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בני זוג  -אוצרת אמנות ואדריכל  -הבינו שלא יוכלו להרשות לעצמם דירה גדולה יותר
בעיר ,ולכן תיכננו חדרים לא גדולים אך שימושיים ,ובחרו בחומרי גלם שיאריכו ימים
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אלפי המלצות של לקוחות על עשרות שיפוצניקים בכל
הארץ ,כדי שתוכלו לבחור קבלן טוב
מודעה
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מבט מהסלון אל המטבח .אריחי הבטון שנבחרו לרצפה מזכירים תל אביביות ישנה ,אך הם חדשים וגודלם  20X20 -ס''מ  -מתאים לקנה המידה של הדירה )צילום :טל
ניסים(
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הקווים של עבודות הנגרות נקיים ונייטרליים ,ואת האופי מעניקים לבית פריטי הוינטג' שעוברים במשפחה .שום רהיט חדש לא נקנה במיוחד לשיפוץ )צילום :טל ניסים(

להורים חדרי ארונות ורחצה צמודים .גם לילדים יש חדר רחצה צמוד'' :הבנו שנהיה ארבע נפשות שצריכות להתארגן בכל בוקר ליציאה לעבודה/גן/בית ספר ,והיה חשוב לנו
לשמור על הנוחות הזו ,על אף השטח שזה צורך'' )צילום :טל ניסים(
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מבט מהסלון אל דלת הכניסה .מימין יש חדר עבודה קטנטן אך יעיל ,עם מדפי ספרים ששומרים על פתיחות כלפי המרחב המשותף .משמאל :מבט מהמסדרון אל חדר
הילדים ,שבו נישה מיוחדת למיטת קומתיים .כשהפעוטות יגדלו ויעברו אליה ,יתפנה מרכז החדר למשחק )צילום :טל ניסים(

משמאל הדירה המקורית ,שבה היו שני חדרים גדולים ושלל מרפסות סגורות .מימין תוכנית הדירה המשופצת ,עם שני חדרי רחצה ופינת עבודה )שרטוט :איליה בר און(
 תגיות :אדריכלות  ,איליה בר און  ,נגה דוידסון

הדפיסו
שלחו
פייסבוק

נגה דוידסון ואיליה בר און ,אוצרת אמנות ואדריכל ,הם זוג תל אביבי
בשנות ה 30-לחייהם .יש להם שני ילדים קטנים ,בן שנתיים ובת חצי שנה,
וארבעתם מתגוררים ,עם כלבה ,בדירת  70מטרים רבועים ברחוב שקט בצפון
הישן של תל אביב .הם אינם מחזיקים מכונית ומתנהלים בעיר ברגל או באמצעות
התחבורה הציבורית .כשיש צורך לצאת מגבולות תל אביב הם משתמשים
בשירותי .car to go
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ההנחה של משרד התחבורה מוגבלת בזמן ובכמות
המערכות בטיחות ותחסוך לכם עד  1500₪באגרת
הרישוי
Vooom

ישראלים לא מודעים לרפורמה בביטוח הבריאות
וממשיכים להפסיד
ריאלי  -כלכלה מעשית

Google+
טוויטר

כתבות נוספות

Promoted Links

אפשר לומר שהם מייצגים את מה שצריך לשאוף אליו כצורת חיים
אורבנית-קומפקטית בעיר מודרנית .אפשר גם לטעון שהם מייצגים את בעיית

אילו טיפולים יביאו אותך צעירה יותר לקיץ?
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הדיור שאיתה מתמודדים זוגות צעירים בעיר :מגורים בדירות ישנות וקטנות באופן
יחסי ,ללא מעלית ,חניה או ממ"ד .גם את האופציה הזו כמעט שלא ניתן לממש
כיום ללא ירושה או עזרה מההורים.
)תוכן פרסומי(

