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אדריכלות ועיצוב פנים: שירלי דן | פיקוח וניהול: מולטיז אריאל | צילום: גלעד רדט

"ההשראה היתה החלום על בית אירופאי שמשתלב עם הסביבה הטבעית, 
עם תחושת אופן ספייס והרבה אור. זאת לצד הרצון שהגינה תשתלב עם 

הבית", מספרת האדריכלית שתכננה בית זה בהרצליה פיתוח 

Architect: Shirly Dan

חלום מואר
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חצי ב של  מגרש  על  פיתוח,  הרצליה 
מ"ר,   450 בית ששטחו  תוכנן  דונם, 
שבו מרתף, קומת קרקע, קומה ראשונה 
מהמרתף  המטפסת  מעלית  גג.  ועליית 
ועד לעליית הגג משרתת את דיירי הבית 
יש חדר  ואורחיו, כאשר בקומת המרתף 

קולנוע ויחידת אירוח / אופר.
ושני  הורים  של  משפחה  הם  הבעלים 
ילדים, משפחה המארחת לעיתים קרובות 

גם חברים של ההורים וגם של הילדים. 
את  מחלק  זכוכית  קיר  הקרקע,  בקומת 
אגף  פרטי,  אגף  אגפים:  לשני  המרחב 
ציבורי וכן יציאה לגינה. קומת הקרקע בנויה 
ששתיהן  כך   - דק  כולה  והגינה  מפרקט 

יחדיו משלבות את החיצוני והפנימי. 
אירופאית  אווירה  מתקבלת  בסלון 
שהוזמן  משולב  גז  קמין  באמצעות 
בעבודת נגרות ידנית מיוחדת בצבע שחור 

דומיננטי, בסגנון צרפתי.
המטבח בעל קווים מודרניים נקיים, מפנק 
מאוד, כאשר כל הארונות נפתחים ונסגרים 
אינטגרלי  מקרר  במטבח  טאצ'.  בנגיעת 
וכן אי עבודה הכולל הן כיריים לבישול והן 
המשפחה  בני  נוהגים  כאן  ישיבה.  מקום 

לסעוד את ארוחותיהם ביומיום.

בחצר ממתינה בריכת שכשוך עם פסיפס לבן שמקבל 
את הצבע הכחול הטבעי של השמיים – מה שמעניק 

תחושת הגדלה לבריכה

בתמונות: חזית הבית ודלת הכניסה. "דרמה של שחור ולבן"

מבטים אל עבר בריכת השחייה



עיצוב  44

בית בהרצליה פיתוח

מתרחשת  ולבן  שחור  של  דרמה 
את  המשלימים  מרווין  לחלונות  הודות 
אל   – מולבן  בווש  האירופאית  האווירה 
אליהם  שחור.  בצבע  האלומיניום  מול 
מתווספים רצפת הבזלת בדוגמת פישבון 
את  שמשלימה  שחורה  ודלת  הדג(   )זנב 
בחיצוניות  והשחור  הלבן  של  הדרמה 
ביצוע העבודה  כי  לציין  הבית. מעניין  של 
החיצונית של הבית התבצעה על ידי אומן 

פולני שמתמחה בשחזור של מבנים.
עם  שכשוך  בריכת  ממתינה  בחצר 
הכחול  הצבע  את  שמקבל  לבן  פסיפס 
שמעניק  מה   – השמיים  של  הטבעי 

תחושת הגדלה לבריכה.
מהוות  המדרגות  הראשונה,  בקומה 
אלמנט עיצובי בבית היות והן תלויות עם 
משטחי עץ גושניים תלויים והן משתלבות  
במראה המודרני הנקי והמאוורר. הקומה 
מחולקת לשני אגפים: אגף הילדים עם שני 

מקלחת  בעלות  ילדים  חדרי-סוויטות 

בסלון מתקבלת אווירה אירופאית באמצעות 
קמין גז משולב שהוזמן בעבודת נגרות ידנית 
מיוחדת בצבע שחור דומיננטי, בסגנון צרפתי

