
130 מ"ר /
מתבלים 
צילום צילום אלעד גונן  /  עיצוב פנים יסכה סטו-בורשטייןבעץ טבעי

הבחירה בבטון וברזל שחור בגוונים של 
אפור, מהבהיר ביותר ועד שחור, יכול היה 

להביא לתוצאה של עיצוב בסגנון מודרני קר 
ומנוכר. תוספות של צבע וגוון עץ טבעי שינו 
את האווירה. בנוסף, כדי להתאים את הדירה 

לדייריה, המעצבת יסכה סטו-בורשטיין ויתרה 
על שני דברים והוסיפה אחרים

דבר ראשון עליו ויתרה המעצבת היה החדר השישי. בדירת 
הורים  זוג  חדשים,  עולים  עבור משפחת  שנרכשה  הקבלן 
יחידת  הגדלת  לטובת  בוטל  השישי  החדר  בנות,  ושלוש 
ההורים, הכוללת חדר ארונות גדול, חדר רחצה ואזור שינה. 
דבר שני שנשמט מהתכנית שנעשתה על ידי יסכה, היא פינת 
האוכל החגיגית. הוויתור על פינת האוכל התבקש בשל הווי 
החיים של המשפחה שמעדיפה לארח בקלילות. סגנון שיכול 
בהחלט להתבצע סביב האי הגדול שממשיך את המטבח 

לעבר הסלון, בסלון עצמו או במרפסת הצמודה. 
לבקשת הדיירים שהביעו את רצונם בדירה מודרנית אבל 
הדירה  חדרי  בין  מאחד  קו  המעצבת  יצרה  מנוכרת.  לא 
המבוסס על בטון במראה טבעי המתאים לסגנון האדריכלות 
המודרנית, לזה היא הוסיפה גופי תאורה שחורים ונקודות 

ריצוף, פרקט וחדרי רחצה: ויה ארכדיה, שטיחים: שטיחי איתמר

ריהוט: סימפלי ווד
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ברזל בגוון כהה עד שחור. הריכוך נעשה באמצעות תוספות של עץ 
בגוון טבעי. גם השטיח "המשופשף" בסלון על גווניו הבהירים מרכך 
את המראה יחד עם הצהוב החלוד של הכיסאות שסביב האי במטבח.

ארון  לאחסון.  נוצל  השינה  לחדרי  שמוביל  הקצר  המסדרון  קיר 
בעומק של 60 ס"מ חופה בדלת אומנותית, משולבת בטון ועץ. את 
יכולת הביצוע של נגר שהפגין רמות ביצוע אומנותיות אפשר לראות 
אחר  משהו  שרצתה  הדיירת  לבקשת  ההורים.  של  השינה  בחדר 
גם  עוצבה  לכך  כתשובה   ,CNC בעבודת  נעשה  המיטה  גב  ומעניין, 
 השידה שמול המיטה. וחוזר שוב באזור המקלחת שבחדר האמבטיה. 
האורחים  שירותי  את  לציין  הראוי  מן  שירותים,  בחדרי  מדובר  ואם 

נגרות: סלע נגרים
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המרווחים עם קיר דמוי פיסות עץ, מראות עגולות וברז מקורי.
יסכה הקשיבה לבקשות כל אחד מבני המשפחה, עובדה לכך הוא 
חדרה של אחת מהבנות, ילדה בת שש, שביקשה לעצמה חדר צבעוני 
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במיוחד, המעצבת "זרמה" אתה ועל אף גודלו הקטן יחסית של החדר 
התוצאה  את  נתנו  לבן,  רקע  על  שפוזרו  הצבע  תוספות   2.6x3.6

המבוקשת והרצויה.    

נגרות: סלע נגרים
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