הסיבים כבר בפנים
ארבע הצעות לארוחות בוקר
נפלאות ומלאות בריאות
ואנרגיה

כך גם במקרה הזה :בדירה הקטנה ,בבניין משנות ה ,40-התגוררו סביה של נגה
עד פטירתם ,ובה גידלו שלושה ילדים .היא כללה במקור סלון ,מרפסת ומטבח
בחדרים נפרדים ,חדר שינה ועוד מרפסת מקורה ,שנוספה בשנות ה 60-לבניין
ושימשה כחדר קטן נוסף .כל השנים ,מספרת נגה" ,לא הבנתי איך הם חיו כאן
כמשפחה .והיום אנחנו חוזרים לנסיבות חיים של ארבע נפשות בדירה קטנה
יחסית".

2.2.2018

סוף עוגת התפוזים :שני מאפים עם הפרי הכתום שלא
יישאר מהם פירור

 15משרדים חדשים נמכרים למשקיעים בעפולה מדי
שבוע
 Real-Investהשקעות

כדורי בשר ליום קר :שלושה מתכונים לקציצות ברוטב
שיעשו לכם חם בבטן

by Taboola

מטבח הדירה לפי השיפוץ )צילום :איליה בר און(

אל תפספסי :חולצות בעיצובים מיוחדים לעונה
הקרה

מ 49-שקל ₪

הסלון הישן .כאן גידלו הסבים  3ילדים ,והיום יגדלו כאן שניים )צילום :איליה בר און(

דוידסון ובר און עברו לגור בדירה לפני כמה שנים ,בתור זוג צעיר .כשהפכו
למשפחה התלבטו אם למכור או לשפץ" .לאחר שהבנו שזו האופציה היחידה שלנו
לגור בתל אביב ,כי בחיים לא נוכל לרכוש כאן דירה בעצמנו ,בחרנו בדירה הזו
כביתנו לחיים ,ואנחנו שלמים לגמרי עם ההחלטה הזו .זה לא מרגיש לנו קטן
ואיכות החיים העירונית שמסביב הוא משהו שלא נוותר עליו" ,הם עונים לשאלה
למה בחרו להשקיע סכום נכבד בשיפוץ הדירה.
ובכל זאת ,משפחה ב 70-מ"ר זה אתגר תכנוני ,שעליו נוספה העובדה שהדירה
לא שופצה במשך  75שנה .התקציב שעמד לרשותם היה  450אלף שקלים ,וחלקו
העיקרי הושקע בהחלפת התשתיות ,החלונות והריצוף ,ובחלוקה הפנימית
החדשה .השאר הושקע בעבודות הנגרות והמסגרות.
למשרד או ללימודים :עשרות מכנסיים מחכים לך
בפנים

מ 39-שקל ₪
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הסלון בזמן עבודות השיפוץ )צילום :איליה בר און(

מז'קטים ועד קרדיגנים :הפריטים שישדרגו את
החורף

מ 99-שקל ₪

Xnet
 72,828לייקים

ועכשיו )צילום :טל ניסים(

את התכנון עשה בר און ,אך בתהליך לקחו חלק פעיל שני בני הזוג .הם החליטו
שהקו המנחה יהיה מעשי" ,נטול קשקושים עיצוביים" ,ועם הרבה שטחי אחסון.
הצבעים שנבחרו נייטרליים והקווים נקיים ופשוטים" ,כאלו שלא יימאסו עלינו בעוד
שנתיים" .בנוסף הם ביקשו לשמר משהו מאופיה התל אביבי של הדירה הישנה.
למרות שרוב הקירות הפנימיים נהרסו ,נשמר העיקרון התכנוני המקורי :חדרי
השינה מצדי המבואה ,בכניסה ,והסלון והמטבח בעומק הדירה .מסדרון מפריד בין
חדר ההורים לחדר הילדים ,שלכל אחד מהם חדר רחצה צמוד וארונות נדיבים.
המרחב המשותף מלבני ,ונמתח לכל אורכה של הדירה ,בין מה שהיו פעם שתי
מרפסות מקורות .המרחב הפתוח נהנה משלושה כיווני אוויר ,עם ויטרינות גדולות
ועצים וותיקים שמקיפים את הבניין.

