אוצרות בחומה
סוויטת ארבעת הלבבות בעכו ,הנמצאת בבניין בן יותר ממאתיים שנה,
משלבת אלמנטים עיצוביים ממזרח ומערב ,ומפגישה בין מסורות
אמנותיות שונות מתוך מחשבה יצירתית שמטרתה לכבד את הסביבה ואת
ההיסטוריה של אחת מערי הנמל העתיקות בעולם .עם הפנים לים
מאת שרי שביט | צילום בועז לביא | סטיילינג מאיה לבנת הרוש

אדריכלות ועיצוב פנים מיכאל אזולאי | שטח הדירה  65מ"ר  40 +מ"ר גג
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מרפסת הדירה רוצפה במרצפות ירקרקות
שנועדו לאזן את אור השמש החזק ,ועליהן
הוצבה מיטת ישיבה מרווחת המאפשרת
להירגע ולצפות בקו האופק של הים
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 .1קירות חדר השינה והבית
כולו טויחו בגוון ובמרקם חולי,
המסמל את הים הקרוב
 .2לסלון נבחרו מרצפות
לבנות כדי להפריד בין צבעי
החדרים לאווירה המיוחדת
של ריצוף ה"בקלאווה"
בכניסה .הריהוט בסלון נרכש
בחנות קנה קש ,ומבוסס על
כריות הטראבין המסורתיות,
אבל שודרג לרמת הנוחות
הגבוהה ביותר
 .3הפסיפס המוטבע בקיר
המטבח נועד לקשט את
חלל הכניסה לבית ולהתאים
לאלמנטים המקוריים בו,
כמו החלון העכואי
העתיק שמעליו
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יילת ש ,אמנית תל־אביבית שתמיד חלמה
לגור בבית על הים ,עיצבה בעכו העתיקה דירה
שהפכה לסוויטת אירוח .בדירה הקטנה היא
הפליאה ליצור אווירה חדשה ומרעננת לצד
שמירה על האותנטיות וההיסטוריה של עיר בת יותר מ־
 5,000שנים.
"כל החיים חלמתי שיהיה לי בית על הים ",מספרת אילת ש.
"החיפוש אחרי החלום גרם לי לנסוע לאלבניה ולסיציליה כדי
לחפש מקום אקזוטי ומעניין .אבל כשהגעתי לעכו נשביתי.
טיילתי לאורך החומה של העיר העתיקה ,וזה היה כמו לצאת
להרפתקה .גיליתי בנייה ישנה בעלת זוויות מקוריות ,ובכל
צלע שהסתכלתי עליה התגלתה תמונה מרהיבה .עכו פועלת
על כל החושים ונכנסת ישר ללב".
הבית הנבחר הוצא כמכרז על ידי החברה לפיתוח עכו,
ונמצא בבלוק היסטורי שבו חיים יחד יהודים ,מוסלמים,
נוצרים ובהאים כבר  50שנה .בשלב הראשון הוחלט להעסיק
בעיצוב הדירה פועלים מקומיים המכירים את חומרי הגלם
ואת יסודות העיצוב העכואיים דרך מסורת בנייה שעברה
מדור לדור.
"הרעיון היה לעצב את הבית בשילוב הסביבה ,והנושא הזה
התבטא לא רק בעיצוב ,אלא גם בדרך העבודה שהשתנתה
כל הזמן בהתאם לגילויים ולצרכים .הייחוד העיקרי היה
העזרה מהתושבים המקומיים שאין אח ורע לידע שלהם”,
אומרת איילת.
תכניות עיצוב הדירה התפתחו והשתנו במהלך השיפוץ,
שכלל גם שחזור של הבנייה המקורית .הרהיטים ,גופי
התאורה והחפצים נבחרו תוך כדי גילוי חפצים עתיקים
ומרגשים בדירה ומחוצה לה.
