בית במושב בשרון
עיצוב פנים וחוץ :קרן פזQuick Design ,
צילום :הגר דופלט ,תומר בורמד

דיאלוג עם עצמי

המעצבת קרן פז מציגה לנו את ביתה המשופץ,
ועל הדרך חושפת את הדיאלוגים שניהלה עם עצמה
 דיאלוגים פנימיים ,באישון לילה ,בכדי להגיעלתוצר המדויק עבורה ועבור בני משפחתה

ה

מעצבת קרן פז ,בעלת עסק עצמאי משלה וניסיון
של למעלה מ 15-שנה ,היא מפתחת גישת Quick
 - Designגישה עיצובית ייחודית המאפשרת גמישות מרבית
ללקוחות .הפעם ,היא אותגרה בפרויקט ייחודי :לחבוש שני
כובעים בו זמנית ולהיות הן המעצבת והן הלקוחה ...וכך,
כל השאלות הרלוונטיות שהיא נוהגת לשאול את לקוחותיה
בנוגע לפרויקט ,קיבלו משנה תוקף ויצרו את הדיאלוג הפורה
שהתנהל וקדח בעיקר בראשה שלה :שאלות בנוגע לתקציב,
בנוגע להעדפות העיצוביות ,הצרכים הפונקציונליים ועוד
נשאלו וקיבלו תשובה עיצובית .התוצאות – לפניכם.
מדובר בבית ישן במושב בשרון ,המשתרע על מגרש גדול
של כדונם .הבית שופץ ושינה את פניו לחלוטין ,עם תכתיבים
מדויקים שהכתיבה קרן לעצמה .התכתיב הראשון :לעמוד
בתקציב.
התכתיב השני היה להשאיר את הבית על קומה אחת מבלי
לפגוע או לנגוס בפוטנציאל השטח בחזית הבית .והתכתיב
השלישי :להשאיר את הבית במראה פשוט וכפרי ,המתאים
לצביון הכפרי העוטף אותו.
עיצוב 56

בחדר המשפחה :קיר אחד נצבע בצבע שחור מגנטי
ועליו ניתן לקשקש עם גירים ולמגנט ציורים

שפע שובה לב של גוונים ומרקמים במטבח

השיפוץ החל בתכנון מקדים וזיהוי הצרכים של בני הבית“ .בגדול ,שמרתי על מעטפת הבית .כמובן שכל נושא הפתחים קיבל טיפול וחשיבה
מחודשת .פתחים מסוימים הועצמו – כך למשל ,החלונות שהיו בחדר המגורים גדלו והפכו לוויטרינות שמהן ניתן לצאת לחצר .מאידך ,חלון
אחד במטבח הוקטן והפך לדלת יציאה לחצר האירוח” .את הגג הוחלט להגביה במטרה לייצר בחלל המרכזי תחושה של מרחב וגובה .את
הרעפים הישנים בחרה קרן להשיב ולשמר ,כך שהגג החדש התהדר ברעפים ישנים“ .זוהי החלטה ששירתה שני ערכים חשובים בעיניי .האחד
הוא עמידה בתקציב ,והשני  -ולא פחות חשוב  -לשמר עד כמה שניתן את הדיאלוג הכל כך מרכזי בעיצוב שלי :דיאלוג בין ישן וחדש .אני
מוצאת שהשילובים בין השניים הם אלו שיוצרים נשמה בבית ונותנים את הערך המוסף”.
במראה אקלקטי :פינה בחדר רחצה

עיצוב 58

קורות העץ בתקרה מדגישות את היחסיות בין הגבהים

לדבריה ,רק כאשר עומד פריט או רהיט בעל צביון ישן ונוסטלגי
לצד פריט חדש ,הדיאלוג הופך מעניין ורב-גוני .כך למשל ,שתי
הכורסאות בחדר המגורים נמצאו זרוקות בחצר של חברה
אהובה“ .זיהיתי את הפוטנציאל הגלום בהן ,והחברה פרגנה לי את
הכורסאות שבאמת היו במצב ריקבון מתקדם .הכורסאות קיבלו
טיפול מסור ורופדו בבדים חדשים .כך גם קרה עם ארון המשקאות,
שהגיע הישר מהסבתא .תחילה הוא שימש כארון בגדים בחדרה של
הבת ,ולאחר השיפוץ “התבגר” וקיבל שדרוג לשאת בחובו אלכוהול
במקום בגדים.
דלת הכניסה של הבית זכתה לנגרות מחודשת בהשראת דלת ישנה
משוק הפשפשים שלא שרדה את תלאות השיפוץ ,והספסל הישן
שנקנה עבור פינת האוכל ,ארח חברה לכיסאות העץ שניתנו לקרן
במתנה מלקוחה ותיקה שקרן ליוותה לרכישות חדשות (היא מציעה
שירות הכולל ימי סיור מרוכזים).

