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דירת פנטהאוז חדשה 
לגמרי הופשטה לחלוטין 
מכל מאפייניה וזכתה 
בתכנון ובעיצוב יוקרתי 
שמתאים לאופי ההורים 
וארבעת ילדיהם, כולל 
מענה עיצובי לגובה החלל

הבית 
שעבר מהפך

מאת: גילי אלוני | צילם: אלעד גונן

הנכס: דירת פנטהאוז
שטח: 200 מ"ר + 80 מ"ר מרפסת
הדיירים: זוג + 4 ילדים
מספר חדרים: 5 חדרי שינה וסלון
לוקיישן: הרצליה

יוקרה בגובה. מירב ואייל שלום יוקרה בגובה. מירב ואייל שלום
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יוקרה בגובה. מירב ואייל שלוםיוקרה בגובה. מירב ואייל שלום

דירת הפנטהאוז במפלס אחד בהרצליה נרכשה מהקבלן. חדשה 
לגמרי. ובכל זאת, בעלי הבית, זוג והורים לארבעה ילדים, לא היו 

שבעי רצון מהתכנון הפנימי, שלא התאים למשפחה הגדולה שלהם 
ולאורח החיים הדינמי שלהם. הם פנו לזוג המעצבים מירב ואייל 

שלום והם הכינו עבורם הדמיה בהתאם לשיחות עם בני המשפחה. 
התוצאה המרשימה זהה בדיוק של סנטימטרים לתוכנית שהכינו 
המעצבים. "הפכנו את כל הבית, השיפוץ ארך שלושה חודשים, 

וממש גילחנו הכול ושיבצנו הכול מחדש בהתאם לתוכנית החדשה. 
טיפלנו בכל המערכות – חשמל, אינסטלציה, מיזוג, מיקום של 

חדרים וחדרי רחצה", מספרת מעצבת הפנים מירב שלום. 
"עשינו הדמיה עם המשפחה אחרי מיפוי של כל דרישותיהם, בדגש 

על חדרי שינה לכל הילדים, שהיו חסרים בתכנון המקורי, ולפי 
החזון בנינו הדמיה. והם אמרו: 'ככה אנחנו רוצים', ואכן לא זזנו 

מילימטר מהתכנון על הנייר. זה היה בינגו", מסבירה מירב. 

מה היה החזון של בני הבית ושלכם?
"החזון היה יוקרה בלי פשרות. הכול נעשה בחומרים הכי מתקדמים 

ואיכותיים, אף שמדובר במשפחה עם ילדים רבים. כפועל יוצא 
מהחזון בחרנו ריצוף מדוקק בצבע בהיר עם גידים עדינים באפור, 

קיר קמין דומיננטי בחלל המרכזי, המתנשא לגובה של 5.30 מטרים, 
מטבח מושקע עם אלמנט ברזל מרשים על כל הקיר, שכבר כיכב 

בפרסומות, והכול תוכנן ועוצב בהתאמה אישית", מספרת מירב. 
מדובר במשפחה גדולה שמארחת הרבה, ובהתאם נבחר ריהוט 

בחנות Private Room שיוכל להכיל את כל בני המשפחה ואת 
האורחים והחברים. על אף הקצב הגבוה של בני הבית, מדובר 

בבית מתוחזק ומסודר, שמשרה על הבאים בשעריו תחושה של 
מלון בוטיק יוקרתי, מואר ומרווח. 

עיצוב גבוה
"האתגר המרכזי, אחרי חלוקה מחודשת של הבית, היה לטפל 

בגובה", מספר אייל שלום, "החלטנו להנמיך את התקרה ולמקם 
את יציאת המזגן בשילוב פסי תאורה מגנטיים בהנמכה שנוצרה. 

במקביל טיפלנו בגובה בסלון על ידי עיצוב קיר כוח מרכזי עם 
חיפוי גס וניתוקי אלומיניום, נגרות מותאמת ואח. עוד פיצ'ר 

שהוספנו בזכות הגובה של החלל הוא אלמנט הברזל במטבח 
שמתכתב עם ארונות המטבח הגבוהים. באלמנט שילבנו צינורות 

פליז הנעים על מסילה, כך שאפשר להסתיר ולגלות ויש בו 
דינמיות". 

דירת הפנטהאוז הפכה מדירה שבה רק ארבעה חדרי שינה וסלון 
לדירה שבה חמישה חדרי שינה וסלון, ובכל זאת הכול מרווח, 
בדגש על חדר השינה של בני הזוג. "עיצבנו עבורם חלל שינה 
גדול, עם חיפוי פרקט עץ בדוגמת fishbone כמו שיש בכל 

חדרי השינה בבית, שילבנו חדר רחצה וחדר ארונות בעלי קירות 
שקופים, כך שתחושת המרחב תמשיך. הזכוכית השקופה מוסיפה 
עניין לחלל ומחזקת את התחושה כמו במלון מפנק. הוספנו מיטה 

גדולה מרופדת ואת הקיר מאחוריה חיפינו בטפט במראה של טיח. 
אני אישית לא אוהבת טיח מחוספס בחדר השינה שאמור לשדר 
רוך עוטף, ולכן בחרנו בטפט שיש לו גימור חלק", מסבירה מירב 
על הבחירה בחומרים שמרכיבים את הבית. כל החיפויים, חדרי 

