
מי
פני

ב 
צו

עי

ספארי 
בסלון
כשנכנסים לדירה הזאת 
מקבלים תחושה מיוחדת 
של אווירה יוקרתית ועם 
זאת ביתית מאוד, ואת זה 
הצליחה לעשות המעצבת 
ענבר קרפר-סרנוביץ. 
אז איך משדרגים דירת 
קבלן עד לבלי הכר? 
מתחילים בפרטים הקטנים 
והחשובים.

הדירה, בבניין דירות גבוה 
הצופה אל הספארי, הגיעה 
כדירת קבלן די סטנדרטית. 
אבל בעלי הבית רצו ליצור 
בביתם אווירה אחרת. 
משהו שונה, יוקרתי 
ומעניין. ההשראה הייתה 
אורבנית ניו-יורקית. 

שרי גלסנר
צילום: נדב פקט, 
באדיבות דלתות פנדור
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בני המשפחה חיו בדירה   
קטנה וצנועה של 60 

מ"ר, כאשר שני ילדיהם 
המתבגרים חלקו חצי 

חדר ובחדר הנוסף לנו 
ההורים. הדירה הייתה 

כה קטנה עד שהמטבח 
היה חלק מהסלון. 

חלומם של בני הזוג היה 
לקבל היתר מעיריית תל 
אביב להוסיף לבית עוד 

קומה שתשמש למגורים, 
ולייעד את קומת הכניסה 

לחלל מרכזי מרווח 
ויחידת הורים. 

לבסוף, לאחר   
ביורוקרטיה ארוכה 

ומתישה מול העירייה 
והשכנים, אחרי כשנתיים 
התקבל ההיתר המיוחל. 

לצורך תכנון השיפוץ הם   
פנו למעצבת יפית רותם. 

הריצוף בחלל המרכזי   
הוחלף לאריחים גדולים 

בצבע שחור, שמעניק 
מראה אלגנטי ורקע אחיד. 

בניגוד לסטיגמות, הצבע 
והמרקם יחד דווקא גורמים 

לחלל להיראות גדול 
והמשכי.

הצבעים השולטים בעיצוב   
הם שחור, זהב וכסף 

שמשולבים בטוב טעם 
באביזרים.

הסלון עוצב בקווים נקיים   
ובנגיעות של זהב, זכוכית 

וירוק המוחזר מנוף 
הספארי שנראה היטב 

מהחלון הגדול.

| 145 144 | פנימה תמוז תשע"ז



במטבח אין אזור אכילה,   
ולכן השולחן מתוכנן 

לשמש את בני הבית כמו 
גם אורחים רבים לפי 

הצורך. לצורך כך נבחר 
שולחן עגול בעל מראה 

עדין שמשתלב בחלל, 
ובשעת הצורך אפשר 

לפתוח אותו לטובת אירוח 
סועדים רבים.

המטבח לבן כקונטרה    
למקרר השחור, שיוצר 

כמעין קיר נושא במטבח.
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בחדר האמבטיה של   
הילדים הוחלפה האמבטיה 
במקלחון, ומרפסת השירות 

סופחה אל הבית כחלל 
מהודר ומאורגן.

 
שירותי האורחים נצבעו   

והכיור הוחלף ליצירת 
מראה אלגנטי ומזמין. 

 

בחדרים הוחלפו הדלתות   
לדלתות פנדור יוניק. כל 

החדרים והמעברים 
רוצפו בפרקט עץ שנותן 

תחושה חמימה.

מכיוון שבעלת הבית   
עובדת מהבית בתחום 

הדורש יצירתיות 
ומרחב מחשבתי, עוצב 

לה חדר עבודה נעים 
ולא עמוס שמאפשר 
סדר וארגון ועם זאת 

תחכום אלגנטי.
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