שימוש במחיצות זכוכית
מגדיל את תחושת המרחב.
הדירה ביפה נוף (למטה
משמאל :חדר השינה בדירה)

בוקר טוב חיפה

בזמן שאתם ישבתם בפקקים של הרכבת הקלה ,שילמתם מיליונים על דירות
חסרות מעוף וטיפחתם קקטוס כדי שיהיה לכם קצת ירוק בעיניים ,העיר שעל
הכרמל התחילה להתעורר .השילוב של נוף מהמם ,בנייה ישנה וצעירים שבורחים
מהמרכז היקר הופך את חיפה לאחד המקומות המעניינים ביותר היום מבחינה
עיצובית .בחרנו בשבילכם כמה דוגמאות מוצלחות במיוחד | יוליה פריליק־ניב

הכתבה שלפניכם נולדה עוד לפני השריפות ,ואחריהן
הפכה מבחינתנו לרלוונטית אפילו יותר .בחודשים
האחרונים זורמות למערכת עוד ועוד תמונות של דירות
מעוצבות להפליא וידיעות על מקומות שווים במיוחד
בעיר הצפונית ,ואנחנו הבנו שמדובר במגמה שראויה
להתייחסות" .באמת יש התעוררות" ,אומר יהונתן דר,
אדריכל ,בעל חברת בנייה וחיפאי במקור" .יש בעיר
סיטואציות שאין בהרבה מקומות בארץ ,כי יש נוף
לים ,את הירוק של הכרמל ומבנה טופוגרפי ייחודי.
סך הכל הכרמל יפה וירוק ,גם אחרי שכמה בתים
ניזוקו בשריפה .יש המון בתים מעניינים ומרגשים,
רובם ישנים עם הרבה פוטנציאל ,ויש גם בנייה ערבית
מיוחדת .זו העיר השלישית בגודלה בארץ והרבה
דברים קורים בה".
ריצוף דמוי בטון שרוט יוצר
תשתית שהיא כמו קנבס
חלק לרהיטים ולחפצים .מבט
לחדר הרחצה בדירה באחוזה
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חדר השינה עם חלונות הענק בדירה באחוזה

הדירה באחוזה :יתרונות ההר
דר ,שרוב הפרויקטים שלו נמצאים בחיפה מבחירה ,חובב עיצוב אקלקטי וגרופי של שוקי
פשפשים בעולם .את שוק הפשפשים החיפאי הוא מכיר כמו את כף ידו ,ופריטים רבים
שנקנו בו שולבו בדירה שתכנן ועיצב בשכונת אחוזה בכרמל ,ביתם של זוג הורים ושלושת
ילדיהם הקטנים.
מדובר בדירת דופלקס ישנה המשתרעת על פני שתי קומות 106 :מ"ר בקומה העליונה,
המשמשת כאגף הפרטי ,וכ־ 45מ"ר בקומה התחתונה ,המשמשת כחלל הציבורי .בנוסף היא
נהנית מיציאה פרטית לחצר הבניין" .לפני השיפוץ היציאה למרפסת הייתה חדר בפני עצמו
והסלון היה בכלל במקום אחר" ,מספר דר" .האתגר היה לחבר את היציאה לגינה אל הסלון
ולפתוח ככל האפשר את המפתחים כי יש הרבה ירוק מסביב".
אחרי שדר שינה את הלייאאוט המקורי של הדירה ,נבנו בקומה התחתונה סלון ,מטבח,
חדר משחקים לילדים ,חדר רחצה ,חדר שינה נוסף לאורחים וכמובן יציאה למרפסת.
"הקונספט היה שילוב של ישן וחדש" ,מספר המעצב" .בעלת הדירה ליקטה הרבה חפצים
מלאי אופי .זה התאים מצוין לאגרנות שלי ,כי הג'אנק של האחר הוא זהב בשבילי .את כל
האהבה לחפצים ישנים שילבנו בסגנון תעשייתי שכבר ניכר בבית משיפוצים שנעשו בו בעבר.
בחרנו בריצוף איטלקי מודרני דמוי בטון אפור שרוט כדי ליצור תשתית שהיא כמו קנבס
חלק לרהיטים ולחפצים .במקרה הזה ,הרקע שקט ועליו מוסיפים משחק של דרמה וצבע".
שאפשר לדר
בקומה העליונה שווה להתעכב על חדר השינה .הבניין בנוי על צלע הר ,מבנה ִ
להחליף שני קירות בחלונות גדולים מאוד מבלי לפגוע בפרטיותם של הדיירים ,שכן חדר
השינה פונה אל צמרות העצים – יתרון של המבנה הטופוגרפי החיפאי שקשה לשחזר ברוב
חלקי הארץ.
הטופוגרפיה החיפאית בולטת לטובה גם בדירה נוספת שעיצב דר ברחוב יפה נוף" .זו
דירה מודרנית ואקלקטית עם נוף לים ,שהדבר הראשון שבלט בה עבורי הוא העובדה
שהיא נמצאת בדיוק מעל צמרות העצים" ,הוא מספר .מדובר בדירה שנבנתה במקור
בשנות ה־ ,50ובעקבות השיפוץ הפכה מדירת שלושה חדרים לדירת ארבעה חדרים מוארת
ופתוחה" .עקרונות העיצוב שהנחו אותי הם מסגור הנוף ,פלטת צבעים דרמטית של שחור,
לבן ואפור ,שילוב רהיטים ישנים שיוצר עניין וחמימות ,וכן שימוש במחיצות זכוכית שמגדיל
את תחושת המרחב ויוצר מבט היקפי אל הנוף".

