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נפגשים
כשקלאסי ומודרני 

הבית בשכונת הגולף בקיסריה משלב עיצוב קלאסי 
מבחוץ, סגנון מודרני מבפנים, שפע של אלמנטים עם 

מים והמון פינוקים, גאדג’טים וחידושים
מאת: ניבו לוי צילום: שגיא מורן
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מגרש המשתרע על פני 630 מ”ר )מתוכם 450 מ”ר בנוי( בשכונת הגולף בקיסריה, עומד הבית של משפחת חסיד, הכוללת זוג 
הורים בשלהי שנות ה־30 לחייהם ושלושה ילדים. בני המשפחה ביקשו לשלב בין מראה קלאסי מבחוץ למראה מודרני בעל קווים 
נקיים מבפנים, והאדריכלים ממשרד “מלכה אדריכלות ועיצוב פנים” נרתמו למלאכה. האתגר היה לשלב בין שני הסגנונות יחד 
באופן עקבי כך שיתקבל בית קלאסי וגרנדיוזי בחיצוניותו, שחלליו הפנימיים מרוככים על ידי חומרים עכשוויים בעלי אופי מאופק.

בקשה נוספת של בני הזוג הייתה לשלב בתכנון ובעיצוב את אהבתם הגדולה למים. כך, החצר המפנקת כוללת בריכה 
וג’קוזי צמוד המוארים בלילה בתאורה בשלל גוונים וצבעים ומשלימים את אווירת היוקרה הפסטורלית. 
הכניסה לבית מעוטרת במפל מים מרשים, וכך גם מרפסת חדר ההורים שממנה נשפך מפל גבוה הנושק 

למי הבריכה. 
חלל האירוח המרכזי מעוטר בוויטרינות גבוהות ומרשימות הפונות אל נוף טבעי עוצר נשימה של הפארק 
הסמוך, ומחזקות את תחושת המרחב ואת הקשר בין הפנים לחוץ. הסלון המתנשא לגובה של שישה וחצי 
מטרים, פתוח כולו לחצר ולגינה ומכניס את החוץ לתוך הפנים. לא תמצאו בו תריסים אלא וילונות כפולים 

המטבח תוכנן ועוצב בסגנון מודרני

ב
מיטת נסיכות מפוארת בחדרה של הבת

בר ביתי מצויד היטב

גוונים מרגיעים בחדר התינוק

מיטת קפיטונז’ מפנקת בחדר ההורים

בחלל המרכזי ויטרינות מרשימות הפונות לנוף

שילו עץ עם קרמיקה שחור ולבן
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ומחזקים את  וצל  ושקוף( היוצרים משחקי אור  )אטום  בעלי שני צדדים 
תחושת הביתיות והאינטימיות. החלל הציבורי של הבית משתרע מדלת 
הכניסה הפינתית, וכאשר היא נפתחת אפשר לראות את כל הבית בתמונה 
אחת. עם זאת, לכל חלק בחלל ישנו התיחום הייחודי לו. בנוסף מאובזר 
יש  בבית  חדר  ולכל  רצפתי,  ובחימום  חכם  חשמל  במערכת  כולו  הבית 

מרפסת, שירותים צמודים ואמבטיה. 
ועוצב בסגנון מודרני, בשילוב של צבעי חום מעץ פורניר  המטבח תוכנן 
הקלאסי  הסגנון  אל  מחזירה  במטבח  הגבס  תקרת  מבריק.  בגימור  ולבן 
בעזרת העיטורים, הקרניזים והנברשות שחלקן מודרניות וחלקן קלאסיות, 
כך שנוצר משחק ניגודים מרתק בין הישן לחדש. פינת האוכל רחבת הידיים 
כוללת ויטרינה גדולה הפונה לפינת הישיבה החיצונית הצמודה לבריכה. 
קומת הקרקע כוללת סלון, חדר אוכל, מטבח, שירותים וסוויטת אורחים 
הראשונה  הקומה  לבריכה.  יציאה  עם  ובשירותים  במקלחת  המאובזרת 
כוללת שתי סוויטות: הראשונה היא יחידת המאסטר של ההורים המצוידת 

ולפארק.  לבריכה  המשקיפה  גדולה  ומרפסת  ארונות  חדר  במקלחת, 
בנוסף יש כאן ויטרינה פינתית פתוחה למרפסת ולנוף הכולל גם מפל מים 
מרהיב הנשפך ממרפסת החדר לעבר הבריכה. הסוויטה השנייה כוללת 
בפרקט  מחופה  הראשונה  הקומה  רצפת  מקלחת.  עם  ילדים  חדרי  שני 
אלון טבעי, וקירותיה מעוטרים בווילונות לבנים מרהיבים שחציים שקופים, 
המאפשרים כניסה של אור מלא לצד משחקי הצללה בגוונים משתנים. 
רצפת הבית מרוצפת בפלטות ענק של גרניט פורצלן דמוי שיש קלקטה, 
ורצפת האזורים החיצוניים מרוצפת בטרוונטין כסוף. בעלת הבית אוהבת 
מאוד לארח, ולכן בנוסף ליחידת האירוח בקומת הכניסה מכיל החלל שתי 
ופינוקים  ובו חבוי עולם שלם של תענוגות  יחידות אירוח במרתף הבית, 
אולם  מפואר,  ביתי  קולנוע  חדר  הרבים:  והאורחים  הבית  דיירי  עבור 
תאורה  בעל  מקצועי  יין  קיר  הפירוטכניקה,  במיטב  המאובזר  משחקים 
קסומה וייחודית, חדר כושר ושולחן ביליארד הצמוד לבר משקאות מהודר. 

בקיצור: בית שהלכו בו עד הסוף, ללא פשרות. 

מים, צמחייה ותאורה מיוחדת מאפיינים את הגינה

חזית הבית מאופיינת בעיצוב קלאסי וגרנדיוזי


