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דירת דופלקס חולקה לשני חללים נפרדים שהועמדו למכירה. משפחה 
ירושלמית, זוג עם שלושה ילדים, שעמדה לרכוש את הקומה התחתונה, 
יצרה קשר עם אדריכלית הפנים אורית כוכבי עוד טרם הקניה. הם עקבו 

אחר עבודותיה של כוכבי זמן רב וביקשו להתייעץ עמה.
כוכבי תכננה את קומת הקרקע של הדופלקס כחלל חדש, שעומד בזכות 
עצמו. היא חשפה את דלת הכניסה שנחסמה, הפכה את סוויטת המאסטר 
המקורית לחלל ציבורי, והעבירה את חדר השינה של ההורים לקצה החלל.

אל מול נוף ההר
דירה בירושלים, 155 מ”ר

תכנון ועיצוב פנים: אורית כוכבי

1
צילום: שירן כרמל
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פינת האוכל, שולחן מרובע מעץ אגוז טבעי וכסאות מרופדים בעור אפור, הוצבה במקומו של   1
גרם המדרגות הפנימי. מראה שמחפה את הקיר יוצרת בחלל אשליה של גודל, ושוברת רצף של 

מסדרון ארוך.

במבואה שמובילה לחדרי השינה ולחלל הציבורי נתלתה תמונה. בעלי הדירה ביקשו לדבוק   
בסקלת גוונים שקטה, והתנגדו להכנסת צבע. המעצבת הכניסה לחלל עניין, באמצעות שימוש 
בחומרים מפתיעים. את התמונה יצרה מפלטות קנה סוכר )3D WALL( שמוארת בתאורה נסתרת.

בסלון הוצבה ספה ארוכה בגוון בז’ וכורסה שרופדה בבד מפוספס בגוון דומה. חפצי נוי סגולים   2
מעניקים לחלל טאץ’ עכשווי.

מעל הסלון הונמכה תקרת גבס צפה, בה הוטמעו גופי תאורה שקועים. הקיר המרכזי בסלון   
חופה בלבני סיליקט אפורות. סביב מסך הטלוויזיה נבנתה מסגרת גבס שבמרכזה חריץ. ספוט 

שנתלה מעל החריץ, מאיר ומדגיש אותו. תחתיו נתלתה שידה מרחפת בלבן.

המטבח עוצב כשני קווים מקבילים. קיר ארונות גבוהים ניצב מול אי עבודה ואכילה. ארונות   3
המטבח נבנו מפורמייקה לבנה בעיצוב נקי. ידיות אינטגרליות מנירוסטה משדרגות את המראה. 

הקירות חופו בזכוכית. 

פלטת צבעים שקטה ובהירה שולטת בדירה. הקירות נצבעו בגוון לבן שבור, הרצפה חופתה   4
בשיש קרמה בגוון טבעי חם.

אלמנטים בנירוסטה שולבו במטבח ובסלון. רגלי כסאות הבר, הכורסא והספה, מעניקים לחלל   5
הקלאסי שיק עדכני ומודרני.
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חדר השינה החדש של ההורים מוקם בקצה הדירה. שלוש מדרגות מפרידות בינו ובין מפלס   6
חדרי השינה האחרים. לשם כך הועברה דלת הכניסה אל החדר ממיקומה המקורי. מעל ראש 
המיטה נחצבה נישה מלבנית, בה הוצבו פריטי נוי. בצד המיטה, הפך מחסן קטן לחדר ארונות.

בשל אילוצי התקציב הושארו בחדרי הרחצה ארונות האמבטיה הישנים. אריחים, מראות וכלים   7
סניטריים הוחלפו. בסוויטת המאסטר בוטלה האמבטיה לטובת מקלחון מפנק עם ספסל ונישות.

חדרי השינה חופו בפרקט עץ טבעי בגוון מהגוני. בשל אילוצי תקציב, הוחלפו רק פריטי הריהוט   8
בחדרים. 
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הבניין מחופה באבן ירושלמית וצופה אל נוף ההר. יציאה למרפסת רחבת הידיים, מתאפשרת מהסלון.  9
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