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21
מוצרים
של יוצרים
מקומיים
שכדאי להכיר

5
פנטהאוזים
בפחות מ3-
מיליון שקל

ביתי
הוא
מבצרי

הדבר המרכזי שהקורונה לימדה
אותנו זה שהבית הוא המרכז החשוב
ביותר שלנו .כיצד החיים מסגר לסגר
השפיעו על מגמות העיצוב ב2021-

מחלקת מוספים מיוחדים

המלון נכנס אל חללי הבית הפרטי .תכנון ועיצוב פנים :מורן גוזלי צילום :עודד סמדר
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המצפן
ŇľŎŃŊŌłŅŃŖŇľłŘŃŌŀŌŅŃŘŇŎ

.מלון בוטיק
הגרסה הביתית
ŇľŎŃŊŌłņŖŃńŇŖŊŋŖŀłŌ
ŋŕŌŘłŊŃłŔŇŒŕŐŔĿŊ
ŇņŖŒłŋŇŖŃŀŌłŊŊŅĿŊĿ
< אורי סלע

הפכנו לצרכנים של
 חוויה.חוויות טובות
טובה גורמת להרגשה
טובה והרגשה טובה היא
מעין מעטפת ששומרת
עלינו מעולם אינטנסיבי
וקשוח שמתנהל בחוץ

ŉèÔí Ý×ß áÝìÕ× áÝíÙæ ìîÙÝÙ ìîÙÝ
ŉâÕîÙäâØîÙÛàÝêķ×æîàØÝØÝìí
áÙÝØ áÝæÝëíâ áÝèíØ ÙÕ ģØ×æå
ŉìÙÚÝì áÖ Ùâß áÝêâÔâØ ÕìÝâ îÔ
áÝÝÜÙÚëÔ áÝäíÝÝëÙàÕ áÝÝÔäÙàâ áÝÜ
ØÝÙÙÛ ìÙêÝà Ý×ß áÝàæÙè áÝà ìÕæâ
ŉîíĢÕÙíÛîÙÛèÔàÙģØâÝæÜÙØâÝæä
ĨØèÝáàÜê
ŉØâØîÙåÛÕģîÙÝßììÝØØìÙæìæáÖ
ŉÔâģîÙÝîìÕÛØîÙÝ×âØÙààÙÛíØßè
ìÝíÝ ìíë îìÝêÝÙ îÙíÝÖä áÙÝß ìíè
îÙìÝíØ ÝäîÙä îìíìí îÔ çëÙæØ
îÔÚØ Øí×ÛØ ØäÕÙîØÙ ģáÝëÙÙíâØÙ
ĨØÖíØìÕàßØíØÕÝíÛîìêÙÝ
ÚßìâÕ ×âÙæí ģÝîÝÝÙÙÛØ ÞìæØ
ÞèØģí×ÛØáàÙæØàíÕàØîâÙíî
ìÕÙ×âáÔãÝÕģà×ÛâîìÝìÕàíÖÙåà
ŉÙ×âíßãÝÕÙģãÙàâÕÙÔîÙäÛÕìÙëÝÕÕ

