
בדק בית

 קודם לגור, 
אחר כך לעצב

כשאילנית דה־וריס נכנסה למקום שהפך 
בהמשך לגלוריה מונדי, החנות שלה ושל 
שותפה פליקס חלפון ברחוב אחוזת בית 

בתל אביב, החלונות בה היו קטנים, 
הקירות – מתפוררים והחלוקה בין הקומות 

– נחרצת. דה־וריס חיה במשך 18 שנים 
בהולנד, שם נחשפה לשפה מורכבת של עיצוב 

שהסמנטיקה שלה לא הייתה מוכרת עד כה 
בארץ, לשווקים, למותגים ולסגנונות שחסרו 

לה כשחזרה ארצה. "הגענו לישראל, רצינו 
לרהט את הבית ולא הצלחתי למצוא את מה 

שבאמת רציתי", מספרת דה־וריס. "יש כאן 
חנויות מקסימות, אבל חסר לי הסגנון שלי, 
שהוא בעצם מעין חיבור אקלקטי ואורבני 

של סגנונות רבים ושונים".
מתוך הצורך נולדה החנות. דה־וריס הכינה 

לוח השראה שיכוון אותה בעיצובה, אבל 
הדרך שבה הגיעה אל המטרה הזו הייתה 
רצופה בתאונות משמחות. "אני מאמינה 
שצריך לגור בבית לפני שמעצבים אותו, 

לחוש אותו ולהרגיש מה נכון עבורו", היא 
אומרת. "ביליתי כאן שעות בזמן שהתחלנו 

את השיפוצים הטכניים, וככה גיליתי למשל 
שהטיח המקורי של הקירות, בלי שום תוספת 

צבע, נראה נהדר". לא היה קל לשכנע את 
בעלי המקצוע לצאת מהקופסה ולחלוק את 

החזון. דה־וריס והקבלן התווכחו, ולבסוף 
הוסכם לאטום את הטיח בסילר וכך ליהנות 

מהמראה העשיר והאורבני שלו. 
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לעצב, לגור, למכור
איך נראים הבתים של בעלי גלריות לעיצוב? ומה ההבדל בין עיצוב החלל הציבורי 
לפרטי? ביקרנו בשלושה בתים מרהיבים וחזרנו עם מסקנות ׀ חדוה קלינהנדלר

תמיד מעניין להציץ לבתים של אנשים 
מתחום העיצוב ולראות איך הם מיישמים 

את תורתם בד' אמותיהם. מעניין לא פחות 
לבדוק איך נראים בתים של אנשים מתחום 

העיצוב ביחס לגלריות ולחנויות שלהם, 
שבהן הם מוכרים את יצירותיהם או כאלה 

שאספו. הטעם האישי של בעלי הגלריה 
בא לידי ביטוי גם בה וגם בבית באופנים 

שונים, תוך התייחסות לצרכים ולאילוצים 
הנובעים מההבדלים בין החללים. הנה 

שלוש דוגמאות מעניינות במיוחד:

בית

דירה זמנית אך 
מעוצבת לעילא. 
מבט לביתה של 
אילנית דה-וריס

ארונית 
מכוסה 
בטפט 

בדוגמת 
קורות עץ. 

מחיסרון 
ליתרון

 אזעקת 
טרנד

אותיות

מאמינה בפתרונות מתוחכמים לבעיות פרקטיות. פינה במטבח

תחושה של אוסף 
אקלקטי שנאצר עם 

השנים. פינה בסלון )מימין( 
ועל שולחן האוכל

עיצוב



121 2 0 1 1 ט  ס ו ג ו א 2 0 1 1 ט  ס ו ג ו א 120

עיצוב החנות ארך חצי שנה, זמן רב במושגים 
של שטח מסחרי, והתוצאה היא חנות שבנויה 

כמעט כמו בית: הכניסה מחולקת לאזור של 
מטבח, שמשמש גם כבית קפה קטן וכסלון 
לאירוח, המרתף הוא מעין חדר אוכל שבו 

השולחן תמיד ערוך ומדוגם, ובקומה העליונה, 
עליית גג מקסימה, מוצגים חדר אמבטיה 

מאובזר עם אמבט פרי־סטנדינג מהאגדות, 
חדר שינה וגם חדר ילדים. כל אלה מתערבבים 

זה בזה ללא חלוקה נוקשה ונחרצת. "הרבה 
לקוחות באים לכאן לקבל השראה ואפילו 

מעתיקים את התצוגה אליהם הביתה", 
מספרת דה־וריס. לא רק שהיא אינה מתנגדת 

להעתקות, היא אפילו מאפשרת למבקשים 
להעתיק עצות והוראות מועילות. 

