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עין הבשור: הבית עם דלת
הסתרים

כשמלאו לו 15 שנים, החליטו הדיירים לשדרג את
ביתם ולהפוך אותו נוח ומפתיע יותר: קורות פלדה
הותקנו בתקרה, הפטיו הוסב לפינה מזמינה ובסלון

הותקנה דלת חבויה

שיפוץ ואחריו LIVING | אדריכלים מציגים: בתים לפני 

LIVING

שריתה פלד | הביתה | פורסם 11:57:37 14/05/14

הדיירים: זוג בשנות ה-40 פלוס שלוש בנות, בגילאי בית ספר. האם מטפלת הוליסטית
בעלת קליניקה צמודה לבית. האב חקלאי ותיק.

הדירה: בית בן 15 שנים, הממוקם במושב עין הבשור בנגב המערבי, גודלו היה 220
מ"ר במפלס אחד. לאחר השיפוץ הורחב ל-256 מ"ר. במבנה המקורי היו ארבעה חדרי

ילדים, פינת משפחה, יחידת הורים ובחלל המרכזי מטבח, סלון, פינת אוכל ומזווה קטן. מצב
הבית היה טוב, אבל ניכר שהחלל "עייף" וזקוק לרענון.
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עושים לכם צל! רשת צל בעלת צפיפות של 90%
UV מהשמש במגוון גדלים וצבעים,

קיר משולב באלמנטים דקורטיבים מפריד את
צילום׃  אורי אקרמן הכניסה מחדר המשפה 
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החזון: הדיירים ביקשו לעדכן את הבית ולדייק מאפיינים שלא עבדו מספיק טוב לנוחיותם.
למשל, פינת המשפחה מוקמה מול דלת הכניסה לבית ולא העניקה פרטיות ליושביה. כנ"ל
לגבי מיקום חדר הרחצה. חדרי הבנות היו קטנים מדי ונדרשו פתרונות אחסון בכל הבית.

משך השיפוץ: התהליך ארך כשנה מתחילת התכנון ועד אכלוס מחדש.

עלות השיפוץ: כ-400 אלף שקלים שכללו בין היתר, הרחבת חדרי הבית, סגירת מרפסת,
ריהוט, אלומניום, עבודות גבס, נגרות ופריטי ריהוט חלקיים.

עוד באתר לעיצוב הבית:

גאה להציג: הבית של מיכל ינאי

ירוקים מקנאה: דירה קטנה ומלבלבת בתל אביב

חומות של תקווה: וילה רומנטית בסביון

תיאור כללי של השיפוץ: המוטו של השיפוץ היה לענות על צרכי הדיירים. לשלב את הישן
עם החדש. לכן כל הריצוף של הבית נותר כשהיה, כולל זה של המרפסת החיצונית

ששולבה בבית כפינת אוכל (בתוספת של אריחים מצוירים), גם דלת כניסה לא הוחלפה,
ויחידת ההורים. מה שונה? קורות עץ בשילוב קורות פלדה הותקנו בקירות כאלמנטים

משלימים, המטבח הוגדל ושודרג כולל אי ישיבה וכיסאות חדרים. כמו כן, הגדלנו את חללי
האחסון בבית, שיפצנו את חדרי הרחצה, ובעיקר: הפכנו את החלל למעניין ומפתיע יותר,

לבקשת הלקוחות.

צילום׃  אורי אקרמן החזון: בית מעניין ומפתיע 

צילום׃  אורי אקרמן כאן עובדים ומבלים בכיף 
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צילום׃  אורי אקרמן חדר אוכל פרטי ומרווח 

צילום׃  אורי אקרמן מזהים את הדלת בקיר? 
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מארבעה חדרים יצאו שלושה

במבואת כניסה בנינו קיר דקורטיבי, שמטרתו להפריד בין הכניסה לחדר המשפחה. הקיר
בנוי בשילוב עמודי פלדה וזכוכיות דקורטיביות. אלמנט הפלדה חוזר על עצמו בכל המבנה

בשילובים שונים ברחבי הבית. מעבר לקיר הדקורטיבי ממוקמת פינת המשפחה והעבודה,
וממנה מתפצלים לחדרי השינה של הבנות, חדר הרחצה ויחידת ההורים הממוקמת בקצה

המסדרון.

פינת המשפחה: הופרדה מהכניסה, ובה הוגדרו שלושה אזורים: האחד לצפייה בטלוויזיה,
השני לפינת עבודה והשלישי לספרייה גדולה ונגישה. פינת המשפחה קושטה בתמונות

משפחתיות.

חדרי הבנות: חדרי הבנות הוגדלו - על חשבון חדר אחד. בחדרה של הילדה הקטנה מבין
השלוש, בנינו במה גדולה שעליה מונח מזרן השינה, כך שהחדר יוכל להפוך בקלות בעתיד

לחדר של ילדה מתבגרת. ובשארית החלל שנותר הותקן ארון קיר ענק אך מוצנע. בשני
החדרים הנוספים נבנה ריהוט חכם עם מקומות אחסון.

