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החברה פרופיל 
ברובע פלורנטין של תל אביב, שלושה דורות 

של אמני רהיטים הפכו במהלך השנים למותג 

גבוהה  באיכות  רהיטים  המייצר  משפחתי 

ובקו מעודכן ודינמי. אלה מיוצרים מתחילתם 

לגלריה,  השייכים  המלאכה  בבתי  סופם  ועד 

מיוחד  הוא  פריט  שכל  כך  קטנות  ובכמויות 

וייחודי. ב"דולה עיצובים בע"מ" ניתן למצוא 

עולם מלא ועשיר של ריהוט איכותי ומוקפד 

שלישי  כדור  מטרה.  ולכל  סגנונות  במבחר 

החנות  מציעה  הריהוט,  אומנות  בעולם 

הוותיקה רהיטי איכות המיוצרים תוך הקפדה 

על הפרטים הקטנים ביותר, ומאפשרים לכל 

ועדכני  מקורי  ייחודי,  מראה  להעניק  לקוח 

שמירה  אישי,  שירות  למשרד.  או  לבית 

הערכים  הם  הזמנה,  לפי  וייצור  איכות  על 

בכך  וייחודיותה היא  המרכזיים של הגלריה, 

משלבי  החל  אישי  באופן  מלווה  לקוח  שכל 

הרעיון והפנטזיה ועד קבלת הפריט המתאים 

ביותר לצרכיו: בפועל, דולה מגשימה חלומות 

לאנשים- כל החולמים על ריהוט מעוצב יכול 

באופן  להתאמה  עד  בגלריה  מענה  למצוא 

מתרחש  זה  לרשותם.  העומד  לחלל  מושלם 

אנשי  עובדים  שבגלריה  העובדה  בזכות 

מקצוע בעלי ניסיון וידע שמבוססים על שנים 

לרשות  ועומדים  בתחום,  עבודה  של  רבות 

רהיטים  ולייצור  עיצוב  הנוגע  בכל  הלקוחות 

במקצועיות  אותם  ומלווים  אישית,  בהזמנה 

ועד  הראשוני  הרעיון  משלב  החל  ובנאמנות 

לתוצר המוגמר המושלם. 
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לפני הרבה שנים חיה במרוקו משפחה עם 

10 אחים שכולם נגעו בתחום המלאכה. אחד 

ומצא  לארץ  עלה  במקצועו,  רפד  האחים, 

פלורנטין  בשכונת  החדש  פועלו  מקום  את 

שלה.  המלאכה  באנשי  הידועה  אביב  בתל 

לאותו רפד היו נכדים שובבים שבכל חופשה 

מתחברים  שהם  וגילו  במרפדיה  לבקר  באו 

יגלו  הם  לימים  ולרהיטים.  לצבעים  לבדים, 

שהאהבה שלהם לאסתטיקה והעובדה שהם 

נצר למשפחה יצירתית תשפיע על עתידם.

פטיטו,  וקובי  האלה-דרור  הנכדים  ואכן, 

בבגרותם הקימו עם כל המשפחה את “דולה 

עסק  שהוא  איכותי  מותג  לעיצוב”-  גלריה 

משפחתי- אמא, אבא, אחים, אחיות, כלות- 

לא  אחד  ואף  במלאכה  חלק  לוקחים  כולם 

נשאר מחוץ למעגל היצירה והיופי. באותם 

הימים, החידוש בהקמת “דולה” היה הצגת 

שמייצר  יצרן  עוד  לא  חדשני-  קונספט 

לסוחר שמוכר, אלא מקום שישלב את עיצוב 

הרהיט, בנייתו ומכירתו, כך שהלקוח מקבל 

אחת.  קורה  תחת  צרכיו  לכל  המענה  את 

כיום, המפעל, שנמצא באיזור חלל התצוגה 

ומסגריה  מצבעה,  נגריות,   2 מתפרה,  כולל 

מהפונקציות  אחת  בכל  פעולה.  לשיתוף 

ידע  בעלי  מקצוע  אנשי  פועלים  הללו 

מתהדרת  אפילו  הנגריות  ואחת  נרחב, 

לניסיון  ותק של 64 שנים- עדות  בנגר עם 

ולמקצועיות ששוררים בבית העסק.

