
בדק בית עיצוב

משפחה ירושלמית המתגוררת באחת 
מהשכונות הוותיקות של העיר פנתה 
למעצבת הפנים יוני פרידמן וביקשה 

לעצב מחדש את ביתה הוותיק, כ־230 
מ"ר גודלו, שממוקם במבנה רכבת 
שבורך אמנם בנוף ירושלמי אך יש 

לו רק שני כיווני אוויר. "כשיש רק 
שני כיווני אוויר מאתגר לתכנן חלל 

איכותי ומואר", מסבירה פרידמן, 
שביצעה את הפרויקט בשיתוף 
המעצבת איילה מוזס ובניהולו 

ובפיקוחו של אסף ינובסקי. 
אתגרי השיפוץ במקרה הזה היו שינוי 

באופן כניסת האור הטבעי ופיזורו 
בבית וכן עדכון המראה הכללי, 

האווירה והחומרים. הפתרון העיצובי 
להיעדר האור כלל יצירתיות וראייה 

מרחבית: "עבדנו על שני צירי האור 
שיש לבית - האופקי והאנכי", מספרת 

פרידמן. "האופקי נמתח מהגינה אל 
הכניסה ומתבטא בתאורה הטבעית 
המגיעה מהגינה, הפונה לכיוון דרום 

מזרח, ומהתאורה המלאכותית 
שהוטמעה בניתוק שיצרנו בין הקירות 
לתקרה. הציר האנכי מואר באמצעות 
סקיילייט שממוקם בגג. האור שמגיע 
ממנו זורם דרך גרם המדרגות במורד 

כל ארבעת המפלסים של המבנה". 
בזכות האור הטבעי שנכנס מהגינה 

המטופחת פנימה, החלל המשותף 
בקומת הכניסה - הכולל מטבח, סלון 

ופינת אוכל המקשרת בין שניהם – 
מאוורר, מואר ונעים. האור הבוקע 

מלמעלה מאיר בהצלחה את הקומה 
הראשונה ובה שלושה חדרי שינה, 
 משרד, חדר משפחה וחדרי רחצה. 

את שתי הקומות הללו תוחמים 
מלמטה מרתף ובו חדר שינה של הבת 
הבכורה ועליית גג שבה חדר שינה של 

בת נוספת. 
"גרם המדרגות הוא אלמנט משמעותי 

דירה גדולה ורבת מפלסים שלה רק שני 
כיווני אוויר זכתה לשיפוץ מקיף שהצליח 

להתגבר על האתגר תוך שימוש 
במחשבה יצירתית ובחומרים טבעיים  

יוליה פריליק־ניב | צילום: אורי סיוון 

הארה 
ירושלמית

בצד שמאל של התמונה אפשר 
לראות את השלט המואר מעל 

לשירותי האורחים, ואת גרם 
המדרגות שחלקו עץ וחלקו בטון
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המהווה צומת שבו נפגשים כל החללים בבית", אומרת פרידמן. "במקור היו 
בדירה מדרגות שונות, יצוקות ותחומות. כדי להקליל את האווירה ולהחדיר 

אור הביתה החלטנו לשנות אותן למדרגות חשופות ככל האפשר. כיוון 
שמדובר בגרם מדרגות ארוך, המחבר ארבעה מפלסים, שברנו את החומריות 

שלו בעזרת שינוי בין מפלס למפלס: בין המרתף לקומת הכניסה המדרגות 
עשויות מבטון, בין קומת הכניסה לקומת החדרים הן עשויות מעץ ואחר כך 
שוב מבטון, הכל במטרה לשבור את המונוטוניות. המעקה עשוי מברזל לבן 
והוא מלווה את המדרגות לכל אורכן, וממשיך כמוטיב גם באזורים אחרים 

בבית, למשל בפרופיל החלונות העשוי גם הוא מברזל צבוע לבן, ובפרופילים 
של קופסאות הזכוכית שיצרנו לחדר העבודה ולחדר המשפחה בקומה 

