דירה בשוהם

הסרת הקיר המקורי שהפריד בין הסלון לאזור חדרי השינה
והמרתו במחיצות אלטרנטיביות ואווריריות יותר ,הופכת
את המסדרון הצר והסגור באזור השינה לחלק אינטגרלי
ואטרקטיבי מהבית ,המודגש באמצעות עבודות אמנות

 88נישה אוקטובר 2016

שדרוג
במקסימום
דירת קבלן סטנדרטית בת חמישה חדרים בשוהם ,עברה
מתיחת פנים במטרה להיראות יוקרתית ומרווחת יותר,
ומבלי "לבזבז" את כל תקציב השיפוץ בשדרוגים
חומריים אצל הקבלן
מאת רווית הררי
צילום סיון אסקיו
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מעצבת הפנים נטלי רשף,
שתכננה וליוותה את שיפוצה
של דירת קבלן בשוהם
עיצוב פנים
המיועדת לזוג ושתי בנותיו
נטלי רשף
המתבגרות ,מספרת כי לאחר
ביקור בדירה החליטה לוותר
שטח הדירה
על השדרוגים הקבלניים
 120מ"ר
המקובלים ,כמו שדרוג
הריצוף ,החיפויים או הכלים
משך הפרויקט
הסניטריים ,ולנצל את התקציב
מתחילת
המוגדר שעמד לרשותה
התכנון
לשינויים מבניים קלים ,ובעיקר
ארבעה חודשים
להלבשת החלל ולנגרות
אומן מוקפדת ,הגורמים לו להיראות מרווח ויוקרתי
יותר" .אחד העקרונות שהנחו אותי בשיפוץ" ,היא
אומרת" ,היה השאיפה לשבור את הסטנדרט הקבלני
במינימום הכרחי של שדרוגים אצל הקבלן ,שעלותם
דורשת את רוב התקציב ,ובתיעול מקסימלי של
התקציב למה שהעין באמת רואה .כשהכל יושב טוב
ביחד ,אף אחד לא מתעכב על מה שנמצא מתחת
לגובה העין ,ולכן כדי ליצור רושם ראשוני מרשים,
עדיף להשקיע באלמנטים שגבוהים מ־ 1.60מטר",
מסבירה רשף את העדפתה .היא בחרה להשקיע את
רוב התקציב בפריטי תאורה ,אמנות וטקסטיל לבית,
ובעיקר בעבודות נגרות אומן מוקפדות מותאמות
לחלל (בנטורה איכויות בעץ) ,המייצרות הן פתרונות
אחסון רבים והן מחיצות המחלקות את החלל מחדש.
בנוסף ,השקיעה רשף מחשבה במתיחת גבולותיו של
חלל האירוח באמצעות ביטול הקיר היוצר מסדרון
 90נישה אוקטובר 2016

בין הסלון לאזור חדרי השינה" .ברוב דירות הקבלן
שאני רואה הסלון נגמר במסדרון ארוך המוביל אל
חדרי השינה" היא אומרת" .ביטול הקיר היוצר את
המסדרון הזה והחלפתו באלמנטים אחרים ,מאפשרים
את מתיחת גבולות הסלון בעוד מטר שלם .בנוסף,
המסדרון כבר לא ארוך ומשמים כי אם חלק מעניין
מהבית ,וקיר הממ"ד הופך כך לאחד הקירות היפים
בבית" .תכנון מחדש של מערכת המיזוג בדירה
והצנעתה בתקרת החלל הפרטי הדגישו את ההפרדה
בין החלל הציבורי לחלל הפרטי ,מכיוון שנוצרו
הבדלי גובה בין האזור הציבורי הפתוח והגבוה יותר
לבין החלק הפרטי הסגור והנמוך יותר.

חציצה קלילה

הקיר שחצץ בין פינת האוכל לאזור הפרטי של
הבית הוסר ,אם כן ,ובמקומו נבנה ארון דו צדדי
גדול ולבן ,שניתן לפתוח אותו משני צדדיו .הסרת
הקיר חוסכת מקום ובארון שתוכנן במיוחד לשם כך
יש שטחי אחסון כפולים הן לאזור פינת האוכל והן
במסדרון המוביל אל חדרי האמבטיה .חלקו השני של
קיר המסדרון ,שבתכנון המקורי תחם את גב הסלון,
הוסר אף הוא ובמקומו תוכננה ונבנתה מחיצת מתכת
דקה ,קלה וצפה בדוגמה גיאומטרית ,התוחמת את
הסלון בצורה אוורירית וקלילה יותר (סטודיו .)Fe
"לאחר הסרת הקיר שאפנו לייצר מחיצה בין החלק
הפרטי לחלק הציבורי בדירה ,והעדפתי להכניס
חומר שאינו עץ" ,מסבירה רשף את הבחירה" .מתכת
היא חומר קליל שנתן מענה לחציצה שרצינו לייצר,
והמחיצה המחוררת גם הוסיפה עוגן ויזואלי לסלון

