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"בחייה המקצועיים של מעצבת יש רגעי סיפוק והגשמה עצמית רבים. אחד מרגעי השיא עבורי היה עיצוב פרויקט 
בלוקיישן המושלם: מלון בוטיק הממוקם על צוק לחופו של הים האדריאטי. אחד האתגרים הבולטים היה לחוש 
את המקום כדי לקלוע לטעמם ולצרכים של קהלי היעד וליצור עבורם חוויית אירוח בלתי נשכחת. לבצע מיזם 
בסדר גודל כזה מחוץ לגבולות ישראל, בסביבה זרה ולא מוכרת, זאת בהחלט סיטואציה מאתגרת, בטח ובטח כאישה יחידה בסביבה גברית מחוספסת. 
את הקבלן מכפר סבא, הרצף מרהט, החשמלאי מראשון לציון והנגר מפתח תקווה החליפו הקבלן מבלגרד, הרצף מאיסטנבול, החשמלאי מסרייבו, 
הנגר מטורקיה והאינסטלטור מסקופיה, ורק המעצבת נשארה אותה אחת מתל אביב. לשמחתי, ממש כמו מוזיקה וכדורגל, עיצוב הוא שפה בינלאומית 

שמדוברת בכל המקומות, וגם היום, חודשים אחרי, אני עדיין נרגשת לראות את המלון פועל במלוא המרץ ואת העובדים והשוהים בו מאושרים". 

נירית פרנקל
"כאשת מקצוע אני מתרגשת ממבנים שמקבלים פרשנות ואינטרפרטציה 
חדשה ביחס לייעוד המקורי שלהם. מאז שאני זוכרת את עצמי פנטזתי לגור 
ובשנה החולפת החלום מתחיל להתגשם  באסם שעבר הסבה למגורים, 
ויותר פופולריים גם כאן אצלנו בישראל.  יותר  מכיוון שבתי החווה נעשים 
בתי החווה מתאימים במיוחד למגרשים גדולים ולאנשים שיש להם חיבור 
לאדמה ולמקום. מדובר בסגנון מאוד ספציפי, וויזואלית, פנים וחוץ, אלה 
בתים עם מראה מאוד ברור וקשה להתעלם מהם. הם מתוכננים ברובם על 
פני מפלס אחד ומותירים די שטח לגינה מסביב. אנחנו משתמשים בחומרים 
קיימים כמו רעפים שעברו התיישנות, אבן גסה מפירוק, עץ ממוחזר, חיפויים 
 Outdoor-וריצופים קיימים שהשתמשו בהם בעבר ואלמנטים נוספים. ה
הפרטיים.  בבתים  לראות  רגילים  שאנחנו  ממה  שונה  מעט  החווה  בבתי 
הפיתוח יותר פראי, ונעשה שימוש במעברים טבעיים, פחות מדשאות ויותר 

צמחייה סבוכה ואותנטית". 

ענת סודרי

רויטל רודצקי 
"דירה בלב שכונה שקטה בתל אביב, מיושנת ומבוגרת, שתוכננה ושופצה 
כך שהפכה למודרנית, צעירה, מוארת ומותאמת לדיירים כמו כפפה ליד. 
נבחרו גוני צבע עמוקים ומעושנים, ובשילובם הם יוצרים מראה נוכח, חם 
ומלא תעוזה שמתאים מאוד ללקוחה, אושיית אינסטגרם תוססת. נקודת 
פינה  בכל  פונקציונלי  שימוש  לאפשר  הייתה  הדירה  בתכנון  שלי  המוצא 
ופינה, מה שהביא אותי לחקור את אורח החיים של הלקוחות לעומק. הם 
מצדם הפקידו בידיי את מלאכת העיצוב באמון מלא ונתנו לי יד חופשית 
עבודה  פינת  לתכנן  היה  בתהליך  האתגרים  אחד  ובשילובים.  בבחירות 
ובו זמנית להיות  ללקוחה שתהיה בשבילה כמו מגדלור ובה תוכל לעבוד 
קשובה לרחשי הבית. עמדת העבודה תוכננה בתוך נישה קיימת בין חלל 
המטבח לחלל פינת האוכל. התכנון איחד בין פונקציית העבודה במטבח 
לבין האי, כך שאזור העבודה אמנם מופרד, אך היא נשארת במרכז העניינים, 

ונשארת גם האופציה לאכול על האי ולארח בו זמנית".
 


