
ומסתיים לגמרי אחרת, עם שיפוץ יפהפה ומקורי בדירה בת 21 שנה, 
שהמשפחה שמתגוררת בה בסך הכל חשבה להחליף את המטבח
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בעיה בצנרת גרמה לזוג בני 50 פלוס עם שלוש בנות בוגרות, המתגוררים 
בדירת דופלקס חיפאית, להחליט על שיפוץ המטבח. אבל קליק הדדי עם 

מעצבת הפנים קרן פז, שאליה פנו לעזרה, הוביל לשיפוץ מקיף יותר שנמשך 
כשלושה חודשים )"עד היום בעלת הבית מתקשרת להודות לי", מספרת 
פז(. במהלך השיפוץ נשברו כשבעה קירות בדירה, שגילה 21 שנה וגודלה 

כ־160 מ"ר, קירות אחרים נבנו במקומם, ורוב החיפויים והרהיטים הוחלפו 
ועודכנו. "היה משהו באנרגיות של בני הבית ובחיבור בינינו שתפס אותי", 

אומרת המעצבת. 
פז, בוגרת בצלאל ולימודי עיצוב פנים, עיצבה את הבית בשיטת עבודה 

שפיתחה בעצמה, שאותה היא מכנה Quick Design. "לפני כמה שנים, 
אחרי תכנון, עיצוב וליווי של פרויקטים ארוכים של בניית בתים מאפס, 
הבנתי שבעצם אני הכי טובה בפרויקטים קצרים, מהירים וממוקדים. 

הם אלו שגורמים לי להתרגש ולהתלהב", היא מספרת. "בעקבות ההבנה 
הזאת החלטתי לקחת על עצמי פרויקטים קצרים, של עד שלושה חודשים. 

זו גם אחריות שקיבלתי על עצמי, שפרויקטים לא יימשכו כמו מסטיק 
ושהלקוחות שלי יצליחו להפיק ממני את המיטב", מספרת המעצבת 

ומוסיפה שמדובר בתהליך הדדי פעיל, שבמהלכו היא מלמדת את הלקוחות 
 .Pinterest לעבוד עם כלים כמו

החלל הציבורי רוצף בגרניט פורצלן דמוי בטון מוחלק 
במקום בבטון אמיתי, הנוטה להיות פחות עמיד

החלון במטבח הוגדל משמעותית כדי להכניס אליו 
את נופי הכרמל הירוק שבחוץ
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הכל יחסים
"הבית נמצא בשכונת גבעת אורנים בחיפה, ויש להם נוף עוצר נשימה 
לכרמל", מספרת פז. "אבל הוא היה עתיר זוויות מוזרות, ובנוסף היו 

כל מיני אילוצים קונסטרוקטיביים. אחרי מחשבה הבנתי שצריך לנצח 
עם האילוצים ולא להיאבק בהם", היא מתארת. כך נולדה, בין היתר, 
תעלת המיזוג החשופה והבולטת בסלון. "אילוץ" נוסף נבע מביקוריה 

של הנכדה, שהכתיבו בחירות פרקטיות מסוגים שונים. "כך, למשל, 
החלטנו לרצף את הבית בגרניט פורצלן דמוי בטון מוחלק במקום 

בבטון אמיתי, הנוטה להיות פחות עמיד", מסבירה פז.
מטרת העבודות, לדברי המעצבת, הייתה ליצור בית חמים ומזמין עבור 
המשפחה, שיהיה מעודכן ומותאם לצורכיהם. "מדובר בזוג שנמצא יחד 
מגיל 16", היא אומרת. "הם מקסימים ותומכים אחד בשני. בעלת הבית 

מאוד אהבה את הסגנון שלי וידעה בדיוק מה היא רוצה. לא רק שלא 
היו בינינו ויכוחים, אלא שגילינו לא פעם שכל אחת מאיתנו שמרה 

תמונה זהה מה־Pinterest כמקור השראה. היא תמיד הייתה פתוחה 
לשלל רעיונות לא שגרתיים, כמו תעלת המיזוג התעשייתית הכסופה".
ויכוחים אמנם לא היו, אבל דיונים פֹורים דווקא כן. "היה איזה דיון 

על השימוש באריחים מבטון מאויר, הנחשבים פחות עמידים מגרניט 
פורצלן למשל", מפרטת פז. "אבל במקרה הזה, להבדיל מן המקרה 

של הריצוף הכללי בבית, לבעלת הבית היה חשוב מאוד המראה. לא 
ויתרנו על האהבה שלה למראה הזה ושילבנו את האריחים שעליהם 

חלמה במטבח, בשירותי האורחים ובחלק מהחדרים, במעין שטיח 
גיאומטרי מעניין". 

אל מול הכרמל
החלל המרכזי בקומה הראשונה כולל סלון, פינת אוכל, מטבח, שירותי 

אורחים, ממ"ד, חדר רחצה וחדר שינה של אחת הבנות, שהוגדל במהלך 
השיפוץ )לטובת ארון נעליים, מראה ואזור התארגנות נעים עם רצפה 

מאוירת עבור הצעירה(. החלל המרכזי מסתיים בוויטרינה גדולה הנפתחת 
למרפסת נוף עם אוויר הרים והרבה חורש ירוק, הטיפוסי לכרמל. 

