 .1מבט לחדר המגורים ולפינת האוכל .עירוב
חומרים וגוונים המביא לתוצאה רגועה והרמונית
 .2חלל ציבורי פתוח מקל על ההתנהלות הביתית
ומשווה מראה רחב ומאוורר

דירת מגורים ישנה
בשכונת בבלי בצפון
תל אביב שופצה
ועוצבה מחדש
עבור זוג צעיר,
שביקש לשדרג את
הקן המשפחתי
אותו רכשו.
"לכל חלל
יש פוטנציאל,
אבל יש חללים
שהנתונים
הטבעיים
שלהם מעוררי
השראה" ,אומרת
המעצבת ,רוני
קרן
]2
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עיצוב פנים

מאת ליעונה מנקלי

עיצוב פנים :רוני קרן צילום :דנה קרן הפרויקט :דירת מגורים ישנה בבבלי,
צפון תל אביב .שטח הדירה 90 :מ"ר .משך השיפוץ :שישה שבועות

דירה
בהרחבה

]1

מעצב טוב יודע לכוון ולא להכתיב .להקשיב ,להכיל,
אך גם לתרום מניסיונו הרב .להמטיר השראה וללוות
את לקוחותיו ליצירת מקום שיוכלו לחיות בו בכיף ,כזה
שיהיה פרקטי ואסתטי כאחד ,ויממש את הצרכים של
דייריו באופן אופטימלי .זה בדיוק מה שעשתה רוני קרן,
מעצבת פנים ובעלת סטודיו לעיצוב פנים ברמת גן ,עבור
לקוחותיה ,כשסייעה להם לתבל את דרישתם הבסיסית
לדירה מודרנית בגוני הלבן ולשדרג אותה לתבשיל פיקנטי
וארומטי ,בניחוח ביתי.
זוג צעיר ללא ילדים הוא ששכר את שירותיה של המעצבת.
במפגש הראשון ביניהם החליפו רעיונות ופרסו את החזון
שלהם עבור ביתם  -דירה ישנה במיקום נחשק בצפון תל
אביב .הדירה ,בת  4.5חדרים ,הייתה מרובת אתגרים,
כגון מטבח קטן הכולל מעט ארונות אחסון ,כיור ופלטה
חמה ,חצי חדר צמוד לסלון ,חדר רחצה אחד ושירותי
אורחים בחדר קטן וצפוף .קרן מציינת שהיה לה ברור,
כבר בפגישתה הראשונה עם הלקוחות ,שמעבר לשטחי
אחסון שיש לדאוג לשלב בשפע בדירה ,כיוון שכמעט ולא
היו קיימים ,יש לתכנן קדימה ,מתוך מחשבה עתידית על
ילד שיצטרף לתמונה.
מדברים על ילדים כבר בפגישה ראשונה?
"כמעצבת עומדת בעיניי ההשקפה שהבית צריך לשרת
את בעליו לטווח של יותר משנה-שנתיים .בתהליך ההיכרות
הראשוני הבנתי שהזוג הצעיר מתכוון לשנות בשנים הקרובות
את ההרכב המשפחתי ,וזה הסתדר עם הגישה שלי ,שבאה
לייעל ולפקס את הלקוחות ולטווח הארוך ,דבר שיחסוך
להם את הצורך בשיפוץ עתידי ובהתאמות".
קרן מציינת ,כי לאורך הפרויקט היה חשוב לה לכוון וללוות
את בני הזוג בכל צעד ושעל בתהליך קבלת ההחלטות,
במיוחד כשהרבה סוגיות הקדימו את זמנן והיה קשה
לבני הזוג לחשוב כמה שנים קדימה .החלטות בסיסיות
כמו מיקום המטבח ביחס למרחב המגורים ,גודל חדר
האמבטיה ,קרבה בין יחידת ההורים לחדרים הנוספים,
ואפילו מיקום המיטה בחדר השינה ותכנון מעברים 

עיצוב פנים

"במידה מסוימת
אני חושבת שמהות
והיקף השיפוץ
השתנו ואף גדלו
מתוך הליווי הצמוד
וההיכרות העמוקה
שלי עם הזוג ,שעזרה
לי לכוון אותם
לחלוקה
חדשה
ופונקציונלית"

]6

]3
]5

]4

 .3אי פונקציונלי סוגר את חלל המטבח ומתאים להתנהלות
היומיומית ,ולסתם שיחה על הא ועל דא תוך כדי בישול
 .4,5,6חדר הרחצה שהוגדל משדר ניקיון עיצובי ונינוחות
שאידיאלית להתחלת ולסיום היום

לצד המיטה ,באופן שיאפשר
הצבת מיטת תינוק בעתיד -
אולי נחשבות פחות רלוונטיות
לזוג צעיר ,אך תורמות לזרימה
טבעית שתסייע לחדד את
תחושת הנוחות והביתיות.