סמן את הדף בלייק

שתף

 24חברים אוהבים את זה

Xnet
לפני  11שעות

בכל פעם ששרית סרי יוצאת לסיבוב בת"א
היא נתקלת בהמוני גרפיטי של פלסטרים,
שמזכירים לה שהכל כואב כאן ,וגם שהכל
שטויות...
https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L5078184,00.html
צילומים :שרית סרי
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הדירה מוקפת עצים ותיקים )צילום :טל ניסים(

המטבח ,שפונה בקצהו אל חצר ירוקה ,תוכנן כשני פסים אורכיים מקבילים :פס
של ארונות נמוכים עם משטח עבודה ,ומולו קיר של ארונות גבוהים ,שלתוכו
הוכנסו גם מקרר ,מכונת כביסה ומייבש .שתי נישות פתוחות ,עם מדפי עץ ומתקן
לתליית סירים ומחבתות ,מקלילים את המאסה הלבנה של הקיר הארוך .אותם
מדפים הותקנו גם מעל למשטח העבודה .ארונות המטבח עשויים מפורמייקה
לבנה ,משטח העבודה שיש קיסר בגוון חולי והקיר מעליו מחופה עד התקרה
באריחים לבנים ריבועיים ופשוטים ,בדוגמת חומה .מנורות שקועות בהנמכת גבס
מספקות תאורה טכנית לאזור העבודה ובמרכז החדר שתי מנורות לבנות
מאיקאה.
בתווך ,בין המטבח לסלון ,מוקמה פינת האוכל ,לצד חלון גדול שכמו מגדיר אותה
ומספק רקע ירוק לשולחן פשוט וארבע כיסאות עץ שונים – חלקם מחנות יד שנייה
וחלקם נאספו ברחוב ושופצו.
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גם שולחן האוכל הוצב ליד חלון עם נוף ירוק )צילום :טל ניסים(

המרפסת המקורה הפונה לרחוב הפכה להיות חלק מהסלון ,שמסתיים עכשיו
בוויטרינה פינתית .מחוץ לכל החלונות הותקנו אדניות ברזל ,בהן נשתלו עציצים
שממסכים בירוק בין הבית לרחוב .הסלון אינו גדול ,ואת רוב שטחו תופסת ספה
עמוקה עם שזלונג .לידה כורסת וינטג' ומולה שידת ברזל קטנה לטלוויזיה .השטיח
מגדיר ומפריד את פינת הישיבה מפינת האוכל הצמודה.
קיר עבה במיוחד ,היחיד שנותר מהדירה המקורית ,מפריד בין הסלון לחדר
ההורים .עוביו נוצל לנישה שלתוכה הוכנסה ספריית מדפים בגמר פורניר אלון,
שבולטת מעט כלפי חוץ .התאורה ממשיכה בקו ישר מהמטבח .כאן נבחרו גופי
תאורה שחורים בשילוב זכוכית ,שנקנו ברחוב וולפסון בדרום העיר ,ובהמשך להם
מאוורר תקרה שחור.
הבית כולו רוצף באריחי בטון בגוון חרדל )''גלוסקא''( ,בסגנון תל אביבי ישן.
ההחלטה על סוג הריצוף התקבלה במהלך השיפוץ ונראית היום כבחירה טבעית
ביותר .האריחים שמתיישנים היטב עם השנים מתאימים בגודלם )20X20
סנטימטרים( לפרופורציות של החלל ,מעניקים לו חום ומשמרים את אופיו המקורי.
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בני הבית מעידים שפינת העבודה מאוד קטנה ,אך מתפקדת היטב )צילום :טל ניסים(

פינת עבודה סגורה וקטנטונת מאחורי הספרייה שייכת כבר לאזור הפרטי ,אך
מתוכה נשמר קשר עין עם הסלון ,באמצעות מדפי ספרים פתוחים" .התעקשנו
שתהיה פינת עבודה שלא תהיה חלק מחדר השינה או הסלון .בסוף היא יצאה
מאוד קטנה ,אבל הכי מנוצלת ומתפקדת" ,מסבירים בני הזוג את גודלה ומיקומה.

