
פרויקט
אדריכלות:

עיצוב פנים:
צילום:

כי מ אומרת   ,QUICK DESIGN גישת  מפתחת  אריאלי,  פז  קרן  הפנים  עצבת 
"תלמידי 'בצלאל' לדורותיהם בוודאי יאשרו את האקסיומה לפיה כל מוצר צריך 
ולענות על צורכיהם של אנשים. בהנחה שאקסיומות מסוג זה לא השתנו מאז  לספק 

סיום  לימודיי, הדין לגבי עיצוב בהכרח אינו שונה".
לדבריה, גישת העיצוב שפיתחה נולדה בכדי לספק את צורכי הלקוחות, ולא פחות חשוב 
- מבוססת על הנחת יסוד בסיסית לפיה "כשטוב לי, טוב ללקוחותיי, וכשטוב ללקוחותיי 

- אני מאושרת". כמה פשוט ונכון. 

חוויית עיצוב
בית בקדימה

עיצוב פנים: קרן פז אריאלי 
אדריכלות: שרון נוימן ונופך רותם

צילום: אמית הרמן

אחרת
תהליכים פשוטים וברורים וחלוקת הפרויקט ל"מנות קטנות 

הניתנות לעיכול" מחזקים את תחושת השליטה של הלקוח בתהליך 
ומאפשרת לו להבין בקלות את התפיסה העיצובית. סיפורה של 

גישת עיצוב רעננה ומקורית
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לאחר ניסיון של למעלה מעשור בתחום העיצוב והאדריכלות, 
בתוצאות  הלקוחות  של  הבסיסי  הצורך  את  זיהתה  היא 
התחדשות.  ותחושת  הרמוניה  היוצרות  יחסית,  מהירות 
מתמשך.  שיפוץ  של  טווח  ארוך  מתהליך  רתיעה  ומנגד, 
"עוד זיהיתי שלקוחות מחפשים תהליכים פשוטים וברורים, 
מחזקת  בנפרד(  חדר  )כל  לאגפים  הפרויקט  שחלוקת 
ומאפשרת  בתהליך  הלקוח  של  השליטה'  'תחושת  את 
מעין  העיצובית.  התפיסה  את  יותר  רבה  בקלות  להבין  לו 
'מנות קטנות הניתנות לעיכול'. בכך הרווח הינו  כפול: כל 
ההתרגשות  את  היצירה,  חדוות  את  מחדש  מעורר  אגף 

והמעורבות בחיפוש אחר הקונספט העיצובי המיוחל".
הקשר המיוחד עם בני המשפחה שרכשו את ביתם בקדימה 
החל כבר בפגישה הראשונה, כאשר בני  הזוג - שניהם אנשי 
היי-טק במשרות מלאות - העידו על עצמם ש"עיצוב הוא 
לא הצד החזק שלנו". כמו כן, הם אמרו שתידרש סבלנות 
של  תכופות  היעדרויות  בשל  הפנים,  מעצבת  של  מצדה 
הבעל, הטס לחו"ל מפעם בפעם לצורכי עבודה. "בפגישה זו 
חשפתי את גישת QUICK DESIGN המאפשרת ללקוחות 
להגשים את החלום במהירות, בגמישות ובהתאמה אישית. 
הצגתי מספר מסלולי התקשרות עימי, והם בחרו במסלול 
של ליווי צמוד ומעורבות מלאה מצידי לכל אורך התהליך. 
נעים  בעל מרחב  בבית  לגור  כמיהתם  את  לי  הבהירו  הם 

ואינטימי שכיף יהיה להתרווח בו ונעים יהיה לארח בו". 

לצד גרם המדרגות. עושר ויזואלי וצורני

שילוב עדין בין חומרים וצבעים במטבח
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כדי שהבית יתאים למאוויי המשפחה, ניתנו בו הדגשים בכל הנוגע לצבעוניות 
הכללית ולבחירת החומרים. כך למשל, הגוון השולט בסלון הוא אפור: קיר 
ומודרני. הבחירה   יותר קר  זהו סגנון  וספה אפורה. לכאורה,  בטון חשוף 
של גזע  עץ מאסיבי כשולחן סלוני המנוגד באופיו  לקיר הבטון היא דוגמה 

לניגוד שעובד היטב, יוצר מתח עיצובי ועניין.
המופיע  חוזר  צבעוני  למוטיב  דוגמה  הוא  בנגיעות  שהוכנס  הבורדו  צבע 
בחוץ  בנויים  באלמנטים  וחוזר  הספה,  שעל  הפרחוניות  בכריות  בשטיח, 
צבעוני   שליכט  הצבוע  וקיר  מצוירים  בטון  אריחי  הפטיו,  בחצר  כספסל 
במבואת הכניסה. המוטיבים הצבעוניים  מכניסים את חווית  החוץ הביתה, 

והתוצאה והתחושה הכללית הינה תחושה של מרחב ושל הרמוניה. 

