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לא צריך 
חוש מפותח 
לאסתטיקה 

או תקציב 
מנופח כדי 

לשוות מראה 
חדש לבית. 

קבלו מספר 
טיפים לשדרוג 
מראה ביתכם 

במינימום 
הוצאות

מתלבשים
על הבית

ינג
יל

טי
ס

ם 
הו

ינג
יל

טי
ס

ם 
הו

בעידן של היום נדמה כאילו כולם רוצים את הכי 
טוב והכי יפה במהדורת האינסטנט. בד בבד עם 
המודעות לאסתטיקה ולעיצוב הסביבה האישית 
בפרט, וכחלק ממשוואה שבה אין סעיף הוצאות 
מוגדל, עולה קרנם של הסטייליסטים והמומחים 
בעניין  נסובו  רבים  דיונים  הבית.  להלבשת 
לעומת  תפקידם  ומהות  אלה  של  חשיבותם 
אדריכלים ומעצבי פנים, אבל אין תימה כי הם 

העלו את המודעות למושג הום-סטיילינג. 
ואיך תוכלו ליישם  אז מהו בעצם הום-סטיילינג 
אותו בביתכם? קיבצנו כמה מעצבות מוכשרות 

שישיאו עצות יקרות וידגימו מניסיונן האישי.

יוצקים תוכן
בשנקר,  הום-סטיילינג  חוג  ראש  מזור,  אורנה 
עבודת  כי  סבורה  בתים,  ומלבישת  מעצבת 
וברענון  ההום-סטיילינג עוסקת בעיקר באיבזור 
ופחות  בטקסטיל,  האמנות,  בפריטי  הבית, 

בתכנון הראשוני. 
יותר קל לעשות סטיילינג לדירת קבלן  "הרבה 
חדשה", היא אומרת. "סטיילינג מאתגר מבחינתי 
זה לעבוד עם האופי הקיים וליצוק מחדש תוכן 
וסדר, שישוו לבית מראה אחר בתקציב שפוי". 

מזור: "אם אין תקציב 
להחליף את הריצוף, סיוד 

הקירות והכנסת ריהוט 
ואקססוריז מתאימים 

ישנו את מראה הבית מן 
הקצה אל הקצה"
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החוש  את  קיבלה  כי  עצמה  על  מעידה  מזור 
מעניינים  אוספים  בעלת  מאמה,  לאסתטיקה 
העולם.  מרחבי  שאספה  אמנות  ופריטי 
לפריטים,  מיוחד  כבוד  בו  שהיה  בבית  "גדלתי 
שלי  "אמא  מסבירה.  היא  לתאורה",  לחפצים, 
בחרה להגיש בכלים מעניינים ולא להשאיר אותם 
חבויים בתוך ארונות. טעם טוב בעיני הוא משהו 
מנות  לרקוח  שיודע  שף  כמו  איתו.  שנולדים 
מופלאות ולתבל אותן כהלכה, כך גם מעצב טוב".
להיעזר  חייב  אחד  שכל  מאמינה  את 

בסטייליסט לעיצוב הבית?
לתחום  שקשור  מה  בכול  אינפלציה  היום  "יש 
עיצוב הבית. נוצרה מגמה שבה כל מי שמעצב 
והתחום  פנים,  מעצב  לעצמו  קורא  ביתו  את 
הפך פרוץ. מצד אחד יש אנשי מקצוע שלמדו 
שנים וסובלים מהוזלה של המקצוע, ומצד שני 
יש מעצבים מחוננים שלא למדו במוסד רשמי. 
אני מאמינה שמי שטוב מצליח להתבלט ולעבוד. 
מתמחים  הבית  לעיצוב  סטייליסטים  הרבה 
על  ולהקל  לסייע  יכולים  הם  ובכך  בקניינות, 

לקוחות שפחות מכירים את ההיצע בשוק".
מהו העיקרון המרכזי שמנחה אותך בעבודה 

מול לקוחות?
"מה שמנחה אותי בעבודה זה להתחבר לאנשים 
שאני עובדת איתם, להכיר את מה שהם אוהבים 
מבחינה עיצובית, את האוספים שלהם וכדומה. יופי 
הוא עניין סובייקטיבי ואני מאמינה שצבע במינונים 
וקלילות. אני מאמינה  יכול להכניס שמחה  נכונים 
בבית  פינות  ובהגדרת  ונוח  פונקציונאלי  בעיצוב 
לנוחות מירבית, כשהמטרה העיקרית היא ליצור 
סביבה מתאימה ללקוח ומעניינת מבחינה עיצובית. 
אני לא מתפשרת על המוצר המוגמר ומחפשת 

רעיונות יצירתיים שיחפו על התקציב המוגדר". 
מהי הפינה האהובה שעיצבת ללקוח?

