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שטח הבית  150מ"ר
 100+מ"ר מרפסות
שטח המטבח  17מ״ר
ביצוע אלון גרבר
צילום עמית גרון

בני זוג בגיל השלישי עזבו את העיר רחובות לטובת צפון תל אביב,
על מנת להתקרב לעבודה ולילדיהם שכבר עזבו את הבית והקימו
משפחות צעירות .הם רכשו דירה הנהנית מארבעה כיווני אוויר ומנוף
פתוח לים וביקשו ממעצבת פנים פנינית שרת-אזולאי לעצב את
הדירה כך שתתאים בצורה מדויקת לאורח חייהם .בני הזוג אוהבים
לארח ולבשל ,אך בניגוד לתפיסה העכשווית הגורסת כי המטבח
צריך להיות פתוח במלואו לחלל האירוח ,הם ביקשו דווקא להצניע
אותו וליצור הפרדה חלקית בין החללים.
שרת-אזולאי החליפה בין מיקומם המקורי של המטבח והסלון ,וכך התקבל חלל אירוח
פתוח המחובר למרפסות ואל החוץ ,שבקצהו מוצנע מטבח.
החלל כולו רוצף בפרקט עץ בהנחת אדרת דג ,ובמרכז המטבח שובצו אריחים מאוירים
ששולבו כמוטיב חוזר גם במרפסות .גון ארונות המטבח נבחר בהתאם לאריחים ,שיוצרו
בהתאמה אישית בשלושה צבעים :לבן ,כחול וחאקי שהותאם לגון האלומיניום .הארונות
תוכננו בקו אחיד ונקי בעזרת מגרעות בחזיתות ,שהושארו חלקות ומודרניות ,ושובצו בהם
ידיות פליז בעיצוב ובייצור מיוחד .הטקסטורה של משטח העבודה משלבת גוונים של אפור
וכחול ,והיא מוסיפה ממד של עומק לחלל ומחברת בין המוטיבים המודרניים והקלאסיים
ששולבו במטבח.
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בין חלל האירוח לבין המטבח מפרידה ספרייה גדולה ,אשר מצד פינת האוכל תוכננו בה
מדפים פתוחים לספרים ולחפצי נוי ואחסון סגור לכלי אוכל והגשה ,ומצד המטבח מוקמו
בה שני מקררים אינטגרליים ,מזווה ומשטח עבודה נוסף המוסתר מאחורי דלתות כיס .בני
הזוג ביקשו משרת-אזולאי שתתכנן עבורם פינת אוכל זוגית בסמוך למטבח ,וזו מוקמה
בקצה האלמנט כך שהיא נסתרת מהסלון .בקצה העליון של הספרייה שולבו יחידות מיזוג
אוויר הממזגות את שני צדיה ,ופתחי האוורור נצבעו בגוון זהה לגון הארון כדי ליצור מראה
המשכי מרצפה ועד תקרה.
הארונות בקיר המטבח מכילים מדיח אינטגרלי מלא ,תנור בהעמדה חופשית ,מערכת לסינון,
קירור וחימום מים המשולבת מתחת לכיור ויחידה עליונה בה משולב קולט אדים סמוי,
אחסון נוסף וכן מדף פתוח .מתחתיה תלוי מוט פליז עם ווים לתליית כלים שיהיו בהישג יד.
במרכז המטבח תוכנן פס תאורת לד שקוע ,ובנוסף שובצו שני גופי תאורה דקורטיביים ,אחד
מעל פינת הישיבה והאחר בקצה הימני של המטבח ,שאותו ניתן לראות מהכניסה לדירה.
לדירה ארבע מרפסות ,וכבר בשלב התכנון הוגדרה כל מרפסת מבחינת אופי השימוש בה,
וכך במרפסת הצמודה למטבח שובץ מטבח חיצוני הכולל מנגל ,מעשנת ומשטח עבודה
מנירוסטה .היא מוקפת בסבכה שמטרתה להסתיר את הבניינים השכנים ובמבנה אדניות
המשלב ספסל ישיבה ,ובנוסף נשתלו בה צמחי תבלין ,עצי פרי וצמחים מטפסים שבעתיד
יעטפו את המרפסת כולה בצמחייה ירוקה.
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