
בית רכבת הורחב 
 למעלה ולמטה,

 והפך לווילה
ארבע־קומתית 

של הורים ושלוש 
בנותיהם. לטפס כל 
יום למיטה בעליית 
הגג? אין שום בעיה

שכונת הדר־יוסף בצפון ב
תל־אביב, ישן וחדש מסתופפים יחדיו. בתים 
פרטיים צנועים של פעם עומדים בצילן של 
וילות חדשות או משופצות. השכונה נוסדה 

ב־1946 ואכלוסה החל שלוש שנים לאחר 
־מכן, ומאחר שרוב התושבים היו עולים חד

שים, הוקמו במהרה בתי רכבת טוריים כדי 
להציע להם מגורים מיידיים. חלפו שנים 
 ובתי רכבת כאלה שופצו והתרחבו, כמו 

הבניין שבו נמצאת הדירה המשפחתית הזו.
היא הדירה האחרונה והפנימית ביותר 

בבניין הטורי, שנמצא ברחוב שקט בשכונה, 
ובה חיים קצינת משטרה, איש מחשבים, 

אביגיל לאפין גרא   
צילום: שי בן אפרים
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בסלון לא הוגדר אזור אירוח. "על פינת האוכל 
ויתרנו, כי זה גוזל שטח נכבד", מסבירה האם. 

"אנחנו מארחים בגינה, וכשקר או חם מדי - 
מכניסים את השולחן פנימה"

קיר הבטון החשוף, שרץ 
לאורך כל הקומות, הופך 

בסלון לספרייה
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שתי בנות ותינוקת. צמד האדריכלים יעלה ודקל גודוביץ 
התבקשו להגדיל את דירת הקומתיים הישנה, ולתכנן כאן 

בית שיתאים למשפחה ולצורכיה, להרחיב אותו למקסימום 
האפשרי ולתת לו תחושה ומראה של וילה. 

זכויות הבנייה התירו תוספת של 100 מטרים רבועים: 
תוספת של עליית גג ומרתף, והרחבת כל קומה קיימת 
ל־48 מ"ר ברוטו )שהם כ־40 מ"ר נטו, 

בניכוי קירות ומדרגות(. כך יצא שדירת 
קומתיים הפכה לטאון־האוס של ארבע 

קומות, המקושרות בגרם מדרגות מפלדה 
חשופה וחלודה, צבועה בלכה, שמעניקה 

־מראה מחוספס אך מעודן, ובמעקה זכו
כית. "לא בחרנו בסורגים", אומרת יעלה 

גודוביץ, "כי רצינו מדרגות קלות ולא 
מאסיביות, ולא להיראות כמו בית כלא".
"רצינו שטח חוץ בכל קומה", אומר 
דקל גודוביץ, "ולחבר בין החוץ לפנים. 
בקומת הקרקע יש גינה נוחה שמתאימה 
לאירוח, במרתף יש חצר אנגלית )חצר 

מונמכת(, ובגג יש מרפסת גג. רק בקומה 
האמצעית אין. בתכנון המקורי הייתה 

מרתף ממ"ד )שמשמש כמחסן כרגע( 
וחדר משחקים/ משפחה

קומה 1 סלון 
ומטבח )וגינה(

קומה 2 חדר 
שינה לבנות, 

חדר רחצה 
וחדר אורחים

קומה 3 חדר שינה 
ומקלחת הורים

מרפסת, שלא נבנתה מכל מיני אילוצים - בעיקר כי 
עיריית תל־אביב־יפו רוצה שכל המרפסות יהיו זהות. 
אבל הכנה למרפסת יש, וביום מן הימים היא תיבנה".

קומת קרקע
כשנכנסים, מקבלת את פני הבאים דלת־אש שחורה 
מברזל עם צוהר עגול. מימין נמצא המטבח, כשמשטח 

עשוי קוריאן יוצא מתוך הקיר הצמוד לדלת הכניסה 
ונמתח לכיוון הסלון. מכיוון שהאם זקוקה למשטח עבודה 

נוסף, הוא יוארך בקרוב. 
משמאל לכניסה יש שירותי אורחים, הסמוכים לגרם 
המדרגות. הנישה מתחת למדרגות נוצלה לטובת שידה 

ומנורת עץ של בית העיצוב ההולנדי Moooi. בסלון 
המרווח יש כורסת פלסטיק נמוכה לבנה, שטיח גיאומטרי 

ושזלונג, שולחן פלסטיק לבן, מנורת נחושת ומנורה 
לבנה ואליפטית. מקום לאירוח לא הוגדר בחלל המגורים, 

ובעלת הבית מסבירה מדוע: "על פינת האוכל ויתרנו, 
כי זה גוזל שטח נכבד. כשאנו מארחים, אנחנו עושים את 

זה בגינה, וכשקר מדי או חם מדי - אנחנו מכניסים את 
השולחן פנימה". 

