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עם משחקים של אור וצל :עיצוב במיליון שקל
בעלת הבית רצתה סגנון חם וצבעוני ,ובעל הבית העדיף סגנון נקי ומודרניסטי .הפשרה ביניהם הולידה
סגנון מודרני  -שהכניס את הנוף הירוק בכיכר המדינה אל תוך הבית
9

ניווט

שמרו

קריאת זן

שלום ,טל+

חיפוש

הכתבות הנקראות
 46%יותר :סוארי ישלם 190
מיליון שקל עבור נתח נוסף
מחוף התכלת

דלת נסתרת מובילה מהאזור הציבורי לחלק הפרטי של הבית ,שבו ממוקמים חדרי השינה והרחצה צילום :עוזי פורת

האתגר בעיצוב הדירה הנוכחית ,שמשתרעת על פני  100מ"ר באזור כיכר המדינה בתל
אביב ,התמקד בשילוב בין שתי דרישות :בעלת הבית אוהבת סגנון חם וצבעוני ,אך בעל
נטע-לי נוי
 12בפברואר 2021

 8תחנות ב 4.5-ק"מ :תוכנית
לקו רכבת קלה חדש
בירושלים

הבית העדיף סגנון נקי ומודרניסטי .התוצאה הסופית הולידה סגנון מודרני שמשלב בין
השניים.
בדירה יש מרפסת פנימית שתוכננה במיוחד לבקשת הדיירים ,וכן משרד משותף

שלוש שנים אחרי ההודעה
הוויראלית :סער וילף סוגר
את מיזם Q

שחולקים בני הזוג .החציצה בין הסלון למשרד ולמרפסת נעשתה על ידי מחיצות זכוכית
אפורות בגוון מעושן שהוזמנו בייצור מיוחד מאיטליה ,והן שולבו בנגרות באופן אינטגרלי.

שיהיה לכם לוגו :חברת
טיילור ברנדס מגייסת 50
מיליון דולר

גינות מעוצבות
במרפסות ובגגות
/anakbegano.co.ilגינות...

מודעה

לפני השיפוץ

לפני השיפוץ

האלומיניום השחור שנבחר לחלונות ממסגר את הנוף ,שנראה כמו תמונה דרך
הפרופיל השחור .החוץ נכנס פנימה ונהפך לחלק אינטגרלי של הבית על ידי משחק של
השתקפויות אור וצל ועצים ירוקים ,ומשכיח לרגע שהבית נמצא במרכזה של תל אביב
השוקקת.
ליצירת מראה אחיד ואינסופי בחלל נבחרו אריחי בטון גדולים במיוחד בגודל שני מטרים
על מטר ,המקנים תחושה של המשכיות .כמו כן ,תוכננה נגרות שחוצה את הבית לשני
אזורים  -פרטי וציבורי .דלת נסתרת מובילה מהאזור הציבורי לחלק הפרטי של הבית,
שבו ממוקמים חדרי השינה והרחצה .בחלק שמאחורי ספת הסלון תוכנן חיפוי נגרות,
שמצדו האחר ארון בגדים המשמש את סוויטת ההורים.

צילום :עוזי פורת

צילום :עוזי פורת

הנגרות ממשיכה לאזור המטבח ,שבו ארונות גבוהים וסגורים שבתוכם מוטמעים מקרר,
תנורים ומזווה .במטבח שולב אי גדול לעבודה ,לאכילה ולאחסון ,ובו משטח גרניט
פורצלן בשחור מט המייצר מראה נקי .במטבח שולבו גופי תאורה מנחושת ,שנראים כמו
תכשיטים הנתלים מעל האי .המטבח תוכנן כפונקציונלי ומינימליסטי ,ויחד עם זאת
דרמטי ומרשים  -המאפשר קשר עין עם כל פינה במרחב.
בתקרת הסלון המונמכת שולבו רמקולים שקועים ,לצד גופי תאורה שתוכננו בשני פסים
מקבילים ,צרים ונסתרים בגיאומטריה ישרה .לאורך המסדרון ובחדרי הרחצה ,בגובה
שאינו נראה לעין ,תוכננה "תאורת לילה" מינימליסטית שקועה בקיר ,והיא נגלית לעין
רק כאשר היא דולקת בין  20:00עד .8:00

