


עשרת הנבחרים

שגיא מורשטיין
 2m +

הסיבה שבזכותה 
נבחר הבית

שגיא מורשטיין
אדריכל שגיא מורשטיין הוא בוגר אוניברסיטת - City College of New york. לאחר סיום 

הלימודים עבד כמה שנים בעיר ניו יורק. 
כיום מורשטיין הוא שותף )AssoCiAte( במשרד האדריכלים ברעלי לווצקי כסיף – אדריכלים 

ומתכנני ערים, ושם הוא מנהל את תחום המגורים ואחראי על צוות של כ-15 אדריכלים. 
מתמחה  משרדו   .2004 בשנת  הקים  שאותו  עצמאי  משרד  בעל  הוא  מורשטיין  במקביל 
באדריכלות של בתי מגורים פרטיים, וילות יוקרה ומרכזים לוגיסטיים. העבודה המקבילה על 

כמה פרויקטים, בקני מידה שונים, מעניקה יכולת הסתכלות מעמיקה ומיוחדת.

2m - מיקי כתר ומרב ברמן
2m - משרד אדריכלים ומעצבי פנים שהוקם בשנת 2000 על ידי מרב ברמן ומיקי כתר, 

שניהם בעלי תואר אקדמי באדריכלות.
תחומי התמחות:
אדריכלות בניין.

עיצוב פנים במשרדים וחברות עם התמחות במקצועות החופשיים - עורכי דין, רואי חשבון 
ומרפאות. 

בתחום הפרטי נודע המשרד ב-totAl DesigN של בתים ודירות יוקרה. 
המוטו:

הוא השתקפות של  ויוצרת מציאות. הבית  טובה, לתפיסתנו, מתחילה מרעיון  "אדריכלות 
את  כולל  בתכנון  דגש  וסביבתו במרכז החשיבה.  את האדם  אנו מעמידים  ולכן  האישיות 

היכולת לחשוב, לחדש ולהפתיע".
צילום: דביר אלמוג

כבש אותנו מראהו החיצוני של הבית, 
בו מודגשת אדריכלות מרשימה 

ומסוגננת מאוד. בעצוב הפנים בולט 
עירוב סגנונות ופתרונות שימושים.

לכתבה  <
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 האם יש בכלל דבר כזה? 
   מתברר שכן, וזה נעשה לעיתים תוך שבירת מוסכמות

עיצוב עם חיוך 
מאת נעם גלינקביץ  /  צילום עודד סמדר  /  עיצוב פנים מרב ברמן ומיקי כתר  /  אדריכלות שגיא מורשטיין  /  שטח בנוי 600 מ"ר  

1. ריהוט: "אריק בן שמחון", בית חכם: "ארדן סמארט הום", נגרות כל הבית: "בונסאי".
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הוסכם, בין כולם, שלסגנון 
העיצוב לא תהיה הגדרה 

מדויקת שתחייב היצמדות 
   לחוקים קבועים
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3. מחיצה מחופה בטפט, המפרידה בין 
המיטה לבין אזור הרחצה, מאפשרת 

למקמם את המיטה במרכז החדר. 
הטואלט מוסתר בתוך ארון הבגדים 

)וילונות וטפט: רחל לויתן, חלונות: "גבאי 
אלומיניום"(.

4. לובן המטבח ולובן החדר נשברו על 
ידי שני משטחים דומיננטיים - אבן קיסר 

במטבח ולוח עץ בפינת האוכל )נגרות כל 
הבית: "בונסאי", משטחים: "שיש ברנס" 

ו-"אבן קיסר"(. 
5. חדר הקרנה, הממוקם במרתף, נצבע 

בצבע שחור כולל התקרה הנמוכה. סביב 
החדר הקירות חופו בריבועים מרופדים 
בשחור. בסך הכל התקבלה תחושה של 

בית קולנוע. 
6. בקומת חדרי השינה, חלל קטן וצר 

יחסית, נוצל לפינת טלוויזיה לילדים.
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צמד מעצבי הפנים התבקשו על ידי הדיירים ליצור להם 
מקומות אינטימיים להתכנסות המשפחה המצומצמת 
מצד אחד, ומרחבים ומוקדי בידור המיועדים לאורחים 
שמרבים לבקר בבית מצד שני. אין בכך ניגוד. שתי 
הבקשות משלימות זו את זו והתשובות נמצאות אם 

מצליחים לחשוב קצת אחרת. 
הוסכם בין כולם שלסגנון העיצוב לא תהיה הגדרה 
מדויקת שתחייב היצמדות לחוקים קבועים. בטוח שהבית 
לא יעוצב בסגנון מינימליסטי, אבל גם לא ייראה כבית 
כפרי שהובא מפרובנס או מטוסקנה. החזית הקדמית 
של הבית, שתוכננה על ידי האדריכלים, נראית רצינית 
ומכובדת. במרכזה דלת שחורה גבוהה במיוחד שדרכה 

7. חזית הבית )דלת: "דוראל", אלומיניום: "אקסטל", קבלן: אריה אביטל(.
8. חצר אחורית.  

עוברים פנימה לעולם אחר לגמרי, שבו בידור, אירוח 
ומשחקים.

בקשת הדיירים מולאה לכל אורך הדרך. לצד אלמנט 
אירוח כמו שולחן ביליארד שהוצב בסלון, תוכננה פינת 
טלוויזיה משפחתית. בקומה העליונה, ליד חדרי השינה, 
גם אלה המיועדים לאורחים, עוצבה פינת משפחה נוספת 
המיועדת להתכנסות הילדים. רק בחדר הקרנת הסרטים 

הגדול חוברו שתי המטרות וכולם חוגגים ביחד.
מקום נוסף שבו החלוקה בין פינת התכנסות משפחתית 
לאזור אירוח לא קוימה הוא החצר האחורית הענקית, 
שעיצובה מזכיר קנטרי קלאב יוקרתי המיועד לחברים 

בלבד.   
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