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מודעה

השיפוץ שהפך
חורבה לבית מעוצב

בית דו משפחתי באחת מהשכונות הצפוניות 
של תל אביב הוא דבר שרבים יכולים רק 
לחלום עליו, אלא אם כן יימצא בית ישן,
רעוע ומוזנח, והאדריכלית שתמונה על 
שיפוצו, תשכיל להשאיר בו את הדברים 

שישתלבו בעיצובו, והיתר יוחלף בהתאם 
לצורכי הדיירים ולתכתיבים שימושיים

צילום: עודד סמדר
260 מ"ר  גודל הבית: 
תכנון ועיצוב: אורנה פוריץ

ס כ הנ רך  ע ה את  ל ב המע צו עי ב מעוצ ת  י לב רבה  חו ץ שהפך  פו י הש
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מודעה

ס כ רך הנ ע ה את  ל ב המע צו עי ב מעוצ ת  י לב רבה  חו ץ שהפך  פו י הש

בשיפוץ הבית השתדלה האדריכלית לגעת מה שפחות במעטפת שהתאימה 
לציפיות הדיירים אשר ביקשו לעצמם בית כפרי תל אביבי. עובדה זו לא מנעה 
מבעדה להחליף את כל הפתחים, חלונות ודלתות. בפנים, לאחר הרס הקירות 
שחצצו בין החדרים, שונתה כל החלוקה הפנימית, ובמקביל לתכנון עיצוב 
הפנים דאגה אורנה פוריץ לחידוש כל מערכות התפעול בבית. חלוקת החלל 
בארבע הקומות: מרתף, קומת כניסה, קומת חדרי שינה ועליית הגג שנוצלה 
לעיצוב משרד ביתי עם שירותים צמודים ויציאה למרפסת שמש, הותאמה 
לצורכי הדיירים בהתאמה למגבלות ולאילוצים שהתגלו עם הריסת הקירות 
הישנים. המרתף שתוכנן לשמש בעתיד כיחידת דיור לשתי בנות המשפחה 
ומשמש בהווה כיחידת דיור לאורחים, הינו חלל גדול למשחקים ולהווי משפחתי 
המכיל מטבחון ומקומות אחסון רבים. בקומת חדרי השינה, ביחידת ההורים 
הודגש הפן הכפרי על ידי רצפת פסיפס מאבן טבעית אשר ממנה עולים קירות 
מחופים בריקים לבנים. לצד אזור השינה, חדר אמבטיה מפנק שהותאם לקווי 
המעטפת, וכן חדר ארונות מרווח. בין חדר ההורים וחדרי הבנות הסמוכים זה 

לזה, תוכנן חדר משפחה נוסף עם טלוויזיה. ←

דלתות פנים ודלת כניסה: שערי ברכה
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בקומת הקרקע, באזור החברתי, נאלצה אורנה לנסר חלק מהמדרגות המפרידות 
בין המטבח לסלון. עמוד תמיכה שהתגלה באמצע נשאר במקומו, והוא מהווה, 
מחד, מעין קו אורך המוביל את עין המתבונן לאורך הסלון עד היציאה למרפסת, 
ומאידך, יחד עם העמוד השני שחופה בבריקים אפורים, נוצרה מחיצה בין 
המטבח והסלון, מחיצה היוצרת אינטימיות נעימה השוררת במטבח המעוצב, 
בהתאם לקו המוביל בבית, בסגנון כפרי. להדגשת מגמת הכפריות בבית נבחר 
לפינת האוכל שולחן עשוי גזע עץ טבעי מנוסר לרוחבו הניצב על גבי רגלי ברזל 
איתנות. צבעים מרגיעים נבחרו ליצירת הרמוניה משפחתית נעימה המקשרת בין 
רצפת הפרקט, הריהוט ומסגרות הפתחים בסגנון פרופיל בלגי, ואותם משלים 
שטיח צבעוני המוסיף עליזות. בנייתם המחודשת של הקירות אפשרה לאורנה 
לשלב את מערכת המיזוג בתוכם, דבר שחסך ממנה לשמחתה ולאושרם של 

הדיירים לבצע הנמכות תקרה. ■

תאורה: תומס | שטיחים: צמר שטיחים יפים

מטבח: אביבי
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