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במסגרת שיפוץ מסיבי שנעשה בבית במרכז 
הארץ, השתנה הכול למעט הקונסטרוקציה 
החיצונית. השינוי המהותי נבע מהמטרה של 
חיבור הרמוני בין טבע לבין חללי הבית וצורכי 
המשפחה הצעירה, זוג הורים הייטקיסטים 
בעולם.  לטייל  המרבים  קטנים  ילדים  ושני 
לפיכך, נבחר סגנון מודרני בו שולבו תוספות 
שהושפעו מאהבתם של הדיירים לטבע, ליערות 
ולגנים מרהיבים, במיוחד אלה שבהם ביקרו 
בסינגפור. למימוש הקונספט, הקפידה מנטש על 
בחירה של מגוון חומרים ומרקמים שבאמצעותם 
יצרה שפה מובהקת היוצרת אווירה טבעית 

ורוגעת, ובהרמוניה מלאה מקשרת בדייקנות 
בין כל חללי הבית. מגמת השילוב בין חומרים 
שבחלקם נתפסים כמנוגדים, ניכרת עם הכניסה 
אל הבית. רצפה בוהקת עשויה אבן טבעית 
ומלוטשת, ממנה עולים קירות מחופים אבן 
בזלת המלווה את הנכנסים אל המטבח, בו 
הארונות ומכשירי החשמל מוסתרים מאחורי 
אותו חיפוי. ליצירת ניגודיות משלימה, תקרת 
המטבח והגלריה המקיפה את גובהו הכפול 
של מרכז הבית, הונמכה באמצעות סרגלי 
עץ. בהמשך, מתגלה גולת הכותרת של הבית, 
קיר מיוחד ומאד דומיננטי אשר אותו עיצבה 

ויצרה מנטש במיוחד. הקיר מתנשא לגובה 
5.5 מטרים, ובטכניקת חיפוי חדשנית יוצר את 
המראה המיוחד המדמה גזעי עץ, מהם בוקעת 
צמחייה מגוונות העולה אל מרומי הקומה. את 
הקיר המרכזי בסלון אפשר לראות מכל פינה 
בבית, וממרפסת הגלריה בקומה העליונה, 
במבט אל מרכזו של הבית, מתווסף למראה 
הקיר המשלב מודרניזם וטבע, גם נוף הים. 
אלמנט עיצובי נוסף שממקד ויוצר עניין, הינו 
פסל סביבתי המורכב מ-1000 חתיכות עלי 
זכוכית העשויות שני גוונים. בפסל שהורכב ידנית, 
עלה אחרי עלה, משתקף האור שמשתנה בכל 

אחת משעות היממה ויוצר דינמיקה אומנותית 
המדמה תנועתיות רכה של שלכת. עוד בקומת 
הכניסה ממוקמת יחידת ההורים שגם במרכזה 
בולט קיר דומיננטי, ובו ניכר השילוב בין צורות 
וטקסטורות. ההשראה לצורניות הגיאומטרית 
לקוחה מלוחות אבן טבעית המופקת במחצבות 
ומרקמם מדמה עץ טבעי. פטיו קטן בתוך החדר 
וויטרינות גדולות הפתוחות אל הגינה, מחברים 
את החדר אל הטבע. כתוספת ולהדגשת מגמת 
העיצוב בבית המושפע מצמחייה ומגנים, שולבה 
צמחייה בחדר הרחצה ובתקרת הפטיו העשויות 
סרגלי עץ. כפסל המדמה שביל הליכה בטבע, 

עוצב גרם המדרגות המוביל לקומה העליונה 
)אליה אפשר להגיע גם באמצעות מעלית פנימית 
העולה מקומת המרתף(. המעקה, כיאה להגדרת 
מהותו של גרם המדרגות, חופה באבן בגוון 
חמרה. בתוך כל המסגרת שעוצבה בהשראת 
הטבע, בפרטי הריהוט שולט הגוון המונוכרומטי, 
למעט פסנתר הכנף השחור הבולט על רקע 
הרצפה הבהירה. ליצירת מראה נקי שיאפשר 
גם התחברות מושלמת עם הנוף, מוקמה בסלון 
מערכת מולטימדיה מתקדמת עם מסך מקרן 
של 150 אינץ', שבעת הצורך מקנה לצופים 

חוויית צפייה של אולם הקרנה פרטי.

אהבתם של הדיירים ליערות ולגנים, 
כמותם ראו בסיורם בעולם ובעיקר 
בסינגפור, היוותה מקור השראה לעיצוב 
ביתם הפרטי. השפעתו של קיר מיוחד 
שעוצב במיוחד לפרויקט זה על ידי 
המעצבת יפעת מנטש, ונראה מכל 
נקודה בבית, מתבטאת בשפת העיצוב 
הברורה המקשרת בין כל החללים 
ויוצרת הרמוניה מלאה

מאת: גילי אריאל
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קיר מיוחד ומאד דומיננטי אשר אותו עיצבה 
ויצרה מנטש במיוחד. הקיר מתנשא לגובה 

5.5 מטרים, ובטכניקת חיפוי חדשנית יוצר את 
המראה המיוחד המדמה גזעי עץ, מהם בוקעת 

צמחייה מגוונות העולה אל מרומי הקומה

ריצוף: אלוני | בית חכם: ויטראה טכנולוגיות בית חכם
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אלמנט עיצובי נוסף שממקד ויוצר עניין, הינו פסל 
סביבתי המורכב מ-1000 חתיכות עלי זכוכית 

העשויות שני גוונים. בפסל שהורכב ידנית, עלה 
אחרי עלה, משתקף האור שמשתנה בכל אחת 

משעות היממה ויוצר דינמיקה אומנותית המדמה 
תנועתיות רכה של שלכת.

ריהוט: הום 21 | שטיחים: השטיח האדום
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ליצירת ניגודיות משלימה, תקרת המטבח 
והגלריה המקיפה את גובהו הכפול של מרכז 
הבית, הונמכה באמצעות סרגלי עץ. 

Goreje :מוצרי חשמל
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ההשראה לצורניות הגיאומטרית 
לקוחה מלוחות אבן טבעית המופקת 

במחצבות ומרקמם מדמה עץ טבעי

תוספת ולהדגשת מגמת העיצוב 
בבית המושפע מצמחייה ומגנים, 
שולבה צמחייה בחדר הרחצה 
ובתקרת הפטיו העשויות סרגלי עץ

ריצוף, חיפוי וכלים סניטריים: אלוני
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