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של  לרגע  עד  לפחות  ההורים,  של  בביתם  נשארים  אף 
יצירת תא משפחתי משלנו. אנו חשופים לכל מה שקורה 
בעולם, קונים בכל העולם בלי צורך לצאת מהבית, אנחנו 

יותר מתוחכמים, רוצים להתבלט יותר, כל אחד בדרכו.
לעיצוב  מגמות  כשמונה  שנה  מדי  מציגה  פנטון  חברת 
עיקריות  מגמות  בארבע  בחרו  ואידית  הלנה  בצבע. 

שאנחנו, הישראלים, יכולים להתחבר אליהן בקלות.

איפוק בסטייל
פלטת צבעים "בייסיק" בהשראת 

"פשטות מתוחכמת"

"לא משנה לי מה יגידו עליי..."
מפני  פחד  בלי  הסוף"  "עד  ללכת  שמוכנים  כאלה  יש 
שהחברה  וההרגלים  הטרנדים  כל  החברה.  אמירות 
אופציות  ימצאו  תמיד  והם  עליהם,  חלים  לא  מכתיבה 

ייחודיות ושונות כדי לבטא את עצמם.
מעל   - כולנו  מעל  שמרחפים  האנשים  אותם  הם  אלו 

תכתיבי אפנה ומעל מוסכמות החברה. 
דבר,  לכל  דעה  בעלי  הם  שלהם.  בדרך  טעם  אניני  הם 

אספנים של דברים נדירים וסלקטיביים.
הם אינדיבידואליסטים בעלי טעם מפותח משלהם וחסרי 
פשרות גם בעיצוב הבית. אנשים אשר חייבים שיהיה להם 

חותם משלהם.
הטרנד הנוכחי ממשיך את החשיבה העיצובית של השנים 
שקט  גוני  קדימה.  צעדים  כמה  אותה  ולוקח  הקודמות 
ונועם בגימורים מרתקים של טקסטיל רך, ריהוט בצורניות 
פשוטה מעוצבת. שימוש בגוונים אלו, בשילובים מעניינים 
אך  וטבעית,  שלווה  אווירה  יעניק  שגרתיות,  לא  ובנגיעות 

יחד עם זאת בעלת מעוף לכל חלל בבית.

מסורתי חדש
פלטת צבעים בית בכפר בהשראת 

"חזרה לאימא אדמה"

מי אני? מה אני עושה כאן? מה התפקיד שלי בעולם הזה? 
חיים בינינו אנשים טובים שעדיין חשובות להם התשובות 

לכל השאלות הללו. 
כדי  המון  להקריב  שמוכנים  לסביבה,  שדואגים  אנשים 
העולם  את  לעטוף  הטבע,  עם  להתמזג  לאמת,  להגיע 

באהבה.
בידיהם,  המון  מייצרים  הם  רבים,  במקרים  טבעונים  הם 
קצת  אולי  הטבע.  ילדי  הם  עניים,  לנקר  צריכים  לא  הם 
נאיביים, אולי לפעמים לא מחוברים למציאות האכזרית, 
אולי מתנתקים מהמציאות הזאת בכוונה תחילה, אך ללא 

ספק הם מגלים עצמם בכל יום מחדש.
ישן-חדש  של  שילוב  אדמה",  כ"אימא  מתואר  הטרנד 
המתערבב יחד ויוצר חלל בצבעוניות ייחודית ומגוון מאוד. 
צבעיי עץ ואדמה המשלבים אלמנטים של צבעים חמים, 
כמו ורוד מיושן, כתום יחד עם צבעים קרים, כמו כחול וזית, 
וחפצים  ורבגוני. פריטים אתניים  ליצירת מראה אקלקטי 
משווקים או מבית סבתא משלימים את האווירה ומעניקים 

לבית את הטאצ' האישי והחם שלו.