שידות הצד בחדר ההורים עוברות במשפחה )צילום :טל ניסים(

בהמשך המסדרון יחידת ההורים .במרכז החדר מיטה ,כורסה ושתי שידות צד,
וינטג' מהאוסף המשפחתי .מול המיטה ,מאחורי שתי דלתות נפרדות ,מצויים חדר
ארונות קטנטן וחדר הרחצה .למרות גודלו של הבית החליטו בני הזוג לתכנן שני
חדרי רחצה נפרדים" :הבנו שנהיה ארבע נפשות שצריכות להתארגן בכל בוקר
לעבודה/גן/בית ספר ומאוד היה חשוב לנו לשמור על הנוחות הזו ,על אף השטח
שזה צורך" .את האמבט הקטן 120 ,ס"מ ,קבעו ההורים דווקא אצלם ,כדי לאפשר
לילדים חדר רחצה מרווח יותר.
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שני חדרי הרחצה עוצבו באופן זהה )צילום :טל ניסים(

שני החדרים עוצבו באופן זהה :האריחים שנבחרו לרצפה ולקירות מרובעים
ופשוטים ,ברוח האריחים המקוריים שהיו כאן אך בצבעוניות בסיסית של שחור
ולבן .הרצפה רוצפה בדוגמת שחמט והקירות באריחים לבנים עם רובה שחורה,
בדוגמת חומה .נישות קטנות נפערו מעל האסלות ובהן מדפים לבנים .את סכמת
הצבעים משלימים מכסי אסלה שחורים וסט ארונות כיור ומראה לבנים של איקאה.
הול קטן ובו ארון מעילים ,מוביל מהמסדרון אל חדר הרחצה השני ואל וחדר
הילדים המשותף ,שצופה אל הגינה הפנימית השקטה .לכל אורכו ארון קיר גדול,
במרכזו פינת משחק פתוחה ובה כוורת מעץ אורן .בקצה נוצל עומק כפול בארון
לטובת מחסן ביתי קטן .מול הארון תוכננה נישה מתאימה למיטת קומתיים,
ובעתיד ,כשיעברו שני הילדים לישון בה ,יישאר מרכז החדר חופשי למשחק.

חדר הילדים'' .עשינו את הבחירות שלנו'' )צילום :טל ניסים(
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שום רהיט חדש לא נקנה במיוחד עבור הדירה המשופצת .לעומת זאת" ,זרקנו
המון ג'אנק ונעים לנו אחרי שפינינו את הלא נחוץ" ,מספרת נגה ומוסיפה כי "לכל
מילימטר כאן יש מטרה" .בזה היא מתכוונת אפילו למקום שנלקח בחשבון עבור
השמיכה של הכלבה )מתחת לספרייה( ,לצלחות האוכל והמים שלה )במגרעת
מתחת לארונות המטבח( ,לבוידמים החדשים ששתוכננו במיוחד בתקרת חדר
ההורים ולמחסן הקטן בקצה ארון חדר הילדים.
מאחר שפריטי הנגרות הבסיסיים – מטבח ,ארונות וספרייה – הוזמנו בקווים
נקיים ובצבעים ניטרליים ,את הצבע והאופי מעניקים לחלל אוסף הכורסאות ושאר
פריטי הוינטג' שעוברים במשפחה .אלו מתחברים היטב לאריחי הבטון ואופיים של
חדרי הרחצה ,ומהדהדים את מה שהיה כאן בעבר ,בגרסה עכשווית.
אמנם החללים לא גדולים אך הם שימושיים ,כך מסכמים בני הזוג ,וחומרי הגמר
פשוטים אך כאלו שיאריכו ימים" :אנחנו עשינו את הבחירות שלנו – פחות מטראז'
אבל לגור בעיר שטוב לנו בה ,לגדל ילדים בסביבה שאנחנו מרגישים בה שייכים".

