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עדי עמית-פריימן

שטח הבית  160מ"ר
שטח המטבח  12מ״ר
ביצוע נגריית חג׳ יחיא
עבד אל רחמאן
צילום דדי אליאס

חזית ב׳

זוג עם שלושה ילדים ששב ארצה לאחר מגורים של מספר שנים
בחו״ל החליט לרכוש בית דו-משפחתי מקבלן בהרחבה של קיבוץ
העוגן .הם בחרו מודל אחד מתוך הארבעה האפשריים ,וביקשו מעדי
עמית-פריימן לסייע להם ליצור בית במראה אישי .כל מה שהיה
ניתן לשנות בתוכנית המקורית שהתקבלה מהקבלן עודכן ושודרג,
ובין היתר בוטלו ארגזי התריס ,כך הוגדלו הפתחים בבית שעבורם
נבחר אלומיניום דמוי פרופיל בלגי ,ואלמנטים רבים תוכננו בעיצוב
אישי ,לרבות דלת הכניסה והמטבח .מבנה הבית צר וארוך ,וכדי
לקבל תחושת גודל ומרחב תוכנן החלל הציבורי בגובה כפול ,והוא
מקורה בתקרה משופעת עם קורות עץ חשופות בגוון בהיר.
החלל כולו רוצף בפרקט אלון אירופאי ,מלבד המטבח שרוצף באריחי בטון בשחור-לבן
היוצרים דוגמת מעוינים .בין המטבח לסלון ,ששם מבלים בני המשפחה את רוב זמנם ,שולב
קמין גז שחור על גבי במה קטנה בחיפוי אריחי בטון .המטבח תוכנן בצורת האות  ,Gוהאי
מעוגן לעמוד שמצד ימין באופן שמשאיר מעבר נוח – שתיים מפאותיו הוקדשו לישיבה,
ולצדן מוקמו כיסאות ממסגרת ברזל שחורה ומושבי עץ ִלבנה מכופף .שתי הפאות הנותרות
תוכננו לאחסון ,אחת מהן משרתת את המטבח והשנייה את פינת האוכל ואת הכניסה .מעל
האי תוכנן גוף תאורה שיוצר על ידי נפח ברזל ומורכב ממוטות פליז באורך  3מ' היורדים
מהתקרה המשופעת ומעוגנים לקיר ,ובקצות המוטות שולבו נורות פחם שניתנות לעמעום.
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החלל שמתחת למדרגות נוצל במלואו לטובת אחסון :מצד אחד שולבה בו ויטרינה לכלי
הגשה המשרתת את אזור האירוח ופונה לכיוון הסלון ופינת האוכל ,ובצד השני ,הפונה לכיוון
המטבח ,הוטמעו המקרר ויחידות אחסון נוספות ,בהן יחידה מאווררת לירקות ולפירות.
המטבח נצבע בגוונים בהירים ,החזיתות עשויות עץ מלא בצביעה אטומה ומעוטרות בידיות
פליז ,משטח העבודה הוא מקוורץ בגימור המדמה שיש קררה ואת הקיר מחפים אריחי
קרמיקה לבנים מבריקים .הצלע האחורית של המטבח כוללת כיור במרכז החלון ,לימינו שני
מדפי עץ לספרי בישול ולשמאלו מתלה לכלים המלווה את הפינה .משמאל מוקמו הכיריים
והתנור ,שנרכשו בחו"ל והותאמו לסגנון הבית ,ולצדם תוכננה יחידת אחסון עליונה המשלבת
מדפים פתוחים וחזיתות זכוכית.
עמית-פריימן מקפידה לתכנן מראש מקום ייעודי לכל פריט ,באופן הזה פתרונות האחסון,
האביזרים והכלים משתלבים באופן הרמוני בעיצוב הכללי :על גבי הפאה השמאלית של
המטבח ,הפונה לכיוון הסלון ,תוכנן מתלה מגבות לבן ,צנצנות שקופות במגוון גדלים נרכשו
מראש כדי לוודא כי יוכלו להכיל את כל מוצרי המזון הדרושים ויתפקדו כסט שלם ,מכלי
אחסון דקורטיביים מפח נרכשו בחו"ל ונבחר מגוון של סלי קש המשמשים את בעלי הבית
לצרכים יומיומיים שונים.
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