הנקין שביט
אדריכלות ועיצוב
הסטודיו פועל משנת  2004בניהולם של עירית הנקין וזהר שביט ,בוגרי תואר
 B.Designבהצטיינות מהמכון האקדמי-טכנולוגי חולון .הסטודיו עוסק בתכנון,
עיצוב וניהול בנייה של דירות יוקרה ובתים פרטיים ,וכן בשיפוץ מבנים פרטיים
ודירות בעלי אופי ייחודי המותאם תרבותית ,פונקציונלית ,ויזואלית ותקציבית
ללקוח .התכנון משלב מרכיבים של רעיון ,תאורה וחלל ,שבהם משולבים
אפקטים ייחודיים הן ברמת העיצוב והן ברמת האלמנטים המרכזיים של
הריהוט והאביזרים השונים ,זאת במטרה לחדד את תחושת ההמשכיות
והרצף במרחב.

בית אבן עתיק
צילום :אסף פינצ'וק
בית פרטי לשימור שעוצב ותוכנן מחדש בעיר העתיקה בצפת .מרקם המגורים
הצפוף של בתי האבן העתיקים ברובע זה הוא קונטקסט מורכב המכתיב דיון
בין ישן לחדש ובין מסורת לאופנה .בשל כך הקונספט התכנוני הכיל ערכים של
שימור והתחדשות תוך יצירת קשר בין הפנים לחוץ ובין הציבורי לפרטי .מבנהו
הייחודי של בית האבן ,הכולל חמישה מפלסים ובנוי בצורת האות ח’ ,החובקת
חצר פנימית ,תורגם למבנה חדש שבמסגרתו החצר מתפקדת כמרחב הציבורי,
ואילו החללים ההיקפיים מתפקדים כמרחב הפרטי.
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|  | 1חלל האירוח כולל ספה צבעונית מודולרית המורכבת משבעה חלקים,
עם ספריית מדפים הממוקמת מאחוריה ,ולידה פינת אוכל מתקפלת .בחלקו
העליון של חלל זה ניתן לראות את הגשר מצדו התחתון ,המחבר את שני חלקי
המפלס העליון | 2 | .גרם המדרגות המקורי חודש וחופה בפח מרוג בגמר
חלודה ובתוספת של מעקה זכוכית שקופה להעצמת מוטיב ההשתקפויות
בחלל | 3 | .חזיתו הקדמית של הבית ,הכוללת גם את דלת הכניסה ,משתלבת
בטבעיות במרקם בתי האבן הצפופים של שכונת רובע האמנים | 4 | .הגשר
ולצדו מדף הספרים המכיל עשרה מדפים הנפרסים החל מהמפלס התחתון
ועד לזה העליון.
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|  | 1קצה גרם המדרגות המוביל אל המפלס העליון אשר עוצב בבטון מוחלק,
ששני חלקיו מתחברים באמצעות גשר פלדה בגמר לוחות עץ אורן .חלונות
הזכוכית עם פרופיל המתכת פונים אל עבר המרפסות ,ולצדם פתח הכניסה
אל המקלחת העליונה אשר מוסגר בפלדה חלודה | 2 | .הגשר ולידו מדפי
הספרים .בתקרת מפלס זה תוכנן חלון סקיילייט השוטף את החלל ואת קיר
האבנים הסמוך לגרם המדרגות באור לאורך שעות היום | 3 | .פינת האוכל
אשר עוצבה על ידי הסטודיו מבירץ' (ליבנה) בגמר פורמייקה לבנה | 4 | .קיר
אבן שבו פתח הכניסה אל המקלחת העליונה | 5 | .חדר השינה של בעלי
הבית ,הכולל חלל קמרון חבית מקורי לבניין .חלל זה תוכנן כחלל פתוח
שבמרכזו יחידת כיור וארון תחתון אשר מעליהם מראה עגולה התלויה על
מוט מסתובב.
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