מבט למטבח:
במקום הקיר שחצץ
בין פינת האוכל
לאזור הפרטי
נבנה ארון לבן דו
צדדי המייצר את
ההפרדה הדרושה
בין האזורים ,חוסך
מקום ומוסיף
שטחי אחסון ,הן
בפינת האוכל והן
במסדרון שמעברו
השני

6

"הדוגמה הגיאומטרית
חוזרת בצורות
ובחומרים שונים,
ומשתנה בחללים שונים
בבית ,מה שמגביר את
הקשר בין החללים
ויוצר אחידות עיצובית"

רהיטים קלים הצפים על גבי רגליים דקות ,גוונים
אפרפרים־מונוכרומטיים ומחיצת מתכת מחוררת בדגם
גיאומטרי המחליפה את קיר הסלון ,חוברים יחד ליצירת
סלון קליל ואוורירי המתאים במיוחד לחללים קטנים

2
3
1

רוצים כזה בבית
4

ת
בחיעררכת
המ

5

שולחנות סלון שיכולים לעמוד
ביחד או לחוד
 .1שלושה שהם אחד 5,980 ,שקלים .טולמנ'ס
 .2עם מגש עליון 2,800 ,שקלים ליחידה.
 .3 Milano Smart Livingקצת צבע580 ,־770
שקלים .קסטיאל  .4 as isזכוכית וזהב 2,690 ,שקלים לשלישייה .איי.די.דיזיין.
צילום :ישראל כהן  .5עם משטח תחתון ,מ־ 6,500שקלים .אליתה ליוינג.
צילום :לוצ'יו אבי  .6דגם  599 ,CupidשקליםTwo m .

ראו רשימת חנויות בעמוד > 112
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וגם מאווררת את אזור חדרי השינה" .בשל הסרת
הקיר בין החלק הציבורי לפרטי קיר המסדרון המוביל
אל חדרי השינה נחשף לעין כבר בכניסה לבית.
בדרך כלל זהו קיר פנימי שלא מקדישים לו תשומת
לב רבה בעיצוב ,אך מאחר שעתה הוא חשוף כבר
בכניסה לבית ,הפך לקיר מרכזי הממגנט אליו מבטים
בזכות צמד עבודות אמנות
הקורצות ממנו" .מצאתי את
התצלומים באתר האינטרנט
 ,Lemon Frameהמציע
אמנות דיגיטלית וצילומים
של אמנים ומעצבים מכל
העולם .חשבתי שדיוקנאות
הגבר והאישה שבמקום
ראשיהם צומחים פרחים
מתוך צווארוני הבגדים הם
דימויים בלתי שגרתיים
ומלאי הומור שיתאימו
לבעלי הבית".
צבעוניות הבית נעה בין
לבן לירקרק־אפרפר עם נגיעות צבע עזות ,בעיקר
בצהוב־חרדל ובכחול ,החוזרות בנקודות שונות
בבית .אלמנט הריחוף ,הבולט כבר במחיצת המתכת
הצפה התלויה מול הכניסה ,ממשיך גם בסלון שרוהט
בפרטי ריהוט דקים ונקיי קווים (ביתילי)" .היה לי
חשוב שהריהוט יתרומם מעל הרצפה על רגליים
דקות ,כי זה יוצר תחושת ריחוף וקלילות" ,מסבירה

