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שווה להכיר
דורית סלע

משרד האדריכלים דורית סלע נוסד בשנת 2000 על ידי 
האדריכלית דורית סלע. המשרד מתמחה באדריכלות 
ובעיצוב פנים של דירות ובתים פרטיים, בדגש על שוק 
דירות היוקרה. זאת, תוך שילוב אדריכלות לעיצוב פנים, 
באופן המאפשר להעניק ללקוחות את השירות הטוב 
והמקצועי ביותר, תוך שליטה בשינויים הטכנולוגיים 

המתרחשים ללא הרף בתחום. 
 ,Total design-תפיסת העיצוב של המשרד דוגלת ב
כך שפרויקט בנייה מוצלח מגשים את חלומותיהם 
של הלקוחות מכל הבחינות, ותורם לשיפור איכות 
החיים בבית. בכל תהליך עיצוב של המשרד נלקחים 
בחשבון המיקום, התרבות, תוכניות ייעודיות ומימון, 
כשהם משתלבים בהרמוניה לכדי מוצר אדריכלי סופי, 

הקשור לסביבתו. 
לדעת סלע, לימוד והתפתחות תמידיים הם המפתח 
ליכולת לספק ללקוחות שירות מעולה. על ידי ביקורים 
קבועים של צוות המשרד בתערוכות העיצוב השנתיות 
במילאנו, בקלן ובפריז, וכן על ידי התעדכנות בתוכנות 
העיצוב, התכנון וההדמיה המתקדמים ביותר בשוק, 
מתאפשר לצוות המשרד לבצע תוכניות והדמיות 
ברמה הגבוהה ביותר — מה שמקנה ללקוח תמונה 

0 כוללת ומוחשית בכל שלב משלבי התכנון.
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סטודיו אורנה 
סטודיו אורנה הוא משרד בוטיק בבעלות אורנה פוריץ, 
העוסק בתכנון ובעיצוב בתים, דירות, משרדים וחללים 
ציבוריים. ניסיונה הרב של פוריץ בתחום התכנון לגווניו, 
מאפשר לסטודיו לספק ללקוחותיו מענה שלם, המקיף 
את מכלול הצרכים והפתרונות הנדרשים, הכרוכים 
בתהליך בנייה ו/או שיפוץ בקנה מידה רחב: תכנון 
אדריכלי, עיצוב פנים וסטיילינג, פיקוח בנייה וניהול 

פרויקט. 
תפיסת העולם של הסטודיו דוגלת בקיום דיאלוג פורה 
עם הלקוחות, כתנאי חיוני להצלחת הפרויקט, ויצירת 
"חללים שעובדים" — חללים המשלבים יחס מאוזן בין 
אסתטיקה ועיצוב לבין נוחות פונקציונאלית הנדרשת 

בחיי היום-יום. 
כל פרויקט מתוכנן כ"תפירה" אישית, שתכליתה לזקק 
את הצרכים, הדרישות, החלומות והעדפות הטעם 

האישיות של הלקוחות. 
הקונספט הרעיוני מתגבש 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. לצד 
עבודת התכנון בסטודיו, משמשת פוריץ גם כמנהלת 
פרויקט של שיפוץ פנימיות לילדים — מיזם רווחה ארצי, 

המתקיים בשיתוף פעולה עם הקרן לידידות.

נבט אדריכלות ועיצוב
משרד נבט אדריכלות ועיצוב נוסד בירושלים בשנת 
1999 ומנוהל על ידי נבט ליונל ומאיה, להם ניסיון במגוון 
רחב של פרויקטים בתחום האדריכלות ועיצוב הפנים, 
הן בארץ והן בעולם. זאת בשיתוף פעולה עם אדריכלים 
מובילים בעולם. בין עבודות המשרד תוכלו למצוא 
מבחר גדול של תכנון מגורי יוקרה, קליניקות ומרפאות, 
כמו גם תכנון ועיצוב בתי עסק שונים, לרבות מסעדות 
ומשרדים. כל פרויקט מנוהל באופן אישי על ידי ליונל 
או מאיה, החל משלבי הקונספט ועד לפרטי הביצוע 

האחרונים.  
המשרד מתמחה בעיצוב ובהתאמת נכסים לתושבי 
חוץ, וכן לעולים חדשים, המבקשים לעצמם בית ישראלי 
שמתייחס גם לארץ המוצא ולסגנון החיים שלהם. החזון 
של ליונל נבט נוגע ביצירת מרחב קיומי, מעצים וחווייתי 
לאדם. העיצוב והערך האסטטי המוסף הם בגדר תוצר 
המשכי טבעי של התהליך התכנוני, ומשקפים בראש 

ובראשונה את סגנונו של הלקוח. 
לטענת השניים, לכל אדם יש שפה אישית של חומרים, 
טקסטורות וצבעוניות שייחודיים לו, והמשרד הוא בעצם 
הגורם המקשר, המעצב והמכוון — שיביא אותו לתוצר 

האישי שלו, בהנאה ובאהבה גדולה לעשייה.
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חדר רחצה מאסטר, הכולל מחיצת 
זכוכית שמפרידה בין אזור השינה לחדר 
הרחצה. האחרון כולל מקלחת זוגית, 
שני כיורים של Antoniolupi, אמבט 
קוריאן פרי סטנדינג וריצוף בלוחות 
 ,HeziBank-גדולים בגוון אפור מ
ומשקיף על הבריכה והגינה. צילום: 
אלעד גונן

חלל מגורים בבית בקיסריה עוצב בהשראת 
הצבעים של הנוף והים. הסלון רוצף בפייטרה סרנה 

אפרפרה של HeziBank, באריחים ענקיים 
צילום: נאור עזרן

 

חיפוי גרנית פורצלן במראה בטון של 
HeziBank נבחר לשטחי החוץ, ומשלים 

את החזיתות בשחור גרפית 
צילום: יהודית הופמן     
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