סופט טאץ 
בהשראת "זיכרונות מבית סבתא"

סבתא,  של  ממטבחה  שעלו  התבשילים  לריחות  געגוע 
העתיק  העץ  מזנון  עם  האוכל  פינת  של  נוסטלגי  זיכרון 
החלל  את  עוטפת  הפשטות  והחמים.  הפשוט  והריהוט 
ומעניקה לו תחושה של שלווה ורכות. עץ מלא, בעלי אופי 

אז ומעולם שיחק הצבע תפקיד מכריע בעיצוב מ
הבתים שלנו. הוא משקף את אישיותו של בעל 

הבית, טעמו והעדפותיו. 
הגוון  ועצמה.  גוון  עיקריים:   מאפיינים  שני  יש  צבע  לכל 
מתייחס לשמו של הצבע: כחול, ירוק, צהוב ועוד. העצמה 
בוהק  אדום  לצבע  אם  הצבע:  של  לרוויה  מתייחסת 
המכונה "אדום אש" נוסיף צבע שחור או לבן, הוא יהפוך 

להיות פחות אינטנסיבי והעצמה שלו תשתנה. 
מעצבים  ולכן  בטוח",  על  "ללכת  מעדיפים  האנשים  רוב 
יותר  אך  טבעיים,  פסטל  בצבעי  שלהם  הדירות  את 
מרהיבים  צבעים  להכניס  דווקא  רוצים  אנשים  ויותר 
ידי  על  לרוב  מתקבלת  הצבעים  לגבי  לביתם. ההחלטה 
משותפת  החלטה  שתתקבל  עדיף  ותמיד  הבית,  בעלי 
של כל בני הבית, כיוון שישנם צבעים אשר יכולים להיות 

אהובים על אחד ופחות אהובים על האחר.
אוהבי הצבע מצטיינים בשילובי צבעים בכל הנוגע ללבוש, 
ועוד,  ולצבעי הריהוט  אך ברגע שזה מגיע לקירות ביתם 
אז מתעוררת הבעיה. הם רוצים לחיות בבית צבעוני אך 

מתקשים בשילובי הצבעים. 
ישנו עניין נוסף, שאולי לא כולכם מודעים לכך, והוא שכמו 

באפנה, כך בתחום הצבע, יש מגמות. 
המגמות משתנות מדי שנה, מה שהיה יפה ו"עכשווי" רק 

לפני שנה, מפנה את מקומו למגמה חדשה. 
כעת, בימי הקיץ, כשיש כמה רגעים לצאת מהמרוץ של 
החגים  לקראת  הבית  את  ולהכין  הספר  ובתי  העבודה 

אפשר לרענן אותו ולהלביש אותו מחדש.
המתמחות  פנים  מעצבות  מרקוביץ',  ואידית  מור  הלנה 
הבית  לעיצוב  הצבע  מגמות  את  מביאות  בצבע,  בעיצוב 

 .PANTONE חברת  על  מסתמכות  הן  ל־2014-2015. 
אשר  הצבע,  בתחום  בעולם  מהמובילות  הנה  זו  חברה 
הצבע  בתחום  הטרנדים  את  שנה  מדי  ומציגה  מפתחת 

בתחום האופנה, הטקסטיל ותחום הדקורציות לבית. 
יותר  הופכים  "צרכנים  כי  מציינים   PANTONE בחברת 
ויותר מודעים לעיצוב בצבע", וזה נכון גם לישראל. כל מה 
שקורה במגמות העולמיות קורה גם כאן, כי אנחנו חלק 
מהעולם הגדול - מאוד מעודכנים, מאוד חדשניים, נועזים 

ואמיצים. 
רק  ביטוי  לידי  לבוא  חייב  לא  בבית  שצבע  להבין  חשוב 
בקירות. כל המרכיבים בחלל מעניקים לנו את הצבעוניות: 
ריצוף, תקרה, גופי תאורה והתאורה עצמה, קירות, ריהוט, 
הוא  הרצון  אם  בחדר.  שנמצא  דבר  וכל  כריות,  וילונות, 
לשדרג את החדר בעזרת צבע, ניתן לעשות זאת גם על 
"לזרוק"  תמונות,  להוסיף  ניתן  האחרים.  המרכיבים  ידי 
כריות על הספה, להכניס עציץ או להוסיף וילון ועוד הרבה 

פריטים אחרים שישדרגו את החלל וייתנו לו אופי מיוחד.

מגמות בעיצוב הבית בצבע ל־2014-2015
כל מה שקורה סביבנו, בעולם הגלובלי אשר אנו מהווים 
חלק בלתי נפרד ממנו, משפיע על עיצוב הבית בכלל ועל 

בחירת הצבע בפרט.
גיסא,  מחד  אינדיבידואליסטים  ויותר  ליותר  הופכים  אנו 
לחלק  אותנו  הפך  הווירטואלי  העולם   - גיסא  ומאידך 

מהעולם הגדול שאין בו סודות.
המציאות, הסביבה שלנו והמצב הכלכלי קורא לנו לקנות 
פחות אך בצורה איכותית יותר. אנחנו תלויים בעיר והחיים 
בעיר יקרים, כך שאנו מסתפקים בדירות קטנות ולפעמים 
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של  לרגע  עד  לפחות  ההורים,  של  בביתם  נשארים  אף 
יצירת תא משפחתי משלנו. אנו חשופים לכל מה שקורה 
בעולם, קונים בכל העולם בלי צורך לצאת מהבית, אנחנו 

יותר מתוחכמים, רוצים להתבלט יותר, כל אחד בדרכו.
לעיצוב  מגמות  כשמונה  שנה  מדי  מציגה  פנטון  חברת 
עיקריות  מגמות  בארבע  בחרו  ואידית  הלנה  בצבע. 

