עיצוב .פרויקט החודש

עיצוב .פרויקט החודש
מאת נועה פאר
שטיחיםRUGS & CO. :

ריהוט והלבשת הבית:
גלריית זהבי
צילום :עודד סמדר

מכפרי
לניאו-
קלאסי

הנכס :בית פרטי 6 ,חדרים,
 2מפלסים  +מרתף
לוקיישן :יישוב במרכז הארץ
שטח מגרש 500 :מ"ר
שטח בנוי 340 :מ"ר
הדיירים :זוג  4 +ילדים
דילמה מיוחדת:
דילמה מיוחדת:
התמודדות עם מגרש מלבני
הפתרון :מיקום הבית בחלקו הקדמי של
המגרש כדי לאפשר גינה אחורית גדולה

אדריכלות
ועיצוב פנים:
מושיק חדידה

אף שהלקוחות ביקשו מהמעצב בית
ניאו-קלאסי עם נגיעות כפריות ,הצליח מושיק חדידה
לתת את כל האפיונים המגדירים סגנונות אלו
ועדיין לשדר נראה מרווח ועכשווי
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ניאו-קלאסי

הבחירה העיצובית נבעה מבקשת הלקוח לבית בסגנון ניאו-קלאסי .על כן בחר מושיק באלמנטים דוגמת קרניזים אופקיים ועמודים אנכיים
בחזיתות ,שדרשו תכנון מדויק .המיזוג הסמוי טמון בתקרת הגבס המעוטרת בקרניז פנימי .החלק הפנימי תוכנן כחלל גבוה ,שיצר אשליה של
יותר מדרגות מהמקובל .החלונות עשויים עץ בחלקם הפנימי ,כמו גם חיפוי קיר פינת האוכל .הקמין בלבני בריקים מפירוק ורצפת הפרקט
תרמו למראה המבוקש.

האזור הציבורי :סלון ,מטבח וחדר אוכל

הסלון תוכנן כחלל מלבני הפתוח לפינת האוכל והמטבח .ממבוא הכניסה ניתן להיכנס למטבח או לאזור האירוח .ממול נגלית ויטרינה
פנורמית שדרכה אפשר לראות את הגינה ,הבריכה וחלל האירוח החיצוני ברוב חודשי השנה .השפה העיצובית של הבית חמימה וכפרית,
והיא באה לידי ביטוי ברצפת פרקט טבעי שתחמם את החלל ,בהנמכת גבס להטמעת המיזוג וגופי התאורה ,בחלונות עץ בגוון לבן ,בחיפוי
קירות בבריקים ובגופי תאורה דקורטיביים.

כשהגיע שלב חיפוי הקמין
והקיר שהוא מוקם לצידו,
נוצר צורך להסתיר את
הארובה .לבסוף החליט
מושיק לעבות אותה
בבריקים בקו
אלכסוני ,וכך התעצם
המראה הכפרי והאותנטי

דילמת הקמין

כשהגיע שלב חיפוי הקמין והקיר שהוא מוקם לצידו ,נוצר צורך להסתיר את הארובה .לבסוף החליט מושיק לעבות אותה בבריקים בקו
אלכסוני ,וכך התעצם המראה הכפרי והאותנטי.

המטבח

המטבח מורכב מ 2-צלעות נמוכות ,והצלע השלישית היא למעשה ארון גבוה שבתוכו מוסתרים מוצרי החשמל.
במרכז המטבח מוקם אי המחופה עץ בוצ'ר וניתן לשבת לידו ולאכול .הריצוף שנבחר לבקשת הלקוחה  -גרניט פורצלן עם ריצוף בדוגמת
מדליונים ,בסגנון וינטאג' ,עמיד למים ולכלוך .שאר הבית רוצף בפרקט.

החלק
הפנימי
תוכנן
כחלל
גבוה,
שיצר
אשליה
של יותר
מדרגות
מהמקובל

 .158דירה נאה

דירה נאה 159.