חדר השינה פונה אל צמרות העצים -
יתרון של המבנה הטופוגרפי החיפאי
שקשה לשחזר ברוב חלקי הארץ
האתגר היה לחבר את
היציאה לגינה אל הסלון
ולפתוח ככל האפשר
את הדירה אל הנוף.
המטבח והחלל המרכזי
באחוזה (סטיילינג :נופר
דר וחן שמעוני)
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"כבר מהמשפט הראשון של
בעלת הבית ידעתי שאני הולכת
ליהנות במיוחד .אני מאוד אוהבת
לעבוד עם לקוחות שהעיצוב
חשוב להם ,שיש להם דעה ורגש
לאלמנטים עיצוביים שונים"

הדירה במרכז הכרמל :עיצוב נשי
דנה ברוזה ,בעלת הסטודיו לעיצוב DANKA design
המתמחה בפרויקטים פרטיים ומסחריים לא שגרתיים,
נולדה בעיר ולא עזבה אותה מעולם" .אני קשורה מאוד
לעיר התחתית בחיפה – זה אזור שמתפתח מאוד ויש בו
שלל מסעדות ,ברים ובתי קפה מעוצבים" ,היא מספרת.
הדירה שעיצבה ברוזה בכרמל הוותיק ,ליד גן מניה
המפורסם ,נמצאת בבניין ישן ,וגם כאן נעשה שינוי
מהותי במבנה הדירה כדי להוסיף לה מפתחים גדולים
ויציאה מהסלון למרפסת .הדירה ,בגודל של  100מ"ר,
פונה לנוף של עצי אורן שאותו ביקשה ברוזה להכניס
פנימה'" .אני רוצה מטבח שחור ,נגיעות של זהב ,טפט
של פלמינגו וספה מגניבה' ,כך ביקשה ממני הלקוחה
שגרה בדירה בתחילת הפרויקט הלא שגרתי הזה" ,היא
מספרת" .כבר מהמשפט הראשון ידעתי שאני הולכת
ליהנות במיוחד .אני מאוד אוהבת לעבוד עם לקוחות
שהעיצוב חשוב להם ,שיש להם דעה ורגש לאלמנטים
עיצוביים שונים .עצם המעורבות הרגשית הזו גורמת
ללקוח ולי להפוך לצוות קריאטיבי שמעודד דעות
וחשיבה יצירתית ומניב תוצאה הרבה יותר
מוצלחת ומשמעותית".
הדירה עברה שיפוץ מסיבי ,מספרת המעצבת ,ומיקומם
של כל החדרים כמעט שונה .התכנון החדש נקבע תוך
התחשבות באור הטבעי ובסביבה הירוקה .הפתחים
הוגדלו למקסימום והאזורים המוארים במיוחד הוסבו
לחלל המרכזי של הדירה ,חלל פתוח משותף למטבח,
פינת אוכל וסלון ,שממנו יוצאים למרפסת המשקיפה
על מדשאה גדולה .חדר השינה נקבע במקום הכי שקט
בבית" .הסגנון העיצובי של הדירה הוא מאוד נשי,
אבל זו נשיות מודרנית ואמיצה ,שלא מחפשת להתחנף
לאף אחד" ,מספרת ברוזה" .יש פה דגש על פרטים.
כל התקרות וקירות פינת האוכל מעוטרים בקרניזים
דקורטיביים ,והרקע של העיצוב ככלל הוא מאוד עדין
ונקי .לצידם הוספנו את הטפט המטורף והמהמם הזה,
שנמצא על הקיר ממש מול דלת הכניסה ,כך שמרגע
שנכנסת בדלת אתה לא יכול להישאר אדיש למראה
הדירה .ההשקעה ממשיכה עם מטבח שחור ומרהיב
בעל ידיות זהב ,ספה שעיצבנו במיוחד בשילוב בדים
לא שגרתי של שכטר ,חפצי נוי מחנות האקססוריז
החיפאית  LULUוגופי תאורה שמצליחים להיות בעלי
נוכחות מבלי לחסום את החלל .השילוב הזה של רוך
ותעוזה ,שמאופיין בגישה עדכנית מאוד ומלאת סטייל,
הוא בעיניי המהות של הסגנון העיצובי הנשי המודרני".
בשל התקציב המוגבל הוחלט על חלוקת משאבים
נבונה ,מספרת ברוזה" :החלטנו על מה לא מתפשרים
בשום אופן ועל מה מוותרים" .הקרניזים ,אריחי
הבטון המעוצבים במרפסת ,החלונות ,הספה והטפט
היו ברשימת הפריטים שעליהם לא מתפשרים ,ואילו
הספרייה בסלון נרכשה באיקאה ונצבעה בידי הלקוחה
בשחור כדי להתאים לעיצוב הכולל.
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אי אפשר להישאר אדישים מול הטפט שבכניסה

