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אדריכלית שרון וולמן, בוגרת בהצטיינות מהפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים 

בטכניון. המשרד מתמחה בתכנון כולל של בתים פרטיים - אדריכלות ועיצוב 

פנים, וכן שיפוץ ותכנון מחדש של בתים ודירות קיימות. לאורך כל התהליך, 

ניצבים במרכז צרכי הלקוחות וחלומותיהם, בכדי שהתוצר הסופי יהיה אישי 

ומותאם עבורם, תוך הקפדה על האיזון העדין שבין הפרקטי לאסתטי. עבור 

האדריכלית, אינטראקציה בינאישית בשילוב דיאלוג בריא, מביאים להנאה 

מתהליך התכנון והבניה ולתוצר המיטבי עבור הלקוח.

בית בעין ורד

בית במושב עין ורד, תוכנן עבור משפחה צעירה, על מגרש של כחצי דונם.

הבית בעל קווים נקיים אך עם זאת בעל נוכחות במרחב הרחוב. שילוב זה 

הושג באמצעות יצירת גובה - תוכננו תקרות גבוהות, פתחים גבוהים בחלל 

הציבורי וכן הגבהת הבית עצמו ביחס לרחוב. להדגשת חזית הבית ויצירת 

אשליית גובה נוספת, נעשה שימוש ב"מסגרות" על החזית, היוצרות יחד 

עם הקרניז העליון, תחושה של הגבהת המבנה.

המגרש הינו מגרש פינתי, שמצידו הצפוני פרדס יפיפה ואילו בחזיתותיו 

המערבית והדרומית הבתים קרובים אליו מאוד. בשל כך, תוכנן המרחב 

הציבורי כפונה לצפון-מזרח, הרחוב, עם פתיחה מקסימאלית לכיוון הפרדס, 

המעניק נוף פתוח ותאורה טבעית ללא קרני שמש ישירות לאורך כל שעות היום.

חדרי השינה מוקמו בחזיתות האחוריות של הבית, בעוד חדר השינה של 

ההורים פונה אל החזית המזרחית. בכדי לשמור על פרטיותו, תוכננה גינה 

פרטית קטנה בה נשתל עץ זית גדול הניצב ממול לפתחי החדר.

הקונספט העיצובי שנבחר, משלב בין תחושה של פתיחות וקווים נקיים לבין

חמימות ומראה אירופאי אשר בא לידי ביטוי ברצפת הפרקט הכהה, המטבח 

השחור והריהוט הכבד. בהתאם לבקשת הלקוחות, תוכנן אי רחב ידיים בעל 

שמונה מקומות ישיבה, כתחליף לפינת האוכל. כמו כן, פסנתר הכנף מוקם 

מול הפתחים הפונים אל הפרדס בכדי ליצור מקום שנעים לשבת בו  
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בית בבחן

הבית תוכנן במסגרת ההרחבה בקיבוץ בחן על מגרש של כחצי דונם. על 

התכנון היה להתאים ל"רוח המקום" ולסגנון הקיים בהרחבה - גג שטוח ובנייה 

בקווים ישרים ונקיים.

אחד העקרונות החשובים בבית, היה סכימת תנועה מאוד נקייה, המחלקת 

את הבית באופן שמתאים לצרכי הלקוחות ובו בזמן מתכתבת עם הקווים 

הנקיים המאפיינים אותו. 

עם פתיחת דלת הכניסה, ישנו קו מבט ישיר לגינה ולאזור הציבורי. המרחב 

של חדר המשפחה, מהווה מעין חיץ בין הציבורי לפרטי וממנו עוברים לחדרי 

השינה וחדרי האמבטיה. תוכנן מטבח רחב ושטחי אחסון רבים אשר ישרתו 

את הלקוחות חובבי הבישול והאירוח. בנוסף, הבית תוכנן עם קשר ישיר לגינה, 

בכדי לאפשר שטח אירוח נוסף וכן אזור משחק עבור הילדים.

הלקוחות ביקשו בית מודרני וחם, עם דגש על שימוש מבוקר בצבעים חזקים. 

לשם כך, תוכנן קיר בריקים כהה המעניק חמימות לחלל והוכנסו כתמי צבע 

בגופי התאורה, דלת הכניסה ובריהוט עצמו. 

בכדי לענות על הצורך של הלקוחות לבית למשפחה אשר יוכל לגדול עם 

השנים, תוכננה ונבנתה קומה שנייה אשר תשמש אותם בהמשך  
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