•
•
•
•
•
•

קבלן :כצנלסון בנייה
נגרות :נגריית קלוד
אלומיניום :אשר מאור תעשיות אלומיניום
ריצוף :גלוסקא
כלים סניטריים :הכח
מסגרות :מסגריית וייס יהודה

חשבתם שהחיים מחוץ לעיר בריאים או חסכניים יותר? רחוק מכך.
לחצו על התמונה לכתבה המלאה:

מה יותר בזבזני  -מגורים בעיר או בפרבר? לחצו לכתבה המלאה )צילום :אביעד בר
נס(

Share

כתבות נוספות

Like 72K

Promoted Links by Taboola

כך תקבעו את שווי הנכס שלכם
מגזין יד2

לאט אבל ָתּפוּחַ  :שבלולי שמרים עם שוקולד או קינמון מבצק עשיר

כולם אמרו לו שהוא משוגע .אחרי שנה וחצי ,הם נשארו ללא מילים
כלכליסט
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פשוט מבריק :קוביות סלמון במחבת ברוטב סויה ,שומשום וצ'ילי מתוק

מעצבים את חדר הרחצה? הנה כמה טיפים שחשוב שתדעו
Negev

טרנד ישן-חדש :איך מארגנים מסיבת וינטג' בקלות ובסטייל

עצור! דרושים מעשנים שרוצים להפסיק לעשן .אנחנו מחפשים אותך
הפסקת עישון Quiteam

יש לנו שיש :קבלו  2מתכונים ביתיים מעולים לעוגת השוקו-וניל הבחושה

מבצע החודש באתר
כסא מחשב אורטופדי ונוח
במיוחד רק ב ₪ 445 -בלבד!

לחצו לפרטים
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ללא הגבלה  atעורכת ראשית · Adi Golan
פשוט נפלא
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חולון · גילה גל
מקסים תהנו
1 · 1y

· Like · Reply

ראשון לציון · Ella Miller Fhishler
!אהבתי מאוד!מקסים
1 · 1y

· Like · Reply

R Shoshi Balbirer
!Very nice indeed
1 · 1y

· Like · Reply

ערן לוינסקי
לניו יורק יש גגות ,לתל אביב מרצפות מצוירות של גלוסקא
1 · 1y

· Like · Reply

Load 2 more comments

Facebook Comments Plugin

לכתבה זו התפרסמו  118תגובות ב 87-דיונים
הצג:

מההתחלה לסוף

 .1יפה מאוד! ) (-:לת(
מישי )(22.11.16

 .2קסם של בית  -כל הכבוד !! )לת(
יפתח )(22.11.16

 .3פרקטי ומקסים) .לת(
רונית )(22.11.16

 .4נהדר !
חשמואל )(22.11.16

 .5ריצוף לבן בהיר וחד היה עושה פלאים
תא )(22.11.16

ממש לא! זה היה נראה כמו מעבדה או בית מרקחת! )לת(
עמי שראל ,מדינת ישראל )(22.11.16

