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שעובד על מנגנוני העור
קומפלקס חדשני הפועל בכל שכבות העור להגברת
תהליכי יצירת תאים וסיבים חדשים ,שמירה על שלמות
המחסום העורי ועל רשת המטריקס המקשרת ותומכת
במבנה העור ,לבניה מחודשת של מוצקות ,גמישות
ומראה חלק וצעיר יותר של עור הפנים.

מוצרי מעבדות  GIGIניתן להשיג רק לאחר אבחון והתאמה אצל קוסמטיקאית מוסמכת בלבד.
פרטים באתר | WWW.GIGI.CO.IL :טל 03-9155683

EDITOR NOTE

ציור :רונה גלבוע

דברי פתיחה
בין גל קורונה אחד לאחר ,מצאנו זמן לערוך
לכם גיליון שכולו דברים טובים.
ברוח התקופה ,יצרנו הצצה אל סודות הגינון
הביתי .בין אם אתם הורגי צמחים ידועים
ובין אם אתם הידרופוניים בנשמתכם ,כולנו
בתקופה האחרונה ,מאמצים צמחים ירוקים
לשלב בין כתלי הבית .שעות נוספות של
סגרים ,בתוספת לשמים שחצי מהזמן נשארו
סגורים ,חיזקו מאוד את הטרנד הבוטני ,ואנחנו
כאן כדי לאפשר לכם לקבל עוד השראה על
השילובים הנכונים.
ואם בהשראה עסקינן ,תשמחו לדעת ששיבצנו
גם בתים בתכנון אדריכלי ,כאלו שמשלבים

12

קלאסיקות עכשוויות ואחרים בסגנון כפרי ,בנימה מעודכנת,
שעושה חשק לשינוי .כל אלו ,לצד כלים נאים ואבזור ,שיהוו
נקודות צבע מלאות סטייל אצלכם בסלון.
הקורונה שמה גם את טיפוח הגוף במרכז .בגיליון תמצאו
את המקומות שכדאי להכניס לרשימת המולמצים ,סרומים
שלא מוצאים בכל חנות ,טיפולים אסתטיים מתקדמים ועוד
נוספים.
את הליקוט שלנו אנחנו מגישים לכם כאן .המון דברים יפים,
איכותיים ,שעושים טוב בעיקר על הלב והנשמה.
ימים טובים ובריאים,
מאחלים לכם קריאה נעימה ודפדוף מעורר השראה.

דקה מכיכר המדינה

ההדמיה להמחשה בלבד

פרויקט המגורים ויסוצקי  6כותב פרק חדש בסיפור הקלאסי של שכונת שיכון צמרת,
דקה מכיכר המדינה .דיוק חסר פשרות ב  2-בניינים מודרניים בני  15קומות בשכונה מיתולוגית וייחודית.
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ההדמיה להמחשה בלבד

קומפלקס משה שרת כיכר המדינה

 4בניינים יוקרתיים בעיצוב אדריכלי ייחודי ע"י  ,MY-Architectsהעטופים בטבע הירוק
של גינת תש״ח הצמודה ,במיקום הקלאסי והאינטימי של הצפון הישן.
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אין כמו מקבץ וואזות כדי להכניס כתמי צבע
מעוצבים לחלל .הנה  12צבעוניות ,שמשלבות זכוכית וקרמיקה,
במבחר גדלים ,צורות וגימורים.
 - 1,4,5וואזות זכוכית בעיצוב אדם שלוי ,צילום :שייקה איתן סטודיו הראל.
 - 2,3,6,10,11וואזות קרמיקה ופורצלן ,מעיין בן יונה ,צילום :איה ווינד.
 - 7וואזת זכוכית בצורה אמורפית ,דפי רייס דורון בשיתוף אולה ברנר,
צילום :הילה מרסל קוק.
 - 8,9אגרטלי זכוכית מעוטרים ,נעה פיין ,צילום :מיכאל מזרחי.
 - 12קנקן  VERSOמבית המותג הדני  FERM LIVINGבגווני חום כהים עם
גלזורה מבריקה ,טולמנ'ס דוט 
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4

בוטני
הגרסה
הביתית
5

3

2
18

הטרנד הבוטני ,רק הולך
ומתחזק .הוא קודם כל נורא
יפה בעין ,עושה טוב ,ומעניק
תחושת רעננות תמידית ,וחוץ מזה ,הצמחים
עצמם הם גם פילטרים טבעיים לזיהום האוויר.
זה נכון שהצמחים עצמם חשובים ,אבל חשובים
לא פחות הכלים שבתוכם הם שתולים .קבלו
עשרה יפים במיוחד

1
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10
1.1עציץ טבעת ,הצמחיה נשתלה בדופן הטבעת ולא במרכז כמקובל,
משתלת לעוף על המרפסת ,צילום :שרית נבון
2.2כלים יעודיים להשרשת אבוקדו ,מתוך שת"פ של עדי פוגל הולנדר
ומעין בן יונה
3.3בתי עציצים מטרה קוטה עם שרשרת מוזהבת ,מאפשרים למקם
בתוכם עציץ ולתלות ,נעה ראזר ,צילום :איה ווינד
4.4כלי מנוקד בנקודות אמורפיות ובתוכו צמח מעוצב לא פחות ,מעיין בן
יונה ,צילום :שני הלוי
5.5כלים יעודיים להשרשת אבוקדו ,מתוך שת"פ של עדי פוגל הולנדר
ומעין בן יונה
6.6קונטרס מרהיב בין צמח אדמדם וכלי שחור מעוטר לבן ,מעיין בן יונה,
צילום :שני הלוי
7.7עציץ בטון דמוי גזע ,משתלת לעוף על המרפסת ,צילום :שרית נבון
8.8כדי חרס במראה ישן ,מאפשרים לשלב בהם עצים ביתיים ,משתלת
הגן הקסום
9.9שילוב צבעים אופטימי ,כלי לעציץ בגוונים של ורוד ואדום ,מעיין בן
יונה ,צילום :שני הלוי
1010מקבץ עציצים וואזות מאותה הסדרה ,יוצר כתם צבע מרהיב
ומיוחד .דורש קצת אומץ ,אבל שווה 

6

9

7

8
19

DESGIN ‰ ON THE SPOT

הכירו את

PURPLE PERI

זה הגוון הסגול עליו
הכריזה פנטון ,ענקית
הצבע העולמית ,כצבע
השנה לשנת  .2022הנה
לקט פריטים בהשראתו

22
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 .1כורסת קטיפה ,טולמנ'ס  .2אגרטל
מבית העיצוב מבית ,RENBY ,LALIUQE
צילום :יח"צ  .3ספת תלת בריפוד
בעיצוב קלאודיו בליני ,נטוצי  .4דלת
פנים סגולה ,דלתות חמדיה ,צילום:
אלי גרוס  .5ספה בעיצוב האחים

בורולק ,הביטאט ,צילוםPH.LR :

2

5

4

23
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9

9

8
 .6כורסא זוגית ,יפרח בן צבי ,צילום :יח"צ
 .7ספה מעוגלת ,מתוך ,BOMBOM COLLECTION
מבית  ,ROCHE BOBOISפיטרו הכט ,צילום:
 .8 Roche Boboisטפט עם מוטיבים בוטניים,
מבית  ,HEZIBANK ,DEVON&DEVONצילום:
 .9 PH.DEVON&DEVONשידת אחסון מבית
 ,KARTELLהביטאט

6

7
24
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12
13

 .10כסא מרופד ,טולמנ'ס  .11קונסולה
שנפתחת לשולחן אוכלMILANO SMART ,

 .12 PH.OZstudio ,LIVINGאמבטיה מבית
 ,DEVON&DEVONלהשיג ב ,HEZIBANK-צילום:
 .13 PH.DEVON&DEVONמנורת שולחן מבית
 ,KARTELLהביטאט  .14כסא פנטון המקורי,
 ,VITRAהביטאט ,צילום :מארק אגימן 

14

13
12

11

10
25

קבוצת מזרחי פותחת שנה
עם רשת מלונות חדשה
פרוסה באזוריה הנחשקים ביותר
רשת מלונות
של בת ים ובנוסף בים המלח ובכנרת!

מגדלי פארק הים בת-ים

SEA OF GARDEN

בת-ים

חברת הבנייה הפרטית הגדולה בישראל ,קבוצת מזרחי ובניו ,מאחלת לכם שנה אזרחית חדשה ומזמינה

חולון TERRACE /

הוד השרון PRESIDENT /

בת-ים  /גן האמנים

הוד השרון  /שדה התותים

משרד ראשי :ניסנבאום  ,33בת-ים | MIZRACHI-SONS.CO.IL | 03-5551818

ירושלים  /רמות

סיטי סנטר בת-ים

ההדמיות להמחשה בלבד

מגדל אברהם בת-ים

אתכם להתחדש וליהנות מ 36 -הפרויקטים שהיא בונה באהבה כבר למעלה מ 60-שנה בכל רחבי הארץ

בת-ים  /מגדל הצדף

רמת גן RAMAT GREEN /

חולון TRIANGLE /

לפרטים :קלודין050-7217096 :

אשדוד  /שירת הרובע

בת-ים /ליברנו

בת-ים  /מגדל הפנינה
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3

4

ענבר.
תתחילו לשנן
זה הגוון שכדאי להתחיל לשנן כבר מעכשיו.
גוון הענבר הולך ומעמיק נוכחות

1

2
28

5
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7

 .1דיספנסר לסבון בגוון ענבר ,FOX HOME ,צילום :טל טרי .2
אגרטלי זכוכית בגוון ענבר ,גולף & קו ,צילום :ערן סלם  .3סט
דיספנסר וסבוניה בגוון ענבר כתמתםHEZIBANK - DECOR WALTHER ,
 .4שטיח בגוון זהוב בשילוב גוונים ענבריים ,צמר שטיחים יפים,
צילום :יח"צ  .5כורסא דגם  Margaritaמבית העיצוב האיטלקי
 ,EDRAעשויה כולה בעבודת יד על ידי חוט אחד עשוי פוליקרבונט
בגוון ענברי ,טולמנ'ס  .6סבוניית זכוכית שיכולה להיות גם כלי
לתכשיטים ,FOX HOME ,צילום :טל טרי  .7שטיח עגול משלב
גוונים ענבריים ,שטיחי  ,RUGSצילום :יח"צ  .8אגרטל זכוכית
בצורת קונוס ,גולף אנד קו ,צילום :ערן סלם  .9כסא מרופד בגוון
ענבר אטום ZAGA ,פינות אוכל ,צילום :סטודיו גולן  .10פוף קלוע
בהשראת גוון הענבר ,צמר שטיחים יפים ,צילום :סטודיו צמר
שטיחים יפים 

8

10

9
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הכי מפוייחת בעיר

DESGIN ‰ ON THE SPOT

צילומים :חיים אפריאט (אווירה),
איה ווינד (מוצרים)

בין מוסכים ,בתי מלאכה
ומשרדים באזור האפרורי
שמציע אזור 'המסגר'
בתל אביב ,שוכנת
פנינה עיצובית שמציעה
קולקציות נוגעות ללב –
גם כי הן פשוט מדויקות
אבל גם בזכות העובדה
שהן כולן מיוצרות כאן
בישראל.
אחד על שניים עם

עדי ושי חמו

31
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1
שם החנות :ארקו קולקשיין
בעלים :שי ועדי חמו .שי  -מעצב ומתכנן
את הריהוט .עדי – מנכ"ל קבוצת ארקו.

תחום התמחות :יצירה ועיצוב של רהיטים בעבודת
יד .המוצר הסופי נולד מתהליך תכנון ייסודי ,דרך
בחירת חומרי גלם איכותיים ועד לייצור בעבודת
יד מסורתית המשולבת עם טכנולוגיה מתקדמת,
והכל תחת בקרת איכות מוקפדת במפעלי החברה.
בית המלאכה מאפשר לעצב ולייצר רהיטים לפי
פרויקטים בהתאמה אישית .במקביל ,מוצגים בגלריה
מעצבי תאורה וקרמיקה מקומיים שמשלימים את
הקו העיצובי שלנו ומחזקים את האג'נדה שלנו לקדם
ייצור ישראלי.
קהל יעד :אנשים שמעריכים עיצוב
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מסר אחד לקהל שלכם :אנחנו אנשים שלא מפחדים סגנון המוצרים :אקלקטי בפרשנות עכשווית.
לחלום על עולם טוב יותר ,והדרך שלנו לעשות את זה היא החזון :לחולל שינוי בענף הרהיטים ועיצוב הפנים .בחרנו
על ידי בניית מותג שמוביל ,מקדם ופועל מתוך הערכים להציע עיצוב מקורי וייחודי ,שלא מתפשר על איכות,
החשובים לנו  -אמינות ,שקיפות ונגישות שלצערנו הפכו שקיפות ואמינות ועם זאת ,במחירים שפויים .ההיצמדות
להיות די נדירים בעולם עיצוב הפנים .אלו ערכים שנובעים המתמדת לערכי החברה היא שהובילה אותנו להגשמת
מהאמונה שהחברה שבה אנו חיים צריכה לשאוף לשוויון ,הייעוד שלנו .אנחנו בוחרים כל יום לשים דגש על איכות
כבוד והערכה ,שבכוחם יהפוך את העולם לטוב יותר .כבר ושירות ,מחפשים חדשנות מתמדת ומחויבים לשקיפות
בשלב התכנון אנחנו עובדים על מוצרים על זמניים ולוקחים ואמינות .אנחנו מאמינים שכאשר פועלים להעצמת המשק
בחשבון את ערך הנגישות שעומד מול עינינו גם בתמחור הישראלי והייצור המקומי נפתחת הדרך להצלחה.
המוצר .מתוך ההבנה שהמוצר אינו מעוצב לפי אופנה
חולפת ויהיה תמיד רלוונטי ,אנחנו קובעים לו תג מחיר הכי חשוב שיידעו לגבי העשייה שלכם :המותג מייצג
נגיש מלכתחילה .זאת הסיבה שאנחנו לא יוצאים בהנחות עבורנו את התפיסות והערכים המרכזיים שחשובים לנו
ביצירה :הקפדה על עיצוב ,ייצור איכותי ,דיוק וירידה לפרטים
מיוחדות והמחיר יהיה זהה ואחיד לכולם.

