צבע בעיניים

זה מה שהוא רואה בכל יום כשהוא חוזר
הביתה ,ואין פלא שזה מה שהוא מרגיש
כשהוא נכנס הביתה  cהדירה במרכז תל אביב
| מאת עדי רשף | צילום :עדי גלעד | הפקה :סלי צ'פרק
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דיירים :אורן ציבלין ,בעליו של משרד
פרסום לצעירים ,והילדים אופק ( )12ובר
(.)9
המיקום :מרכז תל אביב.
סיור מודרך :הדירה ,ששטחה הכולל כ־
 100מ"ר ,נמצאת בקומה רביעית בבניין
באוהאוס משופץ במרכז תל אביב .בקומת
הכניסה :חדר שינה ,שני חדרי ילדים וחדר רחצה .מול דלת
הכניסה מוביל גרם מדרגות אל קומת הגג ,בה החלל פתוח
ובו ממוקם המטבח ,הסלון ,בר ,פינת ישיבה נוספת ודלת
ייציאה למרפסת .מהמרפסת ניתן לטפס על סולם ולהג
גיע למשטח מרוצף דק עץ ,ובו ערסל שהשוכב עליו יכול
ליהנות מהנוף של גגות תל אביב.
†††

אורן מתגורר עם ילדיו בדירה כשבע שנים ,אבל לדבריו
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למעלה משמאל ובכיוון השעון :קומת הכניסה ,ובה חדרי השינה .המדרגות,
הממוקמות מול הכניסה ,מובילות לקומה הציבורית של הדירה; המסדרון
שמוביל לחדרים .משמאל – חדרה של הבת ובהמשך חדרו של האב; כדי
להגדיל את שטח העבודה במטבח ,שולפים מדף שמוסתר בין הכיריים לתנור
האפייה; רצפת העץ צבועה בתכלת" .עבדנו על קומפוזיציה נכונה ועל
הרמוניה נכונה של צבעים .התכלת מאוזן עם הצהוב ,והפוקסיה והוורוד
מוסיפים עניין ושמחה .בחרנו במספר מצומצם של צבעים ,שחוזרים על
עצמם בכמה מקומות" ,אומרת המעצבת
מדובר בגורל שנקבע עוד הרבה קודם" .לפני עשרים שנה
בערך ,אחרי הצבא ,חיפשתי עם חברתי דאז דירה .קנינו דירה
בקומה השנייה בבניין הזה בדיוק ,בניין באוהאוס משנות ה־
 ,20שאז עדיין לא בנו את הקומות העליונות שלו .החוזה כבר
נחתם והייתי מאוהב בדירה ,ואז הסתבר שמתכננים להקים
קומות נוספות והמשמעות הייתה שבמשך כשנתיים לא יהיו
לנו חיים .ביטלנו את ההסכם ,ועשר שנים אחר כך הגעתי
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למעלה ובכיוון השעון:
הסלון ,הממוקם מול
המטבח; השולחן
הקטן בסלון ,שנקנה
בשוק הפשפשים;
מכונת הכתיבה,
שמשמשת לנוי
ונמצאת בפינת
עבודה קטנה
(בתמונה משמאל)