גם כשנכנסים לדירתה של דה־וריס, אפשר 
לראות את הסגנון וההשראה שהביאו 

לבניית גלוריה מונדי, עם טוויסט כמובן. 
הדירה שבה היא מתגוררת כיום משמשת 

לתקופת מעבר בין שני בתים גדולים יותר. 
למרות זאת, דה־וריס לא נפלה למלכודת 

ה"כמה זמן כבר נהיה כאן", וכשנכנסים אל 
הדירה מתקבלת תחושה של אוסף אקלקטי 

שנבנה ונאצר עם השנים. 
היא מאמינה בפתרונות מתוחכמים לבעיות 
של תקציב ופרקטיקה. את ארונית החשמל 

המכוערת העשויה פורמייקה, שבלטה באמצע 
הקיר, כיסתה בטפט בדוגמת קורות עץ ישנות 
)שגם נמכר בחנות(, וכך הפכה אותה מחיסרון 
לפריט שמוסיף יופי לבית. כשרצתה להשתמש 
בטפטים יקרים מהרגיל, היא הדביקה אותם 

על לוחות קאפה ואותם הצמידה לקיר, כדי 
שתוכל להעביר אותם ממקום למקום אם 

יהיה צורך. ההיגיון הזה, שמשלב פרקטיקה 
ואסתטיקה, בסיסו בשנים שבהן חיה בהולנד, 

כשהיא ובן זוגה היו הורים צעירים וסטודנטים 
שרצו לחיות בבית מעוצב ונעים. "בהולנד יש 

יום קבוע בחודש שבו אנשים מוציאים את 
הרהיטים שהם רוצים להיפטר מהם", נזכרת 

דה־וריס. "הייתי יוצאת מוקדם בבוקר, מוצאת 
את הרהיטים השווים ומשפצת אותם לכדי 

יצירות ייחודיות, עוד לפני שהסוחרים עלו על 
הטריק הזה. היום כבר לא משאירים רהיטים 

לסתם עוברי אורח". 
ההיגיון הזה הוא קו מוביל גם בפריטים בחנות, 

שלא תמיד נמכרים באותו הצבע שבו הגיעו 
אליה. רק לפני שבועיים צבעה דה־וריס ספרייה 
עתיקה בירוק חאקי בהיר של ראלף לורן. הצבע 

העניק לה חיים חדשים ואופי שונה לחלוטין. 
הספרייה הזו ממצה את פילוסופיית העיצוב 

שלה, שמשלבת נוחות, תעוזה ויצירתיות. כשאני 
מבקשת ממנה טיפ לשאילת המראה המזוהה 

ִעמה לביתי הפרטי, היא אומרת: "בסופו של 
דבר, מה שחשוב זה להכיר את עצמך ואת הבית 

ולעשות מה שאת אוהבת, בלי פחד".

המטבח 
בקומת 
הכניסה 
משמש 

גם כבית 
קפה קטן. 

גלוריה 
מונדי

אמבט פרי־סטנדינג בקומה השנייה של הגלריה. פינה מהאגדות

גלריה

חדר שינה וחדר ילדים 
בקומה העליונה של 
גלוריה מונדי. חנות 
שמעוצבת כמו בית

הטיח המקורי של 
הקירות נראה נהדר 
ללא תוספת צבע. 
חלל הכניסה לגלריה
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 הגלריה השתלטה 
על הבית

כשעפרה כליפה, מעצבת ואמנית צביעה, 
רצתה להתחיל למכור רהיטים, לא היה לה 
ספק שהמכירה תיערך בתוך ביתה הפרטי 
שברמת השרון. הגלריה של כליפה נושאת 
בגאון את מיקומה בבית, ובמשך הזמן אף 

גלשה מהחדר הקטן שהוקדש לה לפני ארבע 
שנים אל הבית כולו. המעצבת טיילה וגרה 
במקומות רבים בעולם, ומכל מקום לוותה 

תובנה אסתטית אחרת. כולן יחד גורמות לכך 
שהגלריה היא חגיגה לעיניים, עם עושר של 

פריטים ובעיקר הרבה הומור.
בניגוד למעצבים האחרים שראיינו, שעבורם 
הסטודיו או החנות הם מעין בית שני, כאן גם 
הלקוחות מודעים לכך שהם נמצאים בביתה 

של המעצבת וכמעט כל דבר בו עומד למכירה 
)כולל, אגב, הבית עצמו, שיימכר בקרוב 

לרגל מעברה של כליפה לדרום איטליה(. 

