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דירת גן קומת קרקע 117 מ"ר מרתף 117 מ"ר גינה 300 מ"ר
הלבשה וסטיילינג כרמית שדה צילום שי אפשטיין

לילך גורפונג אדריכלים

חומרים
עץ / מתכת / ברזל / בטון

פרטים שעושים הבדל
פתחים שנמשכים מהרצפה עד התקרה / מערכות שמוטמעות 

בתקרת בטון /  גרם מדרגות צהוב ממתכת

לא בכדי מתעתעת דירת הגן במבקרים בה; אדריכלית ורפונג התייחסה 
לתכנונה כאילו הייתה בית פרטי ולא דירה שממוקמת בקומת הכניסה 
של בניין מגורים. גורפונג החלה בתכנון הדירה כבר בשלב המוקדם של 
הוצאת היתרים לבניין, והדבר אפשר לה לערוך בה שינויים מרחיקי לכת.

היא השקיעה את המערכות הטכניות בתקרת הבטון ובכך חסכה את 
הצורך בהנמכת גבס, תכננה את החלונות ואת דלתות הפנים כך שיימשכו 
בין הרצפה לתקרה ויתיישרו בקו אפס עם הקירות, והקפידה שהגינה 

הגדולה תאפשר לדייריה פרטיות מרבית.

המרחב הציבורי בבית תוכנן כחלל פתוח. הוא נמתח מצד לצד ומן התקרה 
לרצפה המחופה פרקט, ופתוח כלפי החצר באמצעות חלונות גדולים 
ורחבים. שלוש הפונקציות העיקריות בחלל הפנים – מטבח, פינת אוכל 

וסלון – מוקמו במקביל.

הסלון מוגדר באמצעות קיר מחופה באריחי בטון ושטיח שקושר את 
פריטי הריהוט שנבחרו עבורו.
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כאשר עולים התריסים וחושפים את החוץ, מתגלה שכפול שביצעה 
האדריכלית. תחת פרגולה שמלווה את המרחב הציבורי החיצוני מוקמו 
בדיוק רב מטבח חוץ מול מטבח פנים, פינת אוכל מול פינת אוכל וסלון. 
המטבח, שממוקם בקצה המרחב, כולל קיר ארונות גבוהים ואי שהמשטח 
שלו עשוי מאבן לבנה עם גידים אפורים, והוא נמשך והופך לפלטה מרחפת 
עם מקום לשני כיסאות בר. מכשירי החשמל הוטמעו בחלקו הפנימי של 

האי, ובכך אפשרה גורפונג להציג בפני הסלון חזית נקייה.

שולחן האוכל עשוי מפלטת ברזל מדוקקת, בהזמנה אישית, ומואר 
באמצעות גופי תאורה תלויים.

בעומק הדירה תוכננה "רצועת" שירות שכוללת שירותי אורחים, ארון גדול 
לאחסון, ממ"ד שמתפקד כחדר אורחים ואת חדר הרחצה של ההורים. 
הוא צבוע לבן ופס תאורה ארוך, שחור וצמוד תקרה מלווה אותו לאורכו.

גרם המדרגות חבוי מאחורי המטבח. במקור הוא מוקם במרכז הקומה, 
והעברתו אפשרה את תכנון המרחב כלופט פתוח. המדרגות מובילות 
למרתף שבו נמצאת סדנת העבודה של בעל הבית. הן עשויות פלדה 
שנצבעה בצהוב ותחומות בין קיר שצבוע באפקט בטון לבין קיר זכוכית.
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חדר השינה של ההורים תוכנן בקצה הנגדי למטבח והוא פתוח כלפי הגינה 
באמצעות חלון רחב וגבוה. חדר הרחצה שלו מחופה באבן שנבחרה עוד 
קודם לתחילת הבנייה. באמצע עבודות החיפוי גילו בעלי הבית והאדריכלית 
שהאבן אזלה. את חלק הקיר שנותר חשוף חיפתה האדריכלית במראה, 
שמשקפת את רגלי הנכנסים ומקנה משמעות חדשה לאשליה של גודל 
במרחב. זהו חלק מהשפה העיצובית שנבחרה לבית, ואשר עושה שימוש 

בהשתקפויות ושכפול.

בעלי הבית ביקשו מגורפונג לתכנן את הדירה כך שתהפוך למרכז בילויים 
משפחתי שבו מתכנסים הילדים והנכדים. לשם כך ביקשו לשים דגש על 
הפיתוח הסביבתי של החצר ולעצב אותה כך שיהיו בה מספר מוקדים 
שיאפשרו לכל בני המשפחה סוגים שונים של בילוי. הגינה תוכננה מעל 
החניון התת-קרקעי. היא כוללת מדשאה וצמחים, רצפת בטון מוחלק 
שמוגדרת תחת הפרגולה, וכמו כן משטחים מסוגים וגבהים שונים 

שמחופים דק עץ ועליהם פינות ישיבה.

תכנית מצב קיים - קומת קרקע

תכנית העמדה - קומת קרקע