 .6הריצוף מחשיך את הבית
חר )(22.11.16

לא נכון  -מציף בחום את הבית
טושטוש )(22.11.16

 .7יפה! )לת(
יפעת )(22.11.16

 .8יפה מאד אבל שטח המרפסות בתל אביב
קשישונת בתל אביב )(22.11.16

הוא כן .תסתכלי בחשבון הארנונה שלך) .לת(
ארנון )(23.11.16

 .9שומר על האופי התל אביבי -שאלה לגבי הפתחים
לירון ,צפון השרון )(22.11.16

זה תלוי...
שלומי )(22.11.16

 .10מקסים! אחד הבתים היפים שהיו כאן )לת(
אהה )(22.11.16

 .11מסכימה עם קודמיי לגבי הריצוף )לת(
חוץ מזה נראה מקסים )(22.11.16

 .12דווקא אהבתי את הריצוף ..נותן תחושה חמימה )לת(
מעיין )(22.11.16
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 .13יפה מאוד מאוד
רוית )(22.11.16

יש נגיעות צהוב )לת(
מאיה )(23.11.16

 .14פשוט יפה וחכם! )לת(
פטריוט )(22.11.16

 .15יפה מאוד! וכל הכבוד על הצניעות.
)(22.11.16

לא למשפחה עם  3ומעלה )לת(
שמרית )(27.11.16

 .16מקסים ביותר )לת(
הנני )(22.11.16

 3 .17הצעות ,אפשר?
(22.11.16) Toda

 .18סוף סוף דירה הגיונית )לת(
צחי )(22.11.16

 .19עיצוב נעים מאוד אך תכנון בעייתי לחדר הילדים
אור )(22.11.16

אתה ממש צודק! )לת(
אורית )(22.11.16

 .20עיצוב פנים מרשים
יובל ,ירושלים )(22.11.16

 .21דירה מ-ה-מ-מ-ת
טושטוש )(22.11.16

 .22במילה אחת ,שיעמום) ...לת(
ירון )(22.11.16

תגיד ירון
(22.11.16) Pupik

אבל בכל זאת הגבת) .לת(
מירי )(22.11.16

זה היה טיפ )לת(
לירון )(23.11.16

 .23ריצוף מגעיל
שלומי )(22.11.16

לגבי הריצוף זה תלוי טעם אישי ,לגבי השחור לבן במקלחת  -מסכימה )לת(
)(22.11.16

 .24מהמם .אבל כתבו  4נפשות
)(22.11.16

אולי לכלב יש נפש )לת(
(22.11.16) TAI

לינה משותפת .מיטת ההורים נמוכה )לת(
)(22.11.16

 .25חדר הילדים קטן לבן ולבת
קולגה )(22.11.16

אז כשהילדים יגדלו יעברו דירה ..מה קרה?
יעל )(22.11.16

אבל אין להם כסף )לת(
לדירה אחרת )(23.11.16

 .26ככה !...לא אהבתי את הריצוף
ונגרות ברמה בינונית )(22.11.16

 .27בית חמוד חמוד חמוד חמוד!!! )לת(
יגאל )(22.11.16

 70 .28מטר מרובע
רוני ,אי שם )(22.11.16

זה ממש אבל ממש לא אומר שגם קוראים! )לת(
מירי )(22.11.16

 .29דירה מתוקה מאד) .לת(
אירית )(22.11.16

 .30יפה ונעים!!! )לת(
דני )(22.11.16

 .31בסך הכל ניצול לא רע של החלל
אחת שלא מבינה )(22.11.16

 .32מה עם חדר כביסה??? )לת(
טיטוס )(22.11.16

כתוב :המכונה והמייבש במטבח) .לת(
אור )(22.11.16

 .33מקסים ,הריצוף נהדר
גאיה )(22.11.16
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 .34משפצים? עוברים דירה? רוצים לתרום?
אביגיל )(22.11.16

 .35אכן ,טוב טעם
אבי ,טורונטו )(22.11.16

 .36בית מקסים .ציפיתי ממשהי שהיא אומרת אמנות לקצת אמנות בבית) ...לת(
יולי )(22.11.16

