אדריכלית פנים :רחלי בן אבי צילומים :ליאור גרונדמן תאורה :חברת "קמחי תאורה"
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עיצוב פנים

$

בית גדול,
תקציב קטן

המעצבת רחלי בן אבי
הבתים שלנו הפכו כבר מזמן לפרויקט חיים ,למקום שמאפיין
אותנו יותר מכל ומהווה מפלט אחרי יום ארוך ואינטנסיבי .כך גם
במקרה של בעלי הבית שלפניכם ,זוג הורים וחמשת ילדיהם,
משפחה דתית מפתח תקווה ,שיותר מכל שאפו לייצר בית
נעים ,מזמין ,ובעיקר בית שיעביר את אופיים ואת מאווייהם.
למשימה נרתמה המעצבת רחלי בן אבי ,שעד לפני שנים לא
רבות כיהנה בתפקיד בכיר כסמנכ"ל שיווק ופרסום בחברה
גדולה ומוכרת .לקראת גיל  ,40החליטה בן אבי להגשים
חלום שלא חדל לבעור בה ,והחלה לימודי עיצוב פנים במכון
הטכנולוגי בחולון.
"בכל תחנות חיי נגעתי בעולמות האסתטיקה ,אך מעולם
לא עמדתי במרכז יצירת החוויה" ,אומרת בן אבי" .החלטתי
לעשות שינוי קיצוני בחיי המקצועיים ולהתחבר סופסוף לאמת
הפנימית שלי ולעסוק ביופי ,בצבע וביצירה".

הרצון של מרביתנו ,רגע
לפני שהפנטזיה הופכת
למציאות ,הוא ליצור בית
שיעביר את התחושות,
הרצונות והמאווים שלנו,
בעל אמירה חזקה שנצליח
להעביר דרך התכנון
והעיצוב .מעצבת הפנים
רחלי בן אבי נרתמה לאתגר
לא קטן  -שיפוץ מקיף
לבית רחב ידיים ,בתקציב
לא גדול .התוצאות:
מעוררות התפעלות

בעלי הבית בן השלוש קומות ,התחברו לאופייה ולעבודתה של
המעצבת ,והציבו בפניה אתגר לא קטן ,בטח ובטח כשמדובר
במעצבת בתחילת דרכה .לצורך השיפוץ הנרחב הוקצה
תקציב מאתגר ,אך בן אבי לא נרתעה מהאתגר ,להפך .היא
ראתה בכך הזדמנות להציג את קישוריה ,וכמו המעצבים
הטובים ביותר ,לייצר יש מאין.

מבואת כניסה

סיגל כהן

כמו בכל בית ,גם כאן הרושם הראשוני הוא שקובע .דלת
הכניסה נפתחת היישר לחלל הציבורי ,ולכן כבר בשלב התכנון
החליטה המעצבת לייצר מבואת כניסה מרשימה ופרקטית.
זאת על ידי הסרת המעקה של גרם המדרגות בירידה אל
המרתף והפיכתו לקיר בגובה מטר ,המשמש הן כמעקה
בטיחותי והן כקיר .אל הקיר הוצמדה שידת כניסה מרשימה
ומתוכננת בקפידה ,המשלבת צביעה בצבע אפוקסי ופורניר
אלון ,ובכך מתכתבת היטב בהרמוניה עם הצבעוניות של החלל.
"תפקיד השידה ,מעבר ליצירת מבואה מעוגנת ותחומה ,הוא
כמובן אחסון פרקטי של מכתבים ,מסמכים וכדומה ,כיאה
לבית שחיים בו" ,אומרת בן אבי.

