
בית זה נבנה בשנת 1935 והיה שייך 
לאחד ממייסדי ביצרון, מושב קטן על 

יד החוף המזרחי של הים התיכון. הנכס 
ממוקם בקרב שדות ירוקים, פרדסים 

וכן גינת קקטוסים מרשימה.

פרדסים אלו שימשו כהשראה לשינוי 
המבני — באנלוגיה הזאת, חדרי הבית 

מסמלים את שורות העצים והחלל 
המרכזי )פינת האוכל + המטבח( מסמל 

את התלמים. הבית במצב שבו מצאנו אותו, היה מחולק 
לחדרים חדרים כנהוג בתחילת המאה ה-20. בהשראת 

הפרדס החלטנו לפתוח את הציר המרכזי של הבית, 
וכך לייצר מרחב שמכניס אור ואוורור טבעי משני צדי 

הציר, כך יצרנו חלל המורכב מהחדש והישן גם יחד. 
פרויקט זה עוסק בהשבחה היסטורית וחומרית 

הכוללת שימוש בריצוף טרצו ותריסי עץ בהשראת 
המקור. כמו כן דלתות הפנים הובאו מפירוק.   

הבית יושב על חלקה של 4 דונם הכולל מבני משנה 
כגון לול תרנגולות וכן יחידה שהמשפחה בנתה לטובת 

ילדם המתבגר וכעת משמשת בתור יחידת אירוח. 
ניגשנו לפרויקט זה במטרה לשלב בעיצוב את מורשת 

הבית ואת המיקום הגיאוגרפי תוך כדי יצירת חלל 
מודרני עבור בעלת הבית, האלמנה. התוצר הסופי הינו 

בית מזרח ים תיכוני המעניק מרחב פרטי שבו בעלת 
הבית יכולה ליהנות מיופיו של הטבע הסובב אותה 

וכן לשהות במרחב המכבד ומזכיר את קודמיה.  

למעלה: חזית הכניסה בשעת 
ערב בה החלל הציבורי 

מתפקד ככלוב אור המסמן 
את דלת הכניסה

חזית קדמית

למעלה: דלת הכניסה לבית 
בחיפוי פרטי העץ המקוריים 

של תריסי העץ שהופיעו 
בבית במקור

למטה: פינת האוכל וגוף 
DCW התאורה היחודי של
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מגורים

נ

תכנית קרקע  קנ״מ 1:150
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אדריכלות ועיצוב פנים
הנקין שביט

טקסט
דבר המתכננים

צילום
עודד סמדר



בית קקטוס ים תיכוני

אדריכלות ועיצוב פנים הנקין שביט
תאורה יאיר דורם מטבח ונגרות 

מיי קיטצ'ן כלים סניטריים ריצופים 
וחיפויים מודי ריהוט טולמנ'ס כלים 

 EDITION BY SAGIT ואקססוריז לבית
GOLDIN טקסטיל ואקססוריז גלריה 

ריזורט RE'ZORT פרופיל בלגי ברזל 
עוז גלעדי צאלון אלומיניום הנטר 

סחר אדריכלות נוף עתר ארזי דלתות 
פנים מפירוקים ג'ומה, יפו קבלן רנמור 

פלוס בע"מ קונסטרוקטור שמוליק 
צ'יבוטרו אמנות צילום אומנותי זהר 

רון, דימה קורמה אמנות

בהשראת הפרדס החלטנו לפתוח 
את הציר המרכזי של הבית, וכך 

לייצר מרחב שמכניס אור ואוורור 
טבעי משני צדי הציר, כך יצרנו חלל 

המורכב מהחדש והישן גם יחד. 

למעלה: חלל האירוח הסמוך לפינת 
האוכל ולמרפסת הצופה לפרדס

למטה - מימין: מקלחת האורחים 
עם דלת הכניסה היחודית 

המתזכרת את פרטי תריסי העץ 
המקוריים של הבית

משמאל: יחידת השינה, ארון 
בגדים מבירג' ליבנה תוכנן 

כאלמנט המשלב חלון גב מיטה 
ונישה פנימית, משתלב עם רצפת 

למעלה: המטבח המשלב אי הטראצו ודלתות הפירוקים הישנות 
עבודה מבירג' ליבנה ומשטח 

עבודה בגוון קוריאן תואם 
אשר לצידו אלמנט ארונות 

לבן הנמתח לאורך כל הבית
למטה: פינת העבודה 

הנמצאת באגף האירוח
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