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תקציב גבוה

כמו באמריקה
דופלקס במושבה האמריקאית ,תל אביב 160 ,מ"ר
שרון נוימן אדריכלים

1

עיצובו של הדופלקס הזה הוא תולדה ישירה של הסביבה בה הוא נמצא ,בניין בן
שש דירות שתכנן מורן פלמוני ברוח המושבה האמריקאית והמבנים ההיסטוריים
שמצויים בה .הדירה חולשת על הקומה הראשונה ועל עליית הגג .הסגנון שבו
נבנה הבניין ,גג הרעפים שלו ותריסי העץ ששובצו בו ,הכתיבו אמירה עיצובית רכה
ורומנטית ,שמזכירה את הקו המקובל בניו אינגלנד .הרצפה חופתה באבן בגוון
בז' אפרפר עם דפוס פנימי ,הקירות נצבעו בשמנת .תריסיו התכולים של הבניין
השכן ,שנשקף מחלונות הדירה ,היוו השראה ליצירת מוטיב צבע חוזר בחלל.
צילום :עמית גושר
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 1בסלון הוצבו שתי ספות דו ,שרופדו בבדים בגוון תכלכל בעיצובה של טרישה
גילד .המכתבה שהונחה ליד הספה הובאה במיוחד על ידי בעלי הדירה
מניו אינגלנד .את קירות הבית מעטרות גלויות היסטוריות של המושבה
האמריקאית ,שנאספו לאורך שנים ,הוגדלו ומוסגרו .מתחת למסך הטלוויזיה
רהיט שתוכנן על ידי האדריכלית.
2

גרם המדרגות ,מדרכי עץ אלון מרחפים ומעקה מברזל כהה ,בולט בחלל.
פרטי המדרגות האופיינים לתקופה היו כבדים מדי לטעמה של האדריכלית
ולכן הוחלט לתכנן אותו בסגנון מינימליסטי עכשווי.

3

המטבח תוכנן בצורת האות ר והוא משקיף אל עבר הסלון .במרכזו שולחן
אוכל קלאסי ,בעל עשר הארכות ,שיובא מניו אינגלנד .מול השולחן חלונות
ארוכים שמובילים למרפסת מחופה דק ,הצופה אל הרחוב.
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ארונות המטבח נצבעו בגוון תכלכל ,שחוזר באלמנטים שונים בדירה .גופי
התאורה הדקורטיביים שנתלו בחלל יובאו על ידי בעלי הבית מניו אינגלנד.
הגופים הטכניים נרכשו בישראל.

5

בחדר הרחצה שובץ כיור על רגליים בסגנון אנגלי .לצדו הוצב ארון זכוכית
גבוה שנצבע שחור .בהתאם לסגנון הרומנטי ,נבחרה אסלה עם ניאגרה
גבוהה .דלת החדר נצבעה בגוון תכלת.

קומת כניסה
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עליית גג

6

עליית הגג הוקדשה לסוויטת ההורים .אין דלת ,אולם התכנון ,שהציב במרכז
את גרם המדרגות ,מאפשר לשוהים בסוויטה פרטיות .זאת באמצעות קיר
מרכזי שמתפקד כמעקה ועולה ,בין שני מהלכי המדרגות ,עד למעלה.

7

גודלו של החלל אפשר לשלב בו גם פינת הסבה ,שהוצבה מול המיטה.
במרכז ,מפריד בין שתי הפונקציות ,רהיט פרי סטנדינג ,בו שובץ מסך
הטלוויזיה המסתובב.
גופי תאורה צבועים תכלת נתלו בגובה אחיד .צורתו המשופעת של גג
הרעפים הכתיבה חוטי תליה באורכים שונים.
במרכז הגג עוברת תעלת מיזוג חשופה.

8

בחדר הילדים הוצבה מיטה וחצי .פריטי הריהוט בחדר תוכננו בהתאם
לסגנון השולט בדירה ונצבעו בגוון שמנת.
על הקיר ,בהמשך לחלון הארוך המוביל למרפסת קטנה ,הודבקה מדבקה
שמציגה ציפורים יושבות על חוט .במרכז החדר נתלתה מנורה בצורת כוכב,
עשויה מברזל וזכוכית.
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