
P House
The children have moved out, and the empty nesters 

looked to create a space that reflects their personality 
and fits their needs. The single story dwelling keeps 

its humility with a simple facade facing the street 
and neighbors; its form clean and restrained, with a 

rectangular front and a sloped roof, that shields  from 
the street, and opens up once inside. The home’s 

floor plan relies on a simple scheme that divides the 
space into two sectors, the private and public, and 
the relationship between them. The design of the 

space presents complex nuances. While looking in one 
direction, the entirety of the structure is revealed, and 

when peering in the perpendicular, the view presents 
an attractive array of doors and passageways.

The choice of finishing materials - a combination of 
refined and timeless, natural and durable.

 Top: The living room is an extension of the garden, view that reveals almost the entire house.
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The firm has vast and sustained experience in residential projects. We are 

attentive to the client’s aspirations and needs in pursue to create exciting 

and joyful architectural space. We pay attention to the design, from the 

conceptual sketch to the last design detail, keeping a distinct and clear 

architectural style with the use of natural materials. Architects Iris Berger 

and Ilit Greenburg are Hafia Technion architecture faculty graduates.

למשרד נסיון עשיר של שנים רבות בתחום הבניה הפרטית.
אנחנו קשובות לרצון וצרכי הלקוחות במטרה לייצר חללים 

ארכיטקטונים מרגשים ומשמחים. נותנות תשומת לב לתכנון מהתפישה 
התכנונית הראשונה ועד לאחרון פרטי העיצוב, תוך שמירה על שפה 

ארכיטקטונית ברורה ונקיה ושימוש בחומרים טבעיים. אדריכלית איריס 
ברגר ואדריכלית עילית גרינברג הינן בוגרות הטכניון בחיפה.
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למעלה: חדר המגורים נפתח אל הגינה, מבט החושף כמעט את כל הבית.

הגפן 97, רמת השרון | לוטם 16 הוד השרון
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Top Right: Minimalistic and elegant kitchen. 

Bottom Right: The entrance- Corten door and 3D white 

concrete tiles. Bottom Left: The interior is imbued with 

the calm of the Zen Garden.

למעלה מימין: מטבח אלגנטי ומינימליסטי משלב חומרים קרים 

וחמים. למעלה משמאל: מבט מהמבואה חודר את הבית וצופה 

אל הגינה האחורית. למטה מימין: מבט אל הכניסה. שילוב בין 

חומרים חשופים לגימור מוקפד. החזית מחופה באריחי בטון לבן 

תלת מימדי ודלת הכניסה מפלדת קורטן. למטה משמאל: גינת זן 

הינה חלק מהבית.

  P בית
הילדים עזבו את הבית והזוג חיפש לעצמו חלל שמשקף את אופיו 
ועונה על צרכיו. הבית בן קומה אחת, שומר על צניעות מול הרחוב 

והבתים השכנים. צורתו נקייה ומאופקת - חזית מלבנית עם גג 
משופע, סגור כלפי הרחוב, מתכנס ונפתח פנימה. תכנית הבית 

נשענת על סכימה פשוטה, המחלקת אותו לשניים: הפרטי והציבורי 
והיחסים שביניהם. חלוקת החלל מציגה דקויות מורכבות. בעוד 

שמבט מכיוון אחד פותח את הבית וחושף את כולו, מבטים מהכיוון 
הניצב נחסמים ע"י דלתות ומעברים. בבית שילוב חומרים טבעיים, 

משובחים ועמידים, על זמניים. 

מיקום: רמת אפעל
שנה: 2016

 שטח: 140 מ״ר
תכנון הגינה: מורן גבעון
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Date: 2016

Size: 140 sq.m
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