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שטח המגרש: 350 מ"ר
שטח בנוי: 280 מ"ר

מספר קומות: מרתף + שתי קומות
הדיירים: זוג + 3 ילדים

לוקיישן: צורן

מטבח: סמגל
מוצרי חשמל: דה דיטריש

רהיטים: פרייבט רום 
שטיח: צמר שטיחים

מאת: 
צילום עופר עברי

מעצבת הפנים לייה גיל תכננה ועיצבה בית למשפחה בית cozy עם טאץ'       יוקרתי
צעירה כך שיהיה נעים ונוח אך גם מוקפד, מבלי לוותר 

על בטיחות ועל חצר חלומית עם בריכה במרכזה
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"בני הזוג הגיעו אליי עם תוכנית בסיסית שהייתה להם מאדריכל 
וביקשו שאתכנן עבורם את החלוקה הפנימית לביתם החדש 

ביישוב צורן, תוך התחשבות במשפחה שנמצאת בשלבי התרחבות", 
מספרת מעצבת הפנים לייה גיל על המפגש הראשוני עם הלקוחות 

הצעירים שחלמו על בית ביישוב כפרי ונינוח. 
גיל תכננה מחדש את החלוקה הפנימית, תוך התחשבות בעובדה 
שמדובר בבית שבעתיד יהיה צמוד לבית נוסף )דו-משפחתי(, מה 
שהכתיב בחירות מסוימות בפריסה לשמירה על פרטיות ולזרימה 

נכונה של החלוקה בחללים. "את הפריסה המחודשת למרתף, קומת 
כניסה וקומה עליונה עשיתי בלי לגעת במעטפת של המבנה וביחד 

יצרנו בית חדש לגמרי השונה מהתוכנית המקורית", מספרת גיל. 
מבחינת סגנון, הדיירים ביקשו בית מודרני וחם, שיהיה פרקטי ונוח 

למשפחה עם ילדים צעירים. "הם סמכו עליי ועל הבחירות שלי, 

והייתה לבעלת הבית דרישה משמעותית אחת – ריצוף של אבן 
שיש טבעית בלי פוגות ובלי חיבורים. זה היה התנאי שלה והיא לא 
הסכימה לרצף את הבית בפרקט או בשום חומר אחר", אומרת גיל 

על העוגן שממנו החלה את עיצוב הבית. 
בני הזוג ביקשו מגיל עיצוב חם, מודרני, פרקטי ובטיחותי עבור 
הילדים. "הם רצו בית cozy וקלאסי שיהיה נוח להם ולילדים. 

בשעתו בעלת הבית הייתה בחופשת לידה, כך שהנוחות הייתה 
בראש סדר העדיפויות שלה בבחירת הרהיטים בבית", מספרת גיל. 

המטבח שנבחר הוא מודרני לגמרי ומתקדם טכנולוגית, עם מוצרי 
חשמל של דה דיטריש ברמה הכי גבוהה שיש, כשכמעט כל 

הפונקציות הן כפולות – שני מקררים, שני תנורים, שני כיורים וכך 
הלאה, והכול שולב בעיצוב באופן אינטגרלי. על אף ריבוי הפונקציות 

ומכשירי החשמל נשמר במטבח הכהה קו נקי ומהודק. 

אחרי המטבח והאי הדומיננטי שבו ממשיכים לפינת האוכל 
המשפחתית המודרנית ומשם לסלון, שאף הוא מאופיין בקו מודרני 

עם ספה כחולה ארוכה ונינוחה במרכזו וקירות שהם למעשה 
חלונות ענקיים המכניסים אור רב לקומה כולה. את ההפרדות בין 
הפונקציות השונות אפיינה גיל בעזרת הנמכות תקרה מגבס. את 

הטאץ' האישי מוסיפים אלמנטים של סוסים המשולבים ברחבי 
הבית, שכן בני המשפחה אוהבים מאוד את החיה האצילית. "יש 

לסוסים אזכור באמנות שברחבי הבית", אומרת גיל.