הראשונה". 
מבחינת החומרים שנבחרו לבית, פרידמן מציינת את בעלי הבית ונטייתם 

לחומרים כמה שיותר טבעיים ולא מעובדים. לא תמצאו בבית ולו אריח אחד, 
אפילו במטבח או בחדרי הרחצה. הרצפה בכל החדרים והחללים עשויה 

מבטון מוחלק, ובכלל מדובר בבית שפלטת החומרים שלו מצומצמת למדי: 
בטון, ברזל ועץ. מבט לסלון. נגרות וריהוט משלים נקנו בחנות "האסם - בית עיצוב יוצר"

"עבדנו על שני צירי האור שיש 
לבית. האופקי נמתח מהגינה 

אל הכניסה ומתבטא בתאורה 
הטבעית המגיעה מהגינה. 

הציר האנכי מואר באמצעות 
סקיילייט שממוקם בגג. האור 

שמגיע ממנו זורם דרך גרם 
המדרגות במורד כל ארבעת 

המפלסים של המבנה"

ספריית עץ אלון נמתחת מחדר המשפחה אל המשרד 
הביתי, דרך קיר הזכוכית המפריד ביניהם

יחידת ארונות לבנה עם משטח עבודה מבטון מתחילה 
במטבח וממשיכה, בשינויים עיצוביים קלים, אל תוך הסלון
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קומת הכניסה
האלמנט המרכזי בחלל הציבורי הוא הקיר הנמתח לאורך כל הקומה 

ומחבר בין המטבח לבין הסלון. "במהלך העיצוב הרגשנו צורך לפתח את 
הקשר בין המטבח לפינת האוכל ולסלון באופן טבעי והרמוני, כדי שלא 
נחוש שהמטבח נקטע בפתאומיות ופתאום צץ הסלון", מסבירה פרידמן. 
"המטבח לבן ופונקציונלי והאווירה שהוא משרה נמשכת הלאה אל יתר 
החלל, אבל בהתאמות ייעודיות. כך למשל אותה יחידת ארונות נמתחת 

לאורך כל הקיר: היא מתחילה כארונות מטבח נטולי קישוטים ובהמשכה, 
באזור הסלון, הוספנו לה חזיתות רשת ברזל וידיות תואמות. זאת כיוון 
שבנוסף לכך שהם משמשים לאחסון, יש לארונות האלה תפקיד חשוב 

באפיון החלל ובהבחנה בין הסלון למטבח. משטח העבודה במטבח, העשוי 
מבטון אפרפר, ממשיך גם הוא לסלון ומוסיף קו חשוב המחבר רעיונית את 

הקומה כולה. 
"בין המטבח לסלון מפרידה פינת האוכל, וההפרדה הזו מודגשת בעזרת 

השימוש בחומרים חמים: שולחן עץ טבעי וגס שמעליו תלויים גופי תאורה 
מעוצבים בגוונים כתומים חמים ועוצמתיים. זה מוקד ויזואלי וגם מוקד 

מעשי, שכל בני הבית מתאספים סביבו. נקודת החום הזו נראית מכל זווית 
כמעט ומושכת אליה את העין".

הסלון המשפחתי נפתח אל גינה ירוקה ורחבת ידיים, שכל העצים והשיחים 
הוותיקים שבה שומרו במהלך השיפוץ, לבקשת בני הבית. בזכות גודל 

הגינה והפתח הרחב המוביל אליה היא נראית כמו המשך טבעי של הפנים 
ומשמשת כאזור לאירוח ולבילוי. "הרקע הירוק של הגינה משמש ניגוד 

לצבעים המונוכרומטיים של החלל הפנימי ומדגיש אותם", מספרת פרידמן. 
"המעבר לגינה הוא טבעי, חופשי, מזמין ורחב והוא פרק חשוב בסיפור של 

הבית הזה". 
ארבע מדרגות מתחת לקומת הכניסה, באזור שנחשף בעקבות השינוי 

המשמעותי שעברו המדרגות, ניצבים שירותי האורחים, שהמעצבת מעידה 
שהיוו עבורה אתגר משמעותי. "מיקום השירותים בנקודה גלויה בחלל 

המרכזי לא היה אידיאלי מבחינתי, אבל זה היה נכון פונקציונלית להשאיר 
אותם במקומם. החלטנו להפוך את החיסרון ליתרון ומצאנו גוף תאורה 

אייקוני ומלא הומור עם סמל גרפי מתאים, שהפך את הדלת למוקד תשומת 
לב המעלה חיוך", מספרת פרידמן. 

