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מאת ריקי קידר
צילום: שי אפשטיין

 מתכנות לתכנון 
ביקור בביתה הפרטי של ההיי-טקיסטית 

המצטיינת שהפכה למלבישת בתים 
היא בכלל הגיעה מעולם ההייטק ונחלה הצלחה בתכנות משחקי מחשב, אבל חוש 
הקריאיטיב שלה רק חיפש את ההזדמנות לעשות אסקפיזם. זה התחיל כשחיפשה 

לפני לידת בתה הבכורה שידות yad 2 לשיפוץ והמשיך כשעיצבה לעצמה את 
בית החלומות, וכך, כשנולדה בתה עדי, נולד המותג 'עדידה'

סיור בתים. הבית בסלעיתסיור בתים. הבית בסלעית

תכנון ועיצוב פנים: 
לירון אוטמזגין, 
'עדידה - הלבשת 
בתים ורהיטים'

הנכס: ביתה הפרטי של המעצבת 
לוקיישן: המושב סלעית שטח 

מגרש: 450 מ"ר 
שטח בנוי: 128 מ”ר 

מספר חדרים: 5 
נפשות: זוג + 2 

האתגר: למצוא פתרון לארבע בעיות 
שהתגלו בפרוגרמה המקורית
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אוהבת בתים
"אני אוהבת בתים, נקודה", פותח לירון אך מסייגת: "כשאני אומרת 

'בתים' אני מתכוונת לכך שאני נקשרת לדרך שבה קרן השמש 
בחדר השינה שלי נכנסת בכל בוקר ומציירת לי על הכר. אני 

נקשרת אל התחושה בחלל, על איך שהדברים מתחברים ויוצרים 
פסיפס של בית ומשפחה". ועם גישה כזאת היא סללה דרך לעתיד 

הכי קונטרסטי מההווה הסיסטמטי. 

רכישת הנכס
לפני כשלוש שנים חזר בעלה הביתה עם רעיון לגבי הרחבה חדשה 

במושב סלעית, שהייתה הזדמנות נפלאה לחיי קהילה ולבית קרקע 
באזור השרון. התוכנית המקורית הייתה לבנות בית שיאוכלס 

בעוד כשנתיים אך משהו בהם נמשך אל ההרחבה הראשונה שבה 
הרחובות כבר הועמדו וכמה בתים אף נמסרו. למרבה המזל, נותר 
בית אחרון שבנייתו הופסקה באמצע ורק חיכה שמישהו יראה את 

הפוטנציאל שבו ויסיים את בנייתו. 

לבית חומה גבוהה ממערב, והחלונות בצד זה פונים אל החומה. 
זו הייתה הסיבה העיקרית לכך שהבית נשאר עומד ומחירו היה 

בהתאם. אך ללירון היה ברור שעם עבודה נכונה של חלוקת החלל 
המרכזי ובעזרת עיצוב נכון הבית ייראה מדהים.

בניית בית היא מסע, מסע 
מרגש, מאתגר, מסעיר. 

וכמו בכל מסע יש בו עליות 
וירידות, נקודות מורכבות 

הדורשות כוחות נפש 
והתגייסות של הזוגיות 

לאסוף את התא המשפחתי

סיור בתים. הבית בסלעיתסיור בתים. הבית בסלעית
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לירון אוטמזגין, נעים להכיר:
הכשרה מקצועית: תואר ראשון במדעי המחשב

לימודי פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית
'עדידה': הלבשת בתים וחללים מסחריים, סטיילינג לצילומים 

וחידוש רהיטים.
'אני מאמין': עיצוב נכון המשקף את אופי האנשים שחיים בו - 

ירפא ויספק אושר ונחת לבני הבית.
ליצירת קשר: נייד 050-2426021

 lironho@gmail.com , www.adidahomestyle.co.il

רשימת ספקים:
מטבח: יוניק 

דברים מיוחדים
ידיות: א. ישראלי

ברז מטבח: 
ניקולאצי ברזי יוקרה

תאורה: מורנו, טורקיז 
האוס, אורל תאורה, לוגו 
תאורה, שוק הפשפשים

ריהוט: קלאסיגן, ביתילי, 
רהיטי וינטאג' שאספתי 

עם השנים ושיפצתי 
לאורך הדרך

שטיחים, הדום, כריות 
נוי, כלי מיטה: מיקלולה, 

גלריה לעיצוב חדרים
אקססוריז: 

home piece ,ה. חבושה
golf & co

ארונות אמבטיה: יניב 
פשפשים, ד"ר ענתיקה
ריהוט חוץ: קלאסיגן, 
 home piece ,איקאה

שיש: שיש פרביטל, 
שרון קרמיקה

גינון: רומי לוסטינג

לפני שאני מעצבת ומלבישה בתים אני קודם כול 
אמא, אמא לעדי בת השבע )משם הגיע השם 
'עדידה הלבשת בתים ורהיטים'(, ולפני כמעט 

