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מי מפחד משחור?

פנטהאוז בחולון
אדריכלות פנים: הלין בוסאני

צילום: בנימין אדם

וגם  מינימליסטי,  מתוחכם,  בעיצוב  פנטהאוז  של  סיפורו 
פורץ גבולות. האתגר האדריכלי היה מפתיע: הצבע השחור, 

האלגנטי והיוקרתי, הוא זה שמוביל את שפת העיצוב

עבודה ה בכל  כי  הוא  בוסאני,  הלין  הפנים  אדריכלית  של  מוטו 
ככל  פגישות  לכך  ולהקדיש  לב  בתשומת  ללקוח  להקשיב  יש 
שנדרש. מדובר בשיחות לא רק עם מזמיני העבודה, אלא אף עם כל 
אחד מהילדים. "המטרה היא בסופו של דבר להגשים את הפנטזיה של 

כולם, תוך שמירה על השפה העיצובית של הבית", היא מסבירה.
6 חדרים בקומה ה-21  זה: פנטהאוז עם  לפרויקט  ניגשה  זה  באופן 
בבניין חדש במרכז חולון. הפנטהאוז משקיף לנוף עוצר נשימה של הים 

מצד אחד והרי ירושלים מן הצד האחר.

חלל המגורים. שימוש בשפה עיצובית חדשה ונועזת
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הלקוחות הם בני משפחה צעירה עם ארבעה ילדים, שביקשו ליצור 
ונועזת. דרישה נוספת היתה  בית חלומות בשפה עיצובית חדשה 
שיכלול מטבח  לאירוח,  כפרי  בית  מיני  הענקית  במרפסת  ליצור 

מאובזר, פינת אוכל וג'קוזי.
האלגנטי  השחור,  הצבע  לפיו,  מפתיע.  היה  האדריכלי  האתגר 
"המטרה  הבית.  של  העיצוב  שפת  את  שיוביל  זה  הוא  והיוקרתי, 
היתה ליצור איזון עיצובי אולטימטיבי ומסעיר בין הניגודיות הנועזת 
של השחור הדומיננטי לבין הלבן המרגיע והשקט", היא מסבירה. 
הם  יחדיו  ארוך.  לחלל  עומק  להציג  בכדי  נהדר  כלי  הוא  "השחור 

יכניסו לבית דינמיות שלא ניתן להתעלם ממנה". 

המטבח בעיצוב מודרני בקווים ישרים. באופן זה הוא מעניק לבית מראה זוהר ונקי

המטרה: ליצור איזון עיצובי אולטימטיבי
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 , ומדויקות בגוני עץ  נגיעות קלות  נוספו  ונעים,  להשלמת מראה רך 
תאורה חמה ושילוב קשת רחבה של טקסטורות מודרניות.

הטפטים  סוגי  החומרים,  בעושר  ביטוי  לידי  בא  הדקורטיבי  הממד 
מלוטש  מעודן,  בעיצוב  הרהיטים,  משלים.  ריהוט  וכן  והטקסטורות, 
מודרניים,  עיצוב  בקווי  שבחרו  בעליהם  של  לסגנון  מתאימים  ונקי, 
ספוטים  לדים,  תאורת  משלבים  התאורה  גופי  ומדויקים.  עדכניים 
ונוטלים חלק באווירה  יוצרים במה  וגופי תאורה מעוצבים. יחדיו הם 

הדינמית של הבית. 

בתמונות: חדרי השינה בבית.
ממשיכים את הקו העיצובי

הצצה אל חדר העבודה
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בקווים  מודרני,  בעיצוב  האוכל  ופינת  הסלון  המטבח, 
ישרים. באופן זה הם מעניקים לבית מראה זוהר ונקי. 
פרטי הריהוט בחלל - שכולם בוצעו בהזמנה מיוחדת 
- מאופיינים בשילוב של קווים נקיים ואלגנטיים, כאשר 

כמעט כל הריהוט בלבן. 
וריהוט  קלים  לבנים  וילונות  שולבו  השונים  בחללים 
משלים הכולל מצעים מוקפדים, שטיחים, כריות וחפצי 
זהו  שונות.  בטקסטורות  לבן  שחור  בגוני  כולם   - נוי 

שילוב קלאסי מעודן ומלוטש.
מצופה  הקיר  של  העליון  החלק  האורחים,  בשירותי 
זכוכית לבנה בגוון מט והחלק הנוסף - קרמיקה שחורה 
מרהיבה  דינמיות  יוצר  ביניהם  הקונטרסט  מבריקה. 
בחלל זה. באגף החדרים - כל אחד מהילדים נתן ביטוי 

לעולמו, מבחירת הפרקטים עד אופי הטפטים.

בתמונות: חדרי הרחצה בעיצוב מינימליסטי מוקפד, בשילוב מוטיבים מודרניים
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עיצובית  מבחינה  מופרדת  הפנטהאוז  מרפסת 
ואף  פרגולה  מרהיב,  עץ  דק  מאכלסת  היא  מהבית. 
מרווחת,  אוכל  פינת  במרכזה  בעץ.  שצופו  קירות 
טאבון  גריל,  גז,  הכולל  מאובזר  מוסתר  מטבח 
לאירוח.  מושלם  מטבח    - אחרות  במילים  ומקרר. 
באזור זה תמצאו גם ג'קוזי ענק גבוה, המשקיף לנוף 
הפנטהאוז  ה-21.  מהקומה  הניבט  הנשימה  עוצר 
מוטיבים  בשילוב  מוקפד,  מינימליסטי  לעיצוב  זכה 
מודרניים יצירתיים. נראה כי סוד ההצלחה הוא כימיה 
בין המעורבים בתהליך וכן הקשבה למזמיני העבודה. 

זאת לצד יצירתיות ורצון לפרוץ את הגבולות. 0

מרפסת הפנטהאוז מופרדת מבחינה עיצובית משאר חלקי הבית. 
למטה: ג'קוזי תחת כיפת השמים


