סיקור דירה

רבים חוזרים הביתה אחרי יום עבודה מפרך
ומחפשים מקום מפלט .מקום בו יוכלו לנוח
ולהירגע אחר תלאות היום יחד עם משפחתם.
כזה הוא הבית אותו עיצבה נטלי רשף בשוהם

כשהחוץ
והפנים

נפגשים
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הדיירים :יואב ,מנהל פרויקטים במזרח אירופה ,יעל
עובדת בכירה במגזר הציבורי ושלושת ילדיהם בגילאי
שנתיים וחצי ,חמש ותשע.
בני הזוג בגילאי הארבעים לחייהם ביקשו לעבור מן העיר
הגדולה לטובת השדות הירוקים והפתוחים אשר נשקפים
משוהם .עיסוקה התובעני של יעל לצד נסיעותיו השבועיות
של יואב לחו"ל ,הובילו אותם לחפש בעל מקצוע שיוכל
לתכנן ,לעצב ולנהל בעבורם את כל תהליך השיפוץ.
בעקבות המלצה של חברים הם הגיעו אליי.
הבית :קוטג' בן  165מ"ר הבנוי על מגרש של  300מ"ר
בשוהם .לבית חמישה חדרים ,המתפרשים על פני שתי
קומות .הבית נבנה לפני כ  16שנה.
חסרונותיו העיקריים של הבית היו חדרים קטנטנים
ותקרות נמוכות .כמו כן הבית היה חשוך מאוד והתחושה
הייתה שהבית זקוק לרענון .חצי הכוס המלאה הייתה
שהמבנה פונה לכיוון דרום מערב ,שחשוף לשמש כל
השנה וגובל בשדה הפתוח .כל שנותר היה להתחיל את
תהליך השיפוץ .יצאנו לדרך.
פרוגראמה :הדיירים ביקשו בית מרווח ומואר שמשדר
חמימות  -מקום רגוע שכיף לחזור אליו .בין שאר הדרישות
היו מטבח מינימאלי לאישה קרייריסטית עם זמן מועט
לבישולים ,פתרונות אחסון ,חדרים שיותאמו לגילאים
השונים של הבנים ויחידת הורים מפנקת .האב חזר
והדגיש בפניי עד כמה חשובה לו תחושת המרחב עבור
הילדים.
חזון :כאשר ניגשתי לתכנון היה לי חשוב מאוד שהבית
יראה גדול ומואר יותר .האילוץ המשמעותי היה
בהתמודדות עם העובדה שמדובר בקוטג' טורי כחלק
ממבנה ולכן אין ביכולתנו לחרוג מקווי המבנה הקיים.
בנוסף ,לא עמדו לרשותנו זכויות בניה משמעותיות
להגדלת החדרים .משום כך החלטתי שהפתרון יהיה
טשטוש גבולות הבית ויצירת רצף והמשכיות בין הפנים
והחוץ .הבית יהפוך למסגרת עבור הנוף וכך תיווצר
אשליה של בית גדול ומרווח.
בהמשך תכננתי גם להיעזר בכיווני השמש והרוח כדי
להכניס לבית הרבה אור ולאפשר לו אוורור טוב יותר.
משך השיפוץ :השיפוץ ארך כחמישה חודשים .במהלכו
שונתה כל מעטפת הבית וכל הקירות הפנימיים נהרסו.
מלבד תקרות הכול הוחלף :אינסטלציה ,מערכת מיזוג,
חשמל ,חלונות ,ריצוף ,דלתות ,ריהוט חדש ,עבודות נגרות,
שבילי הגישה לבית ,הגינה ועוד.
דו שיח בין הפנים והחוץ :בכדי להעצים את החוץ כשחקן
ראשי טשטשתי את גבולות הבית בשלושה אמצעים
עיקריים :פתחים גדולים ורחבים אשר יגדילו את תחושת
המרחב הפנימי ויקשרו את הבית עם החוץ ,ופתיחת
חלונות חדשים להעצמת כניסת האור והגברת איוורור
הבית .השני  -שאיבת הצבעוניות והחומרים אשר נמצאים
בחוץ פנימה אל תוך הבית בקירות ,בחיפוי האבן בריצוף
ובסוף התהליך גם באקססוריז (אבזור) שמקשטים את
הבית .השלישי –החלטתי שהשחקנים המלווים את פנים
החלל כמו נגרות ,תאורה ,דלתות ,ריהוט יהיו בחומרים
ובצבעים שקטים ובהירים שיאפשרו לשדה להיות
"השחקן הראשי".
החלל הציבורי :בכדי להגדיל ויזואלית את החלל הציבורי
תיכננתי חזית רחבה יותר של קו חלונות שתאפשר כניסה
מרבית של אור ונוף.

