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שווה 
להכיר

ערן צ׳כנוביץ בוגר לימודי אדריכלות 
פנים בבית ספר לעיצוב ‘’מימד’’, עומד 
בראש משרד הבוטיק ערן צ'כנוביץ 
אדריכלות ועיצוב פנים המתמחה בתכנון 
בתים פרטים ועיצוב פנים, הכוללים 
תוספות בניה ושיפוץ כללי במטרה למקסם 
את הפוטנציאל של הבית, על אף האילוצים 
בשטח ומסגרת התקציב. המשרד עוסק 
גם בתכנון דירות יוקרה ומשרדים כאשר 
האתגר הגדול בכל פרויקט הוא ליצור תכנון 
ייחודי עבור הלקוחות השונים, תוך שימוש 
בחומרים וטכנולוגיות המתאימים למקום 
ולדרישות המיוחדות של הנכס. העיקרון 
המוביל פרויקטים קטנים וגדולים הינו שימת 
לב על פונקציונאליות מרבית והקפדה על 
www.:לוח הזמנים.  נייד: 052-3874800  אתר

eran-ch.com
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מירית גוטמני, משרד לתכנון, 
והום סטיילינג  עיצוב פנים 
30 שנים בבתים  מתמחה מזה 
פרטיים לצד חללים מסחריים. 
ניסיונה הרב של גוטמני בעיצוב רב 
תחומי מאפשר למשרדה להציע שרות 
של עיצוב פנים בפרויקטים פרטיים לצד 
עסקים עבורם היא משלבת אוריינטציה 
שיווקית ומיתוג התואמים את חזון 
העסק. מירית גוטמני הינה גם מרצה 
להום סטיילינג באוניברסיטה הפתוחה, 
במרכז הבנייה ובמכללות רבות בארץ. 
ההיכרות המעמיקה של המשרד עם 
בעלי מקצוע וספקים בתחום מאפשרת 
שימוש בחומרים עדכניים מתאימים 
ובחירת ספקים מקצועיים עבור כל 
www. :פרויקט.  נייד: 054-7904279 אתר

miritgutmani.com
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אורית בכר, אדריכלית בוגרת 
לתואר אדריכלות.  בצלאל 
משרדה של אורית בכר פועל 
מזה  20 שנה בתחום, ומתמחה 
בעיקר בעיצוב פנים של דירות 
מגורים ומשרדים. כתפיסת העולם 
של אורית בכר, כל לקוח מקבל יחס 
אישי לאורך כל שלבי התכנון והביצוע. 
סגנון העיצוב של בכר מאופיין בשפה 
מודרנית נקייה מתוך ראיה פרקטית 
ואסתטית כאחד, תוך שימת דגש רב 
על התשתיות ושיקומן במידת הצורך 
על מנת להבטיח תוצאה מוצלחת 
ברמה גבוהה לאורך זמן. כל פרויקט 
מתכונן תוך שימת לב ורגישות מלאה 

לתקציב הלקוח.  נייד: 054-6420800 
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מרטה טלמור הינה מעצבת פנים בעלת ניסיון רב שנים המובילה 
פרויקטים בתחום עיצוב הפנים הפרטי והציבורי לצד התמחות 
בעיצוב ותכנון משרדים, חללי עבודה משותפים ומרחבים עסקיים 
כגון חברות הייטק וסטארטאפים. בתהליך התכנון מקפידה המעצבת 
לשלב בין צרכי הארגון ובין הצרכים הפסיכולוגיים והפיזיולוגיים של 
העובדים. טלמור התגוררה שנים בהונג קונג ומשם שואבת השראה לפתרונות 
תכנוניים לחללים קטנים וצפופים. תהליך התכנון מתחיל בשיח, הקשבה 
והבנת רצונות הלקוח על מנת לנתח את ההתנהלות היומיומית שלו. המעצבת 
מרבה להשתמש בצבע כשחקן ראשי, יחד עם בחירה של חומרי גלם שונים 