צבע ,טקסטורות וקורט
של אומץ

דירה
בהרחבה
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"השלב הראשון שלי בתכנון
כל בית או דירה הוא מיפוי
וחלוקת הפונקציות ודירוגן לפי
סדר חשיבותן" ,מסבירה קרן" .זוהי הדרך המרכזית
ללמוד ולהכיר את הלקוח בצורה טובה ,לדעת מה
הם הצרכים העיקריים שלו ,מהם סדרי העדיפויות,
האם יש לו דרישות מיוחדות ואולי כאלה שהוא תופס
כחלומות עתידיים .מסגרת תקציב היא חלק חשוב
ובלתי נפרד מהאסטרטגיה התכנונית הזו ,אפילו
בשלבים המוקדמים .רק אחרי שלב ההיכרות והגדרת
הצרכים אני יכולה להתחיל לייצר תכניות העמדה
פרטניות ,שהן מעבר לסקיצות כלליות ,ומותאמות
באופן אישי ללקוח".
בזכות ההיכרות והאינטראקציה הטובה עם בני הזוג,

שכללה את הבנת הצרכים הבסיסיים ,כמו גם את
הצרכים הסמויים שלהם ,הדירה קיבלה בשלב
מוקדם תפנית ממה שחזו בדמיונם" .במידה מסוימת
אני חושבת שמהות והיקף השיפוץ השתנו ואף גדלו
מתוך הליווי הצמוד וההיכרות העמוקה שלי עם הזוג,
שעזרה לי לכוון אותם לחלוקה חדשה ופונקציונלית,
ואני מרגישה שפתחתי בפניהם אפשרויות שהם לא
הרשו לעצמם לחשוב עליהן או לא היו מודעים להן
בכלל" ,אומרת קרן .וכך הזוג ,שהיה מגובש בדעתו
על סגנון מודרני ,נקי ולבן ,הסכים לצאת מהקופסה
ולהיפתח ,בין היתר ,לשילוב של צבעים וטקסטורות,
אותם הציעה המעצבת.
את תמיד משתדלת לרתום את הלקוח להעז יותר?
"מעצם היותי מעצבת אני תמיד חוקרת ,לומדת,
משתדלת להכניס עניין ולחדש .אמנם לכל חלל יש
פוטנציאל ,אבל יש חללים שהנתונים הטבעיים שלהם
מעוררי השראה .בהתאם ,אני מנסה לקחת את כל
תהליך התכנון והעיצוב למחוזות חדשים ומאתגרים,
אבל אין ספק שזה תלוי בצד השני ,של הלקוח .היום,
אחרי שנים של עבודה מול לקוחות ,קל לי לזהות מי
הלקוח שעומד מולי ואני בוחרת את הגבול".
קרן מסבירה שלא תמיד קל ללקוח ,שלעיתים מגיע
עם רעיון משלו ,לדמיין את החזון של המעצב .

עיצוב פנים

דירה
בהרחבה
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"הדרך הטובה
ביותר היא להיעזר
בלוחות השראה
ולהביא את
הלקוח למפגש
פיזי עם חומרים.
זוהי דרך מוכחת
שגורמת כמעט
תמיד ללקוח
להעז קצת יותר,
כמו גם במקרה
הנוכחי"

]8

 .7חדר השינה הזוגי .יתאים בעתיד גם לתוספת
משפחתית בדמות צאצאים
 .8,9חדר הרחצה והשירותים מאופיינים במראה
מודרני ,אריחים מלבניים נקיים ואופנתיים

