
0 3 ר   ו י ד ו ן  י י נ ב ר  ו י ד ו ן  י י נ ב    0 2

בעלי הבית, זוג הורים לשתי בנות בגיל העשרה, 
הגיעו אל המעצבת רונית תקן כאשר ביתם היה 
הדמיה של החלל  הייתה  בידם  בשלב השלד. 
הפנימי של הבית, והם פירטו בפניה את רצונם 
ואת הצרכים הנדרשים להם. בירידה לפרטים 
שבו והדגישו הדיירים שהדבר החשוב להם ביותר 

הנו הדיוק. לדעתם, המוצדקת, רק ביצוע מקצועי 
ומוקפד עשוי לשמר את המראה העיצובי בבית, 
שבמקרה שלהם נוטה לכיוון המודרני, עכשווי. על 

רונית הוטלה משימת הליווי המקצועי. 
תחילת דרכה הייתה בכניסה הדרמטית שיושמה 
פתיחתה  עם  אשר  שחורה,  דלת  באמצעות 

נגלות לעין מדרגות עץ הממוקמות מאחורי קיר 
פיסולי העשוי כמשרבייה מודרנית. הקיר בצורתו 
הגיאומטרית מקרין בנוכחותו על כל האזור החברתי 
והסלון המרוצף אריחי גרניט פורצלן במראה בטון. 
בהמשך לריצוף, הקיר המרכזי בסלון טויח בטיח 

טונצינו פירנצה. 

מרחב פנימי מעוצב במראה מודרני, חף מאלמנטים מיותרים, ביתי ומחבק, פתוח 
ובהיר. אלו היו עיקרי הבקשות שהופנו למעצבת רונית תקן, אך מעל כל אלה עמדו 
הדיירים על דרישתם העיקרית, שהייתה, דיוק המבוצע בצורה המקצועית ביותר
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גורמים  ובין  המודרניים  האלמנטים  בין  לאיזון 
שיוצרים אווירה חמימה וביתית, שילבה המעצבת 
פריטים בודדים העשויים עץ אלון. שילוב זה בא 
לידי ביטוי במזנון המרחף בסלון שאורכו שישה 
מטרים, במדרגות העץ ובמשטח האכילה במטבח. 
מבחינת תאורה, הקפידה המעצבת להדגיש את 
שתי הפינות בבית שנועדו לאכילה, האי במטבח 
ופינת האוכל הצמודה לסלון. בשני המקומות, לכלל 
התאורה השקועה בתקרת הגבס הצפה ומשתלבת 

בעיצוב הכללי, היא הוסיפה גופי תאורה תלויים. 
בבחירת הריהוט, שיתפה רונית תקן פעולה עם 
אריק דיזיין, יחד הם בחרו בקפידה פריטים תוך 
התאמה מושלמת לקונספט העיצובי, לבקשות 
הדיירים ולדרישות הדיוק. רהיטים שנבחרו מהווים 
סוג של תפאורה שמשלימה את מראה מרחב 
אזור האירוח, מתחברת לקיר המדרגות הדומיננטי 
ומותאמת לסגנון החיים של הדיירים. בין הרהיטים 
 )love seat( האהבה  כורסת  במיוחד  בולטת 
שתוכננה במיוחד בהתאמה ליתר הרהיטים. לכורסה 
המהווה נקודת מיקוד בסלון, נבחר בד קטיפה שחור, 
שמצד אחד מתכתב עם דלת הכניסה, ומאידך, 
רכות הבד מוסיפה לאווירה ביתית נינוחה. לתוספות 
צבעוניות המשרות עליזות לרקע המונוכרומטי 
והרגוע, פיזרה המעצבת אלמנטים צבעוניים, ובנוסף 
יצירת אמנות. במטבח הלבן  נתלתה על הקיר 
שמחובר לסלון בצדו האחד, עוצב משטח עבודה 
לבן עשוי דקטון, ומכשירי חשמל אינטגרליים שולבו 
בארונות. כך נשמר קו העיצוב הנקי הבולט באזור 
החברתי שמהווה את מרכז הבית. בקומה העליונה 
שבה ממשיך העיצוב בקו נקי ומדויק, רוכזו חדרי 
השינה, חדרי הרחצה וחדר לימודים, משותף לשתי 
הבנות. חדרי הרחצה רוצפו באריחים מלבניים, דמויי 
עץ מיושן שהושמו בדוגמת אדרת דג. הקירות חופו 
באריחים גדולים ומודרניים בגוון לבן שבור ניטרלי 
המהווים ניגוד לרצפה המיושנת. הנגרות שתוכננה 
נופך דרמטי  ונצבעה בשחור, מוסיפה  בקפידה 
שרוכך באמצעות נגיעות עץ אלון. בחדר הרחצה 

של הבנות הוצבו שני כיורים שחורים על גבי ארון 
רחצה דומיננטי שחור התלוי מעל קוביית עץ אלון 
מרחפת. ביחידת ההורים המפנקת בולט סגנון מפנק 
יותר, לשם כך נבחר פרקט בצורת אדרת דג, אשר לו 
הותאם ריהוט אלגנטי קליל ויוקרתי. גם כאן, ליצירת 

תחושה ביתית מפנקת, כדוגמת הכורסה בסלון, 
נבחר בד הקטיפה ככיסוי למיטה. בחדרי הבנות 
נחסך המקום של שולחן כתיבה לכל אחת בנפרד, 
ולשם כך, עוצב חדר לימודים משותף הכולל שולחן 

לימודים גדול שבו לכל אחת מהן פינה משלה. ■