280

461<15343
461<15343

דרך המלצות לדירה הזאת .אמרו לי שזו דירת גג מטורפת
ושאני חייב לראות אותה .בהתחלה לא זיהיתי את הבניין,
כי הוא השתנה לגמרי .כשעליתי במדרגות משהו נראה
לי מוכר ,ואז נפל לי האסימון .כנראה שהייתי צריך לגור
בבניין הזה".
כאמור ,כבר שבע שנים אורן מתגורר בדירה" ,אבל
את השיפוץ עשינו לפני שלוש שנים .לפני השיפוץ
הדירה הייתה מעוצבת כמו חדר בבית במלון ,עם וילונות
כבדים ואווירה אחרת לגמרי .היא הייתה יפה מאוד ,אבל
בסגנון שהוא לא אני .כשפגשתי את מעצבת הפנים טלי
רוזנשטיין ,היא התחברה אליי מיד .אמרתי לה 'תחשבי
שפיטר פן בא לגור פה .איך הוא היה מעצב את הדיר
ש
רה שלו?' אני גר פה עם שני הילדים שלי ,והיום הם
טינאייג'רס .זו הייתה אחת הסיבות לשיפוץ – הם גדלו
ורציתי להוסיף עוד חדר לדירה .אמרתי לה שתחשוב
קקודם כל על הילדים ועל הצרכים שלהם .הם היו שותפ
פים מלאים בתהליך קבלת ההחלטות".
† איזה הנחיות טלי קיבלה ממך?
""כאמור ,רציתי להוסיף חדר ,וגם להגשים את כל הפנט
טזיות שהיו לי במשך שנים .למשל ,אמרתי לה שאני רוצה
ג'קוזי בחוץ ,ושהגובה שבו הוא יוצב יתאים בדיוק לצפייה
בים .זו אחת מההפרעות הקטנות שלי .אמרתי לה שיש לה
חירות מוחלטת לגבי בחירת צבעים וסגנון ,לא הגבלתי
אותה בשום דבר .אני והילדים יצאנו מהדירה עם מזוודה
וחזרנו אחרי ארבעה חודשים לדירה מוכנה .טלי שיתפה
אותי בצמתים ,אבל מעבר לזה הקפדתי לא להתערב ואני
שמח מאוד ,כי אם הייתי מתערב הייתי בעיקר מפריע".
† טלי ,הוא באמת לא התערב?
""כן ,אבל אני והשותפה שלי למשרד ,רקפת גולדפר
ררב ,קיבלנו הנחיות מדויקות מאוד :זה חייב להיות צבע
עוני ,שונה ,תל אביבי ,על הקצה .הוא רצה להכניס המון
צבעים והייתי צריכה לרסן אותו .הוא רצה המון גימיקים
בבית ,כדי שיהיה כיף לו ולילדים .התקנו ג'קוזי על הגג,
בר שצופה לים ומקלחת על הגג  -שצופה על כל העיר.
אורן הוא קרייריסט והוא עסוק מהבוקר עד הערב ,ולכן
אאני בחרתי את כל הפריטים .הוא נתן לי את כרטיס האשר
ראי שלו ואני קניתי הכול ,מגופי תאורה ורהיטים ועד
לסכו"ם ,מתקן למברשות שיניים ,מגבות וסדינים".



עוד שתי פינות אהובות על בעל הבית :למעלה:
המרפסת עם הג'קוזי והבר" ,שכיף לראות משם
את השקיעה"; למטה :הערסל" .כשאני יושב בו
אני ממש צף מעל העיר ,זה פשוט לא יאומן .הוא
מרחף מעל כל הבתים של תל אביב"
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† אין הרבה לקוחות כאלה.
""זה נכון ,בעיקר בעניין ההעזה .תמיד אני זו שצריכ
כה לקחת את הלקוחות שלי קדימה ,לשכנע אותם להעז
יותר .פה הייתי צריכה להרגיע .הוא רצה להכניס עוד
צבעים ולהציב מגלשה באמצע הבית .הוא ילד בנשמה,
ובאמת אפשר היה להשתולל פה".
† מה עושים כדי לא לגלוש לצבעוניות מוגזמת,
במיוחד כשמדובר בדירה לא גדולה?
"כשמעצבים דירה כזו צריך להיזהר .התוצאה צריכה
להיות הרמונית וחשוב לזכור שגרים בה אנשים .זה צריך
לא לעייף את הדיירים ,ולהיראות עדכני ונכון גם בעוד
עשר שנים .עבדנו על קומפוזיציה נכונה ועל הרמוניה
של צבעים .התכלת מאוזן עם הצהוב ,והפוקסיה והוורוד
מוסיפים עניין ושמחה .בחרנו במספר מצומצם של
צבעים ,שחוזרים על עצמם בכמה מקומות .אורן רצה,
למשל ,פס ירוק על הרצפה ואמרתי לו 'לא' .זה בדיוק
ההדבר הקטן שעושה 'רעש' .כשמדובר בחללים לא גדול
לים הנטייה היא ,בדרך כלל ,לעשות הכול לבן ,אבל אם
משתמשים בצבע בחוכמה הוא לא יוצר עומס ועייפות".
† אורן ,אתה מסכים ,הצבעוניות של הדירה לא
מעייפת אותך?
"אנשים חושבים שלבן זה קלאסי ולא נמאס אף פעם,
אבל בניגוד למה שאנשים חושבים  -לבן זה עוד צבע,
בדיוק כמו כתום וכחול .הוא יכול להימאס בדיוק באותה
מידה .כשאני נכנס לדירה היא עושה אותי שמח ,וזה מה
שחשוב .אני מחייך כל פעם מחדש ,כבר ארבע שנים.
היא מקסימה והיא אחרת בכל שעה משעות היום .אני
לא יודע איך ארגיש בעוד חמש או עשר שנים ,אבל נכון
להיום זה לא נמאס .כשעברתי לפה ,במשך כחצי שנה לא
נסעתי לצימרים ולבתי מלון כי כל דבר נראה לי פחות
מגניב .אבל זה עבר לי".
†††