שאנחנו, הישראלים, יכולים להתחבר אליהן בקלות.

איפוק בסטייל
פלטת צבעים "בייסיק" בהשראת 

"פשטות מתוחכמת"

"לא משנה לי מה יגידו עליי..."
מפני  פחד  בלי  הסוף"  "עד  ללכת  שמוכנים  כאלה  יש 
שהחברה  וההרגלים  הטרנדים  כל  החברה.  אמירות 
אופציות  ימצאו  תמיד  והם  עליהם,  חלים  לא  מכתיבה 

ייחודיות ושונות כדי לבטא את עצמם.
מעל   - כולנו  מעל  שמרחפים  האנשים  אותם  הם  אלו 

תכתיבי אפנה ומעל מוסכמות החברה. 
דבר,  לכל  דעה  בעלי  הם  שלהם.  בדרך  טעם  אניני  הם 

אספנים של דברים נדירים וסלקטיביים.
הם אינדיבידואליסטים בעלי טעם מפותח משלהם וחסרי 
פשרות גם בעיצוב הבית. אנשים אשר חייבים שיהיה להם 

חותם משלהם.
הטרנד הנוכחי ממשיך את החשיבה העיצובית של השנים 
שקט  גוני  קדימה.  צעדים  כמה  אותה  ולוקח  הקודמות 
ונועם בגימורים מרתקים של טקסטיל רך, ריהוט בצורניות 
פשוטה מעוצבת. שימוש בגוונים אלו, בשילובים מעניינים 
אך  וטבעית,  שלווה  אווירה  יעניק  שגרתיות,  לא  ובנגיעות 

יחד עם זאת בעלת מעוף לכל חלל בבית.

מסורתי חדש
פלטת צבעים בית בכפר בהשראת 

"חזרה לאימא אדמה"

מי אני? מה אני עושה כאן? מה התפקיד שלי בעולם הזה? 
חיים בינינו אנשים טובים שעדיין חשובות להם התשובות 

לכל השאלות הללו. 
כדי  המון  להקריב  שמוכנים  לסביבה,  שדואגים  אנשים 
העולם  את  לעטוף  הטבע,  עם  להתמזג  לאמת,  להגיע 

באהבה.
בידיהם,  המון  מייצרים  הם  רבים,  במקרים  טבעונים  הם 
קצת  אולי  הטבע.  ילדי  הם  עניים,  לנקר  צריכים  לא  הם 
נאיביים, אולי לפעמים לא מחוברים למציאות האכזרית, 
אולי מתנתקים מהמציאות הזאת בכוונה תחילה, אך ללא 

ספק הם מגלים עצמם בכל יום מחדש.
ישן-חדש  של  שילוב  אדמה",  כ"אימא  מתואר  הטרנד 
המתערבב יחד ויוצר חלל בצבעוניות ייחודית ומגוון מאוד. 
צבעיי עץ ואדמה המשלבים אלמנטים של צבעים חמים, 
כמו ורוד מיושן, כתום יחד עם צבעים קרים, כמו כחול וזית, 
וחפצים  ורבגוני. פריטים אתניים  ליצירת מראה אקלקטי 
משווקים או מבית סבתא משלימים את האווירה ומעניקים 

לבית את הטאצ' האישי והחם שלו.