"פינה בסגנון מרוקאי שעיצבתי בבית בנווה צדק, 
אליה הכנסתי גווני לבן וזהב, ויצרתי מעין מקדש 

מרוקאי מודרני".
טיפ אחד לדרך?

הנוכחות  בעלי  החשובים,  הדברים  "אחד 
הגדולה בבית, זה הריצוף, הפנלים והקירות. אם 
הקירות  סיוד  הריצוף,  את  להחליף  תקציב  אין 
את  ישנו  מתאימים  ואקססוריז  ריהוט  והכנסת 
קשר  בלי  הקצה.  אל  הקצה  מן  הבית  מראה 
לגודל התקציב, חשוב מאוד לדאוג לסדר בבית 
ולהיפטר מבלגן מיותר, שיכול ליצור עומס ובלבול 
חזותי. אם התקציב אינו גדול, עבדו עם הקיים. אם 
יש כורסה מיוחדת שאתם אוהבים חדשו אותה 
המראה  את  והשלימו  מעניין  טקסטיל  בעזרת 

בחלל בעזרת כריות, וילונות ושטיחים". �

סיפורי בדים
סבא ניצול שואה, שהצטרף לשורות הפרטיזנים 
ושחלם לבנות על שטח ביתו בניין ולהעניק דירה 
לכל נכד, הוביל את הילה ברונשטיין להתאהב 

בתחום ההום-סטיילינג. 
וסבתא,  סבא  של  הישן  הבית  הריסת  "טרם 
ועד  להם  שייכים  שהיו  וינטאג'  פריטי  ליקטתי 
מספרת.  היא  שלי",  הבית  את  מעטרים  היום 
את  לעצב  התחלתי  הבניין  לבניית  "במקביל 
הדירה שלי בעזרת שילובי חומרים ובניית אווירה 
למודרני,  וינטאג'  שבין  האקלקטי  התפר  על 

והפכתי למעצבת שמזוהה עם הסגנון הזה".
כיצד היית מגדירה את עבודתך? 

אני ממש מרגישה  יומרני, אבל  אולי  ישמע  "זה 
שהעבודה שלי היא סוג של שליחות. אני פוגשת 
שלהן  הכלכליות  שהאפשרויות  לקוחות  הרבה 
כי  מקצועית  מכוונת  יד  רוצים  אבל  מוגבלות, 
הם מבינים שהתוצאה תהיה אחרת לגמרי וגם 
להם  לחסוך  אפילו  יכולה  שמעצבת  מבינים 

כסף". 
איזה עיקרון מרכזי מנחה אותך בעבודתך? 

"סינגריה עם הלקוח. דגש על יצירה משותפת, 
שהאינטרס להצלחתה משותף". 

איזה פריט לדעתך הוא חובה בכל בית?
"הקונסולה היא פריט נוח ופונקצונאלי שאפשר 
לאחסן בו את הבלגן שנכנס איתנו הביתה. אפשר 
דלתות  עם  או  לתיקים,  עם מדף  אותה  לתכנן 
לאחסון נעליים, מגירות לדואר, לארנק, לרצועה 
של הכלב וכדומה. בדרך כלל תולים על הקיר 
לפזר  ואפשר  דקורטיבית,  מראה  שמאחוריה 
עליה אקססוריז, כמו מנורה קטנה או אגרטל".
איזה טיפ מעניין תוכלי לחלוק עם הקוראים?

