
בית מגורים 
בתל-אביב

 ]  מגורים  [

תכנון 
מיקלה סימאונה

טקסט 
דבר המתכננים

צילום 
עודד סמדר

בית מגורים השייך לאיש עסקים מצליח, משתרע על 
מגרש של כ-600 מ"ר, במרחב פסטורלי בליבה של 

שכונת אפקה בתל-אביב. הארכיטקטורה החיצונית של 
הבית, מתכתבת עם זאת הפנימית. כך למשל הבריכה, 

צרה וארוכה ומהווה חלק אינטגרלי מהארכיטקטורה 
הגיאומטרית־המהוקצעת של הבית. 

למעלה – מימין:
מבט אל עבר הבריכה
במרכז: חזית קדמית

למטה - מימין: 
פינת הישיבה לצד הבריכה

במרכז: מבט לגינה 
המערבית

משמאל: מבט אל פינת 
הבר/ברביקיו בחזית 

המערבית
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איזור החלל הציבורי תוכנן כחלל פתוח 
שגובהו למעלה מ-6 מטרים. פרופילי 
החלונות בגוון שחור דרמטי, מאזנים 

את פתחי הזכוכית, אמנים לאסתטיקה 
ולצבעוניות של הבית ומאפשרים לטבע לחדור מבעדם 

באופן מושלם. במרכז החלל קמין מרשים מרצפה עד 
תקרה מחופה עץ אלון מושחר בהתזת חול. מערכת 

וילונות חשמליים שגובהם, כגובה הפתחים, מאפשרת 
נדבך נוסף של פרטיות. אריחים גרניט הפורצלן דמויי 

הבטון ברצפת החלל גדולים במיוחד )3.2/1.6 מ'(
גרם מדרגות זיזי, עשוי מתכת וכבלי פלדה ומרשים 

 FOCAL-במיוחד נגלה עם הכניסה לבית. הוא נתפס כ

נ

POINT המלווה את המפלסים השונים ומקשר ביניהם

מעברו השני של גרם המדרגות מצויין פסנתר הכנף 
וספריה מרשימה הפונים לאיזור המערבי של הגינה. 
בקרבתם פינת האוכל והמטבח שתוכנן כפונקציונלי 

במראה מנימליסטי ועם זאת דרמטי ומרשים, הוא משלב 
בין חזיתות עץ ומתכת שחורה ומשטחיו המדוקקים 

תורמים גם הם לנראות המודרנית המבוקשת. 
קומת המגורים כוללת את סוויטת השינה של הבן ואת 
מאסטר ההורים המתפרס על פני כ-70 אחוז משטחה 

היא מרוצפת עץ אלון מגוון שחור בדוגמת פישבון. 
מדובר בסוויטה נשיאותית מפוארת המורכבת מחלל 

אופן ובו חדר ארונות גדול, נמוך ממפלס החדר 

מימין — למעלה:
מבט צידי המראה את 

פנים וחוץ הבית מהמטבח
מתחת: מבט פרונטלי 
המתאר את המטבח 

והגינה. במרכז: מבט אל 
עבר חדר הרחצה של 

ההורים. למטה: מבט אל 
עבר הקמין בסלון

במרכז: מבט אל עבר 
הספריה וגרם המדרגות 

של הבית
משמאל: גרם המדרגות 

הזיזי למרתף

בית מגורים בתל אביב

תכנון מיקלה סימאונה
פיקוח פיני אביטבול ריהוט דה בוקס 

מטבח בופי ברזים, ריצופים חיפויים החממה 
דלתות אפרטו וילונות רנבי 

מתח נמוך ואודיו וידאו כהנא חשמל חכם 
מדרגות רפאל עיצוב בברזל 

בריכת שחיה אקוופולקו 
עיצוב גינות עמוס פולז 
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בית מגורים בתל-אביבמגורים


