דירה בהרצליה | עיצוב פנים :עינב דה-לוי | צילום :שירן כרמל

נגיעות של צבע
“שילוב של שיתוף פעולה פורה ,הגדרה של דרישות כבר בתחילת הפרויקט
ומגע עיצובי מחושב  -תרמו רבות ליצירת דירה קלילה ,אוורירית וייחודית
שמאוד נעים לחיות בה” ,אומרת מעצבת הפנים

Interior Design: Einav De Levi
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פני מספר חודשים עברה משפחה צעירה
לבניין מגורים שחודש במסגרת פרויקט
תמ”א  38בהרצליה .המבנה החיצוני של הדירה
נגזר ממבנה הבניין הקיים וקירות הפנים נבנו
בהתאם לדרישות הלקוח .התהליך החל משאלות
ובירור לגבי צרכי המשפחה ,דרישות מיוחדות,
העדפות לגבי חומרים וצבעים וכמובן  -התאמה
לפי תקציב מוגדר מראש.
הסגנון שהוגדר היה מראה אחיד לכל חלקי
הדירה המתבסס על סקאלת גוונים בהירה
ואחידה בחללים השונים ,קווים ישרים ומודרניים
וחומריות החוזרת על עצמה בכל חלקי הבית.
זאת לצד הרצון להעניק לכל חלל אופי ומגע
ייחודי באמצעות נגיעות של צבע עדינות
וצבעוניות שמחה.
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הצבעים השולטים בבית יחסית שקטים
 בחירת גוונים של אפרפר ,לבן שבורועץ מעניקים לחלל תחושה אוורירית
וקלילה ומשמשים כבמה נייטרלית הן
לריהוט והן לבני הבית.
הדירה רוצפה בריצוף גרניט פורצלן
 60/60בגוון אפור מעונן והקירות נצבעו
בגון לבן שבור שבו שולבו כתמי צבע
שמקפיצים את החלל ובאים לידי ביטוי
בטקסטיל ,בווילונות ,בטפטים ,בריהוט
ועוד .ההחלטה להשתמש באותו ריצוף
גם בפינת המשפחה ובחדרי הרחצה
יצרה מראה רגוע ולא עמוס.
כבר בכניסה לדירה ניתן לקבל הבזק של
צבעים  -מראה בשילוב מסגרת בצבע
תכלת שמלווה אותנו גם בצבעי התמונות
וכיסאות המטבח באותו הגוון בהמשך.
הסלון ופינת האוכל נבנו כחלל אינטגרלי
אחד שמאחד אותו טפט בגווני אפרפר
וסגלגל שנתחם בשתי כורסאות בצבע
סגול עז .הספה שנבחרה היא ספת
רביצה גדולה ועמוקה בגוונים של
אפור מעושן ,נוחה ופרקטית .שולחן
הסלון והמזנון נבחרו גם הם בקווים
ישרים ומודרניים ,עשויים מעץ אלון,
המעניקים תחושה חמימה וזריקה של
צבע לחלל .בפינת האוכל נבחר שולחן

הסגנון שהוגדר היה
מראה אחיד לכל חלקי
הדירה המתבסס על
סקאלת גוונים בהירה
ואחידה בחללים השונים,
קווים ישרים ומודרניים
וחומריות החוזרת על
עצמה בכל חלקי הבית
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מאותו עץ אלון וכסאות בגוון שמנת.
לטאץ’ הסופי נבחר גוף תאורה עגול
ומעניין במראה עתיק יותר.
בין פינת האוכל למטבח תוכננה נישת
גבס לאחסון נוסף ולשמירה על הסדר
בכניסה לדירה .הנישה חופתה באותו
טפט סגלגל שמקפיץ את כל המראה
שלה ויוצר תחושה של המשכיות
והומוגניות בחלל .חלונות האלומיניום
הסטנדרטים חופו בווילונות בגוונים
בהירים ושקופים שמוסיפים רוך ונועם
לכל החלל.
המטבח תוכנן בקווים נקיים בגווני וניל
בשילוב של ארונות פורמייקה וזכוכית.
אי גדול מוקם בין המטבח לפינת האוכל
ויוצר סוג של הפרדה בין שני החללים
למרות שהם מאוד צמודים אחד
לשני .השיש הנבחר הוא בגוון אפור
כהה שמדגיש יותר את המבנה העדין
והפשוט של המטבח ויחד עם זאת -
משתלב בצורה נעימה עם גוון המטבח.
בחירה של כסאות בסגנון אחר לחלוטין