"אני עובדת הרבה עם טקסטיל. הוא עושה שינוי 
בדים  קונה  אני  במיוחד.  יקר  לא  ובנוסף  עצום 
כיסויים  מהם  ומכינה  בנימין  בנחלת  בחנות 
לכריות, וילונות, מפות, ראנרים ולפעמים גם גופי 
תאורה המשלבים טקסטיל. אני ממליצה לבחור 
לפחות חמישה בדים שונים, לאו דווקא מאותה 
ולהכין  יחד,  טוב  שעובדים  כאלה  אבל  סדרה, 
מהם כיסויים לכריות נוי. לבדים הנבחרים אפשר 
להתאים סרטי וואשי טייפ, שהם סטריפים של 

שימוש חוזר
שירי היימן, בוגרת לימודי צורפות ואביזרי לבוש 
וסטיילינג,  פנים  לעיצוב  בלוג  ובעלת  ב"בצלאל" 
הפוטנציאל  כ"חילוץ  עבודתה  את  מגדירה 

הגלום" בכול חלל שהיא עובדת עליו. 
מקום  יהיה  שללקוח  היא  העיקרית  "המטרה 
פרקטי,  שיהיה  כזה  וגם  אליו,  לחזור  לו  שכיף 

בנוסף לאסתטי", היא אומרת.
מה היית מציעה למי שמעוניין לשדרג בעצמו 

חלל נתון?
השראה  לוח  להכין  ממליצה  הייתי  "ראשית 
כמו  שאוהבים,  דברים  מיני  מכל  שמורכב 
צבעים, טקסטורות, צורות וכדומה. לאחר מכן 
כדאי לקבוע תקציב מתאים לעבודה. אני באופן 
מהחלל  החפצים  כול  את  להוציא  נוהגת  אישי 
שבו אני רוצה לעשות סטיילינג ולבחון כול דבר 
שאני מחזירה. האם הוא מתאים לשם או שכדאי 
להעביר אותו למקום אחר? בסופו של תהליך 
אני בודקת אילו דברים חסרים, או אילו חפצים 
כדי  השימוש,  או  הצבע  מבחינת  לשדרג  כדאי 

שישנו וירעננו את המראה הכללי".
מאסט  בבחינת  הם  מבחינתך  פריטים  אלו 

בכול בית? 
כאלה  השנים,  במרוצת  שאספתם  "פריטים 
בסיפור  ולהיזכר  עליהם  להסתכל  שנהנים 
אווירה  שיוצרים  חפצים  ובכלל  שמאחוריהם, 
חמימה ונעימה במהותם. טקטיקה נוספת היא 
צינון'  'תקופת  מעין  מסוימים  לפריטים  לתת 
בו  ולהוציא בכול פעם משהו אחר, כדי להיזכר 

מחדש".
איזה סגנון הוא המועדף עליך?

"אני מאוד אוהבת אקלקטיות, אך צריך לדעת 
ליצור את הסגנון בשימוש במינון נכון, כי אם לא 
עושים זאת כהלכה, אפשר בקלות לאבד זהות. 
בעיניי שילוב מנצח הוא שילוב של ישן וחדש במינון 

נכון ומדוייק, וצבעוניות של גוונים חמים וקרים".
מה לדעתך מניע את מרבית הלקוחות לבצע 

שדרוג בביתם? 
עיצוב  תוכניות  בגלל  כיום,  מודעות  הרבה  "יש 
אנשים  שמניעה  ובאינטרנט,  בטלוויזיה  בתים 
לפנות לסטייליסטים. אני מאמינה שבסופו של 
דבר עיצוב הבית משקף את הזהות שלנו ואת 
מרגישים  באמת  לא  שאחרת  שלנו,  הייחודיות 
שימוש  רווחת,  שאולי  תפיסה  למרות  בבית. 
מחייב  לא  הבית  פני  לשינוי  מקצוע  בבעל 
תוצאה ראוותנית, או בהכרח הוצאה גדולה של 
סטיילינג  ולעשות  לעצב  בהחלט  אפשר  כסף. 
במגבלות תקציביות צנועות יחסית ולקבל משהו 

חדש, רענן ונעים". 
מהי הפינה האהובה עליך בבית?

"מטבח של זוג שגר בדירה שכורה וביקש לשדרג 
בתקציב נמוך. בהנחייתי, הם חוללו את השדרוג 
בעצמם, ונעשה שימוש במרבית הדברים שהיו 
להגדיר  שאפשר  פרוייקט  זה  בבית.  כבר  להם 
השקעה  מינימום  של  הכותרת  תחת  אותו 

ומקסימום תוצאה".

שינוי עמדות
נטלי רשף, מעצבת פנים ובעלת סטודיו בוטיק 
המתמחה בתכנון מגורים ומשרדים, עיצוב והום-
סטיילינג, סבורה שהמטרה העיקרית בעבודתה 
אך  ויוקרה,  אלגנטיות  שמשדר  חלל  ליצור  היא 
אינו מנקר עיניים. כזה שמעלה חיוך ומזמין את 

הדיירים ואת האורחים להישאר בו עוד ועוד. 
כיצד תגדירי את עיסוקך?

