שואלת  ,עונה ומוצאת פתרונות
מוצרי חשמלDE DIETRICH :

שואלת ,עונה
ומוצאת פתרונות
צילום:
אורית אלפסי
שטח 150 :מ"ר
עיצוב :טל גלעד
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אחרי עשרים שנות ותק בעיצוב פנים ,העמידה לעצמה טל גלעד
אתגר  -עיצובו של בית משפחתה .על פי עדותה ,להיות לקוחה
של עצמה ,זו משימה לא קלה אך מאוד חווייתית ,כי בהיעדר
לקוחות ,היא נעזרה בבני משפחתה שבפעם הראשונה בקריירה
שלה היו שותפים להחלטותיה

31
מודעה

שואלת  ,עונה ומוצאת פתרונות
שטיח :השטיח האדום | וילונותTAFUR :

בית בן  13שנים ,בנוי על צדו של מדרון ,ממוקם
באחד מרחובות העיר מודיעין ,התאים לדרישות
המשפחתיות של המעצבת טל גלעד .לשני בני הזוג,
טל ובעלה ,רופא ומוהל שעובדים מהבית ,שתי בנות,
עובדה שהכתיבה בעליל מספר חדרים כנדרש,
עם הפרדה בין חיי משפחה שומרת מסורת לבין
עבודה .תכנית הבית המקורית התאימה ברובה
לחלוקה המתבקשת .משרדה של טל נקבע בממ"ד
הצמוד לכניסה ולגרם המדרגות שמוביל לקומת
המרתף ,בה מוקמה הקליניקה של בעלה .דלת
זכוכית פסים חצי אטומה ,שעוצבה אל מול הכניסה,
במצב סגור ,יוצרת את ההפרדה הרצויה .כאשר
הדלת נפתחת על גבי קיר מחופה בטפט מוזהב,
גוברת בפינת האוכל אווירת החמימות המשפחתית.
שינוי מהותי נוסף שהותאם לסגנון חיי המשפחה,
היה החלפת מיקומם של המטבח והסלון .במקור,
המטבח ,מצומצם בגודלו ,היה מול הכניסה ,והחלפת
מיקומו עם מיקום הסלון אפשרה להגדיל אותו
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ולהתאימו לצורכי המשפחה השומרת כשרות.
שני מקררים ושני מדיחי כלים הוסתרו מאחורי
דלתות המטבח ,ושני תנורים שולבו בהן .בתוספת
דלפק גדול ,נמצא מקום לכיור נוסף והוכשר מקום
המשמש את בני המשפחה בארוחות יומיומיות.
בנוסף ,במרחב החברתי ,מתוך מגמה להחדיר
פנימה אור טבעי ,הוגדלו כל החלונות למקסימום
האפשרי← .

33
מודעה

שואלת  ,עונה ומוצאת פתרונות
דלתות :לנדאו ,וילונותTAFUR :

לשעות החשיכה הותאמה תאורה ממוקדת

מעל הדלפק במטבח ,מעל השולחן בפינת
האוכל ובמרכז הסלון .בקומה העליונה
עוצבו חדרי השינה .יחידת הורים עם חדר
רחצה צמוד ,וחדר רחצה נוסף משותף
לשני חדרי הילדים .בכל הבית ,בו בולטים
גוונים של לבן ,אפור ,שחור ועץ ,נוספו נגיעות
של אלמנטים מוזהבים ,ורוד פודרה וירוק,
למעט חדרי הילדים שמודגש בהם הרקע
הלבן .טל מסכמת" :לא קל להיות הלקוחה
של עצמך ,נדרשתי לשאול ,לענות ,לספק
פתרונות ולעמוד בתקציב שקבענו .ללא ספק
הייתה זאת חוויה שונה ומאתגרת .לשמחתי
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ולשמחת משפחתי ,השיפוץ היה עבור כולנו חוויה

מגבשת ומצמיחה שחשפה בפעם הראשונה את
ילדיי לצד המקצועי שלי■ ".

נוימן חיינר מוסיפים
עבור אדריכל ומעצב ,עיצוב בית עבורו ועבור
בני משפחתו שלו הוא אתגר לא קטן .ניכר
שהמעצבת השכילה ליצור בית שהוא מקור
גאווה מקצועי אבל בראש ובראשונה בית חם
ונעים למשפחתה שלה .היכולת לנסח יחדיו
שאלות ולהיות פתוח לתשובות למרות שהיא
"המומחית" בתחום היא נהדרת.

