מגזין האופנה ועיצוב הפנים של ישראל

"מאז שבכיתי מהשיר של
בן־אל ב'הכוכב הבא' כבר
לא מתחילים איתי ואני
מפסידה פניות שוות"
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לאורטל
עמר

קיארה ,שימי U
בלוגריות חדשות עם
אג'נדה ירוקה מתחילות
לכבוש את הרשת

אין תוכניות לוולנטיינ'ס
דיי ,תודה ששאלתן .אולי
זה קשור לאקס המפורסם
שעדיין בתמונה

תיק ב 3,000-דולר?
כבר לא!
אט אט מותגי
הביניים משתלטים
על שוק היוקרה

גלגלי לך

איך הפכו רולרים לפנים
לאקססורי מאסט
בשגרת הטיפוח

&
גולסטארית
מעצבת התכשיטים
שאחראית על הבלינג
של נשות שחקני
מנצ'סטר יונייטד
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עיצוב בדק בית
בסלון התמודד אסבן בהצלחה
עם חלל קטן יחסית

מקום אחר

פתיחות לנוף ,חומרים יוקרתיים וגימורים מושקעים הופכים את הבית שתכנן
אדריכל אושיר אסבן בכפר הס לנגיעה קטנה של אירופה בישראל
יוליה פריליק־ניב | צילום :סיון אסקיו
בני משפחה ממושב כפר הס שבשרון רצו לשפץ ולרענן את ביתם
הקטן והוותיק .הבית מחולק לשתי קומות :קומת כניסה ציבורית
ובה גם שני חדרים לילדים המתבגרים ,וקומה עליונה ובה חדר
שינה זוגי מפנק וחדר עבודה" .התמודדנו עם בית קטן ,ישן וחד
קומתי" ,מספר האדריכל אושיר אסבן" .הבית יושב בקצה בוסתן
פרי עונתי ,שבו הנוף והצבעים משתנים מדי עונה ,אז החלטנו שרוב
הפתחים יופנו לכיוון הבוסתן כדי להכניס כמה שיותר ממנו לתוך
הבית :לסלון ,למטבח ,לפינת האוכל ,לחדר השינה של אחד הילדים,
במעלה המדרגות וגם לכל הקומה העליונה".
הבית ,שגודלו  236מ"ר ,ניצב על מגרש של  540מ"ר .הוא תוכנן
מחדש בידי אסבן וצוות הסטודיו בסגנון אירופאי רך ,כהגדרת
האדריכל" .בחרנו בחלונות עץ לבנים עם חלוקה של 'עמנואל',
שממסגרים את הנוף לבריכה ואת הנוף לירוק .שילבנו גג רעפים
שחורים פורטוגזיים וקורות עץ לבנות שבולטות החוצה ונותנות
לבית נגיעה כפרית המחוברת לאזור ולסביבה" ,מסביר אסבן.
הגינה הירוקה לאורך כל השנה המקיפה את הבית והנוף שאחריה
נשקפים מכל חלון ומכל פינה ,ולכן הוחלט לוותר על וילונות
ברחבי הבית .להחלטה הזו יש גם אלמנט פרקטי :הבית תוכנן תוך
התחשבות בכיווני האוויר וברוחות השמיים ,כך שאין בו כמעט
שמש ישירה.
החיבור לחוץ לא מסתכם רק בנוף לגינה ולבוסתן ,ומתבטא גם
בפתיחות של ממש אל החוץ" .לבית יש שש כניסות ויציאות – אחת
רשמית ועוד חמש נוספות  -כך שהמעבר לחצר ופנימה דינמי וזורם
ויש תחושה חופשית" ,מסביר אסבן" .את התחושה מחזקת הבריכה
בחצר המחופה בפסיפס בצבע טורקיז ,המתחבר לצבעוניות של
הבית".
כדי לשוות לבית מראה אירופאי ומתוחכם הושם בו דגש על בחירת
החומרים המרכיבים את השלם ,ובהם רצפת עץ אלון ,מדרגות אבן
בלוסטון ,מטבח דרמטי שנראה כמו רהיט יוקרתי וספרייה רבת
נוכחות מפליז וברזל ,שמונה מטרים אורכה ,הנמתחת בצמוד לגרם
המדרגות .גב הספרייה עשוי מפח מחורר ומשולבת בה מערכת
מיזוג אוויר אנכית" .לא רצינו להנמיך את התקרה ,ולכן החלטנו
לשלב את המיזוג בצורה אנכית בספרייה שתכננו" ,מסביר אסבן.
"האביזרים בבית נבחרו כך שישמשו כתכשיטים עם גימורים
מעניינים ולא סטנדרטיים ,רובם עשויים מפליז וברזל שחור",
מוסיף אסבן" .תחת הקונספט הזה בחרנו גופי תאורה מפליז
וזכוכית אצל 'קרן אור' ,ושילבנו קרניזים ומסגרות בולטות עם
הרבה דיטיילס כדי ליצור עומק ועושר ויזואלי .את הקרניזים על
הקירות צבענו בצבע שונה במעט מהצבע של הרקע כדי ליצור
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הצבעוניות בחדר השינה המפנק
ממשיכה את זו שביתר הבית