בעיקר  הוא  הגלריה  של  היעד  קהל 

מעצבים ואדריכלים, מתוך תפישה שהיום 

להיות  הפך  והוא  גדלה  לעיצוב  המודעות 

מי שעושה  ואין  כך שכמעט  צריכה,  מוצר 

דעת  חוות  לשמוע  בלי  בבית  שינוי 

בשיטת  עובד  העסק  מעצב.  של 

שהריהוט  כלומר   ,Custom-made

תפירת  כמו  אישית:  בצורה  מותאם 

חליפה אצל חייט, כך “נתפר” ללקוח 

רהיט שיתאים לו במידות, בחומרים, 

של  הקושי  ברמת  ואפילו  בצבעים 

כרית הספה. אך לא רק ספה...

משפחה 
מע)ו(צבת

מספות  החל   - רחב  הפריטים  מגוון 

פינת  או  סלון  שולחנות  דרך  וכורסאות, 

אוכל, וכלה בארונות קיר לנישות, ארונות 

לחלל  משובח  משלים  ריהוט  או  אמבטיה 

כמו ספריות ומקררי יין.

תכנית  ביצירת  מתחיל  העיצוב  תהליך 

הבדים:  בחירת  שממשיכה  לחלל  העמדה 

במרחק  נמצאות  המובילות  הבדים  חנויות 

שאפשר  כך  התצוגה,  מאולם  פסיעה 

את  שהופך  מה  הבד,  את  ולמשש  לראות 

בראשית,  מהנה.  ובעיקר  ליעיל  התהליך 

וצבעים  טקסטורות  עבור  היא  הבחירה 

לספות ולכורסאות, שהן המסה העיצובית, 

במטרה  ייעשו  אחריה  שיבואו  והבחירות 

להתאים גוונים וגמרים של הריהוט המשלים 

הדום  ספריות,  קפה,  או  סלון  שולחן  כמו 

“סט”  מליצור  שנמנע  תהליך  זהו  וכדומה. 

שם  אלא  שלידו,  לזה  דומה  רהיט  כל  שבו 

שיוצרים  וחומרים  צבעים  שילובי  על  דגש 

עניין ומציב רהיטים שבוראים חלל הרמוני.

מאחורי כל רהיט עומדת מחשבה שנשענת 

על ידע רחב לגבי סוגי תפירה, סוגי מילוי, 

ומבחר החומרים שבשימוש כמו ברזל, פליז, 

בנוסף,  הקיימים.  העץ  סוגי  וכל  נירוסטה 

ויישום  ביצוע  יכולת  גמר עם  שילוב חומרי 

שולחנות  כמו  ייחודיים  תוצרים  מוליד 

טבעי,  או  צבוע  בד  בדוגמת  בטון,  במראה 

במגע של נייר זכוכית, או במספר טכניקות 

צביעה שמותאמת לשימוש הרהיט. בפועל, 

האפשרויות לשידוך בין צבע וחומר גמר הן 

אינסופיות, ובחירה נכונה שלהם מאפשרת 

במקביל,  הבית.  של  העיצוב  לקו  התאמה 

חומר  כל  של  למינון  התייחסות  קיימת 

ברהיט, כדוגמת רוב של ברזל או דווקא בד, 

לסגנון  שיתאים  רלוונטי  מראה  לקבל  כדי 

החלל. לצד המראה המסוגנן, חשוב לא פחות 

היתרון המשמעותי שרוב טכניקות הצביעה, 

נוחות  הרהיט,  של  הסופי  הגימור  שהן 

חשבון  על  בא  לא  שהיופי  כך  לתחזוקה, 

עם  עיצוב  של  לשילוב  הפרקטיות.דוגמא 

במוצרים  וגם  בריהוט  גם  קיימת  פרקטיות 

משמעותית  נוכחות  בעלי  שהם  מורכבים 

את  מייצג  כזה  פריט  יין.  מקרר  כמו  בחלל 

מורכב  תוצר  לייצר  המפעל  של  היכולת 

הגמר,  ברמת  גם  החומרים,  בשילוב  גם 

שמצדיקה  הקירור  טכניקת  בהבנת  וגם 

היא  כזו  יצירה  המוצר.  של  לעומק  חקירה 

כמות  יש  שבסופו  נע  סרט  של  תוצאה  לא 

גדולה של אותו מוצר, אלא דוגמא לכך שכל 

רהיט מיוצר בסטנדרט גבוה, מקבל תשומת 

לב אישית ומטופל כאילו הוא היחיד בעולם, 

ממש כמו פטיפור בבונבוניירה יוקרתית. לא 

רק הרהיט מקבל יחס מוקפד ואישי אלא גם 

הלקוח- אנשי דולה לא נפרדים ממנו בשלב 

להרכיב  לבית  מגיעים  הם  אלא  הרכישה 

שהוא  אחרי  רק  ועוזבים  בשטח,  ולהתאים 

מקבל יחס של כבוד. גם הרהיט וגם הלקוח.