www.martatalmor.com:ומשלימים. נייד: 054-4548595   אתר
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ליעד יוסף עיצוב פנים, משרד המתמחה 
בעיצוב פנים לחללי מגורים וציבוריים 
נחרב  שימוש  על  דגש  תוך שימת 
בחומרים טבעיים, הקפדה על איכות 
הפרטים ולו הקטנים ביותר, תוך שמירה 
על אסתטיקה ופונקציונאליות.   ליעד יוסף 
יליד הגליל, בן משק, מביא  הינו המעצב 
לתוך עיצוב הפנים את נופי הילדות, תחושת 
המרחבים, החרמון וסלעי הבזלת. לצד דירות, 
לופטים ובתים פרטיים, המשרד מעצב גם 
חללים במבני ציבור, לצד חללים מסחריים 
למותגים מובילים שונים. גישתו לעיצוב דוגלת 
 באמפטיה והקשבה לרצונות של הלקוח.  
www.liadyosef.co.il:נייד: 074-7020002 אתר

ריצוף גרניט פורצלן אפור של HeziBank מייצר את הניגוד הדרוש לאלמנטים המחממים בבית צילום: ישראל כהן
שירותי אורחים בבית עוצבו בסגנון עכשווי ונקי ששומר על איזון בין מרחב 

ופרטיות. כלים סניטריים HeziBank צילום: אביב קורט

צילום: אביב קורט
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איל בר, בוגר בהצטיינות מבית הספר לעיצוב 
Pratt Institute בניו יורק, הקים  ואדריכלות 
את 'איל בר אדריכלים' ב-2005, לאחר התמחות 
 G e n e  K a u f m a n ם  י ל כ י ר ד א ה ד  ר ש מ ב
Architects בניו יורק, ובעבודה כאדריכל בכיר במשרד 
ן  חיוטין אדריכלים. המשרד ממוקם ברמת השרו
ומתמחה בבנייה פרטית, מבנים מסחריים ומבני ציבור 
המתאפיינים בתכנון מוקפד, המותאם לצרכיו וחלומותיו 
של הלקוח, תוך ליווי חם, אישי ומקצועי לכל אורך 
תהליך התכנון והבניה. בתכנון האדריכלי מקפיד איל 
בר על שימוש נרחב באור טבעי ובמתן דגש נרחב על 
 050-6531577  יחסי הגומלים שבין פנים לחוץ . נייד: 

 www.EyalBarArchitects.com :אתר
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חדר רחצה בסגנון מודרניסטי, חיפויים וריצופים של  
HeziBank המעניקים בסיס חם וארצי שמעצים את 

תחושת הבטחון והנוחות צילום פרויקט: ירין בר

צילום: ירין בר
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בין אם הם דרמטיים, 
מרחפים או נסתרים, 
השימוש בחומרים 
וטכולוגיות מתקדמות, 
הופך את עיצוב הבית 
למשימה לקצועניים. 
לרגל סגירת שנת 2019, 
בחרנו ב-6 אדריכלים 
מובילים, אשר חושפים 
את החומרים, הכלים 
הסינטריים, החיפויים 
והעיצובים המעניקים 
לכל עיצוב את הטאץ’ 
המושלם

בחדר המאסטר שולב אמבט פרי-
סטנדינג של HeziBank  ממנו ניתן 
 ליהנות מהנוף בזמן הטבילה באמבט

צילום: ליאור טייטלר

שילוב אריחי גרניט פורצלן גדולים, לצד אריחים דמויי שיש, ואריחים דמויי עץ, כולם נרכשו ב: 
HeziBank ע"מ ליצור יחדיו בהרמוניה את הסגנון המבוקש צילום: מירית גוטמני

חדר רחצה עכשווי עבורו תוכנן ב HeziBank ארון מרווח שמעליו כיור על מנת 
למקסם את שטח האחסון בחלל צילום פרוייקט: אלעד גונן
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שראל כהן
צילום: י


