
זה רק נראה יקר

מאת טלי בן אבי   /  צילום דן ברש  /  השטח 150 מ"ר 
אדריכלות ועיצוב פנים דן ברש  /  ייעוץ תאורה שרי בר-נע גבעון 

 בתכנון בית חדש או שיפוץ בית קיים, אחד
 מהגורמים המשמעותיים הוא גובה התקציב.

 במקרה של הבית בשילה שתוכנן מחדש עבור
 משפחה בת חמש נפשות, התקציב הנמוך היווה

 אתגר שתוצאותיו גרמו ל-97,683 גולשים
לשלוח לו לייק

הגשמת רצונות הדיירים במגבלות התקציב התחילה להתגבש כבר 
בשלב התכניות. אחד מהם היה מטבח רחב ידיים הכולל אי במרכזו. 
היה ברור לאדריכל דן ברש שלצורך כך תידרש תוספת בנייה והסרת 
עמוד תומך קיים, פעולה המייקרת משמעותית. כתשובה לכך נמצאו 
שני פתרונות, העמוד הוסתר בתוך המזווה והאי המיוחל הפך לחצי אי 
שהוצמד למשטח העבודה. שינויים אדריכליים נוספים נעשו ביחידת 
ההורים ששונתה לגמרי. במקור, לחדר השינה לא היה חדר רחצה צמוד. 
הפתרון, לשמירה על הפרדה אינטימית בין המיטה לאזור ההתארגנות, 
תוכנן מעבר צדדי בתוך יחידת ההורים, דרכו מגיעים לחדר הרחצה 
ולארון הבגדים הצמוד אליו. ואם מדובר בחדר רחצה, ראוי לציין פתרון 
אידיאלי לחיסכון בכסף וגם במקום. במקור היו שני חדרים נפרדים, קטנים 
וצפופים. האחד חדר רחצה והשני חדר כביסה שאליו נכנסו דרך חדר 

97,683
גולשים באתר בניין ודיור אהבו את הדירה
שעיצב האדריכל ומעצב הפנים דן ברש

בעל ניסיון עשיר ומגוון בתכנון אדריכלי ועיצוב פנים לדירות ולבתים פרטיים, מאמין שכדי לקבל בית יפה ומרשים, צריך 
לבסס אותו קודם כל על תכנון פונקציונלי, פרקטי ומוקפד. בית שהוא נוח לתפעול וקל לסידור ולארגון, הוא בית אנרגטי 

שנעים לחיות בו. יופיו, בזכות כך נשמר לאורך שנים. עבורו כל פרויקט הוא כמו יציאה למסע מרתק חדש שבו לוקחת חלק 
משפחה אחרת. במסע המשותף ברש מאפשר ללקוחותיו להוציא מהבית המיועד הרבה יותר - בהרבה פחות
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הרחצה. ברש החליט לאחד בין השניים, ואת מכונת הכביסה והמייבש 
אחסן בארון שנצבע בצבע הקיר. בחיבור החללים בולטים שני יתרונות: 
האחד, חיסכון משמעותי בהוצאות של רכישת שני כיורים, שני ברזים 
ותכנון מקומות אחסון בשני חללים נפרדים, והשני, שגם בו טמון אלמנט 
של חיסכון, מתבטא בפתיחת החלון בחדר הרחצה המסייע לאוורור 

ולכניסת אור שחדרו קודם לכן דרך חלל חדר הכביסה. 
שיקולי תקציב מחמירים שנעשו משלב התכנון ונשמרו בקפדנות בכל 
מהלך הביצוע, אפשרו לאדריכל דן ברש להוסיף פינוק לחדר הרחצה. 
את השטיח הצמוד למקלחת שברוב המקרים נספג במים, החליף ברש 
במשטח דק עץ מיוחד לחדרים רטובים. בניצב לו, מתקן לייבוש ולחימום 

מגבות. יחידת החימום הוסתרה מאחורי קיר כפול שנבנה במיוחד לשם כך. 
על אף גודלו של הבית היה חשוב לאדריכל דן ברש לשמור על תחושת 
הגודל והמרחב. לצורך כך, נחצבו הספריות, אלמנט חשוב לבני הבית, 
בקיר החיצוני של הבית. את בעיית הבידוד שנפגע עקב כך, פתר ברש 

באמצעות לוחות העץ ששולבו בין המדפים כחלק מהספרייה. 
ברכישת הרהיטים לסלון שילב ברש בין הספות של איקאה, הרבה 
בזכות הריפוד הניתן להסרה, ניקוי או החלפה, לבין תוספות של כרים 
וריפוד מחדש של כורסה ישנה, שנתפרו באופן עצמאי על ידי הדיירים. 
טפט תואם השלים את האווירה אשר לה ייחלו הדיירים וקיבלו מן 

האדריכל דן ברש בתקציב מדוד.  
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