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הבית הדו-משפחתי בתל מונד עוצב בקונספט נורדי עם הרבה שכבות רגועות של גווני לבן על
לבן .השילוב של השקט הזה ביחד עם החומריות המחוספסת והגולמית יוצר מראה לא מתאמץ
שמאוד קל לנו להתחבר אליו.

המעצבת נעמי יחזקאל משתפת :בבית מתגוררת משפחה צעירה – זוג הורים ושלושה ילדים
) .(1,4,6ההורים עוסקים בתחום ההיי-טק וסטארט-אפ .המשפחה עברה לישוב תל מונד לבית
בשכירות עד שמצאו בית לרכישה .לאחר שהתמקמו בישוב ,מצאו את ביתם החדש בשכונת
מגורים חדשה .אותו רכשו מקבלן .הדיירים הגיעו אליי בעקבות מגוריהם הזמניים בבית השכור
בתל מונד .את הבית הזה אני הייתי זו שעיצבתי ,ובגלל שאהבו את התכנון והעיצוב שלו החליטו
לפנות אליי לאחר רכישת ביתם לצורך עיצובו.
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הבית בנוי בגודל  280מ"ר על פני מגרש בגודל  250מ"ר 3 ,קומות .קומת המרתף מרווחת
וכוללת חדרי אירוח ,חלל משחקים ,ופינות עבודה ומשחק .קומת הקרקע עם יציאה לחצר
הקדמית עם אזורי ישיבה ואירוח ,חלל ציבורי ושרותי אורחים.
בקומה העליונה שלושה חדרי שינה לילדים ,חדר רחצה כללי ,חדר שירות ויחידת מאסטר
להורים הכוללת חדר שינה ,חדר רחצה וחדר ארונות ,עם יציאה למרפסת.
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העיצוב הותאם לאופיים הנינוח והרגוע של בעלי הבית והוא בקונספט הסגנון הנורדי )שנקרא גם
העיצוב הסקנדינבי( .סגנון מינימליסטי השומר על פשטות ,ניקיון וחום .זאת על ידי שמירה על
סקלת צבעים שחור-לבן-חום ,וגם באמצעות שימוש בחומרי גמר טבעיים או גולמיים ,עץ טבעי
ומגוון ,קש ובדי פשתן.
תהליך התכנון והעיצוב כלל את כל הבית ,ונדרשו התאמות של נקודות חשמל ותאורה כולל
התייחסות למיקום ופתחי מערכת מיזוג האוויר בבית.
חלונות האלומיניום בבית נישאו לגובה  2.80מ' עם תקרת בקומת הקרקע של גובה  3.25מ' .אלו
גבהים מצוינים לקבלת תחושת חלל טובה והינם יוצאי דופן בבתי קבלן סטנדרטים .כלומר,
התאפשרה לנו ההזדמנות לנצל את פוטנציאל הגובה ,אך עם זאת לשמור על שפה עיצובית נקיה
ורגועה.
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בחרתי לחפות את קיר הסלון בבריקולאז' ,של חברת בריקים – אוסף של בריקים במידות שונות,
ביישום גס עם שכבות צבע לבן שמייצר את השקט וההרמוניה לחלל .הלקוחה לא הצליחה
לדמיין את הקיר במראה יישום גס שגם צבוע בשכבות לבן ,וקיבלה החלטה לשחרר ,ופשוט
לסמוך עלי כמעצבת – היא ידעה שאני מבינה ו"קוראת" את הסגנון שהכי מדבר אליה.
במרכז הסלון בחרנו לעצב גוף תאורה ,עם חברת טרנדלייט .למעשה קיבצנו מספר גופי תאורה
קטנים שאהבנו למקבץ אחד התלוי במרכז הסלון וצבעם השחור בולט על רקע קיר הבריקולאז'
הלבן.
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מכיוון שקיר הטלוויזיה המשיך לאיזור מהלך המדרגות הפתוח ,החלטנו שלחפות את כל מהלך
המדרגות בבריקולאז' כהמשך לקיר ,ייצר עומס וגם לא היה חלק מהתקציב .לכן ,יצרנו אלמנט
חוצץ בין הסלון להמשך הקיר על ידי הצבת פרופיל מסגרות בצורת  U,אשר יצר את סיומת הקיר
ונתן מראה מיוחד בחיבור עם קיר הבריקולאז'.
מדרגות הבית הרחבות היו מחופות באבן מבריקה ומעקה זכוכית היה מתוכנן לצידי המדרגות,
אך חיבור החומרים לא תאם את הקונספט העיצובי שבחרנו ולכן הוחלט לפרק את האבן המחפה
את המדרגות ,ולבנות תשתית עבור מדרכי עץ אלון גושני .וויתרנו על מעקה הזכוכית ,שפחות
תאם לסגנון וגם פחות מתאים למשפחה עם ילדים קטנים .בחרנו במעקה במראה פשוט ובצבע
לבן.
בשידת הסלון המרכזית עיצבנו בהזמנה אישית ממסגר ,שידת מסגרות פתוחה למחצה אותה
צבענו בלבן והצבנו אותה על רקע קיר הבריקים הלבן.
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את שולחן האוכל הביאו הדיירים מביתם הקודם ,אך בחרנו להחליף את כסאות פינת האוכל
לכיסאות יותר עכשוויים שנרכשו בחברת האסם המתאימים לסגנון הנורדי של הבית.
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המטבח ,שבוצע במטבחי סמל ,ממשיך את הקו העיצובי – פונקציונאלי בצבע לבן .משטחי
העבודה נבחרו בגווני אפור בהיר .באי שבמרכז המטבח ,בחרנו לבצע קנט בחזית בגובה  7ס"מ
שיצר מראה של משטח בטון .גופי התאורה מבטון התלויים מעל האי המטבח ,גם הם של חברת
טרנדלייט ,ונבחרו בהתאמה למשטח העבודה .בקיר המטבח שילבנו מדף מסגרות עם רשת
בצבע לבן מ -Two.mשמשלים את האיבזור בחלל הציבורי בבית.

