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נכנסים 
 נכנסים לבית בתכנון ובעיצוב גדי פרידמן הביתה

הדהודים לכפר 

מבט מהבריכה אל שני אגפי הבית, המערבי 
והמזרחי, שביניהם מפריד חדר האוכל

   חגית ברונסקי    צלם: עמית גרון

 הבית האקלקטי בהרצליה פיתוח משלב בין הסגנון הכפרי–אמריקאי
לסגנון פרובנס, עם השראות מהכנסיות של פירנצה
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הבית. בהרצליה פיתוח, 700 מ"ר בנויים 
על שטח של 800 מ”ר. הבית תוכנן לחמש 

נפשות: זוג באמצע החיים עם שלושה 
ילדים, שחזרו משהות של מספר שנים 
בארה”ב. המשפחה ביקשה ליצור בית 
בסגנון אמריקאי כפרי, כשהכוונה היא 

לשימוש בחומרים יותר סינתטיים. מכיוון 
שבסגנון הזה משולב גם סגנון כפרי בנוסח 

פרובנס, ניסה האדריכל גדי פרידמן 
לקחת אותם למקום טבעי יותר בהשראה 

אירופית. 
העיצוב. הסגנון הכפרי האירופי, בעיקר 

הטוסקני, מאופיין בשימוש בחומרים 
טבעיים כמו אבן ועץ )מגולף בסגנון 

הרנסנס בהשראת הבתים והקתדרלות 
בפירנצה(. מנקודה זו יצא הפרויקט לדרך 

ארוכה של תכנון מעמיק.
הבית מחולק לשני גושים מרכזיים, והכניסה 

ממוקמת בצד הצפוני שביניהם. עיצוב 
הכניסה, המחופה אבן טבעית שבתוכה דלת 

עץ גדולה, יחד עם מרפסת עגולה מחופה 
באבן מנוסרת ומגולפת - מעניקים את 

המגע הכפרי.
חדר האוכל והמטבח. כשפותחים את דלת 

הכניסה, המראה הראשון שנגלה בין שני 
הגושים העיקריים של הבית הוא חדר אוכל 

תחום בדלתות עץ טיק, שנותן תחושה של 
חדר אוכל בווילה עתיקה באיטליה. מעבר 

לחדר האוכל ניתן לראות את הבריכה 

סלון הבית, שממנו יש מראה פתוח לגינה ולבריכה

אח עצים מקורי

 מדרגות מעוגלות עם מעקה 
פליז מושחר בסגנון המדרגות 

בווילות האיטלקיות
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חדר קולנוע רחב ידיים במרתף
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מבט מהכניסה 
לעבר חדר האוכל

מציצה, מה שמעצים את תחושת המרחב. 
לצד חדר האוכל ממוקם מטבח רחב ידיים 

עם פינות אוכל וטלוויזיה.
הסלון. בגוש השני, מצדו האחר של חדר 

האוכל, נמצא אזור המגורים - סלון ובו 
פסנתר כנף גדול ואח עצים מקורי. דלתות 

הטיק של הסלון פתוחות לכיוון הגינה 
והבריכה. מה שמשלים את המראה הכפרי–
טוסקני של הקומה הוא ריצוף בורגון, אבן 

איטלקית בחתיכות גדולות ובטקסטורה 
טבעית. 

חדרי השינה והאמבטיה. בגוש המערבי 
בקומה הראשונה - חדר הורים רחב ידיים, 

חדר ארונות גדול וחדר אמבטיה - כולם 
מחופים באבן טבעית עם גג קורות עץ 
משופע. הגוש המזרחי מחולק לשלושה 
חדרי ילדים, לכל חדר צמודה מקלחת. 

מדרגות ומרתף. בין שלוש קומות הבית 
מקשרות מדרגות מעוגלות, בדומה לתכנון 

מדרגות בווילות הכפריות העשירות של 
טוסקנה, עם מעקה ברזל–פליז להשלמת 

המראה. 
המרתף מחולק לחדר קולנוע גדול, חדר 

 .חדר האוכל תחום בדלתות עץ טיקאורחים, חדר עבודה וארון קירור ליינות
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לצד פינת האוכל ממוקמת פינת הטלוויזיה המשפחתית

המטבח, עם אי גדול במרכז
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לחדר הרחצה נבחרה אמבטיה 'פרי סטנדינג' בסגנון כפרי

חדר האמבטיה של סוויטת 
ההורים עם מקלחון מרכזי עגול

חדר השינה של ההורים עם גג קורות 
עץ משופע ומרפסת המשקיפה לבריכה
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