החלק הציבורי של הבית תוכנן כחלל אחד המשמש את
הפונקציות הבאות :מטבח ,פינת אוכל וסלון .כל אלו הופנו
החוצה ,לכיוון הנוף.
דאגתי שהחלל הציבורי הרחב יהיה בעל קווים רציפים.
קווים רציפים בנוסף להיותם מרחיבי חלל הם גם מרחיבי
דעת וגורמים לנו להיות נינוחים ורגועים יותר .משום כך
יישרתי את קיר פינת האוכל ואת חזית הבית .אף הנגרות
תוכננה בקווים ישרים .בכדי ליצור אשליה של חלל גדול
יותר -דאגתי לרצף של רצפה בעזרת הרמת הקו התחתון
של כל הרהיטים באמצעות רהיטים מרחפים או רגליים
מוגבהות מהרצפה .להעמקת החלל הכנסתי שקיפויות
בדלת הכניסה לבית ובארון המטבח.
המטבח :המטבח הופנה אל הנוף .בצורה כזו מי שמבשל
או שוטף כלים במטבח זוכה לצפות בנוף של השדה.
בצידו השני של האי תכננתי בר אכילה עם אלמנטים
מודרניים ונקיים .הצבעים ,החומרים והקימורים שיצרתי
ברגלי האי נשאלו מהכפריות והרכות שהכתיב לי השדה
הפתוח.
פינת האוכל :פינת האוכל שהייתה ממוקמת במקור
בכניסה לבית ועליה הניחו הנכנסים את כל חפציהם כגון
מכתבים ,מעילים ועוד הועברה לפינה הטובה ביותר בבית
 בקצה הסלון ,במקום מוקף חלונות ,היכן שהגינה נושקתלה .במקום זה הסועדים מרגישים שהם כמעט בחוץ .גוף
התאורה שנבחר לפינת האוכל עשוי זכוכית שקופה בכדי
שלא לחסום את הנוף.
פינת העבודה בסלון משלבת ספריה מסוגננת הבנויות

דלתות פנדור
סדרת פנדור יוניק

פרזול :הירשלם,
הרצל  ,99ת"א

כלי הקרמיקה
סטודיו ליאת רשף
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בנישה ,כשמסביב הקיר לבנים .שילוב של ספרים ,תמונות
משפחתיות ועוד פריטים אהובים מקנים לבית אופי אישי.
מדרגות :בבית המקורי ניצב לו גרם מדרגות חנוט בין שני
קירות גבוהים .בחרתי להרוס את הקיר המפריד בין גרמי
המדרגות ולהרחיב באמצעותו את גרם המדרגות העליון.
על גבי המדרגות הישנות הודבקו משטחי עץ אלון גושני.
עבור מעקה הברזל נבחרה דוגמה עדינה .בכדי לייצר עניין
שיחקתי עם המדרגות כך שאחת מחבקת ואחת מחובקת.
הקומה השנייה :ארבעת חדרי המגורים תוכננו מחדש.
הפתחים לחדרים הוגדלו בכדי שייכנס יותר אור ותיווצר
תחושת מרחב .בכל חדר הסתרנו את הארון בנישה בכדי
לצמצם את תחושת העומס הקיימת במילא בחדרים
הקטנים .החדרים רוצפו בפרקט לקבלת מראה חמים.
מבואת חדרים :המבואה לחדרים הייתה נמוכה בתחילה
עקב הנמכת תקרה עבור המיזוג המרכזי .בשלב התכנון
החלטנו שיהיה נכון יותר מבחינת תצרוכת החשמל ונוחות
בטווח הארוך להעביר את כלל החדרים ליחידות מיזוג עיליות.
החלטה זו אפשרה לנו להגביה את חלל המבואה שכן לא
היה צורך יותר בהנמכת התקרה .בכדי להוסיף עניין למבואה
תכננתי גופי תאורה בנגרות עם משרביות .משרביות הינן
אלמנט אדריכלי שמקורו באדריכלות אוריינטלית מסורתית.
בגב המשרביה הדבקתי נייר אורז כתום שיחמם וינעים
את החלל .בכדי להוסיף אור לחלל גם מכיוון חדר הרחצה
נעזרתי בדלתות של "פנדור" מסדרת פנדור יוניק בעלות
צוהר צר מוארך ,שהן גם עמידות לנזקי מים.
תמוז תשע"ג | דירה נאה |

| דירה נאה | תמוז תשע"ג

חלונות צבע  ,Iron 923קליל

91
פרקטים ,ריצופים (גרניט פורצלן)' :טופולסקי' -הנפח
 ,34צ'קפוסט ,חיפה www.topolski.co.il

