
 לפני חמש שנים הוציאה שירלי דן את 
ספרה הראשון "בבית עם שירלי דן", שהיה 

לרב-מכר. עתה היא חובקת את ספרה השני, 
"בבית עם שירלי דן 2", מאת אורלי רובינזון, 

שגם היתה אמונה על ספרה הראשון של 
דן. את הספר חיברה דן  לצד שלל עיסוקיה, 

שטיחים, מוסיפה מזנון, כרגע הופכת את 
המרתף ליחידה עבור הבן שלי. הסגנון 

אצלי בבית מאוד חם וטוסקני, אבל תמיד 
אפשר לעשות שילובים. גם אם זה יותר 

נקי סגנונית, הסך הכל שמתקבל הוא 
חם ונעים וממש לא מוזיאוני. אני בעצמי 
בן אדם מאוד חם, אוהבת לארח חברים 

ומשפחה. זה גם מה שאני דואגת להכניס 
לבתים שאני מתכננת. ישראלים אוהבים 

לארח וזה משתקף היטב בבתים שלי".
בספר מנגישה דן את מחוזות אירופה, 

פרובאנס וטוסקנה לישראלים, לא 
שוכחת את האלמנטים המודרניים, 

ומשלבת בסביבה הטבעית בתים 
פרטיים של משפחות בכל רחבי הארץ, 

המושקעים בעיצוב ובפרטים - מהיסודות 
ועד רמת המזוזות, הנרות והכריות. "בכל 

פרויקט אני מעניקה חשיבות רבה לתכנון 
החללים, אבל לעולם לא שוכחת את 
ההלבשה, את המצעים או השטיחים. 

בכל תקציב אפשר לעשות דברים יפים, 
רק צריך להיערך לכך מראש ולהביא 

בחשבון שממוצע התקציב לבית מושקע 
הוא החל מ-10,000 שקל למטר מרובע".

ספרה החדש כולל תוכניות 
אדריכליות, המלצות, טיפים, שאלות, 

השראות ומחשבות הקשורות לתהליך 
העיצוב מ-א' ועד ת'. בראייתה, בית הוא 
אמצעי להגשמת פנטזיות ומאוויים, תוך 

התייחסות לצרכים פרקטיים ותקציביים. 
"ברגישות ומקצועיות שירלי דן עושה 
תהליך מעמיק עם לקוחותיה עד לקבלת 
התוצר המוגמר. היא לומדת וחוקרת את 

המשפחה, את החיבור בין פנים לחוץ, הקשר 
בין אדם לסביבה, תוך בחירה מדוקדקת 

של חומרי גמר, ולבסוף ליקוט פרטי ריהוט 
ודקורציה כדי להפוך את התהליך הזה 

לבית", מסבירה אורלי רובינזון, שליוותה 
וכתבה גם את ספרה השני. 

יכולותיה, להציב שאלות ולחקור 
לעומק את חייהם והווייתם של בעלי 

הבית, מאפשרות להגדיר היטב את 
הטעם והצרכים, ואלה זוכים מצידם 
לתהליך חווייתי, המקבץ התייחסות 

להשראות וחוויות שצברו לאורך השנים. 
דן: "עיצוב הוא הרבה מעבר ליופי. הוא 
הבנה מעמיקה בהתנהלות אמיתית של 
בני אדם בתרחישים שונים, ואני חשה 

שיותר ויותר אנשים מפנימים זאת. אחד 
מתפקידיי כמתכננת הוא לגרום לבעלי 

הבית להרגיש בבית ולממש את כל 
הפנטזיות שלהם. יש בכוחו של עיצוב 

להשפיע על מצב הרוח, על הרגשות ועל 
החיים עצמם".

