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שקופים בחלל
רצפת הפרקט הבהירה מדמה חיבור לקו הים באופק המערבי, ואור רב זורם אל החללים 

ומאוורר אותם. הדופלקס שתכננה מיכל האן משדר מינימליזם ושקיפות

נכנסים 
נכנסים לבית בתל אביב  צילום: עמית גושרהביתה

המטבח והסלון מתאפיינים בעיצוב 
מודרני ופונים אל הנוף האורבני 
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הדירה. 220 מ”ר במגדלי W Prime, ארבעה 
חדרי שינה וחדר מגורים רחב ידיים.

בעלים. משפחה עם שני ילדים מתבגרים.
השראה. מקור ההשראה העיקרי הוא 

פנים המגדל עצמו - מעצבת הפנים של 
הבית, מיכל האן, היא גם זו שתכננה את 
כל החללים הציבוריים במגדל. “הדירה 

ממשיכה את זרימת החללים הציבוריים, 
ואת הביטוי החופשי שנתתי לחומריות 
ולצורניות בלובי הראשי. כל מה שזרם 

בחלל הגדול התחדד בדירה הזו”.
אתגר. “יצירת שטחים פתוחים ומאווררים, 

חושפי נוף, בניגוד למסדרונות ולחדרים 
הסגורים בתכנון המקורי. אתגר נוסף היה 

שינוי מיקום החדרים בדירה: חדרי הילדים, 
שהיו בקומה התחתונה, עברו לקומה 

העליונה, כך שבקומה התחתונה אפשר היה 
לייעד שטח נדיב לסוויטת ההורים”.

סוויטת הורים. “בתכנון המקורי הייתה 
קטנה במידותיה לבעלי הבית. גם חדר 

האמבטיה שלהם היה קטן ומצומצם, ללא 
חלון אוורור ואור. בהגדירנו את הפונקציות, 
החלטנו למקם את הסוויטה בקומת הכניסה 

וליצור אזור פתוח, אוורירי ושקוף, עם 
שכבות שניתן לראות דרכן ולהציץ לתוכן. 

שימוש בצבעים בהירים ובמשטחים 
שקופים תלויים יצר אשליה של מרחב גדול 
אף יותר, וריצוף המשכי בכל הקומה אפשר 

זרימה בין החלל המרכזי הציבורי לחלל 
הפרטי. כמו כן, נחשפו חלונות הצד הדרומי, 

שהכניסו לסוויטה אור רב”.

 מבט מפינת האוכל אל החלל המרכזי: 
פינת הישיבה בסלון מוקמה כשפניה אל 

הנוף, וסידור הישיבה הוסב כך שתהיה גישה 
חופשית אל היציאה למרפסת

 מבט אל החלל הכפול - פינת האוכל 
וגלריית העבודה - שעשוי כשכבות של אור 

ואווריריות

 פינת האוכל - הסועדים יושבים כשפניהם 
לנוף עירוני פתוח. גופי תאורה צמודי קיר 
יוצרים משחקי אור, וגרם מדרגות הברזל 

הוא מעין פסל במרכז החלל

חלל הגלריה. “במקור היה מדובר בחלל 
שנסגר באמצעות קירות גבס, חשוך וחסוך 

חלונות. הסרנו את כל מעטפת הגבס, 
ותכננו מעטפת זכוכית שמאפשרת קשר 
עין בין קומה לקומה, וכן מבט נרחב אל 

הנוף המערבי העירוני שנחשף בכל עוצמתו 
מהקומה העליונה של הדופלקס. מול 

העוצמה הזו חשוב היה לאוורר את הגלריה 
הן מבחינה תכנונית, הן מבחינה חומרית והן 

מבחינת הפונקציה. בגלריה מיקמנו פינת 
טלוויזיה וספרייה”.

המטבח. “מוקם בצד הצפוני של הדירה, 
כך שאור הבוקר לא יסנוור את היושבים 

בו. מתאפיין בצבעוניות כהה של פורניר 
כהה ואי מנירוסטה, אך לנוכח האור הרב 

שזורם לדירה, מתקבלת תחושה אוורירית 
ו’נושמת’. היושבים בפינת האוכל משקיפים 
לאזור המערבי, ומרגישים את קשר הפנים–

חוץ בין המרפסת לפינת האוכל”.
סגנון. “מינימליסטי. בין החללים מתקיימת 

זרימה מרבית של אוויר ואור. בשל המסגרות 
הכהות של החלונות, שהיו מוכתבות, בחרנו 

בצבעוניות מונוכרומטית ובהירה. בכל 
הבית תוכננה נגרות בקווים נקיים, המשכיים 
וזורמים. פרזול המדרגות הדומיננטי הותאם 

בשפתו ובצבעו למסגרות החלונות.

“הרהיטים גם הם זורמים ומשתלבים עם 
צבעי הבית ועם רצפת הפרקט הבהירה, 

כמעט בצבעי חול, המדמה חיבור לקו הים 
באופק המערבי של הדירה. הפרקט מעצים 
את תחושת הזרימה והגודל בין חלל לחלל. 
חדרי האמבטיה חופו כולם בפסיפס בהיר.
“האמנות היא ברובה של הצלמת ורד רוזן. 
רוב הצילומים שנבחרו הן של רקדניות, כי 

הם מחזקים את תחושת הריחוף הכללי - זה 
חלל מרקד, לא דרמטי או רציני. הספרייה 

משמשת נקודת מסה חזקה יותר בבית, 
ומתאימה עצמה לחומריות הברזל של 

 .”המדרגות ומסגרות החלונות
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 חדר הרחצה הכללי בקומה העליונה

חדר הרחצה ביחידת ההורים עוצב 
כחלל הממשיך את החלל המרכזי

סוויטת ההורים
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