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האדריכלים

 | 2Mאדריכלים
הסיבה לבחירת הבית:
מתוך שיקולי תקציב הוחלט על שיפוץ במקום הריסה .במהלך העבודה גילו
האדריכלים ,מיקי כתר ומירב ברמן ,חסרונות שאותם הם הפכו ליתרונות
צילום אילדיקו פרנקו
להמשך...

 | 1בניין ודיור

בניין ודיור | 2

בית משופץ במרכז הארץ
אף על פי שהיה ידוע לאדריכלים כי מלאכת שיפוץ הבית תהיה רצופה
בפתרון בעיות של חסרונות קיימים ,השניים לא ויתרו
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כאשר האדריכלים ,מיקי כתר ומירב ברמן ,הגיעו לבית שאותו
נתבקשו לשפץ ,הדברים הראשונים שבלטו לעיניהם היו המחדלים
התכנוניים .הריסת הבית ובנייתו מחדש ירדו מהפרק כבר משלב
חישובי ההוצאות ,ומשלא נשארה ברירה ,הם החליטו להפוך את
החסרונות ליתרונות .האדריכלים לא ניסו לטייח את המגרעות
אלא להיפך ,הם השתמשו בהן כמוטיבים עיקריים בעיצוב
ותכנון הבית .רק על דבר אחד הם לא הסכימו להתפשר ,והוא
קירות המעטפת המסיביים שגרמו לבית להיות חשוך ומדכא.
הבית נפתח כלפי חוץ ככל האפשר ,וכולו נמלא אור שהיטיב
עם הצבעוניות והאמנות ששולבו בתכנון החדש.
בטיפול נקודתי ,ועם זאת מתוך הסתכלות על תוכנית כוללת
ומקיפה ,טופל כל אחד ממחדלי התכנון של הבית הישן ,תוך
התאמה מדויקת לצורכי ודרישות הלקוחות.

אלומיניום" :אלפק מוצרי אלומיניום" ,תאורה:
"קמחי תאורה" ,צבע" :טמבור" ,מדרגות" :קו נבון",
דלתות פנים" :אופן גלרי".
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משטחים" :פרביטל" ,אלומיניום" :אלפק מוצרי אלומיניום" ,תמונות" :גלריית עדן – דגנית בלייכר ,סטיילינג :עדי שטיינהוץ וורד מאיו-ינקוביץ.

האדריכלים לא ניסו לטייח את המגרעות אלא להיפך ,הם
השתמשו בהן כמוטיבים עיקריים בעיצוב ותכנון הבית
הבדלי הגובה בקומת הקרקע (בעיצוב המקורי ,בנוסף להבדלי
הגובה חצץ קיר בין שני המישורים) :הבדלי הגובה נשארו ונוצלו
ליצירת קו הפרדה ויזואלי בין הסלון ובין חדר המשפחה ופינת
הטלוויזיה .הריסת הקיר פתחה את כל האזור החברתי לחלל מרווח
המיועד לפעילות משפחתית מגוונת .פתחי היציאה אל החצר
שצמודה לשני המפלסים תוכננו בהתאם לגובה.
גרם מדרגות לא תקני :מיקום המדרגות נשאר כשהיה ,אך במקום
מדרגות טרפזיות מסובבות ולא נוחות ,האדריכלים הפכו את
המדרגות לאלמנט עיצוב מרכזי ,וצבען האדום משפיע על כל
קומת האזור החברתי.
מחסן וחדר שירות בכניסה :במקום המחסן שהיה קרוב לדלת
הכניסה תוכנן בו החלק הפעיל של המטבח ,כיריים וכיור ,כשהחלק
המיועד לארוחות והתכנסות המשפחה הורחב לכיוון פינת האוכל
והסלון.
עמוד באמצע החלל :עמוד תומך במרכז האזור החברתי נשאר
במקומו והפך לאלמנט עיצובי המקשר ויזואלית בין כל מרכיבי
החלל החברתי ,ועם זאת מגדיר את שטח המטבח.
בד בבד עם פתרונות טכניים נרקם הקו העיצובי של הבית המבוסס
על רקע לבן עם שפע של משחקי גוונים עליזים המוסיפים למראה
הצעיר והרענן של הבית החשוך שהפך לבית מואר ומלא חיים.
על החיבור בין הפרקטי והאסתטי מסביר מיקי כתר:
"שילבנו בין השניים  -פרקטי ועיצובי .התפישה כי עיצובי לא
יכול להיות פרקטי ופרקטי לא יכול עיצובי אינה קיימת לטעמנו,
והבית הזה הוא דוגמה לכך".
בהתייחסות למגבלות התקציב היו דברים שעליהם האדריכלים,
בהסכמת הדיירים ,לא הסכימו להתפשר :כל מערכות התפעול בבית,
בנייה איכותית ,פתיחת הבית לאור ושילוב של אמנות המשלימה
את המראה והאווירה בבית .כל זאת התאפשר להם עקב שיקולים
זהירים של ההוצאות שנעשו בטרם החל הפרויקט.

מדרגות" :קו נבון".
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