לצד נגישות ,שקיפות וראש פתוח.
מה מייצר העסק :פריטי ריהוט לבית.

4
34

6 5



7

35

DESGIN ‰ ON THE SPOT

DESGIN ‰ ON THE SPOT

8

תמהיל המוצרים :הרהיטים מעוצבים כקולקציות .כל
קולקציה מכילה פריטי ריהוט ויחד ,מספקות הקולקציות
מגוון רחב של פריטים מודרניים וקלאסיים .החל מספות
וכורסאות ,דרך שולחנות אוכל ועד הדומים וכסאות.
העיצוב שלנו נוגע בכל סוגי הריהוט ומשלב בתוכו מגוון
רחב של חומרי גלם וטכניקות עבודה ,החל מנגרות ועד
תפירה ורפדות.
היכן ניתן להשיג :הפריטים זמינים לרכישה דרך החנות
המקוונת של המותג ( )arcocollection.co.ilובגלריה,
ברחוב בן אביגדור  ,26תל אביב ,שבה מוצגים הפריטים .

36

 1שילוב אקלקטי בפרשנות עכשווית .חלל החנות ,ארקו קולקשיין,
צילום :חיים אפריאט
 2שולחן סלון בקווים נקיים ומינימליסטיים .בצד כיס עור שמשמש
לאחסון .צילום :חיים אפריאט
 3הדום מעץ ועור קלוע בגוון טבעי .צילום :איה ווינד
 4פינת סלון מהודקת וחפה מרישמיות .צילום :חיים אפריאט
 5שולחן צד מתכוונן בעל שישה שלבים על קורה מרכזית ,עשוי עץ
מלא מייפל ואגוז בעבודת יד .צילום :איה ווינד
 6צמד שולחנות סלון במראה יהלום .צילום :חיים אפריאט
 7שולחן עבודה בשילוב שני סוגי עץ אלון  -מעושן ואמריקאי .צילום:
איה ווינד
 8שולחן עבודה בשילוב שני סוגי עץ אלון  -מעושן ואמריקאי .צילום:
איה ווינד
שער פינת אוכל במראה על זמני .צילום :חיים אפריאט
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ארץ הפלאות של
סטפאנו ג'ובנוני

שפנים ככיסאות ,ג׳ירפה כגוף
תאורה ,צבים כשולחנות וספריות -
קבלו את  ,QEEBOOמותג העיצוב
של סטפאנו ג׳ובנוני שהוא כמו
טיול לארץ הפלאות
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קולקציית הפריטים המעוצבים של המותג ( Qeebooקיבו) הוא כמו טיול
לארץ הפלאות .השימוש במוטיבים הומוריסטיים משרטטים את הקו השובב
והיצירתי של מייסד המותג ,המעצב סטפנו ג'יבנוני .למרות השפע והעובדה
שאין עיצוב אחד שדומה לאחר הקו ההומוריסטי ושפע האופטימיות ניכרים
בכולם.
ג׳ובנוני )1954( ,חי ועובד באיטליה ,דמות מובילה בסצנת העיצוב
הבינלאומית ומי שחתום על עיצובים רבים מבית מותגי האיכות בהם
 Alessi, Fiat,Nestelle, Flos ,Lavazza, Magis, Seikoועוד רבים נוספים.
למרות שלמד אדריכלות ,כבר מתחילת הדרך הוא נמשך לעיצוב מוצר,
ובשנות ה־ 80אף שיתף פעולה עם אטורה סוטסאס ואלסנדרו מנדיני,
מקבוצות ממפיס ואלכימיה ,שכמוהו ,היו אדריכלים בהכשרתם ,אך העדיפו

לעסוק בעיצוב מוצר.
את השם והמוניטין בנה לעצמו ג'ובנוני באמצעות שיתופיי פעולה עם
מותגי עיצוב מובילים ,אוצרות וניהול אמנותי של אירועי עיצוב נחשבים
ברחבי העולם ,הוראה ומחקר במוסדות אקדמיים ,ורשימה של פרסים בהם
זכה לאורך השנים.
לראשונה מאז החל את דרכו העיצובית ,התפנה לפתח מותג משלו-
 – Qeebooמותג שמושתת על שיתוף פעולה שמקיים ג'ובנוני עם נבחרת
של מעצבים בינלאומיים מוכשרים ,ביניהם סטודיו פרונט ,סטודיו ג׳וב ,מרסל
וונדרס ,ניקה זופנק ועוד הרבה נוספים .כולם נבחרו על ידו בשל יכולתם
לשלב הומור מתוחכם שמייצר ערך רגשי גבוה ,כך הוא עצמו מסביר.
העיצובים מעניקים פרשנויות מגוונות לתרבות הפופ ונותנים דרור לדמיון

מקורי ובלתי צפוי ,שמעניק להם חיים חדשים ,בעיקר בעיני המתבונן.

41

COVER ‰ INTERVIEW

מה הרעיון שעומד מאחורי
?Qeeboo
"  Qeebooנולד עם הרצון ליצור
מותג מהדור החדש .אחרי שעבדתי
שנים רבות עם חברות מובילות
בתחום ,הרגשתי צורך ליצור
משהו משלי שבו אוכל לקבל החלטות באוטונומיה מוחלטת.
 ,Qeebooבניגוד למותגי עיצוב מסורתיים ,אינו בורגני ,יוצר
מוצרים שנועדו להגיע לקהל רחב ,תוך שמירה על איכות
גבוהה בעלויות נמוכות ,משתף פעולה עם מעצבים שעוברים
בגישה נרטיבית ,מאוחדים על ידי מחקר פיגורטיבי כאלמנט של
תקשורת ,במטרה ליצור אובייקטים איקוניים בעלי כוח רגשי
גדול .ובכלל עיצוב הוא משהו שקשור לחיי היומיום ,לתרבות
הפופולרית ,והמטרה היא לראות את המוצרים האלה בבתים של
כמה שיותר אנשים".
למדת אדריכלות ,אבל בחרת להיות מעצב.
"בזכות הלימודים באוניברסיטת פירנצה נחשפתי ל'אדריכלות
רדיקלית ,שיצרה שפה ודרך ביטוי חדשות לגמרי בעיצוב איטלקי.
זו הייתה תנועה שזרקה הצידה את כל הכללים המקובלים והיא
משכה אותי למחקר מעמיק ופתחה בפני אפיק חשיבה חדש,
הסתכלות שונה על הדברים .אני אוהב את מה שאני עושה וחש
סיפוק רב אפילו יותר מהפרסים היוקרתיים בהם זכיתי לאורך
השנים .התפקיד שלי לחשוב איך יתקבל מוצר בשוק ,וזה משהו

שאני לוקח ברצינות רבה".
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עד כמה חשובים משחק והומור בעבודתך כמעצב?
"משחק והומור חשובים מאוד בעבודתי ,מבחינות רבות .מבחינתי זה עמוד
השדרה ליצירתיות וחופש .התעשייה לעיתים נוטה לקחת דברים ברצינות יתרה
 כאילו "רציני" הוא מקצועי יותר .ואני לוקח את ההומור ברצינות רבה".יש מי שרואים בעבודתך רמזים לג'ף קונס .מה זה גורם לך לחשוב?
"ג'ף קונס הוא אמן נהדר ואני מודה שאני מושפע .אם זאת ,למרות ששנינו
עיצבנו ארנב ,הזיקה שלנו אינה בהיבטים שטחיים ,אלא מושג כנקודת מוצא.
השיטה של ג'ף קונס היא להפוך אובייקט מתנפח לאחד עשוי פלדה .הרעיון
שעומד מאחורי העבודה שלי הוא ארנב שאוזניו בעצמן הופכות אותו למושב.
זה משחק של פונקציונליות ומבנה ואני לא חושב שניתן להשוות בין השניים
בקלות".
תוכל לתאר את הבית הפרטי שלך?
בבביתי הפרטי אני אוהב להרכיב חפצים שמגיעים מתרבויות ותקופות
שונות .אני אוהב אמנות פופ של אנדי וורהול וג'ף קונס ,ואני אוהב גם פסלים
אימפריאליסטיים.
האינטראקציה בין הישן לחדש מרתקת אותי .הבית שלי נראה קצת כמו מוזיאון.
יש הרבה אובייקטים שאספתי ממדינות שונות ובמגוון סגנונות.
 Qeebooיימכר בישראל ב .RENBY -בני מורן ,מנכ"ל  RENBYמסביר
ש"המותג הוא עולם קסום שרק מעצב כמו סטפנו ג'ובאנוני יכול היה לעצב
ולהגשים .בגישתו השובבה הוא משלב מחקר פיגורטיבי מדוקדק המשלב
טכנולוגיות ,טכניקות יצירה ,אסתטיקה ודמיון .כל אלו הביאו לתמהיל פריטים
שטוף הומור והיברידי כמו כיסא ארנב ,גוף תאורה גורילה ושנדלייר גירפה" .
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הבית לובש ETRO
רנבי מציגה את הבשורות החמות בתחום הלבשת הבית ,המגיעות מתצוגות ההוט-קוטור הבינלאומיות.
מאופנת הקוטור ועד לאווירה הקוסמופוליטית של עיצוב והלבשת
הבית Etro ,מגדירה את הסגנון האיטלקי ברחבי העולם מאז .1968
הקסם של בית האופנה טמון בהשראות ממסעות לארצות רחוקות
המתורגמות לקולקציות עכשוויות המזוהות עם מוטיב הפייזלי שהפך
סמל לאנינות ויוקרה .סמל המותג הוא הסוס המיתולוגי – פגסוס ,סמל
לאנרגיה חיובית ורצון ליופי על זמני.

עלה התמר .המוטיב שמסמל את החיים שטף אותו בכל מקום ,בעיקר
על התלבושות המסורתיות ,הסארי והצעיפים של הנשים ההודיות שאף
הזכירו לו שמלת ערב מיוחדת שאמו הייתה לובשת לאירועים חגיגיים.
מאז אותו ביקור הפך מוטיב הפייזלי המסוגנן לסמל החברה .מוטיב
הפייזלי סחף את אירופה ,בה נשים וגברים היו לובשים בעיקר פסים,
נקודות ושילובי קולורבלוק",

עבר

הווה

ג'ירולמו ג'ימו אטרו ( )Gimmo Etro Girolamoמייסד החברה החל
את דרכו כשהקים מפעל קטן לייצור בדים באיטליה ,יחד עם אשתו
רוברטה .למרות חזונו לייצר בדים איכותיים שיהיו עשויים מסיבים
מקוריים ומשובחים ביותר ,דבר לא רמז על המעמד אליו תגיע החברה,
כאחת מהמשפיעות ביותר במרחב הבינלאומי .בדי הקוטור יוצרו
ממשי ,קשמיר וכותנה והפכו למילה נרדפת לאיכות ותחכום.
בתחילת הדרך ההשראה להדפסיי הבדים הגיעה מהפסיכדליה ומאהבה
לקיץ ,בהמשך מהתשוקה למסעותיו ברחבי העולם .ביקור בהודו
במהלך  1980הדהד בפניו את מוטיב הפייזלי " "paisleyשמזכיר את

חדשנות ,מחקר ,קסם ואסתטיקה אמנותית הם ב DNA -של החברה
האיטלקית אשר מגדירה מחדש את תחום האופנה ,העיצוב והלייף
סטייל .הפרשנות המחודשת של מסורת בית האופנה השואבת
השראתה מעולם האמנות והנסיעות ,הם עדות למסורת ולתרבות
האיטלקית הזורמת בעורקיה של החברה.
כיום מנוהלת החברה ע"י ארבעת ילדיו של ג'ימו המנווטים את המותג
לשגשוג והתרחבות גלובליים .היכן שאחרים נוטים לשכור מומחים
לצרכי התרחבות ב Etro -מתעלים מעל המשימה בדרך המוכרת להם
ביותר "עם כל הידיים על ההגה".
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קין אטרו ( )Kean Etroמכהן כמנהל הקריאטיבי של אופנת הגברים.
ורוניקה אטרו ( )Veronica Etroהמנהלת הקריאטיבית של אופנת
הנשים .איפוליטו ( )Ippolito Etroמכהן כמנכ"ל החברה ואילו
ג'אקופו ( )Jacopo Etroהמנהל הקראטיבי של הלבשת ועיצוב
הבית.
לעבודה המשותפת כמשפחה יש אוסף יתרונות מובהק ,מעיד בני
מורן מבעלי  RENBYהמשווקת את  ETRO HOMEבישראל .בדומה
ל ,Etro-גם ב RENBY-המנוהלת כעסק משפחתי יש תחושה חזקה
של אחדות ומטרה המצעידה את הדור השני והשלישי קדימה.
שמירה על העסק בתוך המשפחה היא בעלת חשיבות עליונה.
לג'אקופו ,האח הבכור במשפחה ,לכידות משפחתית היא ערך עליון
אבל גם רצון למצוא לכל אחד מהאחים תחום אחריות משלו .זו
הסיבה שהביאה אותו לייסד בשנת  1985את  ETRO Homeשהפכה
מיד עם השקתה להצלחה בינלאומית מסחררת.