"כמו חייט שתופר חליפה, אני תופרת ללקוחות 
ומשקף  להם  מתאים  שהכי  החלל  את  שלי 
אותם. אל הידע הטכני אני מצרפת את התשוקה 
את  בהם  ומתבלת  ולחומר,  למרקמים  לצבע, 
החלל. אני קצת כמו קוסמת. מצליחה להטות 
את העין של הנכנס למקומות החשובים בחדר, 
ולהסוות  או לטשטש  להדגיש אלמנט אדריכלי 
כי  זוגית,  מטפלת  מעין  גם  אני  בחלל.  טעויות 
כל  במהלכו  ואינטימי,  אישי  בתהליך  מדובר 
עוד  שיש  כמובן  מועצמות.  האנושיות  התכונות 
עיסוק  שזהו  חשה  ואני  בעבודתי  רבים  כובעים 

מרתק ומאתגר עד מאוד".
שאת  העיצוב  תהליך  את  מציגה  היית  כיצד 

מובילה?
מרוממת,  באווירה  להיעשות  צריך  "התהליך 
לחטוף  סיבה  שום  אין  וקלילה.  משמחת 
את  הכנסנו  אם  בדרך.  עצבים  התמוטטות 
אל  להכניס  שביקשנו  סימן  אז  לחיינו  התהליך 
חיינו שינוי חיובי. אני, מהצד שלי, בהחלט מחויבת 

לעניין וכך גם לקוחותיי". 
שמעדיפים  לאלו  להעניק  תוכלי  טיפ  איזה 

לעשות זאת בעצמם?
פריטי  העמדת  הסיפור.  כל  זה  "קומפוזיציה, 
דרך  היא  מחדש  שבבית  הנוי  וחפצי  הריהוט 
מצוינת לרענן את מראה הבית. שנו את מיקום 
המיטה בחדר והספות בסלון, סדרו את הספרים 
בספריה לפי קבוצות צבע או גודל, הוסיפו פריטי 
דקורציה, והספרייה שלכם תהפוך במהרה למיצג 
דקורטיבי מעניין. אספו כמה מסגרות מעניינות 
בגדלים ובצורות שונות, סדרו אותן בקומפוזיציה 
והכניסו לתוכן  מעניינת על אחד הקירות בבית 
בדים, טפטים, תמונות משפחתיות. גם מסגרות 
ריקות הן בעלות אמירה. רק הקפידו על חזרתיות 

בצבע או במוטיב אחר". �

ברונשטיין: 
"אני ממליצה 

לבחור 
לפחות 

חמישה 
בדים שונים, 

לאו דווקא 
מאותה 
סדרה, 

אבל כאלה 
שעובדים 
טוב יחד, 

ולהכין מהם 
כיסויים 

לכריות נוי"
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הו מה לדעתך מניע את הלקוחות לבצע שדרוג 

בביתם? 
"אני בטוחה שמה שמניע את הלקוחות לשפץ 
הוא קודם רווחתם האישית ורווחת משפחתם, 
נפש  תעצומות  לגייס  צריכים  שמרביתם  כיוון 
כאשר  העניין.  לטובת  מבוטל  לא  כספי  וסכום 
להודות  צריך  השיפוץ,  במלאכת  מתחילים 
באמת, שברגע הראשון שתיכנס אלינו השכנה, 
התרשמות  קולות  ממנה  לשמוע  נרצה 
סטטוס  סמל  הוא  בית  כי  ולמה?  והתפעלות. 
מקצוע  בגדים,  רכב,  כמו  בדיוק  דבר  לכול 
וכדומה. זה חלק מהטבע האנושי, זה חזק מאתנו. 
אנו חיים בחברה תחרותית שמקדשת את סמלי 
הסטטוס שלה. לשמחתי, במקצועי מתאפשר 
הסביבה  תכנון  דרך  האנשים  על  להשפיע  לי 
הפיזית שלהם, ולדאוג שהבית יענה על הדרישות 

הפונקציונאליות וגם יהיה עטוף בעטיפה יפה".
איזו פינה שעיצבת את אוהבת במיוחד?