ה

ìÙëÝÕà éèë ãÙàâØ ØÕ ģØâÖâ
ŉØàØàÛØģÝÜìèØîÝÕØààÛÕ
ØâÙ×ÕÞÔģØäÙìÙëØÝäèà×ÙæÛîèî
áÝÕÝßìâí áÝìÛÔ áÝÕì áÝÜäâàÔà
ŉÝëîÔÚØØâÖâØáÖģÙäÝÝÛîìÖíîÔ
éÙìè áæ ìîÙÝ îÕÛìä îÙæâíâ ØàÕ
éìÔÕîÙäÙàâØÝìæíîìÝÖåÙØèÖâØ
ĨáàÙæÕÙ
îâÖâ àí ØëâÙæ îÔ ãÝÕØà Ý×ß
ÕÙíÛ ģØîÛÝâê îÙìÙëâ îÔÙ ÛÙìÝÔØ
ŉÛØáÝßÝàØîØîÔìîÙÝîêëìÝÕåØà
ĨîÙäÙìÛÔØáÝäíÕáÝÙÙÛÙäÔíáÝÝîìÕ
ŉâØ ìâÙà íÝÙ ģÝèÙåäÝÔØ ç×ìâØ
áàíÙâØ áÝÝìèØ ÝìÛÔ ģáÝîÝæà íÝî
Ôà ìÕß ØÕÖ  ģÝâìÖÜåäÝÔØ áÙàÝêà
ŉÙâØ ØäÙâîà Þì×Õ îÙäÕìÙë Üæâ
ŉßÙâÝìâÖàÔàÙäÛäÔáÔáÖĨîâàí
ÙäâêæîÔáÝåèÙîÙäÛäÔîÙ×ÙØàáÝä
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ľŃłŅŃŖłňŊłŋŃŇł
ŋŇľŘŘŗŘŃľŇŔŌŖŃŔŇŊ
ŇŊŋŇŐŎŋľōŉŊŃŇŊ
ŖŘŃŃŊłĿŇŏōŇľōŃŊŌĿ
ŃŎŊŗōŃŔŖłłŇŃŃŅłŊŐ
ŘŃĿŃņŘŃŇŃŃŅŘŃŃŅŊ
ŘŃŇĿŃŇŅŃŘŃŌŇŐŎ
ĿŊŗŊōŃŔŖłŘľŕŇŁŔŌ
ŋŇŇľŎŃŊŌŋŇĿŇņŃŌ
ŇņŖŒłŘŇĿĿ
 איתמר לוי:עיצוב ותכנון פנים
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ŋŇľĿŗŋŇŅŖŃľłŁŔŊ
ŅŖľŌŇŎŖŁŃŌłōŉŖŔł
ŃŌŔŐŘľŖŕŇŐĿ
ňŇŖŔľŃłŗłŎĿłł
ŋŇŗŊŃŃŌŔŐŊŀŃľŁŊ
łľĿńŉŖŌĿŃŌŔŐŘľ
ŃĿŗōŒŃľĳĿŇŃņŇĿŇŁŇŊ
ŃŘŇĿŘľĿŔŐŌľŃł
 מורן גוזלי:תכנון ועיצוב פנים
 עודד סמדר:צילום

ÝàáÝæäáÔãßàÙģÝàáÝÔîîíîÙÔÝêâ
ÝäÔģÝìâÖàÙÝàæìîÙÙàØÕÝåãÝÔãÙàâÕ
ĨÝÜìèØîÝÕØààÛàØÝêÜè×ÔØíæÔ
ŉÝæäģîÙÕÙÜîÙÝÙÙÛîÙÙÛàÙäàíãÙêìØ
ÕàíàãÙêìØîÔëÝ×êâîÙÝÕÙÝÛÙîÙâ
ŉêØĨÝÜìèØîÝÕÕáÝÝÔäÙàâáÝÕÝÜÙâ
Ôà ĨáÙàÛà áÙëà ØêÙì Ýäì×ÙâØ ãßì
ŉëâØ ķ ÝîÝÕØ ãÙÖìĬÚØ ØäîíØ Ý×ßÕ
ØäÝíØì×ÛģØêÛìààÛàØßèØîÛà
ĨáÝìÙÖâààÛÔÙØãÙàåØÙØÜÝÙÙåÔÙØ
ŉÙâØãßìêØģáÝÔÕíáÝÛìÙÔØ×êà
ØäÕØØĨÙâêæîÔìëÝæÕÛìÔâÝäì×
îÔ áÝíàÙ Ùâêæà ÖÙÔ×à ÞÝìê ÔÙØí
ãèÙÔ ƲÕ ÝÙÜÝÕ Ý×Ýà ØÔÕ ÚßìâÕ Ùâêæ
îÙèÝÔíÕ ģÙîÝÕ îÔ Õêæâ ÔÙØ ÙÕí
ìÙâÔ îÝÕØí ØÝÙÙÛØâ îÙÝèÝêÕÙ Ùàí
ĨÙàëèåà
áÛîâîÝÔäÙàâØØÝÙÙÛØîÔìíØÕ
ŉâÙÛ àæÕ ģÝÜäÖàÔ ÙëÕ ÕêÙæÝ ØäÝíØ
ëÝäæâÙáÙÛì×íâíØÚßģØìÝíæîÙÝì
ØêÛìØ ààÛ ĨÙÝàæÕà ëÙÕÝÛ àí ÖÙå
ŉàÜÝÔ íÝí ØÔìâÕ áÝÛÝìÔÕ ØèÙÛÝ
ŉÙàâÕÝÙèÝÛßÙçÙêÝìßíÝíĨ×ÝÙÖâģÝë
ØØÙÚâíîÝäâÚàæØëÝåÔàëÔÙØîÙä

