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ג'ורג' סורוס:
"האומיקרון זה הסוף
של שי ג'ינפינג"
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מלחמת השבטים :המפתח
לשלום בתוך הבית

"הולכים לקרב מטורף" :הנדל הודיע
כי יאפשר לנייד מספרים בקווים
הכשרים

-
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לירות השוואת קופות גמל,
השתלמות ,פוליסות ועוד| .
מתבאס לשלם  25%מס על

לכתבה הבאה
במדור נדל"ן

Recommended by

תוכן שיווקי

 | TheMarkerנדל"ן

שוברים קירות | חודשיים ב 30-שניות :כך נראה
שיפוץ שהפך דירת  39מ"ר לסוויטה
דירת חדר בנאלית במרכז תל אביב זכתה לשיפוץ יסודי ,שהחליף את התכנון הצפוף בחללים מרווחים
ומוקפדים ,ויצר אינטימיות שמשאירה תחושה של מלון בוטיק

צילום :צילום :עוזי פורת

שיפוץ דירת  39מ״ר שהיתה במקור דירת חדר ותוכננה ושודרגה לדירת שני חדרים
ניווט
נטע-לי נוי

בסטנדרט גבוה ,החל בתמונה ,שבנתה את קונספט הגוונים בדירה ונתנה לי השראה

חיפוש

שלום ,טל+

במהלך הדרך בבחירת חומרי הגמר והטקסטיל.

 06באוקטובר 2018

לפני השיפוץ ,הדירה היתה דירת חדר מורכבת מהול כניסה ,שתי מרפסות ,מטבחון,
בוידעם ,חדר רחצה וחדר קטן ששימש חדר שינה .בתכנון החדש הוכנסו המרפסות
באופן אינטגרלי לבית ,על מנת למקסם את השטח ,בוטלו כל קירות הפנים ,ונשאר
עמוד קונסטרוקטיבי אחד בלבד.
אני מייחסת חשיבות רבה לתכנון הכניסה לבית .מבואת הכניסה היא שקובעת את

הכתבות הנקראות
דו"חות מעולים מזניקים
החוזים על הנאסד"ק
ב ;1.5%-גוגל קופצת ב10%-

הרושם הראשוני שמתקבל כשנכנסים לדירה ,ועליה לתת תחושה מזמינה .מה גם שמי
שנכנס לדירה ,כבר מהרגע הראשון ,אומר שהוא מקבל תחושה של חופש תמידי ושהייה

אמדוקס מציעה ל 29-אלף
עובדיה חופשה ללא הגבלה

הטלויזיה מוקמה במרכז החלל על עמוד שמסתובב  360מעלות ,מה שמאפשר צפייה

"הלקוח שלח צוות לצלם
את השקיעה מהמרפסת,
ורק אז היה מוכן להיכנס

במלון בוטיק.
חלוקת חלל חדר השינה והסלון נוצרה על ידי דלתות הזזה כהות בהזמנה מיוחדת.

גם מהסלון וגם מחלל השינה .חדר השינה תוכנן על במת פרקט מעץ מלא.

למו"מ"
הזעזוע האחרון בשוק
המניות אינו קשור לזן
הדלתא

פרגולות אלומיניום
סככות נועה
/shahot-noa.co.ilפרגול...

מודעה

הדירה לפני צילום :צילום :עוזי פורת

הדירה לפני צילום :צילום :עוזי פורת

בשיפוץ עשיתי שימוש במגוון רחב של חומרים כמו עץ ,גרניט פורצלן ,ברזל ,קוריאן ,שיש
וזכוכית .מדובר בשילוב שהוא לא קונבנציונלי בהתחשב בגודל הדירה .שולחן הסלון
מורכב מרגלי ברזל ופלטה עגולה משיש לבן עם גידים שחורים.
הריצוף שנבחר הוא גדול  -אריחים גדולים מצמצמים את קווי ההפרדה בין אריח לאריח,
וכך מתקבלת תחושת מרחב המדמה משטח אחיד ואין-סופי .בחלל הרחצה בחרתי
להמשיך עם אותם האריחים של חלל הסלון מטבח ,כמו גם על קירות חדר הרחצה.
כמו כן הצבתי סולם ייבוש מגבות ,שעליו נתלתה מראה קטנה עגולה ומדף לסבונים
מקוריאן בגוון שחור .ארון כיור הרחצה יוצר מקוריאן בגוון לבן בצורניות של מסגרת
מלבנית עם כיור אובלי שקוע.

הדירה אחרי צילום :צילום :עוזי פורת

הדירה אחרי צילום :צילום :עוזי פורת

אף שהדירה קטנה יחסית ,בחרתי להעז ולהשתמש בנגרות בגוון השחור ובמטבח
שילבתי שחור ,כחול ואפור בארונות עליונים .הרעיון היה להבליט את פרטי הריהוט
שתוכננו ויוצרו במיוחד בעבוד הדירה .על כן ,הנגרות בגוון שחור והריצוף בגוון אפור
כהה ובכך נוצרת תחושה של ניקיון ונייטרליות מסביב ומלוא תשומת הלב מופנית לעיקר
 וזה מה שהופך את השהייה בבית לחוויה .כמו במוזיאון שהרקע בו הוא הבסיס ליצירות -במקרה הזה ,לפריטי הריהוט המיוחדים.

