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מאת גלית שוהם
מדרגות :קו נבון
אדריכלות :דן והילה
ישראלביץ
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מדרגות ל-

הנבחרת:
מרב ברמן ומיקי כתר
גיא הרגיל
דלית ונגרובסקי
יפעת מנטש
שחר פרנס
תמונת שער:
דן והילה
ישראלביץ

כבר למעלה מארבעה עשורים שהיא הפכה את המדרגות לדרך
חיים והעלתה אותן ממוצר פונקציונלי שאמור להוביל אותנו
מקומה  Aלקומה  ,Bלמעמד של מונומנט ויזואלי בכל חלל.
חברת ’קו נבון’ שהוקמה על ידי אומן הברזל ,הרתך ויוצר
האומנות אילן נבון ,השתתפה באלפי פרויקטים בארץ ובעולם.
למגזין הפותח את שנת העיצוב העברית ,היא בחרה קבוצת
אדריכלים ומעצבים מנצחת שתמיד חותרת מעלה

תמונה :סטודיו בונסאי ,אורי קיטה
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צילום :שי אפשטיין

צילום :עודד סמדר

הפרויקט:
נועזות באדום בקרית אונו
דגם המדרגות:
המדרגות הן ממתכת שנצבעה בגוון אדום נועז כדי ליצור
תכשיט עיצובי פיסולי בחלל .יצרנו מדרגות חדשות בבית קיים
במסגרת שיפוץ מורכב .הפתח בגרם המדרגות הקודם תוכנן
באופן שלא עמד בתקן והיה מסוכן ,ומכאן הכול התחיל...
תרומת המדרגות להשלמת מראה החלל:
הפיכת גרם המדרגות לאלמנט פיסולי דומיננטי בחלל
ולעצמאי ,צבעוני ו'קליל' ,הנושא את עצמו .השלמת נגיעות צבע
בריהוט יוצרת חלל מואר שבו המרכיבים כרוכים זה בזה בקשר
של צבע וצורה ומעבירים תחושה של בית מינימליסטי ,מודרני ונקי.
הטיפ של מיקי ומרב:
בית נמדד בגרם המדרגות .תהיו נועזים ,גרם המדרגות מעצב
את האישיות של הבית! למדו ביחד עם האדריכל שלכם מהן
אפשרויות התקציב ותעזו!

מיקי כתר
& מרב ברמן

שחר פרנס

 M2אדריכלים

אדריכל
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הפרויקט:
פנטהאוז ברמת אביב
דגם המדרגות:
מדרגות אוריגמיות כאלמנט פיסולי-מרכזי בבית.
תרומת המדרגות להשלמת מראה החלל:
בשל צורת המדרגות המיוחדת היטל המדרגות בכל צד נראה
אחר לגמרי .המדרגות הראשונות נבנו מחומר שונה ולמעשה
מרכז הכובד בעיני המתבונן הוסט מעלה.
הטיפ של שחר:
מדרגות כאלמנט אנכי בבית יכולות לשמש כאובייקט יפה
הקושר בין כל הקומות ומומלץ להשקיע בו.
דירה נאה 71.
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צילום :אלעד גונן

יפעת מנטש
סטודיו לתכנון ועיצוב פנים

הפרויקט:
בית פרטי בבאר יעקב
דגם המדרגות:
מדרגות מרחפות מעץ אלון עם מעקה
ממתכת בשילוב רשת שחורה.
תרומת המדרגות להשלמת מראה החלל:
שילוב העץ עם המתכת השחורה גם כמסגרת
וגם כרשת המאפשרת שיקוף חלקי ,הופך את
גרם המדרגות לפריט אומנות מעניין אשר
משתלב בחלל בצורה מדויקת.
הטיפ של יפעת:
עיצוב פורץ דרך מצריך תעוזה .תנו לנו לקחת
את המובן מאליו ולהפוך אותו ליוצא מן הכלל.

3
 .72דירה נאה

צילום :אלעד גונן

דלית ונגרובסקי
מעצבת פנים

שם הפרוייקט:
בית פרטי בקיבוץ לוחמי הגטאות
דגם המדרגות :הייטק דק  -קונסטרוקציה מפלדה משולבת מדרגות מעץ אלון טבעי.
המדרגות משמשות כאלמנט עוצמתי ואומנותי בחלל ויוצרות קומפוזיציה מעניינת עם הקיר
התומך הצמוד אליו .המדרגות ממוקמות באזור מרכזי בחלל הציבורי ורואים אותן מכל זווית.
עיצובן כיחידה אחת תורם לתחושה של עוצמה ,גובה וזרימה.
תרומת המדרגות להשלמת מראה החלל:
למדרגות יש תפקיד עיצובי ואומנותי בחלל .החיבור שלהן לקיר התומך שבו פתחתי פתח
בצורת עיגול ,מעניק להן פן פיסולי .לצידם  -אלמנטים עיצוביים במיוחד בתאורה
שמתכתבים איתם בהרמוניה מוחלטת .המדרגות מובילות אל סוויטת ההורים
שממוקמת בנפרד משאר חלקי הבית.
הטיפ של דלית:
כל אלמנט פונקציונלי בבית יכול להפוך לאומנותי ,חווייתי
ומיוחד אם משקיעים בו מחשבה ומנסים להופכו
לשונה מההקשר הרגיל שלו.
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צילום :איתי אבירן
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גיא הרגיל
גיא הרגיל אדריכלים

הפרויקט:
הבית הלבן בדרום הארץ
דגם המדרגות:
לבית זה נבחרו מדרגות מרחפות בחיפוי עץ.
המדרגות המרחפות מאפשרות לי כמעצב להעניק
את הפתיחות המרבית לחלל ולהדגיש אותו.
הן מחוברות לשפה המודרנית.
תרומת המדרגות להשלמת מראה החלל:
אלמנט הריחוף משדר קדמה ,טכנולוגיה ,יכולת
וכמובן מראה יוקרתי .חיפוי המדרגות בעץ
מאזן את הבית מבחינת חום
וקור ומייצר הרמוניה עם הצבעים הקרים.
הטיפ של גיא:
עבודת העיצוב מתחילה בשאלה הפשוטה:
"מה הייתי רוצה להרגיש בחלל?" ומשם
עליי כמעצב לתרגם את המילים
והרגשות ליצירת סביבה מדויקת.
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