Ifat
Mentesh
יפעת מנטש
מעצבת ומתכננת פנים

עוצמה  -אומנות  -ורסטיליות

גם אחרי אחת עשרה שנים של יצירה
אינטנסיבית ,עינייה של יפעת מנטש רושפות
גיצי התלהבות כשהיא מתארת את הפרויקטים
שביצעה ואת אלה שתבצע בעתיד ,ולא בכדי.
יפעת התברכה בכישרונות המשיקים לאומנות,
ובעבודותיה היא מונעת מתשוקה עזה ומאהבה
למקצוע .בכל פרויקט שלה היא רואה יצירה
בלעדית ,כאילו הייתה זו עבודתה היחידה
בתום לימודי תואר ראשון במכללה למנהל ,לפני מעל לאחת
עשרה שנים ,פתחה יפעת מנטש את משרדה הפרטי לעיצוב
פנים בעיר מגוריה ראשון לציון .בתור בעלת סטודיו לעצוב פנים
ופריטי עיצוב ,יפעת הועידה את עצמה מן ההתחלה לפרויקטים
גדולים ויוקרתיים ,מעוצבים בקווים נקיים וברורים עם נגיעות
אקלקטיות שמותאמות בלעדית לכל פרויקט ופרויקט .מתחילת
דרכה ,הכישרונות שבהם התברכה הובילו אותה לבניית שפת
עיצוב ייחודית המזוהה עם יצירותיה .בדינמיות אבולוציונית
המתפתחת מפרויקט לפרויקט ,היא יצרה שפה ברמה בין־
לאומית ,שמתבטאת כבר בשלבים הראשונים של התכנון
האדריכלי .מעורבותה ניכרת בתכנון המרחבים סביב הבית,
במעטפת ,בפתחים ובחלוקה הפנימית לאזורים .שפת העיצוב
הייחודית של יפעת מתרחקת מטרנדים ומשדרת קלסיקה על־
זמנית .בדומה לכותרות של יצירות אומנות השאובות מן התוכן
שלהן ,כל אחת מיצירותיה היוקרתיות של יפעת מבוססת על
קונספט ייחודי ומדויק .בכל אחד מן הפרויקטים שלה ניתן לזהות
נרטיב מובהק שמהווה בסיס לתוכניות ולעיצובים הבלעדיים
שהיא מתאימה לאופי הלקוחות .בפגישות ההיכרות עם
לקוחותיה ,יותר מן הפונקציונליות המותאמת במדויק לצורכיהם,
יפעת מושפעת מסגנון חייהם ,מתחום מקצועם ,מתחביביהם
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ומן הציפיות שלהם .בשיחות איתם יפעת מקשיבה לכל ניואנס
ואוגרת בקרבה כל שנאמר ושנשמע  -גם אם השיחה גולשת
לנושאים שאינם קשורים ישירות לעיצוב ביתם ,כמו נופי טבע
אהובים ,ערים ומקומות בארץ ובעולם ,חלומות וציפיות .בדמיונה
העשיר ובאמצעות שפת העיצוב המובהקת שלה ,יפעת הופכת
את כל המילים והביטויים לאלמנטים עיצוביים שלא אחת מציבים
בפניה אתגרים המחייבים אותה למצוא פתרונות יישום .האתגרים
שהיא יוצרת לעצמה הם שמציתים את תשוקתה ולא נותנים
לה מנוח עד שהיא מוצאת להם פתרון יצרתי נכון .ההתרשמות
מלקוחותיה ,עם הרעיונות שעלו במוחה ,יוצרים את הבסיס
לעיצוב שעליו היא ממלאת את המרחבים ,שכבה על גבי שכבה.
בהסתכלות שאינה פוסחת על שום פרט ,היא רואה לנגד עינייה
את כל המעטפת ,הרצפה ,הקירות ,התקרה ,הפתחים וכל פינה -