הדירה אחרי צילום :צילום :עוזי פורת

הדירה אחרי צילום :צילום :עוזי פורת

הכותבת היא מעצבת פנים

מעצבים המעוניינים לכתוב למדור מוזמנים לשלוח
פרטיםnadlanthemarker@gmail.com :

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

Recommended by

נדל"ן  /לגור בגן עדן בחדר של
 20מ"ר ,בגובה  1,600מטר:

נדל"ן " /אנחנו גרות ברחוב
מבוקש ,ואחרי שחצי ממנו

"טבע שרואים רק ב'נשיונל…

עבר תמ"א  -שווי הדירה

נדל"ן  /עוד יישוב מיותר:
איוולת בת  20שנה עושה
קאמבק – ושקד תשווק זאת

נדל"ן " /הם באים עם הצעות
מחיר גבוהות לכל בית
שנמכר .לא מסיבה כלכלית,

נדל"ן  /נגמרה המסיבה? "פעם
האזור הזה היה מת .כיום כל
סנטימטר מלא

נדל"ן  /איך דירת  2חדרים
נמכרה בחצי מיליון שקל יותר
מאשר פנטהאוז  4חדרים?

תגובות

ממומן

ממומן

חדשות השוק  /זו רשימת

 / payngo ILשואב אבק

ההטבות שמגיעות
לפנסיונרים  -בדוק מה מגיע

אלחוטי מבית דייסון Dyson
V11 Absolute extra gold

ממומן

ממומן

 / partnerבואו לבדוק תוך 2

/ Nuubu Detox Patches

דק אם הסיב הפרטי כבר
הגיע אליכם ותיהנו מחודש

רופאים מבולבלים :ישראלים
יורדים במשקל עם מדבקות

ממומן

ממומן

שורשים  -הפתרון הטבעי לנשירת

 / Top 5מעשנים? אתם

שיער והתקרחות  /טרנד או

חייבים לנסות את הטריק
הגאוני הזה

פריצת דרך? בדקנו את

לבחירת השם
ככינוי קבוע

שם

להוספת תגובה
מזוהה

הזינו שם שיוצג באתר

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

שלחו
מהאחרונה לראשונה

סדרו את התגובות

17

רותי 21.02.2021 11:39
0

0

נטע-לי נוי אדריכלית מקצועית ותענוג לעבוד איתה!! ממליצה בחום!! תכננה
עבורנו את בית החלומות ומאז אנחנו לא רוצים לצאת מהבית!! מרגישים בבית
כמו בחופשה.שאפו!! יודעת לנצל את השטח באופן המקסימלי ביותר ,ניחנת
בכישרון וברמת דיוק מאוד גבוהה.
הגיבו

16

דווחו כפוגעני

מקסים 09.10.2018 13:45
0

0

נראה נהדר.
הגיבו

15

דווחו כפוגעני

עודד 07.10.2018 07:49
1

3

קורת בטון מעל המיטה? איך אפשר לישון ככה?
טוב שאין סכין על התקרה במטבח ):
הגיבו

14

דווחו כפוגעני

אלונה  ,תבור 07.10.2018 06:29
0

0

וואו !! אצלנו בדיוק כך נראה חדר-הורים...
אבל איפה הדירה  /הבית ?
הגיבו

דווחו כפוגעני

אלונה  ,תבור

נטע לי נוי 07.10.2018 20:43
0

0

@אלונה  ,תבור@
תל אביב
הגיבו

13

דווחו כפוגעני

אזרח פשוט 07.10.2018 06:29
1

0

עבודה יפה.
כל הכבוד .מרשים ונעים.
הגיבו

12

דווחו כפוגעני

מהמם!!! 07.10.2018 01:22
0

0

בא לי כזה
הגיבו

11

דווחו כפוגעני

גילת 06.10.2018 22:30
2

0

מרשים ביותר!! מקצוענות!!
אהבתי את התכנון ,העיצוב ,השילוב של הצבעים שלמרות הכנסת הגוונים
הכהים זה עדיין מרגיש מרווח וגדול!!
הגיבו

10

דווחו כפוגעני

מרשים ,לא מחבב06.10.2018 20:29 .
3

2

מרגיש לישון בנמל תעופה
לא ביתי
הגיבו

9

דווחו כפוגעני

גלי 06.10.2018 19:46
0

0

אהבתי את ניצול השטח .פחות אהבתי את העמוד עצמו.
אפשר היה אולי לשים קיר גבס עם עמוד שבנוי בתוכו ובכך לשמור על
הפונקציונליות של השימוש .בנוסף נראה שאין הרבה מקומות אחסון בדירה.
אפשר היה אולי להוסיף ארונות על הקיר במטבח
הגיבו

8

דווחו כפוגעני

חזי בשמי 06.10.2018 17:57
1

0

עלות הפרויקט
היי ,הייתי שמח לדעת מה היא העלות המוערכת של שיפוץ ועיצוב כזה )כולל
הריהוט(?
הגיבו

דווחו כפוגעני

Espircom

עוד תגובות

כתבות ראשיות באתר
בראש החדשות :עליית מחירים בדיקות קורונה

1/2

אומיקרון

אלפרד אקירוב

טסלה

מכ"ם גשם

המהדורה היומית

הצעד הבא של ליברמן עשוי

דו"חות מעולים מזניקים החוזים

 8תחנות ב 4.5-ק"מ :תוכנית לקו

להיות הדרמטי ביותר במאבק

על הנאסד"ק ב ;1.5%-גוגל

רכבת קלה חדש בירושלים

ביוקר המחיה

קופצת ב10%-
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