
וטוסקניות,  אירופאיות  בין  עץ, חיבור 
השפעות שהופכות את הבתים ליותר 
יחד עם שילובים מודרניים  מעניינים, 
עם  ץ,  בחו מ ם  פאי רו אי ו ם  י בפנ מ
הרצל,  ומרפסות  דקורים  זים,  קרני
שלמרות ניחוחות חו"ל עדיין משתלבים 

נהדר בנוף הישראלי.
של  והנוגע  העיצובי  עולמה  כל  את 
החדש  בספרה  לראות  ניתן  שירלי 
2" – מאת אורלי  "בבית עם שירלי דן 
עמודים   312 מטר.  בהוצאת   , רובינזון
בפורמט מפואר .מחיר מומלץ: 168 ₪. 
בהנחת  כעת  את הספר  להשיג  ניתן 
שבוע הספר ברשתות וחנויות הספרים 
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שירלי דן, אחת האדריכליות הבולטות בענף, 
עם טמפרמנט סוחף שלא משאיר אף אדם 
אדיש, חיה ונושמת עיצוב בכל רגע מהיום, 
ומשלבת  לתפארת,  ילדים  ארבעה  מגדלת 
שלה,  היוקרתיים  מהפרויקטים  אחד  בכל 
חום ופרקטיות המשרתים את ערכה העליון 
היא  הפרוייקטים  לתכנון  המשפחה.  של 
קודם  עינה  לנגד  ושמה   , ו אג ללא  מגיעה 
וסגנונם  אופיים  המשפחה,  צרכי  את  כל 
של הדיירים, לומדת וחוקרת את המשפחה 
לעומקה. על פי תפיסתה, בית צריך להיות 
פרקטי ולשרת את מי שגר בו. ביתה הפרטי 
בעין ורד, יוצא נשכר ועובר שידרוגים: "אני 
כל הזמן מחליפה רהיטים, מוסיפה מזנון, 
ליחידה  המרתף  את  הופכת  בדיוק  כרגע 
לבני. הסגנון אצלי בבית מאוד חם וטוסקני, 
אבל אני תמיד בעד שילובים, העיקר שיהיה 
בעצמי  אני  מוזיאוני.  לא  וממש  ונעים  חם 
חברים  לארח  אוהבת  חם,  מאוד  בן-אדם 
ומשפחה. זה גם מה שאני דואגת להכניס 
אוהבים  ישראלים  מתכננת.  שאני  לבתים 

לארח וזה משתקף היטב בבתים שלי".
כעדות למימוש המוטו המוביל את יצירותיה 
הראשון שהפך  ספרה  הצלחת  ובעקבות 
השנתיים  במהלך  מכר,  לרב  מאוד  מהר 
האינטנסיבית  לעבודה  מעבר  האחרונות, 

קדימה  במושב  הממוקם  במשרד, 
ועוסק ביותר מ-50 פרוייקטים במקביל 
ומעסיק עשרות מעצבים ואדריכלים, 
השני.  ספרה  הפקת  על  היא שקדה 
אורלי  מאת:   "2 דן  שירלי  עם  "בבית 
רובינזון, הספר מכיל מקבץ נבחר של 
מלווה  יוקרתיים,  משפחתיים  בתים 
בצילומים מרהיבים, המלצות, רעיונות 
השראה,  מקורות  תיאור  ים,  מקורי
מהרהורי לבה, המשקפים את הנגיעה 
העיצובית הייחודית של שירלי שמוצא 
את דרכה ללב ההמונים. ומעבר לעיצוב 
החם, מתאפיין בירידה לפרטים, שפע 
של אור, שימוש בחומרים טבעיים, אבן, 
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בתום שנתיים של עבודה קדחתנית, הסתיימה הדפסת ספרה 2
השני של שירלי דן בעלת סטודיו לעיצוב ואדריכלות מאת 

אורלי רובינזון ובהוצאת מטר. לרגל המאורע, תוכננה השקה 
חגיגית שבוטלה בשל נסיבות הקורונה, אך הפכה את הספר 
ליותר מרלוונטי וחיברה למוטו של שירלי העובר כחוט השני 

בכל עבודותיה - עיצוב משובח, קן משפחתי, שמבטא את כל 
הפנטזיות של הגרים בו ועדיין יש בו הרבה חום ונשמה

הנה זה הגיע..
בבית עם שירלי דן
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