קסם
מעשי

לקראת האביב ,לכבוד החג :פריטים
לבית מעולם האגדות משתפים
פעולה עם רהיטי וינטג' מפתים
ליצירת הרמוניה עיצובית קסומה
צילום :אבישי פינקלשטיין
הפקה וסטיילינג :אורנה מזור

ציור :אבישי פלטק 24,500 ,שקל ספה ושולחן :אוסף פרטי כורסאות עם
רגלי מתכת :רטרו 4,000 ,שקל לכורסה כיסא עם תמונת דובון :ענת סגל,
 750שקל מנורה :רטרו 3,000 ,שקל שטיח עור :שוורץ הום קולקשן,
 1,900שקל כרית :ענת סגל 590 ,שקל דובון כחול :ד.א .תאורה 750 ,שקל

מימין :צלחת הגשה עם בובה :פוגי נעים 150 ,שקל קאפקייקס
מקרמיקה :יעל יניב 55 ,שקל; ארנבי שוקולד :אוסף פרטי; הדומי
פטריות מעץ ,Rugine :מ־ 6,000שקל; כפיות גמדים,Sofi :
 120שקל לסט של ארבע כפיות ספלים וצלוחיות :אוסף פרטי

מימין :מעמד לנר בצורת פטרייה:
 55 ,Sofiשקל פסלון ארנב גדול:
 145 ,Wind and Waterשקל
פסלון ארנב קטן :פוגי נעים,
 130שקל פסלוני במבי בשחור
ובלבן :פוגי נעים 120 ,שקל לפסלון
קופסה לסוכרזית בצורת
צפרדע 790 ,Rugine :שקל
נעליים :אוסף פרטי דשא סינתטי:
חזי בנק ,מ־ 300שקל למ"ר

למטה משמאל :כוכבי יםOne :
 21 ,Bedroomשקל ליחידה דגים
מקרמיקה עם כיתוב מזהב:
איריס עשת־כהן 150 ,שקל ליחידה
פסלוני נשים :ביתילי ,מ־ 279שקל
שמשייה :שונרא 150 ,שקל

ציור :אבישי פלטק 29,500 ,שקל שידה וכורסה :אוסף פרטי
הדומי פטריות מעץ ,Rugine :מ־ 6,000שקל שטיח,Rugine :
 9,900שקל פסלון ארנב :הרמוניה לבית 69 ,שקל פסלון ציפור:
 320 ,One Bedroomשקל פסלוני סוסים :שונרא ,מ־ 220שקל
לפסלון אגרטל :אוסף פרטי כרית :ענת סגל 490 ,שקל

ע' סטיילינג :יערה ציקורל ומירב פרלמן לקורס ההום סטיילינג בשנקר
צולם בבית בנמל ,האנגר  ,26נמל ת"א * סידורי הפרחים באדיבות
עמותת צ'יימס וסטודיו זר עוזר ,המעסיקים אנשים בעלי צרכים מיוחדים
()zerozer.org.il ,03-7168448

שמשייה :שונרא 150 ,שקל כרית :רנבי הום קוטור,
מ־ 220שקל בקבוקי זכוכית :אוסף פרטי דגים
מקרמיקה עם כיתוב מזהב :איריס עשת־כהן 150 ,שקל
ליחידה כוכבי ים 21 ,One Bedroom :שקל ליחידה

שידה וכורסה :אוסף פרטי כרית:
ענת סגל 490 ,שקל שטיח,Rugine :
 9,900שקל פסלוני סוסים:
שונרא ,מ־ 220שקל לפסלון
כפיות פרחים 109 ,Sofi :לסט של ארבע כפיות קערית 28 ,Sofi :שקל
ציפורים לקישוט על קליפס 19 ,Sofi :שקל ליחידה קופסה לסוכרזית
בצורת צפרדע 790 ,Rugine :שקל פסלון במבי :פוגי נעים 120 ,שקל
פסלון ארנב :פוגי נעים 130 ,שקל נעליים :אוסף פרטי צלחת הגשה עם
בובה :פוגי נעים 320 ,שקל דשא סינתטי :חזי בנק ,מ־ 300שקל למ"ר

פסל פודל לבן :שוורץ הום קולקשן 950 ,שקל שרפרף טורקיז :ענת סגל 250 ,שקל
שרשרת טורקיז מפלסטיק :אוסף פרטי ,באדיבות המעצבת ליאת גינזבורג שובך :יערה
ציקורל לחדר משלך 150 ,שקל קופסה לסוכרזית בצורת צפרדע 790 ,Rugine :שקל
שרשרת פרחים מוזהבת 840 ,Ginzburg :שקל פסלון ציפור שחורה,One Bedroom :
 210שקל פסלי חיות מחרוזים :גלריה  ,UMAמ־ 300שקל כד חלב מפח עם פרחי לבנדר:
שונרא 250 ,שקל עציצי חרס אפורים :שונרא 50 ,שקל לעציץ עציץ פח אדום :אוסף
פרטי בובות נשים עם ראשי פרח :פוגי נעים 250 ,שקל לבובה פסלון כסוף :אוסף פרטי
מנורת פרח 242 ,KARE Design :שקל תמונה :תמר נהיר־ינאי 120 ,שקל פסלון ארנב
קטן :פוגי נעים 130 ,שקל שרשרת תוכים :אוסף פרטי ,באדיבות המעצבת ליאת גינזבורג
ארנבי עץ :אדוושק'ה ,מ־ 49שקל ציפורים סרוגות Ketty Sean :לבית בנמל 150 ,שקל
לציפור פסלון ארנב גדול 145 ,Wind and Water :שקל הדום פטרייה :שונרא 340 ,שקל
דשא סינתטי :חזי בנק ,מ־ 300שקל למ"ר
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