סלון

]1

בכדי לצמצם בעלויות ,החליטו בן אבי ובעלי הבית לעבוד עם
הריהוט הקיים .על מנת לשוות לחלל החשוב מראה ייחודי
וקסום ,בחרה המעצבת להתמקד בתכנון התאורה.
"מרכזנו את התאורה ,החלפנו אותה למנורה צמודת תקרה
עגולה ,של המותג  ,LIGHTNEהמפיצה אור חזק ועם זאת
נעים" ,מסבירה בן אבי.
על מנת לשבור מעט את הצבעוניות השקטה ,הוסיפה בן
אבי כורסה ורודה מעוצבת ,שמפרה את הגוונים השקטים
ומוסיפה עניין לחלל .עוד היא הוסיפה תמונות צבעוניות וכריות,
כדי להעניק תוספת צבע לחלל ,ויחד הם יוצרים עניין עיצובי
ותורמים לתחושה הביתית .בכדי לתחום את החלל ולעגן אותו,
בחרה המעצבת להשתמש בשטיח בגוון אפור ,המשתלב היטב
גם הוא בסכמת הצבעים המאפיינת את הבית .

 .1מבט אל הסלון הביתי והמזמין .בזכות הפתחים הגדולים נוצרה המשכיות בין חוץ ופנים .בשעות הערב ,גוף התאורה
 ,LIGHTNEבייבוא "קמחי תאורה" ,מייצר הארה רכה ,נעימה ואלגנטית בחלל
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עיצוב פנים

בכדי לצמצם
בעלויות ,החליטו
בן אבי ובעלי
הבית לעבוד עם
הריהוט הקיים .על
מנת לשוות לחלל
החשוב מראה
ייחודי וקסום,
בחרה המעצבת
להתמקד בתכנון
התאורה
$

]2
]3

מדרגות
משיקולי תקציב ,הוחלט לשדרג את המעקה הקיים על
ידי צביעה מחדש ויישור סיומת המעקה ,על מנת לייצר
מראה מודרני ומהוקצע בחלל .המעקה נצבע בגוון אפור
כהה ,המדבר באותו שפה עם הצבעוניות הכוללת של
הבית ,ואף משווה מראה אלגנטי ומוקפד .במקביל ,קשה
להתעלם מקיר הערבה העשוי בטון אפור ,המתפרס לאורך
המדרגות .בן אבי בחרה להדגיש את יופיו של הקיר על
ידי תאורה רומנטית ,מבית "קמחי תאורה".

מטבח

 .2מבט אל לב לבו של הבית ,יצירת ציר ראשי פתוח המייצרת תחושה של אווריריות מוארת
 .3הלב הפועם של הבית  -מטבח משפחתי פרקטי ,בעל עיצוב מוקפד ונקי
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המטבח המקורי של הבית היה במצב מצוין ותאם
לקונספט העיצובי המחודש ,וכדי לעמוד במסגרת
התקציב הצפופה ,הוחלט להשאירו .השינוי המשמעותי
בתכנון החדש הוא התאורה ,והותקנו פסי תאורה בצורת
האות ר' .בעזרת תכנון נכון של התאורה ,הצליחה בן
אבי לייצר חלל מואר הרבה יותר ,המקל על ההתנהלות
השוטפת במטבח והעבודה בו .הקיר של עמדת העבודה
נצבע בצבע אקרילי גמיש בגוון שמנת ,לקבלת קירות
רחיצים .הקיר המחבר את המטבח לסלון חופה בלבני
סיליקט ונבנו שני מדפים  +שולחן צר מול שולחן האוכל,
כדי ליצור חמימות ולתת קצת שיק למטבח .

עיצוב פנים

פינת האוכל
גם כאן בחרו המעצבת והלקוחות להיצמד
לקיים .ספריית הקודש ,המשמשת את
הדיירים באופן תדיר ,נשארה בחלל .הקיר
אליו מוצמדת הספרייה נצבע בצבע ערבה
בטון אפור עמוק ,וזהו למעשה הקיר שממשיך
את קיר המדרגות .על מנת לרענן את החלל,
הוסיפה בן אבי תמונה מרשימה ואקססוריז.
שולחן פינת האוכל מעץ האלון נשאר ,אך
הכיסאות הוחלפו .מעל פינת האוכל השתמשה
בן אבי בגוף תאורה מדגם  ,WILLYשל המותג
האיטלקי .Panzeri

שירותי אורחים
היות שהמשפחה שומרת מצוות ,היה צורך
לייצר מבואת נטילת ידיים באזור שירותי
האורחים ,כחלק בלתי נפרד מקומת הכניסה.
במבואת נטילת הידיים ,הקיר חופה במלואו
באריחים לבנים עם טקסטורה ,המייצרת
תחושה של תלת ממד .קיר שירותי האורחים
חופה עד לגובה של  120ס"מ ויתרת הקיר
נצבעה בגוון שמנת ,המייצר אווריריות בחלל.
כדי להוסיף עניין לשירותים ,הוסיפה בן אבי
מראות עגולות בגדלים שונים.