פתיחת הוויטרינה התאפשרה הודות לכמה מהלכים שנעשו בתכנונה של 
פז ובביצועו של הקבלן לאוניד שוחט. "המטבח שבקומה הראשונה היה 
אחר לגמרי והיה בו רק חלון קטן. הגדלנו את החלון משמעותית ויצרנו 

חלון מפרופיל בלגי שמתחיל מגובה השיש ובולט החוצה כדי לאפשר 
לנוף להיכנס פנימה ולהשתלב בפנים הבית", היא מספרת. "במקביל 

הורדנו את המחיצות בין המטבח לשאר החלל המרכזי. ידעתי שיש שם 
קונסטרוקציות תומכות, אבל זה לא הפחיד אותי ושילבתי אותן בעיצוב: 
הוספתי לצד העמוד האלכסוני התומך עוד עמודים, כדי שייתנו גם מענה 
קונסטרוקטיבי וגם עיצובי במקום הקיר שהסרתי. את העמודים צבעתי 

בשחור־גרפיט עדכני". 
החלל מאובזר בכמה רהיטים שנשארו מהגלגול הקודם, כמו שתי 

כורסאות היחיד בסלון, אבל רוב הפריטים והרהיטים בו חדשים לגמרי. 
רובם נרכשו בטורקיז האוס במושב בני דרור, ובהם הספה בסלון, 

המראות, גופי התאורה, האקססוריז והמשרביות, ששולבו בכמה מוקדים 
בבית. שולחן האוכל נשאר ועבר שיפוץ – קיצור ושיוף - והותאמו לו 

כיסאות גינה קלילים בצבעים שונים שנקנו בביתילי. השטיח הצהבהב 
בסלון וספסל הברזל מתחת לטלוויזיה נרכשו בקסטיאל AS IS. "הסגנון 

המעצבת מספרת שבעלת 
הבית הייתה פתוחה 

לרעיונות לא שגרתיים, 
כמו תעלת המיזוג 

התעשייתית  

חדרה של אחת הבנות 
זכה גם הוא לשיפוץ
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שבחרנו למטבח היה כפרי ובנה אותו נגר", מספרת פז. "כך משלים המטבח 
את המראה של שאר החלל המרכזי ומתאים מאוד לנוף הטבעי שבחוץ". 
את הרצפה בקומה הראשונה בחרו בני הבית, כאמור, לחפות באריחים 

גדולים מאוד של גרניט פורצלן בגוון בהיר במראה של בטון מוחלק )מחברת 
עמודי שלמה(, ואילו הרצפה בקומה העליונה חופתה בפרקט למינציה מולבן, 

הנראה קצת משופשף ומשויף, כדי להעניק לרצפה אופי, כיאה לבית ותיק.
בקומה השנייה יש חדר שינה של אחת הבנות, חדר רחצה, חדר שינה 

להורים עם חדר רחצה פרטי צמוד, וכחלק בלתי נפרד ממנו גם חדר שירות 
ובו מכונת כביסה. המדרגות המקשרות בין שתי הקומות שודרגו אף הן: 

 המדרכים מאבן שיש עברו הברקה ונוספו להם אריחים מאוירים. גם 
מעקה היד נוסף במהלך השיפוץ, לאחר שהוחלט לסגור בקיר גבס את החלל 

שהיה מתחת למדרגות ולהוסיף כך עוד מקום אחסון פרקטי. את מקום 
האחסון החדש תוחמת באלגנטיות דלת עץ שיצר הנגר בסגנון משלים לזה 

של המטבח. 
חדר הרחצה של ההורים זכה אף הוא לשיפוץ יסודי. "לפני השיפוץ ניצב 

בחדר הרחצה ג'קוזי גדול שלא היה בשימוש ומרפסת שכמעט לא נוצלה. 
המרפסת, הצופה לכרמל, סופחה לחדר הרחצה והפכה לאזור השירות, 
הדלת שהובילה אליה פורקה, כך שהריצוף ממשיך, והוספנו משרביות 

במקום לבני זכוכית מיושנות שהיו שם", מספרת פז. 
"לריצוף נבחרו אריחים מצוירים בגודל של 20 על 20 ס"מ )מחברת חלמיש(, 

וכדי להרגיע את העומס שעל הרצפה בחרנו לקירות חיפויי גרניט פורצלן 
גדולים מאוד במראה של בטון, נקי מאוד וטרנדי. כדי לאזן את המראה 

הנקי והקר של הבטון נבחרה שידת כיור כפרית בצבע טורקיז ומראה 
מסוגננת עם תאורה תואמת מעליה. 

"בסופו של דבר, מי שגר בבית הם הלקוחות", אומרת פז. "יש בתים מאוד 
יפים שמרגישים שמעצב היה בהם, אבל לא מרגישים שזה הבית של האנשים 
שגרים שם. בבית הזה אני יכולה לומר בוודאות שהוא משקף את מי שגר בו, 

והכל נבחר לטעמם ובשיתוף פעולה מלא ִעמם", מסכמת פז. 

גם שירותי האורחים 
זכו לשיפוץ מסוגנן

בעלת הבית חלמה על אריחים מצוירים, 
והם שולבו במקומות שונים בדירה

החלל שמתחת למדרגות 
נסגר בקיר גבס עם דלת, 
מעשה ידי נגר, כדי ליצור 

עוד מקום אחסון

שידת כיור כפרית ומראה מסוגננת 
בחדר הרחצה של ההורים 