עתיד
כשהיא נחושה להעתיק את הצלחתה בארון הבגדים לחדר המגורים,
משיקה  ETRO HOMEמידי שנה בתערוכת העיצוב & Maison
 objetהמתקיימת בפאריז ,קולקציית הלבשת בית חדשה הכוללת
בדי ריפוד ,כריות נוי ,חלוקי רחצה ,נרות ועוד .אם הכל ילך כשורה
,מעדכן מורן כי הקולקציה לאביב-קיץ ( 2022על פי שמועות
המקורבים) הולכת לכבוש ובגדול! 
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כשמורשת פוגשת

מתחם משרדים חדש חולש על פני
 1000מ"ר ועוצב בהשראת אתר בניה
כשהוא מעניק את מירב תשומת הלב

למורשת המשפחתית של בעליו
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עיצוב
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עיצוב ותכנון פנים :נדיה רוייטבלט
הפרויקט :מתחם משרדים
שטח 1000 :מ"ר
צילום :עמית גרון

עבור מי עוצב
חלל משרדים תוכנן עבור קבוצת
מזרחי ובניו ,המתמחה ביזמות ובנייה.
קבוצת מזרחי מתמחה בבנייה
ופיתוח פרויקטים למגורים ,מסחר,
תעשייה ,היי-טק ותיירות ,מעל 65
שנה .הקבוצה בונה אלפי יחידות דיור
ומבנים תעשייתיים ומסחריים בארץ
ובחו"ל ,ונחשבת לאחת מקבוצות

הנדל"ן הוותיקות בישראל.
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הדרישה המרכזית
ניהול הקבוצה עובר בימים אלו לדור הבא של
המשפחה .הדרישה המרכזית הייתה לשקף את
העשייה המפוארת של הדורות לאורך השנים.
הלקוח ביקש ליצור מתחם ,שיקרין ביטחון
ושקיפות ,שיתאים להתפתחות החברה ,למחלקות
הרבות ולעובדים ,עם דגש על מחלקת הארכיון
שכוללת תיקי דיירים ,אותם נדרש לשמור למשך
מספר שנים .תכנון המשרדים החדשים העניק
מענה להתרחבות הקבוצה ויצר בסיס נוח עבור
הדור הבא .היה חשוב ללקוח להעביר את האווירה
החמה והביתית ,ולתת דגש מיוחד על המורשת
המשפחתית .את החשיבות ,הביאה המעצבת
לידי ביטוי בקיר מורשת ,שמוקם כולו בתוך אזור
שעוצב כמוזיאון .על הקיר נתלו תמונות של בני
המשפחה לדורותיהם ,לצד כתבות ופרסומים
שמדגישים נקודות ציון חשובות בהתפתחות
הקבוצה.

מחלקת מכירות
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חדר ישיבות הנדסה
חדר ישיבות ראשי
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הקונספט העיצובי
הקונספט העיצובי היה תכנון בהשראת אתר בניה.
בתכנון הפרויקט נעשה שימוש בצורות גיאומטריות
ומשולשים ,כמו גם צורות ישרות שלקוחות מעולם
הבניה והאדריכלות .שילוב נימה ברוטליסטית ,באה
לידי ביטוי באמצעות שימוש בתקרות חשופות,
צינורות ובטון .חשיבות נוספת ניתנה לשימוש
בצבעים עזים והכנסת החוץ והטבע אל חללי הפנים.

פלטת החומרים והצבעים
הבחירות שנעשו מאפשרות למבקרים ,בהם גם
רוכשי דירות ,להרגיש בטחון בחברה הוותיקה .נעשה
שימוש ניכר בעץ וצמחיה ,כמו כן ,במטרה לשדר
יוקרה ,שולבו לאורך כל המתחם נגיעות של זהב,
ליצירת מראה יוקרתי ,מסוגנן וקלאסי ,שבא במגע
עם אלמנטים פשוטים ובסיסיים ,קונטרסט שלעצמו
יוצר עניין .פלטת הצבעים שנבחרה משלבת גוון כחול
וכתום – הכחול גוון דומיננטי בלוגו של החברה ,והגוון
הכתום ,מזוהה את עולם הבנייה.
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מרקם התאורה
המשחק עם מרקם התאורה והגופים
הדקורטיביים ,יוצר מראה עשיר ומלא עניין.
באזור הבר ,שאמור להיות דינאמי ,צעיר
ומזמין ,נתלו גופי תאורה בדמות מטריות
צבעוניות .בחדרי השירותים ,נעשה שימוש
בתאורה שמשדרת יוקרה ,בשילוב אסלות
כתומות ייחודיות .בחדר הישיבות בו מתקיימת
חתימת החוזים ,הוצבו פרוז'קטורים שמדמים
תאורת חוץ .במשרד המנכ"ל נעשה שימוש
בגופים בגוון פליז ובשאר המשרדים ,תאורה
שקועה ונקייה.

סיור מודרך
אזור הקבלה – במרכז החלל הוצב דלפק
מתכת ,המדמה יציקת מתכת.
אזור הבר  -החלל משמש מקום מפגש
לעובדים ,בו הם מתרעננים ומבלים יחד.
העיצוב הפך אותו לאזור אירוח חם ומזמין.
חדר חתימת חוזים  -חדר מרכזי בו נעשה
שימוש רב בצמחייה ,בנוסף לתכנון חצר
פנימית ותקרת בטון חשופה .על מנת שהחלל
ישדר חום וכדי לאפשר לאורחים להרגיש
בנוח ,נעשה שימוש בכיסא כורסא ולא בכיסא
הקונבנציונלי .מעטפת החלל עשויה כולה
ממחיצת זכוכית ,ובעקבות זאת נוצר פטיו
בתוך המשרדים .אריחי הריצוף הם אריחי
גרניט פורצלן דמוי טרצו .בתוך החלל עצמו
ישנו חלל קטן שכולו מחופה מראות וצמחיה,
שיורדת מהתקרה ,במטרה לייצר תחושה של
המשכיות אינסופית.
חדר המנכ"ל  -המשרד של אבי המשפחה,
עוצב בהתאם לאופי המשתמש ולהעדפתו
סגנון קלאסי ,אירופאי וגברי.
המסדרון  -כדי לחבר בין כל החללים וליצור
ציר תנועה מרכזי ופונקציונלי ,תוכנן מסדרון
ארוך שנראה אינסופי .חיפוי קיר הבטון לאורך
המסדרון ,מדמה יציקת בטון ,בהשראת אתר
בנייה וכולל גם תקרה חשופה עם צינורות
מתכת .
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גבוה
מעל
לעננים
נדידה מהווילה צמודת
הקרקע אל קומה גבוהה
במגדל ,יוניקורנים שהציבו
מתעשרים חדשים וצעירים
כלקוחות פוטנציאליים,
החיפוש אחר כר דשא ונוף
לים  -כך באות לידי ביטוי
מגמות הדיור בשוק הנדל"ן

של האלפיון העליון

מגדל בראשית בשכונת בבלי .תכנון החללים הציבוריים :אירמה אורנשטיין,
תכנון אדריכלי :רחל פללר יאסקי מור סיוון ,צילום :יאסקי מור סיוון
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מוטי כוזהינוף מבעלי פרויקט בראשית מסביר שמגדל
היוקרה מתפקד כיחידה אוטונומית בתוך הכרך האורבני.
הדרישה למקסימום פרטיות של דיירי הפרויקט שלו,
וכנראה גם של שאר מגדלי האלפיון ,דורש התייחסות
מיוחדת .את המעטפת המקצועית הזאת ,שצריכה
לתפקד  24/7ולענות על סטנדרטים גבוהים מאוד של
ציפיה ודרישות ,אחראיות חברות פרימיום כמו נתון
למשל ,שהיא חברת הניהול שמנהלת לא מעט מפרויקטי
היוקרה .בשיחה שערכנו עם נתון ,עלתה המורכבות
העצומה של ניהול נכון של בניין מגורים ,ובפרט מגדל
יוקרה .מערך האילוצים ,השיקולים ,ההחלטות שצריך
לקבל על תשתית המערכות ועל התפקוד בפועל
המערכות עצמן ,הם קריטיים ,לתפקוד מוצלח של בניין
שכזה .בדיוק כמו שמנהלים מלון יוקרה ,מנוהלים גם
מגדלי הפרימיום שדייריהם יכולים לאפשר לעצמם ניהול
יקר שכזה.
כוזהינוף מספר שבמגדל בראשית ,חוץ ממתקנים
שבסטנדרט יהנו הדיירים גם מחדר תרבות ,ספריה וחדר
יין ,מה שמאפשר לדיירים לצאת מהדירה שלהם ,ולבלות
בין כותלי הפרויקט ,מבלי לצאת ממנו.

מוטי כוזהינוף ,מגדל בראשית

שוק נדל"ן היוקרה מתנהג כבועה .נסיקת מחירי הנדל"ן לא
פסחה על שוק הזה ,אבל נדמה ,על אף שמדיווחים שונים אפשר
לחשוב שהוא סובל מעצירה ,שלשוק הזה חוקים משלו .מי
שיכול לאפשר לעצמו ,מושפע פחות אם בכלל .יעידו על כך
פרויקטים מגה יוקרתיים שממוקמים בלב הסיטי של תל אביב-
אסותא ,ארלוזרוב  ,17מאייר ,מגדל תשובה ,השופטים ,פרויקט
בראשית בפאתי בבלי ועוד נוספים .לפי הנתונים שהתקבלו,
לפחות מחלק מהיזמים של המגדלים היוקרתיים ,נדמה שמי
שרכש נכנסים במגדלים הללו עסוק בלהגדיל ,לאחד דירות
ולהרחיב כל מה שניתן.
מגמות המגורים העכשוויות באות לידי ביטוי בשוק הנדל"ן באופן
כללי ,והן מקבלות ביטוי מותאם גם בשוק היוקרה.
חברות ניהול בסטנדרט מלונאי
מגדלי המגורים העכשוויים נתפסים כקומלפקס מלונאי
עם עמדת קבלה ,שירותי קונסיירז' שוטפים ,שלא לדבר על
מתקנים שהפכו לבייסיק כמו בריכת שחיה ,מתחמי כושר
וספא ,חדרי ישיבות ,לאונג' עסקים ונוספים.
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נדידה מהכפר אל העיר
המגמה הכללית בעולם היא מעבר של פלחי אוכלוסיה
בגילאי  50-60מהכפר אל העיר .משפחות שרכשו נכס
רחב ידיים ,צמוד קרקע כדי לגדל בו את ילדיהם ,מחפשות
את המעבר לעיר ,עם בגרותם של הילדים ועזיבתם את
הקן .זוגות בגילאי  50-60חוזרים באיזשהו אופן לנהל מחדש
את החיים שהיו להם בטרם נולדו הילדים .שגרה בלי הרבה
מחוייבויות ,זמן פנוי ורצון להיות במרכז העניינים .זמן
נהדר לעצב מחדש את פרק החיים הבא .המעבר מוילה
ברמת השרון לקומה ה 40-במגדל יוקרה משאירה את
הרוכשים באותו סטנדרט אליו הם רגילים ,כשמוסיפים
לו את השירותים ההיקפיים שמאפשר מגדל ,בניגוד לבית
צמוד קרקע בו אתה עצמך הופך לסוג של חברת ניהול.
המגדל במובן הזה קל יותר ,משחרר ממחוייבות ,יש מי
שדואג להכל והדייר חופשי ליהנות מחלקת האלוהים
הקטנה (או הקטנה פחות) שרכש לעצמו.
ריאות ירוקות ולוקיישן
על אף המעבר אל מרכז העניינים העירוני ,כמעט כולם,
ובמיוחד אלו שנודדים מהכפר אל העיר ,רוצים לראות
נוף ירוק מול העיניים .השטחים הירוקים הם מצורך נדיר
יחסית כשמדובר בפרויקטים עירוניים ,אך הוא בהחלט
קיים .כוזהינוף מסביר על הריאה הירוקה שיצרו במגדל

בראשית – "יש לנו  70דונם גינה מסביב למגדל.
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מגדל בראשית כניסת פנים .תכנון החללים הציבוריים :אירמה אורנשטיין ,תכנון אדריכלי :רחל פללר יאסקי מור סיוון

מגדל בראשית  -חלל הספריה .תכנון החללים הציבוריים :אירמה אורנשטיין ,תכנון אדריכלי :רחל פללר יאסקי מור סיוון
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ריאה ירוקה ענקית ,סוג של סנטרל פארק בתל אביב .אצלנו במגדל נוצרה ריאה ירוקה מגן אברמוביץ' עד להלכה
במערב ומזרחה לכיוון סוף שכונת בבלי .נקודת הציון הזאת מאוד מיוחדת וזה מאפיין שיוצר פער מול החלופות .מבחינה
טופוגרפית המגדל ממוקם על גבעה .המראה למערב זמין מאוד .מקומה שש רואים את הים".
המתעשרים החדשים משפיעים על השוק
תנופת היוניקורנים יצרה פלח לא מבוטל של מתעשרים חדשים .התוצאה שמורגשת באופן מיידי ,היא הכמות הגדולה,
באופן יחסי ,של משפחות צעירות ,עם ילדים שבוחרות להשתלב בפרויקטים .זה אולי מתנגש באיזשהו מקום עם הרצון
של זוגות מבוגרים יותר ליהנות מקצת שקט ,אבל בסופו של דבר הפרויקטים בסטנדרט האלפיונאי ,מתוכננים כך
שהפרטיות והיכולת ליהנות משקט ,מתקיימים כמעט בכל מקרה.