דלת־אש שחורה עם 
צוהר עגול מקדמת את 
פני הבאים והיוצאים. 

משמאל, משטח קוריאן, 
ומימין שידה

למטה: בסלון המרווח יש 
כורסת פלסטיק נמוכה 
לבנה, שטיח גיאומטרי 

ושזלונג, שולחן פלסטיק 
לבן, מנורת נחושת 

ומנורה לבנה ואליפטית



־כל הרהיטים וריצוף השיש דמוי קררה נרכשו במכי
רות חיסול של תצוגות, וכך נחסכו אלפי שקלים. קצינת 

המשטרה, שבחרה באריחים בגודל 80X80 בקומת הכניסה 
ובאריחים קטנים יותר של 45X45 בשאר הקומות, הפכה 

בסופו של דבר לקבלנית של הפרויקט, בעקבות חוסר 
שביעות רצון מתפקודו של קבלן השלד )שלדבריהם, לא 

הצליח להשאיר אף קיר ישר(. "חשבנו שהעלות תהיה 
כמיליון שקל", מספרת האם, "ובסוף זה יצא כפול. רק 

אגרות הבנייה של העירייה עלו כ־200 אלף שקל".
קיר הבטון החשוף שרץ לאורך כל הקומות הופך, 

בסלון, לספרייה. הבטון החשוף לא היה חלק מהתוכנית, 
אבל תוך כדי בנייה הוא הפך לאלמנט משמעותי בעיצוב. 

איך מסתדרים בבית של ארבע קומות, בלי מעלית,  †
עם תינוקת?

"לי אין בעיה עם זה, ככה אני שומרת על כושר. נחמד 
שיש לי סיבה לעלות ולרדת באמצע היום. כשהיא תגדל, 

נציב שערים ליד המדרגות כדי שהיא לא תזחל לשם".
יעלה גודוביץ אומרת שנושא המעלית עלה ונפסל 

מיידית: "זה לוקח הרבה שטח, וגם צריך להשאיר מקום 
מול מעלית כדי להיכנס אליה, מה שיוצר שטח מת. נכון 

לעשות הכנה למעלית, אבל כרגע אין בה שום צורך".

קומה 2
חדר הבנות מרווח ויש בו ארון קיר גדול. הקישוט על 
הקיר, שנראה כמו טפט, הוא צביעה עם שבלונה. רק קיר 

אחד היה אמור לזכות בעיטור הזה, אבל כשבני הבית 

ע מתקדם בעבודתו, גילו שהוא כבר  באו לראות איך הצּבָ
צבע את כל הקירות בחדר - וזרמו עם התוצאה. לתקרה 
הוצמד גוף תאורה, הסמוך למאוורר תקרה מעץ שהותקן 

בכל החדרים.
ליד חדר הבנות יש חדר שינה קטן, פשוט בעיצובו. 

"הוא היה חדר השינה שלנו עד לפני חודש", מתוודה 
־האם, "וכרגע הוא משמש כחדר אורחים לסבים ולסב

תות שבאים מרחוק. בהמשך תקבל אותו הבת הגדולה, 
האמצעית תגור עם התינוקת בחדר הגדול, ואז המרתף 

יהפוך לחדר האורחים. כל כמה שנים אנחנו משנים ייעוד 
של כל חדר, בהתאם לצורך". 

בין שני החדרים התמקם חדר רחצה מרווח )עם בידה, 
כי זו הייתה אחת הדרישות של ההורים(. האמבטיה לבנה, 
ארון העץ כהה, על הקירות יש לבנים )בריקים( בוהקות, 

ומנורת רטרו כתומה מאירה ממעל. ריצוף השיש מעז 
לטפס, פה ושם, על חלק מהקירות.

קומה 3 ואחרונה
כשעולים לקומה האחרונה, מתברר שחלון־הסרט 
)סקיילייט( שרץ לאורך כל הבניין הופך כאן לתקרת 
־זכוכית שמכניסה את אור השמש לחדר המדרגות. בע

ליית הגג נמצא חדר השינה של ההורים.
יהיה  † מה  החלטתם  איך  הקומות,  את  כשחילקתם 

בכל קומה?
"הייתה התלבטות לגבי חדר ההורים, כי לא ידענו אם 
יהיה לנו קשה לעלות לעליית הגג. יש לא מעט מדרגות 

־בדרך אליו, אבל בגלל הגודל, היופי, האוויר והכיף הח
לטנו להפוך אותו ליחידת ההורים. אגב, בהתחלה חשבנו 
שנגור במרתף כי זה קרוב למטבח, אבל כשהבנו שקומה 

שלמה תפריד בינינו לבין קומת הילדים - ירדנו מזה".
מאחר שגג הרעפים המסורתי מחויב להישאר במקומו, 

החליטו האדריכלים לצבוע אותו בלבן מצדו הפנימי 

כל הרהיטים וריצוף 
השיש (דמוי קררה) 

