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יחד עם המעצבת יצרו בני משפחה בקיבוץ 
מעגן מיכאל שילובי צבעים מפתיעים. 
בזכות המיקום הם נהנים גם מנוף לים

ענת רן ׀ צילום: אבישי פינקלשטיין

הטילו עוגן

שילוב הרמוני של גוני פסטל מאופקים וצבעים עזים 
יותר אינו עניין פשוט, אך הבית במעגן מיכאל עומד 

באתגר בכבוד ונקודות הצבע החזקות משתלבות 
היטב בהרמוניית הצבעים הרגועה, והתוצאה מלאת 

שיק וייחודיות.
הבית, שגודלו 160 מ"ר, נמצא בשכונה חדשה 

שנבנתה בקיבוץ לבנים ממשיכים. השכונה כוללת 
בתים דו־משפחתיים בעלי שתי קומות והדיירים 

יכלו לבחור בין מספר דגמים שכולם תוכננו על ידי 
"משרד תכנון מעגן מיכאל". 

"התכנון המקורי של משרד התכנון היה טוב, 
אך היה צורך להכניס שינויים שיתאימו לצורכי 

המשפחה ולבחור את החומרים הנכונים בעיצוב 
פנים החללים", מספרת מעצבת הפנים גלי שרון. 
"עבודתי כללה ליווי ותכנון בכל המישורים, כמו 

תכנון חשמל ותאורה, מיקומי אינסטלציה, תכנון 
נגרות המטבח, ארונות רחצה וכל שאר ארונות 

האחסון, נגרות כללית לכל חדרי השינה, בחירת 
חומרי חיפוי כגון ריצופים, פרקט וחיפוי חדרי 

הרחצה, בחירת גופי תאורה ופריטי ריהוט. 
"תהליך העבודה היה ללא ספק הפריה משותפת 

של שני הצדדים. בניגוד למה שחושבים, עבודה עם 
מעצב או אדריכל יכולה להיות נעימה והרמונית. 

חייבים להיווצר פתיחות ושיתוף פעולה בין 
הלקוחות למתכנן כי מדובר בתהליך מאוד אינטימי 

ואישי שלעתים חושף קושי רב בקבלת החלטות או 
מחלוקות שנגרמות בדרך לקבלת ההחלטות. תהליך 

חיובי ופורה בין הצדדים מביא ליצירה משותפת 
ולתוצאות מצוינות".

לבית, שבו גרים זוג הורים ושלושה ילדים בגיל בית 
הספר, שלושה כיווני אוויר - צפון, מערב ודרום 
- ומהחלונות בקומת הקרקע ובחדר השינה של 

ההורים בקומה העליונה נשקפים נוף הים ובריכות הדגים. 
הסגנון המאפיין את עיצוב הפנים של הבית הוא כפרי עדין. 

הוא כולל פריטים ואוספים שצברה בעלת הבית לאורך השנים, 
ומוסיפים אופי רב לבית.

קומת הקרקע
בקומת הקרקע נמצאים מטבח, סלון, שירותי אורחים וממ"ד, 

וכן חדר שינה וחדר רחצה המשמשים את הבת הבכורה. 
לחללים הציבוריים בקומה נבחרה אבן בגוני אפרפר שיוצרת 

רקע הולם לפריטים המונחים עליה.
מקום מיוחד בקומה, ליד הקיר, מוקדש לפסנתר שנבחר לאחר 

חיפושים רבים של דיירי הבית והוא מתאים בעיצובו ובגווניו 
לבית. המקום לפסנתר נקבע כבר בשלבים הראשונים לתכנון.
הרצפה בחדר הבת מחופה בפרקט אלון מולבן, והרהיטים - 

הכוללים מיטה וחצי ושולחן כתיבה ומעליו כוורת עץ - צבועים 
בלבן שבור שמנתי. הדלתות הייחודיות של ארון הבגדים 

כוללות טפטים ממוסגרים. 
הממ"ד משמש כחדר עבודה וטלוויזיה וכחדר אורחים, וכולל 

המרבץ בממ"ד. הרמוניית גוונים 
רגועה עם נגיעות צבע עזות

הסלון מופרד מאזור הכניסה ומפינת 
האוכל באמצעות פריטים שונים

דלתות זכוכית שנמצאו בתכנון המקורי 
הוגדלו כדי לאפשר לנוף לחדור לבית
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למשפחה היה חשוב 
שהמטבח יתוכנן באופן 

