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Interior Designer Keren Niv-Toledano's
House in Kefar ha Oranim
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Architecture: Mirit Stern Ashuach & Ika Davids
Photography: Gilad Radat
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לחצו על התמונות הקטנות להגדלה
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בכפר אורנים, על מגרש של כחצי דונם, בנתה מעצבת הפנים
קרן ניב טולדנו את בית החלומות שלה ושל משפחתה. הבית,

ששטחו הבנוי הוא 380 מ''ר, הוא תמצית של השאיפות,
הרצונות והמאוויים של בני הבית כולם ומגבה תפיסת עיצוב

טוסקנית - קלאסית מחבקת, מזמינה ועל זמנית. 

הסגנון
המעצבת קרן ניב-טולדנו עושה שימוש בחומרים טבעיים

ואלמנטים המיובאים מאיטליה, ושילבה בחלל גם אלמנטים
קלאסיים כמו ספות מבדי קטיפה מהודרים שמשדרים הידוק
ויוקרה לצד גופי תאורה ואביזרים מתועשים. שילוב זה יוצר
גיוון ואקלקטיות מעניינת במעבר בין החללים בבית. חומרי
התשתיות, הגמר והתכולה נרכשו כולם באירופה ובמזרח.

תכנון
הבית תוכנן על ידי האדריכליות מירית שטרן אשוח ואיקה

דוידס וכולל קומת מרתף, קומת כניסה וקומת מגורים.
לבית שני אגפים אשר במרכזם יחידה המקשרת בניהם:

הכניסה ממוקמת בחיבור בין שני אגפי הבית, והיא למעשה
מבואת כניסה בעלת גובה כפול הנמצאת אל מול חדר האוכל

המרכזי התחום בעמודי בריקים דומיננטיים על רקע עץ זית
עתיק.

קומת קרקע (האזור הציבורי) - מטבח רחב ידיים נמצא
בסמוך לחדר המשפחה, ובאגף השני אזור האירוח הסלוני
והיציאה לבריכה ולאזור האירוח בחוץ. אזור המטבח תוכנן
כלב העשייה וההתרחשות של הבית, ופרט לאי רחב ידיים
מוקם שולחן עץ עתיק עגול המותאם להסבה של 8 אנשים

לארוחות יומיומויות. המטבח מקושר לחדר המשפחה ומופרד
בשתי דלתות הזזה .

קומה ראשונה (האזו ר פרטי) - באגף הילדים ישנם שלושה
חדרי שינה עם עליה לגלריות, חדר רחצה ומרפסת שירות.

אגף ההורים הכולל חדר שינה, גלריה, חדר רחצה , חדר
ארונות, חדר נעליים ויציאה למרפסת. בין שני אגפים

אלו מקשר מסדרון ארוך שנוצל לפינת טלוויזיה משפחתית.
גגות הרעפים שמעל שני אגפי החדרים אפשרו ניצול מרבית

הגובה, לכדי יצירת גלריות גם כחלל פונקציונאלי וגם כאלמנט
עיצובי. 
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קומת המרתף כוללת חדר כושר, חדר קולנוע ביתי, יחידת
אירוח עם מטבח וחדר רחצה, ממ"ד ומשרד.

הבית עטוף בחלונות ודלתות מפרופיל בלגי, המאפשרים
שטיפה של אור יום וחיבור של החצרות והגינה פנימה מכל

זווית בבית.

בניה ירוקה: בשל חיבתו של בעל הבית לטכנולוגיה, שולבו
בבית מערכות שליטה ובקרה של בית חכם, מערכות אודיו

וידאו ותשתיות מחשוב ומיגון מתקדמות. הבית אף תוכנן תוך
שימת דנגישות  נגישות  גש על אלמנטים של בניה ירוקה: מערכת מיזוג
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גיאואנרגית המבוססת על משאבות סחרור של מים וקידוחים
לעומק של 100 מטר מתחת לאדמה. אותם מים משמשים

לחימום וקירור הבית, הבריכה, הדוד והחימום הרצפתי. 
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