ב"דולה" תהליך העיצוב 

מתחיל ביצירת תכנית 

העמדה לחלל שממשיכה 

בחירת הבדים: חנויות הבדים 

המובילות נמצאות במרחק 

פסיעה מאולם התצוגה, כך 

שאפשר לראות ולמשש את 

הבד, מה שהופך את התהליך 

ליעיל ובעיקר מהנה.

הפסים על חזית הגלריה לעיצוב “דולה” בשכונת פלורנטין מבליטים אותה, ומרמזים על עולם שופע עיצוב שממתין 

בתוכה. זהו עסק משפחתי שבו חלל התצוגה עובד בצמוד עם המפעל השייך לו, ויחד הם מחזיקים בידע טכני וניסיון 

רב-שנים בעיצוב ובניית רהיטים. שילוב של יחס אישי ומקצועיות חסרת פשרות מביא את הגלריה להוציא לפועל 

פריטי ריהוט איכותיים ומסוגננים היוצרים חללים מרהיבים, שמגשימים חלומות ומממשים כל פנטזיה עיצובית. 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjktaT1xs3QAhUD5xoKHbysCc8QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2Fcustom-made&usg=AFQjCNEJJfBDoWf0Jsh_Gq0_53UXhLPFFA&sig2=SNZoICXNLTGhBbkEseDk9g&bvm=bv.139782543,d.d2s
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לקט של אקלקטיות

להוד  הגיע  חסון  דניאל  הפנים  מעצב 

שהחליטה  משפחה  בעקבות  השרון 

של  פרטי  בבית  מושבה  את  לקבוע 

מכילה  המרתף  קומת  בנוי:  מ״ר   300

צמודות,  מקלחות  שכוללות  סוויטות   2

בקומת  שירות.  וחדר  קולנוע  חדר 

וגינה,  מטבח  סלון,  ישנם  הכניסה 

בקומה הראשונה חדרי הילדים הצעירים 

העליונה  ובקומה  באמבטיה,  שמלווים 

מוקמה סוויטת ההורים.

מאחורי התכנון עמד הרעיון ליצור בית 

נעים בדגש על קו אקלקטי עכשווי, עם 2 

אלמנטים מאוד דומיננטיים בחלל. על כל 

הרצפה הונח פרקט אלון בצורת פישבון 

בגוון טבק, שמהווה אלמנט עיצובי בעל 

יחד  המשולב  מעורערת,  בלתי  נוכחות 

עם אלמנטים מפליז שמופיעים במעקה 

של גרם המדרגות המרכזי, כמו גם בעוד 

רהיטים ברחבי בית.

הריהוט  כל  את  ייצרה  ״דולה״  גלריית 

פינת  הסלון,  ריהוט  כדוגמת  הנייד, 

חדרי  במטבח,  הבר  כסאות  האוכל, 

הילדים וסוויטת ההורים. המעצב מספר 

הוא  הגלריה  עם  בעבודה  שהיתרון 

או של  או חלום שלו  רעיון  כל  הגשמת 

הלקוח, והתאמתו לחלל. בבית הזה בחר 

עליו  שאהובים  פריטים  מספר  דניאל 

הקיימת,  הקולקציה  מתוך  מהגלריה 

בעוד שחלק מהם הם עיצוב מקורי שלו, 

שנעשה בשיתוף פעולה עם דרור עבור 

הפרוייקט הזה ומייחדים אותו.

דניאל חסון  -  עיצוב פנים

צלם- אורי אקרמן
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אם יש לך )בית( שמש

לעיתים למעצב אין לקוח, אלא התכנון 

לקדם  שעתידה  לדוגמא  דירה  של  הוא 

המעצבת  הגיעה  כך  שלם.  פרוייקט 

בעקבות  שמש  לבית  שניאור  אריאלה 

חברת צמח המרמן, כדי להציג לדוגמא, 

תרתי משמע, את הפנטהאוז בעיצובה.

