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ביתה של קרן ניב-טולדנו
בית בכפר האורנים, 300 מ"ר בנוי, 500 מ"ר מגרש
ו  נ ד ל ו ט - ב י נ ן  ר ק  : ם י נ פ ת  ב צ ע  מ

CONCEPT HOUSE Studio
אדריכלות: מירית שטרן-אשוח ואיקה דוידס

צילום: גלעד רדט

אחרי שנים של ביקורים שנתיים בתערוכות עיצוב שונות באיטליה, 

את  יספוג  שלה  שהבית  ניב-טולדנו  קרן  פנים  מעצבת  ידעה 

החומרים, תרבות החיים, החום והמשפחתיות האופייניים לאיטליה. 

את הרעיונות, הצרכים והחלומות שלה ושל בני משפחתה ניסחה 

ניב-טולדנו ברשימה ברורה שהיתה מגובשת כבר מספר שנים 

לפני הבנייה, ושאיתה הגיעה לאדריכליות מירית שטרן-אשוח 

ייעודו משטח  ואיקה דוידס. על גבי מגרש ריבועי, ששינה את 

מסחרי למגורים, תוכנן בית בן שלושה מפלסים, עשיר בחומרים 

ובטקסטורות, שמתאים לסגנון החיים של דייריו.

הקונספט העיצובי, שגובש שנים לפני הבנייה, שימש כמצפן במהלך 

עבודת הליקוט של ניב-טולדנו, שארכה כשנתיים. במהלך השנתיים 

האלה היא איתרה ספקים שונים מהמזרח הרחוק ומאירופה, 

שמהם הוזמנו כל פריטי הריהוט, גופי התאורה, הכלים הסניטריים, 

פרופילים מברזל ואביזרים, וכל אלה יובאו לארץ ב-14 מכולות על 

פי קצב הבנייה באתר. התהליך המורכב של אפיון, כתבי כמויות, 

בחירת חומרי גמר ויבוא נוהל כולו על ידה עוד לפני תחילת הבנייה 

בשטח, ובארץ נבחרו רק חומרי החיפוי והווילונות ובוצעו פרטי 

הנגרות ומערכות המבנה. 

בטרם החלה לעסוק בעיצוב ניהלה ניב-טולדנו פרויקטים גדולים, 

מורכבים ועתירי תקציב בעולם ההיי-טק, ואף על פי שעולמות 

התוכן הללו שונים זה מזה, הרי שלעניות דעתה מרכיבי ניהול 

וכוללים  פרויקט של בנייה או שיפוץ זהים לתחום שבו עסקה 

הבנת תהליכים, היכרות עם תחומי דעת שונים, כמו גם עבודה מול 

בעלי מקצוע וספקים, לוחות זמנים ותקציבים. לצד ניסיון זה, היא 

תמיד היתה מחוברת לתחומים יצירתיים, לחומר, לצבע ולרגש, 

ושני הכוחות האלה פועלים אצלה במקביל בעבודה על כל פרויקט. 

את הצד האנליטי מנווטת ניב-טולדנו לחשיבה רחבה בקנה מידה 

גדול ומערכתי של חלוקת החלל, ואילו את הצד הרגשי היא מפנה 

לתשוקה לחומר, לאינטואיציה, לאבזור החלל עד הפרט הכי קטן 

וליצירה של אורחות חיים ויחסי גומלין בין דיירי הבית. 
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כבר ברחוב, עוד לפני שנכנסים מבעד לשער, 

בשפה  ולהבחין  החומריות  את  לחוש  ניתן 

העיצובית המאפיינת את הבית בעזרת שימוש 

באבן, עץ, ברזל וצבעוניות חמימה. דרך החצר, 

שנה,   300 בן  זית  ועץ  פרי  עצי  נשתלו  שבה 

מגיעים אל דלת כניסה דומיננטית, שנפתחת 

אל חלל בגובה כפול. מול הכניסה נמצאת פינת 

אוכל, שמוגדרת על ידי סדרת עמודים מחופים 

באבן, ומעבר לה ויטרינות המשקיפות אל החצר 

האחורית ואל עץ זית נוסף.

קומה ראשונה

קומת מרתף

קומת כניסה
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פינת האוכל מחלקת את קומת הקרקע לשני אגפים: משמאל -  סלון ראשי המאורגן 

סביב קמין וסלון משני הכולל פינת טלוויזיה, ומימין - מטבח רחב ידיים עם אי 

גדול במרכזו ופינת אוכל יומיומית. פינת המשפחה תוכננה מול המטבח, וממנה 

ניתן לצאת לחצר ייעודית לילדים, הכוללת משחקים, שולחן פינג פונג ונדנדות. 

אצל ניב-טולדנו החומר מכתיב את התכנון, וכך כאשר היא מוצאת חומר שמצליח 

לרגש אותה, היא תמצא את הדרך לשלב אותו בחלל, לחזק אותו ולייצר קשר בינו 

לבין השפה העיצובית שבחרה. שירותי האורחים, למשל, הממוקמים ליד הכניסה, 

מנותקים מסולם הצבעים של החלל הציבורי ומחופים בפסיפס אבן של אם הפנינה 

בצבע שחור, שאותו שילבה המעצבת עם סלע בזלת ששימש להכנת הכיור ועם 

נגרות מחוספסת בגוון כהה.

החומר מכתיב את התכנון, כאשר אני מוצאת חומר 
שמצליח לרגש אותי, אמצא את הדרך לשלב אותו בחלל, 
לחזק אותו ולייצר קשר בינו לבין השפה העיצובית
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הקומה העליונה מחולקת בהתאמה לחלוקה של 

קומת הקרקע: אגף חדרי הילדים נמצא מימין, 

מעל המטבח וחדר המשפחה, ואילו אגף ההורים 

נמצא משמאל, מעל הסלון. בין שני האגפים 

חוצה גשר שמשקיף מהקומה העליונה כלפי 

מטה, אל פינת האוכל ואל מבואת הכניסה. גובה 

החלל בחדרי השינה נוצל במלואו לטובת יצירת 

בפרקט  חופתה  הרצפה  אינטימיות,  גלריות 

וקורות התקרה המשופעת הושארו חשופות. 

יחידת ההורים כוללת חדר ארונות, חדר רחצה 

וחדר שינה שבו בולט קיר בחיפוי עץ מפירוק של 

סירות עתיקות במראה מחוספס, שאותו איזנה 

ניב-טולדנו באמצעות וילונות לבנים רכים. רצפת 

לבנה  אפוקסי  ברצפת  חופתה  הרחצה  חדר 

והקירות באבן טאסוס שמקורה ביוון, ויחד הם 

משווים לחלל גם עומק וגם תחושת רעננות.


