 27מ"ר  /היפסטרית בת שבעים
היא בת שבעים ,ממוקמת בקומת הקרקע בבניין שנבנה בימי המנדט הבריטי .היא מעולם לא
הייתה דירה אלא חלל מסחרי בעיר התחתית שבחיפה ,בזכות אסטרטגיה חדשה של עיריית
חיפה שמרחיבה את שלוחות האוניברסיטה והמכללות הקיימות בה ,שטחי מסחר עוברים
הסבה לאזורי תרבות עם סצנה צעירה ובועטת .כך הפכה הזקנה לדירה קטנה ומדהימה
מאת טלי בן אבי  /צילום יוסי סטייבל  /עיצוב פנים הילית קרש  /גובה תקרה  4.5מ'

כאשר הגיעה הילית קרש למקום ,היא התאהבה בו מיד.
המבנה הישן והסביבה המשתנית עוררו בה אתגר גדול
לחבר את הדירה למקום שבו היא נמצאת ,בידיעה שהעיצוב
חייב להיות ייחודי ומודרני .הדירה נועדה להשכרה ,קהל
היעד הצפוי  -אומנים ,לכן ,מעבר לפתרונות מחייה נכונים
הכוללים חדר הסבה ,חדר שינה מפנק ,מטבח וחדר רחצה,
היה ברור להילית כי בדירה חייבת לשרור אווירה יוצרת
השראה ,וזאת תחת התחייבות לעמידה בתקציב נמוך .החלל
קטן והפונקציות מרובות ,על כן הוחלט לנצל את הגובה
ולבנות גלריה שתשמש כיחידת שינה .הגלריה נבנתה מעל
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ריצוף ,חיפוי ,ברזים וכלים סניטריים :נגב קרמיקה

חדר הרחצה והמטבחון שנמצאים אחד מול השני בגודל 12.5
מ"ר .לחלל ההסבה נשארו אמנם רק  14.5מ"ר אך נשאר בו
כל הגובה 4.5 ,מ"ר ,דבר שמוסיף תחושת גודל למקום קטן
כל כך .ליצירת הייחודיות ובהתחשב בתקציב ,בחרה הילית
קרש בפח גלי שבו השתמשה לחיפוי חלק מהקירות .על הפח
הגלי אומרת הילית קרש" :אני אוהבת את השימוש בחומר
הזה ,הוא מאד דומיננטי ,טקסטואלי ויש לו חספוס תעשייתי,
מה שמחבר אותו לסביבה .בחרתי להניח אותו בצורה רוחבית
בכדי לתת השליה של גודל ומרחב .שני קירות בגובה  4.5מטר
נבחרו לחיפוי".
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הגלריה נבנתה עם קורות ברזל שנצבעו בלבן ,עליהן הונח פח
ועליו לוחות צמנדבורד .גם בסיס גרם המדרגות עשוי ברזל
צבוע לבן שעליו חוברו משטחי עץ .המעקה עשוי מרשת
המיוצרת למטרות שונות .החומרים שנבחרו ונשארו בצורתם
הבסיסית (למעט צבע) ,התחברו לפן העיצובי ועזרו להילית
קרש לעמוד בתקציב .החיסכון שנעשה בעיבוד החומרים
אפשר למעצבת לשלב ביחידת השינה ג'קוזי שחופה בקרמיקה

החיסכון שנעשה בעיבוד החומרים
אפשר למעצבת לשלב ביחידת השינה
ג'קוזי שחופה בקרמיקה שחורה.
ובסלון ,הספה נפתחת למיטה
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מעבר לפתרונות מחייה נכונים הכוללים
חדר הסבה ,חדר שינה מפנק מטבח
וחדר רחצה ,היה ברור להילית כי בדירה
חייבת לשרור אווירה יוצרת השראה.
ליצירת הייחודיות היא בחרה בפח גלי
שבו השתמשה לחיפוי חלק מהקירות

שחורה .ובסלון ,הספה נפתחת למיטה .למען האווירה והקישור
הנוסטלגי עם העיר חיפה ,נתלו בסלון ובמטבח תמונות
מהארכיון העיר .בתמונות שעברו עיבוד פוטושופ ונוספו להן
נגיעות צבע קלות ,נראית חיפה בתקופת המנדט הבריטי.
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