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משנה צורה

דירה בכפר סבא
עיצוב פנים: מרב ברמן ומיקי כתר, M2 אדריכלים

צילום: עודד סמדר

ברמן “ מרב  המעצבים  מסבירים  ומוקפדת”,  מתוקתקת  קטנה,  דירה 
כזו העונה  דירה המותאמת באורח מושלם לבעליה.  “היא  ומיקי כתר, 
מבחינה  והן  אסתטית  מבחינה  הן   – והצרכים  החלומות  הציפיות,  כל  על 
קשובים  להיות  הוא  פנים  וכאדריכלי  כמעצבים  תפקידנו  פונקציונלית. 

לקשת הרצונות והצרכים של לקוחותינו ולתת את המענה המקצועי”. 
בפרויקט זה תכננו המעצבים דירה ללקוחות שהיה להם חשוב להקפיד על 
כל פרט - מחשבתית ועיצובית. הדירה, המשתרעת על פני כ-110 מ”ר, 
נועדה למגורי זוג ללא ילדים. מאחר שהם אוהבים מאוד לארח, הושם דגש 

מיוחד גם על המטבח ופינת האוכל. 
בהיר,  הריצוף  ומטבח.  אוכל  פינת  אירוח,  חלל  כולל  הציבורי  המרחב 
עשוי מגרניט פורצלן דמוי שיש בגודל 80/80 ס”מ, בגווני קרמה. בחירה 
והנעים, אך עם זאת - היוקרתי, של  זו מכתיבה את הטון הרגוע, הביתי 

החלל כולו. 

באורח  תוכננו  בדירה,  החללים  בשאר  כמו  זה,  בחלל  הנגרות  פרטי  כל 
פרטני ונבנו במיוחד עבור הבית. בין השאר, עיצוב הרהיטים הרגוע מקבל 
כורסה  כן,  כמו  המגורים.  בחדר  שידה שחורה  מיקום של  ידי  על  טוויסט 
המרופדת באדום נועז יוצרת כתם צבע מעניין בחדר העבודה. בנוסף, חופה 
אחד הקירות בטפט ייחודי המורכב מעיניים קטנות כמו “קשקשי פנינה”. 

קיר זה נוכח בנעימות מדודה, אך גם משתלב היטב בסביבתו.
המטבח, שעליו כאמור הושם דגש רב במהלך התכנון, כולל ארונות צבועים 
בצבע אפוקסי 100% ברק, בגוון לבן וכן קיר שלם מחופה במשטח שיש 
קוריאן מעוטר בדוגמת פס שחורה הממשיכה אל הקלאפות באורח מדויק. 
על מנת  אינטגראלי.  כיור  גם  בגוון שמנת הכולל  המשטח עשוי מקוריאן 
לשבור את ניכור הקוריאן, שולב שולחן אוכל כהה, היוצר חמימות באזור 
הישיבה. התאורה בחלל זה נבחרה מאותו יצרן מאיטליה, אך בגדלים שונים 

- וזאת על מנת ליצור שפה עיצובית אחידה. 

דירה רגילה הפכה לדירת יוקרה בזכות 
פתרונות מעוצבים וחכמים שענו על 

הציפיות, הצרכים והחלומות של דייריה

חל המגורים. בחירה בטון רגוע ובאווירה המשדרת יוקרה

תאורה מוקפדת שולבה במטבח
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מראה דרמטי בחדר רחצה"נעימות מדודה": פרקט בחדר הילדה

כל הקירות בסוויטת ההורים כוסו בטפט רך ונעים

שירותי האורחים רוצפו בריצוף המשכי, כמו החלל כולו. קירותיו חופו 
בטפט מיוחד )אגרגט סגול(, המעניק לחלל מראה יוקרתי. כיור אובאלי 

בגוון כסוף-פנינה מונח על משטח עץ אגוז כהה.
כוסו  כל הקירות  מיוחד:  עיצובי  דגש  סוויטת ההורים הושם  על 
טפט רך ונעים והחלונות שולבו עם וילונות. כיסויי מיטה מוקפד 
ונרחב  גדול  קיר  ארון  השינה.  חדר  “הלבשת”  נושא  את  סגר 
חדר  הדיירים.  לנוחות  צבירה  פס  עם מאור  בצד החדר,  הושם 
שתי  לו  ונוספו  שירות  מרפסת  חשבון  על  הוגדל  האמבטיה 
כניסות. האחת ישירות מחדר שינה הורים והשנייה - ממסדרון 

החדרים, עם מערכת נעילה כפולה חשמלית. זו מוודאת נעילה 
ופתיחה סימולטנית של הדלתות ובכך מונעת מצבים מביכים של 

שכחת נעילה.
את  למקסם  ביקשו  הם  אחסון.  ארונות  לשלב  היה  חשוב  הזוג  לבני 
פרקטי  באופן  שנדרשה  האחסנה  כמות  את  ולפתור  האחסנה  נושא 
ומעוצב. כמו כן, טפטים נרכשו לכל קירות הבית והיוו מרקמים נעימים 
ומפתיעים כאחד. חדרי השינה הנוספים הוקצו לחדרי עבודה - האחד 
לה והשני לו. גם בחדרים אלה העיצוב כולל נגרות פרטית, טפט, וילונות 
תואמים וריהוט משלים פרטני, על מנת לקבל תוצאה מוקפדת. 0