הקומה הראשונה
עלייה במדרגות למפלס הבא מובילה לקומה שעברה את המהפך 

המשמעותי ביותר. מערך החדרים המקורי בקומה זו הותיר מספר חללים 
ללא אור טבעי ואוורור, וגם המסדרון המחבר ביניהם היה חשוך, לא 

מזמין וחסר עניין עיצובי. בתכנון המחודש מוקמו חדרי השינה בקצוות 
על מנת שייהנו מחלונות המכניסים אור ואוויר. במרכז הקומה מוקמו 

חדר העבודה וחדר המשפחה, ואלה נתחמו בחזית זכוכית עם פרופיל בלגי 
צבועה לבן, המבדילה אותם ומעניקה להם מראה עצמאי ושונה משל שאר 

הקומה.
ספריית עץ אלון נמתחת בקווים אופקיים מצד אחד של קופסת הזכוכית 

אל צידה השני ומדגישה את הקשר בין שני החדרים. חזית הזכוכית 
גם מאפשרת מעבר אור משני הסקיילייטים אל חלל המסדרון. "חזית 

הברזל והזכוכית שהצבנו כאן ִאפשרה לתכנן את החלל בהתאם לדרישות 
הפונקציונליות של המשפחה, מבלי שניאלץ להתפשר וליצור תחושה של 

חללים מצומצמים וחונקים", מסבירה המעצבת.
חדר השינה של ההורים הועבר מצידו הצפוני של הבית אל צידו הדרומי 
ומוקם מעל לגינה כדי להעניק להורים פיסת נוף משמעותית. כמו בחדר 

העבודה, גם כאן בנישה שנוצרה בשל אילוצים קונסטרוקטיביים 
מוקמו מדפי ספרים מעץ גולמי. את גב המיטה הכין במו ידיו הקבלן של 
הפרויקט, גיא גואטה, מקרשי בניין פשוטים. בחדר הרחצה של ההורים 

נעשה שימוש בחומרים טבעיים, חלקם בשימוש חוזר, כמו הדלתות מלאות 
האופי שעומדות בניגוד לקירות הטיח המינרלי המעודנים ויוצרות מוקד 
עניין ויזואלי בחלל. אמבטיית Free Standing לבנה ניצבת במרכז חדר 

הרחצה, בולטת על רקע רצפת הבטון המוחלק. 
"אני אוהבת את הפרויקט הזה באופן מיוחד", מסכמת המעצבת. "שמחתי 
על שיתוף הפעולה עם הלקוחות, שהיו פתוחים ליצירתיות ולפתרונות לא 

שגרתיים אך עם זאת בעלי דעה ברורה וטעם מצוין". 

פרידמן מציינת את בעלי הבית 
ונטייתם לחומרים טבעיים ולא 
מעובדים. לא תמצאו בבית ולו 

אריח אחד, אפילו במטבח או בחדרי 
הרחצה. הרצפה בכל החדרים 

והחללים עשויה מבטון מוחלק, ובכלל 
מדובר בבית שפלטת החומרים שלו 

מצומצמת למדי: בטון, ברזל ועץ

דלתות מלאות אופי ואמבטיית פרי 
סטנדינג יוצרים מראה מרשים בחדר 
הרחצה של ההורים )למעלה(. בחדר השינה 
מוקמו מדפי ספרים מעץ גולמי בנישה 
שנוצרה בשל אילוצים קונסטרוקטיביים 

מעקה עשוי מברזל לבן מלווה את המדרגות לכל אורכן
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