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בתים ודירות
רעיונות לעיצוב דירות קטנות

15+
דירתו של עברי לידר



הרבה
חיוכים, 

המון אהבה 
ובדים
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חשיבה על הפרטים הקטנים ביותר, 
חוש הומור עדין, המון פרגון הדדי 

וללא הגזמות מיותרות, אלו הדברים 
שמייחדים את הדירה הזאת מדירות 

הדומות לה בתכנונן

מאת בן רייצ'וק
צילום צילום יוסי גמזו-לטובה

אדריכל אושרי אסבן
שטח הדירה 145 מ"ר

עיצוב    אקלקטי מעודן

בביקורנו בדירה האשדודית הבחנו בפרטים שלמעשה 
העניקו לכל אחד מהחדרים משמעות עיצובית ייחודית. 
ביחד התקבלה דירה מעוצבת בסגנון אקלקטי כשבבחירת 

הפריטים ניכרת חשיבה רבה.

צילום: הילה ווגמן



האזור החברתי

ריצוף: "אלוני"

"ID.design" :פינת אוכל
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באזור החברתי הכולל את הסלון, פינת האוכל וברקע המטבח, 
הדבר הבולט ביותר הנו השימוש המגוון והעשיר בטקסטיל, 
בפינת האוכל רופדו הכיסאות במגוון בדים בצבעים שונים 
ובשילוב מעניין. בפרישת השטיחים על הרצפה ניכר טוויסט 
קטן של הנחת שטיח על גבי שטיח, דבר המדגיש את קיומם 
של השטיחים המוסיפים חמימות לחדר. פוסטר מעורר חיוך 
התלוי בפינת האוכל, הנו פריט מודרני לחלוטין המתכתב 
עם כורסה בסגנון עתיק, מרופדת בבד קטיפה שחור. בחלל, 
ניכר טעמו של המעצב שלא חשש מחיבורים שונים שאתם 

הצליח ליצור הרמוניה נעימה.

עיצוב    אקלקטי מעודן
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חדר השינה
בחדר השינה הקטן יחסית של ההורים, אפשרויות העיצוב היו 
מוגבלות, לכן בחר האדריכל אושרי אסבן להתמקד בשתי 
שידות השינה הצמודות למיטה, הן תוכננו על ידו ובוצעו על 
ידי כמה בעלי מקצוע, שכל אחד מתמחה בתחומו, כולל אמן 
שיצר את ידיות העור המעוצבות בסגנון ארגזי הנסיעות של 
פעם. משלימות את העיצוב שתי מנורות מודרניות בהשראת 

המראה העתיק וכריות מרופדות על המיטה.

עיצוב    אקלקטי מעודן
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עיצוב    אקלקטי מעודן

חדר הילדים

המרפסת

בחדרי הילדים שבהם מודגש הגוון הרגוע, האקלקטיות 
ניכרת פחות. העיצוב הרבה יותר הומוגני ומתאים לחדרי 
ילדים בגילים שונים. לרהיטים שנרכשו מוכנים, נוספו שטיחים 
בגוונים משלימים, ובכל אחד מחדרים נבחר קיר אחד שהודגש 
על ידי טפט היוצר השלמה במראה. תאורה אחידה נבחרה 

לשני החדרים.

הרכות שהושגה בתוך הבית באמצעות משחק מלא טעם בין 
ריפודים, שטיחים וילונות ואלמנטים של טקסטיל נוספים, 
מושגת במרפסת על ידי ריצוף בטון שנראה כמו שטיח רך 
למגע המתחבר לרצפת הבזלת שבתוך הדירה, בעיצוב 
המרפסת נגיעה בסגנון המזרחי, עוד נדבך בעושר האקלקטי 

שיש בדירה זו, שנבחר באיפוק ובטעם מעודן.  

 פרגולה: "עץ ועצה" 


