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שטח הדירה 115 מ"ר
שטח המטבח 11.5 מ"ר

ביצוע נגריית שמעון מצלאווי
צילום אדריאן דודה

בני זוג עם שני ילדים קטנים, היא עורכת דין והוא טייס, ביקשו 
ליצור בדירה שקנו בצפון תל אביב שילוב של ישן וחדש; לפיכך 
חלק מהאלמנטים המקוריים, שהיו בדירה שנבנתה בשנות ה-70 
של המאה ה-20 ולא שופצה מאז, שומרו ושולבו יחד עם אלמנטים 
וחומרים מודרניים המשמשים רקע לאוסף רהיטי הווינטג' שנאסף 
על ידי בעלי הבית. החיבור הזה מתאים לתפיסתה האסתטית של 
מעצבת פנים שני רינג, שליוותה את בני הזוג במהלך התכנון והעיצוב 
ומאמינה בסגנון אקלקטי המשלב בין סגנונות מגוונים ותקופות שונות. 

מול הכניסה הוצבה מחיצה מברזל וזכוכית משנות ה-60, המטבח מוקם מאחוריה ומימינה 
פינת האוכל, הסלון והמרפסת. המחיצה, שמסתירה באופן חלקי את המטבח, אפשרה 

להגדילו לכיוון הסלון ויחד עם זאת לשמור על חלוקה ברורה בין החללים השונים. 

קיר שהפריד בין המטבח לסלון נהרס במהלך השיפוץ על מנת ליצור חלל ציבורי המשכי, 
ויחד עם זאת המטבח מוסתר מעט בשל מיקומו בקצה. הוא תוכנן בצורת האות ח' ולצדו 
הוצב דלפק ישיבה המפריד בינו לבין פינת האוכל ומותאם לארוחות יומיומיות. גוף התאורה 
שמעליו וגופי תאורה נוספים שנתלו בדירה נאספו על ידי בני הזוג לאורך השנים בשוקי 
פשפשים ושולבו בחלל החדש. לוקר בעל שש דלתות נצבע בתכלת ואובזר בחזיתות זכוכית, 
הוא נגיש מכיוון המטבח ומכיוון פינת האוכל, מהווה אלמנט ויזואלי מהותי בחלל הפתוח 

ומכיל את אוסף הכלים העשיר של בעלי הבית.
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החלל רוצף באריחי גרניט פורצלן דמויי בטון, ובמטבח שולבו חומרי חיפוי מגוונים שיוצרים 
עניין ומשתלבים במראה האקלקטי של הבית. הסגנון האופייני לשנות ה-70 של המאה 
הקודמת היווה השראה בבחירת החומרים והרהיטים: החומר העיקרי שנבחר לחיפוי המטבח 
הוא פורמייקה צבעונית, הצבע הדומיננטי ביותר הוא גוון קורל ששולב בארונות התחתונים 
במטבח עם ידיות אינטגרליות, ומעל הורכב משטח עבודה בגוון בטון ובגימור מט. הכיריים 
מוקמו מול החלון והברז והכיור שובצו במרכז החזית האחורית. הארונות הגבוהים שמעל 
החזית המרכזית תוכננו באופן א-סימטרי, נבחרו עבורם פורניר, זכוכית ופורמייקות שונות, 
חלקן בגימור מט וחלקן מבריקות, ושולבו בהם ידיות חיצוניות עדינות. גם סוגי הפתיחה של 
הארונות הללו שונים זה מזה: חלקם פתוחים ללא דלת, בחלקם דלת הזזה, באחרים פתיחת 

ציר רגילה והשאר בפתיחת קלפות. 
 

את הקיר המרכזי והקיר הימני עד לגובה הארונות העליונים מחפים אריחים לבנים בגודל 
10X10 היוצרים מעין רשת בגוני שחור ולבן. עבור הדלפק שלצד המטבח נבחר משטח עץ 
והקיר שמאחוריו נצבע בגוון לוח גיר. הקיר השמאלי במטבח תוכנן עם ארונות גבוהים 
ומשולבים בו כל מכשירי החשמל: מקרר, מקפיא קטן נפרד, תנור כפול ומיקרוגל. ברשות 
בעלי הדירה אוסף של צלוחיות ומאפרות של חברות תעופה מרחבי העולם שאחת מהן 
הוטמעה באחד הארונות הגבוהים שמשמאל ואילו השאר שולבו על הקיר שלצד פינת האוכל. 


