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קרוב לעשרים שנה חלפו מאז שיד המקרה זימנה 
אותם לפרויקט משותף. אירוע שבזכותו קמה שותפות 
סינרגטית. כצמד, המוביל פרויקטים אדריכליים שונים, הם 
קבעו לעצמם קווים מקצועיים מאוד ברורים. בתפקידם 
מול הלקוחות הם משלימים אחת את השני, ומקורות 

ההשראה שלהם שונים.
מרב - ילידת 1972, נשואה אם לשלושה ילדים. משקפת 
נחושה  מציאותית,  מאוד  אישה  ובדבריה  בדמותה 
בדעתה, יסודית, מאורגנת ומדויקת. מתמידה בשאיפתה 
למצוינות. לרגע לא עוצרת בדרכה לחדשנות. באדריכלות, 
יצירה שמעניקה לה משמעות אמתית בעשייה היומיומית, 
היא מוצאת את החיבור לכל אומנויות היצירה. בעוצמה 
שנשאבת מהיצירתיות הטבועה באופייה, היא יוצרת 
לאנשים מציאות חדשה ומגשימה להם חלום. כרעייה 
ואם במשרה מלאה, גילתה מרב, שהדבר שנותן לה את 
הכוחות לשלב בין חייה הפרטיים ובין הקריירה המצליחה 
שלה, היא אהבתה למקצוע ולבני אדם. בכל פעם שהיא 
מביטה על פרויקט שהסתיים, על החיוך הנסוך על פני 

הלקוחות המרוצים, עולה בקרבה התרגשות המלווה 
בתעצומות של אושר. 

את התשוקה לתכנן וליצור היא גילתה לראשונה בתקופת 
נעוריה. יופייה ומסתוריה של האומנות, סיקרנו אותה. מאז 
שנחשפה לקסמי האמנות והאומנויות השונות היא לא 
חדלה מלחקור, לדעת ולהתנסות. בבגרותה, אחרי שנים 
של צבירת ידע בלימודי, הנדסאות, עיצוב ואדריכלות 
אורבנית- אותם סיימה בהצטיינות. כאשר באמתחתה 
 ,B.A BECHELOR OF ARCHITECTURAL STUDIES תואר
היא מתרגמת את רעיונותיה ותשוקותיה ליצירות תלת 
ממדיות. חדרים, בתים ומקומות אחרים בהם שוהים 
אנשים. תכנון בעיניה זה אקט משמעותי בכול יצירה, על 
אחת כמה וכמה כשמדובר ביצירות מרתקות ומאתגרות 
בתוכן.  השוהים  לאנשים  אושר  להעניק   שמיועדות 
מיקי כתר- יליד 1967, רב סרן )מיל( ביחידת קומנדו 
מגלן. בגיל 6, בעידודה של מורתו תמר, הוא כתב מכתב 
לאלוהים ובו ארבע בקשות: אחת, שישרור שלום בעולם, 
שתיים, שיהיה לו מיליון דולר. שלוש, שציורי הבתים שלו 
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יהפכו לבתים אמתיים. בבקשה הרביעית, הוא אחל 
לעצמו סירה גדולה אתה יוכל להפליג בעולם. חמש 
שנים לאחר שחרורו מצ.ה.ל, סיים את לימודיו במכללה 
 B.A BECHELOR :לאדריכלות ועיצוב והוענק לו התואר
OF ARCHITECTURAL STUDIES. הוא החל לצעוד 
לקראת המטרות שהציב לעצמו. כישוריו, יצר הכיבוש, 
כושר המנהיגות שהתברך בו, סקרנותו ואהבתו לאנשים 
בכלל ונשים בפרט, מעדני גורמה, אמנות, שייט וכמובן 
הידע שרכש באדריכלות ובעיצוב, אפשרו לו להגשים את 
כל משאלותיו, למעט השלום, שתהליך היווצרותו לא נתון 
בידיו. הוא 'נשוי' לעבודתו אותה הוא עושה בהתלהבות 

ובהנאה מרובה. 
 בסיום הלימודים בשנת 1999, מרב, יחד עם אדריכל 
שלהם.  הראשון  הפרויקט  על  לעבוד  החלו  עמית, 
מיקי הצטרף כצלע השלישית. היה זה הרגע המכונן 
בהיסטוריה המשותפת של מרב ומיקי. בזכות הכימיה 

