ירושלים
שטיחים :צמר שטיחים | ריהוט ופינת אוכל :ניסו

מאת :גילי אריאל
צילום :אביב קורט
שטח 158 :מ"ר
עיצוב פנים:
שרי גורשטיין בכר

47
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עיצוב על פי תרי"ג מצוות

בעיצובה של דירה חדשה הממוקמת בירושלים ,במתחם
מגורים שנועד למגזר החרדי ,ניכרת תפישתה העכשווית
של המעצבת אשר השכילה לחבר בין המצוות בהן מחויבים
דיירי הדירה ,לבין מראה הומוגני המשלב יוקרה ומודרניזם
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47

ירושלים

עיצוב על פי תרי"ג מצוות
מוצרי חשמל :גגנאו | ריצוף :חזי בנק

בבניין המגורים שהותאם לקהל יעד ממוקד המשתייך לשכבות העליונות
במגזר החרדי ,עומדים לרשותם ,מרתף יין ,טרקלין עסקים ,בית כנסת
פרטי וחדרי כושר נפרדים לנשים ולגברים .כהמשך ישיר לשטחים
הציבוריים עוצבה הדירה בסגנון אלגנטי עכשווי תוך התאמה לדיני
ההלכה .במבואת הכניסה לדירה עוצבה פינה לנטילת ידיים ,הפרדת
חלבי ובשרי במטבח מתבטאת בשני כיורים רחוקים אחד מהשני וכך
גם מכשירי החשמל .פינת האוכל הנוחה שעוצבה בתוך מתחם המטבח
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ונועדה לארוחות משפחתיות במהלך השבוע ,שונה מפינת האוכל
החגיגית שניתוקה מהמטבח מתאפשר באמצעות דלת הזזה
נסתרת .במרחב החברתי בולטים תשמישי הקדושה אשר להם
הוקצו מקומות נכבדים ליד פינת האוכל ובסלון .יחידה צמודה
לסלון אך מופרדת ממנו בדלת זכוכית נועדה לשמש כמשרד ובו
ספרייה לספרי קודש← .

49
מודעה

בניין ודיור

49

ירושלים

עיצוב על פי תרי"ג מצוות

גוונים מתכתיים של זהב ונחושת משתלבים במרקם בדי הריפוד הנעים
ממבריק זוהר לקטיפה רכה ומלטפת .בקשת צבעי האדמה והטבע
השולטת בבית ,שנעה מלבן ,בז' בהיר מאוד ועד גוונים של עץ טבעי,
בולטים הציורים המודרניים ,שהצבעים הבולטים בהם קיבלו תשובה
עיצובית בצורת רהיט שהותאם להם או כריות שמעטרות ספסל עץ
טבעי .בהתאם לצורכי הדיירים ,גם בחדרי השינה הקפידה המעצבת
על תנאים נוחים לקיום המצוות הנדרשות .הפרדה בין אזור השינה
ברזים וכלים סניטריים :חזי בנק
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לחדרי הרחצה ומיטות מופרדות אחת מהשנייה גם כשמדובר
במיטה הזוגית של ההורים .קיום מספרם הגדול של מצוות,613 ,
של 'עשה' ו'אל תעשה' עליהן מצווה יהודי חרדי ,נתון להחלטתו
ושליטתו של כל אחד מהדיירים בבית .שרי גורשטיין התחשבה
באלה הקשורות לדירה ,ובהתאם לכך שילבה את התנאים לקיומן
בעיצוב הדירה■ .

