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כאן גרה

מיכל שלגי שירה

"בית הוא המקום שבו אני יכולה להיות אני, שבו אני נינוחה; בית הוא מקום שתומך בי ובאורח החיים 

שלי ומשקף את מי שאני."

הבית נבנה בשנות ה-50 כדירת שני חדרים. במהלך השנים הורחב בשיטת טלאי על טלאי, וכשנקנה על ידי 

מעצבת הפנים מיכל שלגי שירה התפרש על פני 110 מ"ר. בתכנונה שונתה חלוקת הפנים לחלל בן חמישה 

חדרים, שבו נשמר גובהה המקורי של התקרה – 290 ס"מ. במהלך השיפוץ חוזק המבנה באמצעות קורות 

תומכות, חלקן הושארו חשופות וחלקן הוטמעו בתקרה ובקירות. גג הרעפים הישן הוחלף והתקרה נקשרה 

אליו מחדש לפני ההריסות. הבית רוצף באריחי גרניט מלבניים בצבע אפור שהונחו ָלאורך, באופן שמדגיש 

את הפרופורציה המלבנית של החלל המרכזי. שלגי שירה בחרה בסקלת גוונים לבנה כבסיס – הקירות, 

הארונות והאריחים הם בלבן שלג ודלתות הפנים בלבן שמנת  -  ובחומרים שמופיעים בצורתם המקורית - 

ברזל ונירוסטה שולבו עם פרקט עץ וגימורי צבע בתנור. על קירות הבית נתלו צילומים של המעצבת עצמה 

ועבודות אמנות שנאספו לאורך השנים. <
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| 1 |  החלל הציבורי כולל סלון, פינת אוכל ומטבח 

שהועבר מירכתי הבית. פינת האוכל – שולחן עץ 

 וכיסאות לבנים שמוארים באמצעות גוף תאורה 

ומשמשת  למטבח  בסמוך  הוצבה   – מברזל 

לצרכים יומיומיים ורשמיים כאחד. מימינה ארון 

אחסון ושירות המחופה בפורמייקה איטלקית 

סגולה בטקסטורה מפוספסת. בארון מוסתרים 

מכשירי האודיו, והחיווט עובר מתחת לרצפה אל 

הטלוויזיה שבסלון. 

ישן  מסע  ארגז  על  ניצבת  בסלון  הטלוויזיה 

ממול  הרצפתי.  החשמל  חיבור  את  שמסתיר 

ספה פינתית גדולה באפור. קורת ברזל תומכת 

האורך  קו  את  להדגיש  כדי  חשופה  הושארה 

של החלל, וכמוה גם פס התאורה על התקרה 

שנתלה במקביל לה. ממול לפינת האוכל הוצבו 

ועגלת תה  שידה עתיקה שעוברת במשפחה 

אדומה שנקנתה בשוק פשפשים בברלין. החלונות 

הורחבו והוחלפו לפרופילי אלומיניום לבנים.
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| 2, 3 | המטבח בנוי בצורת האות ח' וכולל שלוש 

חזיתות של ארונות נמוכים בגימור צבע לבן עם 

בירוק  נצבע  האחורי  הקיר  תעשייתי.  משטח 

ובחזית הנסתרת מהכניסה הורכבו גם ארונות 

עליונים עד התקרה. המיקום החדש מאפשר 

גישה ישירה מהמטבח לשתי פינות אוכל, פנימית 

וחיצונית, וממקם אותו בלב הבית עם שדה ראייה 

פתוח לכל האזור הציבורי.

| דלת הכניסה נפתחת אל החלל הציבורי.   4  |

ממול חדר העבודה, מימין מסדרון שמוביל לחדרי 

השינה ומשמאל החלל הציבורי. 

החלל  את  לפתוח  ביקשה  שירה  שלגי   |  5  |

החוצה ולחבר את הפנים והחוץ. במסגרת קווי 

הבניין הקיימים בוטלה מרפסת מקורה, והסלון 

הורחב על חשבונה ונפתח לחצר. החלונות נהפכו 

לדלתות הזזה גדולות ובהמשך למפלס הסלון 

נבנה דק עץ מרחף שמרחיב את אזור המגורים 

כלפי חוץ ומטשטש את המעבר בין פנים לחוץ. 

| מאחורי דלת הכניסה בחדר הרחצה של   6  |

ההורים מוקמו מכונת כביסה ומייבש. במקום ארון 

נקבע מדף מלוח ִלבנה ועליו הונח הכיור. חיפוי 

הקיר מינימלי, רק באזור האמבטיה הזוגית. וילון 

האמבטיה נתלה על חוט תיל  מתוח.

כולל שני משטחים  חדר העבודה הביתי   |  7  |

רגלי חמורים, מדפי ברזל  בשחור שהוצבו על 

לבנים וקיר שנצבע בכחול.

עד  קיר  ארון  תוכנן  ההורים  בסוויטת   |  8  | 

נישה למסך טלוויזיה. משני  ובמרכזו  לתקרה 

צדיה של מיטה על גלגלים תלויות מנורות קריאה 

בעיצוב מינימליסטי, ובמקום שידות, הוצב בצד 

אחד רהיט מבית סבא ובצד השני שרפרף.
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| אחרי | 

| לפני | 
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