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Green Touch
אביאל גוהר ואיליה קסלמן
Aviel Gohar & Ilia Kesselman
ניר אליהו
טלפוןTel: 09-7654744 :
פקסFax: 09-7654744 :
מיילE-mail: thegreentouch@gmail.com :
אתרSite: www.greentouch.co.il :
סטודיו  ,Green Touchהוקם בשנת  ,2005על ידי אביאל גוהר ואיליה
קסלמן .הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב גינות אורבניות ,המהוות תפיסה
חדשנית בעולם עיצוב הגינות הפרטיות .עבורם ,הגינה האורבנית נתפסת
כחלק אינטגראלי ממרחב הבית ולכן בתכנונה נעשה שימוש בכלים
ארכיטקטוניים הן במישור העיצובי והן במישור הפונקציונאלי .הגינה
האורבנית מציבה את האדם במרכז חוויית הגינה ולכן תכנונה ובנייתה
נעשים תוך התאמה אישית המייחדת עבור כל אחד מבני הבית פינה או
אלמנט אישי משלו.

צילום הפרויקט :אביעד בר נס Photography: Aviad Bar Ness
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גינה אורבנית עם נוף לשומרון
הגינה האורבנית תוכננה עבור בית פרטי באזור המרכז .לאחר סיום שיפוץ הבית ,פנו
הבעלים אל המשרד בבקשה לתכנן את סביבתו החיצונית ,אשר כללה מגרש צר וארוך,
המשתרע על שטח של כשמונים מ"ר ,כולל ריצופים .התכנון התבסס על חלוקת השטח
לגינה קדמית ,גינה אחורית הממוקמת על צוק גבוה ממנה נשקף נוף הרי השומרון,
ומעבר המחבר ביניהן.
כל אחד מבעלי הבית הציג קונספט שונה  -הבעל ,שאף לגינה המחוברת לאופיו השורשי
של המקום ,תוך שילוב פראיות צמחית מעודנת ומים זורמים .לעומתו האישה ,שאפה
לעיצוב מודרני ,התואם את הקונספט העיצובי הנקי והאסתטי של הבית המשופץ ,תוך
מתן דגש על הגדלת הסלון באמצעות שילובו עם הגינה ועם הנוף הפראי הנשקף ממנה.
בנוסף ,ביקשו הלקוחות לתכנן בשטח המצומצם שעמד לרשותם ג'קוזי ועצי פרי.
בשלב הראשון תוכננה חלוקת החללים על פי ייעודם ,תוך שמירה על עקרון מרכזי בתכנון
גינה אורבנית  -יצירת מרחב מחייה שימושי ,נוח ומעוצב לכלל בני הבית .בהתאם לכך,
תוכננה הגינה הקדמית בהתאם לחזונו של הבעל ואופיינה במראה טבעי כשבמרכזה
עץ זית שהיה במקום והוחלט להשאירו ,אבן נביעה ושביל אבני מדרך .קונספט זה נועד
ליצור כניסה נעימה ומוצלת לבית ,המלווה בפכפוך מים המקדם את פני הבאים .כמו כן,
הג'קוזי מוקם גם הוא בגינה הקדמית ,כך שנוצרה פינת חמד למנוחת ההורים ולמשחקי
הילדים .לג'קוזי נבנו חיפוי ומדרגות עץ איפאה והוא מוקם רחוק מהכניסה תוך שהוא
מוסתר מהרחוב באמצעות עץ הדר בוגר ושיחי אוג גבוהים .כך התקבלה גינת כניסה
בעלת אופי נינוח ,אינטימי ומסביר פנים.

בתכנון גינת הנוף האחורית ושביל הגישה אל הבית ,פורק הריצוף הישן ובמקומו נבנה דק
מעץ איפאה ,התואם את אופייה הטבעי של הגינה .לאורך שביל הגישה ,המקביל לקיר
המשותף עם השכנים ,תוכננו ארבע ערוגות ארוכות של שיחים ירוקים וחזקים היוצרים
הסתרה ומעניקים פרטיות .לצד הבית נבנתה ערוגה אחידה של צמח השבטבט ,היוצרת
אפקט של עומק המתקבל עם הכניסה לגינה ומהווה עיקרון מרכזי נוסף בתכנון גינה
אורבנית – ניצול מרבי של השטח ויצירת תחושה של מרחב גדול יותר.
בכדי לשלב את הגינה האחורית ,שגודלה  ,6x6כחלק אינטגראלי מהסלון ,נעשה שימוש
בחומרים שכבר היו קיימים בבית .כך לדוגמא נבנתה אדנית מצופה בריקים בגוון אפור
התואמים את פנים הסלון .האדנית יוצרת בשטח אפקט של עומק וממסגרת את
התמונה המתקבלת מתוך חלל הסלון .כמו כן ,נבנתה אדנית נמוכה ,אשר יכולה לשמש
גם כספסל ,שמוקמה במרכז הגינה ונשתלה בה צמחייה נמוכה ופורחת שאיננה מסתירה
את הנוף .בפינות הגינה נשתלו עץ רימון ולגסטרמיה הודית ,המעניקים צבעוניות פירותית
ופריחתית ,ובאדנית צידית נשתל עץ הדר התוחם את הגינה .משטח הישיבה רוצף בדק
איפאה ,תוך שילוב פס הפרדה ירוק ברוחב  40ס"מ של צמחיה משתרעת ,כגון סיגלית
אוסטרלית ודשא יפני  -דיכונדרה ,המשמרת תחושה של ירוק בינו לבין האדניות ,כך
שהתקבל מרחב משפחתי מרווח ,פרקטי ויפהיפה הממשיך באופן ישיר את חלל סלון
הבית .בר ישיבה מעץ איפאה נבנה בפינה הימנית של הרחבה ,תוך שהוא מרחף מעל
האדנית ומאפשר זווית ראייה הן לרחבת האירוח והן אל הנוף.
התוצאה שהתקבלה היא של גינה אורבאנית ,קלה לתחזוקה ואשר איננה דורשת
השקייה מרובה ,נקייה ומסודרת ,והמשלבת בשטח מצומצם אלמנטים רבים .הגינה
תוכננה ונבנתה בהתאמה אישית המעניקה לכל אחד מדיירי הבית פינה ייחודית ומציבה
אותו במרכז חוויית הגינה.