הסלון .סמוך למטבח ,ממש מול הכיור ,ניצבים ספה
זזוגית קטנה ,שולחן קטנטן שנקנה בשוק הפשפשים וכיס
סא נדנדה.
† אין לך סלון במובן המסורתי של המילה.
"נכון ,ולאחרונה זה השתפר ,כי עד לא מזמן הספה
הייתה ליד היציאה למרפסת ,והילדים התלוננו שאי
אפשר לראות ככה טלוויזיה ,ולכן הזזנו את הספה והסלון
הפך להיות חלק מהיחידה של המטבח .למעשה ,אין לנו
טלוויזיה אלא מסך שגוללים אותו בשעת הצורך ,והרעיון
הוא שיהיה אפשר לצפות בו בעיקר מבחוץ ,מהמרפסת".
† אתה מארח הרבה?
"אנחנו מארחים כל הזמן .הדירה קטנה ,זה ממש בית
בובות ,אבל נמצאים כאן הרבה טינאייג'רים כל הזמן
ואנחנו מנסחים חוקים שהמטרה שלהם היא לשמור על
הדברים .החוק הבסיסי בא לידי ביטוי בזה שאני לא
ממליץ לך להיכנס לחדרים של הילדים".
† ואיפה יושבים האורחים שבאים לכאן?
"יש אצלנו תורנות במשפחה ,ויוצא שפעם בחודש
ממתארחים עשרים איש בבית הבובות שלנו .הילדים מוצ
צאים את מקומם ,והמבוגרים מתפזרים לקבוצות וכל אחד
יושב במקום אחר .את אבא שלי ,שרגיל לשבת בראש
השולחן כשכולם יושבים לצדו ,זה מטריף ,הפיזור הזה
לפינות ישיבה .אבל אנחנו אוהבים את זה ,יש בזה משהו
כיפי .הריבוי הזה של פינות ישיבה הוא חמוד בעיניי".
המטבח" .אנחנו מבשלים המון ,בעיקר הילדים.
אני כישלון טוטאלי בבישול ,אבל לאופק יש ממש יצר
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למעלה משמאל ובכיוון השעון :אחת הפינות האהובות על בעל הבית – המקלחת" ,שיש בה כמו מפל מים"; השירותים בקומה השנייה; אגן
הניקוז בחדר הרחצה; חדר השינה של אורן ,שגם בו אפשר לראות צבעי תכלת – על הקיר והשידה – מוטיב חוזר בבית
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בישול ובמטבח הזה יש הכול – תנור ,כיריים ,מיקרוגל ,בר
וומשטחי עבודה שנפתחים מכל מני מקומות .הוא אופה עוג
גות ומכין לזניה כשנחה עליו הרוח".
חדר השינה" .אם זה היה תלוי בי ,לא הייתי צריך חללים
לאחסון .היה לי ויכוח על זה עם המעצבות .כאן יש לי שטח
אאחסון מתחת למיטה ובמגירות של השידה .יש לי ארון בגד
דים קטן ,ובחילופי עונות אני מעלה את הבגדים לבוידעם
ומוריד את הבגדים הרלוונטיים למטה .זה קצת יותר עבודה,
אבל אני מעדיף את זה ככה".
"קומת" הילדים" .סולם גנבים" ורוד מוביל מהמרפסת
אל משטח הגג המחופה דק ,בה ממוקמות שתי פינות ישיבה
קטנות :באחת מרבץ כריות ,ובשנייה ערסל" .זה המקום של
הילדים" ,אומר אורן" .אני צריך דרכון בשביל שהם ירשו לי
לעלות .מהערסל הזה רואים את כל העיר ,זה מדהים".
†††