יותר,  מאוחר  חודשים  כמה  השניים,  בין  שנוצרה 
בשנת 2000 הם הקימו יחד את הסטודיו לאדריכלות 
ועיצוב M2arc. משרד בוטיק לאדריכלות ועיצוב פנים 
שמתמחה בתכנון ובניית בתים פרטיים, עיצוב פנים 
ועיצוב  ודירות בבניה רוויה, תכנון  יוקרה  של דירות 
משרדים. כאדריכלים, בעלי המשרד, אין להם העדפה 
מוגדרת, כשמתכננים בית פרטי מייצרים ערך של חווית 
מגורים למשפחה וכשמעצבים משרדים או מקומות 
 ציבוריים מייצרים ערך עצום של חוויית המשתמש. 
מרב ומיקי, הדוגלים ברעיון שבכל בית חייב להיות איזון 
בין רוחניות למעשיות, בין חלומות למציאות ובין פשרות 
להחלטיות. מיישמים זאת בעבודתם המשותפת. לפגישות 
ההכרות שלהם עם לקוחות חדשים הם תמיד מגיעים 
ביחד ועומדים על כך שבפגישה יהיו נוכחים שני בני הזוג. 
הם מקפידים לנהל את הפגישות עם לקוחותיהם בגובה 
העיניים. התכניות שמוגשות לאישור הלקוחות, ברורות, 

מובנות ומנומקות. בשל כמיהתם לחדשנות ומקוריות, 
כל פרויקט עומד בזכות עצמו. 

מרב ומיקי בוחנים כל פרויקט לגופו הרבה לפני שהם 
קובעים את הקונספט, כל אחד מהם מוסיף מהזווית 
הייחודית שלו ויחד הם מגיעים להחלטות, שהראשונה 
כי מעבר  כימיה עם הלקוחות,  יש  היא אם  מבינם 
לעשייה, מרב ומיקי שמו להם למטרה ליהנות ביחד עם 
לקוחותיהם מכל פרויקט שהם מבצעים. אחרי קבלת 
הפרויקט, מתחיל שלב ההיכרות עם הדיירים. מתוך ניסיון 
של שנים ומודעות גוברת לכך ששני בני הזוג חייבים 
להיות מרוצים. פיתחו מרב ומיקי מיומנות המאפשרת 
להם למצוא את שביל הזהב בין הצרכים והרצונות של 
כל אחד מבני הזוג, לרוב, אלה שלא נאמרו. רגישותם 
מביאה לידי ניפוץ המיתוס השלילי שמיוחס להליכי בנייה 
ושיפוצים. ההשקעה בשלבים הראשונים של הפרויקט, 
כדאית. עבור מיקי ומרב, זו השקעה לטווח ארוך עם 
תוצאות מוכחות. כי פרק זמן ההכרות הוא הדדי, הם 
מכירים את הלקוחות ובמקביל יוצרים אמון אצלם. דבר 
המעניק לאדריכלים אחריות מלאה על רמת ביצוע 
הפרויקט. זו גם הסיבה. שמרב ומיקי, תמיד יעדיפו פרויקט 
 של טוטאל דיזיאן המגיע עד הפרט הקטן ביותר בבית. 
בזכות האמון שהלקוחות מפתחים לצמד האדריכלים, 
הספקות, התהיות והשאלות מצטמצמים. מרב ומיקי 
מפעילים שיקולים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר, 
בתוספת הבנה בתחומים רבים אחרים, המשפיעים 
בדרכים שונות על התוצאה הסופית. המוזיקה שתורמת 
למקצב נכון, מאכלים המאפיינים מסורת ורמת עידון 
המתקשרים  וספרות  אמנות  הלקוחות,  של  טעמם 
לרקע התרבותי וההיסטורי של הלקוחות וההיסטוריה, 
שמתחברת לגרסתם שאין הווה ללא שורשים העבר. 
התוצאות מוצגות כעובדה שברוב המוחלט עונה בדיוק 

רב על הנדרש. 
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לקראת בניית ביתם החדש של בני הזוג, איש הייטק, 
שגדל באחד המושבים בצפון, בבית על קו המים, ואשת 
שיווק אשר גדלה בתל אביב, ביקשו השניים למצות 
בביתם את חוויות הנעורים שלהם. להגשמת חלומם, 
של לקוחותיהם החליטו מרב ומיקי לתת חשיבות ליחס 

נכון של חלוקה לפרופורציות: 
של 	  קומת הקרקע  בפרופורציה שבין תכסית 

המבנה לבין תכסית הגן. 
בקומת הקרקע, היחס שבין המרחב הציבורי לבין 	 

החדרים הפרטיים. 
בקומה השנייה, בפרופורציה שבין חדרי השינה 	 

שבה, לבין קומת הקרקע. שבזכות פרופורציה זו 
נוצרו חלל המדרגות הייחודי ושני גגות מעניינים. 