בן  הפונה  יוקרתי,  בפרוייקט  מדובר 

היתר לתושבי חוץ ולתושבים אירופאים 

שהקונספט  הסיבה  זו  מצוות.  שומרי 

על  לענות  צריך  היה  שנבחר  העיצובי 

דרישות של קהלי יעד שונים, ולכן שידר 

יוקרה, ושילב מראה חמים ואירופאי. 

הדירה היא דירת פנטהאוז שפרוסה על 

כשלנגד  חדרים,   5 בעלת  אחת,  קומה 

עמדה  תיכנונה  בעת  והדמיון  העיניים 

משפחה עם ילדים מתבגרים.

להורים הוקדשה יחידת מאסטר מפנקת 

תוכננו  לאורחים  צמוד,  רחצה  חדר  עם 

נפרדת  מבואה  עם  שמקדמים  שירותים 

לכיור רחצה, ולה התלוו שני חדרי רחצה 

נוספים לשימושם של שאר דיירי הבית.

כשזה נגע לריהוט, הבית רוהט כולו על ידי 

גלריית ״דולה״. כל פריט תוכנן בהזמנה 

אישית, בתכנון שכלל ירידה לפרטים ושם 

לדירה.  המדוייקת  התאמתם  על  דגש 

שילוב  היה  הריהוט  את  שמאפיין  הדבר 

של עיצוב איכותי יחד עם בדים אירופאים 

ליצירת  הביאו  אלה  כל  עילית-  ועבודה 

פריטים יוקרתיים שיעמדו במבחני הזמן 

לאורך שנים רבות.

בישיבה  מתחילה  ״דולה״  עם  העבודה 

מתרחש  שלאחריה  הבית,  תכניות  על 

החומרים,  הפרטים,  של  דקדקני  עיצוב 

דרור,  הזה  בתהליך  והגימורים.  הבדים 

העיצוב  מהווי  לכל  נענה  הגלריה,  בעל 

מכך,  ויתרה  המעצבת,  מכתיבה  אותם 

עבודה  שילוב  מייצר  העשיר  ניסיונה 

של 1+1=3 עם תוצאות שמדברות בעד 

עצמן.

פנים  אדריכלות  שניאור  אריאלה 

וקונספט בע״מ

L- STUDIO :צלם
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אלגנטיות אינטימית

שידוך בין מודרני ועתיק

נקראה  סבן-פדות  עדי  הפנים  מעצבת 

השרון,  ברמת  מ״ר   400 ששטחו  לבית 

אחראית  הייתה  שלו  האדריכלות  שעל 

לצרכי  להתאימו  כדי  ברקוביץ,  כנרת 

המשפחה  אותו.  שרכשו  הלקוחות 

החלל  לתוך  שייכנס  לתינוק  ציפתה 

המעצבת  בהן  קומות,   3 על  שנפרש 

ומארח  משפחתי  חלל  ליצור  ביקשה 

החללים  בתוך  גם  אינטימיות  ולייצר 

אלה  אלגנטי.  מראה  לצד  הפתוחים, 

של  ומאוזן  מאופק  בשילוב  הושגו 

המדבר  שונות  מתרבויות  סגנונות 

בשפת הדיירים: האקלקטיות מתבטאת 

עץ  כגון  שונים  חומרים  בין  בחיבור 

כשהפריטים  וקרמיקה,  בדים  וברזל, 

ויוצרים  בהרמוניה  משתלבים  שנבחרו 

חיבור סנטימנטלי.

״דולה״  גלריית  נרתמה  לפרוייקט 

שתפרה רהיטים בהתאמה אישית, תרתי 

פריטים  ידיה  תחת  והוציאה  משמע, 

רבים כמו ספות סלון בפסים או פשתן, 

סלוניים  שולחנות  נדנדה,  כורסאות 

עץ  שמשלבים  שונים  וגימורים  בגדלים 

ברזל,  רגלי  בעל  אוכל  שולחן  וברזל, 

ובצבעוניות,  ברכות  מרופדים  כסאות 

שמשלב  אנגלי  במראה  וספרייה  בר 

זכוכיות סבתא, קרניזים מובלטים, סולם 

פליז, חיפוי קיר התואם לקונספט, ובר 

לישיבה. ולא די בזה... גם מיטת הורים 

בגב פשתן, מראה ענקית בתוך מסגרת 

וספת  טלוויזיה,  עם  ארון  מאסיבית, 

משפחה משובצת במראה ויטנג׳.

