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מאת: טלי בן אבי
צילום: גלעד רדט

624 מ״ר שטח מגרש: 
500 מ״ר שטח בנוי: 

תכנון ועיצוב פנים: שירלי דן

חסרונה
של הטלוויזיה

לא מורגש
בבית חדש, אפוף כביכול בניחוחות של הדורות 

הקודמים, הטלוויזיה שנתפסת 
בימינו כמלכד משפחתי, 

מיותרת. בשפת 
עיצוב מובהקת 

המזוהה עם סגנונה 
הייחודי של שירלי דן, 

בכל פינה בבית הודגש הווי 
החיים המשפחתי, ומוסיפה לכך 

האומנות שתופסת מקום 
נכבד ומשתלבת בעיצוב 

בהרמוניה מלאה

ריהוט: דולה, שטיחים: צמר שטיחים יפים
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מהגדר המפרידה בין הבית לבין הרחוב, דרך רחבת הכניסה המוגנת בגג 
הקומה העליונה ועד חוויית הפגישה עם פנים הבית והחצר האחורית, 
שפת העיצוב המובהקת של שירלי דן, מורגשת בבירור. הכול חדש, ועם 
זאת בכל פרט, כנגיעת קסם, מהדהד זיכרון מרגיע ששורשיו נמצאים אי 
שם בעבר הרומנטי. במכלול עיצובו של הבית מודגשת תחושת "הביחד". 
נקודות המפגש הייעודיות למשפחה ולאירוח פזורות בכל קומת הכניסה 
בה מרוכז המרחב החברתי. גבולות המטבח, מרובע רחב ידיים, מסומנים 
באמצעות רצפת אריחים מצוירים המדגישים את הארונות הלבנים אשר 
מהווים רקע לאי מרכזי דו תכליתי, עשוי עץ גולמי. מעליו בולט קולט אדים 
וריחות בישול מעוצב בסגנון של פעם. כמשפט החוזר על עצמו בשפת 
העיצוב, בכל הדלתות והוויטרינות המחברות בין הפנים לחוץ, הזכוכיות 
ממסוגרות בריבועים צבועים בלבן, ולהבדיל מפעם, היום הפרופילים 

עשויים עץ בפנים ואלומיניום בחוץ, אך המראה נשאר כנדרש. 

בריכה: אקוופולקו

דלת כניסה: חקשוריאן

הרמוניה של גוונים וצורות שוררת בסלון, במרכזו קמין ומעליו, בגומחה 
שתוכננה מראש, יצירת אמנות, אחת מני רבות הפזורות בבית. מגמת 
הישיבה בצוותא ניכרת בהעמדת הספות הרכות, מרופדות בחומרים טבעיים, 
שהוצבו זו לצד זו אל מול שתי כורסות. שולחנות הסלון העשויים לוחות 
עץ מעוגלים ניצבים על רגלי פליז, מוסיפים לאווירה שנוצרה עם מכלול 
הפרטים אשר קובצו יחדיו בהרמוניה. חסרונה של הטלוויזיה אינו מורגש. ←

מיזוג אויר: ספיר מיזוג וקירור | ריהוט ופינת אוכל: דולה

מטבח ונגרות: נגריית KABOX איליה קבוב משטחים: עידו נהרי, אבן צופית
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שלחי המדרגות הבנויות המובילות לקומה העליונה, 
קומת חדרי השינה, חופו בעץ הזהה בגווניו לרצפת 
הפרקט. גשר החוצה את רוחבו של הבית, מפריד בין 
חדרי הילדים ליחידת ההורים. כל אחד מחדרי השינה 
עוצב בהתאם לאופיו ולרצונותיו של הילד, ובכל חדרי 
השינה, כולל יחידת ההורים, בולטת תקרת העץ הצבוע 
לבן, אלמנט המאחד תחתיו את כל מגמת העיצוב. כלים 
סניטריים תואמים שולבו בכל חדרי הרחצה. החצר 
האחורית, כמו פנים הבית, נועדה לבילויים ולהנאות. 
על גבי המשטח המרוצף תוכננו פינת אוכל לצד אזור 
הסבה, מטבח חיצוני וכסאות שיזוף לאורך הבריכה 
שלמראית עין ממשיכה את הצלע הארוכה של הבית. ■

KABOX עיצוב וייצור רהיטים

נגר איליה )אלי( קבוב
www.kabox.co.il

kabox1@gmail.com

Tel: 052-8416070

    Kabov.Ilya      kabox_furniture

ברזים: ויה ארקדיה

נגרות: נגריית KABOX איליה קבוב
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