נרכשו במכירות 
חיסול של תצוגות

גג הרעפים הישן מחויב להישאר, ולכן 
החליטו האדריכלים לצבוע אותו בלבן 

מצדו הפנימי (בכלל, הצבע הלבן שולט 
בחדר ההורים), ותקרת העץ המשופעת 

מיתמרת לגובה של 3.40 מטרים
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מימין: מבחוץ, היא 
נראית וילה פרטית ולא 

כחלק מבניין מגורים 
משותף; קומת הכניסה 

יוצאת לחצר גדולה, 
ולמרתף יש חצר אנגלית 

שמחדירה פנימה אור 
ואוויר; אילוץ הנדסי 

הביא להתקנת המדפים 
בין קירות הבטון

)בכלל, הצבע הלבן שולט בחדר ההורים(, ותקרת העץ 
המשופעת מיתמרת לגובה של 3.40 מטרים. מאחורי וילון 

לבן חצי־שקוף מסתתרת מרפסת מרוצפת עץ. 
בצד השני של חדר השינה יש חדר רחצה, עם מקלחת 

זוגית מרווחת וראש גשם ענק. הוא, כמו שאר הברזים, 
נקנו בגרמניה בטיול משפחתי כדי לחסוך כסף. איך 

סוחבים את כל זה לארץ? בני המשפחה שהשתתפו בטיול 
התבקשו לעזור, והסחורה הגיעה בשלום לארץ הקודש.  

הלבנים המבריקות חוזרות גם בחדר הרחצה של 
ההורים, ארון מעץ אלון מולבן הותאם לנישה הקיימת, 
והתקרה המשופעת והבהירה משלימה את המגע הנקי.

המרתף
יורדים אליו במדרגות הפלדה החלודות, אך כאן הן 
לא ממשיכות בקו ישר, בגלל אילוץ: קיר הדיפון )קיר 

תמיכה למבנה תת־קרקעי שנתמך במבנה קיים( הבולט, 
שמפריד את הבית מביתם של השכנים. האדריכלים הפכו 

את החיסרון ליתרון, וניצלו את הקיר כדי לבנות עליו 
ספרייה מעוצבת. גרם המדרגות הורחק אפוא מהקיר, 

אך רוחבו עדיין נוח לשימוש. "קיר הדיפון העבה אילץ 
אותנו לדחוף את המדרגות לכיוון הסלון", מספרת יעלה 
גודוביץ, "מה שיצר מרווח של כ־40 סנטימטר בין דופן 

המדרגות לקיר בקומת הקרקע. השתמשנו בו למדפים בין 
קירות הבטון, ולכן התקנו מעקה זכוכית גם בצד הזה".
המרתף מאוורר בזכות חצר אנגלית, שמחדירה אור 
ואוויר לחדר המשחקים הרחב. בהמשך יש ממ"ד וחדר 

רחצה שלישי, באותו עיצוב לבן ונקי כקודמיו. 
יש צורך בכל הקומות? †

"אולי היינו יכולים לוותר על המרתף", עונה האם, 
"אבל בזמן המלחמה זה היה מאוד נוח, כי יש שם ממ"ד 
וחדר נוסף שגם הוא כמו חדר ביטחון  - כי הוא מתחת 

לאדמה  - וממש עברנו לגור בו. עכשיו המרתף הוא חדר 

משחקים פעיל. משתלם לבנות יותר שטח מאשר פחות, 
כי כל מטר בנוי בתל־אביב שווה היום הון".

יעלה גודוביץ אומרת, ש"הבניין לא ארוך וניסינו 
שהקומות יתחברו בגרם מדרגות ש'ידבר באותה שפה' 

לכל אורכו. לפני שהסלון מתחיל, המדרגות יורדות 
למרתף ועולות לחדרי השינה, ואז מתקבל מין רצף של 
שלוש הקומות הראשונות, למעט הקומה האחרונה שיש 

לה מדרגות רגילות. אם מסתכלים מלמעלה, רואים גרם 
מדרגות רגיל שיש לו זנב למרתף". 

במבט לאחור, האם מתחרטת על שתי החלטות בסלון:  
־"הבחירה בחלונות אלומיניום עם פרופיל לבן ולא בח

לונות בלגיים עם פרופיל שחור, משיקולי תקציב, אם כי 
הווילונות ממתנים את הבחירה ומסתירים את החלונות; 
והעובדה שהטלוויזיה ממוקמת מעל הספה. כדי לצפות 

בה, יושבים על הכורסאות או שצופים מהמטבח".
ומה יהיה עוד 20 שנה? †

"עוד 20 שנה הבת הגדולה תיקח את אחת היחידות 
בבית ותגור שם. הבנות האחרות יתחלקו באחד החדרים. 

או שנעבור למרכז תל־אביב, למגדלים". 8
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