]9

חלק נכבד מעבודתה היא מקדישה לחיפוש אחר
תקדימים ,שיאפשרו לה לסייע בידו של הלקוח להבין
ולדמיין את הרעיון שכל כך ברור לה וכל כך מוחשי
בעיניה לגבי הבית שלו" .הדרך הטובה ביותר היא
להיעזר בלוחות השראה ולהביא את הלקוח למפגש
פיזי עם חומרים .זוהי דרך מוכחת שגורמת כמעט
תמיד ללקוח להעז קצת יותר ,כמו גם במקרה הנוכחי",
היא אומרת" .בזכות האומץ והפתיחות ,ובשל מערכת
היחסים שנרקמה בינינו ,הלקוחות הסכימו לתפנית
רחבה בפרוגרמה העיצובית ,שבה מקום לחיבור בין
חומרים וטקסטורות ,ולפלטת צבעים עשירה יותר".
אחת הדוגמאות הטובות לשדרוג באמצעות החומר
היא העמוד הקונסטרוקטיבי שנחשף לאחר ביטול חצי
החדר ,שפתאום ניצב לו בלב חלל המטבח .קרן מודה,
כי ייתכן שהייתה מייעצת לזוג לבטל את העמוד כליל,
אם מסגרת התקציב הייתה מאפשרת זאת ,אך במצב
הנתון ניסתה להפיק את המרב .בעוד שניסיון "להעלים"
אותו מן העין היה יוצר מראה מאולץ ,העדיפה קרן
דווקא להדגיש אותו בעזרת טיח פרנצ'סקה ,שמדמה
בטון מוחלק ,ובאופן כזה להעניק לחלל המטבח אופי
קונסטרוקטיבי וחומרי וממד שונה ומיוחד.
פרקט עץ שמחפה את חללי הבית כולו ,למעט
חדרי הרחצה ,אף הוא מוסיף לממד החומרי
ומעניק טקסטורה נוספת לדירה המעוצבת ,ואילו
מעטפת הדירה ,שברובה מבוססת על פלטת צבעים
מונוכרומטית אפורה ,נשטפת בנגיעות צבע קלות בעיקר
דרך גופי התאורה.

להרחיב את הקן
עיקר המאמצים של קרן היו לנצל היטב שטח לא גדול
המתפרס על פני  90מטרים רבועים .אמנם יהיו מי
שיחלקו על הקביעה כי  90מ"ר הם שטח מצומצם,
בייחוד בתוך שטחי תל אביב ,אך לא כשהאתגר הוא
לארגן מחדש את הדירה כאילו הייתה מיועדת למשפחה
מורחבת.
בהתאם לזאת ,ביקשה קרן להגדיל את שטח המטבח,
להפוך את אחד מחדרי השינה ליחידת הורים ,הכוללת
חדר רחצה צמוד ,ולעצב מרחב ציבורי פתוח ושלם,
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שיתפקד כמרחב משפחתי הומוגני.
שטח המטבח הוגדל ,כאמור ,בעזרת שטחו של חצי
החדר  -חלק מהמרחב הציבורי המקורי .המטבח
המקורי ,שנעדר פונקציות בסיסיות ,כמו מקום למקרר
גדול ,כיריים ,תנור ומשטחי עבודה ,הופשט ותוכנן מחדש -
כך שיהפוך ראוי ופונקציונלי ,ויתאים לשרת את המשפחה.
אחד הנושאים שלעיתים נדחק הצדה בתהליך התכנון,
לדעת קרן ,הוא מתן תשומת לב מספקת למרחבי
שירות ולחללי אחסון .מבחינתה ,אחת ההצלחות
הגדולות היא בתכנון פונקציונלי ,הטומן בחובו לא רק
חלוקה נכונה של חללי הדירה ,אלא גם ניצול שטחים
"מתים" ומציאת פתרונות אחסון,
וכך ,הגדלת שטחי האחסון המועטים בדירה היוו את
עיקר מאמציה לשינוי הכולל בדירה .חלק מהפתרונות
היצירתיים להם דאגה המעצבת כוללים נישה בחדר
השינה המרכזי ,שמשרתת שני חללים שונים בעת
ובעונה אחת  -מצד אחד ארון בגדים בחדר ההורים,
ומן הצד השני ארון נעליים בשטח המסדרון שמוביל
לחדר הרחצה הראשי ולחדרים הנוספים .את חלקה
העליון של הנישה הפכה לתא עמוק במיוחד ,דרך
ביטול המחיצה המחלקת אותה לשניים ,ושם ניתן
לאחסן מזוודות ,ציוד לקמפינג ושאר אלמנטים גדולים,
שפעם היו נשלחים לבוידעם .פתרונות אחסון נוספים
נשענים על אותו רעיון של שימוש דו צדדי ,כמו תכנון
פריטי ריהוט בהתאמה אישית ,עם מחיצה מפרידה
ותצוגה דו צדדית ,לחלל המטבח ולחדר המגורים .
ריצוף ,חיפויים וכלים סניטריים .HeziBank -
טיח פרנצ'סקה  -נירלט.
גופי תאורה  -תומס תאורה.
שולחן אוכל  -קסטיא ל .As is
כיסאות  Items -גלרי.
כיסאות בר  -פיק אפ בר כיסאות.
וילונות  -רובד.
מצעים  -עילי ,רמת השרון.
מטבח  -מטבחי דקל.
לאתר הסטודיו של רוני קרןwww.ronikeren.com :