מכלול אחד שאותו היא מעצבת בנאמנות לפי הקונספט הנבחר.
כדי ליצור הרמוניה יוקרתית מושלמת ,עיצוביה הייחודיים של
יפעת מיוצרים מחומרים איכותיים ברמה הגבוהה ביותר .תהליך
הייצור שלהם נעשה בידי בעלי מקצוע נבחרים ,בבקרתה של
יפעת לאורך כל תהליך העבודה .חדוות היצירה של יפעת בכל
אחד מן הפרויקטים לא משכיחה ממנה את העובדה שליצירה,
אומנותית וייחודית ככל שתהייה ,יש גם שותפים  -הלקוחות
שאת ביתם היא מעצבת .לפיכך ,היא לא מסתפקת רק בתוכניות
מפורטות ובהסברים מילוליים ,אלא היא מספקת גם הדמיות
מקצועיות ומפורטות לפרטים .את ההדמיות היא מגישה הן
ללקוחות והן לבעלי המקצוע שהיא בחרה ,וכשהיא מקבלת
את הסכמת לקוחותיה ,התוכניות מבוצעות תחת השגחתה עד
שבתום הפרויקט אפשר לראות איך הן הפכו למציאות ממשית.
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Design
Inspiration
ONE OF A KIND
רעיונות עיצוביים ומקוריים טמונים בקרבה של יפעת כאוצר בלום ,ממתינים ללקוח המתאים ולרגע הנכון ליישומם .יפעת
חיה ונושמת עיצוב ,רגישה לכל הסובב אותה :טבע ,ספרים ,תערוכות עיצוב ,סרטים ואומנות .כל אלה ועוד תומכים במקורות
ההשראה העיקריים ,שהם בעליל הדקויות שנחשפות בפנייה בסיפורם האישי של לקוחותיה .רגישותה וערנותה לדקויות ,הם
המאפשרים לה להפוך כל רעיון מופשט לדבר הנכון ,במקום הנכון ובזמן הנכון.

The Premium
כשם שלכל אדם על פני כדור הארץ אישיות ומראה ייחודי ,כך הפרויקטים היוקרתיים של יפעת מובדלים בייחודם זה מזה.
ממקורות ההשראה יפעת שואבת רעיונות לעיצוב ולייצור בלעדי של אלמנטים עיצוביים ייחודיים ,כמו חיפוי קירות ודלתות,
ותכנון ועיצוב של רהיטים ושל פרטי ריהוט מקוריים שלה .בדרכה המוקפדת היא ממלאת בהרמוניה מושלמת את כל החללים
המיועדים לעיצוב .בשפתה הייחודית ,נוסף על העיצוב ,היא מקפידה גם על הנדסת אנוש ועל פונקציונליות העונות על צורכי
לקוחותיה .בזכות הליווי הצמוד שלה בכל תהליכי התכנון ,העיצוב והביצוע ,והקפדתה בפרטים קטנים כגדולים ,היא יוצרת
מראה מושלם וייחודי .One of a kind -
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House
in North
Tel Aviv

בית בצפון תל אביב
בזכות תכנון מחדש ,שיפוץ מסיבי ועיצוב בסגנון אורבני
מודרני ,הותאם בית של ארבעה מפלסים לזוג הורים
שחיפשו בית עם נוף לים עבורם ועבור שלושת ילדיהם.
עם הכניסה לבית ,מראה המרחב שעוצב מחדש מקרין
יוקרה ואלגנטיות .במרכז הבית עיצבה ויצרה יפעת קיר
תלת־ממדי ייחודי המורכב מצורות גאומטריות ומותקנת
בו תאורה נסתרת בגומחה מול הקיר מוקמה פינת אוכל
המשקיפה אל הנוף .בפינת האוכל חיפוי קיר דמוי שיש
ועליו פריט מתכת דקורטיבי ותאורה בגוון כחול המזכירה
את הקרבה לים .כיוון שהמטבח הוא חלק מהאזור החברתי,
הוא תוכנן מחדש והותאם גם לאירוח .במרכז גלריית חדרי
השינה ,תכננה יפעת חלל משפחה אינטימי המופרד
ויזואלית מן המרחב החברתי בקומת הכניסה באמצעות
זכוכית שחורה חצי אטומה .ליחידת ההורים מרפסת צמודה
המשקיפה לעבר הים ,ונבחרו עבורה גוונים בהירים של לבן
בשילוב מראה עץ טבעי המשרים בחדר אווירה רומנטית
ונינוחה .כל פרטי הנגרות תוכננו במיוחד לבית ,בהם גם
ארון מיוחד למסך הטלוויזיה שיורד מן התקרה.
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Penthouse in
Rishon LeZion
פנטהאוז בראשון לציון

