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במינימליסטיות האלגנטית והיוקרתית המשקיפה אל מרחבי הים ,טמונה אווירה
משפחתית נעימה ומכובדת .השפה העיצובית של המעצב ארז חייט תחומה בין
קירות מחופים המתקשרים ביניהם בגוונים ובמרקמים שונים של חומרים
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המטבח ,לב הבית ,מקבל את פני הנכנסים
לדירה .אי שחור על רקע קיר לבן ומחורץ
שמאחוריו מוסתרים מכשירי החשמל ויחידות
האחסון ,מהווה הקדמה למרחב החברתי המוקף
בחיפויי קירות שונים ,אשר יוצרים יחד אחידות
נעימה לעין המעוררת תחושה של קן מגורים
מוגן ומחמם .קיר העץ הטבעי שממול למטבח,
נמשך לאורך הסלון ומוביל את המבט לעבר
מרחבי נוף הים .פינת האוכל שגם היא עוצבה
על רקע חיפוי קיר עץ טבעי ,משלימה את מראהו
של המרחב החברתי .בבחירת הרהיטים ניכרת
יכולתו של ארז חייט ליצור דיאלוגים מעניינים
בין אלמנטים שונים אשר משלימים יחד את
שפת העיצוב שלו .אל הקווים הישרים שבהם
משולבות נגיעות מעוגלות ומרככות ,מתווספים
אלמנטים של טקסטיל המהווים חלק אינטגרלי
מהעיצוב .משפטי העיצוב המובהקים ממשיכים
גם בחדר השינה .הטרצו ,שמהווה את הריצוף
במרחב החברתי ,מוצג במלוא הדרו ובחיתוך
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שונה כחיפוי קיר בגב המיטה .החיבור בין קיר
הטרצו ורצפת פרקט עץ טבעי משרה בחדר סוג
של אינטימיות עם קריצה נוסטלגית .לאווירה
הייחודית בחדר השינה מוסיפה דלת הזזה
עשויה סרגלי עץ ,מסתוריות מסוימת .בהיותה
סגורה היא מסתירה חדר הלבשה גדול ומהודר,
ובהיפתחה מתגלה ארון בגדים רחב ידיים
עשוי עץ מלא ,כשבמרכזו אי המיועד לאחסון
פריטים קטנים ותכשיטים .התכתבות נוספת
שמקשרת בין חדר השינה למרחב החברתי,
מהווה חיפוי קיר מחורץ צבוע לבן הכולל שתי
דלתות נסתרות .חריצי חיפוי הקיר בחדר השינה
שונים מאלה הנראים במטבח אך עדיין יוצרים
קשר ויזואלי בין השניים .גדולתו של ארז חייט
ניכרת בעובדה שעל אף חסרונם של פריטי
סטיילינג ,למעט עציץ תלוי מעל שולחן האוכל,
נוצרת התחושה שהדירה הותאמה לדיירים
והם ממלאים אותה באופיים.
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