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עיצוב 
לכ־ו־ל־ם

אחרי שנים של ספרי עיצוב 
גדושים בבתים שרובנו 

יכולים רק לחלום עליהם, 
החליטה אורלי רובינזון לכוון 

למכנה משותף רחב יותר 
עם הספר החדש "עיצוב בר 

השגה – כוחו של הסטיילינג", 
שעוסק בהלבשת בתים 

ומתרכז בדירות ובבתים 
ששופצו בתקציב צנוע יחסית. 

כדי לקצץ גם במחיר הספר 
החליטה רובינזון להדפיס 
אותו במימון המונים, כך 
שכעת תוכלו לקנות אותו 

תמורת 98 שקל באתר 
 jumpstarter.co.il

קרן אור
מתוך קולקציית הקיץ החדשה של פוקס 

הום, שכוללת צידניות וקופסאות קירור 
שונות, אהבנו במיוחד דווקא את מגבת 

החוף, שגוני הקשת בענן המעודנים שלה 
הזכירו לנו דובון אכפת לי מתוק במיוחד 
)והי, יצור עגלגל ופרוותי על החוף? הכי 

אנחנו(. 99 שקל, להשיג בפוקס הום. 

גילי קנלבאום

חדשות עיצוב

הצד הנכון
שולחנות הצד העשויים זכוכית של 

המעצבת האיטלקייה שרה פרארי לחברת 
DURAME מצליחים לשלב קלילות 

אוורירית עם תחושה של עושר עיצובי, 
כך שלמרות הקו המינימליסטי, התוצאה 

המתקבלת נמצאת יותר באזורי הבוהו־שיק. 
saraferraridesign.com :לפרטים

עסק נשי 
Mikalulla היא הגלריה החדשה של שרון הורוביץ־חורש, מהנדסת 

בניין שעשתה הסבה מקצועית לאחר לידת בנה השלישי, והיום מוכרת 
פריטים ייחודיים שהיא מלקטת בעצמה, למשל שטיחים נדירים או 
כיסאות צבעוניים ששיפצה במו ידיה. במקום גם מחלקת אאוטלט 

המציעה פריטי טקסטיל של מעצבים מובילים מקולקציות של עונות 
חולפות במחירים מוזלים במיוחד. אזור התעשייה במושב סלעית.

להתחיל מוקדם
חנות מוצרי הנייר המעוצבים 
Yooletta מציעה במהלך יולי 

קייטנת קיץ של שבוע לגילי 14-10, 
הכוללת מגוון סדנאות יצירה, למשל 

גילוף חותמות והדפסה על עץ. הכי 
בשבילנו. מתי המחזור של בנות 30 

פלוס? מסריק 17, ת"א, לפרטים: עמי 
054-4561936, מיה 054-6244525

חלום לבן
בקרב שפע מלונות הבוטיק המעוצבים שנפתחים לאחרונה בלט לנו ה"ווייט וילה", שחדריו עוצבו על ידי 

האיטלקי סטפאנו דורטה בסגנון שמצליח לשלב אירופיות מפנקת עם תל־אביביות קולית ונקייה. 1,750-1,000 
whitevillahotel.com ,03-6028870 ,שקל ללילה, שד' בן ציון 25, ת"א

עיצוב טוב, מטרה טובה
נכון, נייר הטואלט שבתמונה הוא בכלל אוסטרלי, ולא סביר שיגיע 

 ,Who Gives a Crap לארץ בקרוב. ועדיין חשבנו שראוי שתכירו את
חברה שמכניסה עיצוב לפינה חדשה בבית עם ניירות טואלט מעוצבים, 
וכאילו שזה לא מספיק כדי לשמח אותנו )רמז: זה לגמרי כן(, גם תורמת 

50 אחוז מהרווחים לארגונים שמקדמים סניטציה ובריאות בעולם 
whogivesacrap.org .המתפתח

נצמדת, אבל יודעת 
גם לשחרר

ה"קלינג" הוא פיתוח ישראלי מעניין במיוחד: 
יריעת קנבס דקה ומעוצבת הנצמדת ללא 

דבק לכל משטח )קירות, ארונות, שולחנות, 
מזוודות ואפילו בגדים(. היא ניתנת להסרה 
בקלות ומתאימה לשימוש רב פעמי. באתר 
החברה תמצאו מגוון של עיצובים ותוכלו 
אפילו לעצב מדבקה בעצמכם. מ־89 שקל 

 cling.co.il ,ליריעה

יוסף המרפד
כמו קולקציית הבגדים החדשה, גם קולקציית 
הרהיטים של המעצב יוסף נוצרה בהשראת 
האר־דקו ומאופיינת בעיטורים גיאומטריים 
ובהדפסים דיגיטליים נועזים. אהבנו. 7,500 
שקל לכורסה שבתמונה, להשיג בבית יוסף 

ויעקב, יהודה מרגוזה 28, יפו

חדר בעיצובה 
של מירי בלבול, 

מתוך הספר 