חדר יין במגדל בראשית .תכנון החללים הציבוריים :אירמה אורנשטיין ,תכנון אדריכלי :רחל פללר יאסקי מור סיוון
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שטחי מסחר
אחת המגמות הבולטות בשוק הנדל"ן של השנים האחרונות היא קומות המסחר במגדלי מגורים .יש משהו מאוד נוח שמאפשר
לצרוך שירותים רבים בלי הצורך לצאת את מפתן המגדל .המגמה הזאת הולכת ומתפתחת ויוצרת קומות מסחר מטופחות
ומזמינות .במגדל בראשית חשבו טיפה שונה .מבחינתם הלקוח שמגיע לרכוש נכס במגדל לא מעוניין בשטחי מסחר ,כחלק
מאותה פרטיות וניתוק שהוא מבקש לעצמו .יכול להיות שזה מסמל סוג של מגמת נגד ,שתתפתח בפרויטקים מגה יוקרתיים,
בהם ,על אף הטרנד הרווח ,יעדיפו להשתמש בשירותי משלוחים ,ולוותר על קומת מסחר שעלולה להיות רועשת.
מתיחת גבולות
הרצון לדמות את הדירה במגדל לוילה בה היו רגילים לגור הדיירים שהגיעו מהפרברים ,יוצר תכנון בהתאמה .התכנון של מגדל
בראשית מהווה דוגמה לתכנון מתקדם שממקסם את שטח המגורים .הסלון תוכנן ללא עמודים ,עם מפתח חזיתי של  19מטר
עם נוף למערב .באופן הזה ,לדייר שרוכש את הנכס קל יותר לבצע חלוקות פנימיות או לאחד חללים .כוזהינוף מסביר שהדירות
גדולות במיוחד ,וחיבור של שתי המרפסות שמתכננות בדירה יוצר תחושה של פנטהאוז .
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אדריכלות ועיצוב :שרה ונירית פרנקל
צילום :איתי בנית

למקרה שאתם מחפשים
מקורות השראה  -בית אקלקטי
עם ניחוחות מטוסקנה ונגיעות
ארצישראליות ,עשיר בחומרים

חמים ובפרטי טקסטיל
63

LIVING ‰ HOME

בלב משק חקלאי
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הנכס :בית צמוד קרקע
מיקום גאוגרפי :מושב בצפון הארץ
שטח הבית 600 :מ"ר
שטחי חוץ 120 :מ"ר
אדריכלות ,תכנון ועיצוב פנים:
שרה ונירית פרנקל
סגנון :אקלקטי  -נגיעות טוסקניות,
מעט מקסיקו ,נימה ארצישראלית
צילום :איתי בנית
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הבית ,רחב ידיים ,ממוקם במשק
באחד המושבים בצפון הארץ,
מורכב מאגף ציבורי ואגף פרטי.
הבית אקלקטי ,עשיר בחומרים
חמים ובפרטי טקסטיל .רצפת עץ
אלון גלי ,מבוקע שזורה בחלקי הבית
השונים ,אבן טבעית (הבורגון),
משמשת לחיפוי המעטפת ,פריטי
ריהוט שנצבעו בעבודת יד אומן
מדגישים מראה אותנטי ומיושן,
שטיח מתחת לפינת האוכל ,שימוש
בעבודות הקדרות פרי יצירתה של
בעלת הבית ,יחד עם אלמנטים
מהטבע שמסמלים את אהבתו
של בעל הבית לטבע ולאדמה ,כל
אלו הופכים את העיצוב לאישי
וחמים ויחד עם זאת עשיר בפרטים
ובחומרים.
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השטחים הציבוריים
בחלל הציבורי ממוקמים הסלון ,פינת האוכל
ומטבח גדול ובו שולחן אוכל ,אי עצום ממדים
ובהמשכו מזווה וחדר שירות וכביסה ,עם תקרת
עץ משופעת בגובה של  6מטרים .מהמטבח
ממוקמת יציאה לשטחי החוץ ובהם חלל אירוח
חיצוני מחופה פרגולה ,מאובזר ועשיר ,הכולל
פינת אירוח א-פורמאלית ,ואירוח סלוני ,פינת
אוכל ומטבח חוץ מקצועי .שטחי החוץ תוכננו
כחלל נוסף בבית לכל דבר ועניין .בעת התכנון
ניתנה מחשבה לשילוב החוץ והפנים ,כך שהחוויה
הביתית מורגשת גם כששוהים בחוץ ,והחוויה של
החוץ ממשיכה גם בעת השהייה בבית.
פלטת החומרים מתבססת על קרבה לטבעי:
השטיח ,המחצלת וכיסאות הראטן בפינת
האוכל ובאי .כל אלה מרככים את הלובן הבוהק
ומכניסים ממד טבעי של חמימות .האלמנטים
הרומנטים
הבנויים במטבח משמרים את הקווים

שמאפיינים את החלל הציבורי הראשי.
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השטחים הפרטיים
חדר המאסטר

חדר המאסטר של בני הזוג משתרע על  130מ"ר,
כולל אגף שינה רחב ידיים ,פינת ישיבה ,איזור ארונות
וחדר רחצה גדול במיוחד עם מערכת רחצה עבור כל
אחד מבני הזוג ובמרכז החלל מקלחון גדול משותף
ואף יציאה לחצר .במתחם ההורים בולטים החומרים
הטבעיים בתצורתם הראשונית .הקירות חופו בטיח
פיגמנטי בגוון אבן שיוצר מרקם אותנטי .האמנות
שנבחרה לחלל מאזנת את פרופורציות .שימוש בפרטי
טקסטיל רכים וצבעוניים כמו שטיח ברבר מרוקאי
עשוי צמר שמקנה רוך ומגדיר בצורה טובה את החלל.

הסוויטות של הבנות
לבני הזוג שלוש בנות בוגרות ,בשנות ה 20 -לחייהן.
לכל אחת תוכננה סוויטה משלה עם כניסה נפרדת.
עיצוב הסוויטות מאופיין בשפה עיצובית שונה ,מזו
המאפיינת את שאר חלקי הבית ,עדינה ורכה יותר,
כאשר הלבן הוא השולט .הפתחים בפרופיל בלגי שחור
ותקרות העץ המשופעות הוברשו על מנת לתרום
לאווריריות החלל.
לאגף הסוויטות של הבנות נבחר פרקט בהיר מעושן,
המעטפת נצבעה לבן ,כולל הקירות והתקרה .הטקסטיל
מבוסס על פשתנים בהירים עם נגיעות צבע ירוקות
ששוברות מעט את המראה הנקי ואלו אף משתלבים
עם גווני הירוק של הגינה החודרים מהחלון.
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אלמנטים מיוחדים
יצרנו שתי ,FOCAL POINTS
האחת היא ארון הכלים בפינת
האוכל והשניה יחידת הטלווזיה
והקמין בסלון .שני האלמנטים
הללו עולים כמעט לכל הגובה
ויוצרים אשליה של 'גימוד
החלל' .יחד עם גוון התקרה
הם יוצרים מעטפת הומוגנית
והרמונית .
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FRETTE
מהטיטאניק ,לאורינט אקספרס .וממלון דניאלי היוקרתי בוונציה לישראל.
מותג מצעיי היוקרה שמככב במקומות האנינים והיוקרתיים ביותר בעולם,
משיק קולקציית חדשה בRENBY -

68
ליאת טופל .צילום :מירב בן לולו

פיליפו ארנבולדי ( )Filippo Arnaboldiהמכהן כיום כמנכ"ל החברה מאמין
שהסוד הגדול להצלחתה לאורך השנים טמון באיכות בלתי מתפשרת .רק
באיטליה מחזיקה  Fretteקרוב ל 200-בתי מלאכה קטנים אשר מייצרים
עבורה את כל הדיטיילס הכי קטנים .משרוכים מעודנים בדרום ועד לרקמות
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הרחק מהזוהר של בירת האופנה מילאנו ,מארח חבל לומבארדיה השוכן
בצפון איטליה ,תרבות טקסטיל עשירה .מיצרני המשי המפורסמים של
קומו ועד לסריגים הצבעוניים של מפעל מיסוני בווארזה .אך מי שמוביל את
נפלאות הטקסטיל הוא לא אחר מאשר  ,Fretteמותג המצעים היוקרתי
שנוסד בשנת  1860במונזה ,שם הוא ממוקם עד היום.
הרבה עבר מאז ייסדו ארבעת השותפים את חברת Fretteהנחשבת כיום
למותג המצעים המוכר והיוקרתי ביותר בעולם .השותפים ז'אן בפטיסט
(( Jean Baptisteאדמונד פרטה ( ,)Edmond Fretteאלכסנדר פייר (,
 )Alexandre Payreוצ'רלס שאבוד ( )Charles Chaboudהחלו את
דרכם כשהם מתדפקים על דלתות מלונות היוקרה כדי להציע את מרכולתם.
המלון הראשון והנחשב שזיהה את הפוטנציאל היה מלון רויאל דניאלי
בוונציה בשנת  1899אחריו הגיעו הסאבוי ,הראפלס והריץ .החברה פרחה,
מצעיה הגיעו אף לספינת הטיטאניק היוקרתית ( )1911ומפותייה עיטרו
את שולחנות האוכל של האוריינט אקספרס.
עד מהרה גם משפחת המלוכה האיטלקית והאצולה האירופית התאהבו
בבדים היוקרתיים של  Fretteהמעוטרים במונוגרמות ובסמלים שלהם.
ישש סיבה טובה לכך ששושלות המלכותיות האיטלקיות התעקשו על
סדינים של  Fretteומאותה סיבה ברורה ,גם כמה מהמלונות ,היאכטות
וכלי הטיס המפוארים בעולם בוחרים במותג .Frette

ייחודית בצפון .כל מוצר מיוצר לאורך זמן של  18חודשים מהרעיון ועד
למימוש ,תהליך שמבטיח שכל סדין ,ציפה לכרית ,או סט מגבות יהיה
ברמה הגבוהה ביותר .ב Frette -גאים מאוד ,לא רק בכינוי Made in Italy
אלא באומנות הגבוהה שהחברה מייצגת לאורך השנים.
על ארנבולדי מוטלת המשימה לאזן בין המסורות של  Fretteלבין רעיונות
טריים" .זהו מותג שצריך לכבד את המורשת שלו אבל גם לחפש הגדרה
מחדש באופן תמידי" הוא אומר.
כיום מציעה  Fretteמצעי מיטה ,אמבט ושולחן ,חלוקים ,שמיכות,
בגדי לילה וניחוחות לבית אשר מבוקשים מאוד על ידי לקוחות מסורים,
אדריכלים ומעצבי פנים של הבתים ,היאכטות והמטוסים היפים בעולם.
ל Frette-יש איכות ייחודית שאין אפשרות לחקות אותה .הם אפילו קיבלו
פטנט בשנת  1903בשל הגימור הייחודי והמרקם הרך והמבריק שלו .הם
ללא ספק המותג המוביל באומנות הפשתן.
צוות המחקר והפיתוח של  Fretteשוקד כל העת על פיתוח קולקציות
חדשות שיתאימו לקהלים חדשים שמעריכים מוצרים בעלי איכות גבוהה.
אלו ממטרפים לליין מוצרים נצחיים איקוניים ,המתרעננים
בכל עונה עם צבעוניות ומוטיבים עיצוביים חדשים
הקולקציות של  Fretteמעוצבות בקפידה כדי להעניק חווית
משתמש גבוהה יום יום במשך שנים רבות.
 Fretteהוא יותר ממותג מצעים יוקרתיים ,מעדכן בני מורן ,מבעלי
 RENBYייבואנית המותג לישראל .מדובר במותג לייף סטייל יוקרתי
המשלב בין מורשת המושרשת במחויבות לאיכות שאין שניה לה לבין
אומנות איטלקית משובחת ,אלגנטית ומחייבת .
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ריזורט פרטי

מי אמר שחייבים לעלות על מטוס
כדי להרגיש בחו"ל .הפנטהאוז באזור
המרכז שעיצבה מורן גוזלי ,מתפרש
על פני כ 220 -מ"ר והוא מציע חוויה
מלונאית שלא היתה מביישת את

הריזורטים הנחשקים בעולם
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הנכס :דירת פנטהאוז
עיצוב ואדריכלות פנים :מורן גוזלי
שטח 220 :מ"ר
צילום :רוסלן וגלי פאול
הדרישה המרכזית
דירת הפנטהאוז נרכשה על ידי משפחה צעירה שביקשה
לעצב את הנכס כריזורט פרטי ,מאופיין במוטיבים
ואלמנטים שיוצרים תחושת חופש ,מידה של אלגנטיות
וחמימות אינטימית.
הסגנון
הקו שנבחר מדגיש עיצוב בסגנון מודרני חם ,כשהוא מקפל
בתוכו את הדגשים החשובים לבעלי הנכס.
השפה העיצובית
פנים הדירה נהרס במטרה ליצור תכנון חדש לפי הדרישות
של בעלי הבית .הפרויקט כולו מאופיין בקווים מקבילים
שמהווים מוטיב חוזר בכל חלקי הבית והם מגדירים את
השפה עיצובית בחלל .הקווים מופיעים בוורסיות שונות
אנכיות ואופקיות ,וכוללים אלמנטים רבים שתוכננו בייצור
אישי ,כדי לשמור על השפה הייחודית שנוצרה בחלל.
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פלטת הגוונים והחומרים
על פלטת החומרים והצבעוניות מסבירה המעצבת " -כל
קיר בבית וכל אלמנט עברו תכנון מוקפד וייצור אישי עד
לפרטים הקטנים ביותר ,ונתפרו כמו בגד לגוף .הדמיון
והמעוף שלי מאוד מאתגרים .על מנת לממש ולתרגם
את החזון לחלל פיזי ולרמת גימור גבוהה ,נדרשו בעלי
המקצוע ,הטובים ביותר .העבודה באופן הזה היא אחת
מאבני היסוד שמגדירות את הסטודיו" גוזלי מעצימה
את העניין העיצובי כשהיא נוטה ,כמעצבת ,לשימוש
בחומרים טבעיים ,תוך שהיא מציבה אותם לצד חומרים
טרנדיים ומתועשים.
לצד השימוש במתכות שולבו חומרים כמו עץ בוורסיות
שונות ,משטחי אבן טבעיים ,טקסטיל טבעי וסוגי עור,
שחוזרים גם בריהוט ובחיפויים השונים .השאיפה של
גוזלי ,לייצר חיבור נכון בין החומרים השונים והפרטים
וליצור באמצעותם מפגש מעניין ,יצירה מרגשת על-
זמנית.
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הכניסה
בכניסה לבית חיפוי קיר מרשים
עשוי מאבן בשילוב פסי פליז
במקצב שמתכתב עם גופי התאורה
במטבח "הייחודיות בתכנון קיר
האבן היה מאוד מאתגר כי היה צריך
להתאים את הפריסה של כל אבן
ופס כך שהפרטים והחיבורים יפגשו
בצורה מושלמת עם הדלת כניסה
והמפסקים".
יחידת נגרות בהתאמה אישית
קיר הטלוויזיה בלב חלל המגורים
מהווה אלמנט מרכזי בו .מדובר בקיר
נגרות שמשלב חיפוי אבן בטכניקת
" "Book matchפריסת מראה .קיר
הנגרות מסתיר את ארובת הקמין,
מזגן ורטיקלי ,מערכות אודיאו
ויחידות אחסון ,ושומר בכך על מראה