"בניגוד למקרים רבים ,השיפוץ לא כלל הריסה ובנייה
מחדש ,אלא התקדם באופן מעורב ואקלקטי ,ובידיים

זהירות מאוד כדי לכבד את ההיסטוריה ואת האווירה
המיוחדת במקום" ,מספרת איילת" .כל אלמנט
בבית נאסף מעולמות עיצוביים שונים ,מחנויות
עתיקות לצד חנויות מעצבים מודרניות ,כדי לשלב בין
אמנות המזרח המתאימה למקום לבין אמנות המערב
ונוחיותה הפונקציונלית .אספתי את הפריטים בהקשבה
לקצב השיפוץ ",היא מסבירה" ,כמו דבורה שעפה מפרח
לפרח".
בתכניות הראשוניות לדירה נבחרו שני צירים מרכזיים
שסביבם עוצבו שאר החללים .הראשון הוא מסדרון הכניסה
לבית ,שנבחר להיות ציר העיצוב המרכזי של החלל הפנימי.
השני הוא חלל המרפסת היוצאת מהסלון .יחסי הגומלין
בין הפנים לחוץ נקשרו במחשבה מוקדמת ,ומטרתם הייתה
לתת לאורח הנמצא בדירה תחושת שלווה ואינטימיות
ותחושה עוצמתית שונה כשהוא יוצא החוצה.
מסדרון הכניסה לבית מגלה חלל מרווח שבאמצעו קשת
תקרה מקורית .הטיח שציפה אותה במשך השנים קולף
במומחיות על ידי פועלים מקומיים ,ותחתיו התגלתה אבן
כורכר בת מאות שנים היוצרת תחושה אותנטית .תקרת
המסדרון חוזקה בלוחות עץ מלא ועבה .במסדרון הותקנו
חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זכוכית כפולה שמטרתם
להאיר את הכניסה לבית וצורתם מתואמת לקשת המרכזית.
נברשות המסדרון נקנו בשוק הפשפשים .הנברשות עוצבו
בסגנון פולני בשנות ה־ ,50ונבחרו לבית בזכות האור
השקט והחלבי שהן מפיצות .מנורות הקיר במסדרון נקנו
כדי שיתאימו לסגנון הנברשות הגדולות מחנות מעצבים
בפלורנטין.
את המרצפות במסדרון בנה אמן המרצפות שלמה שוחט,
והן נבחרו בזכות צבען :ירוק אפרפר ולבן המשתלבים
בצבע החול של הקיר ,ומזכירים את קירבתו של חוף הים.
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המרצפות המרובעות סודרו על הרצפה
בדוגמת שחמט אלכסוני ,המאפיינת
את הבנייה הערבית המקומית ונקראת
בשמה העממי" ,בקלוואה" ,על שם
הקינוח הערבי שנחתך באלכסון
 .1-3דלת הכניסה לבניין העתיק
וחלל המדרגות המובילות
לדירה נשמרו כפי שנבנו לפני
מאתיים שנה .מדרגות תלולות
מוקפות בקיר אבנים עכואי
 .4 ,6הפרוזדור .החלונות
החדשים תואמים לקשת
העכואית המקורית ותורמים
אור ואוויר לחלל .המרצפות
רוצפו בסגנון ה"בקלאווה"
המוסלמי המסורתי
 .5מבט מהסלון אל חדר השינה.
הנברשת בסלון מעוצבת בסגנון
שנות ה־ 50ומפיצה אור בהיר
וחלבי המשתלב בעדינות עם
קיר האבנים המסיבי
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המרצפות סודרו על הרצפה בדוגמת שחמט אלכסוני,
המאפיינת את הבנייה הערבית המקומית ונקראת בשמה
העממי" ,בקלוואה" ,על שם הקינוח הערבי שנחתך
באלכסון .את קירות המסדרון צבע טייח מקומי בשכבות
צבע חום בהיר היוצר תחושה של חול ים.
