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מה הולך בעיר ימים? עיצוב 

 דירת בוטיק מול הים של נתניה
בעלי הבית שנהנים לארח ולשהות בביתם ביקשו דירה שעונה על 

בזכות תכנון שהגדיל את המטבח. כל זה הפונקציונליות הדרושה להם, וכך קרה 

  בעיצוב המזכיר מלון בוטיק
  מערכת אתר בניין ודיור  מאת:

  צילום: חן ליאופולד

  

  

  11ף בן זוג הורים ותאומים בני שנתיים וילד נוס הדיירים:

  עיר ימים המיקום:

  מ"ר מרפסת 20מ"ר +  135 השטח:

    נעמי יחזקאל משרד אדריכלות ועיצוב עיצוב פנים:
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זוג צעיר בעלי משרד עורכי דין רכשו דירה בפרויקט דירות יוקרה בעיר ימים. ממרפסת הדירה מבט 

אל נוף הים ובשעות הערביים, צבע הזהב, משתקף על פני המים כשהשמש שוקעת. ליחידת ההורים, 

המוקפת בחלונות מאורכים, אור טבעי השוטף את חלל החדר במשך רוב שעות היום. מצד אחד מבט 

  פנורמי אל הים ומצידה השני מבט הצופה לשמורת האירוסים.

   

בעלי הדירה ביקשו לעצב את דירתם כדירת נופש בסגנון מלון בוטיק, עיצוב נקי ואלגנטי עם נגיעות של 

חמימות. בתהליך התכנון הוגדל שטח המטבח, שהיה קטן במידותיו ותוכנן דלפק מטבח מרווח לרוב 

בעלי הבית. על פינת האוכל הקטנה ויתרו בעלי הבית בשלב זה והם  שעות הארוחות המשותפות של

נהנים משולחן רחב ממדים במרפסת הדירה. משטח המטבח המוארך, הלבן והנקי במראה, ודלפק 

הישיבה ההמשכי, הושלמו כיחידה אחת מקוריאן, שכלל פרט של "גל" להגבהת אזור דלפק הישיבה. 

  ח, בין המטבח הפעיל ואזור חלל המגורים.אלמנט זה יצר חיץ בחלל הדירה הפתו

   

  

  סמל מטבחי מטבח:

   

קיר המטבח חופה, במידות תואמות, של לוחות בטון אדריכלי, בהם שולב משפט בעיצוב גרפי, שבעלת 

 Make Everyהבית נתקלה בו באחד מביקוריה בלונדון ותמיד חלמה להוסיף אותו במטבח ביתה: "

day Delicious!".  

   



  2018מאי                                            בניין ודיור  מגזין

 

3 | P a g e 

 

  

  

 

  

  

  קוריאן ליאוני קוריאן: משטחי
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ם קירות הסלון חופו בלוחות בטון אדריכלי ותחושת החמימות לדירה הושלמה בשילוב ספות ישיבה ג 

מפנקות מרופדות בדים בצבעים שנבחרו להשתלב מצד אחד עם קירות הבטון במראה הגס, ומצד שני 

נוי שנבחרו הותאמו לחלל בגמר נגיעות עם נוף גווני התכלת מהים. גופי התאורה, הכריות ואביזרי ה

ון אפור ובז' סימטריות בגו-של פליז וגווני זהב. ובמרכז החלל נפרס שטיח גדול עם צורות גיאומטריות א

  שולחנות קפה בגמר בטון ורגלי מסגרות שחורה. 2עליו 

   



  2018מאי                                            בניין ודיור  מגזין

 

5 | P a g e 

 

  

  האסם תאורה:
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בטון  -ם הצבעים והחומרים שנבחרו לחלל הציבורי וחוזרים באלמנטים שוני ניתן להבחין בסקאלת 

אדריכלי, רגלי מסגרות ברזל מושחר ברהוט והרוך שמתקבל מבדי הטקסטיל בגווני אפור כהה, אפור 

כסוף, תכלת, ירקרק בהיר וגוון השנהב. שילוב נגיעות צבע הזהב בפרטים הקטנים, על רקע קירות 

    ספס, יוצר ניגודיות עדינה ומאופקת שיוצרת שיק עיצובי.הבטון הטבעי והמחו

 

  

  שכטר רהוט: בדי

   

 ביחידת ההורים הצבע הלבן השתלט על הרקע בכל פינה ויצר שקט ואיזון. על רצפת פרקט עץ הגושני

הלבן, הונח שטיח רך ומפנק, וכיסויי מיטה ותמונות בסגנון וינטג' על הקירות. פתחי האור הרבים בחדר 

הולבשו בשכבות ווילון. שכבת הווילון הפנימית, עדינה, בעל שקיפות שיוצר תנועתיות עם כניסה משב 

ת בגוון לבן ומסך רוח. במרכז החדר נוספה יחידת ארון בגדים, כשבדפנות חופה הארון בלוחות זכוכי

ארון החוץ אינו מגיע עד התקרה ויצר תחושת חלל פתוח במרחב   הטלוויזיה שולב בתוכו לכיוון המיטה.

  שנוצר ועם זאת מהווה פתרון לתוספת אחסון לבגדים ומיקום למסך.
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    זדקה ארונות:
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  Blanche Porte La מצעים:
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חדר הרחצה ביחידת ההורים נפתח כך שישקיף, דרך חלונות חדר השינה, לנוף הים. מהמקלחון הרחב 

הקירות רוצפו וחופו באריחי   בעל קירות הזכוכית נהנים בעלי הבית מהנוף בכל זמן שהותם בחדר.

אורה שיש גדולים ופרטי הנגרות בסגנון קלאסי נצבעו בגוון כסוף בשילוב ידיות סברובסקי וגופי הת

  התלויים מהתקרה, עם נורה בצורת יהלום, להשלמת המראה העשיר בסגנון בוטיק.
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  וילונות עיצוב דפנה וילונות:
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שרותי האורחים גם הם עוצבו בסגנון בוטיק, עם ריצוף וחיפוי אריחי שיש כהים וצביעת נגרות  

בעיצוב הקלאסי בגוון אפור כהה מבריק.
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יחים, כריות קירות ורצפת פרקט הלבן. אביזרים משלימים של שטבחדר השינה של הילד הבוגר  

ווילונות בגווני אפור עם נגיעות בז' התואם לחדר של ילד מתבגר. חדר השינה של התאומים מאובזר 

  ברהוט מעבר מאיקאה ובדירה חדר שינה נוסף המשמש כיום כחדר אירוח ופינת עבודה.

  

   

 Woodlegend נגרות: 
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  רשימת ספקים:

  לוחות בטון אדריכלי: "פשוט אבן"

  ריצופים: נגב

  נדוניה BYתמונות: וינג' 

  סטיילינג לצילום: לינוי לנדאו

  

  