דלת סתרים בסלון

מימין למבואת הכניסה מתגלה החלל הציבורי. המטבח בחזית המבנה קצת נסתר אבל
עדיין פתוח לכל הכיוונים. מולו ממוקמת פינת האוכל (במקום שהייתה פעם מרפסת פטיו).

חלל זה נושק משמאלו לפינת המשפחה ומימינו לסלון.

הסלון: חלל מרווח שבגבו דלתות ויטרינה ענקיות בהן שולבו קורות פלדה וקורות עץ. 
בקיר הטלוויזיה הותקנו קורות עץ שנצבעו בגוונים שונים. בקיר זה ממוקמת דלת נסתרת

המובילה לחדר השירות במטבח.

פינת האוכל: פינת האוכל היתה ממוקמת במעבר לסלון, קטנה ולא מוגדרת והמטבח
בנוסף הרגיש קטן (הלקוחה רצתה להכניס תנור רחב למטבח). כדי להגדיל את כל המרחב

צילום׃  אורי אקרמן עכשיו יש מקום לתנור הגדול 

פצפונים אבל בהחלט מספקים. שירותי האורחים
צילום׃  אורי אקרמן



29/6/2014 ן הבשור י י במושב ע שיפוץ: בית עדכנ

http://www.mako.co.il/living-architecture/local-renovation/Article-61ce32d70f9f541006.htm?sCh=4b0a5d1571675310&Partner=facebook_share 5/7

סופחה מרפסת הפטיו והפכה לפינת אוכל גדולה ומרווחת ממנה ניתן לצאת לגינה. התקרות
במקור היו משופעות באלכסונים בשל גג הרעפים ובחלל של פינת האוכל יצרנו עוד שיפוע.

בין פינת האוכל לפינת המשפחה קישר חלון - בו הוחלפה הזכוכית לזכוכיות סבתא,
שמכניסה אור טבעי לחלל.

המטבח: רצינו לשמר את המטבח הקיים אבל הוחלט להפוך את האי הקיים ליחידת

אחסון נוספת למשטחים ההיקפיים - כך נוצר לו מקום חדש להכניס כיריים + תנור עומדים.
למרכז המטבח נבנה אי חדש ומרווח.

דבר המעצב:  חוויות העבודה עם הדיירים הייתה כיפית ומפרה. הדיירים מצדם הציבו בפני
אתגרים תכנוניים רבים, אבל האתגר הראשי היה לסנכרן בין העיצוב החדש לאלמנטים

הקיימים בביתם.

צילום׃  אורי אקרמן משחקים על הבמה 

צילום׃  אורי ויש גם ארון עם הרבה מאוד מקום 
אקרמן

http://www.mako.co.il/living-home-styling/furniture/Article-d27d8f5537f4141006.htm?Partner=interlink
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טיפ: הטיפ הראשי שיש לי לתת למי שמשפץ בית זה להחליט מראש אילו דברים טובים יש
לבית להציע - האלמנטים  אותם אנחנו רוצים לשמר, ואז ליצור עם המעצב או האדריכל

מארג של שינויים שיוצרים יחד קומפוזיציה חדשה ומפתיעה.

פריט אהוב: אני אוהבת מאד את קיר העץ בסלון שמסתיר בתוכו את דלת הכניסה לחדר
השירות. הקיר הזה עשוי מעץ אורן פשוט, שנצבע בשטח והותקן על הקיר בפשטות יחסית.

עלות החומר היתה נמוכה והתוצאה משגעת. קיר כזה אפשר להקים בכל מקום ובאמצעות
שימוש בסקאלות צבעים שונות לשנות את אופיו.

צילום׃  אורי אקרמן מדרגות לגן עדן 

צילום׃  אורי אקרמן חללי אחסון בכל מקום אפשרי 

סנכרון בין העיצוב החדש לאלמנטים הקיימים
צילום׃  אורי אקרמן
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תכנון ועיצוב: שריתה ורון פלד, אקו דיזיין

במדור הקודם: שיפוץ של פעם בעשור

לכל הכתבות במדור בשיפוץ

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן

ותקבלו את כל הסיפורים ישירות לפייסבוק שלכם

תגיות: שיפוץ   שדרוג   עיצוב   בית   עין הבשור   סלון   מטבח  

מצא כתבה זו ב:
http://w w w .mako.co.il/living-architecture/local-renovation/Article-61ce32d70f9f541006.htm?

sCh=4b0a5d1571675310&Partner=facebook_share

w w w .mako.co.il-כל הזכויות שמורות ל

צילום׃  אורי אקרמן לשבת לנוח אל מול הנוף 
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