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בבית החדש
לכל דבר יש מקום

בימים הראשונים אחרי המעבר לבית חדש, לא נראה המראה הנפוץ 
של ארגזים ארוזים, בבית באחד מהקיבוצים בגליל המערבי. הסיבה לכך, 

הימצאותם של מקומות אחסון רבים, שתוכננו מראש על ידי שירן מלול יחד 
עם בעלת הבית,  ושולבו בעיצוב הבית בהתאמה לתכולה שהועברה מהבית 

הקודם, ובהתאמה לצרכים עתידים

צילום: ???
שטח: חצי דונם
שטח בנוי: 170 מ"ר
תכנון ועיצוב: שירן מלול

אולי זה נראה רחוק לחשוב על המעבר לבית 
החדש בשלבי התכנון הראשונים, אבל מסתבר 
שתכנון ועיצוב נכון של הבית, המתבצע תוך 
לבין הדיירים,  בין המעצבת  שיתוף פעולה 
מניב תוצאות מעולות שנמשכות לכל אורכו 
של התהליך, כולל שלב סידור הבית החדש מיד 
לאחר המעבר אליו. נקודת המוצא לתכנון הבית 
כולו, הייתה בתכנון ובעיצוב המרחב החברתי. 

התחשבות בצרכים הפרטיים של הדיירים, 
בשילוב עם הווי שעות הפנאי והאירוח, התחילה 
ביצירת מבואת כניסה רחבה ופונקציונלית. 
המרחב החברתי, שחובר עיצובית ותכנונית 
אל החוץ, נועד לשמש אותם לפעילות משפחתית 
שקטה ורגועה. הפתחים הגבוהים דרכם חודר 
אור טבעי, מטיבים עם סגנון עיצוב מינימליסטי, 
על זמני וחף מטרנדים, שמאפיין את הדיירים. לכל 

אורכו של הפרויקט, הדגישה הדיירת את נושא 
האחסון כדי שאפשר יהיה בכל עת לשמור על 
מראה נקי ותחושת מרחב באין מפריע. בקשתה 
מולאה במלואה על ידי שירן שכבר בשלב התכנון 
יצרה גומחות מותאמות לארונות בכל החדרים, 
מבואת הכניסה, המסדרונות, חדרי הרחצה, 
בתכנון המטבח ובעיצוב פרטי הריהוט בסלון. ←

קבלן מבצע: רפאל הנדסה בניה עד מפתח | וילונות: ענק הוילונות

ריהוט ושטיחים: טולמנס | תאורה: סוהו תאורה וריהוט
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בהתייחסות לחיבור בין פרטיות הדיירים ובין 
פעילות המתקיימת במרחב החברתי, הוסתר 
המטבח מעיני הנכנסים אל הבית, ועם זאת, הוא 
מתחבר אל שאר אזורי הבית, כולל הגינה. בכל 
המרחב החברתי, גופי תאורה שחורים קבועים 
בתקרה מתכתבים עם פתחי האוורור, אליהם 
כנקודה ממרכזת, שולב מעל פינת האוכל גוף 
תאורה דקורטיבי שיוצא גם הוא מפס שחור 
מחובר אל התקרה. מתחת לטלוויזיה, כוננית 

אחסון תלויה בגוון ירוק כהה, המהווה ניגוד 
משלים לספה הבהירה והייחודית. המעבר בין 
המרחב החברתי לחדרי הילדים נוצל ליצירת 
אזור פונקציונלי ופרקטי, בו שולבה גומחה 
מתוכננת מראש כפינה לעבודות מחשב ובה 
שפע מקומות אחסון. לכניסה ליחידת ההורים, 
הממוקמת בצידו השני של המרחב החברתי, 
עוברים דרך חדר ארונות אשר מקומות האחסון 

בו תוכננו בקפידה. ■
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