
ניפגש בגינה

זה הזמן לצאת 
לגינה עם בוא 
האביב ואחרי 
החורף הגשום 
והקר ⬩ כך תהפכו 
את הסביבה 
החיצונית שלכם 
לכרטיס הביקור 
של הבית

עיצוב הגינה והסביבה שמחוץ לבית כבר לא עניין של מה בכך: 
ההבדלים בין החוץ לפנים מטשטשים יותר ויותר והגינה הפכה 
כבר חלק בלתי נפרד מהבית. הנה הצצה לכמה מהגינות הכי 

יפות בארץ וטיפים איך להפוך גם את שלכם לאחת כזו. 
"כיום, אנשים משקיעים תשומת לב וכסף בעיצוב הסביבה 
החיצונית והגינה הרבה יותר מפעם. כבר במקביל לתכנון ולאבזור 
החללים הפנימיים בבית, עוברים האנשים לתת דגש שלא נראה 
כמוהו בעבר על עיצוב החוץ", אומר האדריכל רון שפיגל. "היום, 
בחלק גדול מהבתים, אנשים מצרפים מתכנני נוף שעובדים 
בסנכרון מלא עם המתכנן של הבית. הפנים משפיע על החוץ 
ולהפך. לא פעם הגדלנו פתח או הרמנו במה בתכנון כדי להתאים 

אותה לגינה בחוץ". 
לטענת שפיגל, אם בבית יש מטבח, סלון, פינת משחקים, אותן 
הפונקציות נמצא גם בחוץ: שולחנות אירוח, סלון חוץ בישיבה 

 .נמוכה, משחקי חוץ לילדים, פינות מדורה ועוד

1. ריהוט חוץ ופנים, 
 , ellita living רשת

צילום: יח"צ
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"הניתוק בין פנים הבית לגינה כיום הוא וירטואלי לגמרי 
- הסלון לא באמת נגמר, היכן שגובלת הוויטרינה", 
אומרת מעצבת הפנים אלונה אפל.  "בגינה העכשוויות 
כבר לא מספיק להקיף בצמחייה, אלא הנטייה היא 
לייצר גן של ממש, שופע באטרקציות. הקורונה גרמה 
לישראלים להבין שהגינה היא אחד החללים החשובים 

בסביבת המגורים הפרטית". 

תאורה
"בתהליך תכנון תאורת הגינה יש לבחון מראש את 
וליצור  אותה  לאכלס  שעתידות  הפונקציות  כלל 
התאמה למכלול כולו. כך למשל גינות רחבות ידיים, 
המחולקות לאזורים, מצריכות התייחסות נפרדת לאזור 
הישיבה והלאונג', אזור מטבח החוץ ופינת האוכל, אזור 
המדשאות ואזור פינת הנוי", מסבירה ליטל לוין נחמד, 
מנהלת תיקי לקוחות ופיתוח עסקי בלוצ'ה תאורה. 
"בחלק מהם נדרשת תאורת אווירה תרחישית ובאחרים 
תאורה פונקציונלית בלבד. המטרה העיקרית בעיצוב 
התאורה היא לתת כוח ליופיו של הטבע ולהוסיף נגיעות 

עיצוב של גופי תאורה מיוחדים. 
אזורים  יש תפקיד חשוב בהדגשת  הגן  "לתאורת 
מסוימים על פני אזורים אחרים, ועל כן, גם את תאורת 
החוץ היום יש לתכנן עוד בזמן התכנון הראשוני של 

הבית". 
 "היום נראה יותר תאורה דקורטיבית שקועה, כזו 

 ,המשתלבת בתוך הגינה ונראת חלק ממנה

"בגינה היום כבר לא 
מספיקה צמחייה, 
הנטייה היא לייצר גן של 
ממש. הקורונה גרמה 
לישראלים להבין שהגינה 
היא אחד החללים 
החשובים בסביבת 
המגורים הפרטית"

2. עיצוב דניאל מיכאלי, 
צילום: שרון צרפתי

3. אפל אדריכלים, 
 צילום: עודד סמדר

4. אפל אדריכלים, 
צילום: אלעד גונן
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"מחיריהם של גופי תאורה 
לחוץ הבית יתחילו ב-500 
שקל לתאורה צמודת קיר 

ועששיות ועד ל-2,500 
שקלים לתאורה שקועה 

המעניקה אור רך ונעים 
שמדגיש את עיצוב הגינה"

5. הפנים יוצא החוצה- 
באדיבות רשת אליתה ליוינג

 6. אדריכל בועז שניר, 
צילום: ולרי זויז

7. עיצוב אלעד כהן, 
צילום: רועי מזרחי, באדיבות 
ארטפרו מפתחי ברזל

וכזו שמייצרת חמימות גם מחוץ לבית. במקביל, נראה 
פחות ופחות תאורה צבעונית המאירה על עצים, פחות 

תאורה שננעצת באדמה ועוברת ממקום למקום. 
"מחיריהם של גופי תאורה לחוץ הבית יתחילו ב-500 
שקל לתאורה צמודת קיר ועששיות ועד ל-2,500 
ונעים  שקלים לתאורה שקועה המעניקה אור רך 

שמדגיש את עיצוב הגינה".

ריהוט 
כשם שניתן דגש עם הריהוט בתוך הבית, ריהוט החוץ 
עבר מהפכה והוא תופס חלק נכבד בעיצוב ובתקציב, 
כך שנוכל לראות היום קולקציות שלמות לחוץ ולפנים 
שהן אותו הדבר רק מחומרים שונים שמתאימים לכל 

פונקציה. 
של  הבית  מעצבת  הרוש,  בן  גוהר  אורלי  לדברי 
אליתה ליוינג, "חלל החוץ צבר תאוצה, וההבדל בינו 
האיטלקיים  המותגים  מעצבי  מטשטש,  הפנים  לבין 
גם  שמתאימים  עמידים  מחומרים  בריהוט  בוחרים 
בחוץ וגם בפנים, כך שהקו העיצובי והסטייל של הבית 
יוצא החוצה. המראה שנוצר הוא קליל, נקי לא כבד 

ולא מתאמץ, גם במראה וגם החומרים". 

בריכה
הביקוש לבריכות השחייה גם הוא נמצא בעלייה. בריכה 
היא כבר לא מותרות או שייכת רק לעשירון העליון, היא 
חלק בלתי נפרד. לדברי שפיגל, "טרנד נוסף שהביאה 
הקורונה היא יצירת גינות בסגנון טרופי שנותנות הרגשה 
של חופשה מתמשכת בתאילנד, תחושות של נופש 

שכל כך חסרות לנו בשנתיים האחרונות". ¿
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