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הדיירים, זוג ושלושת ילדיהם רכשו בית ישן בקומפלקס 
לפני  שוהם.  של  הוותיקות  השכונות  באחת  בתים 
השיפוץ הבית התאפיין במבנה מיושן, שהיו בו חלונות 
קטנים וקירות אלכסוניים. כפועל יוצא, לא היה חיבור 
בין הבית עצמו לחצר שמקיפה אותו. התחושה הרווחת 
במקום, הייתה של דירה סגורה וחשוכה ולא בית פרטי. 
בכדי לתכנן את הבית מחדש, בהתאם לצרכי המשפחה 
סיוון  סיגל  של  שירותיה  את  שכרו  הדיירים  הצעירה, 
ידוב, מתכננת ומעצבת פנים. "בראש סדר העדיפויות, 
היה להכניס אור לתוך הבית, ולחבר את הפנים והחוץ. 
עם  למודרני,  כפרי  בין  נע  שנבחר  העיצובי  הסגנון 

הבית."  חלקי  בכל  חוזר  עיצובי  כמוטיב  כחול  צבע  של  נגיעות 
מספרת המעצבת.

באופן  הפתחים  כל  של  הגדלה  בוצעה  התכנון  עבודת  במסגרת 
בחדר  והן  הכניסה  שבקומת  הציבוריים  בחללים  הן  משמעותי, 
נפתחו  ובמטבח  בסלון  המגורים.  בקומת  ההורים  של  השינה 
חלונות גדולים וגבוהים, במטרה להכניס אור הביתה. אף על פי 
שהפרויקט הצריך קבלת אישורים ייעודיים, הוא עבר באופן חלק 

ומהיר. משך השיפוץ עצמו ארך כחודשיים.
דלת הכניסה לבית שינתה מקומה, מנקודה צדדית, למקום מרכזי 
חלקי  לשאר  בהתאמה  כחולה,  דלת  נבחרה  למטבח.  הסלון  בין 
הבית. כמו כן, תוכנן שביל כניסה חדש מבטון. בצורה זו התקבלה 
הקומה  חלונות  מכל  נשקפת  כשהחצר  פרטי,  בית  של  תחושה 

הראשונה. 
ישיבה עם מזרונים שרופדו בבדים כחולים.  בסלון תוכנן ספסל 
נישת הגבס שמשמשת מקום אחסון לספרים וחפצי נוי נבנתה על 

דלת יציאה לחצר שבוטלה, ובמקומה הותקן חלון. 
ולהקנות  אותו  להלביש  שבכדי  כך  רחב,  במבנה  מאופיין  הסלון 
מרבית  את  לטלוויזיה.  ושידה  כורסה  נרכשו  חמים  מראה  לו 
בנוסף,  הקודם.  מביתם  הביאו  הדיירים  הנותרים,  הרהיטים 
התחתון  בחלקה  כאשר  אישית,  בהזמנה  ברזל  ספריית  תוכננה 
יש מקומות אחסון רבים ובחלקה העליון חפצי נוי שמחממים את 
החלל. במרכז הסלון ניצבת תאורה צמודת תקרה, ועל הקיר נתלו 

גופי תאורה שמוסיפים לאווירה בבית.

 תכנון עדכני
לבית מיושן בשוהם







ארונות  לחלוטין.  הוחלף  המטבח  גם 
המטבח תוכננו בצבעים בהירים והאי בצבע 
תואם  בצבע  כחול,  ארון  כן,  כמו  כחול. 
אוכל  פינת  פרטית.  בנגרות  הוזמן  לדלת 
עם  מתכתבת  הבית,  חלונות  ליד  עגולה 
שפת העיצוב במקום. מעל האי ומעל פינת 
מעל  מעוצבים,  תאורה  גופי  נתלו  האוכל 
משטחי העבודה במטבח, הותקנה תאורה 
הקומה  חמים,  מראה  לקבלת  מתאימה. 

הראשונה חופתה בפרקט. 





המעצבת  כולל.  שינוי  בוצע  המגורים  בקומת  גם 
יצרה סוויטה מרווחת להורים, המחברת בין החוץ 
המעצבת  השינה,  חדר  את  להגדיל  בכדי  לפנים. 
סגרה מרפסת, ובמקום להאריך את תקרת הבטון 
הותקנה תקרה מעץ צבוע לבן. פעולה זו העניקה 
מעל  לזה,  בנוסף  מפנק.  צימר  של  תחושה  לחלל 
אור  שמכניס  נוסף  חלון  תוכנן  ההורים  למיטת 
טבעי פנימה. בתכנון המחודש, חדר רחצה לילדים 
במסדרון.  מנוצל  לא  שטח  חשבון  על  הוגדל 
חיפויים מאוירים  בשלושת חדרי הרחצה הותקנו 
אך  מזה,  זה  שונים  החיפויים  כחול-אפור.  בגווני 

מתכתבים עם כל הבית. בנוסף בוצע תכנון חדש 
לחדרי הילדים. 

"בפרויקט נעשתה הקפדה בבחירת חומרי הגמר, 
באופן  נעימים,  בהירים  וצבעים  נקי  עיצוב  ועל 
הירוק  של  הצבעוניות  את  יותר  עוד  שמדגיש 
שחששו  הדיירים  הבית.  פתחי  דרך  הנשקף 
מהתוצאה  מרוצים  היו  לבית,  צבעים  מהכנסת 
עדינה  צבעוניות  עם  חמים  חומרים  של  שילוב   -
תחושה  יצרו  יחד,  אלו  כל  עצמה.  על  שחוזרת 
סיכמה  ביתית".  וחמימות  עיצובית  הרמוניה  של 

המעצבת  ■
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