92

נטלי רשף ,מעצבת פנים ומנהלת
פרויקטים של אדריכלות ובניה.
מתמחה בתכנון מגורים ומשרדים ,עיצוב והום סטיילינג.
בשנת  2008הקימה נטלי סטודיו המספק מגוון
רחב של שרותי ייעוץ ,תכנון וניהול פרויקטים .דגש
מיוחד ניתן להתאמת סביבת המגורים או העבודה
עפ"י צרכיו ואופיו הייחודיים של כל לקוח.
054-5822188
natalyreshef@gmail.com
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חדר רחצה :את חלון חדר הרחצה הקטן המרתי בחלון
צר וארוך .השתמשתי במעט מאוד חיפויים והגבלתי אותם
לאזורים הרטובים בלבד .את שאר החדר חיפינו בטיח ווגה
נושם בעל מראה טבעי  ,נעים ומרווח .להכנסת אופי בחדר,
ריצפתי את מרכז החלל בשטיחון אריחי רצפה במראה מיושן,
שרכשנו ב"רוחמה שרון" .על המוטיבים שיש בריצוף חזרתי
בגופי התאורה במבואת החדרים ובשידת הכיור שתכננתי
במיוחד עם אותם אלמנטים גרפיים על מנת שידברו באותה
שפה ויצרו משולש של כוח .את נתזי הצבע שאלתי מהצבעים
שבשטיחון עצמו.
חדר ההורים :חדר ההורים הועתק לפינה הפונה לשדה ובה
יצרתי חזית חלונות רחבה יותר המכניסה את כל הנוף פנימה.
לדלת הארון הסמוי אשר גובל בחלון הוספתי מראה גדולה
שיוצרת אפקט של הכפלת החלל ומוסיפה תחושת מרחב
ועומק .המראה מכניסה את הנוף פנימה ומגבירה את עוצמת
האור בחדר .פתחתי פתחים נוספים צרים וארוכים משני
צידי המיטה .גב המיטה נצבע בגוון ירוק שמעצים את החיבור
וההמשכיות לשדה .לצד המיטה תחמתי פינת ישיבה בקיר
בריקים עם גוף תאורה מזכוכית ישנה משווקים באירופה,
שתוסיף אופי מרגיע לחדר .השדה מככב במרכזה של פינת
הישיבה ,כאשר הכורסא הגדולה והעוטפת בגווניה החמים
כאילו מציגה אותו בפני כל נכנס.
חדר הבן הבכור :ההורים ביקשו שהחדר עם המקלחון
יהיה עבור בנם הגדול .בכדי להוסיף עניין יצרתי ניגודיות בין
קיר הכניסה לחדר שחופה בטפט עם הדפס של גלשן שלג
צבעוני לבין הקיר של המקלחון האחורי אשר נשאר אנמי.
שידת הכיור הכחולה ופרחי הטוליפ הצהובים מתכתבים עם
הצבעוניות של הטפט וכך מתקבל מראה שלם.
צבעוניות וחומרים :את פלטת הצבעים והחומרים של הבית
גזרתי מן הסביבה החיצונית והכנסתי את הצבעים הירקרקים
בקירות ,בחלונות ובאבזור המשלים .את צבעי האדמה
והסלעים שילבתי בחיפויי הבריקים ובריצוף .העץ בא לידי
ביטוי בשולחן האוכל ,במטבח ובמדרגות .הקומה הראשונה
רוצפה בגרניט פורצלן .אופן הנחת הריצוף נעשה בצורה
אסימטרית שמתחברת עם האסימטריות שבחוץ.
כל זה נעטף בגוונים נייטרליים של לבן שבור שחוזרים בקירות
בכדי להעניק תחושה של מרחב ופתיחות ,ומעצימים את
כניסת האור לבית ובעיקר אינם מתחרים בנוף.
נגרות :כל הנגרות בבית תוכננה על ידי .שילבתי בין הקווים
הישרים והנקיים שמותחים את החלל לבין הקווים העגולים
והרכות שמכתיב לי השדה .את הדובדבן שבקצפת שיקפיץ
את המראה הכולל למסקרן הכנסתי באמצעות המשרביות.
דבר המעצבת :כמו חייט שתופר חליפה ,אני תופרת ללקוחות
שלי את החלל שהכי מתאים להם ומשקף אותם .אל הידע
האדריכלי אני מצרפת את התשוקה לצבע למרקמים ולחומר
ומתבלת בהם את החלל .קיבלתי זוג מקסים ונוח עם יכולת
קבלת החלטות מהירה .הם העניקו לי אחריות וטווח נרחב של
קבלת החלטות .בכל פעם כשאני נכנסת בפתח ביתם והם
שמחים לראות אותי אני יודעת ששרתתי אותם נאמנה .
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