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מאת ריקי קידר
דלתות: לנדאו

צילום: אביב קורט

כששמים את המשפחה לפני הכול, זה ניכר 
בכל פינה בפרוגרמה שהיא רפלקציה למימוש 
הבית. שרי גורשטיין, שהפכה לשם דבר בעיצוב 
למגזר הדתי, מצליחה לחבר עולמות וסגנונות 
ולהביא את בשורת העיצוב למגזר, וכל זאת 
מבלי לוותר על הערכים שהם בבסיס חייו

דירה 
שהיא בית
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הנכס: 2 דירות 
המחוברות לדירה אחת. 
לוקיישן: רמת גן. 
שטח מגרש: 240 מ”ר. 
מספר חדרים: 7. 
מספר נפשות: 6. 
סגנון עיצוב: מודרני-אלגנטי. 

תכנון ועיצוב פנים: 
שרי גורשטיין



מדירה לתחושת בית
מדובר במשפחה דתית שהרצון העיקרי שלה 
היה ליצור בית שיהיה נוח ופרקטי ביותר, עם 

הפרדה בין האזור הציבורי הכולל בתוכו גם את 
חדר העבודה, לבין האזור הפרטי הכולל בתוכו 

את חדרי השינה ופינת המשפחה. נוסף לכך היה 
חשוב לה לתת ביטוי לחיבור בין בני הבית כבר 
בשלב התכנון, ולכן, מלבד הסלון יצרה שרי גם 
את פינת המשפחה שהיא מקום נעים לצפייה 

ולמשחקים במרחב המשותף. 

אזור הישיבה בסלון תוכנן להכיל את בני הבית 
בנוחות מרבית. הפסנתר הוצב במקום של כבוד 

בסלון ומזמין להתכנס יחד לצליליו...

משתיים לאחת
מעצם היותה של הדירה מחוברת משתי דירות 
המהוות את הקומה כולה, נוצר מצב של אזור 

המדרגות והמעלית הקבועים במרכז הבית 
ומהווים ציר מרכזי שסביבו נבנה הבית.

כדי למנוע הסתובבות סביב אותו ציר, נקטע 
החיבור עם הצבת חדר עבודה בצידו האחד 

של הבית עם דלת כניסה נפרדת מהחוץ. כך 
נוצרה הפרדה ואפשרות לקבלת קליינט ישירות 

למשרד. מצד שני - המשרד עדיין נמצא בתוך 
הבית, ובצידו האחר ממוקם חדר שינה של 

ההורים וכך נותק המעבר סביב פיר המדרגות.
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מדובר 
במשפחה 
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שהרצון 
העיקרי 
שלה היה 
ליצור בית 
שיהיה נוח 
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על צבעים וחומרים
בסיס הבית בגוונים בהירים ורכים של אבן ולבן. אליהם הוכנסה 
צבעוניות שמחה בשילוב של גוונים בהירים בגוני העץ, בפריטים 

צבעוניים ובנגיעות כחולות בסלון ובחדר השינה.

נגיעות צבעוניות המעוררות שמחה והרגשה של קלילות והתחברות 
לעולם הילדים נמצאות למשל במנורת המטבח, בשרפרפים 

צבעוניים בפינת המשפחה ובאקססוריז. באשר לחומרים, המעצבת 
עבדה עם חומרים טבעיים כגון שיש )רפאלו( ברצפה, עץ במקומות 

רבים, והתאורה של חברת קמחי מוסיפה את הטאץ’ המתבקש 
לסגנון העיצוב של החלל.

דלתות מסתובבות
הדלת חוצצת בין חללים ופותחת נתיב לחלל הבא. הודות לכך יש 

לה משמעות גדולה במערך הביתי.
לפרויקט זה בחרה שרי דלתות גבוהות במיוחד של חברת לנדאו, 

שנצבעו בתנור בפיגמנט המשתלב עם קירות הבית.

שרי גורשטיין, נעים להכיר:
הכשרה מקצועית: הנדסאית אדריכלות פנים.

ותק במקצוע: 20 שנה.
מקורות השראה: מקבלת השראה ממקורות שונים - החל 

מבניינים ומבנים מיוחדים דרך נופים וטבע ועד פריטים קטנים 
הנותנים השראה לדבר עצמו.

סגנון עיצוב: ללא הגדרות. אני מביאה מעצמי את החיבורים 
והשילובים המיוחדים היוצרים חלל הרמוני בסגנונות שונים.

טיפ לקוראים: היו נאמנים לרצונות ולצורכי בני הבית. 
הפרקטיקה חשובה לאיכות החיים ולכן אל תוותרו עליה. 

אפשר ליצור בית נוח ופרקטי מבלי לוותר על היופי.
Arc@sAri.co.il ,052-3457060 :ליצירת קשר

הצבת חדר עבודה בצידו האחד של הבית 
עם דלת כניסה נפרדת מהחוץ יוצרת הפרדה 

ואפשרות לקבלת קליינט ישירות למשרד
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בסיס הבית בגוונים בהירים ורכים של אבן 
ולבן. אליהם הוכנסה צבעוניות שמחה, 

ונגיעות כחולות בסלון ובחדר השינה
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ולכן, מלבד הסלון 
יצרה שרי גם את פינת 
המשפחה שהיא מקום 
נעים לצפייה ולמשחקים 
במרחב המשותף