אובייקט נדיר שהתגלה במסדרון הוא חלון עות'ומאני
עגול הקרוי "תאק'ה" שנבנה לפני כ־ 200שנים ולו תפקיד
כפול :הכנסת אור ואוורור .במשך שנים החלון היה מחופה
בטיח ,וכשהוסר ,התגלה חלון עגול ויפהפה בעל מסגרת אבן
ששופצה" .התושבים המקומיים לימדו אותי שלאבן עכואית
יש צד אחד משובח וצד אחד איכותי פחות ",מספרת איילת.
"הצד שעבר ליטוש טבעי הוא הצד החשוף למתבונן".
הזכוכיות בחלון נקנו מחלון אחר מאותה תקופה ,שבתוכו
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מגולף עץ היוצר ארבעה לבבות ובתוכם ויטראז'ים בצבעי
כחול ובורדו" .בגלל החלון הנדיר בחרתי את השם של
הבית ",מספרת איילת" ,סוויטת ארבעת הלבבות".
המסדרון מוביל אל מטבח הדירה ובו ארונות לבנים שהוזמנו
מנגר מקומי .על קיר המטבח נקבע פסיפס בגוני כחול
שנקנה בחנות עתיקות מרוקאית ביפו ,שצבעיו תואמים
לרצפות והוא יוצר קישוט ייחודי בכניסה לבית.
שני הפתחים בקיר המסדרון נבנו במקור ,אך שודרגו ונבנו
מחדש בגדלים שווים .הפתח מהמטבח לסלון נשאר חשוף
כדי לחבר בין החדרים השונים וליצור תחושה של מרחב גדול
יותר .הפתח מהמסדרון לסלון נסגר לנישה ובה מדפי תצוגה
וספרים כדי לשמור על תחושה אינטימית בחדר השינה.
בהמשך למטבח נמצאת פינת האמבטיה שבה הוצב כיור
בן מאות שנים שנקנה בחנות העתיקות החיפאית טוני
עתיקות .בגוף הכיור נבנו זוג קרניים מתעגלות המעטרות
את אבן השיש שלו כפסל .האתגר הגדול של בעלת הדירה
היה להתאים לפריט הנדיר ברז הולם .הברז הנבחר להשלמת
הפסל הסביבתי הפונקציונלי היה ברז מפל של ויה ארקדיה.
הכיור והברז המשולבים מזכירים כיורים עתיקים המשמשים
לנטילת ידיים לפני כניסה למקומות מוסלמיים קדושים.
השיש במקלחון הוא שיש עכואי עתיק שהפועלים המקומיים
השיגו אותו באמצעות ידיעות שעברו מפה לאוזן .השיש
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למרפסת נבחר ריצוף ירוק בהיר המאזן
את אור השמש הבוהק המאיר אותה
במהלך היום .כדי לחבר בין המרפסת
לבין עיצוב הפנים הוצב במרכזה ריבוע
מרצפות זהות לאלה שבמסדרון,
המשולבות בדוגמת דמקה
 .1יחסי הגומלין בין הפנים לחוץ
נקשרו במחשבה מוקדמת,
ומטרתם הייתה לתת לאורח
הנמצא בתוך הדירה תחושת
שלווה ואינטימיות ,ותחושה
עוצמתית מסוג שונה כשהוא
יוצא החוצה
 .2הבית הנבחר הוצא כמכרז
על ידי החברה לפיתוח עכו,
ונמצא בבלוק היסטורי שבו חיים
יהודים ,ערבים ,מוסלמים ,נוצרים
ובהאהים יחד כבר  50שנה
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מחפה ספסל עות'ומאני מקורי שהוצמד לקיר המקלחון,
ומרצף את המעברים בין החדרים בבית על פי מנהג מוסלמי
המסמל ברכה.
במסדרון הוצבו שתי דלתות כפולות ,הראשונה מובילה
לחדר השינה והשנייה לסלון .במבט ראשון הדלתות נראות
תואמות ,אך זוג אחד נקנה בחנות מקומית בעכו העתיקה
והשני בחנות טוני עתיקות .הדלתות עשויות לוחות זכוכית
ומופרדות בעץ לבן שחלקו הותקן בקווים ישרים וחלקו
בצורת קשתות קטנות.