בתמונות :הבחירה בחומרים החמים לצד צבעוניות קרירה שירתה את חווית ההרמוניה בבית

הבית כולו רוצף ברצפת עץ תלת-שכבתי ,אלון מעושן ,ובאזור
המטבח ,שירותי האורחים והמרפסת ביציאה מחדר ההורים –
רוצפה הרצפה בבלטות של פעם ,צבעוניות ומצוירות מבטון.
גם כאן ,הבחירה בחומרים החמים לצד צבעוניות קרירה
של גווני אפורים ,מבהיר ועד שחור וכחול מעושן על גווניו -
שירתה את חווית ההרמוניה בבית“ .אני מאמינה שאיזון הוא
הכרחי ביצירת הרמוניה בבית ,מספרת קרן ,ופונה לספר על
לימודי תורת הפנג שואי העתיקה“ .הכוחות המנוגדים יוצרים
את השלם ,יין ויאנג ,ולכן אין חדש בלי ישן ,אין גבוה בלי נמוך
ובחירת חומרים וצבעים על פי החמים והקרים יוצרת את
היחסיות בין הקטבים ומביאה את ההרמוניה והאיזון הנחשק,
המקרין גם על בני הבית”.
קורות העץ בתקרה מדגישות את היחסיות בין הגבהים ומהוות
אף פתרון פונקציונלי לתאורה שמעל פינת האוכל .המעבר
מהחללים הציבוריים בבית לחללים הפרטים (חדרי השינה
והמקלחות) נעשה באופן הדרגתי ומופרד מאחורי קיר הקמין
המחופה בבריקים מפירוק“ .חדר המשפחה הקטן נועד עבור
הבנות וחברותיהן לשם צפייה בטלוויזיה ,וכמובן לשם קשקושי
מוח או לוח :קיר אחד נצבע בצבע שחור מגנטי ועליו ניתן
לקשקש עם גירים ולמגנט ציורים”.

עיצוב 60

חדרי הבנות התברכו בגלריות בכדי לנצל את החלל שנוצר

בתמונות :מבטים אל חדרי הרחצה

שירותי האורחים מוצנעים ,אך כאשר נכנסים אליהם מגלים הפתעה נעימה :לצד אריחי בטון שחורים המחפים את הרצפה והקיר ,ישנו שימוש
עדין בחומרים טבעיים :קורות עץ שחוברו יחדיו ונצבעו בלבן עם צירים שחורים הפכו לדלת ארון החשמל“ .כן ,הדלת קצת פרוביזורית ,אך היה
תענוג לייצר ,לבנות ולצבוע אותה יחד עם אבי ,שלא הבין מדוע בחרתי עצים עם חורים”.
“חדרי הבנות התברכו בגלריות בכדי לנצל את החלל שנוצר .אנחנו הרווחנו שטח מצד אחד אך איבדנו את הסמכות ההורית מאידך” .חדר הרחצה
של הבנות קיבל התייחסות “תואמת גיל” :שרפרף קטן עבור הילדה הצעירה ומדף אינסופי בנוי לכל התמרוקים והאיפור של הגדולה .סוויטת
ההורים הופרדה מההמולה והחצר הפרטית (מרפסת שמש) שנוצרה מחוץ לחדר אפשרה פרטיות מרבית .חדר הרחצה של ההורים הופרד
מהשירותים (שתי כניסות שונות) מתוך חשיבה על כיבוד הפרטיות.

עיצוב 62

חדר שינה הורים ,אל מול הגינה

סוויטת ההורים הופרדה מההמולה והחצר הפרטית שנוצרה מחוץ לחדר איפשרה פרטיות

“זוהי עוד דוגמה קטנה המחדדת את חשיבות הדיאלוג שיש לקיים
כאשר נכנסים לחוויית עיצוב כוללת” ,מסבירה קרן“ .אין נכון
ולא נכון  -יש לשמוע את צרכי הלקוח ,להקשיב ולמצוא פתרון
מתאים .גישת  Quick Designשפיתחתי מושתת על תקשורת,
שקיפות והתאמת ה’חבילה’ המדויקת ביותר עבור לקוחותיי .יש
החפצים בליווי רציף מ א’ ועד ת’ ויש המעדיפים פגישות יעוץ
בודדות ,או לחלופין  -שאלווה אותם במסע רכישות ואמליץ
להם על מקורות השראה מעניינים .ולסיום ,אני מאוד ממליצה
על הבלוג ‘הביתה’ כמקור השראה .חלק מהתמונות אף צולם
במסגרת ביקורם בביתי”0 .
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