סופט טאץ 
בהשראת "זיכרונות מבית סבתא"

סבתא,  של  ממטבחה  שעלו  התבשילים  לריחות  געגוע 
העתיק  העץ  מזנון  עם  האוכל  פינת  של  נוסטלגי  זיכרון 
החלל  את  עוטפת  הפשטות  והחמים.  הפשוט  והריהוט 
ומעניקה לו תחושה של שלווה ורכות. עץ מלא, בעלי אופי 

אז ומעולם שיחק הצבע תפקיד מכריע בעיצוב מ
הבתים שלנו. הוא משקף את אישיותו של בעל 

הבית, טעמו והעדפותיו. 
הגוון  ועצמה.  גוון  עיקריים:   מאפיינים  שני  יש  צבע  לכל 
מתייחס לשמו של הצבע: כחול, ירוק, צהוב ועוד. העצמה 
בוהק  אדום  לצבע  אם  הצבע:  של  לרוויה  מתייחסת 
המכונה "אדום אש" נוסיף צבע שחור או לבן, הוא יהפוך 

להיות פחות אינטנסיבי והעצמה שלו תשתנה. 
מעצבים  ולכן  בטוח",  על  "ללכת  מעדיפים  האנשים  רוב 
יותר  אך  טבעיים,  פסטל  בצבעי  שלהם  הדירות  את 
מרהיבים  צבעים  להכניס  דווקא  רוצים  אנשים  ויותר 
ידי  על  לרוב  מתקבלת  הצבעים  לגבי  לביתם. ההחלטה 
משותפת  החלטה  שתתקבל  עדיף  ותמיד  הבית,  בעלי 
של כל בני הבית, כיוון שישנם צבעים אשר יכולים להיות 

אהובים על אחד ופחות אהובים על האחר.
אוהבי הצבע מצטיינים בשילובי צבעים בכל הנוגע ללבוש, 
ועוד,  ולצבעי הריהוט  אך ברגע שזה מגיע לקירות ביתם 
אז מתעוררת הבעיה. הם רוצים לחיות בבית צבעוני אך 

מתקשים בשילובי הצבעים. 
ישנו עניין נוסף, שאולי לא כולכם מודעים לכך, והוא שכמו 

באפנה, כך בתחום הצבע, יש מגמות. 
המגמות משתנות מדי שנה, מה שהיה יפה ו"עכשווי" רק 

לפני שנה, מפנה את מקומו למגמה חדשה. 
כעת, בימי הקיץ, כשיש כמה רגעים לצאת מהמרוץ של 
החגים  לקראת  הבית  את  ולהכין  הספר  ובתי  העבודה 

אפשר לרענן אותו ולהלביש אותו מחדש.
המתמחות  פנים  מעצבות  מרקוביץ',  ואידית  מור  הלנה 
הבית  לעיצוב  הצבע  מגמות  את  מביאות  בצבע,  בעיצוב 

 .PANTONE חברת  על  מסתמכות  הן  ל־2014-2015. 
אשר  הצבע,  בתחום  בעולם  מהמובילות  הנה  זו  חברה 
הצבע  בתחום  הטרנדים  את  שנה  מדי  ומציגה  מפתחת 

בתחום האופנה, הטקסטיל ותחום הדקורציות לבית. 
יותר  הופכים  "צרכנים  כי  מציינים   PANTONE בחברת 
ויותר מודעים לעיצוב בצבע", וזה נכון גם לישראל. כל מה 
שקורה במגמות העולמיות קורה גם כאן, כי אנחנו חלק 
מהעולם הגדול - מאוד מעודכנים, מאוד חדשניים, נועזים 

ואמיצים. 
רק  ביטוי  לידי  לבוא  חייב  לא  בבית  שצבע  להבין  חשוב 
בקירות. כל המרכיבים בחלל מעניקים לנו את הצבעוניות: 
ריצוף, תקרה, גופי תאורה והתאורה עצמה, קירות, ריהוט, 
הוא  הרצון  אם  בחדר.  שנמצא  דבר  וכל  כריות,  וילונות, 
לשדרג את החדר בעזרת צבע, ניתן לעשות זאת גם על 
"לזרוק"  תמונות,  להוסיף  ניתן  האחרים.  המרכיבים  ידי 
כריות על הספה, להכניס עציץ או להוסיף וילון ועוד הרבה 

פריטים אחרים שישדרגו את החלל וייתנו לו אופי מיוחד.

מגמות בעיצוב הבית בצבע ל־2014-2015
כל מה שקורה סביבנו, בעולם הגלובלי אשר אנו מהווים 
חלק בלתי נפרד ממנו, משפיע על עיצוב הבית בכלל ועל 

בחירת הצבע בפרט.
גיסא,  מחד  אינדיבידואליסטים  ויותר  ליותר  הופכים  אנו 
לחלק  אותנו  הפך  הווירטואלי  העולם   - גיסא  ומאידך 

מהעולם הגדול שאין בו סודות.
המציאות, הסביבה שלנו והמצב הכלכלי קורא לנו לקנות 
פחות אך בצורה איכותית יותר. אנחנו תלויים בעיר והחיים 
בעיר יקרים, כך שאנו מסתפקים בדירות קטנות ולפעמים 
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משולבים  ייחודיים  ברזל  פרזולי  בתוספת  נוסטלגי  ונופך 
במזנון ומעניקים להם מגע אישי. 