למכירה  שהוצעה  בדירה  שעשיתי  "פרויקט 
וכשאין  תקציב,  דלת  הייתה  הדברים  ומטבע 
תחושה  שיעניק  וזול  פשוט  רעיון  צריך  תקציב 
והמנורה  האוכל  שולחן  לנכנסים.  מזמינה 
2'. מה  'איקאה', הכיסאות מ'יד  מהמציאון של 
טאצ'  בעל  מעוצב  למראה  הכול  את  שמחבר 
קליל ומאוורר הוא המשחק שבין הקיר לשולחן - 
משחקי הצבע שבין הפרפרים והפרחים בשילוב 
אותיות ה- HOME. עלות האבזור הסתכמה ב-
550 שקלים בלבד, ואני חייבת להודות שיש משהו 
כיפי בפשטות שאינה מרוששת את הלקוחות, 
גם  חכמה  בצורה  אותה  לשלב  חשוב  ומאוד 

בחלל בעל תקציבים גדולים".

כוח המילים
ענבל צלקה, בוגרת מצטיינת של החוג לעיצוב 
סטודיו  ובעלת  "קונספט"  במכללת  פנים 
רוצה  והום-סטיילינג,  פנים  לעיצוב  "ענבליקה" 
לחבר אנשים לביתם ולהגיש להם סביבה בעלת 

משב רוח רענן שתשרת ותייצג אותם נאמנה.
כיצד היית מגדירה את עבודתך? 

לומדת  הנתון,  החלל  את  לעומק  לומדת  "אני 
להכיר את אורח החיים ואופי דיירי הבית, מבינה 
יוצרת  אני  כך  לנעליהם.  ונכנסת  צרכיהם  את 
במיוחד  המתאימה  ביתית  סביבה  עבורם 

להם, בקו פונקציונלי ואסתטי, ומפתיעה אותם 
מיוחדת  לב  ובתשומת  יצירתיים  בפתרונות 

לפרטים הקטנים".
לעבודת  לגשת  לקוראים  ממליצה  היית  איך 

הסטיילינג בעצמם?
כדי  האישי,  הטאצ'  חשוב  "בהום-סטיילינג 
כדאי  נעימה.  תחושה  בעל  מקורי  חלל  ליצור 
שאר  את  שינחה  במיוחד  אהוב  פריט  למצוא 
לידי  בא  מוצלח  סטיילינג  שנית,  הבחירות. 
האביזרים)  ומיקום  (כמות  בקומפוזיציות  ביטוי 
מדויקות, באיזון בין צבעים, חומרים וגודל פריטי 

הריהוט. הכיף הגדול בסטיילינג זה להעיז".
אילו שילובים נפוצים מאוד בעיצוב הבית ואת 

ממליצה עליהם?
"חיבור בין ישן וחדש. הכנסת רהיטים ישנים שעברו 
שדרוג אל תוך בתים חדשים מוסיפה ממד של 
עומק, מדגיש את הישן ומרכך את המראה של 
החדש. האיזון הזה מביא לאווירה שיקית וביתית. 
השראה,  משפטי  או  מילים  באותיות,  שימוש 
יכול לסייע בהלבשת הקירות, כטפט, מדבקת 
וגופי  רהיטים  להלבשת  או  תמונה,  או  קיר 
תאורה, באמצעות בדים מודפסים. למילים יש 
ממד  מוסיפים  הם  מהחלל  חלק  וכשהם  כוח 
ואמירה באופן שמחזק את ההתחברות והזהות 

של הדייר לביתו". 

מקבלים השראה
להום  מומחית  מעצבת,  בנדק-איבגי,  טלילה 
סטיילינג ובעלת "בית עם סגנון" – מרכז לקורסי 
הום-סטיילינג, סדנאות עיצוב ויצירה, מציינת כי 
עבודת ההום-סטיילינג שלה היא למעשה נתינת 

ולרענן  לחדש  לעצב,  שמעוניין  מי  לכל  מענה 
את מראה ביתו, על ידי יצירת הרמוניה ונעימות 

במרחב המגורים. 
לראות  היא  העיקרית  מטרתי  פרויקט,  "בכל 
ומאושרים  שמחים  אנשים  דבר  של  בסופו 

ממראה ביתם".
מהם העקרונות המנחים אותך בעבודה?