חלל המגורים. חיבור הדוק בין החוץ לפנים

גרם המדרגות המטפס לקומה העליונה. יצירת 
חלל מואר ורחב ידיים
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משותפת שאליה ניתן להיכנס מכל חדר. 
בקומה זו ממוקם גשר הפרדה בין סוויטות 

הילדים לבין סוויטת ההורים.
חדר  עם  מאוד,  מפנקת  ההורים  סוויטת 
ארונות ומקלחת קומפלקס. "הרעיון הוא 
ארונות",  חדר  דרך  למקלחת  שנכנסים 
מרפסת  אף  "יש  דן.  שירלי  מספרת 
היוצרת  ההורים,  בסוויטת  דקורטיבית 

אווירה ייחודית".
מוארת  סוויטה  ממוקמת  הגג  בעליית 
וכן  משפחה  וחדר  מקלחת  עם  נוספת, 
את  לראות  ניתן  ממנה  למרפסת  יציאה 
הים. היא בנויה בגג עגול שמאפשרת גובה 

מקסימלי לפי חוקי העירייה של העיר.
"ההשראה היתה החלום על בית אירופאי 
עם  הטבעית,  הסביבה  עם  שמשתלב 
תחושת אופן ספייס והרבה אור. זאת לצד 

הרצון שהגינה תשתלב עם הבית".
"האתגר היה איך מכניסים את כל הצרכים 

והחלומות של המשפחה אל תוך מגרש 

הקומה מחולקת לשני 
אגפים: אגף הילדים עם שני 
חדרי-סוויטות ילדים בעלות 

מקלחת משותפת שאליה 
ניתן להיכנס מכל חדר

הבית מתאפיין כאמור 
בסגנון אירופאי ושולטים בו 

הצבעים לבן-שחור-אפור עם 
שילובים רבים של עץ אלון 

שמחמם את האווירה

מבט למטבח מגרם המדרגות. שילובים רבים של עץ 
אלון שמחמם את האווירה

המטבח בעל קווים מודרניים נקיים, מפנק מאוד, כאשר כל 
הארונות נפתחים ונסגרים בנגיעת טאצ'
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לקבל  ועדיין  בריכה,  כולל  דונם,  חצי  של 
בית עם גינה מפנקת שתשתלב עם החוץ 
והפנים".  החוץ  של  המשכיות  ותהווה 
רצפת  באמצעות  זאת  פתרה  דן  שירלי 
הדק  את  הממשיכה  הבית  של  פרקט 
הרחבה  כל  הוא  הדק  כאשר  החיצוני, 
גודל  תחושת  מתקבלת  כך  החיצונית. 
מקסימלית וקונטור גינה היקפית לאווירה 

של הצמחייה והטבע.
אירופאי  בסגנון  כאמור  מתאפיין  הבית 
לבן-שחור-אפור  הצבעים  בו  ושולטים 
עם שילובים רבים של עץ אלון שמחמם 
אלון  מעץ  עשוי  הבית  רוב  האווירה.  את 
הוא  לאווירה.  טפטים  של  בשילוב  עתיק 
והטכנולוגיה  מצויד בכל אמצעי החשמל 
האירופאי,  מהעיצוב  כחלק  החכמים. 
וגם  בחזית  נוי  במרפסות  מתהדר  הוא 
בחלק האחורי, יחד עם קרניזים ודקורים 

בעבודת אומן.  0

"האתגר: איך מכניסים את כל הצרכים 
והחלומות של המשפחה אל תוך מגרש של 

חצי דונם, כולל בריכה, ועדיין לקבל בית 
עם גינה מפנקת שתשתלב עם החוץ ותהווה 

המשכיות של החוץ והפנים"

סוויטת ההורים מפנקת מאוד, עם חדר ארונות ומקלחת קומפלקס. "הרעיון הוא 
שנכנסים למקלחת דרך חדר ארונות", מספרת שירלי דן. וילונות דומוס


