לא כמו כולן
המכנה המשותף המפתיע לשלוש הדירות הכל כך שונות שבעמודים
הבאים :כולן נקנו כדירות קבלן ושודרגו ככה שאי אפשר לזהות שבמקור הן
נראו כמו עוד אחת ממאות אלפי דירות במדינה .שלושה שיפוצים בשלושה
כיוונים שונים לדירות רגילות מאוד | יוליה פריליק־ניב

מגדל בבת ים

הבניין מחופה בגוון זהוב (על הקיר מימין) ,ואלמנט
זה נרתם גם לעיצוב הפנים של הדירה

"את בעלי הדירה ,זוג בשנות ה־ 30לחייהם ,לא היה קשה לשכנע
שזו הדירה שמתאימה להם בדיוק .הם נשבו בקסם של הנוף לים
הנשקף מהדירה ,השוכנת בקומה ה־ 19במגדל המגורים נווה בבת
ים ,והחליטו לא להסתפק רק במה שיש לחוץ להציע" ,מספר מעצב
הפנים אורון מילשטיין .מילשטיין התבקש על ידם לשלב בדירה
אלמנטים מעולם האופנה העילית ,בדגש על מגמות בינלאומיות.
התוצאה שהתקבלה היא בית אופנתי ,בעל קו צעיר ,רענן וייחודי.
אחד האלמנטים הבולטים הוא הקישור בין החוץ לפנים .חזית הבניין
המודרני שבו שוכנת הדירה מחופה בחיפוי בגוון זהוב ("דמוי סנפיר",
מציין מילשטיין) הנמתח על פני הבניין כולו ומשווה לו מראה של
מגדלור .מילשטיין רתם את האלמנט הזה לעיצוב הפנים של הדירה,
והוסיף נגיעות מוזהבות בקו מודרני מאופק ולא קיטשי.

הנוף לים הוא ששכנע את בעלי הבית לקנות את הדירה .מבט לסלון

ספרייה ענקית וקיר מוזהב חולשים על החלל המרכזי
אקססוריז מושקעים עושים
את ההבדל בחלל המעוצב
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הקיר שמעל לספה חופה באריחי בטון
של המעצב התעשייתי איתי בר–און

בעלי הבית עברו לשוהם מירושלים
בחיפוש אחר יישוב עם אווירה כפרית

דירת גן בשוהם

כריות עם טאץ' הומוריסטי מבית
פורנסטי מוסיפות נגיעה מודרנית לחלל

90

יו לי 2016

מעצבת הפנים מירב בן־ארי קיבלה
פנייה ממשפחת לוגסי ,שרכשה דירת
קבלן בשוהם" .מדובר בדירה לזוג עם
שלושה ילדים שעברו לשוהם מירושלים
בחיפוש אחר יישוב עם אווירה כפרית",
מספרת בן־ארי" .הבית עוצב בקונספט
מודרני בצירוף נגיעות וינטג' ,סביב
משחק צבעים של לבן ובז' ,לצד חום,
סגול ,חרדל וצבעי עץ" .כדי להשיג את
אפקט הוואו עיצבה בן־ארי בעצמה
את כל המיטות בבית ,ובחדר ההורים
הוסיפה חדר רחצה עם אמבטיה פרי־
סטנדינג ,שמשווה לחדר אווירה של בית
מלון יוקרתי" .פינת המשפחה עוצבה
בסגנון וינטג' .הסלון הוא חלל פתוח ,ועל
הכורסאות הונחו כריות מעוצבות עם
טאץ' הומוריסטי של מעצב־העל פיירו
פורנסטי .המטבח וחדרי האמבטיה
הורחבו ונפתחו לגמרי ,וכן השקענו
הרבה בתאורה בבית :בכל חדר יש גוף
תאורה שונה ומותאם לעיצוב ולקונספט
של החדר .עשינו שימוש רב בטפטים
שנותנים אפיון לכל חדר וגם מותאמים
בקלות לקונספט שנבחר לחלל" ,מספרת
בן־ארי על הצעדים שהפכו את הדירה
להרבה יותר מסטנדרטית .אחת
מגולות הכותרת של הדירה היא קיר
בחיפוי אריחי בטון בעיצובו של המעצב
התעשייתי איתי בר־און" .זה נותן פן
חדשני ואלמנט עיצובי מודרני עם
נגיעות של חספוס ומעניק נוכחות לקיר",
מסבירה בן־ארי.

אמבטיה פרי–סטנדינג ,שנראית דרך
דלת חדר הרחצה ,משווה ליחידת
ההורים אווירה של מלון יוקרה

בן–ארי עיצבה בעצמה את כל
המיטות בבית .שניים מחדרי הילדים
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קיר אריחים נמשך מהסלון ועד לפינת
האוכל וכולל נישות מעוצבות לאחסון

ריהוט מסיבי מעץ גושני וגופי תאורה בולטים
מנחושת יוצרים פינת אוכל מרשימה

פרויקט באם המושבות

מעצבת הפנים שמרית קאופמן ,בעלת סטודיו  ,SK-Designersיחד עם מיכל זלצמן ,אדריכלית
ומעצבת פנים ,התבקשו לעצב דירת קבלן בפרויקט עתיר דירות בשכונת אם המושבות בפתח
תקווה .ההנחיה :שהדירה תיראה כמו בית במושב" .הדיירים ,הורים ושתי בנות ,רצו בית עם
אווירה רומנטית חמה התואמת את אופיים יותר מאשר דירה מודרנית בבניין רב קומות .החלל
המרכזי עוצב כחלל פתוח ללא קירות מפרידים בין המטבח ,פינת האוכל והסלון .פינת האוכל
והמטבח תוכננו באותה שפה וסגנון עיצובי כיחידה אחת" ,מספרת קאופמן" .יצרנו קיר המשכי
מהסלון עד פינת האוכל עם נישות משולבות ,שבחלקו הראשון נותן פתרון למדיה ולטלוויזיה,
ובהמשכו נסגר בצורה דקורטיבית בנגרות המשלבת ספרייה ורהיט ,שבו גם תוספת אחסון
למטבח .קיר זה חופה בבריקים ובמנורות רחוב כפריות ויצר מראה של חזית המשכית המאחדת
בין הפונקציות השונות של החלל הציבורי" .גם את המטבח בחרו לעצב בסגנון כפרי עם נגיעות
פרובנסליות" .במטבח שולבו אלמנטים המדגישים את הסגנון הנבחר ,כמו ידיות ברזל שחורות,
נישות קטנות וויטרינה בשילוב זכוכיות מסוגננות מעל הכיור" ,מוסיפה קאופמן" .במרכז החלל
הוצבה פינת אוכל מסיבית מעץ גושני שמשלימה את המראה הכפרי ,ומעליה שני גופי תאורה
מנחושת המדברים באותה השפה כדי ליצור אחידות עיצובית וסגנונית".

ידיות ברזל שחורות וזכוכיות מסוגננות
בוויטרינה יוצרות אווירה כפרית במטבח

צילום :איה אפרים ,גדעון לוין ,אבישי פינקלשטיין

הדיירים ביקשו וקיבלו בית
באווירה רומנטית וחמימה
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