"לא די בטעם טוב של לקוחות ובבית בעל ארכיטקטורה מצוינת. אני נתקלת 
בהמון בתים מקסימים, שבהם יש גיבוב של אוספים - חלקם יפים וחלקם 
את  השלימו  לא  שהלקוחות  העובדה  אולי  משהו.  שם  חסר  ועדיין  פחות. 
בין  לגשר  שקשה  העובדה  אולי  החדש.  לביתם  כשעברו  בזמנו,  מלאכתם 
טעמים, בינו לבינה. אולי חוסר היכולת  לזרוק את הישן ולהתחדש.    תפקידי 
נקודות  לחזק  מינונים,  על  לשמור  מדויקות,  בחירות  ליצור  הוא  כמעצבת 
עניין, אזורים שאותם רוצים להדגיש, וגם לפעמים לגשר בן הצדדים. דוגמה 
מעניינת מצויה בפטיו. כאן, תריס ישן שנמצא בשוק פשפשים שופץ קלות 
ונתלה על הקיר. למרגלותיו שלושה עציצים עם שבטבטים ירוקים ומעליהם 

גוף תאורה חלוד המשלים את הסיפור ומכניס קריצה עיצובית. 

צבעוניות עליזה ומסוגננת בחדר הרחצה

מראה נאיבי בחדר הילדים
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אחד מסודות העיצוב הוא ליצור איזון בין הפרקטי לאסתטי. כך 
למשל, בחלל שנתפס כציר מעבר בבית נוצל באופן המשלב 
בין השניים. הפרקטיות הושגה דרך ניצול החלל לטובת אחסון 
- נישות סגורות בדלתות, סלסלות קש ושידה אתנית מתחת 
המזמין  למרחב  הפך  החלל    - שני  ומצד  המדרגות,  גרם 
בגוון  שנצבעה  גלריה  עץ  רצפת  עם  משפחתית,  אינטימיות 
כהה, שטיח בעבודת יד )קיל בן למעלה מ-60 שנה( ואביזרי 

נוי אותנטיים.
בו  יש  וצבעים.  חומרים  בין  עדין  שילוב  שבו  במטבח,  גם  כך 
ואריחי  בהיר  קיסר  אבן  משטח  שמנתי,  בגוון   MDF דלתות 
פסיפס המעטרים בעדינות את הקיר. זאת לצד רגלי עץ ויחידת 
בוצ'ר נשלפת שמעליה יחידה שנרכשה בנפרד ונצבעה במיוחד 
עבור הפרויקט. גוון הטורקיז-תכלכל העדין שנבחר בקפידה 
חוזר בנגיעות פרחוניות בווילון המעטר את חלון פינת האוכל 

ומקבל משנה תוקף בבחירת האגרטל בגוון הכחול-מעושן.
שהתארכה  תקופה  חודשים,  כשלושה  של  תקופה  לאחר 
הסתיים  לחו"ל,  הבית  בעל  של  תכופות  נסיעות  בעקבות 
לי  יורשה  אם  הבית,  "בעלי  במלואו.  הושלם  והבית  הפרויקט 
לומר, מאוהבים בביתם החדש ומספרים על מחמאות חוזרות 
לפגוש  לי  שהזדמן  הפעמים  באחת  אורחיהם.  מצד  ונשנות 
ההמתנה  בזמן  כמוס:  בסוד  אותי  שיתפה  היא  הזוג,  בת  את 
הוא  עסקים,  פגישות  לעוד  בדרכו  בנמל התעופה,  בעלה  של 
נכנס לחנויות ספרים ורוכש מגזינים של עיצוב כדי לשטוף את 

העיניים..." 0

הטמעה של קריצות עיצוביות ברחבי הבית פינת ישיבה בפטיו האינטימי
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