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עולם 
ומלואו

הבית החדש שתכננה שירלי דן, הוא דוגמה לכך 
שבכדי ליצור מרחב מגורים רחב ידיים, העונה במדויק 

על כל הרצונות והצרכים, לא חייבים מגרש גדול 
במיוחד. הצצה לבית חדש בשרון שחשבו בו על הכל
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ל מגרש פינתי, באחד ממושבי ע
השרון, נבנה לאחרונה 

ביתם החדש של זוג בשנות 
ה-50 לחייו, להם שלוש בנות מתבגרות, 

שהעוברים והשבים ברחוב מתקשים 
להתעלם ממנו. 

בני הזוג, תושבי המושב, בחרו להישאר 
בסביבתם הטבעית וכך היה: את ביתם 
החדש ששטחו 350 מ"ר, בנו על מגרש 

פינתי ששטחו גם כן 350 מ"ר. הודות 
לתכנון מדויק הצליחה דן לתכנן עבורם 

חצר קדמית מזמינה וחצר אחורית 
מושלמת לאירוח שכוללת גם בריכה. זאת 

בנוסף לבית עצמו הכולל קומת מרתף, 
קומת קרקע, קומת מגורים ועליית גג שם 

זכתה הבת הבכורה לסוויטה של ממש.  
"העובדה שמדובר במגרש פינתי שצופה 

בשתיים מפאותיו לכיוון מרחבים פתוחים 
אפשר לנו לייצר מרחב מגורים מפנק, 

חווייתי ואינטימי", מסבירה דן. "היה 
לנו מאוד חשוב לייצר בית פתוח, מואר 

ואוורירי ככל הניתן, מוקף בחלונות 

"העובדה שמדובר במגרש פינתי שצופה בשתיים מפאותיו לכיוון 
מרחבים פתוחים, אפשר לנו לייצר מרחב מגורים מפנק, חווייתי 

ואינטימי", מסבירה שירלי דן

ויטרינה גדולים שמעצימים מאוד את 
הקשר בין חוץ לפנים".

המראה המרשים שמאפיין את המבנה 
מתחיל כבר בכניסה למגרש. את פני 
הבאים מקבלת חזית קדמית מחופה 

בחלקה התחתון בחיפויי דקור, מעליהם 
פסי נתק תורמים למראה האירופאי-

אלגנטי באינטרפרטציה עדכנית שאותה 
בקשה דן ליצור. רצפת החזית מרוצפת אבן 
בלו סטון ודלת הכניסה שגובהה 3 מטרים 

עשויה עץ צבוע בלבן בתנור. עבודות 
הפרזול הכהות מייצרות קונטרסט ייחודי. 

בכניסה לבית נגלה מראה מודרני ונקי 
יותר, מתובל בנגיעות קלאסיות ובצבעוניות 

על טהרת גווני אפור, לבן ונגיעות של 
עץ. הרצפה בקומה חופתה אבן טרוונטין 

טבעית אפרפרה. 
גרם המדרגות מהווה "פיס" עיצובי מרשים 
ומגדיר את הפונקציות בקומה. הוא מורכב 
ממדרגות בטון תלויות שנראות כמרחפות, 
עליהן פלטות עץ אלון. את הקיר האחורי 
עיטרה דן במסגרות לייסטים שמתכתבות 

עם המראה האירופאי, בדומה לחוץ. מעקה 
הזכוכית הנקי מוסיף ממד של שקיפות 
ומאפשר למדרגות ולקיר לככב ולבלוט. 

בכל הקומה תכננה דן תקרת גבס מנותקת 
מהקירות שם שילבה תאורה היקפית 

נסתרת וקרניזי הווילונות.
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למטה: גרם המדרגות 

נחשב "פיס" עיצובי 

מרשים



הסלון נעים ומזמין - במרכזו מערכת 
ישיבה עמוקה, מרווחת ומפנקת ומשטח 
 FOCAL POINT -רביצה. הקמין משמש כ
סביבו נעים להתכרבל בחורפים הקרים. 

חזית קיר הקמין מחופה בטון מוחלק 
 .)VRF( ומבעדה מסתתרת מערכת המיזוג

הטקסטיל - כדוגמת השטיחים והווילונות 
- מוסיף רכות ומעגן את האלמנטים בחלל. 

פתחי הוויטרינה הגדולים, מרצפה עד 
תקרה, מכניסים בצורה האופטימלית את 

החוץ פנימה.

המטבח משמש כאחד הצירים 
המשמעותיים בקומת הכניסה 

וממנו יציאה לפינת הישיבה 
שבגינה הקדמית. דן בחרה לעצב 

אותו כחלל מודרני, נקי ומאובזר

פינת האוכל ניצבת מול גרם המדרגות. 
היא פתוחה לכיוון הסלון וממנה יציאה 

לגינה. דן בחרה עבורה בשולחן עם פלטת 
עץ אלון נפתחת לאירוח ורגלי עץ כהות. 