ולרצונותיו  לצרכיו  הקשבה  ובראשונה  "בראש 
ואחת  אלף  לי  להיות  יכולות  הלקוח.  של 
השורה  אבל  מסוים,  לבית  בקשר  פנטזיות 
התחתונה והחשובה מכולן היא מה בעלי הדירה 
בנוח".  הכי  ירגישו  הם  מרחב  ובאיזה  אוהבים 
איזה טיפ תעניקי למי שמעוניין לעצב לעצמו?

ובדקו את פוטנציאל  "קודם כל הביטו מסביב 
לפני  שלכם.  והאביזרים  החפצים  הרהיטים, 
כדאי  חדשים  וחפצים  רהיטים  לקנות  שרצים 
הקיים.  של  ושיפוץ  צביעה  שדרוג,  על  לחשוב 
זה לא אומר שלא צריך לקנות דברים חדשים, 
בקלות  יכולה  ומכוערת  ישנה  שידה  אבל 
להפוך לשידה טרנדית בסגנון שאבי-שיק. דבר 
נוסף שאני ממליצה להכין הוא לוחות השראה 
התבוננות  אהובים.  וצבעים  סגנונות  במספר 
בלוחות ההשראה יכולה לחדד לנו בצורה מאוד 
אנחנו  מה  רוצים,  אנחנו  בעצם  מה  מדוייקת 
הכי אוהבים ואיזה מראה יהיה הכי נכון עבורנו".

מהם פריטי המאסט בבית מבחינתך? 
"וילונות, המקנים אווירת חמימות, כריות צבעוניות, 

ופרחים, שתמיד נותנים הרגשת שמחה בלב".
איזו פינה היא האהובה עליך ביותר?

"הכורסה הרומנטית והשידה הלבנה שמאחוריה. 
מדובר בכורסה ישנה ומרופטת, עם מסגרת עץ 
שחורה וריפוד בהיר דהוי ומרופט. הרפד פירק 
את המסגרת מהריפוד ואני צבעתי אותה בצבע 
בבד  מחדש  רופדה  היא  מכן  ולאחר  שמנת, 
צבעוני ורומנטי במראה טלאים. השידה מאחור 
אותה  גם  היא.  אף  ומרופטת  נטושה  נמצאה 
דוגמה בעזרת  והוספתי  חידשתי בעזרת צבע, 
ישן. הסיבה שאני  שבלונה, שנראית כמו טפט 
אוהבת את הפינה הזו במיוחד היא האופן שבו 
הייתי מעורבת בהכנתה. במקום רכישה בחנות 
אותו  והפכתי  ישן  פריט  ידיי  במה  חידשתי   –
לפנינה מרהיבה, באופן שמילא אותי בתחושת 

גאווה וסיפוק". �

נייר דבק יפני שמגיע באין ספור דוגמאות וצבעים, 
למתוח  תאורה,  גופי  מגירות,  איתם  ולשדרג 
בתוך מסגרות, סביב ארגטל ישן, לקבלת מראה 

הרמוני ומיוחד".
איזה פינה מהשדרוגים שביצעת אהובה עליך 

במיוחד?
"אני אוהבת את פינת חלל המגורים שמשדרת 
עדנה ורוך, ובעיקר את הרהיטים המקוריים שלא 
רואים בכול חנות. את המראה המיוחדת שעל 
הסלון  שולחן  ימין,  בצד  הקונסולה  מעל  הקיר 

ושולחן הצד הצבוע תכלת".

מחוץ לקופסה
איריס כהן, המעצבת הראשית והמייסדת של 
עיצוב  לימודי  ובוגרת  עיצובים"  "אידיאל  סטודיו 
פנים אצל ברברה ברזין, מאמינה כי הום סטיילינג 
הוא רובד חשוב בבית של המשפחה הישראלית 
הממוצעת, ובלי קשר לגובה ההוצאה הכספית, 
ההרמוניה  על  לטובה  להשפיע  יכול  שינוי  כל 

השוררת בבית. 
"חשיבה מחוץ לקופסה היא המהות האמיתית 
של הום סטיילינג", היא אומרת. "ביתו של אדם 
הוא מקום המפלט הפרטי שלו, הרחק מהשאון 
ומהמולה היומיומית, וחשוב שיהיה מעוצב באופן 
שיסב לו תחושת רוגע ושלווה. אלה לבטח ישפרו 

את איכות החיים של כל אחד". 
ולעצב  לשפץ  הרצון  לדעתך,  נובע,  מהיכן 

מחדש? 
ולשפר.  לרענן  רצון  יש  מאיתנו  אחד  כל  "אצל 
כמו רכישת בגד חדש או תספורת, כך גם רענון 
הבית אמור לגרום לנו לחוש יותר בנוח, להרגיש 

מעודכנים ובסביבה חדשה ומלאת השראה".
מהם הדגשים שאת נותנת בעבודתך?

