
אורנה גרשונוביץ   
מעצבת  פנים ובונה בתים זה 16 שנה, משלב רכישת 

המגרש ועד האכלוס. היא בוגרת המכללה למינהל ירושלים, 
בעלת תואר הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים, בוגרת 

האוניברסיטה העברית ובעלת תואר שני בקרימינולוגיה. 
"עיצוב אינו מקצוע ,הוא דרך חיים", אומרת גרשונוביץ. 

"חלוקת החלל והעמדתו בצורה האופטימאלית הם תנאי 
מוקדם לעיצוב פנים מוצלח - כזה שחוצה זמנים ושלבים 

בחיים". 
הבתים אותם מתכננת גרשונוביץ נראים כאילו כך היו 

מלכתחילה - שופעים זרימה ואנרגיות חיוביות, אשר גורמות 
בכל יום מחש לתחושת שמחה לחזור הביתה. לדבריה, 

פונקציונאליות והנדסת אנוש הם יסודות הכרחיים לעיצוב 
בית חלומותיהם של לקוחותיה, אותם היא מלווה באופן 

טוטאלי עד הפרט האחרון ותחושת שביעות רצון. 
בתמונה: חדר הרחצה הצמוד לסוויטת ההורים בבית תוכנן 

כספא ביתי, הכולל חיפוי מהתקרה לרצפה בלוחות גרניט 
פורצלן )100/300 ס"מ( ואריחים גדולים )100/100 ס"מ( 

 . Hezibank-במראה של שטיח מופשט מ
 www.ornarch10.com :אתר

מיכל חן
בוגרת תואר ראשון באדריכלות פנים וחינוך טכנולוגי 

B.Sc.T.E  מטעם המכון הטכנולוגי H.I.T חולון. זה כ-18 
שנה שהיא בעלת משרד עצמאי לעיצוב פנים, המתמחה 
בעיצוב דירות, בתים פרטיים ומשרדים. בשנים האחרונות 

היא מציעה גם שירותי הום סטיילינג, שמשלימים את 
תהליך העיצוב הייחודי שלה. בכל פרויקט משתפת 
חן את הלקוח, משלב הרעיון הראשוני ועד הפיכתו 

למוצר מוגמר – כלומר, חלל חווייתי שלם ומותאם לרצון 
הלקוח, לשאיפותיו ולסגנון החיים שלו, יחד עם רעיונות 
יצירתיים הבאים מעולם של חומרים, צורות ופתרונות 

פונקציונאליים.  
בתמונה: משחק של דרמה בחלל הכניסה לסטודיו 

 HeziBank לפילאטיס - הרצפה רוצפה באריחים של
במראה של שטיח אורבני צבעוני, והקיר שמאחורי 

הדלפק חופה באריחים בגימור נחושת חלודה 
מ-HeziBank. פריטי הריהוט נבחרו בגוונים בהירים 

   www.michal-hen.com  .ושלווים

שווה להכיר

אורנה פוריץ �
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים, בעלת "סטודיו 

אורנה" - משרד בוטיק העוסק בתכנון ועיצוב בתים, 
דירות, משרדים וחללים ציבוריים. ניסיונה הרב של 

פוריץ בתחום התכנון לגווניו, מאפשר לסטודיו לספק 
ללקוחותיו מענה שלם, המקיף את מכלול הצרכים 

והפתרונות הנדרשים וכרוכים בתהליך בנייה ו/או 
שיפוץ בקנה מידה רחב: תכנון אדריכלי, עיצוב פנים 

וסטיילינג, פיקוח בנייה וניהול פרויקט. 
פוריץ דוגלת ביצירת "חללים שעובדים", כלומר 

כאלה המשלבים יחס מאוזן בין אסתטיקה ועיצוב 
לבין נוחות פונקציונאלית הנדרשת בחיי היומיום. 

הקונספט הרעיוני של התכנון מתגבש אצלה על בסיס 
ניתוח מעמיק של המבוקש והנדרש, ותהליך הבנייה/

שיפוץ מתבצע תוך ליווי צמוד, הכולל בחירת חומרים, 
הקפדה מרבית על כל פרטי הביצוע, פיקוח באתר 

ועמידה בלוח זמנים.
בתמונה: באזור חדר שינה מאסטר של ההורים 

נבנה אקווריום שקוף של חדר רחצה ושירותים, עם 
מקלחת כפולה, ארונית כיור מרחפת מעץ וריצוף 
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