"היו אנשים שלא כל כך הבינו לאן הם הגיעו 
ולא הצליחו לעכל את השונות", מודה כליפה, 

"ומצד שני יש כאלה שמגיעים, מתאהבים 
ולא רוצים לעזוב. הפילוסופיה שלי מאוד 

שונה מחנות שבה 'לועסים את החומר' עבור 
הלקוחות, כשהם לא צריכים להשתמש 

בדמיון אלא רק לשלם בקופה".
בשלב מסוים שקלה כליפה להוציא את 

הגלריה מהבית, אבל אז הבינה שהאווירה 
והאופי של המקום ייפגמו, ושמבחינה כלכלית 
היא לא תוכל להרשות לעצמה להביא לחנות 

כזו את כל מה שהיא רוצה ואוהבת. "גיליתי 
שאני מעצבת, לא סוחרת", היא מסבירה, 

"וכשפותחים עסק, לא משנה באיזה תחום, 
קשה לעשות זאת בלי גנים מסחריים". לכן 

היא החליטה להתמקד באהבה שלה לעיצוב 
ופשוט ליהנות.

לכליפה יש כישרון מיוחד להשיג דברים שאין 
בשום מקום אחר וליצור מהם קוקטייל בלתי 

שגרתי. מבט קצר בחדר אחד בבית / גלריה 

שלה מגלה טקסטילים מבנגקוק, בר מדהים 
עשוי מאבץ מצרפת, שיטות צביעה שנלמדו 

באירופה ועוד היד נטויה. "היו אנשים 
שהתאהבו באסתטיקה הכוללת שלי וביקשו 
ממני לעצב גם להם את הבית, והיו גם כאלה 
שקנו רהיט או פסל וביקשו ממני לעזור להם 

רק במיקומו בביתם, מה שצמח והתפתח 
לתהליך שלם של עיצוב".

לאחרים כליפה מייעצת להיות בבית כמה 
שיותר לפני שמתחילים לעצב, להרגיש אותו 

ולראות באלו אזורים משתמשים יותר 
ולאיזה צורך, מה כל פינה מבקשת וכן הלאה, 

וזאת כדי לעשות כמה שפחות טעויות. 
"אם אתם אוהבים רהיט, קנו אותו, אל 

תקשיבו לאחרים", היא אומרת. "אני 
מאמינה גדולה בכך שכל הדברים שאנחנו 

אוהבים יסתדרו איכשהו בסופו של דבר 
יחד, גם אם במבט ראשון הם לא נראים 
מתאימים, ושהתוצאה תהיה הרבה יותר 

מעניינת וייחודית".

צילום: שני קגן

 בית שהוא 
גם גלריה

חגיגה לעיניים 
עם עושר 

של פריטים. 
פינות בגלריה 

הביתית 

בית שכל הפריטים 
בו מוצעים למכירה. 
חדר האורחים בכניסה 
לגלריה כליפה
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 בית שהוא 
גם גלריה לא כל אחד מצליח 

לעכל את השונות. 
חדרים בבית / גלריה

מאמינה שפריטים שונים אך אהובים 
מסתדרים ביחד. עוד פינות בבית

הריהוט בגינה יכול 
להתאים גם לפנים הבית

החדר המקורי שבו מוקמה 
הגלריה לפני שהשתלטה 
על הבית כולו

חדר האוכל ובו שולחן 
משיש קררה וחלון 

המשקיף לגינה
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סלון מחוץ לבית
כשנכנסים לסטודיו Architype של נעמה 

וסמי שלום כנפו ביפו העתיקה, אם עוצרים 
ומקשיבים לרגע, אפשר ממש לשמוע את 

הרהיטים משוחחים ביניהם. בני הזוג, צלמת 
ומעצב רב־תחומי )"זו ההגדרה הכי קלה", 
הוא אומר. "כן, אבל אז צריך להגדיר מה 

זה בעצם מגדיר", אומרת היא(, עובדים יחד 
בסטודיו שמרוחק רק רחוב אחד מביתם. את 

הסטודיו פתחו לפני שנה וחצי, לאחר חמש 
שנים שהעבירו בגלריה בשוק הפשפשים ביפו. 

"נשארנו ביפו", אומר סמי, "אבל כל מטר בעיר 
הזו שונה באופן דרמטי מהמטר שלצדו, בפרט 