מעוצב ונקי.
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המטבח
המטבח מורכב מארונות גבוהים ומשני איים
מקבילים ,שלכל אחד מהם ייעוד מעט שונה.
האי הראשון – תוכנן כמענה לצרכי בישול ואפיה.
הוא מוקם סמוך למערך ארונות בהם ממוקמים
תנורים ומקררים אינטגרליים .האי השני הוא סוג
של פינת ישיבה ,בה המשפחה יכולה לשבת וגם
ולצפות בטלוויזיה שממוקמת בסמוך .שני האיים
שחולקים את אותו החלל עוצבו באופן שמבדל
אותם האחד מהשני  -האי הראשון מאסיבי יותר,
תוכנן כמסה סגורה עם דלתות עץ וחיפוי גרניט.
האי השני בכל מראה מרחף ,עם דופן אלומיניום
מינימליסטית ,תאים פתוחים מעץ ,ודלתות
זהובות בהירות שיצרו מראה אלגנטי ,אוורירי
וקליל .החיבור בין מגוון החומרים מעצים את
הענייין והעומק העיצובי בחלל.
גופי התאורה מעל האיים במטבח תוכננו בהתאם
לפרופורציות של המטבח והבית  -שילוב של
מוטות פליז אנכיים ואופקיים במקצב שונה.
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המרפסת
המבט הראשון כשנכנסים לבית ,הוא אל
עבר חלל פתוח ,מואר עם ויטרינות גדולות
שמחברות בין פנים וחוץ .המרפסת תוכננה
על פני שטח של כ 80 -מ"ר ,מוקפת בצמחיה
טרופית" .בחרנו להשתמש בריצוף זהה
לפנים וחוץ הבית בשביל להדגיש את המרחב
וההמשכיות.
האריחים בגודל של מטר על  3מטרים ,ליצירת
מראה חלק וטשטוש החלוקות" מסבירה גוזלי.
אחד האלמנטים הבולטים במרפסת הוא
פרגולה מעץ שתוכננה בשילוב פסי תאורה
אופקיים בגדלים ומקצבים שונים לאורך 12
מטר ,שתוחמים את המרפסת משני צדדיה
ובחלקה העליון.
המרפסת נוחה לאירוח וכוללת פונקציות
שונות כמו מטבח חוץ ,אזור נסתר לאחסון
ואזור אינטימי תחום בלוחות דק איפאה ,שבו

ממוקמות פינת האוכל וספת הסבה נוחה.
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LIVING ‰ HOME

האגף הפרטי
באגף הפרטי של הבית ,תוכננו
מאסטר הורים ,חדרי ילדים וחדר
אמבטיה.
במאסטר ההורים ממוקם חדר
ארונות בשני קווים מקבילים .חדר
הארונות מופרד מאזור השינה על
ידי מחיצות אלומיניום בשילוב
זכוכית לצורך הסוואה.
ממול חדר הארונות קיר נגרות
אינטגרלי בצורת "ר" ,שמשמש
לאחסון ,הסוואת יחידת מיזוג,
פינת איפור וחיפוי גב המיטה.
באותו החלל משולב בנוסף,
חיפוי אבן במראה חם ודומיננטי,
שמייצר קונטרס מעניין עם הקיר
האפור.
חלל האמבט תוכנן עם חלון צר
וארוך שמשקיף למרפסת עם
חיפוי הדק והצמחיה הטרופית,
במטרה ליצור אווירה של נופש
כמו בריזורט מפואר בתיאלנד .
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1

מתוך בבית עם שירלי דן

2

נקודה ירוקה
צמחיה בבית מייצרת תחושה של חיים ואופטימיות .הנה כמה רעיונות

4

3
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6

5
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

7

עציצים שמגיעים עם מנגנון השקיה חכם ,תלויים על ווים ייעודיים ,עשוים עבודת יד ,מאפשרים למקם
נקודה ירוקה במקום תמונה על הקיר ,LOOP LIVING ,צילום :אלישבע מנקין
כלי חרס בעבודת יד ובתוכם קקטוסים וסוקולנטים ,We Love Plants ,צילום :חן עטר
צלחת סוקולנטים ,SUCCULENTI ,צילום :רן בירן
צמח בעל מראה קצת יותר מקורי ,We Love Plants ,צילום :חן עטר
לאוהבי הקקטוסים ,We Love Plants ,צילום :חן עטר
טרריום עם מכסה בצורת טיפה ,GREEN CAPSULE ,צילום ניקי טרוק
טרריום עם מכסה אליפטי ,GREEN CAPSULE ,צילום ניקי טרוק
שילובי צמחים ועכלים יפים ,We Love Plants ,צילום :חן עטר 

8
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מסודות לטיפוח עור הפנים ועד המקום
לקנות בו יין וגבינות .חמישה דברים

לסמן לידם  Vב2022-
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 5דברים
שכדאי
לגזור
ולשמור

LIFE STYLE ‰ POINT OF VIEW

מני פדי שחובה לשמור
בתור מי שעושה פרנץ' וחייבת שיעשו אותו בול כמו שאני חולמת – לא עבה ,דק אבל לא מדי,
בגוון שהוא לא בובתי ,אבל גם לא אטום מדי .וכמי שיש לה אובססיה על שיוף מדויק שיהיה
מרובע אבל עגול בקצוות (לא עגול מדי) ,אני לא מחליפה את אלה .פגשתי אותה לפני כ15-
שנים כשעבדה במכון קרוב לכתובת מגוריי ומאז אני אחריה ,איפה שהיא תמיד תמצאו גם
אותי .מאז היא הספיקה לפתוח מכון משלה שפועל כבר כמה שנים טובות .ואני? מרגישה
שזכיתי בלוטו.
מה :מכון לטיפולי יופי.
הכי מיוחד :המהירות והמקצועיות שאלה מסוגלת להוציא אישה מתוקתקת לאוויר העולם.
תמהיל הטיפולים :ממניקור ופדיקור עם התמחות בלק ג'ל ,ועד פדיקור רפואי ,שעווה ,אמבט
פראפין ונוספים.
עוד משהו :המקום עובד עם אפליקציה שעושה את כל הקטע של קביעת התורים לנגיש ,זמין
ובלי הרבה כאבי ראש.
המתוקתקות של אלה ,אבן גבירול  ,139תל אביב052-7493380 ,

valuavitaly - www.freepik.com
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מזון מלכות לפנים
גרסת 2022
כל אחת שמבינה בטיפוח תגיד לכן ,שטיפוח נכון
הוא כזה שמשלב תחזוקה יומיומית ,ולא מתבסס רק
על ביקורים אצל הקוסמטיקאית ,טובה ככל שתהיה.
אז בין לבין ,אנחנו מתפתות למלא את הסל בשמנים,
קרמים טובים ושלל נוסף של מוצרים לטיפוח עור
הפנים ,אבל ,ובמיוחד אם כבר חצית את ה ,40-את
חייבת לעצמך בוסטר שישאיר אבק לכל האחרים.
מה :סרום ייודי לבניית התא ועידוד הקולגן.
הכי מיוחד :הסרום מבוסס על  100%אומגות,
שמנים אורגניים וויטמינים.
תמהיל הרכיבים :פורמולה טבעית מרוכזת ,עם
חומרים פעילים לחידוש התא ,שיקום והחלקת
קמטים .עשירה בויטמין  ,Eאומגות  ,3,6,9שמן
חוחובה ,רימונים ,קלמדולה ,ורד מוסקט ,חומצות
 GLAארגן ,ורבנה ,לימון ואשכולית.
עוד משהו :הסרום מחדש תאים ,מגמיש באופן ניכר
את העור ,משפר לחות ומחליק קמטים .מומלץ לעור
יבש ו/או רפוי ,ובמיוחד חאזור הצוואר.
סרום ,Super Omega Cell Renewal
מבית ד"ר מאיירwww.panimparis.com ,
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הקוסמטיקאית
שתעשה פלאים לפנים שלכן
אם אתן מחפשות מכונים שמשקיעים את כל כספם בעיצוב המכון ובמיתוג ,כנראה שהאייטם הזה פחות
ידבר אליכן .אם העור שלכן חשוב לכן ,ואתן מחפשות קוסמטיקאית לסמוך עליה ,אתם במקום הנכון .אחרי
שניסיתי כל מכון אפשרי ,קבלתי המלצה לפני אי אלו שנים על קוסמטיקאית שממוקמת בין דוכני ירקות בבת
ים .באתי בשביל הספורט .לא הייתי סקפטית ,פשוט ידעתי שזה לא הסגנון שלי .הגעתי לפני כעשור ,ומאז לא
מצאתי עדיין את האחד שיוכל לשכנע אותי שיש ידיים טובות יותר שיגעו לי בפנים.
מה :מכון הקומסטיקה של סילבי אלבז.
הכי מיוחד :הידיים של סילבי ,וההחלטות המדויקות שהיא מקבלת בקשר לפנים של המטופלת.
תמהיל הטיפולים :מטיפולי ניקוי בסיסיים ,טיפולי פיגמנטציה ,מיצוק ועד טיפולי אנטי אייג'ינג הכי
מתקדמים.
עוד משהו :חוץ ממגע מקצועי ,תמצאו הגינות ויושרה שהם מצרכים חשובים כמעט כמו הקרם שלכן לפנים.
 ,SILVIמכון הקוסמטיקה של סילבי אלבז ,ז'בוטינסקי  ,8בת ים052-8751571 ,

LIFE STYLE ‰ POINT OF VIEW

וואוו לעור הפנים = אקולוגי ( Xאורגני  +סביבתי )
אני עוקבת כבר כמה שנים אחרי המותג המתפתח  .DAPHNEמרעיון
וחזון הוא הפך למציאות ,שתפסה אותי באקראי ,כשאני ישובה במונית,
בדרך חזרה מיום פגישות במתחם החשמל .המונית חלפה במהירות
על פני משהו שנראה לי מוכר .חזרתי ביום אחר ,ומסתבר שלא טעיתי.
מה ששם ראיתי היה נכון .המותג הצעיר והרענן הזה פתח חנות דגל
משלו .מדפים ,מדפים ועליהם קופסאות מסודרות בצבעוניות של ירוק,
צהוב ,אדום וחום .ניחוחות של טבע ,אווירה אורגנית באוויר ,התאים
האקולוגים שלי במוח אמרו לי תודה .הכל נשמע ,הריח והרגיש לי ירוק
כזה ועשה לי חשק להשאר .אכן כל המוצרים אורגניים ,אקולוגיים,
וסביבתיים .המוצרים עושים חשק לקנות את כולם ,אבל לא פחות שווה
לעבור ולהינות מהעיצוב של החנות המקסימה הזאת.
מה :מוצרי קוסמטיקה טבעוניים ,ידידותיים לסביבה ,מבוססי סופר
פוד ,מיוצרים בעבודת יד ,בישראל.
הכי מיוחד :העובדה שניתן להחזיר את כל האריזות ,השקיות וכלי
הקיבול ולקבל בעבורם זיכוי כספי.

תמהיל המוצרים :יש הרבה ,אז בחרנו כמה מכל קטגוריה ,כדי לגרות
אתכם עוד קצת  -לפנים :סבון הדרים ,קרם הזנה שיבולת שועל ,סרום
עלי דפנה ,מסכת אבוקדו ,פילינג סוכר חום ועוד.
לגוף :קרם גוף תה ירוק ,פילינג למון גראס ,סבון הדרים ,סרום אשכולית
אדומה ועוד.
לאמבט :אקססטוריס מיוחדים מבמבוק וכותנה ,מברשות ,מסרקים,
רולרים ,פדים רב פעמיים להסרת איפור ועוד.
לבית :נרות משעוות סויה ידידותיים לסביבה ,מפיצי ריח ,מיסטים
לכרית ,פיגמות מטטרה ועוד.
עוד משהו 10% :מהרווחים נתרמים לחוות החופש  -מרכז חווייתי
 לימודי ,שמטרתו לחבר בין בני אדם ובעלי חיים שניצלו מתעשייתהמזון.
 ,DAPFNEחנות הדגל -לבונין  ,19תל אביב .גם ברשת דליקטסן

ובTerminal X-
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מעדניה שהיא אוכל לנשמה
נכון ,זה לא מוצר קוסמטי ולא מדובר בבקבוק לק בגוון אופנתי ,אבל ביקור במעדניה הזאת הוא
בבחינת מזון לנשמה ,ומזון כזה כידוע ,עושה טוב לעור הפנים.
מה :מעדניית דליקטסים בניחוח איטלקי.
הכי מיוחד :השילוב המדויק בין דליקטסים איטלקיים אותנטיים ובין מבחר של מוצרים בריאים.
תמהיל המוצרים :מבחר נאה של יינות איכותיים בדגש על יקבי בוטיק ישראליים ,מבחר של
גבינות משק ,מגוון דליקטסים כמו ארטישוק בשמן ,עגבניות ממולאות בגבינה ,ממרחים יחודיים,
קרקרים ושלגוני בריאות ועוד המון.
עוד משהו :שירות בסטנדרט שגורם להתאהב .כולל משלוחים בתל -אביב
( Deli Quesoדלי קסו) ,יהודה מכבי 03-6391004 ,64
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וילונות
CURTAINS
YOUNG DESIGN

CARPETS

רנבי שטיחים .הרצל  80תל אביב .לתיאום פגישה www.renby.co.il 03-5133032
www.renby.co.il
03-6093555
המדינה
כיכר
.03-5133033ה’ה’באייר
אביב .03-5133033
וילונות.
רנבירנבי
www.renby.co.il
03-6093555
המדינה
כיכר
3030
באייר
תלאביב
הרצל8080תל
הרצל
וילונות.
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LUXURIOUS CUSTOM HANDMADE RUGS
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מכיסא ארכיטקטוני
ועד מפיצי ריח שנרקחו לרותי ברודו.
כל המקומות המעוצבים והשווים של גן החשמל בתל אביב.

