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דירה מעוצבת מחדש    מגדלי TLV תל אביב
בית העונה
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Redesigned apartment
TLV towers, Tel Aviv
The concrete cube of the reinforced shelter, 
has become an organizing element, 
instead of a separating factor. The master 
bedroom suite is one side, and on the other, 
a spacious,  multi-purpose living space, 
flooded with natural light..

Interior design: Tsipi Yavets Chen
Paz Chasdai 
Photos: Shai Gil

ניסיוני  רקע  בעלות  מעצבות  שתי  בין  פעולה  שיתוף 
פרויקט  הניב   - חסדאי  ופז  חן  יעבץ  ציפי   - שונה 
קבלנית  דירה  של  המוחמץ  הפוטנציאל  את  שמשפר 

באחד ממגדלי המגורים היוקרתיים בתל אביב. 

הקירות  כל  פירוק  הייתה  התכנון  של  המוצא  נקודת 
הקיימים למעט קוביית הממ״ד, שהפכה מגורם מפריד 
לגורם מארגן, המרכז סביבו את כל חללי הדירה; מצידו 
חלל   - האחר  ומצידו  ההורים,  סוויטת  חדר  האחד 

מגורים רב-שימושי פתוח, מרווח ומוצף באור טבעי.

קמין  תוכנן  הסלון  במרכז  שנותר  התמך  עמוד  סביב 
מברזל שחור ומתחתיו ספסל אבן. על רקע קיר הבטון 
של הממ״ד וספריית האלומיניום, הוצבה ספה כחולת 
מבע, וממולה - כורסת רביצה ירוקה ושולחנות מבטון.

לבני  עיקרי  מפגש  נקודת  המהווה  המטבח  במרכז 
הבית, תוכנן אי אופנתי, קליל ופתוח וסביבו ממוקמים 

כיסאות בר אדומים כיין.

למכור  טוב׳,  ׳טעם  לו  שיש  שסבור  מי  לכל  המאפשר  פתוח  תחום  הוא  הפנים  עיצוב 
את כישוריו לכל דורש. העובדה הזאת מיצבה  בעבר את המקצוע החשוב הזה בדרגת 
חשיבות נמוכה יחסית לאדריכלות, למרות שהחיכוך המסיבי ביותר של בני האדם עם 

מבנים, מתרחש דווקא באמצעותו. 

יתירה מכך, בעוד שאדריכלים מתפקדים במרבית המקרים במצב של ״טאבולה ראסה״, 
המאפשר חופש תמרון רב יחסית, מעצב הפנים אמור להיכנס לתוך נעליו, ראשו ומאווייו 

של האדריכל, במיוחד כשמדובר במבנים קיימים.

בעקבות עלייה משמעותית בתכנון הגמיש, הן בחללים מסחריים והן בדירות למגורים,   
אדריכלי  כאשר  אקדמיים,  במוסדות  הנלמד  משופר  מעמד  תפסה  הפנים  אדריכלות 
פנים נשכרים לתכנן חללים מותאמי משתמש, ומשתתפים במבני ציבור כחלק ממערך 

המתכננים החל משלב התכנון הראשוני. 

TLV דירה מעוצבת מחדש במגדלי
קוביית הבטון של הממ״ד הפכה מגורם מפריד לגורם מחבר. 

מצידה האחד חדר המגורים, ומצידה האחר - סוויטת חדר 
השינה. 

בעמוד הימני: ספרייה מאלומיניום עם מחברים נסתרים.
בעמוד השמאלי: מרחב המגורים המואר 

)ברקע הדלת השקופה למחצה של חדר השינה(.
בשרטוט: הקירות הקודמים שנהרסו בחלקם.

עיצוב פנים: ציפי יעבץ חן, פז חסדאי.
צילומים: שי גיל.
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House in Ayora, Valencia Spain
The seemingly non-related structure expresses the 
New Age rather than the expected assimilation in the 
eclectic environment, thus challenging the relevance 
of historicism to the place.

Fran Silvesre Architects
Project team: Fran Silvestre, María José Sáez. 
Colaborators: Ángel Ruíz, Jose V. Miguel, Arturo 
Silvestre 

TLV דירה מעוצבת מחדש במגדלי
בעמוד זה ובעמוד הימני למעלה: המטבח - מרכיב 

אינטגרלי של מרחב המגורים.
בעמוד הימני למטה ובשרטוטים: הקמין שהוצמד 

לעמוד התמך שנותר לאחר הריסת הקירות הקודמים.

עיצוב פנים: ציפי יעבץ חן, פז חסדאי.
צילומים: שי גיל.