שלוש שנים הצטרפה אלינו ליה אל חיק המשפחה 

סיור בתים. הבית בסלעיתסיור בתים. הבית בסלעית

דילמות ופתרונן
"היו דברים אחדים שהפריעו לנו בתוכניות הבית", מפרטת לירון:

הכניסה של הבית מובילה היישר לתוך המקרר וחסרה מבוא כניסה.	 
חלון המטבח קטן יחסית ופונה לתוך חומה.	 
ביחידת ההורים תוכנן חדר רחצה ללא חלון.	 
תכנון השטח המרוצף בכניסה לבית מותיר שטח מצומצם ביותר לדשא. 	 

הפתרונות שנמצאו:
הגדלת דלת הכניסה, פירוק הקיר שמסתיר את המקרר והזזת 	 

המקרר פנימה אל תוך המטבח תוך כדי יצירת נגרות יפה שתקבל 
את פני הנכנסים.

הגדלת חלון המטבח ויצירת חלון צרפתי שישקיף לצמח מטפס.	 
הזזת המסלעה המתוכננת כך שתיווצר אפשרות לפתיחת חלון 	 

ביחידת ההורים.
פתיחת החלון בסלון לוויטרינה גדולה והזזת השטח המרוצף אל 	 

החזית, כך יש אפשרות לדשא רחב ידיים ופינת הישיבה בגינה 
הופכת להיות אינטימית ופרטית.

סיפור שהתחיל משטיח
שאלנו: מהיכן מתחילים לתכנן עיצוב של בית?

היא עונה: "למען האמת, אצלי אין כללים. מעצם היותי מלבישת בתים 
אני משתמשת בהמון חומרי גלם, מסתובבת לא מעט בחנויות עיצוב, 
נחשפת לעיצובים הכי טרנדיים שיש ובעיקר מקפידה לצרוך אומנות 

באורח קבע". קצת לפני שהתחילו לחשוב על קניית בית, סימנה 
ב-pintrest שטיח שאהבה, בצבעוניות רכה ונעימה של פודרה עם 

גוונים של קרם וחום שוקולד מריר בטקסטורת שטיח קילים. שטיח 
דומיננטי הוא נקודת פתיחה מצוינת לעיצוב הבית מכיוון שהוא מכתיב 
את סגנון העיצוב וכן את פלטת הצבעים המתאימה עבורו. במקרה זה 

השטיח השתלב נפלא עם ספת וינטאג' משנות החמישים שחידשה 
לירון בבד בוקלה ורוד עבור דירתה הנוכחית.

עניין של בחירות
"בחרתי לעצב את המטבח בקו כפרי נקי ואלגנטי. החזיתות ייצבעו באפור 

בהיר, יחידת נגרות עליונה מעץ מלא בשילוב זכוכית תאפשר אחסון 
דקורטיבי, ואי גדול ומרשים ייצבע בכחול כהה כדי לתת עומק וקונטרסט 

לצבעי הפסטל הבהירים", משתפת לירון. מעל האי מוקמו 3 נקודות 
תאורה כדי להעצים את הדרמטיות של האי אל מול המטבח הבהיר. 
הידיות הן בעבודת יד מפליז טבעי וכך מתקבל גוון מט זהוב על-זמני. 

עיצוב יוצא לדרך
איך בוחרים צבע למטבח? איך יודעים אם האריח שראינו בחנות יתאים 

לבית? והאם השיש במטבח מתאים לריצוף? לירון ממליצה לבקש 
דוגמאות, לקחת אותן הביתה כדי לבחון באור יום ובתאורת ערב בבית. 

לאחר שבוחרים צבע או אריח מסוים, לוקחים את הדוגמאות להמשך ימי 
ההסתובבויות ומתאימים אותן לבחירות הנוספות שיש לעשות.

בקיץ חם, בחורף גם
המושב סלעית הינו מקום הררי ובחורף קר שם במיוחד. מכיוון שגם 

החלל המרכזי מחופה בפרקט עץ מלא, היה צורך במציאת פתרון 
להנחת קמין עצים כך שהפרקט לא ייפגע וכן המשטח לא יבלוט ויגרום 
למעידה של ילדים או מבוגרים בסביבתו. לירון חיפשה פתרון שישתלב 

עם הקו העיצובי - כפריות עדינה עם קוויים גאומטריים - המשדרת 
חמימות ואלגנטיות. 