יוצאים לסיור
88
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אווירה
מחשמלת

 - PRAT LIVINGספה בגוון טרה קוטה עשויה בקבוקי פלסטיק ממוחזרים ,צילום :יח"צ
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אין מצב שלא הצטרפתם לאיזה סיור בשנה האחרונה .אם לא יזמתם בעצכם את המהלך ,וודאי קבלתם מתנה מאיזה
חבר או חברה .יש היום סיורים בכל תחום  -אופנה ,אמנות ,גרפיטי ,קונליריה וכמובן שגם עיצוב .אבל ביננו ,לצד
אווירת הכיפאק היי של הקבוצה ,לא פחות כיף להתסובב לפעמים גם לבד ,בקצב שלנו .לעצור לקפה כשבא לנו או
לקנות משהו ממש יקר בלי שאף אחד לא יפתח עיניים ויתן הרגשה שהגזמנו .בקיצור ,אנחנו התאהבנו במתחם גן
החשמל .אוף רוטשילד ,קטן ,אינטימי ,מהמם גם ביום וגם בלילה .אם אתם שוחרי עיצוב ,תופתעו לדעת שחנויות
העיצוב במתחם מתרבות כמו פטריות אחרי הגשם .הנה שמונה שאתם חייבים לעצור בהן

אלון שבו

דן פרץ לסטודיו ARK

חנות קונדיטוריה של הקונדיטור אלון שבו .החנות עוצבה על ידי סטודיו ,This Is It
כמו חנות תכשיטים לדברי מאפה וקינוחים אינסטגרמיים .ביננו ,אין כמו להתחיל
את הבוקר עם קצת סוכר ,ובמיוחד כשהוא מגיע מעוצב כל כך.
סגנון :צרפתי
הנבחר שלנו :טארט פיסטוק פטל ותה ירוק עם טופ של דיסקיות שוקולד ורודות.
תובנה חשובה :עיצוב הוא עיצוב הוא עיצוב.
איפה :צ'לנוב 22

 Bellerלסטודיו This Is It
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מערכת קיר בבהתאמה אישית ,צילום :תם ברטוב

סטודיו NACHSHON
גלריית פריטי ריהוט של מעצב המוצר תומר נחשון.
תמצאו בגלריה ,שנפתחה במתחם רק לאחרונה,
כאחות לסדנא שפועלת בכרמל בחיפה ,שילוב
מדויק בין קווים נקיים וקו אסתטי מובחן ,לבין
נוחות ופרקטיקה.
סגנון :מינימליזם מודרני
הנבחר שלנו :מערכת קיר ,שמשלבת מדפים בגדלים
ובגבהים שונים למבחר פונצקציות ,בהתאמה
אישית.
תובנה חשובה :חייבים לנסות גם את מה שנראה
מעוצב מדי.
איפה :ברזילי 12

צילום :סטודיו נחשון
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צילום :יח"צ

MATERIAL GIRLS
סדנת קרמיקה וחנות .מדובר במקום שקצת נחבא אל הכלים,
ומהכניסה אליו לא מפסיקים להיות מופתעים .כל פעם נגלה
עוד משהו .כלי הקרמיקה שנעשים במקום ,ומיוצרים מאדמה
שאוספות המעצבות בטיולים בארץ -אדמה מיודפת ,ממכתש
רמון ,מנערן ,נחל פולג ועוד .כל אדמה בגוון אחר ,וכך גם הכלים.
סגנון :ארצי
תובנה חשובה :אין כמו חיבור לשורשים.
איפה :ברזילי 9

צילום :יח"צ

צילום :איתי דוידיאן
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צילום :יח"צ

צילום :יח"צ

צילום :יח"צ

PRAT LIVING
חנות ריהוט ואביזרים סקנדינביים ,מציעה תמהיל של
פריטים שמשלב חומרים ,טקסטיל וצבע ,ויוצר אווירה
ביתית ,חמימה ,אך עם זאת מאווררת ורעננה.
סגנון :סקנדינבי
הנבחר שלנו :ספה בגוון טרה קוטה ,מבד שעשוי מ98%-
בקבוקים ממוחזרים.
הבד פותח כחלק מהאג׳נדה שמובילה החברה הדנית
שמדברת על קיימות והשראות מהטבע וניתן להזמין את סוג
הבד הזה בכל הספות של החברה.
תובנה חשובה :מי אמר שקר בסקנדינביה?!
איפה :החשמל 4
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צילום :אבי ולדמן
צילום :מיכאל שמי

FUSHIA
מה :מבשמי אווירה ,נרות וסבונים בהתאמה אישית לעסק או לחלל
הפרטי .ביננו ,מה שטוב לרותי ברודו ,טוב גם לנו .מיטב המסעדות,
בתי האופנה והמלונות בהם הדליקטסן והוטל מונטיפיורי של ברודו,
רשת סאקס ,מסעדת יפו תל אביב של חיים כהן ומקומות נוספים,
עיצבו (או אם תרצו לדייק – רקחו) לעצמם את הניחוח באמצעות
שרי ,בעלת המותג.
סגנון :צרפתי ממכר
הנבחר שלנוBERGAMOT STORY :
תובנה חשובה :ניחוח הוא עיצוב נוזלי בבקבוק.
איפה :לבונטין 13
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תמר ברניצקי
סטודיו לעיצוב טקסטיל ,כריות ,יצירות אמנות
ועוד ,של מעצבת הטקסטיל תמר ברניצקי.
מדובר במעצבת הטקסטיל תמר ברניצקי
שמעצבת פיסים יחודיים שמיוצרים כפריטים
בודדים ,כשכל תהליך הייצור כולל צביעת ועיצוב
הבדים מתקיים בסטודיו עצמו.
סגנון :אבסטרקט
הנבחרת שלנו :כרית פרחונית שנראית כמו בד
קנבס.
תובנה חשובה :אוסף כריות נראה פתאום הדבר
הכי מתבקש.
איפה :לבונטין ( 4עדיף לקבוע בתיאום מראש)

צילום :רועי מזרחי ,סטיילינג :רוני טישלר רוזן

כרית פרחונית במראה קנבס ,צילום :רועי מזרחי
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המגדלור
מה :חנות ספרים אסקפיסטית על טהרת העיצוב ,האדריכלות,
האמנות והתרבות.
למה :בין אם תחליטו להתחדש בספר ובין אם לאו ,הביקור
בחנות יהיה לכם חוויה אסתטית ,שמעניקה כבוד לספרים
ועושה המון צבעוני בעיניים.
סגנון :ספרותי
הכי עשה לנו את זה :סידור הספרים בחנות.
תובנה חשובה :ספר הוא פריט דקורטיבי לכל דבר.
איפה :מקווה ישראל 18
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DAPHNE
מה :חנות צהובה מבחוץ ,צבעונית מבפנים ,מדיפה
ניחות הדרים וטבע ,שמזכירים מחוזות רחוקים .מוצרי
הקוסמטיקה של המותג הם  100%טבעוניים ,ידידותיים
לסביבה ,מבוססי סופר פוד ומיוצרים בישראל.
המוצרים עשויים רק מרכיבים צמחיים כמו פירות,
ירקות ,עשבי תיבול ,דגנים ואגוזים ,שלא מכילים
רכיבים מן החי ולא נוסו על בעלי חיים .כמו המוצרים
גם האריזות מתחשבות בסביבה -זה אומר שאין אריזות
פלסטיק ,כל האריזות עשויות נייר ,זכוכית ,פח ועץ ,וכל
אריה ניתנת למיחזור -ניתן להחזיר את האריזה ולקבל
בעבורה זיכוי כספי.
סגנון :פרובאנס פינת הסוהו
הנבחר שלנו :סרום עלי דפנה וקרם הזנה שיבולת
שועל.
תובנה חשובה :כשאתם רעבים תמיד תזכרו שגם העור
שלכם הוא פודי לא קטן.
איפה :חנות הדגל -לבונטין  19וגם ברשת דליקטסן
וב Terminal X-

קרם הזנה שיבולת שועל .צילום :ויזיו 

סרום עלי דפנה .צילום :ויזיו
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מתוך בבית עם שירלי דן

רוח מן הים
הרפתקה שמשלבת טבע פראי ,קולינריה במיטבה ושמש טובה .חופשה
בהתמה אישית על סיפון יאכטה יוקרתית
נדמה שבתוך מגיפת הקורונה ,אין מושלם יותר מחופשה באוויר
הפתוח ,הרחק מהמון סואן ,קרוב למשפחה וחברים טובים .ב-
 UPSCALE CHARTERלא היו צריכים מגיפה עולמית כדי להבין
את האיכויות של בילוי שכזה .מדובר בחברת פרימיום שמציעה לכם
להפליג בים התיכון ,על סיפון יאכטות יוקרתיות ,ולהינות מביקור בין
איים קסומים.
סטנדרט השירות והנוחות יוצר סביבה שקשה להפרד ממנה -הבילוי
על היאכטה מלווה ביחס אישי ,שירות קפדני ,ושמירה על פרטיות
הנופשים.
חופשה שכזאת משלבת דינאמיות ,נופים מתחלפים ,הרפתקה
ססגונית ,של טבע בשיא הדרו ,קולינריה במיטבה ומזג אוויר ים תיכוני
שמבוסס על שמש טובה ורוח מן הים .סוג של מזון איכותי לנשמה.
ברשות  UPSCALE CHARTERצי רחב של יאכות במגוון סוגים
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וגדלים ,שמותאמות לצרכים היחודיים שלכם .הצוות המקצועי של
החברה יידע לייעץ ,להדריך ולכוון אתכם לפתרון המושלם עבורכם.
החברה חרטה על דגלה לספק ללקוחותיה חוויה בלתי נשכחת ,כזאת
שמתחילה בשלב בירור הצרכים ומסתיימת בחופשה חלומית שפורטת
על המיתרים העדינים ביותר של הנפש.
החופשה נתפרת בהתאמה אישית והיא יכולה לכלול פעילויות
חוויתיות כמו דייג ,צלילה ,גלישת רוח ,קיאקים ,סקי מים ונוספים,
לצד קייטרינג בהתאמה להעדפותיכם הקולינריות ,בנקודות מסוימות
יארגנו לכם אירוח במלונות ואת ארוחות הערב תוכלו לסעוד במסעדות
מומלצות על החוף או על סיפון היאכטה עם שף פרטי .אוהבי הטבע
ישמחו לשלב שייט אקולוגי במהלכו ניתן לצפות בליווייתנים ,דולפינים,
אלמוגים מרהיבים וגם לרדת לחוות את חיי הבר של הטבע הפראי
שמציע קו החוף.

LIFE STYLE ‰ LIFE POINT OF VIEW

היכולת של  UPSCALE CHARTERלספק לכם חופשה
אישית ,מדויקת וחווייתית ,מוכחת בכל פעם מחדש עם
עוד משפחות וחברים טובים שביקשו לעצמם את תמצית
החיים הטובים.
חברת הפרימיום היוקרתית נוסדה לפני למעלה מעשור
ומתחזקת משרדים בינלאומיים בנקודות שונות על פני
הגלובוס ,בארה"ב ,יוון ,קפריסין וישראל.
אינסטגרםUpscalecharter :
פייסבוקupscale charter :

אתר www.upscalecharter.com :
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חייכו,
בא לכם לדעת כיצד יראה
הפה שלכם לאחר פרוצדורה
אסתטית? רוצים להלבין ולא
בטוחים איזה גוון יתאים לכם?
הנה כמה חידושים שכדאי לדעת
שקיימים

Valuavitaly - www.freepik.com

אם היינו צריכים לבחור מתוך מגוון האפשרויות
שעומדות כיום לפתחנו בכל הקשור לשיפור המראה
האסתטי ,יש סיכוי טוב שהיינו בוחרים בשיניים.
משהו בחיוך ההוליוודי הצחור עושה לנו את זה.
בקשנו מד"ר יוסי פנקס שיעשה לנו קצת סדר
בדברים .פנקס הוא רופא שיניים  -עוסק באסתטיקה,
השתלות ושיקום הפה ,הדריך באוניברסיטת תל אביב
בסקציה לשיקום הפה ,בעל קליניקה פרטית ברמת
גן שעושה שימוש בציוד החדשני ביותר שקיים.
ד"ר פנקס גורס שהבחירה במראה הסופי משתנה
מאחד לשני והיא בעיקר על בסיס הטעם האישי ,אך
מבחינתו ,גם אם עורכים טיפולים לשיפור המראה
האסתטי ,מוטב שיהיו מחוברים למציאות.
באופן עקרוני ,כל אחד נולד עם שיניים בגוון מסוים.
תהליך ההלבנה מביא את השן לגוון המקורי שלה.
הוא לא בהכרח לבן בוהק ,אבל בהחלט יהיה רענן
יותר ,וחשוב מזה ,מתאים לגוון הטבעי שאיתו נולדנו.
אומרים שהעיניים הן מבט אל הנפש ,אבל נדמה
שאת אותו הדבר אפשר לומר לגבי הפה והלסת.
פה ולסת מטופלים משפיעים על כל הפנים וגם
על ההרגשה האישית .לאורך השנים אנחנו נחשפים
למידע על טיפולים ופרוצדורות בתחום הפה והלסת
ואחד החששות הגדולים הם איך תראה התוצאה
הסופית.
התשובות שקבלנו מד"ר פנקס ,היו מפתיעות,
אבל בעיקר מרגיעות ומפיחות תקווה ,בחרנו
לחלוק אותן אתכם.
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הכל לטובה
הלבנת שיניים
טיפולי ההלבנה מאפשרים בחירה בין שתי שיטות:
השיטה הביתית -מכינים
למטופל סדי הלבנה ,מזרקים
עם חומר מיוחד והוא עובר
את התהליך לבד בבית.
השיטה המרפאתית – שיטה
שמעניקה תוצאות מהירות
יותר .ההלבנה המרפאתית
מתבצעת עם מנורה מיוחדת
מבית פיליפס ,ועם ג'ל על
בסיס מי חמצן בריכוז גבוה.
המנורה יוצרת אקטיבציה
לחומר ,שמחמצן את
הפיגמנטים שבשן .מדובר
בשיטה יקרה יותר אבל
אחרי קצת יותר משעה,
כבר אפשר להבחין בשינוי
ניכר בגוון השיניים .את
הטיפול המרפאתי ,מחזקים
באמצעות סדי הלבנה ביתית
לעוד כמה ימים.
תהליך ההלבנה יוצר  Resetשל צבע השיניים של המטופל .ההלבנה תחזיר
לצבע שהיה והיא לא יכולה ליצור צבע שלא היה במקור .ההלבנה מחזיקה 5-4
שנים .ובהמשך ,בדרך כלל מה שידרש כדי לשמור על התוצאה הוא בוסט של
הלבנה ביתית למספר ימים.

