
עיצוב

אשליה אופטית
במרכז מסחרי בתל אביב, בלונדון מיניסטור הוותיק והעייף, 

מסתתרת דירה מלאה ברוח נעורים. בעל הבית עיצב אותה עם 
צבעים מדויקים וחללים מרווחים שיכילו מספיק מקום לשלושה 

ילדים וגם לפינות העבודה של ההורים, שעובדים מהבית
מאת עדי יניב צילום איתי סיקולסקי

קיר בחלל המרכזי שמחציתו ספרייה ומחציתו מזווה "סמוי" למטבח הסמוך1

בית דירה של 135 מ"ר בלב תל אביב, ה 
מעל מרכז לונדון מיניסטור, באחד ממגדלי 

המגורים הראשונים שנבנו בארץ כ"מגדל 
יוקרה". 44 השנים שחלפו מאז בניית הבניין ניכרות 

אמנם במראהו, אבל בתוכו מתגלה דירה שמשיבה 
לו רוח נעורים. בדירה חלל מרכזי גדול הכולל סלון 

ומטבח, מבואה ובה פינת עבודה לילדים, שלושה 
חדרי שינה מרווחים, שני חדרי רחצה, שני חדרי 

עבודה להורים ושירותי אורחים.
בעלי הבית זיו מזרחי, מעצב פנים עם ניסיון עשיר 

בתחום המסעדנות והקולנוע, ובת זוגו, עורכת וידיאו. 
בני הזוג ושלושת ילדיהם )3, 6, 10( עברו להתגורר 

בדירה לפני כחצי שנה.
התכנון האתגר הראשון שעמד בפני מזרחי, שעיצב 
את הדירה בעצמו, היה ליצור תחושת מרחב בדירה, 

שהייתה מחולקת לחדרים קטנים וסגורים ובעלת תקרה 
נמוכה. בנוסף, בני הזוג עובדים שניהם מהבית ומבלים 

בו את מרבית זמנם, לכן רצו ליצור מרחב ציבורי 
מרווח ונוח. לשם כך החליטו לשנות את החלוקה 

הפנימית בדירה וליצור בה מרחבים גדולים ונעימים. 
מסייעים לכך חלונות גדולים ודלתות גבוהות וכן 

שימוש נכון במראות לאורך המטבח והמסדרון. 

הסגנון המראה העייף של חדר המדרגות מגביר את 
ההפתעה המתעוררת כשנכנסים לדירה המסוגננת. 

רצפת עץ כהה ורדיאטורים לבנים הצמודים לקיר בכל 
חלל יוצרים תחושה של סגנון "אולד סקול" מעט חמור 

סבר, שנשבר בנגיעות צבע מדויקות. 
העיצוב "העיצוב מושפע מרצון לאזן בין החיבה לגס 

והמחוספס לבין הצורך ביצירת חלל חם ומזמין", אומר 
מזרחי. כך, פריטי ברזל, נירוסטה, מראות וזכוכית 

ניצבים לצד הרבה עץ, מוזאיקה, צבע וטקסטיל. 
בחלל המרכזי ניצבים פריטים בעלי היסטוריה 

משפחתית את כורסאות הטלוויזיה הביאה סבתו של 
מזרחי מאמריקה, ומבית הוריו הובאו שולחן האוכל 
והכיסאות - ארבעה מהם בעיצוב האדריכל והמעצב 

הפיני־אמריקאי אירו סארינן. המטבח מאופיין בקווים 
פשוטים והוא מצופה נירוסטה וצבוע בטורקיז )נגריית 

לינה(, בתוספת אביזרי מטבח צבעוניים. 
ארונות דומים מחברים בין חללי הבית, כולל חדרי 

האירוח והרחצה וחדרי השינה. בחלל המרכזי האפרפר 
משתלבים הצבעים העזים המציצים מחדרי הילדים. 

הסגנון האורבני נמשך בחדרי הרחצה המחופים 
באריחים מלבניים לבנים ופשוטים ומאובזרים 

בכלים מינימליסטיים בקו נקי.  
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2. את הכורסאות הביאה סבתו של מזרחי 
בשנות ה־40 מארה"ב והן רופדו מחדש

3. מבט מהסלון. הפתחים הגדולים יוצרים 
תחושת מרחב למרות התקרה הנמוכה

4. מטבח לא יומרני, מצופה פורמייקה 
בצבע טורקיז )נגריית לינה( ומשטח 

 נירוסטה המכניס נגיעה מחוספסת לחלל
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5. מבואה רחבה המשמשת גם כפינת עבודה 
לשלושת הילדים. דלתות החדרים גבוהות 

מהרגיל כדי לפצות על התקרה הנמוכה בדירה 
6. פינה בחדר העבודה של בעלת הבית

7. פינת עבודה. בני הזוג עובדים מהבית
 8. חדר ההורים. תמונות מרגעים 

 משפחתיים ופינת איפור קטנה יוצרים 
 חלל אישי וחמים

9. חדר רחצה מחופה באריחים לבנים בסגנון 
 נקי ואורבני 

 10. ֿ חדרו של הבן אינו ילדותי ולכן ילווה 
אותו לאורך השנים ללא צורך בשינויים
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