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למעלה: האי הרחב 
במרכז המטבח עשוי 

מאלון מוברש, ומוטמע 
בו תנור משולב בכיריים. 

מעליו קולט אדים לבן 
 עם ארובת נחושת. 

באי ובארונות משולבים 
עיטורים של כותרות 

פרחים

שכונה המערבית של עפולה, המרוחקת ממרכז 
־העיר כקילומטר, יש אופי פרוורי: רחובות רח

בים, עם בתים פרטיים בני קומה או שתיים 
שטובלים בגינות מטופחות, מוקפים בגדרות 
וחומות ומתוכננים בשלל סגנונות. לבנת ודותן 
גבאי, שניהם ילידי בירת העמק, רכשו כאן לפני כמה שנים 
מגרש בן חצי דונם, צמוד למגרש שעליו בנו הוריה של 

לבנת את ביתם, והשאירו אותו ריק כשלוש שנים.
־בני הזוג הכירו בתחרות תחפושות, שנערכה בבר פו

פולרי בקיבוץ מרחביה. דותן זכה בכרטיס זוגי לחופשה 
באילת, הזמין את לבנת להצטרף אליו, ומאז הם ביחד. כיום 
הם מחזיקים שני סניפים של "קפה גרג" בעירם, עומדים 
לפתוח סניף של רשת בתי מאפה ובריאות שבו ישולבו חדרי 
אירוח פרטיים, ומפעילים גם שירות קייטרינג לאירועים.
כשמשפחתם הצעירה התרחבה, החלו בני הזוג - כיום 

הורים לשלוש בנות – לקדם את הבנייה במגרש. הם חלמו 
על בית מרווח בסגנון כפרי, עם גינה ובריכת שחייה, ולכן 

־החליטו לקנות גם את המגרש הצמוד למגרש. כך עמד לר
שותם שטח של כדונם לבנייה, ואת הפרויקט הפקידו בידיה 
של שירלי דן, הנדסאית אדריכלות המתמחה בווילות יוקרה.

מבואה מחברת שני אגפים
דן תכננה את הבית החד־קומתי, ששטחו כ־340 מטרים 
רבועים, בצורת H על המגרש המלבני. הבית מוקף בגדר 
נמוכה, עם שער כניסה שממוסגר בין עמודי אבן נמוכים. 

־בצלע המערבית והקצרה יותר של הבית ממוקמים הח
ללים הציבוריים: מטבח, פינת אוכל וסלון. בצלע המזרחית 
ממוקם האגף הפרטי: סוויטת הורים, שלושה חדרי ילדים, 
חדרי רחצה, חדר כביסה וחדר עבודה. בין שני האגפים 

ל

107 26.2.2018

המבואה מחברת 
בין האגף הפרטי 
לציבורי. התקרה 

המשופעת עשויה עץ 
גושני בעיבוד חום 

כהה ובסגנון עתיק. 
חשופה ודומיננטית, 

 היא נמשכת בכל 
חלקי הבית 

הסלון ופינת האוכל. 
הבית מרוצף באריחי 

 אבן בעיבוד
כמו־עתיק, והחלונות 

מכניסים פנימה את 
הנוף

10626.2.2018
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כדי ליצור לה הפרדה. בכניסה אליה מבואה אינטימית 
ובמרכזה מיטה רחבה בריפוד עור חום כהה. על הקיר טפט 
פרחוני בהיר ומול המיטה קיר לבנים אפור, שידה לבנה 
ומסך טלוויזיה תלוי. חדר ארונות רחב מוביל לחדר רחצה 
רומנטי, ומסוויטת ההורים יש יציאה לגינה פרטית, מוגבהת 
משאר החצר. חדרי הילדות זהים. בשלושתם רצפה של 
פרקט אלון, קירות לבנים וקיר אחד עם טפט בהיר ועדין 

בשילוב פרחים סגולים. המראה הכללי משרה שלווה. שני 
חדרים מחוברים ביניהם בחדר רחצה משותף ולחדר השלישי 

מקלחת צמודה.
־"ההחלטה להישאר בעפולה", מסכם דותן, "הייתה ההח

לטה הטובה ביותר שעשינו. זו עיר חמה ומשפחתית, כולם 
מכירים את כולם. העיר והאנשים שחיים בה מחזירים לנו 

אהבה, ואנחנו עושים הכל כדי לתת לה ולהם בחזרה". 8

מימין: מבט מדלת 
הכניסה על הפטיו 

והסלון; הפטיו 
והמבואה שמאחוריו, 

החוצצת בין אגפי הבית

תחושה של סוויטה 
בחדר ההורים, עם 
חדר ארונות רחב, 

מיטה מרופדת בעור, 
טפט פרחוני ויציאה 

לגינה פרטית

109 26.2.2018

מחברת מבואת הבית. "חיפשתי את ההפרדה בין האגף 
הפרטי לציבורי", מסבירה דן, "ואת הדרך הטובה לחבר 

בין פנים וחוץ".
לצד רחבת הכניסה יש ספסל, ועל הקיר מנורה ופעמון 
תלוי מברזל. דלת כניסה רחבה מעץ אלון בשילוב זכוכית 
סבתא, מוקפת בקיר לבנים, מכניסה את הבאים למבואה 
פנימית המשקיפה לפטיו מרשים, שבמרכזו עץ זית ננסי.

 פינת האוכל הכפרית נמצאת בין המטבח לסלון, מול 
חלון גדול המשקיף אל שדות העמק הירוקים. המטבח, 
המשלב צבעי לבן וחום, בנוי כשני קווים מקבילים של 
ארונות נמוכים מול ארונות גבוהים, שבחלקם חלונות עם 

זכוכית סבתא, ומעליהם קרניז.  

־בחדר המגורים עומדת ספה רחבה וארוכה מול קיר לב
נים מפירוק, שמחביא מערכות שונות: בחלקו התחתון קמין 
מודרני, במרכזו טלוויזיה ובחלקו העליון חיבור לתעלת 
נחושת של מיזוג האוויר. מכאן נשקפת החצר האחורית, 
עם בריכת שחייה, שולחן אירוח ובר. בגדר האחורית של 
החצר יש פתח גישה לבית השכן, שבו גרים סבא וסבתא. 

"הילדות כל הזמן עוברות מפה", מספר דותן.
 אל החדרים באגף הפרטי מוביל מסדרון רחב, הגובל 
בפטיו. בצדו האחד של המסדרון שירותי אורחים, ממ"ד, 
חדר עבודה עם שולחן שחור וחדר כביסה שממנו ניתן 
לצאת לחצר. בצדו השני של המסדרון חדרי השינה. סוויטת 
ההורים ממוקמת בקצה הבית ומוגבהת בכ־50 סנטימטרים, 

בריכת השחייה, שולחן 
האירוח והבר בחצר 

האחורית. במגרש 
הסמוך מתגוררים הורי 
האם, ובגדר האחורית 

יש פתח. הבנות עוברות 
דרכו ישירות לסבא 

וסבתא

חדרי הבנות זהים: פרקט, קירות 
לבנים וקיר אחד בפרחים סגולים. 

שתיים מהבנות חולקות חדר רחצה 

10826.2.2018
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