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נד ל"ן

להתחיל מחדש בדירה מוארת ומוקפת גינה
עיצוב דירה ברעננה עבור זוג מבוגר בנישואיהם השניים ,הושפע מזכרונות ילדות
ומהרצון לארח את המשפחות .החלל נפתח והואר ,והדירה השתנתה מקצה לקצה

שוברים קירות
שלומית זלדמן

ה

שיפוץ בוצע בדירתם של בני זוג בשנות
ה– 60לחייהם ,שניהם בפרק ב' של חייהם.
הם גרו בה במשך כמה שנים לפני השיפוץ,
והחליטו לשפצה כדי להפוך אותה לקן חמים ומ־
שפחתי שיתאים במדויק לצורכיהם — אירוח של
ילדיהם מנישואיהם הקודמים ובני משפחתם.
הדירה היתה חשוכה וכוכית וסבלה מתכנון
שלא עשה עמה חסד .המטבח תוכנן כמובלעת בכ־
ניסה לבית ,נפרד מהסלון ומפינת האוכל והכניסה
לחדר השינה של השניים היתה סמוכה לחלל הס־
לון .החלל הציבורי היה עמוס בפריטים כהים ועטוי
בווילונות כבדים שמנעו מהאור הטבעי לחדור פנימה.
במקום המטבח המקורי הצבתי את סוויטת
השינה של בני הזוג ,שכוללת חדר רחצה וארון
איחסון גדול החולק קיר משותף עם ספריה מרצפה
עד תקרה שפונה לעברו של החלל הציבורי ומשר־
תת את בני הזוג שמרבים לקרוא.
במקום חדר השינה המקורי הוצב מטבח פונקציונלי
במיוחד ספק נסתר ספק גלוי שכן הוא מוקף בחזית
פתוחה בצורת ח' ,הטומנת בחובה את העמודים הקו־
נסטרוקטיביים של הבניין כולו.

בעלת הדירה ,שעלתה בילדותה לישראל ,ביקשה
לשחזר זיכרון ילדות של המטבח הירוק של אמה .במ־
טבח החדש שילבתי חזיתות עץ בגוון ירקרק מעודן,
מעין אינטרפטציה מודרנית של המטבח ההוא .כדי
להוסיף ייחודיות וניחוח נוסטלגי ,תוכנן במיוחד עבור
הדירה קולט אדים עשוי אבץ ופליז שמהווה כשלעצמו
פיצ'ר עיצובי ומכניס חמימות למרחב .הרהיטים והאבי־
זרים בבית רובם ככולם חדשים ,ועל כן נבחרו בקפידה
ממקומות שונים על מנת לשבור את המראה התואם.
רצפת הפרקט שמלווה את הבית כולו פרט לחדרי הר־
חצה מכניסה ממד של חמימות .ברהיטים שליקטתי ני־
כר עושר צבעוני .הפריט היחידי בחלל הציבורי שהוא
שריד מהבית הישן הוא הגלובוס המרשים שזוכה למקום
של כבוד במרכזו.
את גופי התאורה תכננתי בהתאם לפונקציות
השונות בחלל .לבעלת הבית חשוב היה ליצור קיר
תמונות שניתן יהיה לשנות ,להוסיף ולערוך .לשם
כך יצרתי עבורה קיר מגנטי כך שתוכל לעשות
זאת בקלות מבלי לקדוח בקירות.
את הדירה ,שממוקמת בקומת הקרקע ,עוטפת
גינה קטנה ,אינטימית ומטופחת שרוצפה בא־
זור היציאה אליה מפינת האוכל ברצפת עץ .קיר
הוויטרינה עשוי פרופיל בלגי וכן דלתות הרמו־
ניקה שנפתחות כך שניתן יהיה לפתוח את שולחן
פינת האוכל בזמן אירוח.

צילומים :עמית גושר

לפני

לפני

שולחנות סלון

₪ 6,000
אחרי

הכותבת היא מעצבת פנים

אחרי

כורסא

כיסאות בר

₪ 4,000

₪ 700
לכיסא

אחרי
אחרי

כריות
דקורטיביות

₪ 350
לכרית

טקסטיל למיטה

מעצבים המעוניינים לכתוב למדור מוזמנים לשלוח פרטים
nadlanthemarker@gmail.com

₪ 800
למי

סגנון

השטח

זוג מבוגר

כפרי לייט

 78מ"ר

סך הכל

איפה

זמן השיפוץ

חדרים

תשלום לקבלן

רעננה

 4חודשים

3

 250אלף שקל

600
אלף שקל

