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בבית הטוסקני, שתכננה שירלי דן במרכז הארץ, נעשה שימוש באבן טבעית ועץ גושני, 
בשילוב אלמנטים המזוהים עם הבנייה הכפרית, כמו תקרה עם קורות עץ מאסיביות

בריכת השחייה ואזור ישיבה מקורה בפרגולה עשויה עץ גושני מולבן, 
לצד עמודים תומכים מחופים אבני בריק בסגנון כפרי

  צילום: גלעד רדט

כחול בכפר

נכנסים 
הביתה
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וילון שקוף בגון טבעי מאפשר הצצה אל הגינה, 
ומטשטש את הגבולות בין הפנים לחוץ

 פינת האוכל מוקמה צמוד לחלונות הגדולים, 
על מנת לתת תחושה שהיא חלק מאזור הגינה

 באזור הסלון תוכנה תקרה גלויית קורות עץ 
גושני בגובה כ–5 מטרים. החלל מתאפיין בצבעוניות 

בהירה של גוני חול ואפור, ליצירת תחושה חמימה

הבית. בסביון, 350 מ”ר בנוי על מגרש 
של חצי דונם. לבית שלוש קומות - קומת 

המרתף, שכוללת כניסה נפרדת, עם הכנה 
ליחידת מגורים עבור הילד המתבגר; 

קומת קרקע הבנויה בצורת ר’ ומהווה את 
האגף המרכזי של הבית. הקומה כוללת את 

האזורים הציבוריים - סלון, פינת אוכל, 
מטבח ושירותי אורחים, וכן את סוויטת 

ההורים; וקומה ראשונה שבה ממוקמות שתי 
סוויטות הילדים הכוללות חדר רחצה צמוד 

ומרפסת נפרדת לכל אחד מהחדרים.
בעלים. בני זוג ושני ילדיהם הבוגרים. האב 

מנהל בחברת בנייה, האם עובדת בתחום 
הטיפולי. 

השראה. “הבנייה הכפרית היא מקור 

הריצוף, בפריטי הנגרות ובצבעי הקיר. 
הריהוט נבחר מתמהיל אוספיהם השונים של 

בעלי הבית, לצד פריטים שנרכשו בארץ.
“בלב הסלון ממוקם אלמנט שמכתיב את 

הטון - קמין גז במראה אירופי טיפוסי, 
בנוי בתוך קיר גבס, כאשר יחידת נגרות 

ייחודית משמשת כמעטפת חיצונית. מאחורי 
הקיר הוסתרו מערכות שונות, ובהן חיווט 

הטלוויזיה ומערכת המיזוג. התאורה משלבת 
תאורה טכנית, תאורת אווירה וגופים 

דקורטיביים, כמו מנורות תלויות לצד מנורות 
עומדות”.

פינת האוכל. “מוקמה בצמוד לחלונות 
הגדולים, וכך מתקבל הרושם שהיא חלק 

מאזור הגינה. שולחן האוכל עשוי עץ גושני 
עם רגלי ‘לואי’, בשילוב כיסאות מרופדים 
שהופכים את המראה לקליל יותר, ומעליו 

נתלו שלושה אהילים. רצפת האבן מורכבת 
משילוב אבני פירוק שונות במגוון גדלים 

וצבעים”. 
המטבח. “חלל שנהנה מתחושת פרטיות, 
מבלי לגרוע מתחושת המרחב והזרימה 

הבית ממוקם בלב שכונה של בתים דו 
משפחתיים, ולכן ניסינו ליצור תחושת 

פרטיות, כמו יחידה נפרדת העומדת בפני 
עצמה. המטרה הושגה באמצעות עיצוב 

חזית נפרדת, וגינה רחבת ידיים המאפשרת 
פרטיות מוחלטת". 

חלל האירוח המרכזי. “כבר בכניסה לבית 
מתקבל אפקט רב רושם כאשר נחשפים 

לאזור הסלון ולפינת האוכל הצמודה 
אליו. הסלון מוקף כולו בחלונות ויטרינה 
בחלוקת ריבועים, שמכניסים שפע אור 

טבעי פנימה ומטשטשים את הגבולות בין 
הפנים לחוץ. הווילונות השקופים שומרים 
על המבט החוצה בכל עת. קורות התקרה 

גלויות ועשויות עץ גושני מולבן בגובה לא 
סטנדרטי של כ–5 מטרים. 

“בהתאם לסגנון הכפרי המאפיין את הבית, 
החלל עוצב בצבעוניות חמימה תוך שילוב 

גוני חול ואפור, אשר באים לידי ביטוי בצבע 

ההשראה המרכזי בתכנון הבית, בדגש על 
הסגנון המזוהה עם טוסקנה”, מסבירה 

האדריכלית והמעצבת, שירלי דן. “בהתאם 
למראה הטוסקני השתמשנו בחומרים 

טבעיים, לרבות אבן טבעית ועץ גושני, 
תוך שילוב אלמנטים המזוהים עם הבנייה 

הכפרית, כמו תקרה עם קורות עץ מאסיביות. 
“מקור השראה נוסף מגיע מאוסף חפציהם 
האישיים של הבעלים. במהלך השנים יצאו 

בני המשפחה לשליחויות שונות בחו”ל, ויצרו 
אוספים ייחודיים המשולבים בבית”.

