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מגורים בסגנון שנות ה־50
תל־אביב
יעקבס-יניב אדריכלים
טקסט דבר המתכננים
צילום עמית גרון
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פרויקטים

עיצוב הדירה החל לאחר מחקר ולימוד עיצוב מגורים משנות החמישים
בארץ ובארה"ב .זה הסגנון שביקש זוג שחזר לעיר ילדותו תל־אביב,
וביקש לשחזר את אווירת בית ילדותו.
הדירה עוצבה ללקוחות שנולדו וגדלו בתל אביב של שנות ה־ .50לאחר
שנים של מגורים בפרבר מחוץ לעיר ,חלומם היה "לסגור מעגל' ,לחזור לגור
בתל־אביב וליהנות משפע הפעילויות שהיא מציעה .ההשראה המובהקת
לעיצוב הדירה ,מבוססת על אהבתם של הלקוחות לתל־אביב ומבתים
שתוכננו באותה תקופה בארה"ב.
בדירה חדר שינה אחד מרווח ונוח ,וחדר נוסף ,גמיש  -לאורחים או נכדים.
בחלל הנותר ,שהוא רוב שטח הדירה ,התבקשנו ליצור מרחב חיים משפחתי,
העונה על צרכים משתנים של בני המשפחה .המעבר מבית בו גרו עד עתה,
לדירה ,דרש תכנון מדוקדק של אזורי אחסון ותצוגה ,על מנת להכיל חלק
ניכר מחפצים רבים שאספו במשך החיים .מחשבה רבה הושקעה בתכנון
אזורי השירות השונים .חדר הכביסה תוכנן בין שני חדרי השינה ,עם מעבר
נוח מצד לצד .חדר הכביסה משמש גם כחדר אמבטיה של החדר הגמיש.
חדר השינה הראשי נמצא בעומק הדירה ,בעוד ששאר החללים ,כולל
החדר הגמיש ,מרוכזים במרכז הדירה ומהווים מוקד דינמי ורב שימושי,
בו מתחוללים חיי הדיירים :מטבח מרווח ,פינת משפחה עם טלוויזיה,
פינת עבודה לשני אנשים ושולחן אוכל קטן .בהשראת הדירות בהם גדלו,
תוכננו מגוון מעברים בין החדרים ,שמאפשרים זרימה נוחה וקלה ברחבי
הדירה .חדר האורחים ממוקם בהמשך לפינת המשפחה ומופרד על־ידי שתי
דלתות הזזה מזוגגות ,הפתוחות רוב שעות היום .לאותו החדר יש גם חלון
למסדרון ,המאפשר מעבר אור ותחושת רצף במרחב .בעת אירוח ,ניתן
לבודד את החדר על־ידי סגירה של החלון והדלת.
המטבח ,שמוקם כרהיט גדול ממדים באמצע הדירה ,תוכנן בקפידה רבה,
עם פרטים עיצוביים מורכבים ועם תשתית מתוחכמת ,המאפשרת מעבר
הזנות חשמל ,תאורה ולמוסיקה להשתלב במערך השימושי .המטבח מאפשר
מצד אחד חיבור למרחב (כאופייני לעיצוב עכשווי) ויחד עם זאת ,יש בו
צדדים היוצרים חיץ עדין עם הסביבה  -מול דלת הכניסה ולצד פינת האוכל
הרשמית .המטבח עשוי ברובו מפורניר אלון עם חזיתות ב־ 2גווני פורמיקה
צבעוניים ,פנים כל הארונות שחור .מבנה פרופיל פלדה מחזיק את המטבח
כולו .בהשראת רדיו טרנזיסטור נבחרו שני רמקולים כדוריים ,שהוטמעו
בארון העליון באזור ההכנה .המטבח תוכנן בהתחשבות רבה לצרכיהם של
הלקוחות המרבים בבישול ובאירוח ויש בו שפע של מקום אחסון ושפע של
מרחב עבודה.

בעמודים הקודמים :מבט אל המטבח מהכניסה לבית.
מימין למעלה :דירת הילדות של הלקוחה ,רחוב מאפו ,תל אביב.1950 ,
למעלה :מבט אל לב הדירה המורכב מפינת משפחה ,פינת עבודה ,שולחן אוכל קטן והמטבח.
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למעלה :פינת האוכל מוצבת בהמשך למטבח ומול
הסלון .פתח בין ארונות המבטח מאפשר קשר ישיר
אל מכונת הקפה ,מים והעברת דברים מצד לצד,
מקל על האירוח ועל התנועה מכיוון המטבח.
למטה :תפיסת התכנון מייצרת תכנית עם מעברים
מרובים ומגוונים מחדר לחדר .חללים פתוחים
וסגורים המאפשרים תנועה נוחה וקשר עין בין
חלקי הדירה השונים.
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למעלה מימין :שביל מרוצף בפרקט מהווה ציר מחבר ומפריד
בין חלקי הבית בשילוב עם אבן טבעית .הוא מדגיש את המבנה
הגיאומטרי של הדירה ויוצר הגדרת מרחבי חיים שונים.
למעלה משמאל :המטבח נתמך ע"י קונסטרוקציית ברזל המחזיקה
את כל הארונות העליונים .דרך המסגרת עוברים גם חשמל ,תאורה
ואודיו .גמר ארונות המטבח פורניר אלון ופורמאיקות צבעוניות.
למטה מימין :בחדר השינה הראשי רהיטים וחפצים שהביאו איתם
בעלי הבית ,מקנים לדירה אופי תל אביבי נוח.
למטה משמאל :לצד חדר השינה הראשי מרפסת קטנה גדושה
צמחיה ,מאפשרת הנאה ממרחב החוץ ויוצרת אוירה נעימה ופרטיות.

פרויקטים

עיצוב פנים :יעקבס-יניב אדריכלים
מפקח :איל שריג
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