חדר כביסה
 .4מזמינה ומחבקת .פינת האוכל הכוללת
גוף תאורה מדגם  ,WILLYשל המותג
האיטלקי  Panzeriבייבוא "קמחי תאורה"
המייצר תחושה של עוגן בחלל הפתוח
 .5חדר כביסה "א-לה ברייטון" ,נקי אלגנטי
ומזמין ,בסכמת צבעים ימית מתוחכמת
 .6מבט אל שירותי האורחים ופינת נטילת
הידיים .גוף תאורה מדגם  ,SUNNYמשל
המותג הספרדי  LEDS c4בייבוא "קמחי
תאורה" .מייצר תחושה רכה ונעימה
 .7אלמנטים מעולמות הים יוצרים תחושה
מרעננת ,נקייה וזורמת

מכיוון שמדובר במשפחה מרובת נפשות,
לפני השיפוץ חדר הכביסה תמיד היה עמוס
ומבולגן .בתכנון המחודש יצרה המעצבת
ארונות גבוהים עם חזיתות פורמייקה בגוון
כחלכל מעושן ,ליצירת מראה אחיד .בארונות
אף הוטמעו מכונת הכביסה והמייבש.
הצבעוניות שנבחרה ,לצד התכנון המוקפד,
יצרו למעשה חלל רגוע ,המשדר תחושה
אוורירית של ים ביום חורפי .

]4

$

בן אבי אף השכילה
לתכנן מדפים
רבים לספרים,
שכן קריאה היא
אחד מתחביביהם
המרכזיים של בני
הבית" .בחרתי
לשלב בין צבעוניות
בגוני האפור לבין עץ
האלון ,ובכך לייצר
תחושה של רוגע
ונועם בחלל"

]6

]7
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]5

עיצוב פנים

 .8מבט אל פינת הלימוד של הבן .שילוב חומרים טבעיים
ואורגניים ,ליצירת מראה ארצי ומרגיע
 .9פינת הלימוד של הנסיכות של הבית .מראה אלגנטי ונקי,
המשרה ריכוז והתמקדות בלימוד עצמו
 .10חדר השינה של הבן  -צבעוניות קלאסית המשרה אווירה
של רוגע ושלווה
 .11חדר השינה של הנסיכות .צבעוניות רכה ומתוחכמת,
המתאימה גם לטווח הרחוק

$

]10
]11

]8
]9

"בכל תחנות חיי
נגעתי בעולמות
האסתטיקה ,אך
מעולם לא עמדתי
במרכז יצירת
החוויה .החלטתי
לעשות שינוי
קיצוני ולהתחבר
סופסוף לאמת
הפנימית שלי
ולעסוק ביופי,
בצבע וביצירה"
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חדרי ילדים
בחדרי הילדים שמה בן אבי דגש על תכנון
נגרות שיהיה מדויק ונכון לחלל ,נגזרת של
צורכי הילדים ,תוך מחשבה לטווח הרחוק.
"תכנון מקסימאלי של ריהוט נעשה בחדרי
שתי בנות מתבגרות ,הכולל העמדת ריהוט
נכונה ,כדי ליצור הרגשת פרטיות לכל אחת,
ובחירת גוונים בצבעים בהירים ,הנותנים
תחושת מרחב" ,אומרת בן אבי" .חדרו של
הבן החייל תוכנן מחדש ,תוך העמדת ריהוט
נכונה ופונקציונאלית".
בן אבי אף השכילה לתכנן מדפים רבים
לספרים ,שכן קריאה היא אחד מתחביביהם
המרכזיים של בני הבית" .בחרתי לשלב בין
צבעוניות בגוני האפור לבין עץ האלון ,ובכך לייצר
תחושה של רוגע ונועם בחלל" .