אתגרים בתכנון. “אחד הנושאים המרכזיים 
שהכתיבו את תהליך התכנון היה ההעמדה, 

תוך התייחסות לכיווני האוויר וניצול 
הפרוגרמה, כך שתתאים לצורכי המשפחה. 
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את החלל הציבורי מעטרים חלונות גדולים 
במסגרת עץ לבנה בחלוקת ריבועים, אשר 

מכניסים את אזור החוץ הירוק אל פנים הבית

המטבח ממוקם סמוך לאזור הכניסה, אך נהנה 
מתחושת פרטיות מבלי לגרוע מתחושת המרחב 

והזרימה הטבעית בשאר החלל

אזור העבודה במטבח כולל כיור המשקיף החוצה 
דרך חלון גדול ומרשים
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הטבעית. יש בו שלושה קירות היקפיים, 
ואי מרכזי. חזיתות המטבח עוצבו במראה 
כפרי עדין בגוון  אפור, בשילוב פרופילים 

דקורטיביים ופרזול קישוטי בידיות הארון, 
ומשטח עבודה עשוי שיש אפור. 

“אזור העבודה הסמוך לכיור משקיף אל 
החוץ דרך חלון גדול ומרשים. האי רחב 

הידיים מתהדר במשטח עץ גושני במראה 
מסיבי, ומתפקד כאזור עבודה נוסף, כשטח 

אחסון פונקציונלי וכאזור ישיבה. מעליו 
נתלה גוף תאורה דקורטיבי מרכזי עשוי 

מתכת בסגנון תעשייתי. 
“צלע נוספת במטבח מאכלסת את המקרר 
בגימור הנירוסטה, אשר ממוסגר בארונות 

גבוהים בשילוב ויטרינות בחלוקה ריבועית, 
המתכתבת עם חלונות הבית הרבים. 

מהמטבח תוכננה יציאה נפרדת אל אזור 
החניה”.

יחידת ההורים. “גם כאן נבחרו חומרי גמר 
טבעיים, כולל רצפת פרקט אלון עתיק. 

תקרת הגבס הדקורטיבית משלבת תאורה 

נסתרת ומסתור לווילונות. גב המיטה מרופד 
עור המשתלב עם חיפוי הקיר שמאחוריו - 
טפט בסגנון צרפתי בהדפס עדין. החלונות 

הגדולים בחלל, והמרפסת הצמודה 
המאפשרת יציאה החוצה, מייצרים תחושה 

של צימר רומנטי הטובל בירוק.
“הכניסה לחדר האמבטיה נסתרת, כחלק 

מקיר ארונות המעוטר פרופילים בגוון אפור. 
חלל הרחצה ממשיך את הצבעוניות הבהירה. 

הקירות מחופים גרניט פורצלן, ומשלבים 
קרניז עליון ותחתון שיוצרים מראה עשיר. 

יחידות הנגרות עוצבו במראה אירופי המשלב 
עיטורים, ומעליהן שני כיורים אנגליים 

)עליונים( בעיצוב עתיק”.  
החצר. “אל בריכת השחייה ניתן להשקיף 

מכל כיוון בבית, והיא צמודה לאזור ישיבה 
מקורה בפרגולה עשויה עץ גושני מולבן. 

עמודי בריק תומכים ומשלימים את הסגנון 
הכפרי והשימוש בחומרים הטבעיים. 

שימוש נוסף באבני בריק מופיע בחיפוי 
המטבח החיצוני, וכך נשמר הקשר בין אזורי 

האירוח השונים.
“באזורי החוץ תוכננו מגוון אפשרויות ישיבה 
ואירוח, ובהן סלון, מטבח חיצוני ובר. ריצוף 
אבן טבעית נבחר גם כאן, במטרה להמשיך 

את ריצוף הבית ולייצר תחושת גודל ומרחב. 
כדי לשמור על המראה הטבעי תוכנן שביל 

אבנים מאבני מדרך עשויות בזלת בצורניות 
אמורפית המזכירה חלוקי נחל. השביל משמש 

למעבר בין החזית הקדמית לגינה האחורית, 
ומספק חוויה של הליכה נעימה המדמה 

צעידה בטבע. בין המרווחים גדלה צמחייה 
באופן טבעי, המשתלבת עם הגינה הפורחת 

במראה ארץ ישראלי”. 



יחידת ההורים משלבת חומרי גמר טבעיים, 
כמו פרקט אלון עתיק, לצד חלונות גדולים 

בחלוקת ריבועים המשקיפים אל הגינה
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 חדר הרחצה ביחידת ההורים. 
מעל הארונות במראה אירופי הוצבו שני 

כיורים אנגליים בעיצוב עתיק

הכניסה לחדר הרחצה נסתרת, ותוכננה 
כחלק מקיר הארונות בחדר השינה
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חזית הבית משלבת אבני בריק ומסגרות מעוטרות 
לצד צמחייה, המרמזים על הסגנון הטוסקני הכפרי 

שמאפיין את פנים הבית

שביל האבנים מחבר בין אזור החזית 
הקדמית לגינה האחורית. הוא בנוי ממדרכים 

עשויים אבני בזלת בצורניות אמורפית, 
המזכירה חלוקי נחל

החלל המקורה בפרגולה כולל מספר אפשרויות 
לישיבה ואירוח. על מנת לשמור על מראה רציף 

נבחר ריצוף אבן טבעית גם באזור זה


