
בלי נוסטלגיה: לעצב מחדש את בית הילדות
מעצבת לקחה כפרויקט את בית הוריה — והפכה את החלל 

המסוגר והצפוף למאוורר ומואר, כך שכמעט לא ניתן לזהות אותו

־פרויקט שנבחר הפעם אישי במיוחד — מדוה
בר בבית ילדותה של המעצבת. בעלי הבית, 
קרובים  להיות  כדי  בו  להישאר  קיוו  הוריה, 
להחליף  תיכננו  הם  במקור,  וחבריהם.  למשפחתם 
רק את המטבח, אך התעכבו עם החלום במשך כמה 
שנים. השיפוץ החל לצבור תאוצה כאשר התברר כי 
מרחב  ובהיעדר  פונקציונלי,  לא  כבר  הישן  המטבח 
בכלל  יותר,  רחב  לשיפוץ  לצאת  הוחלט   — מספק 

100 מ"ר.  על  קומת הקרקע, שמתפרשת 
הבית עצמו בנוי מפלסים: גובה התקרה בסלון היא 
2.95 מטר, אך במרבית החלל המרכזי הגובה הוא 2.45 
מטר — מה שגרם לבית להיראות קטן וחשוך, בנוסף 
לאלמנטים מכבידים נוספים ששלטו בו, כמו מדרגות 
שיש ישנות, מעקה עץ פשוט ומטבח שנבנה בעץ בוק. 
מטבחון  למזווה,  מחולק  היה  הבית,  לב  המטבח, 
פנימי ומטבח ראשי. לפינת האוכל הוקצה מקום קטן, 

־בעוד המעבר בין גרם המדרגות של הסלון לגרם העו
ולא  צפוף  היה  החלל  תקני.  ולא  צר  היה  מעלה  לה 

־מנוצל, מוצרי החשמל היו רחוקים אחד מהשני — חל
קם במטבח וחלקם במטבחון. 

־בתכנון המחודש, בוטל המזווה ושני המטבחים אוח

גאומטרית  מחיצה  הוצבה  שבו  גדול,  אחד  למטבח  דו 
הפנימי  למטבח  שמאפשרת  אישית,  בהתאמה  לבנה 

ולמשטח העבודה להישאר בתחושה אינטימית. 
ניתן היה לשנות, אך הוחלט לה ־את התקרה לא 

לחצר  היציאה  דלת  ואת  החלונות  מפתחי  את  גדיל 
של  שפע  הכנסת  שמאפשרת  חלון,  לדלת  האחורית 

פונק היתה  שנבחרה  התאורה  פנימה.  טבעי  ־אור 
ציונלית והותאמה למשטחי העבודה החדשים. 

ובטי תקני  לגרם  חודש  המיושן  המדרגות  ־גרם 
חותי וגם המעקה הוחלף למעקה מתכת מינימליסטי. 
שני  בין  המעבר  את  שהרחיבה  רצפה  נוצקה  בנוסף, 
גרמי המדרגות, והגדילה את החלל הראשי על חשבון 
האוכל  שולחן  האוכל.  פינת  גם  הוגדלה  כך,  הסלון. 
שנבחר הוא מינימליסטי, עשוי מעץ אלון מעושן וכזה 
אירוח.  לצורך  מטר   3.5 לאורך  עד  להיפתח  שיכול 
הריצוף דמוי בטון לבן עם ציפוי מבריק ואלגנטי תרם 

אף הוא לשינוי המשמעותי. 
הסלון העגול חודש ורוכך באמצעות וילונות חצי־

שקופים, שניתן להכהות. הטלוויזיה נשארה במקומה, 
שיחה.  המאפשרת  נוחה  ישיבה  מערכת  תוכננה  אך 

נטו סלון  שיחת  בו  ונערכות  זרימה  בסלון  יש  ־כעת 
לות טלוויזיה, באמצעות ספה ארוכה, המצוידת כריות 
תמיכה נוחות עבורם. עבור הילדים והנכדים הותאמו 

כורסאות אלגנטיות.

ללימודי  ביה"ס  בוגרת  פנים,  מעצבת  היא  הכותבת 

ברזין ברברה  של  פנים  עיצוב 
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זוג
סגנון

מודרני־אלגנטי
השטח

עלות השיפוץ 240 מ"ר

300 אלף שקל איפה

עכו
זמן השיפוץ

שלושה חודשים
חדרים

 6

מנורת פליז  

 ₪ 3,000

שוברים קירות
ליבנת כהן־מרין

ספה 

 ₪ 18,000

כיסאות 

₪ 1,280
 ליחידה  

עבודת אמנות

₪ 5,500

גוף תאורה 

₪  1,400

לפני

לפני
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אחרי

אחרי

אחרי

מגש

 ₪ 550
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