Redesigned apartment
TLV Towers, Tel Aviv
Above and on the top right page: The kitchen - 
an integral component of the living space.
Bottom right page (and drawings): The 
fireplace was attached to the supporting pillar left 
after the previous walls were demolished. 
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TLV דירה מעוצבת מחדש במגדלי
קוביית הבטון של הממ״ד מחופה בספריית אלומיניום על רקע 

דלת חדר השינה, העשויה זכוכית, להחדרת אור מערבי.
בשרטוט: תוכנית המצב חדש.

עיצוב פנים: ציפי יעבץ חן, פז חסדאי.
צילומים: שי גיל.

Redesigned apartment
TLV Towers, Tel Aviv
The concrete wall of the reinforced shelter was 
covered with an aluminum bookcase. 
In the background is the glass bedroom door, 
enabling penetration of western light.
In the plan: The new situation.

Interior design: Tsipi Yavets Chen,
Paz Chasdai 
Photos: Shai Gil
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TLV דירה מעוצבת מחדש במגדלי
למעלה: חדר השינה של ההורים.

שאר התמונות: חדרי האמבטיה חופו באבן 
טבעית ונגרות מעץ גולמי. 

עיצוב פנים: ציפי יעבץ חן, פז חסדאי.
צילומים: שי גיל.

Redesigned apartment
TLV Towers, Tel Aviv
Above: The master bedroom.
Other photos: Bathroom walls were 
covered with natural stone, with carpentry 
made of raw timber. 

Interior design: Tsipi Yavets Chen,
Paz Chasdai 
Photos: Shai Gil
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Interior design is an open field that allows anyone who thinks he has 
good taste to sell his skills to the highest bidder. This has positioned 
the important profession with low importance relative to architecture, 
even though most human beings interface with buildings solely 
through their interior design.

Moreover, while architects mostly function from a 'tabula rasa' 
position that allows them more maneuverability, interior designers 
must fit into the architect's shoes, heads, and desires - especially 
when it comes to already built residential buildings.

With the growth of flexible design in both commercial spaces and 
residential buildings, interior design has risen in status; it is now 
taught in academic institutions, and in many cases interior designers 
are part of the planning team right from the preliminary stage.

A collaboration between two designers of different generations - Tsipi 
Yavets Chen and Paz Chasdai - resulted in a project that considerably 
improved the missed potential of a contractor apartment in one of the 
prestigious residential towers in Tel Aviv.

The starting point of the design was the dismantling of all the existing 
partition walls except for the reinforced shelter, making it an organizing 
element, instead of a separating factor. The master bedroom suite is 
one side, and on the other, a spacious,  multi-purpose living space, 
flooded with natural light.

Around a support pillar in the center of the living room is a black iron 
fireplace designed above a stone bench. At the center of the kitchen, 
the main meeting point of the household, is a stylish, light and open 
island with wine-red bar stools.

house of the season

redesigned apartment in TLV Towers, tel aviv
Shira Shenton

TLV דירה מעוצבת מחדש במגדלי
עיצוב פנים: ציפי יעבץ חן, פז חסדאי.

צילומים: שי גיל.

Redesigned apartment
TLV Towers, Tel Aviv
Interior design: Tsipi Yavets Chen,
Paz Chasdai 
Photos: Shai Gil

אי.פי אל.איי. פרויקטים בע"מ
ipla@ipla.co.il
www.ipla.co.il

טלפון: 03-7301174
פקס: 03-7301862

ופנים. חוץ  במעטפות  ולקירות  לגגות  חיפויים  מערכות  והתקנת  יבוא  בתכנון,  עוסקת  בע"מ  פרויקטים  אי.פי.אל.איי.  חברת 

חברת אי.פי.אל.איי. הינה אחת החברות המובילות בישראל בתחום הייבוא, יצור והרכבת מערכות כיסוי וקירוי לכל השימושים.
החברה הוקמה בשנת 1999 וצברה מוניטין מרשים בתחומה בזכות מעורבות בפרויקטים מובילים בתעשייה המקומית ובחו"ל. 
החברה מספקת ללקוחותיה פתרונות מגוונים ומרכיבה מערכות לצרכים השונים. כמו כן, החברה מבצעת חיפויים למבנים מכל הסוגים 
ועוד. חולים  בתי  המוניות,  היסע  תחנות  בריכות,  ספורט,  מתקני  קולנוע,  בתי  קניונים,  לבניית  ועד  פרטית  מבנייה  החל 

יבואנית בלעדית 
של אונדוליט איטליה

יבואנית בלעדית
של מונטנה שוויץ

״לונה קס״, מישור אדומים. אדריכל: מיקלה סימון

״דיפו סימנס״, אשקלון. פרויקט משותף גליל / וינושבסקי עבור סימנס.  אדריכל:  איציק מנשה