מחשבה  מתוך  לחלל  תוכננו  הפריטים 

והתאמתם  הבית  צרכי  על  מקורית 

של  תוצאה  והם  העיצובי,  לקונספט 

עם  העבודה  ומדוייק.  ארוך  תהליך 

רבות  שנים  כבר  מתקיימת  הגלריה 

פעולה  בשיתוף  שמאופיינות  ומהנות, 

נראה  פורה.  מוחות  סיעור  היוצר 

שבגלריה הכל ניתן לביצוע בזכות הראש 

הפתוח, תהליך העבודה הזורם, ואיכות, 

כמו גם תודעת שירות, גבוהות ביותר.

עיצוב פנים- עדי סדן- פדות

קרדיט- גלעד רדט, רונן טופלברג

צלם- גלעד רדט

אונו״  קריית  ״חלומות  בפרוייקט 

הוגשם חלום ע״י המעצבת דורית פינס 

דירת  שהמירה  לגמלאות,  שפרש  לזוג 

חדר  מרווחת,  הורים  ליחידת  חדרים   4

אורחים וחללים ציבוריים גדולים.

הוא  כמעצבת  תפקידה  לתפישתה, 

ביישום הניסיון והמקצועיות שלה לכדי 

ליצירת  לקוחותיה  של  חלומם  הגשמת 

ביותר  והנכון  המדוייק  באופן  ביתם 

נפתח  המפתח,  קבלת  עם  כבר  עבורם. 

המטבח לחלל מרווח הכולל אי, שעליו, 

הייתה  המטבח,  תוספת  על  גם  כמו 

אחראית גלריית ״דולה״. במקביל, היה 

רצון לשלב רהיטים עתיקים של הדיירת 

מביתה הקודם, והוחלט לשלב אותם לצד 

קווים נקיים, כדי להימנע מבית שישדר 

כבדות בחלל. בנקודה החיבור הזו נכנס 

הגלריה,  עם  הפעולה  שיתוף  לתמונה 

מודרניים  בקווים  ריהוט  שייצרה 

ספה  הוצבה  בסלון  נעימים:  ובצבעים 

תלת מושבית בעלת בסיס בהיר בשילוב 

ספת  עם  יחד  עדינה  בצבעוניות  כריות 

עץ  משלב  הסלון  שולחן  תכלת.  רביצה 

שורש  עשוי  הטלוויזיה  ומזנון  וזכוכית 

גזע ייחודי בשילוב מגירות אפורות.

האוכל  בפינת  החלל,  את  להקליל  כדי 

 2 על  שיושב  זכוכית  שולחן  עוצב 

כסאות  וסביבו  מגולפות,  עץ  רגלי 

גם  לפלטה.  מבעד  המשתקפים  בד 

תוכננו  ובהם  יחס,  קיבלו  השינה  חדרי 

כשבחדר  צבע,  בגימור  בגדים  ארונות 

הרחצה נעשה שימוש באחת מהשידות 

ללקוחה, ובעזרת  שהיו  העתיקות 

״דולה״ הוסבה לארון רחצה.

לעבודה  כמעצבת  דורית  של  היתרון 

המקסים  באופי  הן  הוא  הגלריה  מול 

ביכולת  והן  בה  שעובדים  האנשים  של 

עיצובית  גחמה  לכל  פתרון  למצוא 

והוצאתה לפועל.

דורית פינס אדריכלות פנים ועיצוב

צלם – עודד סמדר



1213 מעצבים ממליצים...

בונג׳ורנו פתח תקווה

אל הבית הפרטי המרוצף כיום בטרוורטין 

עוד  דן  שירלי  נקראה  מאיטליה,  מיובא 

שהלקוחות  תוך  המגרש,  בחירת  בשלב 

לבנות שני בתים במגרש  מתבלטים אם 

ולבסוף הוחלט  או בית אחד עם בריכה 

ללכת על האופציה עם הבריכה.

בפתח  פינתי  מגרש  על  ממוקם  הבית 

ומטופחת,  שקטה  בשכונה  תקווה 

זוג  המונה  דתית  עבור משפחה  ותוכנן 

מציג  כשעיצובו  ילדיהם,  ו-3  הורים 

מודרניות  נגיעות  עם  קלאסי  קונספט 

הכניסה  חמות.  משפחה  ופינות 

גינה  שקט עם  מרחוב  מובילה  לבית 

לפטיו  הנכנס  את  ומביאה  מוקפדת 

זכוכית המאפשר לגינה להיכנס פנימה. 