ŉßìêàÙäßèØĨÝÜìèØîÝÕØààÛÕìÕ
ŉìÙÖØÕÙÜØÝÙÙÛĨîÙÕÙÜîÙÝÙÙÛàíáÝä
ÔÝØØÕÙÜØíÖìØÙØÕÙÜØíÖìØàîâ
áàÙæâ ÙäÝàæ îìâÙíí îèÜæâ ãÝæâ
ĨéÙÛÕàØäîâíÛÙíëÙÝÕÝåäÜäÝÔ
ŉìèØîÝÕØààÛàáÝåäßäÙäÛäÔíß
ØåÝèîØĨáÝÝëîØàáÝßÝìêÙàÔàßÝÜ
ÞßàßÝäÔáÔĢØàÔíØÕÝêâØí×ÛØ
Ôà ÝäÔ Øâà ģëíÛäØ ÜìÙÚÝìÕ ØäØä
ŉìèØ îÝÕØ ÝààÛà ÙîÙÔ áÖìîà àÙßÝ
ìÔíäãÙàâÕØÝØíØâģìÕæÕĩÝàíÝÜ
ìÙêÝà ĢÔÙØ ÛÙìØ ÞàØ ģáÙÝØ ĨãÙàâÕ

הצרכן המודרני רוצה
 לא בכדי.לקום לחלום
- השתנה הז'רגון הביתי
המקלחת הפכה לחלל
 חדר השינה,רחצה
הוא סוויטה והסלון
הוא חלל מגורים
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 איתמר לוי:עיצוב ותכנון פנים

 עודד סמדר: צילום. מורן גוזלי:תכנון ועיצוב פנים

ØêÛìÝààÛĨãÙàâØÝîÕáæàßâìîÙÝ
łŒŃŅŇłŔŅŖłŊŊŅ
ŉÝäßÝ ģìîÙÝ ÝÙÙíßæ Ùë ÝàæÕ áÝÝÔäÙàâ
łľŖŌĿŋŇŅŇŖľĿ
ŁŇŃŀŌŇŕŊņŇľŗŇŗ
áÝååÙî ģààÛà áÝìÛÔ áÝÕêëâ Ùå
ŇŃŒŇŅŉŃőŃŔŇŖŉŗŇŗ
ŉÝîßâí Ùëà ØâÙ×Õ ģáÝÝäÙæÕê ģìîÙÝ
łŕŇŏľŊŕľŃłŘŃŎŃŊŌĿ
ØÝíÝìÜèØÝ×ìèåØàæØîÕêæâØÕ
ÔÝØáØÕëÝÜÙÕØîÙäÙàâÕģØàÙÝëìÙÔ ŖŘŃŇłłŃńŌŗŘŇŎŌńŊŐ
ōŃŊŌłŇŘĿŋŐŊŉŌ
îÙÜÝÙÙåÕ ĨÝÕÙêÝæØ ÙëØ îÔ ØàÝÕÙâ
ØäÙèģáÙÝßîÙääßÙîâØáÝÝ×ÝØîÙÕÛì
áÝâæèģØäÝíØààÛàÔØêÛìØààÛ
îÝßÙßÚ ØÝÙíæ áÝäè îêÝÛâ áæ îÙÕì
ÕÝØìâØ ØÔìâà îìíèÔâØ ØèÙëí
áæ ÖÙàÔÝ×Õ ÔÙÕà ØêÛìØ ìÙÚÔ àí
ĨØÛÙäâØÙØäÝíØìÙÚÔ
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łŇŃŃŅłŘľŖŗłĿ
łŎŇŗłŋŅŘŌŘŇľŎŃŊŌł
ŊŐĿŇņŎŀŊľŃŕĿĿŔŃŐŇ
łńŉłŖŇŗŐŘŃŇŖŌŃŅ
ŕŇŎŐŌŌŃŋŃŅŖŁŗŌŗ
ŃŇŊŐĿŊŕŃĿŇŅŊŗŀŃŏ

תכנון ועיצוב פנים :מורן גוזלי .צילום :עודד סמדר

עיצוב ותכנון פנים :איתמר לוי

הצרכן המודרני מארח בעיקר את עצמו .ההבנה שהוא
צריך לדאוג לעצמו ולשים את עצמו במרכז באה לידי
ביטוי באופן שבו הוא מעצב את ביתו
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