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המשרד עוסק במגוון פרויקטים בארץ ובחו”ל, תוך התמחות בתחום המגורים 
בקני מידה משתנים — שכונות, מגדלים, בתים פרטיים ואתרי נופש. מצוינות 
הן במתן שירות יעיל ומהיר והן בתכנון, בביצוע ובעיצוב, מהווה אבן דרך במשרד,
תוך הטמעה של חשיבה ירוקה בכל פרויקט שבו הוא עוסק. כל הפרויקטים 
מתוכננים ומבוצעים תחת פיקוחו ההדוק של האדריכל ערן בינדרמן, בעל ניסיון 
של יותר מ-20 שנות עבודה בתחום, בוגר תואר ראשון באדריכלות בטכניון, 

ותואר שני באוניברסיטת UCL בלונדון, תחת ניצוחו של סר פיטר קוק. 

דירת גג — נווה גן
צילום: עודד סמדר

התכנית הרעיונית של דירת הדופלקס התבססה על מעטפת הדירה הראשונית, 
כיווני המבט והאילוצים התכנוניים שבה. לכן הוחלט שהקומה העליונה תהיה 
קומה ייצוגית לאירוח, ואילו הקומה התחתונה תהיה משפחתית ויומיומית יותר, 
כאשר בכל אזור הושם דגש על החיבורים וההפרדות הנחוצים לכל פונקציה. 
עבור כל אחת מהקומות יוצרה אווירה שונה, בעוד בעליונה נבחרה פלטה 
מונוכרומטית בשילוב קונטרסטים של חומר וצבע, בתחתונה נבחרו גוונים בהירים 
יותר בדגש על יצירת מרחב חמים ומשפחתי. כדי ליצור חיבור בין שני האזורים 
חוזק גרם המדרגות המרכזי, ובמסגרתו תוכננה ספרייה מרשימה המייצרת 

אלמנט ורטיקלי לכל גובהו.

אדריכל ערן בינדרמן

ספריית מתכת: שמעון בוזגלו
Art & Design Workshop

נגרות:
בול עץ

עיצוב נוף:
פרח משוגע

פיקוח:
אסף לופו

חשמל חכם:
Kahane Group

מטבח חוץ:
דומיסיל

ריצופים, חיפויים
ופרקטים: אבני טל
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| 1 |  המפלס העליון מתאפיין בגוונים כהים במטרה לייצר תחושה שקטה 
המרככת את האור הרב שחודר פנימה. השילוב המושכל בין החומרים 
והטקסטורות השונות בדירה יוצר מראה עשיר וייחודי.  | 2 |  דלת הכניסה 
נצבעה מבפנים בגוון זהה לקירות במטרה להעלימה בפנים הדירה, כאשר 
לצדה תוכנן קיר ורטיקלי המלווה את גרם המדרגות. הקיר מחופה אריחי 
OC בטקסטורות משתנות, עם צורניות זהה לקיר הספרייה. מצדה בטון 
האחר של הדלת ומאחורי קיר העץ המוביל אל המטבח תוכננה דלת סמויה
המובילה אל שירותי האורחים.  | 3 |  המטבח פתוח ומאופיין בשני חומרים 
מנוגדים — עץ אלון גס ונירוסטה. התאורה בחלל זה וכן בדירה כולה ממוקדת 
| 4 מאוד, ומטרתה לחמם ולהדגיש את הטקסטורות הייחודיות בחלל.  | 

הספרייה שתוכננה לכל גובהו של גרם המדרגות מקשרת גם היא בין שתי 
הקומות. בקומה העליונה היא חוצצת בין הסלון למטבח ופינת האוכל, ובקומה 

התחתונה היא גם רהיט לטלוויזיה.  
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| 1 |  עם הכניסה אל הדירה מתאפשרת זווית ראייה אל הקומה כולה ואל 
הוויטרינות הרחבות החושפות מרפסת רחבת ידיים. מרפסת זו משכפלת 
את אותן פונקציות פנימיות הכוללות סלון, פינת אוכל ומטבח. | 2 |  בחדר 
ההורים, המתאפיין בגוונים רכים ובהירים, הוחלט לפתוח את חדר הרחצה 
במטרה למקסם את החלל.  | 3 |  במפלס התחתון, קומת המשפחה, איזון 
החומרים השתנה והוא משלב גוונים בהירים יותר, רצפת פרקט פישבון, 
וכתמי צבע לפי המצבים המשתנים. במרכז החלל נמצא חדר המשפחה אשר 
מוגדר באמצעות הספרייה שיורדת מהמפלס העליון.  | 4 |  פלטת החומרים 
המאפיינת את המפלס העליון ממשיכה באופן זהה גם בסלון, המורכב מרצפה 
כהה, מזנון מעץ אלון גס וספריית ברזל דקה, אשר משמשת כאלמנט הפרדה 
עדין מהמטבח ופינת האוכל. | 5 |  אלמנט חשוב ומרכזי בתכנון היה הטמעה 
של מערכות הבית החכם ומערכות האודיו והווידאו המשוכללות מבית כהנא 

לתוך העיצוב, מבלי שיורגשו ויפגמו בניקיון.