עדינות,  וטקסטורות  פסטלים  בצבעים  מאופיין  הטרנד 
רקמה  וקרושה,  תחרות  עגולים.  וקווים  רך  טקסטיל 
להשלמת  דולקים  נרות  החלל.  את  ימלאו  יד  ועבודות 
קר  חורף  בערב  החלון  על  מתדפק  כשהגשם  האווירה 

מעניקים לטרנד את הטאץ' המשלים.

שיק ישראלי
פלטת צבעים בהשראת "האקטואליה"

האם קיים מושג כזה "שיק ישראלי"? הרי מי שחושב על 
עצמו כמחובר נפשית למושג CHIC נוטה לשייך את עצמו 
למערב ורואה את ה"כאן" כמשהו מתוחכם הרבה פחות. 
שיק ישראלי מתוחכם ומחוספס יותר משיק אירופאי, נועז 

יותר, חוצה גבולות ומוסכמות, מפתיע וחצוף.
להיות  חייב  הוא  עמידות,  אלא  עושר,  מחייב  אינו  הוא 
חדה  פרשות  עם  ותרבות  אקטואליה  תמיד.  מעודכן 
)משלו( שלא תשתמע לשני צדדים. הוא מרשים באהדתו 

לאפנה בעלת חותם אישי בולט. 
המאופיינים  מצומצמים  עירוניים  בחללים  חיים  רובנו 
בעיצוב חסר דמיון וחסר צבע. המגמה השנה היא לשנות 
לחלוטין את התפיסה הזאת - יותר צבע, יותר הבעה, יותר 
אישי והרבה הרבה יותר ססגוני. שימוש בצבעים מגוונים, 
ססגוניות ומשחקי גוונים - לא עוד גוני אפור או בז' חיוורים - 
השנה הצבע חוזר לבית שלנו, ויותר מכל דבר מבטא את 
האישיות שלנו. שימוש בצבעים עזים בקירות הבית, ריהוט 
ופריטים גדולים כקטנים הוא הביטוי החדש של 2014/15. 
ירוקים, צהובים, ורודים, כחולים - כולם יכולים להשתלב 

נהדר בחלל הבית ולשקף את האישיות של הגרים בו.

אז כיצד בוחרים את פלטת הצבעים מתוך 
הטרנדים? מה הכי מתאים לכם?

דמיינו לעצמכם את הרגעים שבהם אתם מתחבטים מול 
לנו  שיש  פי  על  אף  ללבוש?  מה  בשאלה:  הבגדים  ארון 
המון ניסיון בהתאמת בגדים )הרי אנו מתלבשים מדי יום(, 
הבחירה בבגדים המתאימים לא תמיד פשוטה. האפנה 
השילובים  יהיו  מה  גזרה,  איזו  נלבש,  מה  לנו  מכתיבה 
המוצלחים ביותר, מה הצבעים שעלינו לבחור גם בחנויות 
הבגדים וגם מתוך הארון שלנו. גם אם מישהו אינו מגדיר את 
עצמו כ"פריק" האופנה, אנו נחשפים לאופנה בכל מקום. 

לבנות . 1 ניתן  בצבע,  הבית  את  לעצב  להתחיל  כדי 
"לוח האווירה" בדומה ללוחות שבינינו עבורכם  את 
על לוח שעם או להדביק אלמנטים ותמונות על דף 

 .)A2 או A3 עדיף(
של  תמונות  לחפש  כדאי  זה  שבשלב  ספק  אין 
הבית.  בני  על  האהובים  בצבעים  מעוצבים  חדרים 
בשילובים  להתבונן  ניתן  בתים  של  תמונות  מלבד 
מעניינים מעולם האפנה, עולם האוכל וכמובן עולם 
ולים, צאו  הטבע. אם אתם מתחברים למשל לחול 
מתוך הנחה שבפלטת הצבעים שלכם יהיו גוני חול 

וגוני תכלת.
לא  צבעים,  מ-2-3  הקומפוזיציה  את  להרכיב  נסו 

יותר.
את  לבנות  כדי  על דעתכם  העולה  דבר  בכל  השתמשו 
צבעוני,  נייר  פיסות   - הצבע  סביב  שלכם  האווירה  לוח 
וכל דבר  בדים, כפתורים, חוטים, תמונות ממגזיני אפנה 