עיצוב .פרויקט החודש

עיצוב .פרויקט החודש

הקרניז האופקי העליון של
הבית ממשיך לכיוון
הרחבה בתוספת עמודים
עגולים בגובה
 8.5מ' התומכים אותו

חדר הנסיכה
מקלחת הורים

רחבה ציבורית החיצונית

הלקוח ביקש לקבל מקסימום בריכה' ,למתוח' אותה מקצה
לקצה ,ולכן היא הורחקה מהבית .בינה לבית נוצרה רחבה
המרוצפת לאירוח .הקרניז האופקי העליון של הבית נמשך לכיוון
הרחבה בתוספת עמודים עגולים בגובה  8.5מ' התומכים אותו.

מכפרי לניאו-קלאסי

הקרניזים על עמודיהם התומכים לקחו את התכנון למראה ניאו-
קלאסי והפחיתו את הסממנים הכפריים .נוסף לכך נוצר קירוי
בגובה שתי קומות ,אטום לשמש וגשם ואף נותן תחושות גובה
ועוצמה .הפסיפס בבריכה מעניק למים גוון בהיר כמו באיים
הקריביים .הריצוף הכללי בגוני קרם הינו מאבן יוונית בשם
אסקפיוליס  -אבן הבריאות  -בעיבוד טובזה (מחוספס) נגד
החלקה .פינת הברביקיו חופתה בבריק בגון שוקולד שנעשה בו
שימוש בתוך הבית ,כדי ליצור המשכיות בין החוץ לפנים.

סיפורו של גרם מדרגות

מכיוון שגרם המדרגות עגול ,יש חשיבות לתכנון ולביצוע
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המדויק .המעקה מתחיל מקומת המרתף דרך קומת הקרקע
ועד לקומה הראשונה .כל הפרזול בבית  -גדרות ,שערים,
מעקות ,מרפסות ,מעקה מדרגות ,גגון כניסה  -נעשה על ידי
מסגר אומן בהתאם לתכנונו של מושיק.

חדר ההורים

בקשת הלקוח הייתה למקם את חדר ההורים בקומה
הראשונה ביחד עם הילדים ,וכן שהחדר יצפה לנוף ולבריכה.
בהתאם לזאת מוקם החדר לכיוון החזית האחורית,
כולל נוף למערב וויטרינה גדולה שמגיעה גם לתוך חלל
המקלחת .במרכז אזור השינה משמאל  -חדר הארונות,
ומימין  -חלל הרחצה.

חדר הנסיכה

לחדרה של הבת הקטנה ,הנסיכה של הבית ,ביקשו ההורים
עיצוב בסגנון קלאסי .כמו שאר הבית תוכנן הריהוט גם בחדר
הבת בסגנון קלאסי ,עם חריטה וקרניזים .בצידי המיטה יש
שתי חלונות ודרך הויטרינה הימנית יוצאים אל המרפסת.

רשימת ספקים:
שטיחיםRUGS & CO. :

ריהוט והלבשת הבית:
גלריית זהבי
תאורה :אלפינה
חיפויים וריצופים:
MODY ,HEZIBANK
דלתות פנים וחוץ:
דלתות המושב
ַמ ְסגרוּת:
יצירות ברזל
קרניזיםMDECO :

מושיק חדידה ,אדריכלות ועיצוב פנים
הכשרה מקצועית :בתים פרטיים ,דירות יוקרה ,משרדים ומסחרי.
ותק במקצוע 20 :שנה.
'אני מאמין' :תכנון בית חדש הוא עבורי מלאכת הגשמת חלומות.
טיפ לקוראים :האמינו וסמכו על המעצב שבחרתם ,שהרי הוא בעל ידע וניסיון
גדול ועם זאת חשובה לו הפרקטיות לא פחות מהאסתטיקה.
ליצירת קשרmoshik@hm-arc.com ,www.hm-arc.com ,050-8775570 :
דירה נאה 161.