הרקע של הדיירים בשילוב עם הקונספט שנקבע על 
ידי האדריכלים, הוליד, בית נופש עירוני. הטומן בחובו, 

פתיחות, שקיפות ובעיקר תחושת חופש המתבטאת 
בקשר הבלתי אמצעי שנוצר בין המרחב החברתי בתוך 
הבית לבין החוץ, הגינה ובריכת השחייה. קומת הקרקע 
הוכשרה והותאמה להווי החיים של הדיירים הקבועים 
בבית, בני הזוג וילדתם הקטנה. הקומה העליונה, עוצבה 

לילדים הבוגרים. 
מעבר להתאמת התכנון והעיצוב לדרישות הדיירים, 
במלואו.  נוסף, שהושג  כפול  יעד  ומיקי  למרב  הוצג 
זמנים, שנקבע לשנה מעת  ובלוח  עמידה בתקציב 
קבלת האישורים הנדרשים. העמידה ביעד התאפשרה 
בשל תכנון מוקדם של התקציב שכלל את כל רשימת 
הפריטים הנדרשים, תכנון קפדני של זמני הספקה, 
רכישה מרוכזת ומבוקרת של כל החומרים ופרטי העיצוב 
וקביעת מועדים ריאליים ומדויקים להספקתם. מעורבותם 
היומיומית של האדריכלים, אפשרה להם לפקח על ביצוע 

מדויק, ללא עיכובים וקבלת החלטות בזמן אמת.
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על מגרש מלבני נוטה בצורתו לטרפז. תוכנן בית בנוי 
מפלסים בגבהים משתנים עם משחק בגגות קמורים. 
האתגר היה לתכנן בית יוקרתי, גדול ומרווח ויחד עם 
זאת חם ומזמין. שהבית יהיה אתר הבילוי המרכזי, הן 
במסגרת המשפחתית המצומצמת והן כאשר אורחים 
רבים פוקדים אותו. בהתאם לכך בית המפלסים חולק 
לשני אגפים מרכזיים. באגף המיועד לאורחים החללים 
גדולים וגבוהים, גג קשתי מעוגל המחולק לחללי משנה 

כדי לשמור על אינטימיות החלקים השונים. האגף הפרטי 
נמצא במפלסים אחרים, כאשר לגביו הושם דגש על 
תחושת הביתיות. התוצאה: בית בסגנון מודרני אקלקטי, 
המחולק למפלסים ותת מפלסים. שמצד אחד נראה 
מאוד יוקרתי מצד שני, הבית משדר חום עם המון כייף 
מהול בהומור, חדשנות ורעננות כאשר הכול מתוגבר 

בטכנולוגיה מתקדמת. 
אדריכל עמית: אדר' שגיא מורשטיין
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אדריכלות ועיצוב נתפשים כמקצועות מאוד שקולים 
ודרכי  ומחושבים המתנהלים ברוב המקרים בסדר 
התקדמות קבועים. מסתבר שבכל כלל יש יוצא מהכלל. 
וזה אפשרי גם בעיצוב פנים. בתוצאה, לא ניכר היוצא 
מהכלל. כי האקסטרים בו בחרו האדריכלים, מתבטא 
בדרך בה הלכו. באדריכלות ועיצוב פנים יש מסלול פחות 
או יותר קבוע.  מתחילים בהכרות עם הלקוחות, בונים 
קונספט, לוח השראה, תכניות, בחירת סגנון ורק כאשר 
הכל ידוע ומוסכם נבחרים החומרים, הרהיטים והפריטים. 
במקרה הייחודי של הפנטהאוז, שאת דייריו מיקי ומרב 
הכירו מפרויקטים קודמים, התהליך התחיל מהסוף. לפני 
הכל מרב ומיקי התחברו למגוון של אלמנטים יוקרתיים, 
חומרים, רהיטים ופריטים, אלה, יצרו אצל מרב ומיקי 
את ההשראה. זה התחיל מהפרט שבדרך כלל נבחר 
בין הדברים האחרונים, הטקסטיל. בדימוי של הליכה 
לאחור, נבחרו גופי התאורה ונגרות אומן שהולבש הבית 
המטבח ורק בסוף הוחלט על חומרי ריצוף וחיפוי. בלוח 
ההשראה שהתגבש מכל הפריטים הייחודיים שנבחרו, 
היה ברור למרב ומיקי שנמצאה הדרך להשאיר מאחור 
את התקופה "הלבנה". העושר והיוקרה הוויזואלית, גרם 