שיאפשר פעילות והכנת 
ארוחות יומיומית. בהתאם 

לרצונו של אב המשפחה 
הוחלט על מטבח מעץ 

מלא. כדי שלא ליצור מראה 
כבד הוחלט על אלון מולבן

שולחן עבודה וספרייה מאיקאה, ומרבץ 
בצבעוניות שקטה הנפתח למיטה. שירותי 

האורחים בקומה צופו באריחי בריק וכוללים 
כיור ואסלה לבנים תואמים במראה מיושן.

חדר המדרגות חופה בלוחות עץ אלון מולבנים 
התואמים את הפרקט בקומה העליונה ובחדרה 

של הבת. את המדרגות מעטרת מנורת זכוכית 
כדורית המשתלשלת מתקרת הקומה העליונה.

המטבח 
למשפחה היה חשוב שהמטבח יתוכנן באופן 

שיאפשר קשר עם הפעילות בבית תוך כדי הכנת 
הארוחות. לכן, למשל, הכיריים הותקנו על האי, 

מול הסלון. בהתאם לרצונו של אב המשפחה 
הוחלט על מטבח מעץ מלא. כדי שלא ליצור 

מראה כבד מדי הוחלט להשתמש באלון מולבן. 
פריטי הנגרות במטבח - וכן הארונות בחדרי 
הרחצה, ביחידת ההורים ובחדר הבת - נוצרו 

בנגריית "היסוד החמישי" בקיבוץ מענית.
המטבח הוא פינתי ובנוי בצורת אות L הפוכה. 
סגנונו כפרי "לייט". דלתות הארונות מעוטרות 
במסגרות, והכיור עשוי חרס ואחת מדופנותיו 

חשופה. דיירי הבית ביקשו שתהיה במטבח גם 

פינת ישיבה לא רשמית לצד פינת האוכל, ולצורך כך 
נבנה אי גדול מעץ אלון שאחת מצלעותיו צמודה 

לקיר והוא מפריד בין המטבח לפינת האוכל. כניגוד 
לגוני העץ נצבע גוף האי בגוון ירקרק תכלכל. מעל 

האי יש ארונית מעוצבת השקועה בחציה בקיר, 
שנועדה לתצוגת פריטים כגון ספלים או פסלונים. 

שולחן האוכל, הכיסאות וכיסאות הבר, הספסל 
ופריטים נוספים בבית נקנו בחנות "חדרים". 

הסלון
במרכז קומת הקרקע נמצא הסלון המופרד מאזור 
הכניסה ומפינת האוכל באמצעות פריטים שונים – 

שטיח קילים צבעוני, כורסה מהחנות "חפצים" וספה 
מרפדיית "טופ האוס". מלבד הכורסה והשטיח, 

לסלון נוספים כתמי צבע עזים מכריות ומשמיכת 

סגנון כפרי עדין משולב 
באוספים שצברה בעלת הבית

המטבח. באי תוכננה 
פינת ישיבה לא רשמית

הפסנתר. נבחר אחרי חיפושים רבים ומקומו 
נקבע כבר בשלבים הראשונים לתכנון

ארונית פתוחה 
המשמשת 

לתצוגת פריטי נוי

תותים בקערה 
בעיצובה של 

פוגי נעים
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טלאים סרוגה, תמונות גובלן ויצירות של פוגי נעים. פריטי ריהוט מעץ מאזנים את 
מראה החלל. הסלון פתוח אל הנוף באמצעות דלתות זכוכית גדולות. פתחים כאלה 

תוכננו בכל דגמי הבתים בשכונה, וכאן הוחלט למקסם את גודלם והם מוסיפים לחלל 
אור טבעי ותחושת מרחב. 

הקומה העליונה
בקומה העליונה יש שני חדרי שינה לבנים, חדר רחצה, יחידת הורים ומרפסת צמודה. 