רשף" .אלמנטים מרחפים ממוססים את הגושניות
ומתאימים בעיקר לחללים קטנים ,כי ככל שהעין
רואה יותר שטח רצפה כך היא תופסת את החלל
כגדול יותר" .ואכן ,כל פרטי הריהוט בסלון – ספה
זוגית ,שתי כורסאות יחיד ושני שולחנות קפה –
עומדים על רגלי מתכת דקות .שולחן פינת האוכל,
שמוקמה בין הסלון למטבח,
תוכנן בכוונה בקווים דקיקים,
ומשטח האכילה שלו ממשיך
את משטח העבודה של אי
המטבח ,שגולש אליו במה
שנראה כקיפול אוריגמי.
כיסאות הפלסטיק הלבנים
(טולמנ'ס עודפים) שנבחרו
לפינת האוכל "עמידים,
צעירים ברוחם וקלים
לתחזוקה" .מעל פינת האוכל
נתלו שתי מנורות הנראות
כחצאיות קפלים העשויות
פורניר שקופל בצורה גלית
ונצבע מבפנים בצהוב בוהק (לוצ'ה תאורה)" .רציתי
לשבור את הקווים הגיאומטריים והנקיים של הבית,
ולהכניס פנימה גם שובבות ושמחה המאפיינות
את בעלת הבית ,והמנורות האלה העלו בי חיוך,
וגם הכניסו עוד חומר וצורה לבית" ,מסבירה רשף.
המטבח קטן ,לבן ופונקציונלי ,ונותר כזה גם לאחר
הלבשת הבית" .אני אוהבת חללים נקיים ופשוטים,

"כשהכל יושב טוב
ביחד ,אף אחד לא
מתעכב על מה
שנמצא מתחת לגובה
העין ,ולכן כדי ליצור
רושם ראשוני מרשים
עדיף להשקיע
באלמנטים שגבוהים
מ־ 1.60מטר"
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פריטי טקסטיל
איכותיים
משדרגים את חדר
השינה ומוסיפים
לו נינוחות,
רכות ויוקרה
גם חדרי
הבנות עוצבו
בעיקר באמצעות
פריטי טקסטיל
המחדירים רכות
לחדר בגוונים
אפרפרים עם
נגיעות פסטליות
של ורוד ותכלת.
חלקם התחתון
של הקירות
בכל חדר נצבע
בצבע ,ואילו חלקו
העליון של אותו
קיר חופה בטפט
בדוגמא עדינה

תוכנית הדירה

ומנסה ליצור תחושת הפתעה או רושם באמצעות
פריטים שאפשר להוציא ולהחזיר בקלות ולפי
החשק" ,היא אומרת .המטבח שנבנה אף הוא בנגרות
פרטית תוכנן בצורת חי"ת ,המורכבת משורת ארונות
מתחת לכיור המטבח ,ומשני עבריה ארונות קיר
הנישאים מן הרצפה עד התקרה .ארון המטבח הימני
החוצץ בין המטבח למבואה הכניסה ,בדומה לארון
הדו כיווני החוצץ בין פינת האוכל לאזור חדרי
השינה ,נוצל ליצירת נישת אחסון גם בחלל הכניסה.
"אחד הדברים שבולטים בחסרונם בדירות קבלן
הוא שטחי אחסון" ,אומרת רשף" ,ולכן ארונות דו
כיווניים הם פתרון מצוין שחוסך מקום ,מבטל צורך
בקירות ומוסיף שטחי אחסון ורסטיליים".
חדר הרחצה המרכזי חופה בחומרי הקבלן המקוריים:
רצפת גרניט פורצלן דמוית פרקט ואריחי קרמיקה
לבנים פשוטים .אלמנט הריחוף נשמר גם בחדרי
הרחצה ,ושידת הרחצה תוכננה כשידה צפה בגון

חרדל עם משטח עבודה מעץ שעליו הותקן כיור
צף .מעל השידה תלויה מראה עגולה של איקאה.
על הקיר הנוסף בחדר תוכננו שלוש ארוניות
בצורת קובייה המתאימות לשלוש נערות – שתי
בנות המשפחה ואחיינית שמרבה להתארח בבית.
"התבקשתי לתכנן פתרונות אחסון פרטיים לשלוש
נערות מתבגרות ,ותכנון שלוש ארוניות נפרדות לא
רק עונה על הצורך הזה ,אלא גם מחלק את המאסה
החומרית של ארון גדול" ,מספרת רשף" .זה גם
ִאפשר משחק בצבע ובצורה – שתי ארוניות נצבעו
באפור כהה ואחת באפור בהיר ,וידיות הארונות
השקועות הממוקמות בצורות שונות על הדלתות
נצבעו בחרדל בדומה לשידת הרחצה ,והן יוצרות
משחק ויזואלי מעניין".