להם לצאת להרפתקה של שילוב אלגנטי בין גוונים 
ומרקמים יוקרתיים. אחד מהאלמנטים הבולטים בבית, 
היא התאורה המתבטאת במספר גדול של גופי תאורה, 
שהשילוב ביניהם יוצר הרמוניה ויזואלית ופונקציונאלית.  
גולת הכותרת הייתה הבחירה בלוחות שיש מגויד, מהן  
רוצף הבית ונבנו המדרגות. אומן אבן סיתת כל רום ושלח 
בנפרד. כל יחידה מוספרה ונשמרה בזהירות רבה. הרס 
של מדרגה אחת היה מביא להחלפת כולן. כי ייחודן 
של המדרגות טמון בגידים שנמשכים ברצף בכל מהלך 

גרם המדרגות. 
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האדומות ות  דרג המ עם  הבית 

ט ק י י ו ר פ

לשאלה, איך אפשר להפוך בית ישן, סגור, אפלולי ומדכא, 
למקום מדליק, שמח, מלא אווירה מקום, שלא רוצים 
לצאת ממנו? התשובה של מרב ומיקי היא - עם קצת 
תעוזה, דמיון מפותח, הבנת החלל והרבה מאוד ידע 
וניסיון. זה מה שקרה בפרויקט של בית פרטי במרכז 
הארץ. פנים הבית היה מחולק לחדרים קטנים סגורים 
וחשוכים. כאשר, בין קומת הקרקע לקומת חדרי השינה, 
חיבר גרם מדרגות צר ולא נוח. ראשית כאלמנט דומיננטי 

שאמור להשפיע על כל הבית, נבחר גרם המדרגות. 
במקום ההיבט הפונקציונאלי בלבד של אמצעי חיבור בין 
הקומות, הפכו המדרגות לאלמנט פיסולי דומיננטי, קליל 
ואוורירי, שמראהו מדגיש את הרוח הצעירה הנושבת 
ריהוט,  פרטי  צבע,  של  השלמות  באמצעות  בבית. 
טפטים ופתיחות נוצר בית מואר, מינימליסטי ומודרני 
שבו הפונקציות נקשרות זו בזו ויחד מאפשרות לחוץ 

להיכנס פנימה באופן מדוד ועם זאת נועז.
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ן ו בשר אסי  ל ק - או י נ

ט ק י י ו ר פ

בשיתוף פעולה מלא עם הדיירים, בתוצאה הסופית 
התקבל בית שונה לחלוטין מהמתוכנן. ממשהו כללי ולא 
מוגדר סגנונית, מרב ומיקי התבקשו להביא לידי מימוש 
את כל המאפיינים של הסגנון הניאו-קלאסי, להוסיף להם 
נגיעות קלות של אקלקטיות ולתבל בקריצה קלה של 
מודרניזם. כאשר כל זה ערוך וכרוך ברעיונות ייחודיים, 
ערכים מוספים ואווירה. היישום המורכב התאפשר בזכות 
בחירה נכונה של חומרי גמר ייחודיים, לדוגמא: למסגרות 
של פתחי הבית, נבחרו חלונות לבנים בסגנון ניאו-קלאסי, 
גם ביצוע מוקפד ומדהים של כרכובים )קרניזים( קרב 
אותם למטרה. וכך כל פרט בבית נבחר בקפדנות ובוצע 
לדרישות המוקפדות של  בצורה מושלמת, מותאם 
הדיירים. בפרויקט הזה, מרב ומיקי הוכיחו שוב שאהבתם 
ללקוחות המאפשרים להם לגלות את המרחב החדש 
בביתם, שמאתגרים אותם בדרישות של איכות, ייחודיות 
ודיוק ושיותר מהכול הם שותפים למלאכת החשיבה 

והעשייה, מביאה לתוצאות מושלמות. 
אדריכל עמית: כלנית שמר
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