
למעלה: פינת האוכל. המעצבות 
שילבו בה שולחן מעץ מלא בקווים 

נקיים וסביבו כיסאות של אימס 
בעיצוב מודרני

בעמוד משמאל למעלה: הסלון. 
"יצרנו סגנון שמשלב אלמנטים 

קצת פרובאנסים וכפריים עם כריות 
אינדיאניות, שטיח פרסי וכורסאות 

מודרניות יותר. כדי לרכך את 
האווירה הוספנו טקסטיל וציורים 

של אמנים ישראליים"
למטה: מבחינת המעצבות, זה 

הרעיון המבריק - ההפרדה בין 
הסלון לבין המטבח ופינת האוכל, 

שמשמשת מצד אחד לטלוויזיה, 
מצד שני למקרר ולאחסון

ללא הגבלה,
לבעלי הבית שבתמונות לא הייתה בעיית תקציב, 

ועל אף זאת, הם רצו שביתם יהיה נעים וחמים ולא 
ינקר עיניים. התוצאה? אתם תחליטו. ובכל מקרה: 
המעצבות שהיו אחראיות, מספרות ומסבירות מה 

עשו ואיך עשו, כדי לספק את רצון בעלי הממון

| מאת עדי רשף | צילום: עדי גלעד | הפקה: סלי צ'פרק
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למעלה: המטבח. "בעלי 
הבית לא רצו להחליף 

את המטבח, ולכן חידשנו 
אותו. הצבע המקורי 

שלו היה מייפל־צהבהב. 
צבענו את הדלתות בלבן, 

החלפנו ידיות, חיפוי 
קיר, החלפנו כיור וברז"

למטה: מבואה לחדרי 
הילדים משמשת גם 

כפינת עבודה

g המשך  l

 12 בת   ,16 )בן  ילדיהם  ושלושת  זוג  דיירים: 
ובן 8(.

המיקום: קוטג' )חלק מדו־משפחתי( בן שלושה 
מפלסים, כ־200 מ"ר, בצפון תל אביב.

סיור מודרך: דלת הכניסה מובילה אל המפלס 
החצר.  אל  ויציאה  האוכל  פינת  המטבח,  הסלון,  ובו  הנמוך, 

וב הקטן,  הבן  של  וחדרו  העבודה  חדר   - הביניים  ־במפלס 
מפלס הרחוב - חדר ההורים, חדרי הילדים הגדולים, פינת 

עבודה ושני חדרי רחצה.

†††

ותקציב  יוקרתי  באזור  ידיים  רחבת  דירה  לוקחים  איך 
על  עיניים?  מנקר  שאינו  חמים  בית  ויוצרים  מוגבל  בלתי 

־השאלה הזאת התבקשו לענות צמד המעצבות רקפת גולדפ
רב וטלי רוזנשטיין, שהופקדו על שיפוץ הדירה שבתמונות. 
נעים,  בית  בעלי הדירה, שהתברכו בתקציב מכובד, ביקשו 
כזה שכיף לחיות בו וכיף לארח בו, ושלא נראה כמו מוזיאון. 
"בית בגובה העיניים, עם אווירה משפחתית וחמה – זו הייתה 
נקודת המוצא", מסכמת רקפת. "מבחינת המשאבים הם לא 
היו מוגבלים, אבל הם היו מאוד צנועים. הם לא חשבו שצריך 

לשפוך כאן כספים מיותרים".
הייתה להם העדפה לסגנון עיצוב מסוים? †

־"לא, הם לא דיברו על סגנון ספציפי אלא רק על זה שה
בית יהיה נעים, שהבית ישרת אותם ולא הם את הבית".

†††

.הסלון "יצרנו סגנון שמשלב אלמנטים קצת פרובאנסים וכ־
־פריים עם כריות אינדיאניות, שטיח פרסי וכורסאות מודר

ניות יותר. כדי לרכך את האווירה הוספנו טקסטיל וציורים 
מסגרנו  אבל  קודם,  גם  כאן  שהיו   – ישראליים  אמנים  של 
אותם מחדש. תכננו מעגלי תאורה שונים שמתאימם למצבים 

שונים – לאירוח, להתכנסות משפחתית, לאכילה ועוד".
.המטבח "בעלי הבית לא רצו להחליף את המטבח, ולכן חי־

באווירה  ישתלב  "רצינו שהוא  אותו", מספרת רקפת.  דשנו 
־הכללית של הבית. הצבע המקורי שלו היה צבע מייפל־צה

קיר,  חיפוי  ידיות,  החלפנו  בלבן,  הדלתות  את  צבענו  בהב. 
בקווים  וברז. בפינת האוכל שילבנו שולחן מעץ מלא  כיור 
המאה  מתחילת  מודרני  בעיצוב  אימס  של  כיסאות  נקיים, 
העשרים ושנדלייר. יצרנו הפרדה בין הסלון, המטבח ופינת 
האוכל, הפרדה שיוצרת פינות פונקציונליות ועדיין שומרת 
על המפתח הגדול של החלל. בצד הפונה לסלון מיקמנו את 

־הטלוויזיה, ובצד הפונה למטבח יצרנו נישה למקרר ופתרו
נות אחסון למטבח".

