
www.hezibank.com | facebook: Design Vibes | 03-6166641/2 .דיזיין סנטר טל

  2
01

7
ר 

ב
מ

צ
 ד

  |
  3

6
ון 

לי
 גי

 |
  S

T
Y

L
E

מגזין לעיצוב הבית  אופנה ולייף סטייל    גיליון 36 

קבלו את הטרנדים 
שישלטו בבתים שלנו 
בשנת 2018  

הפקת אופנה 
טרנדים חורפיים 
והשראה להופעה בערב 
השנה האזרחית החדשה

השף רועי סופר
פתח מזללת באנים - 
BUNZ, ויש גם מתכונים

מגזין לעיצוב הבית  אופנה ולייף סטייל    גיליון 36
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ראיון עם רון ארד, מעצב,
אדריכל ואמן, שהגדרות וגבולות 

אינם נכללים בלקסיקון שלו  

מנהלת מגזיני STYLE: טל אהרונסון 
עורכת ראשית: צאלה כהן-אדר 
מנהלות מכירת מגזינים: 
ורד גולדשמיט, חיה בר-זיו
מנהלת עיתון: שמואלה לובושיץ
עיצוב גרפי: רות קוזו'קרו-יהודה
גרפיקה מערכת: יונת דביר
עריכה והגהה: אירית גרינברג
רכזת מינהלה: עופרה דמרי

יועצי פרסום: חנה רייכקינד, 
אתי גלעדי, דליה דניאלי
ראש צוות גרפיקה מודעות: נאית סרוסי
גרפיקה מודעות: איריס גמפל 
קרינה הבובה, לאדה משניקוב
בקרת איכות: משה אוחיון
מנהל הפקה: אלון אליאס
מנהל תפעול וייצור: אדי טורג'מן

כתובת המערכת: רח' החרושת 5, א.ת. רעננה 
טלפון: 09-7750222, פקס: 09-7413887
מחלקת מוספים: 09-7750216
פקס: 09-7750204

בשער: חדר מגורים בעיצובה של
 ornapuritz.co.il ,אורנה פוריץ

צילום: אלעד גונן
שטיח: צמר שטיחים, 

רהיטים: טולמנ'ס אווטלט
תאורה: תומס

טקסטיל ואקססוריז: גלי לבנה

14 אדריכלות, אומנות 
ומה שביניהם

ראיון עם המעצב רון ארד

22 חמים ונעים
מחממים את הבית

32 הדבר הבא
הטרנדים החמים

 בעיצוב הבית לשנת 2018

42 זיכרונות מאפריקה
הפקת עיצוב

52 בית ישן עדנה חדשה
בית בעיצוב תמר בלומנפלד

 ויהודית מור

60 עיצוב בשלט רחוק
מעצבים את הבית בלי לצאת ממנו

68 איזון בין פונקציה וצורה
עשינו לכם סדר בבלגן של 

שולחנות הקפה

78 הכי חדש בעיצוב
86 מתנות של חורף

96 רגע לפני חצות
הפקת אופנה

108 אופנה 
הטרנדים לחורף 2018

112 מישהו מטפל בך
תכירו את טיפולי הספא 

שירגיעו אתכם בחור

116 סופר לחמניות
הפקה קולינרית 

עם השף רועי סופר

סטייל- ידיעות תקשורת        

מוסף פרסומי, אין העיתון אחראי על תוכן 
המודעות והכתבות ט.ל.ח

חפשו אותנו בפייסבוק