 .37תכנון יפה ביצוע מדוייק )לת(
אורלי )(22.11.16

 .38רק לא רצוף לבן )לת(
)(22.11.16

 .39מדהים ,כל הכבוד
רון )(22.11.16

 .40הבית מהמם ,ועדיין עצוב מה שהוא מסתיר מתחת.
אלישיב )(22.11.16

התגובה מהממת ,ועדיין עצוב מה שהיא מסתירה מתחת.
יאיר )(23.11.16

שלא לדבר על ההסעות הלא נגמרות )לת(
רוני )(23.11.16

 .41מ-א-ו-ד יפה!! וחלל מנוצל היטב!
דנה )(22.11.16

 .42הוינטג' כולל תמונות של בברלי הילס
)(22.11.16

 .43אין כמו סבא )לת(
קוקו )(22.11.16

 .44גם דירות במרכזי הערים באירופה הן קטנות מעוצבות ופונקצנליות )לת(
דירה מקסימה! )(22.11.16

 .45תכנון יפה .סכום השיפוץ יקר מידי ולא ברור
)(22.11.16

 .46כסאות שונים בפינת האוכל.....
)(22.11.16

 .47מה עם חדר כביסה
רחלה )(22.11.16

 .48דירה יפה שמשדרת נעימות והכלבה מתוקה )לת(
ריקי )(22.11.16

 .49מכירה את הקבלן  -מקצוען אמיתי
)(22.11.16

 .50לדעתי יותר עדיף היה להפוך...
אני )(22.11.16

 .51מקסים!!! מי הקבלן?
מקסים !! מי הקבלן? ,שרון )(22.11.16

כצנלסון בניה
חיים )(22.11.16

 .52דירה יפה ופשוטה
(22.11.16) xxx

 .53אני לא מבין היכן  4נפשות כאן
)(22.11.16

לא מוכרים לוקשים
אני מבינה )(22.11.16

נכון .לא הראו התמונות איפה עוד ילד )לת(
מ )(23.11.16

 .54קסם של דירה
יעל )(22.11.16

 4 .55נפשות ב 70מטר מרובע
טל )(22.11.16

 .56מאד יפה אבל על מה הלכו  450אלף שקל? )לת(
)(22.11.16

באמת נשמע קצת גבוה
מיק )(23.11.16

 .57חיים בניתוק מהמציאות
אלפא )(22.11.16

?ולמה שלא יסתפקו
הסבים גדלו שם שלושה )(22.11.16

לא ,כי וילה עצומה בפרברים זה הגיוני
יאיר )(23.11.16

 .58פרקטי ויפהפה.
דפנה )(22.11.16

 .59מהמם
יוסי )(23.11.16
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 .60עבודה יםהפיה ומרשימה
לוינשטין רון ,תא )(23.11.16

 .61מקסים.
)(23.11.16

 .62תכנון לא משהו
(23.11.16) arch

 .63מאוד יפה ופונקציונאלי )לת(
דני )(23.11.16

 .64מרשים .קומפקטי .מה הטלפון והשם של הקבלן והאם מתאים לשפוץ בר )לת(
נעמי ,רמת אביב )(23.11.16

 .65שירותים בלי חלון? לא ממשיכה לקרוא אפילו) ...לת(
)(22.11.16

 .66אין חלונות בשירותים/מקלחת
)(23.11.16

אדריכל הדירה
איליה בר און )(23.11.16

יש חלון למרפסת המקורה
המטיף בשער )(28.11.16

 2 .67שאלות בבקשה:
)(23.11.16

אדריכל הדירה
איליה בר און ,תל אביב )(23.11.16

 .68בית שהוא באמת ראוי להקרא בית,מקסים פרקטי )לת(
פונקציונלי בלי קשקוש ,תהנו מהפשטות המופלאה )(22.11.16

