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עורכת מתארחת - שירלי דן: אדריכלות ועיצוב
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עיצוב עם נשמה
מהיסודות עד למזוזות 

בתכנון, בבנייה ובעיצוב בתים קיימים גורמים רבים המשפיעים על המראה ועל האווירה 
בבית. מעבר להתאמת המבנה לצרכים הנדרשים ולמילוי רצונות הדיירים, נדרש מהמתכנן 
להבין ולראות דברים שלא בהכרח נאמרו בצורה גלויה. ליצירת היכולת האינטואיטיבית, 

רגישות והבנת אופיו של הלקוח, נדרשים פתיחות וקשר הדוק עם כל בני המשפחה

ראשית, ברצוני להודות על הכבוד שנפל בחלקי לשמש 
כעורכת אורחת במגזין 'בניין ודיור'. במסגרת שניתנה 
לי, אני רואה הזדמנות נדירה לשתף מעצבים רבים 
בחוויותיי כמתכננת וכמעצבת בתים במשך 22 שנים. 
הדבר הראשון והעיקרי שמוביל אותי כקו מנחה בכל 
עבודותיי, מסתכם במילה אחת - נשמה. בכל אחד 
מהפרויקטים שלי היה ברור לי שמוטלת עליי אחריות 
גדולה של תכנון ועיצוב קן משפחתי, מקום בו כל 
אחד מדיירי הבית ירגיש שייכות, ירגיש נינוח, והאווירה 
שתשרור בבית תתאים לסגנון החיים ולאופיים של 
כל אחד ואחת מהדיירים. דרך ההכרות עם לקוחותיי 
מתחילה בשלב המובן מאליו, תשאול ותחקור להבנת 
הצרכים, ממבנה המשפחה, דרך הרגלים יומיומיים, 

בילוי שעות הפנאי, אירוח וגובה תקציב. אך בזה אין די, 
וכבר מהפרויקטים הראשונים שלי הבנתי שבהתאמת 
הבית לדייריו ישנם דברים שלא בהכרח נאמרים. הבנות 
ותובנות הקשורות לרגש, הן אלה שמעניקות לכל 
בית את הייחודיות שלו וממלאות את הבית בתחושת 
משפחתיות. לא אחת קורה שמעבר להיותי מתכננת 
ומעצבת, הרגשתי כפסיכולוגית המפענחת חלומות 
ומוצאת את דרך הפשרה בין דעותיהם השונות של 
בני זוג או בחילוקי דעות בין הורים לילדים, והכול 
נעשה מתוך קשר הדוק עם הלקוחות, שרבים מהם, 
לכל אורך תהליך הבנייה והעיצוב, מוצאים בסטודיו 
שלי את ביתם השני. אני מקבלת זאת באהבה, כי רק 

כך נוצר הקשר המגלה לי את הנסתר. 

את ההשראה לכך שבית הוא קודם כול מקום לחיים משפחתיים, ספגתי 
לתוכי בעת שסיירתי בארצות אירופאיות השוכנות לחופי הים התיכון, 
צרפת, ספרד ואיטליה. הבתים, מלאי חמימות וקשורים לסביבתם, נראו 
לי כמתאימים ביותר לסגנון בנייה ועיצוב בישראל השוכנת גם היא לחופי 
הים התיכון. מכל אחד מסגנונות העיצוב בהם נתקלתי, פרובנס או טוסקנה, 
לקחתי את האלמנטים שיכולים להשתלב בסגנון המתאים לארץ. כך במשך 
השנים, שלב אחרי שלב, פיתחתי שפת עיצוב המזוהה עם עבודותיי ושבעיקר 
מתאימה ללקוחותיי. בעיניי, השלמות של כל פרויקט, נובעת משילוב נכון 
בין כל האלמנטים, שברובם עשויים חומרים טבעיים היוצרים הרמוניה 
עיצובית, והחשוב ביותר, מתאימים לאופי המשפחה. כל השיקולים נעשים 
בהתאמה לגובה התקציב וללא אינטרסים של נכון או לא נכון או חריגה 
מגבולות הסגנון המוגדר. בזכות המעורבות הרגשית שלי בכל פרויקט, אני 
חשה מבורכת. מעגל החברים שלי גדל, כי הקשר עם לקוחותיי לא מסתיים 

במסירת מפתח אלא מתמשך לאורך שנים שבהן לא אחת אני מתבקשת 
לתת ייעוץ בשינוי גון השטיח או הוספת פריט אומנות או סטיילינג. יותר 
מזה, אחרי שנים של יצירה, אני עדיין מתרגשת מעצם התהליך, ובכל 
סיום שלו אני חשה באושר כמו אחרי לידה. האושר נובע מעצם הזכות 
הגדולה שהייתה לי להעניק מהיכולות שלי ביצירת מעטפת משפחתית 
ללקוחותיי, העונה על כל הצרכים, מהיסודות ועד הפרט האחרון, וביצירת 
אווירה אינדיבידואלית לכל אחת מהמשפחות שהצטרפו למעגל הלקוחות 

המאושרים שלי. 
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