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לבידודים  הוביל  אשר  הקורונה,  משבר 
הבית  של  ערכו  לעליית  ולסגרים,תרם 
הפרטי ושינה את משמעות הבית בעיניהם 
הצורך  פתוח,  למרחב  הכמיהה  רבים.  של 
אל  ובגישה  בריכה  בחצר,  עבודה,  בחללי 
החוץ הגבירו את הביקוש לבית צמוד קרקע.

ניתן לראות את הגידול בביקוש גם בבדיקה 
יד 2 עבור גלובס, ממנה עולה כי  שביצעה 
בשנת 2020 הוכפל מספר החיפושים באתר 
של נכסים מסוג ”בית פרטי” ו”קוטג’” מ-4 
מיליון  ל-8.5  ב-2019  חיפושים  מיליון 

חיפושים ב-2020.
בחברת זבולון עדירן אשר מתמחה בבניית 
מלווים  יוקרתיים,  קרקע  צמודי  בתים 
פרטי  לבית  הישראלי  החלום  את  מקרוב 
השנים  בין  שחלו  השינויים  על  ומספרים 
רק,בהיקף  לא  אך  לרבות   ,2021 ל-   2020

הביקושים ובאופיו של הבית הישראלי.
מגורים  לצרכי  שימש  בית  בעבר  ”אם 
מטבח  סלון,  שינה,  חדרי  עם  בסיסיים, 
ומגוונות”  רבות  פונקציות  ישנן  כיום  וחצר, 
אומר עדי זבולון, מנכ”ל ובעלי חברת זבולון 
מנהל  ערן  אחיו  עם  ביחד  אשר  עדירן, 
אנשים  ”אותם  שנה,   30 מזה  החברה  את 
שלפני עשור עזבו את הבית הפרטי ועברו 
אל  חזרה  נוהרים  קומות,  רבי  למגדלים 

הבתים הפרטיים”.
חשוף  בטון   - הקרקע  בצמודי  הטרנדים 
וחללים נוספים לשעות הפנאי כמו בהרבה 
התכנון  האדריכלות,  גם  בחיינו  תחומים 

משינויים  מושפעים  הבנייה  ושיטות 
שמכתיבה המציאות.

בנייה  הוא  לעין  הבולטים  השינויים  אחד 
עדי,מדובר  לדברי  חשוף.  בטון  באמצעות 
המגורים  בתי  שוק  את  שכבש  בטרנד 
מודרניים  הם  הבתים  רוב  ”היום  הפרטיים. 
קווים  עם  חשוף,  מבטון  ונבנים  ואלגנטיים 
ישרים ועיצוב מינימליסטי”, הוא מוסיף כי 
מבוקשת  שהפכה  בנייה  בשיטת  ”מדובר 
וגמישות  ורסטיליות  ומאפשרת  בענף 

עיצובית.
מומחיות,  מחייבת  חשוף  בבטון  הבנייה 
משום ששיטת הבנייה היא שונה ומורכבת. 

הבטון  ומראה  לקירות  החיפוי  העדר 
יסודית, מקצועית  הטבעי מצריכים עבודה 
 - בה  שנעשית  טעות  כל  שכן  ומדויקת, 
זבולון  עדי,בחברת  לדברי  לעין.  ניכרת 
חשוף,  בבטון  עבודה  שיטות  פיתחו  עדירן 
עם ציוד ייחודי, המאפשר מראה דקורטיבי 

ויוקרתי.
טרנד נוסף הוא בריכות השחייה, שפעם היו 
בהישג ידם של בעלי יכולות כספיות גבוהות 
וכיום נפוצות בצמודי קרקע רבים בישראל. 
של  הופעתן  עם  שינוי  נרשם  זו  בגזרה  גם 
הבריכות המתרוממות, המאפשרות שליטה 
במפלס המים בבריכה ואף העלאתה לגובה 

החצר, והכל בלחיצת כפתור. 
עדי,  אומר  ריזורט”,  כמו  הוא  היום  ”הבית 
”יש לו כאמור, שימושים רבים, הרבה מעבר 
לצרכי המגורים הבסיסיים. מעבר לבריכות 
אינטגרלי  כמעט  לחלק  שהפכו  השחייה 
חדרי  נוי,  בריכות  גם  בונים  אנחנו  מהבית, 
יין  מרתפי  קולנוע,  חדרי  ספא,  כושר, 
החלומות  את  מגשימים  אנשים  ומקוואות. 
בזבולון  בונים.  שהם  הבית  דרך  שלהם 
עדירן מדגישים כי לא מדובר רק בטרנדים 
הולכת  בשכבה  אלא  העליון,  האלפיון  של 
את  שמשקיע  בינוני,  מעמד  של  וגדלה 

מיטב כספו כדי לבנות את בית חלומותיו. 
של  והמקצועיות  ”הניסיון  עדי,  לדברי 
הקבלן הם תנאי הכרחי לבניית בית פרטי. 
‘מוצר  שהוא  בית  בונה  לא  המבצע  הקבלן 
לרצון  המותאם  מוצר  יוצר  אלא  קטלוגי’, 
מיומנות  כאן  ונדרשת  הלקוח,  ולצרכי 

ורגישות גדולה”.
לסיום הוא מעלה נקודה שלדבריו יש לתת 
אחרים  לקבלנים  ”בניגוד  הדעת:  את  עליה 
אשר מעסיקים עובדים חיצוניים, העובדים 
מעניקים  אנחנו  החברה.  עובדי  הם  שלנו 
שורה  הכוללת  רחבה,  מעטפת  ללקוח 
מפקחים  בשטח,  הנמצאים  יועצים  של 
לכל  מענה  לתת  ויודעים  התהליך  על 
של  והאמא  האבא  אנחנו  שמתעורר.  צורך 
הכל,  אחרי  כי  לבעליו,  והכתובת  הפרויקט 
במרבית המקרים, מדובר בנכס היקר ביותר 

שלהם, המופקד בידינו”.

הרבה יותר ממגורים: ”צמודי קרקע נבנים כמו ריזורט פרטי”
השאיפה לצאת ממרכזי הערים בשילוב עם משבר הקורונה, הובילו לעלייה בביקוש לבית צמוד קרקע. גם בהיבט 
התכנון, הבנייה ועיצוב הבית, אנו נחשפים למגמות אשר כובשות את השוק. ”אנשים מוכנים להשקיע כמה שצריך 

כדי לבנות את בית החלומות שלהם” - אומר עדי זבולון מבעלי חברת זבולון עדירן.
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