ציפויי חרסינה
הצבע הלבן הבוהק שמוכר מהחיוכים ההוליוודיים הוא בדרך כלל ציפויי חרסינה,
שמיוצרים במעבדה ,בהתאמה אישית .היתרונות של ציפויי החרסינה הם היכולת

לבחור איזה גוון שיניים שרוצים ,הציפוי דק ומחליף את
האמייל של השן ,ואפשר אפילו לשנות מעט את צורת
השיניים ,בעזרת הציפוי.

הדמיית התוצאה הסופית עוד בטרם
פרוצדורת ציפוי החרסינה
עוד בטרם הפרוצדורה של ציפוי החרסינה ,נערכת הדמיה
דיגיטלית שמתבססת על סריקה של שיני המטופל
והעברת הנתונים למחשב .המחשב מתרגם אותם לכדי
הדמיה ,שמאפשרת לראות כיצד תראה התוצאה הסופית
ומה נדרש כדי להגיע לתוצאה האופטימלית .בהסתמך על
ההדמיה מדפיסים מודל תלת ממדי שעל בסיסו יוצרים
תבנית סיליקון עם חומר מיוחד .את התבנית מרכיבים על
הפה והמטופל יכול להתרשם איך ייראו השיניים העתידות
שלו ,עוד בטרם כניסה לתהליך הציפוי.

עבודה עם המכשור המתקדם ביותר
ד"ר פנקס עובד עם הציוד המתקדם ביותר וזאת כדי
להבטיח תוצאה סופית מדויקת הן מבחינה קלינית והן
מבחינה אסתטית.
הציוד המתקדם כולל זריקות דיגיטליות ממוחשבות,
שמאפשרות מתן טיפול מדויק ומקצועי יותר וגם מקלות
את הכאב ,שימוש במנורת פיליפס שמגיעה עם ג'ל על
בסיס מי חמצן בריכוז גבוה ,שהופכת את תהליך ההלבנה
אפקטיבי יותר ,מערך הדמיות מתקדם ועוד.
ד"ר יוסי פנקס ,רמת גן  03-6136205
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החומר הכי
אופנתי בביצה
הוא היה הכוכב הבלתי מעורער של סצנת העיצוב ,יצא מהלופ ,וחזר
במתכונת אופנתית מעוצבת ,ובועטת מתמיד -כריצוף ,על הקיר ,או

כפריט דקורטיבי על המדף :קבלו את הטרצו

התמונות מימין ומשמאל :הביטאט -קולקציית  - Nuancesשטיחים ופופים במראה טראצו בעיצוב פטריסיה אורקיולהPH.Gan .
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אריחי הטרצו (טרצו  -על שם עיר מוצאם
האיטלקית  )Terrazzoאותם אריחי
בטון מהם מציצות פיסות אבן וחצץ
(אגרגטים) ,היו נחלתם של רוב הבתים
בישראל בשנות ה ,20-בעיקר בשל
העובדה שמדובר באריח עמיד וזול לייצור.
אני לא יודעת למקם בדיוק על ציר הזמן,
אבל איפשהו בסוף שנות ה 90-בואכה
המילניום ,נכנסו לשוק אריחי הגרניט
פורצלן .אריח בסיסי ,חזק מאוד בשל
תרכובת החומרים שלו ,דק ,מאפשר
להדביקו על ריצוף קיים ,ומעבר לכל אלו,
מבחינה עיצובית הציע האריח צבעים
חלקים שהיוו סוג של חידוש בהשוואה
לטרצו המנומש.
הגרניט פורצלן הפך להיות מלך הכיתה
ומעצם היותו כזה הוא הותיר את הטרצו
בצל שהלך והחשיך.
את התפנית ,שהגיעה לפני קצת פחות
מעשור ,ערכו אריחי הגרניט פורצלן
בעצמם ,כשנדרשו ליישר קו עם מגמות
עיצוביות שכיוונו את הספוט לעבר סגנון

הרטרו הנוסטלגי.
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הראשונים לנער את האבק היו אריחי הבטון
המעוטרים ואחריהם באיחור אופנתי הגיעו
אריחי הטרצו .השניים האחרונים הגיעו
במתכונתם החדשה .זה לא שאי אפשר למצוא
את אריחי המקור ,כמו אלו שהיו כאן פעם,
אבל זוכרים את הגרניט פורצלן? אז הנה הוא
חזר לתמונה גם כאן.
שימוש בטכנולוגיה מתקדמת אפשרה ייצור
אריחי גרניט פורצלן במראה חומרים טבעיים,
כמו ברזל ,עץ ואבן ,ובכלל זה גם אריחים
במראה טרצו .אופנת החיקויים שוטפת עד
היום את חללי התצוגה .יש מי שמתחבר ויש
מי שסולד ומחפש את הדבר האמיתי .אריחי
הגרניט פורצלן במראה טרצו יצרו פרשנויות
שונות לאריחים הנוסטלגיים ,כשבחרו לייצר
משחקים שונים עם גודל האגרגטים ,אותן
אבנים קטנות שנמצאות בתוך האריח .במקום
אבני חצץ קטנטנות ,אפשר לראות היום
פיסות אבן גדולות מאוד שיוצרות קומפוזיציות
ומשחקי גודל וצבע מעניינים.
הפרשנויות השונות הציבו את הטרצו במתכונת
מעודכנת ואופנתית ויצרו לו ארשת אפופת

סטייל.

6
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9

החזרה המחודשת של הטרצו ,אתגרה וגרתה גם את מעצבי
המוצר – חלקם בחרו להחליף את אבני החצץ הקטנות בשבבים
מחומרים פלסטיים שונים וחלקם נשארו צמודים לחומרי
הבסיס ,אך עושים שימוש בפיסות אבן בגדלים ובצבעים
שונים .גם הרקע באריחי הטרצו קיבל יחס – אם בעבר פלטת
הגוונים הסתכמה בצבעוניות מונוכרומטית של חום ,בייז' ,אפור
ושחור ,היום אפשר למצוא טרצו ברקעים שמשלבים פיגמנטים
צבעוניים בכל צבעי הקשת.
אם בעבר שימש הטרצו לריצוף בלבד ,היום אפשר למצוא אותו
כמשטחי עבודה ,שולחנות אוכל וקפה ואפילו מוצרי דקורציה
כמו אגרטלים ,שעוני קיר ורבים נוספים .
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 1דירה בתכנון זנדבנק-ברקאי אדריכלים .צילום :שירן כרמל
 2מבט מקרוב על שולחן הסלון ,טאני מור ,צילום :קארין רוונה
 3מראה טרצו עם אגרגטים בגדלים שונים ,אלוני ,צילום :אסף לוי
 HeziBank - COTTO D'ESTE 4חיפוי גרניט פורצלן דמוי טראצו
 5הביטאט  -קולקציית  - Nuancesשטיחים ופופים במראה
טראצו בעיצוב פטריסיה אורקיולהPH.Gan .
 HeziBank - COTTO D'ESTE 6חיפוי גרניט פורצלן דמוי טראצו
 7חיפוי רצפה וקיר בחלל הרחצה ,באריחי גרניט פורצלן במראה
טרצו ,אלוני ,צילום אסף לוי
 HeziBank - COTTO D'ESTE 8חיפוי גרניט פורצלן דמוי טראצו
 9 - 10הביטאט  -קולקציית  - Nuancesשטיחים ופופים במראה
טראצו בעיצוב פטריסיה אורקיולהPH.Gan .
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תחליף לסלון
או תוספת
מעוצבת לחלל?

110
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גדולים ,קטנים ,בינוניים ,צמריים או כותנתיים.
כך תצרו לכם מרבץ מעוצב


מרבץ מעוצב ,הביטאט
111
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1
המרבץ הוא סוג של אסקפיזם ביתי .הוא מזמין השתרעות
ומעביר מסר חם ,חף מרישמיות .סוג של חוויה שמזכירה
מזרונים פזורים על הדשא או על חוף הים ,אלא שבמקרה
של המרבצים המעוצבים כל החוויה הזאת מתאפשרת גם
בתוך הבית הפרטי כשהיא מקבלת את הפרשנות הנכונה.
חוסר הרשמיות והעיצוב הנונשלאנטי הביתי מייצר סוג
של חיבוק .המציאות בחוץ קשה ,העולם כיאותי ,אנחנו
פועלים ,ובמיוחד בשנה האחרונה בתנאי אי וודאות

שמעפילים על הוודאות שהיינו מורגלים בה .אנחנו
מחפשים להיות במגע עם תחושות שמשלבות נעימות,
רכות ,כיף ,חיבור וקבלה .בא לנו להשתרע ,להרגיש
עטופים ,היום יותר מתמיד.
אנחנו ממעיטים לצפות בחדשות ובתכניות אקטואליה
ומחליפים אותן בצפיה על פי דרישה ,בסדרות ובתכנים
שמציעות פלטפורמות הסטרימינג – נטפליקס ,אפל

טיוי ,ה VOD -ונוספים.

2
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6

6



המרבצים המעוצבים מגיעים במגוון חלופות.
ביננו אם מרבץ אז עד הסוף .לא שיש לי בעיה
עם ספסלים מרופדים בכריות ,שזאת אגב
גם אופציה ,אבל אם כבר הולכים על מרבץ
אז ללכת עליו עם כל הלב – שיהיה הכי קרוב
לקרקע שניתן.
בגדול יש שתי אופציות עיקריות –
אופציה אחת לפרוס שטיח כייפי ורחב ולמלא
אותו בכריות בגדלים שונים ,אבל רק כריות
גדולות .אלו יכולות להיות מקבץ של כריות
בגוונים מונוכרומטיים או דווקא שילוב צבעוני,
לפי הטעם האייש .לתוך המרבץ הרך הזה
אפשר להכניס  2-3יחידות של פוף בגוונים
תואמים ,ואף כמה כריות משופעות שיאפשרו
להניח את הראש בהגבהה למקרה שרוצים,
ואין פינה משפחתית ומחבקת יותר מזאת.
כדאי להקפיד על כריות מבדים נעימים ועל 
מילוי איכותי שייטיב עם ישיבה או השתרעות.

7

5
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האופציה השניה היא יצירת מרבצים על אותו עקרון בדיוק אלא שכאן מדובר ביחידות שתוכננו הן ברמה
הארגונומית והן ברמה העיצובית להיות מערכות מרבץ .הן יגיעו עם מושב ומשענת ,עם התייחסות למקום
הנחת הראש .גם בתוכן יש כאלו שבצורה יראו יותר כמו מושב ומשענת ואחרות נונשלאנטיות יותר בצורה
של גלילי בוסטר וכריות ראש ,מונחים על שטיח שהוא חלק מסט תואם.
את המרבץ אפשר למקם כפינת הסלון העיקרית או כפינה אלנטרנטיבית ,למשל כזאת שתמאימה יותר
לילדים שם הם יכולים לצפות במסכים או לקרוא בשקט.
אין ספק שהמרבץ הוא סוג של מדורת שבט ,שמעבר לחיבוק ולמגע הנעים הוא מכניס לחלל הביתי מנות
גדושות ביותר של טעם ועיצוב ,טיפה שונה ,קצת פחות קונבנציונאלי ,אבל לא פחות נוח ,ואולי אפילו
יותר .

 - 1,2,3רוש בבואה ,פיטרו הכט ,צילום :יח"צ חו"ל
 - 4,5,6מרבצים בעיצוב פטרישיה אורקיולה ,הביטאט
 - 8סטודיו רייש ,צילום :הילה מרסל קוק

8
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אין כמו חלל השירותים כדי לתת
לפנטזיות שלנו לבוא לידי ביטוי .זה
המקום להגשים את כולן.
יצאנו לחפש חללי שירותים
שירגשו אותנו ומקווים שגם אתכם.
דרמטיים לצד קונטרסטיים ,שחור
לצד לבן ,נוצץ ליד מט ועוד ועוד.
מוזמנים לקבל השראה

 טרצו במקסימום ,שירותי האח הגדול,
עיצוב :שמרי גל ,צילום :ליאור גרונדמן,
באדיבות אלוני
119
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חללי שירותים
שתרצו לאמץ

1
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3

2

1.1טקסטורות מתכתיות,עיצוב :בלה רסקין,
צילום :מריה טרוינקר באדיבות HeziBank
2.2שירותי אורחים של ,DEVON&DEVON
עיצוב :טניה רייחל ,צילום :שירן כרמל,
באדיבות HeziBank
3.3כתם צבע צהוב בלב השחור,
אדריכלות ועיצוב :דורית סלע ,צילום :אורי אקרמן
4.4כפריות אורבנית מלאת שיק ,עיצוב :גלית סייג
וקרן ויגנפלד ,צילום :מאור מויאל ,באדיבות אלוני



4
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9
5.5אריחים צורניים בצבעוניות נוכחת ,בצורה מקורית ובבחירת הנחה על הקיר בקומפוזיציה לא שגרתית,
עיצוב :מרב זהר ,צילום :שירן כרמל.
6.6הכיוון :פופ ארט ,תכנון :ניצן הורוביץ ,צילום :עודד סמדר
7.7גוון אקווה אלגנטי ,עיצוב :יוסי חיון ,צילום :רגב כלף ,באדיבות MODY
8.8ירוק אבסולוט ,HeziBank ,צילוםALAPE :

