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ארון אמבטיה

₪ 8,000

שידת טלוויזיה

₪ 6,500

ספות

₪ 10,000

שטיח

₪ 7,000

ספרייה

₪ 20,000
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לפני
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 לאחד שני חדרים — כדי שיהיה מקום לספרייה
איך מתמודדים עם אחסון של 3,000 ספרים? בונים ספרייה גדולה תוך תכנון מדוקדק ועבודת 

נגרות מינימליסטית. וזה לא האתגר היחיד שהיה בשיפוץ הדירה של זוג בגיל השלישי מגבעתיים

אחר שנים של מגורים בבית פרטי בכפר, הקן ל
בגיל השלישי, שהורגל  לקוחות  וזוג  התרוקן 
רבים,  וחדרים  חצר  עם  בבית  מרווחים  בחיים 
הממוקמת  20 שנה  בת  עירונית  דירה  ביקש לשפץ 
שלהם.  החדשים  לצרכים  שתתאים  כדי  בגבעתיים, 
כולו:  הבית  את  לשפץ  השניים  חשבו  לא  בתחילה 
נראו סבירים, אך חדר השינה היה  והמבטח  הריצוף 
ועם  קטנטן  חלונות,  נטול  היה  הרחצה  וחדר  קטן, 
זה סומן כמטרה הראשו־ נוח. אזור  חדר ארונות לא 
אחסון  פתרון  נוספת:  בקשה  לצד  השיפוץ,  נית של 
הלקוחה,  הזהירה  רבים",  ספרים  לנו  "יש  לספרים. 

עוד לא הבנתי כמה.  זה  אך בשלב 
כבר בתחילת הדרך התברר כי שיפוץ חלקי לא 
הוחל־ לא  בדירה  האינסטלציה  תשתיות  יספיק. 
חסמו  השנייה  לקומה  שנבנו  המדרגות  מעולם,  פו 
והתחושה הכללית בדירה היתה שהחלל  את החלל, 
כולל,  שיפוץ  הצעתי  הפוטנציאל.  את  ממצה  אינו 
האווירה  את  ויחמם  אותו  ירווח  הבית,  את  שיפתח 

ויצאנו לדרך.   —
הוא אכן כמויות הס־ מהר מאוד הבנתי שהאתגר 
הצריך  שאחסונם  ספרים  כ–3,000  העצומות:  פרים 

להק־ הוחלט  מרובה  מחשבה  לאחר  מדוקדק.  תכנון 
מר־ שינה  לחדר  שיאוחדו  חדרים  שני  לטובתם  צות 

ועמדת מחשב. אלא  גדולה  ווח, שבו תוכננה ספרייה 
שספריית הענק שנבנתה לא הספיקה, ולכן גם בקומה 
בשתי  נוספת.  ספרייה  לטובת  חלל  הוקצה  העליונה 
הספריות מיקמתי כורסה נוחה שתאפשר קריאה ממש 
נגרות  עבודת  נבחרה  בנוסף,  ציבורית.  בספרייה  כמו 
העושר  להבליט את  לספרייה, במטרה  מינימליסטית 

הצבעוני של הספרים עצמם. 
ונטול  הזעיר  האמבטיה  חדר  היה  נוסף  אתגר 
את  שכלל  המרכזי,  המגורים  חלל  וגם  האוורר, 
הבית  בעלי  ברשות  והסלון.  האוכל  פינת  המטבח, 
ממסעותיהם  ותמונות  רבים  אומנות  חפצי  גם  היו 
אהבתה  בתכנון.  התייחסות  היתה  להם  וגם  בעולם 
הדירה  את  לעצב  איפשרה  לצבעים,  הלקוחה  של 
אפ־ חרדל,  תכלת,  מנטה,  ירוק  מגוונת:  בסקאלה 

קלאסי  ריהוט  על  לשמור  בחרתי  בסלון  ובז'.  רפר 
ייחודיות.  מיוחד שיעניק  ושטיח 

התוצאה היא בית מואר, מרווח, מטבח פתוח ומפנק, 
חדר שינה שהורחב משמעותית וזכה לליווי של אמב־

טיה גדולה ומאווררת, לצד שני חדרים שהוסבו לטובת 
ספרייה. פרויקט מיוחד ומלא אופי מתוך אמונה וחזון 
עיצובי שלכל בית יש סיפור ולכל אדם יש את הבית 
המיוחד שלו. בסך הכול הפרויקט כלל עבודות אינס־

טלציה, חשמל ונגרות, מזגנים, ריצוף, חדרי האמבטיה 
וקומה שנייה.

פנים היא מעצבת  הכותבת 

למי

זוג בגיל השלישי
סגנון

קלאסי
השטח

סך הכל 180 מ"ר

₪ 550,000 איפה

גבעתיים
זמן השיפוץ

חצי שנה
חדרים

5 שנהפכו ל–4
תשלום לקבלן

₪ 150,000

שוברים קירות
מירב קצמן
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