חומרים רכים, בריכה מפנקת
המדרגות המחופות עץ מוסיפות מימד של חמימות לחלל המרכזי 
ומובילות לקומה הפרטית שבה ארבעה חדרי שינה – אחד להורים 

ושלושה חדרי ילדים. "בחדרים שבקומה העליונה שילבנו פרקט 

למינציה בדוגמת fishbone המוסיפה אופי לחדרים ומימד של 
חמימות וביתיות. כל החדרים עוצבו בסגנון רך ונעים עם אלמנטים 

מטקסטיל ומעץ", מספרת גיל על בחירת החומרים, "עם זאת 
החדרים נשארו נקיים ולא עמוסים". 

את גולת הכותרת של הבית מספקת החצר, ובייחוד הבריכה 
המפנקת שבמרכזה. "בחצר יש בריכה מיוחדת ויפה עם פסיפס 

בצבע טורקיז וכחול עמוק שמקפיץ את הנראות של כל הגינה. יש 
בחצר גם מטבח חוץ מפנק ומאובזר ומנגל", מספרת גיל. "אחד 

הפיצ'רים המיוחדים שהוספנו ולא היה בתכנון המקורי הם מוטות 
אלומיניום אנכיים שהוספנו על גבי הבית מבחוץ ומוסיפים לו אופי 
רב ונראות ייחודית המבדלת אותו מבתים אחרים בסביבה. הפסים 
האנכיים משתקפים גם בבריכה, כך שהאפקט מקבל כפילות. את 

הבריכה מסגרנו במעקה זכוכית שקוף לבטיחות של הילדים 

הוספנו מוטות אלומיניום אנכיים 
על גבי הבית מבחוץ המוסיפים לו 
אופי רב ונראות ייחודית המבדלת 

אותו מבתים אחרים בסביבה
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לייה גיל, נעים להכיר:
השכלה: ניהול ופיקוח אתרי בנייה, לימודי עיצוב פנים 

באולטימה סקול
התמחות: כל סוגי הפרויקטים, עסקי, מסחרי, פרטי. 

מעצבת את רשת ביג אלקטריק, משרדים רבים, דירות 
יוקרה, טרקליני עסקים ועוד. 

מקורות השראה: הלקוחות עצמם, תערוכות שאני 
נוסעת אליהן בכל העולם, חומרים ושילובים חדשים. יש לי 
במשרד ספריית חומרים ענפה, ואין כמעט חומר שאין לנו.

האני מאמין שלי: לתת ללקוח להרגיש ביטחון לאורך 
כל הדרך, תוך כדי הכוונה מדויקת. אני נטולת אגו ופחות 
מעניין מה אני אוהבת. חשוב לי יותר שהלקוח יקבל את 

הבית שהוא אוהב וחלם עליו. אני יודעת לנווט ולתרגם את 
הרצון של הלקוחות לבית בפועל.

 מה לא יודעים עלייך: 
1 - שבמקצוע הראשון שלי הייתי אחות מוסמכת בטיפול 

נמרץ כירורגי; 
2 - שיש לי תעודה של ניהול ופיקוח אתרי בנייה 
שמעניקה לי יתרון שמתבסס על ניסיון רב שנים. 

 אם לא הייתי מעצבת הייתי: 
נשארת אחות בטיפול נמרץ. 

מה מפתיע אנשים: שהשתתפתי בתוכנית "הישרדות", 
ובמשפט אחד אסכם שזאת חוויה חד פעמית ובלתי 

נשכחת גם לי וגם לסובבים. 
טיפ לקוראים: לא להתחיל את הבנייה / השיפוץ ללא 

תוכניות מדויקות, מפרטים ותקציב מוגדר מראש.
ליצירת קשר: לייה גיל, 050-2822222,
DESIGN@LIYAGIL.CO.IL, LIYAGIL.CO.IL 


