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הסיבה לבחירת הבית: 
חדרים מוגדרים על ידי קירות, בניגוד ל-open space הנהוג היום, 

נבנו ברצף מעגלי המקשר בין החדרים 

האדריכלים 10

קרין קליר

להמשך...
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האדריכלית קרין קליר בחרה להגדיר 
את חללי הבית באמצעות קירות בנויים. 

את הקשר בין אגפי הבית היא יצרה 
בצורת תנועה מעגלית שבאמצעותה כל 

חדר מתחבר עם חדר נוסף

מאת גילי אריאל  / 
צילום אלעד שריג  /
אדריכלות קרין קליר

גג: "אבשלום קורת רוח".

תכנון חדש 
ומקורי של 
בית במרכז

שביל ארוך מוביל מהרחוב אל הבית הממוקם בחלקו 
הפנימי יותר של המגרש. רחבת אבן נעימה קודמת לדלת 
הכניסה, וכשנכנסים פנימה נתקלים בקיר רחב ידיים 
המפריד בין האזור החברתי לאזור הפרטי. דרך פתח 
רחב נכנסים לסלון הממוקם מימין לקיר. כאן במיוחד 
בולטת מגמת הקירות המגדירים חלל. החוץ מבצבץ 
מבעד לדלת רחבה ולחלונות הגדולים. הגדרת הסלון על 
ידי קירות בנויים, שמראם חוזק באמצעות חיפוי בריקים, 
מקנה לחלל אווירה נעימה של חמימות מחבקת. גם פינת 
הבר, נקודת אירוח שיש בה ניחוח גברי, סומנה על ידי 

קיר נמוך המהווה למעשה את הבר. 
בחלקו האחורי של הסלון מוקמה פינת האוכל, ממנה 
יש דלת כניסה למטבח רחב ידיים, ופתח נוסף במטבח 
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מטבח: "הייטאצ".תאורה: "יאיר דורם".

הנמצא מול המעבר לסלון, מתקשר אל פינת האוכל 
המשפחתית שממנה יש יציאה לגינה המוקדשת למשפחה 
ובה גם מתקני שעשועים לילדים ופינת ישיבה אינטימית. 
אל פינת האוכל ניתן גם להגיע מחדר המשחקים המחובר 
אל פינת העבודה. מפינת העבודה אפשר לעבור לחדרי 
השינה של הילדים או לרדת כמה מדרגות ולחזור לאזור 
הכניסה לבית. היות שלילדים הוקצע חדר משחקים גדול 
המקשר למעשה בין המשרד הביתי למטבח, גודל חדרי 

השינה שלהם צומצם בהתאמה ליעדם.
גם ביחידת ההורים, הנמצאת בקומה העליונה, החללים 
מופרדים על ידי קירות, אזור השינה מוגדר על ידי קיר 
שבצדו השני נוצר חדר ארונות, ודלת המעבר בין שני 

מפינת האוכל שבסלון עוברים למטבח, 
ממנו מגיעים לפינת האוכל המשפחתית, 

שמקושרת לחדר המשחקים אשר מתחבר 
למשרד הביתי. מהמשרד הביתי אפשר 

לעבור לחדרי הילדים או לרדת כמה 
מדרגות ולחזור לאזור הכניסה 

כל הנגרות בבית: "תיבת נח".
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לקבלת תוכניות יש לשלוח בהודעת מיסרון 
את הקוד 5024 ואת כתובת המייל שלך

לטלפון: 050-2052646

היפה והמיוחד בבית הוא שלמרות ריבוי 
הקירות, קונספט שאינו מקובל היום, יש 
בו תחושה עכשווית, והוא מאוורר ומוצף 

באור טבעי החודר פנימה דרך חלונות 
גדולים הפתוחים לכל הכיוונים

אגפי החדר נבנתה במרכז הארון. בהמשך חדר הארונות 
נמצא חדר הרחצה המרווח. 

היפה והמיוחד בבית הוא שלמרות ריבוי הקירות, פחות 
קונספט שאינו מקובל היום, יש בו תחושה עכשווית, והוא 
מאוורר ומוצף באור טבעי החודר פנימה דרך חלונות 
גדולים הפתוחים לכל הכיוונים. עובדה זו מחזקת את 
הדעה כי קירות בנויים שכביכול חוסמים, עשויים לשמור 
לעתים על טמפרטורה נעימה בבית הרבה יותר מפתחים 
ענקיים ומזוגגים המכניסים פנימה את מראה החוץ אבל 

גם את החום ואת קרני השמש היוקדות.      

בריכת שחייה: "אקווטק", ריצוף: "אקרשטיין", גג ופרגולה: "אבשלום קורת רוח". 
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