מה מאפיין את הבתים שלך?
"חום ופרקטיות, שמתאימים ספציפית 
לכל משפחה, והדאגה ליצור בית שיהיה 

כיף לחיות בו. מעבר לכך קיימים הירידה 
לפרטים, שפע של אור, חיבור בין החוץ 
לפנים ותחושת אופן ספייס עם תקרות 
גבוהות. תמיד תהיה הפרדה בין אגפים, 

אם בין ציבורי לפרטי ואם בין הורים 
לילדים. אני אוהבת לאפשר יציאה 

לגינה לא רק מהסלון אלא גם מהמטבח, 
ותמיד אצניע את שירותי האורחים כדי 

שיאפשרו לאורח להרגיש בנוח. בסוויטת 
ההורים אבנה תחושה של מלון בוטיק 

שלא תרצה לצאת ממנו".
מאפיין ברור נוסף של בתיה הוא 

השימוש בחומרים טבעיים, בין אם אבן 
ובין אם עץ. "הצבעוניות של החומרים 

משתנה כדי להתאים אותה לסגנון 
המשפחה – אירופאי או טוסקני - אבל 

הטאץ' הטבעי שלי יהיה שם תמיד". היא 

המשרה המלאה שלה כבעלת משרד לתכנון, 
אדריכלות ועיצוב פנים, המתמחה בתכנון 

בתי יוקרה למשפחות. 
דן לא מפסיקה לשדרג את ביתה 

הפרטי בעין ורד, לטפל בו ולהחליף בו 
חפצים. "אני כל הזמן מחליפה רהיטים, 

כשהיא חיה ונושמת עיצוב בכל רגע מחייה, 
כולל בשעות הפנאי שלה, מצאה שירלי דן זמן 

לנשום ולהוציא את ספרה השני, "בבית עם 
שירלי דן 2", המאגד 10 בתי יוקרה שעוצבו 

ותוכננו על ידה באופן אישי וקרוב, עד לפרט 
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נעזרת בחברת "פרקטים", המתמחה 
בחומרים טבעיים לריצופי פנים וחוץ, 

אבן, פרקט, בריקים, בורגון. "כל 
האופציות פתוחות בפניי", היא אומרת.

מה מחבר את הישראלים לסגנון 
האירופאי או הטוסקני?

"בסופו של דבר אנחנו רוצים בית יפה 
ומעוצב, אבל גם שיהיה פרקטי ושיהיה 
כיף לחיות בו. השילוב של תכנון בדגש 

על צרכים והירידה לפרטים והלבשת 
הבית משלימים את התמונה".

היא אמא לארבעה: חייל בקבע בן 
22, בת 18 העומדת לפני גיוס, ובני 13 

ו-8. הבית שתכננה לעצמה במושב, 
ומופיע בספרה הראשון, מלא תמיד 

חברים שהפכו לחלק מהמשפחה. "יש 
לי נטייה לשילוב הבתים האירופאיים 

החמים, ובספר החדש רואים את זה 
יותר, שניתן לעשות שילובים מודרני 

מבפנים, אירופאי מבחוץ, עם קרניזים, 
דקורים ומרפסות הרצל. לפעמים אני 

נכנסת עם אלמנטים כאלה בעדינות גם 
פנימה", היא מעידה על עבודתה. היא 

הנדסאית אדריכלות בהכשרתה, וכבר 
22 שנה  מנהלת את הסטודיו שהקימה - 
בשנים האחרונות בבית רולדין בקדימה, 
שם הוא ממוקם. עשרת העובדים שלה, 

אדריכלים, הנדסאים ומעצבי פנים, 
עובדים נכון לעכשיו במקביל על יותר 

מ-50 פרויקטים. 
מה מנהל אותך ביומיום?

"המזכירה שלי", היא צוחקת ומודה 
שאלה הפרויקטים שלה. "אני עסוקה 

מבוקר עד ערב בעבודה שלי, רצה 
מפגישה לפגישה, או שאני בשטח או 

בבחירות וקניות לבתים. יש ימי משרד 
שבהם אני עובדת על תוכניות או נפגשת 

עם לקוחות, חיה ונושמת עיצוב". 
איפה את רואה את הסטודיו שלך 

בעוד חמש שנים?
"למרות שיש לנו הכל בארץ, אני 

מאמינה שנצא לחו"ל. לקוחות שתכננתי 
להם בתים פרטיים פונים אליי עם 

בקשות לבית קיץ על חוף ביוון או לבית 
להשקעה בארצות הברית, וזה הכיוון".

את הפרויקטים החדשים ניתן 
לראות בספרה החדש "בבית עם שירלי 

דן 2", מאת אורלי רובינזון, בהוצאת 
מטר. 312 עמודים בפורמט מפואר. 
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