צילום :עוזי פורת

צילום :עוזי פורת

חדר ההורים תוכנן כסוויטה מפנקת ומושקעת בגוני אפור ולבן ,כקונטרסט לתמונה של
האמנית המוכשרת קולט ליינמן שנתלתה בחדר .נבחרה מיטה מרחפת כדי להקליל את
החלל ולהשלים את המראה המודרני המהודק ,עם גב בטקסטורת בטון .בחדר הותקנה
מחיצת זכוכית באפור מעושן ,המובילה אל המרפסת.

הכותבת היא מעצבת פנים
לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:
עיצוב

נדל"ן

עיצוב

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

נדל"ן " /אנחנו גרות ברחוב
מבוקש ,ואחרי שחצי ממנו
עבר תמ"א  -שווי הדירה

Recommended by

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

ממומן

ממומן

חדשות השוק  /מס הכנסה

! / Sonoviaקצב ההדבקה

החליט לפטור את
הפנסיונרים ממס רווחי הון

מעורר דאגה? עם המסכה
הזו תנשמו לרווחה

ממומן

ממומן

נדל"ן  /עוד יישוב מיותר:

נדל"ן  /נגמרה המסיבה? "פעם

 / Family Time by Tnuvaיורם

 / ™ Boojoy Shoesהמגפיים

איוולת בת  20שנה עושה
קאמבק – ושקד תשווק זאת

האזור הזה היה מת .כיום כל
סנטימטר מלא

יובל בהרצאה ליום המשפחה

החדשים לחורף שלא תרצו

על תקשורת טובה וקרובה

להוריד מהרגליים! אטומים,

נדל"ן " /דורשים מהם לעבוד,
לשלם מסים ולעשות מילואים
 -בשביל מרוץ בלתי אפשרי…

נדל"ן  /זה אולי אקורד הסיום
של דרעי  -אך המדינה רחוקה
מלעצור את תרבות הבלוף

תגובות

ממומן

ממומן

 / cal-calaדרמה

ביטוח ישיר  /סקר שוק לביטוח

במשכנתאות :בנק ישראל
מקל על נוטלי המשכנתא

רכב :איך לבחור את ביטוח
הרכב שישתלם לכם

לבחירת השם
ככינוי קבוע

שם

להוספת תגובה
מזוהה

הזינו שם שיוצג באתר

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

שלחו

סדרו את התגובות

9

מהאחרונה לראשונה

אילנה 15.02.2021 14:14
0

0

נטע-לי נוי אלופה ומדוייקת!
נטע-לי נוי אלופה ומדוייקת! את נוגעת באנשים בעיצוב הקלאסי שאת
מתאימה להם בכשרון רב .שלמות היא שילוב מנצח של איכות ,יופי ורגישות -
תכונות שניחנת בהם כשהמוטו שלך :״עיצוב עושים באהבה״.
הגיבו

8

דווחו כפוגעני

קיבלה כרית ירוקה על המיטה 14.02.2021 10:04
1

0

בעלת הבית רצתה סגנון חם וצבעוני
הגיבו

7

דווחו כפוגעני

רונן 14.02.2021 09:46
0

0

 10,000ש"ח למ"ר שיפוץ? מישהו כאן גזר קופון רציני
וכיכר המדינה היא אולי הצפון הרדום ,פחות תל אביב השוקקת..
הגיבו

6

דווחו כפוגעני

רונית 13.02.2021 21:32
1

0

אהבתי את הסירטון שממחיש עד כמה הבית מפנק והושקעה מחשבה בכל
פרט.
מאוד מרשים! שאפו לאדריכלית המוכשרת נטע-לי נוי
הגיבו

1/2

דווחו כפוגעני
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