את  מחלק  גם  הזה  הפטיו  במקביל, 

הבית לחלל ציבורי ופרטי. הראשון כולל 

אירוח  מטבח  האוכל,  פינת  הסלון,  את 

מכיל  המגורים,  אגף  שהוא  והשני, 

הקרקע  בקומת  ההורים  סוויטת  את 

לתינוק  או  לעבודה  נוסף המיועד  וחדר 

וענתה  לתמונה,  נכנסה  עתידי. ״דולה״ 

מרשים  לריהוט  שירלי  של  הצורך  על 

ונח.  גם פרקטי  שישתלב בחלל, שיהיה 

המרכזי  בחלל  הגלריה,  של  בכיכובה 

ומודרניים  קלאסיים  רהיטים  מופיעים 

ספת  כסאות,  סלוני,  שולחן  כדוגמת 

אלה  ושזלונג.  אפורה  כורסא  רכה,  עור 

כשנגיעות  ניטרליים  בצבעים  מחזיקים 

צבע מופיעות בכריות, ולצידם אלמנטים 

שמכניסים  ונירוסטה  עץ  שמשלבים 

עם  שהעבודה  מספרת  שירלי  חמימות. 

שבסופו  אישי  מאופיינת ביחס  דולה 

סגנון  לפי  במדוייק  שעשית  ההזמנה 

ומידות מוגדרים. זה השירות הבוטיקי-

עם  העבודה  את  שהופך  משפחתי 

הגלריה למושלמת.

תכנון  לאדריכלות,  דן,  שירלי   סטודיו 

ועיצוב הבית

צלם -גלעד רדט

בנגיעה אירופאית

בפרויקט יוקרתי חדש ומפנק, למרגלות 

הפכה  פיתוח,  בהרצליה  הים  חוף 

המעצבת שרון ויקסל דירה של 160 מ״ר 

הדירה,  מכירתו.  עבור  מושקע  לחלל 

הפונה  מרפסת  מ״ר  ב-40  שמלווה 

תפישה  על  בתכנונה  מבוססת  לים, 

מול  ציבוריים  חללים  של  אירופאית 

מוחלטת.  להפרדה  הניתנים  פרטיים 

שילוב  עמד  העיצובי  הקונספט  בבסיס 

עם  יחד  מפנקת  אירופאית  יוקרה  של 

נגיעות של נופש שמשודרות באמצעות 

״דולה״  גלריית  ממנה.  הניבט  הים 

נכנסה לתמונה כבר בשלב ההתלבטויות 

מלאה  שותפה  הייתה  וההחלטות, 

לבניית הקונספט, ודאגה לייצר כל רהיט 

אישית.  ובתפירה  אינסופית  בסבלנות 

קדמו לייצור שבועות ארוכים של חשיבה 

ותכנון שנועדו להתאים את הקולקציה 

ללקוחות מחד, ולרצון המעצבת מאידך. 

ספות  כדוגמת  רהיטים  בבית  נפרשו  כך 

נינוחות אלגנטית,  הסלון שנועדו לשדר 

עץ  שיש,  שמשלבים  קפה  שולחנות 

וברזל, יחד עם ספה והדום בפואייה מעץ 

ועור בתיפורים בולטים ויוצאי דופן.

האוכל  שולחן  עוצבו  לאלה  בנוסף 

וצבע  עץ  בין  המשדך  האלגנטי 

שולחנות  נקיים,  קווים  על  ומקפיד 

שתוכננו  המיטות  עם  בסוויטות,  הצד 

עם  יחד  מקסימלית,  לנוחות  בהקפדה 

להן  מיטת הספה בחדר העבודה שזהה 

שעבורה  מספרת  המעצבת  בעיצובה. 

היא  אליו  ממש,  של  בית  היא  הגלריה 

בחיתוליו.  כשהפרוייקט  עוד  מגיעה 

לשביעות  הרעיונות  כל  מהגשמת  חוץ 

רצונה ורצון הלקוח, הרי שכל הפריטים 

ואת  הגלריה,  מקצועיות  את  משקפים 

רמת  על  וההקפדה  החומר  איכות 

הגימור בפרט הקטן ביותר.

