נכנסים
הביתה

צילום :עמית גושר

בדרך אל הים

הבית בארסוף משלב בין עכשויות לכפריות ,בתוך חלל גבוה במיוחד.
המעצבת שלומית זלדמן בחרה פלטת צבעים כמעט מונוכרומטית ,למעט ספה אחת
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הבית .בארסוף 220 ,מ”ר על פני שלוש
קומות .בקומת הקרקע יש שתי יציאות  -אחת
למטבח חיצוני ופינת אוכל חיצונית ,והשנייה
לסלון חיצוני ולפינת אירוח לא פורמלית.
בעלים .בני זוג בגילאי ה– ,60ששלושת
ילדיהם בוגרים ואינם מתגוררים עמם ,אך
מתארחים עם משפחותיהם.
סגנון“ .זהו בית מודרני” ,אומרת מעצבת
הפנים שלומית זלדמן“ .יחד עם זאת ,כדי
לייצר תחושת חמימות ריצפנו פרקט עץ
מלא בצורת פישבון לאורך כל הבית .בנוסף,
השתמשנו באלמנטים כמו ספה עם קפיטונז’
ושנדליר מעל פינת האוכל ,שנותנים טוויסט
חם לסגנון המודרני המובהק ,ויחד עם זאת
משתלבים בהרמוניה עם הבית”.
השראה“ .לבני הזוג היה חשוב לשדר בבית
את הניחוח שהם סופגים במסעותיהם
בעולם .האישה מעדיפה סגנון כפרי ,והבעל,
לעומת זאת ,מאוד מודרניסטי ,כך שהבית
הוא בעצם חיבור בין הרצונות של שניהם”.
אתגר עיצובי“ .מאחר שהחלל מלבני ,עם
קיר דומיננטי המתנשא לאורכו ולרוחבו,
בחרתי לחפות את הקיר עם אריחי בטון
בגודל  3X1מטר ,למקם עליהם את מסך
הטלוויזיה ,ולתת תחושה המעצימה את גובה
החלל .בנוסף מוקמו גופי תאורה לאורך
כל הקיר ,בעלי אלומה צרה שמאירה אותו
מלמעלה ,ומדגישה את גובהו של החלל”.
הסלון“ .כאן בחרנו בערבוב של חומרים,
טקסטורות וצבעים  -ספת עור צהוב ,שולחן
שיש ,שזלונג מוקה ,כורסאות בד ,שטיח
ושילוב של ניקל בריהוט .הספה נמצאת
בחלק הנמוך של החלל ,ואילו השזלונג
ממוקם בסמוך לוויטרינות ,כדי לתת תחושה
של חלל פנימי וחיצוני מרווחים יותר”.
המטבח“ .כדי לייחד את החלל ,בחרנו
צבע אחיד  -שחור .לטובת חוויית האירוח
הושארה נישה פתוחה באמצע קיר המזווה,
הכוללת גיבוי למשטח עבודה ומוצרי חשמל
לשימוש יומיומי .אורך האי כארבעה מטרים,
ומשולבים בו הכיור והכיריים .המשטח
מגרניט פורצלן בגוון שחור מט .סביב האי
מוקמו חמישה כיסאות בר בריפוד עור בגוון
חום כהה ובצורניות גיאומטרית .המקרר
ממוקם מעבר לאי ומתפקד כפריט עיצובי
בפני עצמו ,הכולל גם מקרר יינות עם תריס
אוורור עליון .בפינת האוכל הוצב שולחן
מלבני עם פלטת שיש ורגלי עץ ,שמוסיפים
למגוון החומרים של הבית“.
המדרגות“ .לקומה העליונה עולים במדרגות
המתאפיינות במראה מרחף ,והמעקה עשוי
מזכוכית וברזל .הסקיילייט הקיים מאיר את
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 המטבח מודרני בגוונים כהים .אי דומיננטי
עם חזיתות זכוכית בגוון שחור מט ומשטח
גרניט פורצלן ,שמקנים מראה דרמטי

 המדרגות עשויות ברזל בשילוב עץ ,מעוגנות לקיר מצד אחד וקונזוליות
מצדן השני .מעקה זכוכית וברזל מוסיף למראה המינימליסטי

 פינת האוכל והמטבח החיצוניים ממוקמים
בסמוך למטבח הביתי ,ומהווים המשך ישיר
בין הפנים לחוץ

 חלל האירוח המוארך כולל קיר כפול המתפרש לאורכו של הבית

החלל הכפול ,ובנוסף נתלו שני גופי תאורה
המתוחים על כבלים ,על מנת לתת פתרון
דומה להארת החלל גם כשמחשיך".
חדר השינה“ .ממוקם בקומה העליונה,
ומתאפיין בשפע טקסטיל  -וילונות ,כריות,
שטיחים ושלושה סטים של מצעים על
המיטה .הארונות ,בדומה למטבח ,הם בצבע
שחור מט עם מסגרת ברזל דקה .גופי
התאורה משני צדי המיטה אינם סימטריים,
על מנת להוסיף עניין לחלל.
“חדר הרחצה של ההורים מאוד מינימליסטי.
יש בו נישה פונקציונלית מקיר לקיר ,אך
זכוכית המקלחון חוצה אותה .התאורה נועדה
להעצים את האלגנטיות של השיש .ארון
האמבטיה עשוי עץ גושני מותז חול במראה
מעט גס ,ולכן עוצב בקו נקי וללא ידיות”.
החצר" .כיוון שהמגרש אינו גדול ,יצרנו
משטחי בטון מוחלק וצמחייה בהיקף הגינה.
עיקר הדגש הושם על סלון חיצוני שממוקם
בסמוך לסלון הפנימי ומתכתב עמו ,על מנת
לתת תחושה של גודל ,הן לגינה והן לבית".
ליידי גלובס אוגוסט 2019
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 פינת ישיבה בחדר
השינה של ההורים,
על רקע ארון עם
דלתות מזכוכית
שחורה בגוון מט
 שירותי האורחים
עוצבו בסגנון קלאסי.
הריצוף משלב שני
סוגי אריחי שיש ,כיור
שעומד על רגלי נירוסטה
מסוגננות ,ותקרה פריקה
לצורכי אחסון
 חדר הרחצה.
פלטת שיש קררה
הותאמה לגודלו של
החדר ,כאשר הזכוכית
נכנסת לפרופיל שקוע
והמקלחון ‘חודר’ לתוכה
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