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עיצוב פנים - בניין ודיור
 

> בתים מעוצבים
 

> עיצוב דירות
 

מאת: מרב פלקוביץ'-לון. צילום באדיבות: צבי רותם

צבע פרטי: דירה בעיצוב מינימליסטי
וצבעוני

דירה שנרכשה בפרויקט קבלני, תוכננה ועוצבה בהתאמה אישית על ידי האדריכלית מיכל יפתח רותם,
בעיצוב מינימליסטי אך שמח, צבעוני ומעצים.
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פורום אדריכלות
בהנהלת האדריכלית רקפת

קידר

פורום עיצוב פנים
בניהול מעצבת הפנים טלי

כהן ליעד

פורום מטבחים
בהנהלת בלורן

פורום צביעת הבית
בהנהלת בנג'מין מור

פורומים

שטח הדירה: 140 מ"ר
אדריכלות ועיצוב פנים: מיכל יפתח רותם. 

 
הדירה תוכננה ע"י האדריכלית והמעצבת, מיכל יפתח רותם. החל משינויים בקירות בתשתיות ובחומרים דרך תכנון כל החללים, בחירת
חומרים ועד הפרט האחרון בעיצוב הפנים כולל אבזור. הייחוד בדירה הזו, הוא שמיכל נכנסה למעורבות בעניין תכנון הדירה הזאת עוד
לפני שהיא נרכשה. מיכל הכירה את הלקוחות וביצעה ניתוח מהיר של השינויים שידרשו ברמת הקבלן כך שניתן היה לקבל את אישו

הקבלן לשינויים הגורפים שנדרשו עוד לפני הרכישה. המטרה הייתה לתכנן דירה מושלמת עבור המשפחה שתכננה לגור בה ורצתה שהדירה
תתאים לצרכיה הפונקציונליים והאסתטיים כמו כפפה ליד.
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פורום דלתות
בהנהלת דלתות פנדור

לפורומים נוספים

 
לחלל הכללי שכלל מטבח סלון פינת אוכל ומרפסת מרווחת נבחרו גווני כתום סגול וירוק מנטה ונעשה שימוש בצבעים בנגיעות צבע
מעודנות ולא במשטחים גדולים, זאת כדי להשאיר אוירה קלילה ולתת תחושה מרווחת בחלל. הקונספט הזה המשיך עד הפרט הקטן ביותר

מסך הטלוויזיה קובע על עמוד חופשי בחלל כדי להימנע מישיבה מול קיר והרצון להשאיר את הישיבה פתוחה אל חלל הדירה ואל המרפסת
באופן שבו שדה הראייה פתוח וזורם. המסך, ניתן לצפייה גם מפינת הישיבה שבסלון גם מפינת האוכל, גם מהמטבח וגם מהמרפסת.

המטבח, נבנה עם קיר ארונות גבוהים ומולו אי ענק ופתוח לחלל. הריהוט תוכנן כולו ונבנה בהזמנה מיוחדת על מנת שיתן הרגשה מרווחת
בחלל ולא יתפוס מקום מיותר.
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כדי לייצר את איכות החיים הרצויה בדירה, נדרשו שינויים גורפים במבנה הפנימי, במטרה לייצר מרחב מחייה ופרטיות למשפחה שכללה 
ילדים מתוכם שנים בוגרים. חדר שהיה צמוד לכניסה לדירה, הורחב והוסב ליחידת חדר שינה ראשי עם חדר רחצה סגור בזכוכית עם אוירה
של סוויטה. החלל שיועד ליחידת ההורים בתכנון הסטנדרטי בדירה הוסב לחדרי שינה לילדים עם חדר רחצה צמוד לכל אחד מהם קומפקט
ומעוצב בסגנון מלונות בוטיק. הרצון ליצור פרטיות וחללים פרטיים לכולם יצר צורך בעוד חדר רחצה על אלה שבתכנון הסטנדרטי ולכ

התקבל אישור מראש לפני הרכישה.
לאחר שנפתר נושא חלוקת החללים, התחיל הטיפול בנושא העיצוב. היה ברור שהלקוחות רוצים תכנון מעצים, מודרני עכשווי ומלא
בשמחת חיים ולכן הכל נבחר בקפידה ובהתאמה. לפי הקונספט שנקבע, נבחר לעיצוב, תכנון על בסיס לבן ובהיר עם תוספת צבעים באופ

מבוקר ומדויק. לכל חדר שינה נקבע צבע ייחודי שהמשיך גם בעיצוב חדר הרחצה הצמוד לו.
 

חדרי השינה, תוכננו גם הם כולם ע"י מיכל עד הפרט האחרון וכל הריהוט יוצר בהזמנה מיוחדת על מנת למקסם ולשמור על תחושה מרווחת
בחלל ולהמנע מצפיפות. כך התקבל חדר ילדים סגלגל עם חדר רחצה באותם גוונים, חדר ילדים שני אפור, וחדר ילדים שלישי ירוק.
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לחדר השינה הראשי שבנוי כסוויטה נבחר גוון כתום שממשיך גם בחדר הרחצה של הסוויטה שמופרד בקירות זכוכית, נתנה תשומת לב
מיוחדת בתכנון לכך ששום פינה בדירה לא תהיה צפופה או לא נוחה לשימוש ולכן כמות הרהיטים והאביזרים הוגבלה בצורה שתענה על
צרכי הפונקציונליות והאחסון ללא עומס יתר של אלמנטים בחלל ועל מנת שתתקבל דירה מרווחת נעימה ומעוצבת המותאמת לדייריה כמ

כפפה ליד.
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