לקומת החדרים נבחר פרקט הממשיך בגוון מדרגות העץ ונכנס לכל חדרי השינה בקומה .את
עיצוב יחידת ההורים השארנו לסוף .ממש עם כניסת הדיירים לביתם הבנו כי קיימת בעיית
אקוסטיקה בין הבית הצמוד אליהם כאשר יחידות ההורים בין הבתים ממוקמות גב אל גב
)ולמשפחות הצעירות תינוקות עירניים בלילות( .אני מאוד אוהבת אתגרים ,במיוחד מהסוג הזה,
הם אלו שמאפשרים לנו לחשוב גם פרקטית וגם עיצובית .מצאתי פתרון של יצירת קיר אקוסטי
יצירתי שממשיך את הקונספט העיצובי של הבית וגם מונע מעבר רעש בין הבתים .בנינו קיר
כפול עם קונסטרוקציה של קיר גבס ,ובין הניצבים דאגנו למלא בחומר מבודד רעשים והקיר
חופה ונסגר על ליסטים מעץ אורן ,פשוט לא מעובד בשלושה גבהים שונים ,איתם שיחקנו.
ההתקנה היתה פשוטה והברגים חשופים .הקיר נשטף בגוון לבן מדולל בשכבה אחת שהספיקה
לקבל את המראה המבוקש לחדר.
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לחדר הוספנו וילונות לבנים שקופים קלילים שהוסיפו מראה רומנטי ורך .שטיח ,כריות ונגיעות
של פרטי איבזור השלימו את המראה לחדר בעל תחושה מרגיעה.
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חדר הרחצה ביחידת ההורים ,חופה באריחים גדולים בריצוף ובחיפוי קירות המקלחון במידות
 120/120ושאר קירות החדר טויחו בטיח מינרלי בגוון המדמה בטון .בנגרות בחרנו להמשיך עם
עץ אלון גושני בגוון בהיר ושילבנו שוב את משטח אבן קיסר עם קנט בחזית של  10ס"מ שמקנה
למשטח מראה בטון.

אני מאוד אוהבת בעיצוב חללים לעצב "בשכבות" של אותו גוון בחומרים ,טקסטורות וטקסטיל
שונים .זה יוצר תחושת עומק ,לא מעמיס את החלל באלמנטים וצבעים מיותרים ויוצר עיצוב יותר
מורכב.
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מניסיוני יש מספר כללים שיוצרים הצלחה לפרויקט עיצוב בית :ההקשבה של המעצב ללקוח
בתחילת הדרך והתאמת קונספט עיצובי חזק ,שפה משותפת ולקוח שמבין שהוא נמצא בידיים
מקצועיות ,ולכן סומך ומקבל את החלטות המעצב .ככל שאני כמעצבת "אקרא" את הלקוח שלי
טוב יותר וככל שהלקוח שלי יותר יסמוך עלי בקבלת החלטות ,כך הפרוייקט יצליח יותר.
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תכנון ועיצוב :נעמי יחזקאל משרד אדריכלות ועיצוב פנים
צילום :צילום וסטיילינג – לינוי ודרור
מטבח – מטבחי סמל
נגרות – יניב הנגר
גופי תאורה – טרנדלייט
ריצופים וחיפויים – העוגן
קיר בריקולאז – 'בריקים
פרקט – קונספט
קיר חיפוי ליסטים ומדרגות העץ – מדקדקים
ריהוט סלון ,כסאות פינת אוכל ,גוף תאורה עומד – האסם
שולחן פינת אוכל – טורקיז האוס
שטיחים וכריות ,כד נצרים – מיקלולה
שולחנות סלון ,מדף מתכת במטבח ,כלים לבנים – Two.m
כלי נוי – ביתילי
מעמד בגדים ביחידת ההורים – שרון בורנשר
מעמד גוף תאורה ביחידת ההורים – בילונגינג
ציורי אומנות בסלון – לינוי לנדאו

| P a g e 11

אוגוסט 2019