הבריכה תורמת לתחושת החופש שהאדריכל ביקש לייצר בבית

"התמודדנו עם בית קטן ,ישן וחד
קומתי .הבית יושב בקצה בוסתן
פרי עונתי ,שבו הנוף והצבעים
משתנים מדי עונה ,אז החלטנו
שרוב הפתחים יופנו לכיוון הבוסתן
כדי להכניס כמה שיותר ממנו לתוך
עיצוב הפנים"
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עיצוב בדק בית
טפט עלים
עושה את
ההבדל
בשירותי
האורחים

מיזוג האוויר הוסתר בתוך הספרייה (בצד שמאל של התמונה) כדי שלא יהיה צורך להנמיך את התקרה

"האביזרים בבית נבחרו
כך שישמשו כתכשיטים
עם גימורים מעניינים ולא
סטנדרטיים ,רובם עשויים
מפליז וברזל שחור"

עומק ועניין .גם הדלתות הגבוהות והמרשימות של 'דלתות המושב'
מוסיפות לסגנון האירופאי עתיר הפיתוחים".
בסלון נאלץ אסבן להתמודד עם חלל מוגבל יחסית ,שאליו
פולשת הנמכה משופעת של גרם המדרגות .הוא החליט להפוך
את הלימונים ללימונדה מעוצבת ויצר קיר מעוטר בפרופילים
של "פרופילי שירן" ,עם פינת ישיבה נמוכה ורכה המוקפת בפריטי
עיצוב ,באמנות ובצמחייה .כך נוצרה אווירה אינטימית ונינוחה.
שווה להתעכב גם על המטבח המקורי ,שתוכנן בידי נגר בהתאמה
אישית ומזכיר לאונג' יוקרתי יותר ממטבח טיפוסי .אורכו לא
פחות משמונה מטרים והוא ממשיך את הקו העיצובי של פינת
האוכל ,בשילוב תאורה סלונית ומראה .חלקו השני של המטבח –
התנורים ,המקרר והמזווה – נפרד וסגור.
עלייה בגרם המדרגות המרשים מובילה לקומה שכולה מחופה
בתקרה משופעת של קורות עץ צבועות בלבן .בקומה זו חדר שינה
זוגי הכולל גם חדר רחצה מפנק וקלאסי ,בצבעוניות שממשיכה
את זו שביתר הבית .לחדר הרחצה מגיעים דרך חדר ארונות בעל
דלתות מסוגננות מחופות במראות ,המשוות לו מראה גדול ומואר
יותר .בחדר הרחצה הזוגי יש אמבטיית  free standingומקלחון
עם זכוכית חצי שקופה וחצי אטומה ,ארון לא שגרתי בנגרות
אישית והמון תשומת לב לפרטים הקטנים שמרכיבים את התמונה
הגדולה.

חיפוי השיש מטפס מהרצפה ועד לקירות בחדר הרחצה
ארונות מחופים במראות .משווה לחדר מראה גדול ומואר יותר
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עיצוב בדק בית
מגש :טולמנ'ס 429 ,שקל
מנורה:
מחסני
תאורה,
199.90
שקל

אין בעד מה!
אין בעד מה!
מצאנו את הפריטים
שיארגנו לכן מטבח
כמו זה שבתמונה

פרקטEmilceramica :
ב– 150 ,HeziBankשקל למ"ר

מצאנו את הפריטים
שיארגנו לכן סלון כמו
זה שבתמונה

מנורה:
מחסני
תאורה,
 599.90שקל

צילום :ישראל כהן ,ערן סלם ,יח"צ

מנורה:
קרני תכלת,
בהזמנה
מיוחדת

ליתn :

רבו
כ  17דולר
5

,in2gree

פרינט,madareli :
מ– 40דולר
כורסה :טולמנ'ס
דוט 7,495 ,שקל

שולחן :אליתה ליווינג,
מ– 11,000שקל

טוסטר :סטורי,
 579שקל

ספה :אי

כיסא :גולף אנד
קו 599 ,שקל

שולחן קפה,IDdesign :
 4,690שקל
תנור :גורניה 5,600 ,שקל
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קאה 4,695 ,שקל

איפה משיגים את הפריטים? עברו לעמוד 66
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