מי הזיז את הזווית שלי?
שיפוץ מסיבי לבית ופתרון לריבוי זוויות
מאת :ליאת בכרך

צילום ליה נהרי

חלל מרכזי אחד .צילום ליה נהרי

בני הזוג ביקשו עיצוב בסגנון מודרני ,עם קווים נקיים וישרים.
כאשר בלב השיפוץ עמד המטבח .לטענת בני הזוג מדובר על
המקום הכי חשוב בבית ,ורק אחריו משניים בחשיבותם ,יגיעו
חדרי השינה .בהתאם לסגנון הרווח בבית הם ביקשו מטבח
מודרני ,לבן פונקציונלי ובעל קווים מינימליסטיים .ולא רק
זה ,אלא בנוסף ביקשו שכל מכשירי החשמל יהיו נסתרים.

החלום של בני הבית :מטבח מודרני מינימליסטי בצבע לבן .צילום ליה נהרי

דירת דופלקס על מגרש אלכסוני הייתה משופעת בכוכים קטנים וחשוכים ,וזוויות
לא הרמוניות .מעצבת הפנים איה גוז ,הפכה את החלל עבור בני משפחה שאוהבים
לבשל ולארח למקום פתוח ,מואר ומזמין .וההפתעה? הסגר החברתי בקורונה פינה
זמן נוסף לשלב התכנון ,כך שהבית הגיע למיקסום הפוטנציאל שלו

זוג ושלושה ילדים צעירים רכשו דירת דופלקס
בגודל של  120מ"ר ,אשר מכילה  4חדרי
שינה בבניין ותיק .בקומה העליונה שני חדרי
הבנות הגדולות ,ופינת משפחה קטנה .בקומה
התחתונה שבה גם התרכז מרבית השיפוץ,
נמצאים החללים הציבוריים (מטבח וסלון)
חדר השינה של ההורים וחדר הבן הצעיר.

המעצבת איה גוז מספרת“ :בעל הבית מאוד אוהב לבשל
אוכל טרי שהוא קונה באותו היום .בגלל זה הם ביקשו מקרר
אינטגרלי ,קטן וצר כמו בדירת רווקים .זה אורח חיים אחר,
שבו אין סירים במקרר ,או מגירה עמוסה במיני מעדנים.
חששתי שיהיה להם קשה להתנהל כמשפחה שמרבה לבשל
ולארח עם מקרר צר וקטן .אבל לשמחתי הם ידעו מה הם
רוצים והיום הם מאוד מרוצים".
בנוסף המעצבת משתפת כי כבר בתהליך התכנון היא מקפידה
לקיים לפחות אחת מהפגישות בבית הישן (או לפני השיפוץ)
של הלקוחות“ .חשוב לי לראות את הבית הישן .להבין מה
בני הבית אהבו במקום ומה הם רוצים לשנות .אלו רהיטים
יכולים לשמש את הבית החדש ועל מה כדאי לוותר .פגישה

בביתם של הלקוחות מספקת הרבה ידע
שמסייע לי בתהליך".
מכל החללים בבית ,דווקא אזור המטבח
היה הזוויתי ביותר מכולם .לאחר שלב
התכנון שכמעט והסתיים התחיל הסגר
הראשון ,ומרבית החנויות והספקים היו
סגורים .הזמן הפנוי החזיר את המעצבת
לשולחן השרטוטים ,כך שבזכות הקורונה
בני הזוג קיבלו בית מדויק יותר לצרכיהם.
איה גוז מתארת“ :מדובר על תכנון שונה.
כי גילחנו את מרבית הקומה הראשונה,
מקמנו את המטבח בצורה ישרה ונטולת
זוויות ,ואת כל שאר החדרים מסביבו.
חדר השינה של ההורים צמוד למטבח.
לא דבר שרואים באופן תדיר ,אבל הם
לא רצו להתפשר על המטבח ובזכות זה,
קיבלו חדר שינה גדול עם חדר ארונות
וחדר רחצה מאוד מרווחים".
אתגר נוסף שהציב המטבח היה עמוד
נסתר במרכזו .בגלל שמדובר על בניין
ישן ,התוכניות לא היו מספיק ברורות.
לאחר התייעצות עם מהנדסת ,הוחלט
לפרק את הקיר במטרה להבין האם
צילום ליה נהרי

מדובר על עמוד תומך או עמוד שניתן להזזה.
למרבה ההפתעה התגלה צינור אוויר שזז
ממקומו ואפשר מטבח פתוח לחלוטין.
היות ואי אפשר היה לברוח מהזוויות המעצבת
בחרה למקם אותם בחדר הרחצה של ההורים.
חדר הרחצה בגוון אפור וריצוף שחור לבן,
שנותן תחושה של קו ישר ולא זוויתי .בנוסף
לזה הוחלפה הצנרת ,לוח החשמל ,הריצוף
בכל הבית והחלונות .במרפסת ישנו דק מעץ,
ופינת ישיבה מזמינה נוספת .כמו כן ,מרבית
הרהיטים נקנו לצורך מעבר הדירה .פרט לכמה
פריטים סנטימנטליים שבעלת הבית הכריזה
עוד בשלב בתכנון כי הם באים איתה (שתי
מכונות תפירה וציור).
לפני שלב רכישת הרהיטים המעצבת הכינה
תוכנית העמדה של הבית ,אשר כוללת את
הגודל המקסימלי של כל רהיט ,ומיפוי של כל
החנויות המתאימות .המעצבת מספרת שבגלל
מגיפת הקורונה תהליך התכנון והשיפוץ
התארכו ,ובמהלכם היא עבדה בשיתוף מלא
עם בני הזוג עד שהפכו להיות חברים טובים
ממש.
חדר רחצה אלכסוני .צילום ליה נהרי