הכיסאות הנוחים והמפנקים מרופדים בד 
עשיר ויוקרתי. 

המטבח משמש כאחד הצירים 
המשמעותיים בקומת הכניסה וממנו 

יציאה לפינת הישיבה שבגינה הקדמית. 
דן בחרה לעצב אותו כחלל מודרני, נקי 

ומאובזר עם חזיתות חלקות ואינטגרליות 
צבועות בתנור בגוון לבן רענן. האי במרכז 
החלל חופה משטח בטון מוחלק ומעליו 
מנורה דומיננטית ומרשימה עשויה ברזל 

שחור ואהילי זכוכית. 
שירותי האורחים שבקומה זו נסתרים 

ואינטימיים. הם ממוקמים במפלס נמוך 
יותר אליו מובילות 4 מדרגות בלבד. מבואת 

כניסה, בה כיור נטילת ידיים מקדמת את 
פנים האורחים. דן עיצבה ארון כיור שחור 

עם רגלי לואי קלאסיות מעליו כיור בטון 
וברז פליז במראה עתיק נובע מהקיר. 

מראת הפליז וגופי התאורה תורמים גם 
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פינת האוכל. יציאה 

נוחה הישר לגינה



הם לקונספט העיצוב. תקרת השירותים 
גבוהה במיוחד )3.5 מטר(. הקירות חופו 
טפט ועל גבם הותקנו לייסטים שמקנים 

לחלל מראה אירופאי. 
עם העלייה לקומת המגורים נגלית 

רצפת פרקט עץ אלון שמשרה אווירה 
נינוחה ונעימה. סוויטת השינה של בני 
הזוג מפנקת במיוחד ומזכירה את אלה 
שאנו רגילים לראות במלונות הבוטיק. 
יש בה חלונות ויטרינה רבים וכן יציאה 

למרפסת אינטימית. דן דאגה לתכנן עבורם 
קומפלקס עשיר וויזואלית וחשוב לא 

פחות פרקטי ונוח. כך לדוגמה חדר ארונות 
שמייצר הפרדה מתבקשת בין חדר השינה 

לחדר הרחצה. 
בחדר השינה דאגה לשלב טקסטיל מפנק 

ועשיר כדוגמת הטפט בקיר המיטה 
והמצעים. השידות, בשני צדי המיטה 

עיצוב

בעליית הגג נמצאת סוויטת 
השינה של הבת הבכורה. 

שטחה כ-80 מ"ר ובה חדר 
שינה רחב ידיים, חדר ארונות, 
חדר רחצה ומרפסת חיצונית 

גדולה ובה פינת ישיבה

עשויים עץ אגוז אמריקאי בשילוב ברזל 
ופליז. 

חדר הרחצה של בני הזוג חופה אריחי 
גרניט פורצלן בדוגמת פישבון. ארון 

האמבט קלאסי במראהו עם רגלי לואי 
שמוסיפות ממד של יוקרה. עוד בקומת 
המגורים: שתי סוויטות לבנות הצעירות 

שעוצבו על פי סגנונה וטעמה של כל 
אחת מהן. דלתות הזכוכית של הארונות, 

מאווררי התקרה, המיטות הזוגיות 
והטקסטיל העשיר יוצרים בכל אחת מהן 

אווירה יוקרתית ועם זאת מזמינה במיוחד. 
חדר הכביסה בקומה מרווח, מואר ומתוכנן 

לפרטי פרטים. הארונות, מבעדם סמויים 

שפע של מקומות אחסון, תוכננו בציר 
פרללי ובמרכז רצפה מצוירת שמוסיפה 

עניין בחלל הנקי והבהיר. 

בעליית הגג נמצאת סוויטת השינה של 
הבת הבכורה. שטחה כ-80 מ"ר ובה 

חדר שינה רחב ידיים, חדר ארונות, חדר 

רחצה ומרפסת חיצונית גדולה ובה פינת 
ישיבה. התקרה המשופעת, שעשויה עץ 

טבעי מולבן, תורמת לתחושת הגובה 
והאווריריות בחלל. 

החצר האחורית תוכננה בקפידה ובה 
פונקציות רבות, אידיאליות לאירוח, 

שמייצרות חווית לייף סטייל עוצמתית. 
מעל פתח היציאה פרגולה תלויה עשויה 
קונסטרוקציית ברזל מחופה שממשיכה 

את הקו הקלאסי והנקי של החזיתות. בני 
משפחה ואורחיהם נהנים מבריכת גלישה, 

פינת סלון, מטבח חוץ ועוד שממחישים 
עד כמה ניצול אופטימלי של שטח לא 

מאוד גדול יכול לייצר בית חלומות. 
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נינוחה ונעימה: העלייה בגרם 

המדרגות לקומת המגורים