הרחצה והריצוף נבחרו ברשת ויה ארקדיה, התאורה הותאמה אצל 
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יוקרה בגובה. מירב ואייל שלוםיוקרה בגובה. מירב ואייל שלום

מירב ואייל שלום, נעים להכיר
הכשרה מקצועית: מירב למדה לימודי עיצוב במרכז 

הבנייה הישראלי, ואייל הגיע לעיצוב מעולם הנדל"ן והוא 
אוטודידקט. הסטודיו של בני הזוג מונה כיום צוות מגובש 

של 8 עובדים.
התמחות: הסטודיו המשותף למירב ולאייל מתמחה 

בבתים פרטיים ובדירות יוקרה. כל אחד מבני הזוג נטל 
תחום התמחות מרכזי - בעוד מירב מתמחה בהלבשת 

הבתים, אייל מתמחה בתכנון אדריכלי. 
מקורות השראה: האנרגיות הטובות שאנחנו והצוות 
שלנו מביאים איתנו כל בוקר לעוד יום עבודה במטרה 

להגשים לעוד אנשים חלומות מעוצבים. מקורות השראה 
נוספים יכולים להיות כל דבר שהעיניים שלנו רואות 
והוא יפה ואסתטי ונחשוב אותו למתאים ונכון לשלב 

בפרויקטים.
מה לא יודעים עליכם: שחוץ מלתכנן בתים יפים אנחנו 
גם הורים לשני בנים מדהימים - אורי  ואיתי. אייל משוגע 

על המטבח, הוא שף שאוהב מאוד לבשל ולארח והמטבח 
זו התרפיה שלו. בנוסף לא יודעים עלינו ששנינו זמרים, 

שירתנו יחד בלהקה צבאית.
מה מפתיע אנשים: לרוב אנשים מופתעים מהפער בין 

התקציב שחשבו שירצו להשקיע בבית לבין מה שהשקיעו 

בפועל. לרוב הלקוחות יש טעם יקר ולא מתפשר, ולכן 
יוצא שלקוחות מבינים שכדי להגשים את החלומות 

העיצוביים שלהם הם יצטרכו להגמיש מעט את מסגרת 
התקציב.

טיפים לקוראים: מה שלא תקנו בהתחלה - כנראה 
כבר לא תקנו אחר כך; תקופת השיפוץ והבנייה היא 

ארוכה ולפעמים מתישה, אל תתפשרו בשום אופן על 
בחירת אנשי מקצוע איכותיים ורציניים עם קבלות, 

גם אם זה עולה מעט יותר; השתמשו בשירותים של 
מעצבים שאתם מאמינים שיוכלו להוביל אתכם לחוף 

מבטחים ולא יסבכו אתכם; בקשו לראות הדמיה מוחשית 
של התכנון והעיצוב כדי לראות שאתם מתחברים לראש 
של המעצב, והכי חשוב - בחרו מעצב שאתם מתחברים 
מראש לחתימה העיצובית שלו בתיק העבודות שהציג. 

מעצב טוב יכול וצריך לחסוך לכם כסף על ידי ניהול 
תקציב נכון, הכרת השוק והמחירים השונים, וכמובן, 

ככל שהמעצב מקושר עם ספקים ובעלי מקצוע טובים 
שיודעים להתחייב ללקוח לשירות ולמחירים הוגנים 

עבורכם. 
ליצירת קשר: מירב ואייל שלום עיצוב פנים, בן ציון גליס 
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של כל ילד וילד. "ישבנו עם הילדים לפגישה, הם אמרו לנו מה 
הם אוהבים ומה הם פחות אוהבים", נזכרת מירב, "כולם ביקשו 

קווים נקיים, כך שהרצונות שלהם השתלבו בחזון העיצובי הכולל 
של הבית. לתוך כל חדר יצקנו את הצבעים, החומרים והפונקציות 

שכל אחד מהם ביקש, בדגש על נגרות מותאמת. את העיצוב 
ממסגרים האביזרים הייחודיים שבחר כל ילד במשפחה". 

גם חדרי הרחצה בבית מעוצבים באותה שפה נקייה ומודרנית, 
כשאת הדרמה יוצאת הדופן פוגשים בחדר השירותים של 

האורחים, שעוצבו בצבעי חלודה עם חספוס עכשווי טרנדי. 
מהחלל המרכזי יש יציאה למרפסת מפנקת עם מטבח חוץ, גריל, 

ריהוט חוץ נוח, פינות ישיבה ושפע של צמחייה שופעת. 
"זה פרויקט high-end בגימור הגבוה ביותר, שבו טיפלנו בכל 

פרט מא' ועד ת' וליווינו את הלקוחות לאורך כל הדרך", אומר אייל. 
על התהליך המשותף הם מספרים כי הם משלימים זו את זה: 

"ההתמחות של אייל היא לדעת לקחת תוכנית של בית ולהפוך 
אותו למושלם מבחינה תכנונית לצרכים של הלקוח שיושב מולו. 
ההתמחות של מירב היא לקחת את התכנון ולמרוח אותו בצבע, 

חומרים וטקסטורות נכונים להשלמת המראה המושלם". 