הקירות נצבעו בגון לבן שבור שבו שולבו כתמי צבע שמקפיצים את החלל

הצבעים השולטים בבית
יחסית שקטים – בחירת
גוונים של אפרפר ,לבן שבור
ועץ מעניקים לחלל תחושה
אוורירית וקלילה ומשמשים
כבמה נייטרלית הן לריהוט והן
לבני הבית
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בתמונות :זריקות של צבע בחדרי הילדים

ובגווני תכלת מקפיצות את החלל כולו
ויוצרים עניין.
פינת המשפחה גם היא מבוססת על
אותו מוטיב של גוונים נייטרלים .על
הקיר הודבק טפט עדין בדוגמת אותיות
באפור ולבן המעניק לחלל מראה צעיר
ודינמי .אך הטוויסט בחלל זה מגיע
בדמות מערכת הישיבה בגוון אדום
עז בשילוב בד של גזרי עיתון ובשידת
הטלוויזיה שנבנתה בהתאמה אישית ,גם
היא באותו גוון של אדום.
חדר השינה של ההורים אינו גדול ועוצב
אף הוא בפשטות מעודנת .החלון שמעל
המיטה ,כמו שאר החלונות בבית ,חופה
בווילון שקוף ונשפך  -מה שתורם
לתחושה רומנטית בחלל .המיטה
שנבחרה מרופדת בעור רך ונעים בגוון
שחור .שתי שידות תלויות בסגנון מודרני
נבנו בהתאמה אישית כך שלא יתחרו

פינת המשפחה גם היא
מבוססת על אותו מוטיב
של גוונים נייטרלים .על
הקיר הודבק טפט עדין
בדוגמת אותיות באפור
ולבן המעניק לחלל
מראה צעיר ודינמי .אך
הטוויסט בחלל זה מגיע
בדמות מערכת הישיבה
בגוון אדום עז בשילוב בד
של גזרי עיתון ובשידת
הטלוויזיה שנבנתה
בהתאמה אישית
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בתמונות :חדרי שינה הורים .שתי שידות תלויות בסגנון מודרני נבנו בהתאמה
אישית כך שלא יתחרו עם המיטה וישתלבו עימה

עם המיטה וישתלבו עימה .גם בחדר
הילדים שולטת אותה פלטת צבעים
פשוטה ונעימה  -פרקט בגוונים של לבן
ואפרפר וריהוט מעץ מלא בגווני שמנת.
זריקות הצבע בחלל הוכנסו באמצעות
וילון וכריות בגוונים של תכלת ,ומדבקות
קיר צבעוניות תורמות גם הן למראה
צעיר ושמח.
לאורך המסדרון נבנתה נישה גדולה
ובתוכה תוכנן ארון גדול בגוון הקיר המכיל
בתוכו את מכונת הכביסה והמייבש ויוצר
אזור אחסון חשוב ונוסף לדירה“ .שילוב
של שיתוף פעולה פורה ,הגדרה של
דרישות כבר בתחילת הפרויקט ומגע
עיצובי  -תרמו רבות ליצירת דירה
קלילה ,אוורירית וייחודית שמאוד נעים
לחיות בה” ,אומרת מעצבת הפנים0 .

חדר השינה של ההורים אינו גדול ועוצב אף הוא
בפשטות מעודנת .החלון שמעל המיטה ,כמו שאר
החלונות בבית ,חופה בווילון שקוף ונשפך  -מה
שתורם לתחושה רומנטית בחלל

הסגנון שהוגדר היה מראה אחיד לכל חלקי
הדירה זאת לצד הרצון להעניק לכל חלל
אופי ומגע ייחודי באמצעות נגיעות של צבע
עדינות וצבעוניות שמחה
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