ועיצוב  לאדריכלות  ויקסל סטודיו  שרון 

פנים

צלם – שי אפשטיין



1415 מעצבים ממליצים...

ירושלים של נירוסטה

בירושלים, על פני 300 מ״ר, משתרעת 

מקסימה  דירה  קומות  שתי  פני  על 

בעיצובה של שרון טורין. הדירה קורמת 

עור וגידים בתוך חלל המורכב מ-5 חדרי 

שינה, אליהם מצורפים 4.5 חדרי רחצה. 

דגש  שם  הבית  עבור  שנבחר  הקונספט 

על  הקפדה  תוך  מודרניים,  קווים  על 

שילובם לצד אלגנטיות ואווירה חמה.

נבנו  הסלון  ושולחנות  הויטרינה 

חומרים  במגוון  שימוש  תוך  ב״דולה״ 

- נירוסטה משולבת בעץ אגוז אמריקאי 

חוזר  האגוז  בוויטרינה,  מופיעה 

קפה,  בשולחנות  גם  ונמצא  בהופעתו 

ועבור השולחנות הצדדיים נבחר בטון.

המעצבת בחרה בפריטים אלה שכן בעלי 

שולחנות  ורצו  הרבה,  מארחים  הדירה 

ופריטים שקל להזיז ממקום למקום לפי 

הצורך וסוג האירוע. לצידם, הוויטרינה 

יחד  יודאיקה  דברי  לאיחסון  שמיועדת 

נועד  עיצובה  שאופן  אמנות,  חפצי  עם 

ולהחמיא  אלה,  חפצים  לראווה  להציג 

יורק,  מניו  לארץ  הגיעה  שרון  להם. 

בשיתוף  עבדה  האחרונות  ובשנים 

פעולה עם דרור ואילן, שהפכו עם הזמן 

פרוייקטים  איתם  עיצבה  היא  לחברים. 

והיא מעידה שייחודיות העבודה  רבים, 

בחשיבה  ביטוי  לידי  באה  הגלריה  עם 

מוקפדת  באיכות  לקופסא,  מחוץ 

ובתהליך ייצור מלא אהבה.

מעצבת פנים- שרון טורין

צלם- עדו והב

מבית הומה ללופט מעוצב

הוא  מעוצב,  ללופט  הומה  מבית  שינוי 

אליו  נכנסת  ש״דולה״  המקום  בדיוק 

שלה.  השרביט  עם  קסמים  בו  ועושה 

קיבלה  הרמלין  ארנן  מיכל  המעצבת 

לידיה בית באזור תל אביב שעבר שיפוץ 

לצרכיהם  אותו  להתאים  במטרה  מסיבי 

שלהם  הילדים  הזוג-  בני  של  החדשים 

הרבים  הנכדים  מחד,  הבית  את  עזבו 

צריכים  ואלה  מאידך,  לבקר  באים 

סגנון  לצד  למבנה,  עצמם  להתאים 

הבילוי והאירוח בבית.

נפשות,   5 איכלס  הבית  השיפוץ  טרם 

סגורים  חדרים  פחת,  שמספרן  וכיוון 

ומרחבים  פתוחים  לחללים  הפכו 

עם  המעצבת  של  העבודה  משותפים. 

שנים  פני  על  נפרשת  ״דולה״  אנשי 

בעזרתם  בחרה  הזה  ולפרוייקט  רבות, 

נוחות  כורסאות  ספות,  המקצועית 

צבעוניות  שמציגות  וכריות  לרביצה, 

המואר  לבית  כניגוד  העומדות  רבה, 

שצבוע כולו לבן. כמענה פרקטי לאורח 

ברובם  שהם  בדים  נבחרו  בבית  החיים 

מעמד  שיחזיקו  מנת  על  סינטטיים 

ויאפשרו שימוש שלהם על  זמן,  לאורך 

ידי הנכדים והאורחים ללא חשש.

הגלריה  צוות  וכל  שדרור  מעידה  מיכל 

וכל פעם  פרוייקט,  בכל  כמו  נפלאים  היו 

מחדש היא פוגשת את הנועם המשפחתי, 

הטוב  הקפה  וכמובן  העבודה,  מקצועיות 

והפינוקים המוגשים כדרך קבע...

מעצבת פנים-  מיכל ארנן הרמלין

צלמת- סווטה
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