במסדרון נבנה ארון שבחלקו יש מדפים פתוחים המוסיפים עניין. זוהי תוספת של נגרות 
איכותית לחלל שבדרך כלל נוטים להזניחו. הארון בנוי מעץ וחזיתותיו צבועות בתנור. חלקו 

משמש לאחסון וכארון שירות, ובחלק שנותר פתוח ניצבים ספרים וחפצים שונים.
חדרי הבנים מאופיינים בגוני כחול וחאקי. בכל חדר שולחן כתיבה, מיטה וארון קיר 

בהזמנה אישית שנבנו ב"נגריית שבלול". האווירה הייחודית של כל חדר נוצרת באמצעות 
החפצים האישיים והאוספים של הדיירים. חדר הרחצה של הבנים כולל ארון ארוך בגון 

זית, מקלחון ונישה למכונת הכביסה. 

"עבודה עם מעצב 
או אדריכל יכולה 

להיות נעימה 
והרמונית. חייבים 
להיווצר פתיחות 

ושיתוף פעולה בין 
הלקוחות למתכנן 
כי מדובר בתהליך 

מאוד אינטימי ואישי 
שלעתים חושף קושי 

רב בקבלת החלטות", 
אומרת שרון

מנורת זכוכית 
כדורית משתלשלת 

מהקומה העליונה

חדרה של הבת. דלת ארון הבגדים 
מעוטרת בטפטים ממוסגרים

חדרי הבנים. אווירה ייחודית נוצרת 
באמצעות חפצים אישיים ואוספים

חדר הרחצה 
של הבת
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חדר הרחצה 
של ההורים

שולחן איפור 
עשוי עץ 

שנקנה בשוק 
הפשפשים

1622014  מרץ 

יחידת ההורים
יחידת ההורים תוכננה כדי ליצור מרחב פרטי 
לבני הזוג בבית עם ילדים מתבגרים. היחידה, 

הכוללת מרפסת צמודה, נמצאת בצידו 
המערבי של הבית ופונה לים. החלל הפתוח 
נותן תחושת מרחב והוא כולל חדר רחצה 

ושירותים וחדר ארונות. הרצפה מחופה פרקט, 
למעט אזור חדר הרחצה. 

המיטה נבנתה על ידי נגר במראה נקי וצבועה 
בתנור. שולחן האיפור העשוי עץ נרכש בשוק 

הפשפשים, ושידות הלילה נרכשו בחנות 
"חדרים". חדר הארונות עוצב כך שישתלב 

בחדר השינה שמצידו האחד ובחדר הרחצה 
שמצידו השני, ותואם לארון של כיור הרחצה. 

פנים הארון עשוי מסנדוויץ' עץ ליבנה, 
והחזיתות צבועות בתנור בגון שמנת מוקה.  

השקיעו ברצפה וחלקו את החלל
טיפים של המעצבת גלי שרון

* אל תתפשרו על בחירת חיפוי הרצפה ואיכותו. חיפוי רצפה לא מתאים ולא איכותי בולט 
מיד, ואילו חיפוי טוב יוצר רקע רגוע לחלל והפריטים המוצבים בו ייראו טוב יותר.

* הגדירו פונקציות בחלל. בחללים פתוחים חשוב ליצור חלוקות ברורות. שטיח, למשל, יכול 
להגדיר היכן מתחיל ומסתיים הסלון. 

* אל תוותרו על הצבת רהיט במבואת הכניסה גם בבתים קטנים. לצידו כדאי לתכנן שקעים 
להטענת טלפונים, מגירות למפתחות ומקום להנחת לפטופ או תיקים. כך תמנעו את הפיכתו 

של שולחן האוכל למרכז הבלגן. אם אפשר, כדאי לתכנן ארון גבוה לתליית מעילים.
* שלבו ישן וחדש. חפשו בשוק הפשפשים חפצים בעלי היסטוריה שיוסיפו עניין ואופי לבית.

* קבלו השראות עיצוב ממקומות שונים בעולם. עולם הבלוגים מפותח ועשיר, וקל למצוא 
רעיונות ברחבי הרשת. אתר שיתוף התמונות "פינטרסט", למשל, עוזר לי להבין רצונות של 

לקוחות או להציג להם מקורות השפעה שהם לא נחשפו אליהם. 

נוף לים ולבריכות הדגים

יחידת ההורים. מרחב פרטי לבני הזוג 