דירת קבלן של  160מ"ר הפכה לפנטהאוז יוקרתי עם מרפסת רחבה ובריכה בקומה העליונה .בזכות
עיצוב מדוקדק ומושקע ,פנינת המגורים הותאמה לזוג צעיר ומצליח ולילדיהם הצעירים .במרחב
החברתי הפתוח ,עוצב מטבח שחור ודומיננטי כיחידה אוטונומית המדגישה את פרספקטיבת החלל.
קווי 'אדרת הדג' שברצפת הפרקט מחזקים את הפרספקטיבה גם הם .קמין עשוי שיש דקטון מוסיף
לעיצוב הקלסי מודרני .פסי פליז אנכיים מדגישים את מרקם קיר הבטון ומעדנים אותו .ריהוט עדין במינון
מינימליסטי משרה אווירה נינוחה .אווירת השלווה מוגברת בחדרי השינה ,הן ביחידת ההורים הרחבה
והן בחדרי הבנות הוורודים ,ששולבה בהם מיטה עם ריפוד תואם .המיטה הוזמנה במיוחד מאומן עץ.
לעומת חדרי השינה ,בעיצוב השירותים נעשה שימוש בגוונים כהים בשילוב אלמנטים עשויים פליז.
בשירותי האורחים נתלה מן התקרה ברז פליז הנראה כאלמנט אומנותי ויוצר מראה דרמטי.
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ביציאה אל המרפסת הרחבה ,מתגלה גרם מדרגות מעשה נפחות
מברזל שחור ,ומעקה זכוכית שנראה כאלמנט פיסולי .המדרגות
מובילות אל גולת הכותרת של הדירה  -קומת בריכת השחייה
המוקפת פינות אירוח מפנקות .לכל אורך הבריכה מקביל קיר ירוק
המזכיר את הנוף האורבני שמשתרע עד אופק קו הים.
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House in
Rehovot
בית ברחובות

בית של שלושה מפלסים המשתרע על שטח של  350מ"ר ,תוכנן
ועוצב מחדש עבור זוג הורים ושלוש בנותיהם .האם היא מורה
לפסנתר ,ומקצועה הכתיב את הנרטיב המרכזי בעיצוב המרחב
החברתי -אווירה אומנותית ,שנוצרה באמצעות אלמנטים של עץ,
בטון ותאורה שקועה שעוצבו בהשראת ספר תווים .קמין שחור עשוי
שיש דקטון בולט על הרקע הבהיר ומוסיף לאווירה .המטבח עוצב
בגווני גרפית בחיפוי שיש דקטון לבן .האי במטבח חוצה עמוד בטון
דקורטיבי שמשתלב עם גווני הצהוב חרדל .חיפוי קיר בגוון גרפית
עם תאורה עדינה עוצב ונוצר במיוחד לפרויקט ,והוא משמש רקע
דרמטי למדרגות המתחילות במפלס התחתון ומגיעות עד לפטיו
שופע צמחייה ואור טבעי בקומה העליונה.
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House in
Zichron Ya'akov
בית בזיכרון יעקב

על שטח של דונם הצופה אל הים ,ממוקם בית של ארבע קומות השייך לזוג הורים הייטקיסטים וילדיהם
הצעירים .הבית עבר שיפוץ מסיבי כדי להתאים את עיצוב פנים הבית אל החוץ והסביבה .ההשראה למוטיב
המרכזי בתכנון ובעיצוב הפנים המודרני ,הייתה החיבור של בעלי הבית לטבע .הבית שופע בחומרים טבעיים
והצמחייה המשולבת בו מופיעה כמוטיב חוזר באופנים מגוונים בכל הבית .במרחב החברתי עיצבה יפעת חיפוי
קיר נדיר ועוצמתי הנישא לגובה חמישה מטרים וחצי .בתוך הקיר נשתלו צמחים מטפסים .הקיר נראה מכל פינה
במרחב חברתי ,ונוספו לו פרטי נגרות ייחודיים שהפכו את החלל ליצירת אומנות .One of a kind
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גם בסוויטת ההורים בקומת הקרקע ,העיצוב מחובר לאדמה
ולטבע .באזור השינה חופה הקיר ביצירה הבנוייה משכבות עץ
בצורות שונות ,ומתוכו מבצבצת תאורה נסתרת .חלל חדר הרחצה
וגופי התאורה שבו עוטרו גם הם בצמחייה מטפסת .בקומת הגג
המשקיפה אל הנוף הירוק והים ,עוצבה פינת ישיבה פסטורלית עם
קמין וערסלים תחת פרגולה מחופה גפנים .ההורים ביקשו שיוקצה
מרחב פעילות לילדים שבו יוכלו ליהנות ולהביע את עצמם במשחק,
בפעילות גופנית וביצירה .לכן ,הסבה יפעת את קומת המרתף לחדר
משחקים ,הן לילדים והן למבוגרים ,ובו מגרש מיני גולף ,ג'ימבורי
וקירות טיפוס .לצד מרחב הפעילות ,עוצב חדר כושר וממנו יציאה
ישירה לגינה פרטית עם עצי פרי ומדשאות מוריקות.
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