פריטי טקסטיל שעושים את ההבדל

חדרי השינה בבית חופו בפרקט למינציה ,ועוצבו
בגוונים המכילים גם טון אפרפר ,מה שתורם
לרכותם ולהתאמתם לשאר גוני הבית .חדר השינה
של ההורים נותר כמו בתכנון המקורי ועבר בעיקר
תהליך של עיצוב על ידי אדית בן ארי בעזרת
פריטי טקסטיל רבים ואיכותיים ,המחדירים
תחושת רכות ונינוחות אל חדר המיטות .החלון
הקטן כוסה בווילון רחב יותר ,המתאים ברוחבו
למידות גב המיטה" .זה משלים את הקו של
המיטה ויוצר ניקיון בעין" ,מסבירה רשף,
"ומעניק תחושה שהחלון גדול ממידותיו".
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על קצה המזלג
נגרות אומן
בחדר הרחצה:
שידה צפה בגון
חרדל ושלוש
ארוניות נפרדות
בגוני אפור בהיר
וכהה שתוכננו
במיוחד עבור
שלוש נערות
מתבגרות.
הידיות השקועות
הצבועות אף הן
בחרדל מייצרות
משחק ויזואלי
מעניין עם
השידה המרכזית
בחדר

המיטה כולה ,כולל גב המיטה ,רופדה בגוון חום
אפרפר ,ואפילו האהילים של גופי התאורה שלצדי
המיטה עשויים בד (לוצ'ה תאורה) .כיסוי המיטה
הכחול נתפר בדוגמה גיאומטרית ,המזכירה את זו
של המחיצה בסלון" .הדוגמה הגיאומטרית חוזרת
בחומרים ובצורות שונות ,ומשנה את פניה בחללים
שונים בבית" ,מאשרת רשף" ,מה שמגביר את
הקשר בין החללים ויוצר אחידות עיצובית" .על
השידה שנבנתה מתחת לחלון הונחו פריטי נוי,
בהם בובות קרמיקה יפניות ,צילום ,עציץ ,מסגרות
תמונות ועוד.
חדרי הבנות עוצבו אף הם בעיקר באמצעות פריטי
טקסטיל המחדירים רכות לחדר ,ובגוונים הנעים
בין לבן לאפרפר־חום עם נגיעות פסטליות של ורוד
ותכלת בחדרה של הבית הצעירה ,וכחול ותכלת
בחדרה של הבית הבוגרת .חלקו התחתון של אחד
הקירות בכל חדר נצבע בצבע ,ואילו חלקו העליון
של אותו קיר חופה בטפט .שטיח מעוינים בגוני
לבן ותכלת (ג'וזפין) וכריות בגוני ורדרד ותכלת
בדוגמאות שונות (גולף אנד קו) משלימים את
עיצוב חדרה של הבת הצעירה .חדרה של הבת
הבוגרת עוצב באותה סקאלת צבעים ,אך בגוונים
עמוקים יותר .קיר אחד בחדר נצבע בכחול עמוק,
האהיל והשטיח אף הם בגוני כחול והכריות השונות
בעלות טקסטורות מגוונות .השימוש בטקסטורות
שונות ובגוונים שונים של אותם צבעים מייצר
משחקי שכבות החביבים על רשף" .בעוד הקווים
האדריכליים הישרים של הבית מותחים ומשטחים
אותו ,הצבעים והחומרים מאפשרים להדגיש את
השכבות והעומקים שלו" ,מסבירה רשף" .כל חומר,
כל צבע וכל טקסטורה או דגם הם עוד שכבה
המוסיפה לעניין בבית".
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עם נטלי רשף
אני מאמין "גם דירת קבלן יכולה להיראות
כמו בית יוקרתי באמצעות בחירות נכונות של
חומרים ,צבעים ופריטים ,ובאמצעות תפיסות שונות
וחשיבה לא סטנדרטית על החלל".
גישת עיצוב "אני אוהבת מראה נקי ,מדויק
ומלא פרטים ,ודוגלת בשימוש בצבעים ,בצורות
ובדפוסים גיאומטריים החוזרים על עצמם בכל
הבית ויוצרים קשר עיצובי בין חללי הבית השונים".
טיפ עיצוב "הפרטים הקטנים והדקויות הם
מה שהופכים בית ליוקרתי .לכן כדאי להשקיע
דווקא בהם :נגרות אומן ,פריטי טקסטיל איכותיים,
תאורה טובה וכדומה".
לא כדאי "לא צריך להשקיע בהכל ,רק
בדברים הבולטים לעין .תמיד כדאי לבדוק מי הם
השחקנים המרכזיים ומי שחקני המשנה בעיצוב
הבית ,ולהשקיע בשחקנים הראשיים".

"מתכת היא חומר קליל
שנתן מענה לחציצה שרצינו
לייצר ,והמחיצה המחוררת
גם הוסיפה עוגן ויזואלי
לסלון ,וגם מאווררת את
אזור חדרי השינה"