הסלון הוא חלל מרווח ובו קיר מימי הבנייה המקורית,
עשוי אבן עכואית שנחשפה ושופצה" .בכוונה הקיר אינו
נטול צלקות .השימור שלו נעשה בעדינות יתרה כדי לכבד

את ההיסטוריה שלו ולא להסתיר אותה" ,מסבירה איילת.
מול קיר האבנים נפתחת דלת למרפסת ,ועל ידה חלון גדול
הפונה אל הים ,ושני הפתחים מכניסים אל הסלון את כחול
הים ואור השמש.
הריהוט בסלון הוא ריהוט קש מתוצרת חברת קנה קש,
שנבחר כדי למלא את החלל באובייקטים מעטים המייצגים
את המושג "חופש"" .הריהוט הזה הוא למעשה עיצוב
סקנדינבי המחקה את העיצוב המזרחי" ,היא מתארת" .זה
עיצוב שבסיסו נובע מרהיטי הטראבין המוכרים ,אבל כזה
ששודרג לרמת הנוחות הגבוהה ביותר".
תאורת הסלון ,כמו התאורה במסדרון ,היא בסגנון וינטג'.
על התקרה נתלתה נברשת נחושת משוק הפשפשים
שעברה שיפוץ וניקוי ,ובסמוך לה על הקיר הוצבה מנורה
ובה זוג נורות שנרכשה בחנות מאורית למנורות יד שנייה
ברחוב דיזנגוף .בניגוד לסגנון הריצוף העממי ("בקלאווה")
במסדרון ,ריצוף הסלון וחדר השינה מורכב ממרצפות
לבנות כדי ליצור אווירה נקייה ושונה .סמוך לקירות הוצבו
מרצפות משולבות כמו במסדרון ,כקונטור המקשר בין חלל
הכניסה לפנים הבית.
חדר השינה הוא חדר גדול ונעים ובו מיטת לבנה שעוצבה על
ידי בעלת הדירה בקווים נקיים בסגנון יפני ,ועליה הוצב מזרון
הולנדיה (1.80x2מטר) לחוויית שינה איכותית במיוחד.
החלון בחדר השינה עוצב על ידי מסגר מקומי שעיצב את
הסורג בהתאמה לחלון התאק'ה העות'מאני שבמסדרון.
בחלון החדש ,כמו בחלון העתיק ,עוצבו ארבעה לבבות
בתוך עיגול .ליד הקיר הוצב ארון גדול בעיצוב הסטודיו של
מיכאל אזולאי .הארון עשוי מעץ מלא ונשטף בגימור לבן.
על הדלתות הותקנו ידיות בצורת פטריות ירוקות עם בסיסי
זהב ,שנקנו בחנות דומיסיל בתל־אביב.
כמו העיצוב המושקע במסדרון ,גם המרפסת היא ציר בפני
עצמו ,ובעלת הדירה והמעצב הגדירו אותה כמרחב החשוב
ביותר בבית .למרפסת נבחר ריצוף ירוק בהיר המאזן את
אור השמש הבוהק המאיר אותה במהלך היום .כדי לחבר
בין המרפסת לבין עיצוב הפנים הוצב במרכזה ריבוע מרצפות
זהות לאלה שבמסדרון ,המשולבות בדוגמת דמקה.
"מהמרפסת מסתכלים על האניות ,הציפורים ,הסירות
והדייגים ,ובאמצעות כל האופק הזה מבינים שיש מסביב
למקום הקסום הזה יקום שלם ",מסבירה איילת" .אני
ממש יכולה לדמיין איך אל־ג'אזר ודלקרואה ישבו כאן
יחד במרפסת ,והמציאו בתוך השקט הזה עולם שלם,
גשמי ואמנותי".
�
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