† איזו פינה בבית אהובה עליך במיוחד?
"יש כמה .למשל ,הערסל למעלה ,שבשעה שאני יושב בו
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אני ממש צף מעל העיר ,זה פשוט לא ייאמן .הוא מרחף מעל
כל הבתים של תל אביב .ישנה פינת הכתיבה ,שם אני מזיז
קצת את הראש ורואה את הים ,או מסתכל קדימה ורואה את
עץ הזית במרפסת .יש את הבר בחוץ ,שכיף לראות ממנו
את השקיעה ,ויש את המקלחת שיש בה כמו מפל מים וזו
המקלחת המועדפת בבית .בערב רואים ממנה את האורות
של העיר וזה משגע".
† מה חשוב לך יותר ,פרקטיות או אסתטיקה?
"החוכמה היא לייצר פרקטיות אסתטית או אסתטיקה
פרקטית .חברים שבאים אליי אומרים שהדירה נראית כמו
דירה ממגזין ,שלא נראה שבאמת חיים פה .הם לא יודעים
כמה הם טועים .אני חי פה לגמרי .כל הדברים שמצטלמים
יפה הרבה יותר נפלאים כאשר אתה משתמש בהם".
† יש משהו שהיית רוצה לשנות או להוסיף?
"הייתי רוצה עוד פינת קריאה".
† יש משהו שלדעתך צריך להיות בכל בית?
"איזושהי זולה משפחתית .זה קריטי .זו יכולה להיות
ההמיטה הזוגית בחדר ההורים ,אם ההורים מרשים ,או אמבט
טיה גדולה .לנו יש במפלס העליון פינת רביצה ,ובסוף היום
זזו הפינה שלנו .בעיניי זה חיוני בכל בית ,כל השאר לא הכר
רחי .פעם גרתי בדירה בלי כיור ,ברחוב צייטלין בתל אביב.
גרתי במשך שנה בלי כיור במטבח ,ופעם בשלושה שבועות,
כשרציתי לשטוף כוס ,הייתי הולך לאמבטיה".
† מהו הרעיון המבריק ביותר שיישמתם כאן?
"אין לי תשובה חד־משמעית .אולי ההחלטה לזרום עם
ההשקיפות של החלונות בקומה העליונה .זה גם היה החלק המש
ש
שמעותי בעלויות .וגם הצבעוניות ,שמחת החיים והמון גימיק
קים קטנים .כל הדברים שתמיד רציתי ואף פעם לא יצא ,כמו
הג'קוזי והערסל והבר מול הים".
† יש לך טיפ למי שבונה או משפץ דירה?
"אני חושב שההחלטה הכי נכונה שעשיתי זה לשכור
את טלי ואת רקפת ,המעצבות .מעצבים הם לפעמים הדבר
ש
שהכי קל לוותר עליו .כי מה ,תוותר על כיור? אנשים חושב
בים שהם יודעים לעצב לבד .זה הטיפ הכי חשוב :שכל אחד
יעשה את העבודה שלו :שהבנקאים ינהלו את הפיננסים,
שהגננים יתעסקו בגננות ושהמעצבים יעצבו את החללים.
וכמו שאני לא אוהב שמתערבים לי בעבודה ,לא התערבתי
להן .הן יודעות לתת את כתם הצבע בנקודה הנכונה ,כי זו
ההעבודה שלהן .צריך לתת לאנשי המקצוע לזרום ולא לחס
סוך עליהם .אפשר לשפץ דירה ב־ 30אלף שקל ,אבל את
ה־ 5,000שקל של המעצב לא לחסוך"8 .