דגש על פרטים כמו גופי תאורה מושקעים וקרניזים
על קירות פינת האוכל

מטבח שחור ונגיעות של זהב היו שתיים מהדרישות הראשוניות
שהציבה הדיירת למעצבת
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העיצוב יוצר אווירה דקדנטית.
מסעדת ALTO

צילום :אביעד בר נס ,גיא מעוז ,עודד סמדר ,יואב פלד Peled Studio -

קומפלקס מרכז הקונגרסים:
אווירה דקדנטית
מתוך המגוון של מקומות בילוי מעוצבים בעיר ,בחרנו
באחד חדש שמדגים טוב במיוחד את הפער בין
הדימוי הספרטני והמנומנם של חיפה לבין הרוחות
החדשות שנושבות בה .מדובר בקומפלקס שנפתח
לפני כמה חודשים במרכז הקונגרסים וכולל את
בוטיק  ,HERMITAGEהבוטיק הגדול בארץ למכירת
אלכוהול ,יין ,סיגרים ומוצרים נלווים ,ואת מסעדת
 ALTOהיוקרתית .מאחורי התכנון והעיצוב המפוארים
של המתחם בן  1,450המ"ר עומד האדריכל האיטלקי
מיקלה סימאונה .סימאונה ביקש להעניק למבקרים
חוויית קנייה ייחודית וליצור עבורם מעין מקדש עדכני
המוקדש ליין ולאלכוהול .האווירה הדרמטית ניכרת
בכל החלל בעזרת אלמנטים כמו גובהה יוצא הדופן
של התקרה (שישה מטרים) ,שילובים של הצבע השחור
ברצפה ובקירות עם נגיעות של זהב ופליז ועוד .הרצפה
הייחודית עשויה מסלע גרניט ירוק שלוטש ביוון כדי
ליצור מראה קלאסי אך מתקדם.
בנוסף יש במתחם מערת יין ,חלל מחופה באבן טאסוס
בהירה עם תקרה דקורטיבית צבועה בשחור וחדר
סיגרים שנבנה בעבודת יד ,עם קיר זכוכית שקוף
ורצפת פרקט מעץ אגוז בדוגמת  .Fishboneמתחת
לקומת הגלריה ממוקמת מסעדת  ,ALTOעם חלל
בצבעי שחור ,ירוק ופליז ,שולחנות אבירים ארוכים
מעץ אקליפטוס וקיר מרכזי שעשוי מברזל עם חיתוכי
לייזר .העיצוב המושקע יוצר אווירה דקדנטית כמעט,
מהסוג שמרמז על רצונה של חיפה להתקרב ברוחה
לעיר הגדולה מדרום ,ואולי אפילו לערים גדולות
אחרות בעולם.

חדר סיגרים שנבנה בעבודת יד

מערת היין מחופה באבן טאסוס בהירה
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