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נכנסים 
הביתה

המעטפת החיצונית צבועה בלבן ומחופה קרניזים. הגינה 
פונה לחלקו הפינתי של המגרש כדי לייצר פרטיות

אירופי עם לב חם
בבית בן ארבע הקומות שתכננה שירלי דן בהרצליה נעשה ניסיון לחמם את החללים 

הבהירים באמצעות רצפת עץ, רהיטים שחורים וקירות מחופי לֵבנים
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 הסלון עשיר ביצירות אמנות ואלמנטים 
אקלקטיים. מערכת הישיבה העמוקה מרופדת 

בקטיפה ומוטמע בה מדף דקורטיבי

במרכז המטבח אי גדול ומעליו פלטת עץ אלון גושני. קולט האדים הגיאומטרי משמש גם כאלמנט עיצובי  הבית. 450 מ”ר בנויים על מגרש פינתי של 
כחצי דונם בהרצליה. הבית נפרס על פני 

ארבע קומות - מרתף, קומת קרקע, קומת 
חדרי שינה ועליית גג.

בעלים. זוג בשנות ה–70 לחייהם שחזרו 
ארצה אחרי שנים בארה”ב, ולהם שלושה 

ילדים ותשעה נכדים. את הבית הם 
מייעדים לאירוח המשפחה.

סגנון. הסגנון של הבית הוא אירופי חם. 
המעטפת צבועה בלבן ומחופה לייסטים, 
דקורים וקרניזים, חלקם מעטרים גם את 

פנים הבית, אבל בגרסה מרוככת יותר. 
החלונות, פתחי היציאה ודלת הכניסה 

צבועים בשחור, וכך יוצרים מראה מנוגד 
ומשלימים את המסה הבהירה. 

תכנון. הבית תוכנן כך שמכל אחד מהאגפים 
בקומת הקרקע תהיה יציאה לגינה: מהסלון 

לאזור הבריכה ומהמטבח לפינת אוכל 
אינטימית ולאזור האירוח החיצוני. אלה 
מאוגדים תחת פרגולה ומרוצפים באבן 

בורגון. הבריכה בגינה אקולוגית, וכך שומרת 
על ניקיון המים לאורך זמן.

כל הקומות בבית רוצפו פרקט עץ אלון 
עתיק. החלונות עשויים עץ בחלקם הפנימי 
ואלומיניום בחוץ, וכך נותרים עמידים בפני 

פגעי מזג האוויר. גובהה של דלת הכניסה 
הוא כשלושה מטרים והיא עשויה עץ גושני 

הצבוע בשחור. מעליה חלון ענק שמגדיר 
את החלל הכפול במבואה הפנימית.

בין האזור החיצוני של הבית לבין המרחב 

הפנימי שלו ישנם קווים מחברים. הפתחים 
הגדולים ממלאים אותו בשפע אוויר 

ואור וגם מגדירים את הפונקציות בקומת 
הקרקע, שתוכננה כחלל אחד. לחלוקת 

החלל מסייעים גם פריטי ריהוט.
בבית הותקנו מזגני VRF, שנסתרים 

ברהיטים, מה שמאפשר להשאיר את 
התקרות בגובהן המקורי. 

מטבח ופינת אוכל. השולחן עשוי פלטת 
עץ דקה, שמקנה מראה קליל ומרחף, ורגלי 

מתכת שחורות פיסוליות. 
חזיתות המטבח מעוצבות בסגנון אירופי 

 דלת הכניסה מעץ, שגובהה כשלושה 
מטרים, נצבעה בשחור. לצדה גרם מדרגות 

המוביל לקומת המרתף ולקומות המגורים 

כפרי–מודרני. הן עשויות עץ וצבועות 
בתנור. מוצרי החשמל האינטגרליים, המזווה 

ומקומות האחסון נטמעים ומוסתרים. מעל 
הכיור ישנו חלון גומחה )bay window(, שכמו 

המשטח גם הוא מחופה בפלטת דקטון. 
במרכז המטבח אי גדול ממדים. גם הוא 

צבוע בתנור, אך בגון גרפיט שחור. המשטח 
שמעליו עשוי אלון גושני. 

הסלון. בצדה השני של הקומה ממוקם 
הסלון, ובו פינת ישיבה מרופדת קטיפה, 

מדף מחופה עור ושולחן עץ מעוטר 
חריטות טיפוגרפיות המשתלבות היטב 

עם הדקורציה האקלקטית. השטיח שמעגן 
ומגדיר אותו נעשה בעבודת יד. בסלון גם 

קיר קמין מחופה בריקים, ועל הקירות נתלו 
יצירות אמנות.

קומת מגורים. בין שתי הסוויטות בקומה 
השנייה מנורה מסיבית, שמעגנת את 

החלל הכפול. הסוויטה של בני הזוג גדולה 
במיוחד, כ–50 מ”ר, ובמרכזה חדר שינה, 

חדר ארונות עם אי במרכזו וחדר רחצה 
מואר. מיטתם של בני הזוג ממוקמת בין שני 

הפתחים, ונשענת על קיר שחופה בטפט. 
חדר הרחצה רוצף עץ טיק, המשמש לבניית 

יאכטות, ועל כן גם עמיד במים. הקירות 
מחופים פלטות מדוקקות במראה אוניקס. 
המקלחון ואזור השירותים סגורים מבעד 

לקיר זכוכית. הנמכת התקרה משמשת 
כמסתור למערכת המזגן בקומה וכן לשיקוע 

תאורה וראש טוש תקרתי שקוע. הארון 
עשוי עץ אלון ועליו שני כיורים. לחדר 

יציאה למרפסת פרטית שמאפשרת לאור 
ולאוויר לחדור לחלל.  

בקומת המגורים גם סוויטת שינה לאורחים 
שתוכננה עם מבואת ארונות וחדר רחצה 

מרווח ומפנק.
קומת הגג. קומת הגג תוכננה כממלכה 

עבור הנכדים, ובה סלון גדול בסגנון 
צעיר וקליל עם שידת משחקים ומערכות 

מולטימדיה וכן סוויטת אירוח. 
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 אל הגינה האחורית ניתן לצאת מכל אזור בקומת הכניסה. 
סמוך ליציאה מהמטבח ישנם מטבח חוץ מאובזר ופינת אוכל

 סוויטת השינה של 
בני הזוג מוארת ורחבה. 

במרכזה מיטה הנשענת על 
קיר מחופה טפט. השידות 

משמשות, פרט לאחסון, גם 
כנקודת צבע בחלל הבהיר

חדר הרחצה בסוויטת 
השינה רוצף עץ טיק 

עמיד במים. קירות החלל 
חופו פלטות מדוקקות  

במראה אוניקס. המקלחון 
והאסלה מוטמעים בחדר 

באמצעות חזית זכוכית.
ארון האמבט עשוי עץ 
אלון וכולל שני כיורים. 

לחדר הרחצה יציאה 
למרפסת פרטית, שדרכה 

חודרים אור ואוויר 

  פיר המדרגות והמעלון עשויים קונסטרוקציית ברזל כהה 
המשולבת בזכוכית. דרכה חודר אור וניתן להשקיף על הגינה 