ה



למעלה מימין ובכיוון השעון: בין שני 
מפלסים. גרם מדרגות מעץ וקיר מחופה 

אבן; חדר השינה של ההורים. חדר 
הארונות שהיה בו בוטל, וכך גדל החלל. 

המרפסת אליה יוצאים מהסלון; חדר 
הרחצה של ההורים. האתגר היה לשלב 

בו גם את מכונת הכביסה והמייבש. 
תכננו אותו כך שהכול ייכנס בצורה 
אסתטית, נשאר גם מקום למקלחון 

מרווח ולמראה גדולה עם דלפק, ויש 
גם מגש נשלף לקיפול כביסה"

g המשך  l

למעלה: חדרה של 
בת ה־12. "הילדים 

היו מעורבים בתהליך 
העיצוב: בחרנו שתיים־

שלוש אפשרויות לכל 
ילד, והם בחרו מתוך 
האפשרויות. אנחנו 

מציגות את הקונספט 
לילדים ממש כמו 
 למבוגרים, כי זה 

החלל שלהם"

אהבו,  לא  מאוד  שהם  ארונות  חדר  בו  "היה  ההורים.  חדר 
־הוא הקטין את החדר וממילא לא היה בו מספיק מקום אח

סון. ביטלנו את חדר הארונות, ובמקומו תכננו ארון בגדים 
גדול ושידה גדולה, שביחד נותנים מענה לצורכי האחסון. כל 
הרהיטים בחדר חדשים. גם את חדר הרחצה הצמוד שיפצנו, 
והמייבש.  הכביסה  מכונת  את  גם  בו  לשלב  היה  כשהאתגר 
גם  נשאר  אסתטית,  בצורה  ייכנס  שהכול  כך  אותו  תכננו 
מקום למקלחון מרווח ולמראה גדולה עם דלפק, ויש גם מגש 

נשלף לקיפול כביסה".
הלכנו  העיצוב:  בתהליך  מעורבים  היו  הילדים. "הם  חדרי 
והם  ילד,  עם ההורים, בחרנו שתיים־שלוש אפשרויות לכל 
בחרו מתוך האפשרויות את מה שמדבר אליהם יותר. אנחנו 
זה  כי  למבוגרים,  כמו  ממש  לילדים  הקונספט  את  מציגות 

־החלל שלהם. עם זאת, אנחנו לוקחות בחשבון גם את ההרמו
ניה של הבית כולו, כי החדרים לא מנותקים מהחלל ואנחנו 
מתייחסות לבית כאל יחידה אחת. אנחנו לא מאמינות שכל 
וסגנון שונה, אלא  נפרדת עם דלת משלה  יחידה  הוא  חלל 
אוהבות שיש משהו שעובר בכל הבית כחוט השני, איזשהו 

־סגנון שיוצר מעבר נעים והרמוני בין החללים. שילבנו בחד
־רי הילדים וילונות ושטיחים בהתאם לבחירות שלהם, והוס

פנו גב מיטה מרופד בכל חדר. זה מוסיף המון".

מהו לדעתכן הרעיון המבריק של הפרויקט?
הפרדה  והמטבח,  האוכל  לפינת  סלון  בין  "ההפרדה 
שקיימת־לא קיימת. הסגירה המרומזת נותנת מקום לעניינים 

־של המטבח ולבלגן, כך שלא הכול חשוף. וחדר הרחצה הצ
מענה  ונותן  כביסה  כחדר  גם  שמשמש  ההורים,  לחדר  מוד 

לכל הצרכים בחלל קטן ופונקציונלי".
עד כמה שמתן דגש על הפן הפרקטי?

"מאוד. דאגנו למקומות אחסון ושיהיה מקום מוגדר לכל 
דבר, כי אם אין, הבית מתבלגן ואתה לא מבין למה".
יש משהו שהייתן רוצות לשנות או להוסיף?

"כן, אנחנו רוצות להוסיף במטבח פינה עם שולחן עגול 
ושני כיסאות צבעוניים ממתכת. כבר בחרנו אותה".

מה לדעתכן צריך להיות בכל בית?
"הרמוניה, זרימה בין החללים, ושיהיה לך נעים בעיניים. 
כדי לקבל את זה אנחנו משלבות חומרים, צבעים, טקסטורות 

וסגנונות".
־יש לכן טיפ למי שרוצה להשקיע בדירה ועדיין לש

מור על מראה סולידי ולא מנקר עיניים?
"לא ללכת על טרנדים אלא על דברים שהם חסרי זמן. 

־כשבוחרים דברים קלאסיים התוצאה איכותית אבל לא מפו
נפנת ותישאר רלוונטית לאורך זמן". 8

†

†

†

†

†
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