2020
ארבעה
טרנדים
מובילים
השנה החדשה
מכניסה אלינו הביתה
הדפסים של בעלי
חיים מכל הסוגים,
רהיטים עם קווים
מקומרים ורכים
שניצבים לצד חיבורים
של חומרים שונים
ומנוגדים .וכל זה
נכנס לתוך דירות
קומפקטיות וחכמות
מאת :יוליה פריליק-ניב
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כבר הבנו שכחול עמוק ירגיע אותנו ויעניק ביטחון,
שאנחנו אוהבים חומרים טבעיים ואת העיצוב
הביופילי ,ושאנחנו כמהים לגיוון ולטקסטורות.
כעת הגיע הזמן לעבור לשלב הבא של הטרנדים,
אלו שכבר נצפו בתערוכות העיצוב שנערכו
בתחילת שנת  ,2020בהן Design Week Köln
,Heimtextile, Maison et Objet, ambiente
ואחרות .הנה ארבעה טרנדים נוספים שיאפיינו
את תחום העיצוב בשנה הקרובה והלאה.

מקומרים
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 .1קשתות בבית האח הגדול ,2020
באדיבות חברת אלוני ,צילום :ליאור
גרונדמן
 .2עיצוב קרן ניב טולדנו ,צילום :איתי
בנית
 INNOVATION .3ספה IM NOT A
 ,CROISSANTצילום :יח"צ חו"ל
 .4אלוני ,אריחי קשת בוורוד ,צילום
אסף לוי
 ,PRAT LIVING .5צילום :יח"צ
 .6קשתות ,עיגולים וצורות אמורפיות
בקולקציית  2020של Antoniolupi
בלעדית בHeziBank-
 .7מדף מתכת מקומר ,להשיג
ב ,Oblipop-צילום :יח"צ AYTM
 ,CURVA stool Black .8להשיג
ב ,ObliBop-צילום :יח"צ Oblipop

הקווים המעוגלים ,המקומרים והמקושתים
(מלשון קשת) חזקים ובולטים לאחרונה בהשוואה
לעבר .אנחנו זונחים את הזוויות הישרות והחדות
ומעדיפים ריהוט ופריטי עיצוב בעלי קווים
מעוגלים יותר .יש לכך כמה סיבות ,בהן הבתים
שנעשים קטנים וצפופים (ראו על הטרנד בנפרד)
כך ששולחנות עגולים או כורסאות מעוגלות יעזרו
לחסוך במקום יקר וגם יאפשרו זרימת תנועה
הרמונית בחלל .קשתות נתפסו בעבר כסמל
יוקרתי באדריכלות ובתרבות וכיום הקשתות
והקימורים משווים לרהיטים ולבנייה נופך נשי,
עגול ורך יותר כפי שאפשר לראות בפרויקטים
כמו מלון  Elminaהחדש ביפו שעיצב מיכאל
אזולאי ובו שילב אלמנטים רבים של קשתות;
בבתים של מעצבות פנים כמו קרן ניב טולדנו
ואורית כוכבי; ברהיטים כמו ספות AMALIA
שעיצבו עבור  Natuzziצמד המעצבות Ellen
 Bernhardtו Paola Vella -בקו נשי עגול ורך או
מערכת השינה המבוססת על ייצור אקולוגי ועץ
אורגני מכופף ומעוגל שיצר עבור נטוצי המעצב
 ;Ross Lovegroveאפילו בית האח הגדול השנה
עוצב בשילוב קשתות רבות שבאות לידי ביטוי
בשלל אלמנטים .
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 .9גוף תאורה שולחני כפול וטפט ג'ונגל ססגוני .להשיג בכלי
אור  -הנצח  6רמת השרון
 .10צלחת של אנתרופולוג'י ,להשיג באתר טרמינל איקס,
צילום :באדיבות אנתרופולוג'י
 .11הדום סוס ברשת  ,IDdesignצילום :יח"צ
 .12כרית נוי נמר ברשת  ,IDdesignצילום :מנחם עז
 ,INNOVATION .13שולחן זכוכית שחור ,צילום :יח"צ חו"ל
 .14גולדשטיין גלרי טפט ,צילום :יח"צ
 .15צלחת נמר של  ,ANTHROPOLOGIEצילום :יח"צ חו"ל

]10

]9
]12

בעלי חיים

]11

עין הנמר ,צוואר הג'ירף :בעלי חיים הם חלק מהכמיהה
כללית שלנו לטבע כך שזה לא מפתיע שהטרנד שהגיע
בעבר במרומז בדמות פרינטים או אזכורים קלים ,מגיח
השנה במלוא הדרו או כמו שאומרים – הדבר עצמו.
נראה הרבה חיות במרחב הביתי בדמות טפטים,
הדפסים על גבי טקסטיל ,פסלים ,תמונות וגם רהיטים
בצורת החיה עצמה ,כי אין כמו שולחן בצורת פנתר
שחור .כדי לעדן את הטון של חיות הפרא ,נראה ציפורים
ובעלי כנף עדינים כמו אלו שמציג המותג ההולנדי Pip
 studioאו כמו שיוצרים בסטודיו גליפס הישראלי
לצד בעלי חיים מהזירה הביתית החמימה כמו כלבים,
חתולים וארנבים כפי שמציעים ברשת אנתרופולוג'י.
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חיבורים +
 .16כסאות  bellevilleבעיצוב האחים
בורולק מפגישים שני חומרים שונים
באופן שאינו נראה לעין .בלעדית
בויטרה-הביטאט ,מתחם הרצליה
 .17מגש עץ ומתכת ,FOX HOME
צילום :אפרת אשל
 .18שילוב חומרים  -מתכת וקש,
פלורליס ,צילום סטודיו פלורליס
 .19רמקול יוקרתי מעוצב,
 Bang-Olufsenבקניון  TLVובאתר,
צילום :יח"צ
 .20שילוב חומרים במראה אחת,
 ,ObliBopצילוםOblipop :
 .21מתכת ומקרמה ברהיט אחד,
גולף & קו ,צילום :ערן סלם
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החומרים הטבעיים חוזרים לזירת העיצוב ובגדול ואנחנו
מעדיפים אותם על פני רהיטי פלסטיק ,פורמייקה,
מלמין וחומרים תעשייתיים ומועבדים שונים .הרצון
לשלב וינטג' ,ריהוט ממחוזר ,ריהוט יד שנייה ,אוספים
ועוד מובילים גם לחיבורים של חומרים שונים בחלל
ואף באותו רהיט או פריט .והתוצאה? לגמרי הרמונית.
כבר לא נדיר לראות חומר קר וחומר חם משולבים
יחד ,למשל בטון ועץ; או שני חומרים כביכול מנוגדים
כמו זכוכית ועץ או פליז ועץ ,שיש וברזל וכך הלאה .