 .69דירה נהדרת אבל
חולמת )(23.11.16

 .70תכנון יפה  -למעט גוון הריצוף שהיה צריך להיות כהה יותר )לת(
אדריכל )(22.11.16

 .71עצוב נורא
)(23.11.16

 .72קלאסית
(23.11.16) 5

 .73מקסים!
שמוליק )(23.11.16

 .74קרינה
)(26.11.16

 .75בוידם בחדר שינה
ורד ,חולון )(27.11.16

 .76משעמם מאוד
מצפה )(27.11.16

 .77מותק של דירה ביתית
המטיף בשער )(28.11.16

 2 .78שאלות :מהיכן הספה בסלון?
אריק ,נתניה )(29.11.16

אדריכל הדירה
איליה בר און )(01.12.16

 .79לא רוצה לגור בפרבר
)(04.12.16

 .80חבל שהרסו ,מתגעגע ללוק של הדירה הישנה )לת(
)(19.12.16

 .81וואוו )לת(
לילי )(20.01.17

 .82ככה צריך! כיף של בית
ע.ו ,.ירושלים )(24.02.17

אדריכל הדירה
איליה בר און ,תל אביב )(04.04.17

 .83הייתם צריכים להזהיר -
יוסי )(02.03.17

 .84מקסים מקסים מקסים )לת(
נעמי א(02.03.17) .

 .85מטבח
מיכל ,מרכז )(10.03.17

אדריכל הדירה
איליה בר און ,תל אביב )(04.04.17

 .86מקסים! תהנו! )לת(
יעלה )(13.03.17

 .87יפה מאוד )לת(
ערן )(14.03.17
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ז'קט שחור בגימור
מטאלי זהוב עם גימור
גומי בשרוולים

שמלת שרוול ארוך עם
צווארון שאל באורך מידי
בגזרה צמודה

₪ 299

₪ 299

₪ 99

₪ 199

קרדיגן סריג דק עם
כיווצים בכתפיים במגוון
צבעים
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שמלת אוברסייז עם
כיסים בשילוב צווארון
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מעיל בומבר בגזרת
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הפרזנטורית המצליחה
של " :Guessהמייסד
מטריד מינית"

אופנה
עיצוב
אוכל
אדריכלות
משפחה
עשו בעצמכם
אנשים
דיאטה
מנטה
Gostyle











ג'ובים שלא יכנסו
לרזומה :הייתי
בייביסיטר לאיגואנה או
בובת פרסומת אנושית









השחקנית שיצאה נגד
דוד גרוסמן והתנצלה
מועמדת לאוסקר -
ולרגע היסטורי

הכל רק בשחור ,לבן אפור וצהוב זרחני ,כולל
המוצצים .ביתה של מעצבת מיוחדת וילדתה

מגזינים



בלוגים
אוכל << אולגה טוכשר
מירב גביש



סיון שטרנבך

אנשים << לירון לב
אבי אשכנזי





אסנת לסטר


ענת צרפתי

עופרה עופר-אורן



עודד בן יהודה

משפחה << מלי גרין







אורלי חרמש



אפרת מוסקוביץ

רומי נדלר



אופנה << ארז עמירן





ניבה יחיאב

סיגל קפלן



נגה שנער-שויער


צביה קגן

עמרי אימבר חלפין









רונית כפיר

ענת לב אדלר





אילנה אפרתי ואור רוזנבוים

דיאטה << ליאורה חוברה

מיכל ויטל




אפרת סיאצ'י



אינס שילת ינאי





ד"ר ברוריה טל



נעם טננבאום ואיציק חזן

שוק הורים << מבצעים בארץ

דורית מנו-טל אור





הדס שואף



יערה קידר



סיון ורקר-פלג



ילנה ויינברג



אדריכלות << אבי פז

פיית הקניות



הודליה כצמן




מיכל שמיר

מירי בן דוד ליוי




ענבר חוברה

גלית שיף ויעל גלעד



עוג'יליה דולסה

נרי אבידן סלע
ורד לוביץ'







דקל גודוביץ





דפנה אוסטר מיכאל

רוני מרו





שירה ברזילי



עיצוב << הרשימה של Cיגלמן


ציפה קמפינסקי



שי ילין
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