9.9דרמה ,עיצוב :אתי איפרגן ,באדיבות אלוני ,צילום :אלעד גונן
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10
11
12
1010כוורת אריחים משושים בטונים אפורים,
תכנון :קרן ניב טולדנו ,צילום :איתי בנית
1111אפלולי ומלא סטייל ,עיצוב :מיטל צימבר,
צילום :עידן גור ,באדיבות MODY
1212שחור לבן בהשראת מלון בוטיק,
תכנון :שרה ונירית פרנקל ,צילום :איתי בנית
1313בהשראת חמאם טורקי ,עיצוב :בן רנזיאלי,
באדיבות אלוני ,צילום :אורן עמוס 

7
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FASHION

גשם של תיקים
תשוקה ליצירה מובילה
בדרך כלל לדברים טובים.
המותג הצעיר ONE FERRET
מעניק תוקף להנחה הזאת
עם קולקציית תיקים
אופנתית שתשדרג

כל הופעה

126
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הקורונה הולידה לא מעט עסקים מצילחים שהיו תולדה של ישיבה בבית .יש מי שהישיבה בחוסר
מעש גרמה לו להתכנסות ודכדוך ,ויש מי שכמאמר הקלישאה השחוקה ,לקח את הלימון והכין
לעצמו כוס לימונדה.
 ONE FERRETהוא מותג תיקים צעיר שמתמחה בעיצוב וייצור תיקי קלאץ' אופנתיים .המותג שהחל
דרכו באוסטרליה ממש לפני שנתיים ,עשה עליה והיום בסיס הפעילות הוא כאן בישראל .כיאה
להתנהגות הצרכנים גרסת פוסט קורונה ,אין צורך לצאת מהבית .מהדגמים ניתן להתרשם בסושיאל
מדיה של המותג והשליחות תגיע עד אליכם.
128
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שם המותגONE FERRET :

בעלת המותג :יעל עבדי
תמהיל המוצרים :תיקים אופנתיים שמשדרגים את המראה בדרך
לכל אירוע.
סיפור המותג ONE FERRET :הוא מותג צעיר שהושק במהלך
 2019במלבורן ,אוסטרליה .שנה מאוחר יותר עשה עליה לישראל
עם כוונה להביא סטייל שונה וייחודי שמשלב סגנון פריזאי עם
הטאץ' הישראלי האהוב .המותג מציע פיסים יחודיים שמאפשרים
לדייק את המראה ולשזור בו מנות גדושות של סטייל מוקפד.
זיקה לעבודת יד :את התיקים הסרוגים בקולקציה ,יוצרת עבדי,
בעצמה בעבודת יד.
פלטת הגוונים :מצבעוניות מונוכרומטוית ועד שילוב של צבעים
אופנתיים כמו ירוק ,פודרה ,כתמתם ,שמהווים כתמי צבע
אופנתיים ומשלימים את האאוטפיט.
עוד משהו שכדאי לדעת :הצוות המקצועי של המותג מאפשר
לרדת לפרטים ומבטיח מוצר איכותי ,אופנתי שניתן ליהנות ממנו
לאורך זמן.
היכן ניתן להשיג :את התיקים ניתן להשיג דרך האינסטגרם או
אתר המותג.
אינסטגרםone_ferret :
אתר one-ferret.com :
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מלך הביצה
פ .אינפורמטיבי

צילום :דני מילר
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צילום :אלעד אדמוני

הוא מעיד על עצמו שיודע לזהות דוגמניות רגע
לפני כולם ,הוא מספר שבזכות קשריו נפתחו
דלתות בינלאומיות למעצב שמלות הכלה דני
מזרחי ,נשות העסקים ניקול ראידמן ופניה
רוזנבלום ,הוא משתף שיצר הזדמנויות עסקיות
לדוגמניות ושחקניות כמו מורן אטיאס ואנה
זק ,הוא חבר של יזמי הנדל"ן הגדולים בישראל,
מנהל סדנאות בתחומי האופנה והנדל"ן ואם זה
לא מספיק הוא מספר שגם אחראי על הגעתו
לארץ של השחקן הבינלאומי ואמן הלחימה צילום  :אלעד אדמוני
ז'אן קלוד ואן דאם .אם במקרה עוד לא יצא
לכם להכיר ,הוא ישמח לערוך לכם היכרות
עמו  -הכירו את איתן שרון

צילום :סמי טהרני

איתן שרון מוכר בעיקר לחוג התל אביבי הנוצץ .בגיל 15
שרון הוא מפעל של בן אדם אחד .לפי מה שהוא מספר,
הוא מקושר לשמנא ולסלתא של הביצה המקומית ,נוהג
להגיע לאירועי יוקרה נחשקים ,ומעיד על עצמו כמי
שיודע לזהות דוגמניות " -אני אחד הסוכנים הבודדים
שיודע לזהות בפינצטה את הפוטנציאל ולהביא את "הבר
רפאלי הבאה" .ושרון ,בעניין הזה ,מספר שבין מלכות
יופי וטאלנטיות שככבו ,בזכות עבודתו המקצועית,
בקמפיינים ,בהפקות יוקרתיות ,בתצוגות אופנה בטלויזה
ובמדורי הרכילות אפשר למצוא שמות נוצצים כמו מורן
אטיאס ,אנה זק ,מורן נימני ,קארין עליה ,והרשימה עוד
צילום  :אלעד אדמוני
ארוכה.
חלק מעיסוקיו ,הוא מספר ,כוללים סדנאות בתחומי
הפקת תצוגות אופנה ואירוע השקות קידום מכירות ,כיצד
להכנס לעולם העסקים והנדל"ן ,סדנאות קורס הליכה
על מסלול ,צילום ,עמידה מול מצלמה ,אישיות ,תדמית ,צילום :סמי טהרני
ביטחון וכוריאוגרפיה .מעבר לכל אלו הוא גם מעיד על
עצמו כשדכן שמחבר ומשדך זוגות בישראל ומעבר לים.
שרון מספר שהופיע כדוגמן ,בתצוגות היוקרתיות ביותר
לצד מלכות יופי בהן שירלי הכהן ,רוית אסף ,גלית גוטמן,
ספיר קופמן ,מירי בוהדנה ,יאנה קלמן ,יאנה חודריקר רוית
ירקוני ורבות נוספות .הוא משתף ששלוה בן גל היתה מי
שפתחה לו את הדלתות והכירה לו את התעשיה .שרון
מספר שהיה דוגמן הבית של ירין שחף ,מי עדן ,ריפליי,
קרוקר ,בגיר ,פולגת ,דלתא ,בטלויזיה התארח בתוכניות
של דן שילון ,ארז טל ,רשת ,קשת ,טלעד ,מיכל זוארץ

ירדנה ארזי עודד מנשה ועוד.



צילום :סמי טהרני

צילום :סמי טהרני
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פתיחת דלתות אל השוק הבינלאומי

צילום :נעומי צ'רפק יח"צ

שרון מסביר שהוא מכיר את מיטב הסוכנויות
המובילות באירופה ובארצות הברית .בעקבות
הפעילות שלו ,הוא משתף ,נפתחו דלתות ללקוחות
הנחשבים בתעשיה האופנה בישראל בהם מעצבי
שמלות הכלה דני מזרחי ,ודניאל רומי קדוש ,גוטקס,
לי קופר ,מעצב השיער אבי וקנין  FTVישראל ,ניקול
ראידמן ,שוקי זיקרי ,פנינה רוזנבלום ,אפרודיטה,
מיקי בוגנים ,אסתי לאודר ,לפאייט ,תכשיטי נויהאוס,
קרולינה למקה ,הארלי דווידסון ועוד רבים אחרים.
עם הקריירה המתפתחת וההכרויות שהתרחבו הוא
מסביר שהיה אך טבעי מבחינתו לפתוח משרד יחסי
ציבור .תחילה עם הזמר משה פרץ ,שהיה בתחילת
דרכו ב  2004ומאז החל לייצג זמרים נוספים.
בימים אלו מספר שרון שהוא מביא לארץ ,את
השחקן הבינלאומי ואמן הלחימה ז'אן קלוד ואן דאם,
שעוסק גם הוא בנדל "ן .שרון מסביר שהוא מגיע
לעינייני עסקים אישיים ולאירוע הפקה פרטי של
שרון במסעדת מפגש הסטייק ששם מקיים שרון,
לדבריו ,את כל הפגישות עסקיות שלו.

השפעות הקורונה
הקורונה שבשה לא מעט תכניות שהיו לשרון .הוא
מספר שב  2018היה אמור להפיק את שבוע אופנה
בשוויץ במלון ריצ'מונד עם קולקציות של מותגי על
ומעצבים מאירופה .בעקבות משבר הקורונה הכל
נדחה ,הוא מסביר ,והיום מתחיל לחזור בהדרגה .כך
גם שבוע האופנה בדובאי  2020שנדחה כבר מספר
פעמים ,בו ,הוא אומר ,היתה אמורה להופיע חברת
התכשיטים נויהאוס.

הסנדלר הולף יחף

צילום :לירון אברהם

שרון כפי שהוא מספר ,הוא שדכן ,אך הוא עצמו רווק
נצחי ,מחובר לשורשיו הישראליים ,מסרב לשוטט
באפליקציות ההיכרויות ומעיד על עצמו כשמרן.
"אני מאד אולד סקול ואולד פשאן .תמיד גדלתי על
שנות ה 80 -ועדיין מחפש את האחת .אין לי ספק
שפספסתי מספר הזדמנויות לאורך השנים .כל יום
אני נמצא באירוע אחר ,כל יום באינטראקציה עם
הסביבה .בסוף אתה הולך הביתה לבד .כמו שאומרים
"הסנדלר הולך יחף" היום אני מחפש מישהי שתהיה
טובה בשבילי ולא בשביל הסובבים אותי .כשיש לך
זוגיות טובה אתה לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה.
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אני טיפוס מאד ביתי חם ומשפחתי .אני רוצה אישה
שתהיה חברה שלי ולא שתהיה אישתי .היא צריכה
להיות שותפה לחיים ,שתוכל להכיל אותי .אם הייתי
יודע מהי נוסחת הקסם להכיר את האישה שלי לחיים
כבר מזמן הייתי נשוי עם  3ילדים".

עולם הריאליטי

חיבור לעסקים ונדל"ן

צילום :רונן אקרמן צילום :סמי טהרני

צילום :סמי טהרני

שרון מספר שעם הניסיון ,הקשרים והאירועים ,ועם
שלל כתבות בעיתון דה מרקר ,רשת ,קשת ,גיא פינס,
לאישה ,את ,ישראל היום ,ידיעות אחרונות ומגזינים
נוספים הוא צבר קשרים ורשימה ענפה של מיטב
אנשי הנדל "ן ועשירי ישראל ,והפך ,לדבריו ,במהרה
לאימפריית יח"צ ,בעולם הנדל"ן המקומי .לאט לאט
הוא מספר ,התחברו אליו לא מעט אנשי נדל"ן ביניהם
אבי צמח מקבוצת צמח גרופ שנמצאת בתחום הנדל"ן
כבר למעלה מ 20 -שנה ועוסקת בחניונים אוטומטיים,
התחדשות עירונית ותמ"א  .38הוא סיפר עוד ,שחבר
ליזם הנדל"ן יוסי אברהמי שבונה בתי מלון באילת
ובתל אביב ,לירון אדיב מקבוצת תנופורט ,איש הנדל"ן
מוטי כוזהינוף שבונה את מגדל בראשית בבלי ,לו הוא
דואג לפגישות עם נסיכים מהאמירויות לרכישות נדל"ן
בפרוייקט ,ג'קי דרעי ,בני פרץ ,ויקי בריגה שמשפחתו
מתכננת ,בונה ומשווקת בישראל וחולשת על כל איזור
הנדל"ן בנתניה ועוד אנשי עסקים בתחום האופנה,

הלייף סטייל ,הרכב ,התכשיטים והקוסמטיקה.

צילום :רונן אקרמן

לשרון נשמע אך טבעי שהוא ישתלב באחת מתכניות
הריאליטי .הוא מעיד על עצמו כאדם ססגוני ,מעניין,
איש של אנשים" .לגבי תוכניות ריאלטי ,ניסיתי כמה
פעמים ללכת לאח הגדול ,להישרדות ,למירוץ למיליון
ולתכניות נוספות ,אך נדחיתי פעם אחר פעם אחר
פעם .על הבחירות באח הגדול אין לי מושג איך הם
מחליטים ,למה הם מחליטים ,מה הם מחליטים ,את
מי להכניס לכל עונה .אם היו לוקחים אותי לבית האח,
אני הייתי המצבר של הבית .אני טיפוס מאד צבעוני.
אני  40אחוז מושיק עפיה כי יש בי עדיין את הילד
של אמא 40 ,אחוז איציק זוהר כי אני עדיין גבר ומאד
קשוח כשצריך ו 20 -אחוז סתיו שטרסקוב כי מצד
שני אני מאד עדין ויכול ללמד את האישה להיות אישה
אחרי כל כך הרבה שנים עם נשים .יש לי אנרגיה שלא
נגמרת ובכל אירוע אני המסמר של הערב".
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בשנים האחרונות ,מסביר שרון ,בעקבות זיהוי הפוטנציאל של
שילוב דוגמניות בינלאומיות ,הוא יצר קשרים עם אנשי עסקים
מהאמירויות ,מיאמי ,ניו יורק ,לוס אנג'לס ,לאס ווגאס ,אירופה
והמזרח ,בתחום התכשיטים האופנה ובעיקר נדל"ן .במקביל
הוא מספר שהחל לעסוק בתיווך נדל"ן ובמיזמים עסקיים
נוספים מעבר לים.

הוצאת ספר

צילום :רפאל מזרחי

בימים אלו שרון מספר שהוא שוקד על כתיבת והוצאת ספר –
'ספר הציטטות הגדול על עולם הדוגמנות והנדל"ן על פי איתן
שרון" .הוא מסביר שהספר יאגד את כל המושגים והמשפטים
שהוא המציא ומעט מושגים ומשפטים של קולגות ואנשי
מקצוע .

צילום :יח"צ

צילום שיער ואיפור :דביר טויק
צילום :דביר כחלון

צילום :ליאור קלדררו
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