עיצוב

דירות קטנות וחכמות
הכיוון הוא חללים קטנים ,קומפקטיים ,מולטי-פונקציונאליים
וחכמים .בעוד שבעולם כבר עברו למודל של דירות קטנות
יותר ,השינוי בישראל איטי אך המגמה ברורה :נעדיף לגור
באזורים נחשקים ואורבאניים (עם קרבה לעבודה ,לחברים
ולמוקדי עניין) מאשר לעבור רחוק .מה גם ,שבעוד כמה
שנים רובנו לא נוכל לרכוש שטח אדמה ולבנות עליו בית
רחב ידיים ונסתפק בדירות בבניינים רבי קומות בבנייה רוויה.
כרגע מסתמן שהביקוש עולה על ההיצע ויש מחסור גדול
בדירות קטנות .לפי נתוני התחלות הבנייה בישראל לשנת
( 2018עד סוף רבעון שלישי) חלה עלייה קלה בשיעור
הדירות הקטנות שהחלה בנייתן וכי מתחילת השנה כל
דירה עשירית שנבנתה היא דירת  2או  3חדרים  -כך עולה
מבדיקה שנערכה על ידי לשכת שמאי מקרקעין בישראל.
ועדיין למרות העלייה במספר הדירות הקטנות שנבנות
בתקופה האחרונה ,נראה כי עדיין יש מחסור בדירות בקטנות
לעומת הביקוש הרב" .דירות קטנות הן הפתרון לזוגות צעירים
לרכוש דירה משלהם לנוכח מחירי הנדל"ן הגבוהים .בבת
ים למשל עשו כמה פעולות כך שיזמים יוכלו לבנות דירות
קטנות" ,מציין רוני צברי חברת צברים העוסקת בתחום
ההתחדשות העירונית ומקימה דירות קטנות בפרויקטים
ברחבי הארץ .לדברי יהודה גורסד ,מנכ"ל חברת וויי בוקס
"אזור יוצא דופן הוא פלורנטין ,שם תוכניות הבנייה עדיין
מתבססות על תב"ע ישנה מתקופת המנדט כשלא הייתה
התערבות בגודל הדירות ובפרויקט ויטל אותו אנחנו בונים
בפלורנטין  80%מהדירות הן בנות שניי-שלושה חדרים .רק
לאחרונה אנחנו מרגישים שהרשויות משנות כיוון ,אך מכיוון
שתהליכי הבנייה לוקחים זמן – המחסור בשוק עדיין קיים".
שמעון ג'יני ,מנכ"ל חברת גולדן ארט" :דירות קטנות הן
פתרון דיור שמשרת מגוון אוכלוסיות כמו רווקים ,זוגות
צעירים ,משפחות חד הוריות ,גרושים ומבוגרים שמחפשים
פתרונות דיור איכותיים שחסרים בשוק ,במיוחד במרכזי
ערים ובקרבה לאזורי אקדמיה ,תעסוקה ובילוי .על מנת
לתת מענה לקהל זה יש להגדיל את שיעורן של הדירות
הקטנות בשוק .העיר התחתית בחיפה היא דוגמה למיקום
שזקוק למענה כזה".
וכשיש ביקוש צצים בהדרגה פתרונות עיצוביים ואדריכליים
בהם מחיצות ,פתרונות נגרות ,שימוש יצירתי בכל חלל
אפשרי לאחסון חכם ונוח ,שילוב רהיטים ואביזרים במראה
קליל ודינמי ועוד .
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2020
ארבעה
 .22דירה בגודל  54מ"ר ,עיצוב דנה צ'רניה ברוזהdanka design ,
צילום :איתי בנית
 .23דירת משפחתית בגודל  80מר' ,בעיצוב :יעל פרי ,צילום :איתי בנית
 .24מערכת קיר חכמה הכוללת ספה ,ואחסון ומתוכה נפתחת מיטה
זוגית אורטופדית ,פתרון חכם לדירות אורבניות קטנות MILANO
 SMART LIVINGדיזיין סנטר ,הלח"י  2בני-ברק
 .25מחיצות דמוי זכוכית באתר  swagg.co.ilלהפרדה בין חללים
בבית 98 ,שקלים ,צילום :יח"צ
 .26דירה של  75מ"ר לזוג ושלושה ילדים ,עיצוב עינת ארליך ,יעל גורביץ
וסטודיו  ,6bצילום :איתי בנית
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