גרים בארץ
ומרגישים
ניו יורק

גובה דירת הדופלקס באחד מהמגדלים החדשים הצופים אל הפארק עזר
למעצבת ,מיכל גינזבורג,לעצב דירה ברמת גן על פי אפיונים המתאימים
לדירה ניו יורקית שממוקמת בפאתי הסנטרל פארק
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ריהוט" :נטוצ'י" ,שטיח" :צמר שטיחים יפים" ,ריצוף" :ויה ארקדיה" ,תאורה" :קמחי תאורה".
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מדרגות" :קו נבון" ,דלת כניסה" :רב בריח".

בעיצוב הבית כולו ניכרת
אלגנטיות מאופקת המרמזת על
עיצוב עם תפישה של אל זמניות,
כשוורוד פוקסיה יוצר נקודות
צבע ממקדות מבט

פארק הירקון עדיין לא נראה כמו הסנטרל פארק בניו יורק,
אך התחושה של מגורים באחד מהמגדלים החדשים שהוקמו
סביב הפארק דומה מאוד ,במיוחד כשנתוני הפתיחה של
הדירה אפשרו למעצבת מיכל גינזבורג להדגיש זאת
באמצעות חלונות גבוהים במיוחד המשקיפים אל הפארק.
האלמנט הדומיננטי בדופלקס הרמת גני הוא ללא ספק
גובהה הכפול של התקרה .מיכל גינזבורג דאגה להדגיש
אלמנט זה תוך שהיא מעצבת את שתי הקומות כשכל
חדרי הבית סביבו .גרם המדרגות המוביל לקומה השנייה,
עוצב מחומרי גמר תעשייתיים -ברזל ועץ ,עם מעקה שקוף
הבולט על הקיר שחופה בטפט דמוי עור ,ויחד עם גופי
התאורה ששולבו בקיר נוצר מראה דרמתי עוטף המחזק
את תחושת הגובה.
בהתחשב בבקשת הדיירים ,בקומה התחתונה עוצבה
לבן הבכור יחידת דיור נפרדת הכוללת אזור שינה ,חדר
רחצה מרווח וחדר עבודה נפרד .בעתיד ,כאשר ההורים
יתבגרו והילדים יגדלו ויעזבו את הבית קיימת אפשרות
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שיחידה זו תשמש אותם לנוחיות מרבית ,מותאמת לגיל
שבו המדרגות מהוות אתגר פיזי .בתכנית המקורית של
הקומה העליונה קיימים בה שלושה חדרי שינה .ביניהם
חדר אחד ,הקרוב לחדר השינה של ההורים ,הוסב לחדר
ארונות ואחסון גדול .חדר אמבטיה מרווח שמחובר לחדר
השינה של ההורים באמצעות דלת הזזה ובו ממוקם גם
מסך טלוויזיה ,יצר עבורם יחידה נוחה ומפנקת קרובה
לחדר של הבת שגם לה חדר רחצה אישי .למרות הצמידות
בין החדרים ,קיימת הפרדה בין יחידת ההורים לחדר
הבת כנדרש ליצירת אינטימיות מתבקשת .בעיצוב הבית
כולו ניכרת אלגנטיות מאופקת המרמזת על עיצוב עם
תפישה של אל זמניות ,כשוורוד פוקסיה יוצר נקודות
צבע ממקדות מבט.
בסלון מול פינת הישיבה תכננה המעצבת קיר אשר בו
משולב מסך הטלוויזיה ומאחוריו כל החיווט הנדרש .סביב
הקיר ,כתשובה מרמזת לצבע הכיסאות בפינת האוכל,
שילבה המעצבת גופי תאורה צבעוניים הנשלטים על ידי
הדיירים ליצירת תרחישי תאורה שונים בהתאם לאווירה
המועדפת .בעבודתה של המעצבת בולט החיבור הנכון בין
פונקציונליות ואסתטיקה ,לצד המראה הכללי של הבית
שמשדר נוחות ורוגע ,היא דאגה למקומות אחסון רבים
בכל נקודה אפשרית ,אם זה בכניסה ליחידת המגורים של
הבן או במסדרון שבקומה השנייה אשר ממנו ניתן לצפות
לעבר הקומה התחתונה.