עם השינוי שעובר כעת על שוק הפשפשים". 
בני הזוג חולקים את הסטודיו במשך כל 

שעות העבודה: הוא משמש כסטודיו לממכר 
רהיטים, כגלריה לעבודות הצילום המיוחדות 

של נעמה וליצירות הפיסול והציור של סמי, 
כמשרד לפגישות עסקים שעוסקות לרוב 

בעיצוב פנים ואפילו לאירוח החברים של 
הילדים. בעצם הסטודיו בשבילם הוא מעין 

המשך ישיר של הסלון.
בהתחלה ניסו בני הזוג לייצר הפרדה בין חלל 

העבודה לבין חלל המכירה. "אחרי המעבר 
חשבתי להפסיק עם מכירת הרהיטים, קצת 

שבעתי ממנה וחשבתי גם שהמיקום כאן 
שקט יותר ואין תנועת אנשים שמתאימה 

למכירה. עם הזמן ראיתי שיותר ויותר אנשים 
נכנסים, וגם הרהיטים קראו לי לחזור", 

מספר סמי. הוא מוצא רהיטים בכל העולם, 
מלטש אותם ומחפש את הנשמה שבתוכם, עד 

שמתבהר לו מה צריך לעשות איתם. סדרה של 
כיסאות משנות ה־50 ניצבת מול שני צילומים 

של נעמה. יש להם רגלי מתכת ואת צבעם 
הכתום מכסה שכבה של צבע שחור. "אלה, 

לדוגמה, כיסאות שאני צריך לדעת מי יקנה 
אותם ולאיזה בית הם ילכו לפני שאדע מה 

לעשות איתם", הוא מסביר. 
רחוב או שניים משם נמצא ביתם של בני הזוג. 

צילום: נעמה כנפו

כל מטר בעיר שונה מזה שלצדו. יפו העתיקה

כשמעצבים בית עתיק, החלל 
הוא שמכתיב את העיצוב. הסלון 

)למעלה( והכניסה לבית )למטה( בית

הילדים גדלו לצד חפצים 
ורהיטים יפים. חדר הילדים

וואן־ספייס לופטי. 
בית משפחת כנפו

התכנון המדויק מאפשר ליצור 
חלל אקלקטי. פינת האוכל
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הוא מרוהט בסגנון כנפואי מובהק ודומה 
לסטודיו בקמרונותיו ובמבנה היפואי שלו, 

שנוצר באמצע המאה ה־17. "כשמעצבים 
בית ביפו, נכנסים למערכת יחסים רצינית", 

אומרים בני הזוג. ואלה לא רק דיבורים: 
אבני הכורכר הישנות, הסופגות ופולטות 
מלחים ולחות, גורמות לכל צבע או טיח 
להתפורר ולנשור. סמי נאלץ לצפות את 

הקירות בבד כותנה מיוחד, בטיח ובכמה 
שכבות של דבק - כל זה רק כדי שיהיה 

אפשר להתחיל בצביעה. כשזה הגיע לעיצוב, 
העבודה הייתה קלה יותר. "בבית סטנדרטי 

אנחנו מקשיבים ללקוח, מבינים את אורחות 
חייו ומשם ניגשים לעיצוב", מסביר סמי, 

"אבל כשמעצבים בית עתיק כל כך ועם כזה 
אופי, החלל הוא שמכתיב את העיצוב ולא 

אנחנו, הדיירים".
תכנון הבית היה מורכב מהרגיל, בין היתר 

כי הוא פתוח כמעט לגמרי, מעין וואן־ספייס 
לופטי שמאפשר למי שנכנס הביתה להביט 

לעומקו. "הילדים שלנו גדלו לצד רהיטים 
וחפצים יפים", אומרת נעמה, "הם לא 

מקשקשים על הקירות או משהו כזה". 
בכל זאת, בני הזוג ביקשו לספק לילדים 
מקום להשתחרר, ולכן יצרו בביתם חדר 

משפחה / רביצה נינוח וגם מרפסת גדולה 
שמשמשת אותם רבות. 

התכנון המדויק של הבית ִאפשר לבני הזוג 
לגוון בבחירת הרהיטים וליצור חלל 

אקלקטי, שמשתנה כל הזמן. "כשמעצבים את 
הבית, אני ממליץ לתכנן היטב איפה כל דבר 
יהיה ואילו רהיטים צריך, אבל לא להתקבע 

על רהיט מסוים", אומר סמי. "ייתכן שאם 
תיפתחו ותסתכלו על שולחנות שונים, למשל, 

תמצאו שולחן שמתאים הרבה יותר מזה שיש 
לכם ושגם יוסיף לבית נשמה". נשמה היא 

מילת מפתח אצל סמי, והוא משתמש – ואף 
מוכר – אך ורק פריטים שיש להם כזאת. זו גם 
אחת הסיבות לכך שהעיצוב, גם בסטודיו וגם 

בבית, מתחלף בתדירות גבוהה: כשלקוח או 
חבר מתחברים לרהיט שהם רואים אצלו, 

סמי מוכר אותו וכך עובר העיצוב אצלו לשלב 
האבולוציוני הבא, בלי להכריז במילים 

גדולות על עיצוב מחודש או שיפוץ. 

סטודיו

עבודות צילום של נעמה לצד רהיטים 
Architype משופצים. סטודיו

המשך ישיר 
של הסלון 

הביתי. עוד 
מבט לסטודיו 

אך ורק פריטים עם 
נשמה. פינה בסטודיו

הרהיטים קראו לחזור. 
פריטים למכירה