"העיצוב בונה חוויה, והוא אמצעי של אדם להזמין 
שחשובה  כמובן  עולמו.  תוך  אל  הבאים  את 
מאוד הפונקציונליות של הבית, כחלל שמשרת 
אותנו ביומיום, אך חשוב לא פחות לתת ביטוי 
בית  במילים אחרות,  הבית.  לדיירי  סובייקטיבי 

שהוא על התפר שבין הפרקטיקה לפנטזיה". �

היימן: 
"עיצוב הבית 

משקף 
את הזהות 
שלנו ואת 
הייחודיות 

שלנו, 
שאחרת 

לא באמת 
מרגישים 

בבית"

בנדק-איבגי: 
"השורה 

התחתונה 
והחשובה 

מכולן היא מה 
בעלי הדירה 

אוהבים 
ובאיזה מרחב 
הם ירגישו הכי 
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10. פינה צבעונית ושמחה שטלילה 
במיוחד.  אוהבת  איבגי  בנדק 
וסבלנות  נחישות  יצירתיות, 
ישדרגו  ומעוף  בתוספת קצת צבע 
רהיטים ישנים ויקנו להם מראה של 

מיליון פאונד
11. חדר השינה שעיצבה והלבישה 
שביקשו  ללקוחות  היימן  שירי 

להרגיש כמו בנופש בצימר מפנק
איריס  של  למשרדה  מבט   .12
כיתוב  עם  מדבקה  ועליו  קיר  כהן: 
השראה, כתמי צבע בדמות כיסאות 
לכתיבת  מגנטי  לוח  וקיר  צהובים 
ועיצובים  עבודות  ולהצגת  משימות 
לראווה. עיצוב ותכנון פנים: לי ברוידה 
מסטודיו  כהן  ואיריס    L+ מסטודיו 

IDEAL. צילום: אלעד גוטמן
13. מראה מאוורר, מרווח ונינוח גם 
וצילום:  עיצוב  יחסית.  קטן  בחלל 

סטודיו ענבליקה

4. נגיעות אקלקטיות וים תיכוניות באקססוריז ובפרטים המשלימים 
אורי  פנים:  נוי מ"אלמנטו". אדריכלות  כריות  בנווה צדק.  בית  בסלון 
פינקלשטיין  אבישי  צילום:  מזור.  אורנה  הבית  והלבשת  עיצוב  נבות, 

ואורי נבות 
5. פינת אוכל שנטלי רשף אוהבת במיוחד. משחקי צבע ושילוב של 
ישן וחדש הופכים את הפינה הקטנה לפנינה אמיתית, וכל זאת בעלות 

מינימלית שמאירה עוד יותר את התוצאה הסופית. צילום: נדב פקט
6. הפינה האהובה על הילה ברונשטיין

7. הום סטיילינג של הילה ברונשטיין לדירה באבן יהודה. חידוש רהיטים 
והוספת פריטי טקסטיל ואביזרים משלימים בטעם של פעם

8. הכניסה לסטודיו "אידיאל עיצובים". עיצוב ותכנון פנים: לי ברוידה 
מסטודיו +L ואיריס כהן מסטודיו IDEAL. צילום: אלעד גוטמן

9. שיווי משקל בקומפוזיציה ובצבע ככלי 
להשגת מראה הרמוני בחלל המעוצב. באופן 
כזה גם ספרייה פשוטה יחסית יכולה להפוך 
למיצג דקורטיבי מעניין. סטיילינג: נטלי רשף. 
צילום: דותן גור אריה

ליעונה מנקלי

1. סטיילינג אקלקטי ונקי מבית המותג הדני 
House Doctor, שמיובא על ידי סיון ומיטל 

מחברת C4D Styling לייעוץ ולהום סטיילינג
2. פנינה מרוקאית בבית מעוצב בנווה צדק 

שאורנה מזור אוהבת במיוחד. אדריכלות פנים: 
אורי נבות, עיצוב והלבשת הבית אורנה מזור

צילום: אבישי פינקלשטיין ואורי נבות
 House Doctor 3. סדר מעוצב מבית

מדנמרק
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