אחר.
נסו להרכיב את הקומפוזיציה המושלמת בשבילכם.
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ויצירתית.  כיפית  מאוד  עבודה  היא  האווירה"  "לוח  בניית 
שהלוחות  העשייה,  את  אוהבים  כך  כל  אנשים  לפעמים 
הופכים ליצירת אמנות לקישוט הבית. אפשר לבצע את 
יצירתית  עבודה  של  כיפיות  שעות  מספר  תוך  העבודה 

ומשותפת לכל המשפחה.
הכול בידיים שלכם.

ולתקרה. . 2 לקירות  בסיס  צבעי  מבחירת  התחילו 
למשטחים  או  קירות  לצביעת  שישמשו  הצבעים 
לא  לעין.  ונעימים  בהירים  להיות  צריכים  גדולים 

חייבים להשתמש בגוון אחד בלבד באותו החלל. ניתן 
שאר  את  ולצבוע  מסוים  בצבע  אחד  קיר  להבליט 
הקירות של אותו החלל בגוון אחר, כך שמשתמשים 
מקסימום בשני גוונים באותו החלל. כמו כן, בחללים 

שונים בבית ניתן להעניק לכל חלל צבע משלו. 
להיות  יכולה  תקרה  כל  תקרה:  לצביעת  באשר 
בצבע לבן, בצבע של הקירות או בגוון אחד כהה יותר 
הלב  תשומת  את  למשוך  צריך  השילוב  מהקירות. 

ולייצר הרמוניה. 
בחרו את הצבע של הרהיטים הגדולים, כמו ספות, . 3

וייצרו  בחלל  שישתלבו  כך  וארונות,  שולחנות 
הרמוניה יחד עם קירות הבית.

נוספים . 4 דקורטיביים  בפריטים  העיצוב  להשלמת 
וטקסטיל משלים כדאי להשאיר את החשיבה לסוף 

התהליך. 
וצבע  עניין  להוסיף  יכולים  הדקורטיביים  הפריטים 

לחלל ולהיות מקור תשומת הלב שלו.

אין ספק שהשנה הזאת מביאה את בשורת הצבע חזרה 
לצבעוניות-יתר  בנויים  כולנו  לא  אבל  שלנו,  הבית  אל 
בנוח  מרגישים  אינכם  אם  לחיים.  אחת  בבת  שתיכנס 
לבחור  תוכלו  מאוד,  צבעוני  לבית  חד-גוני  מבית  לעבור 
ואת  האופי  את  מהאחרים  יותר  המבטאים  הצבעים  את 
האהבה שלכם לצבעים ולהתחיל בקטנה בפינה מסוימת, 
בתמונה  הספה,  על  בכריות  אפילו  או,  מסוים,  בחדר 

חדשה, או בצביעה של קיר אחד. 
לחיות  להפסיק  מצבעים,  לפחד  להפסיק  היא  המטרה 
בגוני בז' חסרי אישיות. צבעוניות יכולה להיות ביטוי משגע 
של האישיות המיוחדת שלכם, של האווירה שאתם רוצים 
שתהיה בבית. הכניסו צבע בכל פינה שרק תוכלו, ותראו 

את השינוי מיד - באחריות! 

הלנה מור ואידית מרקוביץ, מעצבות פנים והום סטיילינג, 
 Color שנקרא  וסטייליסטים  פנים  למעצבי  קורס  פיתחו 
בקרב  ללהיט  הפך  הקורס  בצבע".  "עיצוב  או   Design
מעצבי פנים וסטייליסטים. במסגרתו הן מלמדות את קהל 
לבית.  הצבעים  להתאמת  וטריקים  טכניקות  המקצועי 
"אנו מתעדכנות מדי יום בהמון חומרים מכל העולם לגבי 

הצבע".
ועיצוב בתים  אידית והלנה מבצעות פרויקטים של תכנון 
ובניית  ראשונות  סקיצות  משלב  החל  ודירות  פרטיים 
הבית.  הלבשת  של  הסופי  לשלב  ועד  עיצובי  קונספט 
הזמן  כל  והן  בפיהן,  תמיד  נמצאים  החדשים  הטרנדים 

מביאות את הבשורה החדשה בתחום עיצוב הבית.

הלנה מור: 054-8862823 
אידית מרקוביץ: 054-7477009
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