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עמ’ 1

תוכן

קוראות
וקוראים יקרים,
אנחנו שמחים וגאים להגיש לכם את גיליון
הלייף סטייל הראשון של HOME CONCEPT
– המגזין החדש של חברת “ארזים” לעיצוב
ולבנייה העוסק בסגנון המגורים והחיים של כל
אחת ואחד מאיתנו.
אנחנו ב”ארזים” יודעים ומאמינים כי בית
הוא לא רק הקירות והריהוט שאתם רוכשים.
כמי שבונים בתים שנים ארוכות ומלווים את
הדיירים שלנו לאורך כל דרכם לדירתם החדשה,
אנחנו מודעים היטב כי הבית שלכם ,שמעל
הכול ,מאפיין את הקונספט שלכם לחיים .הבית
משקף את האופי הייחודי של כל אחת ואחד
מכם ואת תפיסתכם לסביבת המגורים והחיים
שלכם.

עמ’ 2

עניינים
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הדבר החם בעיצוב

טיפים לעיצוב הבית
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בואו לבחור את הקונספט שלכם

בהדר יוסף תל אביב

בלב שכונה ותיקה בצפון ת"א ,בונה חברת ארזים את פרויקט הבוטיק  CONCEPבשדרה.
דירות פאר בסטנדרט ייחודי ומודרני עם שילוב של ניחוח נוסטלגיה בטעם של פעם.
הפרויקט ממוקם בשדרה פסטורלית וציורית בלב ליבה של שכונת הדר יוסף המשקיפה
על רחוב שקט וירוק ובסמוך למרכז מסחרי קטן ושכונתי .בפרויקט דירות  4ו 5 -חדרים,
דירות גן ודופלקסים מפוארים.

חפשו אותנו ב-

אנחנו מקווים כי הכתבות והטיפים בגיליון זה
אכן יוסיפו לכם היבטים וזוויות נוספות בתכנון
ועיצוב ביתכם .כשותפים לדרך ,נשמח מאד
לקבל מכם התייחסויות על גיליון ראשון זה
של  HOME CONCEPTוכן את הצעותיכם לגבי
נושאים נוספים שאותם הייתם רוצים שנביא לידי
ביטוי בגיליונות הבאים שלנו .אנחנו מבטיחים
לתת את מלוא תשומת הלב לדבריכם.
בשם כל עובדי חברת “ארזים” אני רוצה לאחל
לכם ולכל בני משפחותיכם חג אביב שמח!

חג שמח
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)שלוחה (5
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בשדרה

מעצבים גינה בבית

הצעות לבילוי ותרבות בפסח

במגזין  HOME CONCEPTאנחנו רוצים להציע
ולסייע לכם להביא לידי ביטוי את סגנון החיים
החם והאינטימי הייחודי לכם אשר תואם את
האופי והתחושות של משפחתכם.
באמצעות אנשי מקצוע מנוסים אנחנו מביאים
לכם במגזין זה מגוון של טיפים והצעות אשר
יכולים לסייע לכם בתכנון ובשדרוג ביתכם החדש
בהתאם לקונספט האישי שלכם  -בסגנון החיים,
בעיצוב ,בריהוט ,בסטיילינג ובתחומים נוספים
המשלימים את הבית שרכשתם לסביבה שאתם
כה אוהבים.

ייעוץ משכנתאות

עמ’ 3
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מאת :יריב דדון
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 /1כורסת התרגעות אסף לוי .מחיר  ,₪199הרמוניה לבית »  /2שלט מתכת “סמייל” ,מחיר  ,₪175גאלרי  ,46ה’ באייר  46ת”א »
 /3כריות נוי ,מחיר  ,₪229ברשת אי-די דזיין »  /4מסגרת משקפיים עם מוטות מתחלפים בקליק ,מחיר  ,₪ 1350ברשת ג’סט »
 /5מנורת תלייה בצורת פרח ,מחיר  ,₪139ברשת מי הום פייג »  /6קומקום חשמלי ,מחיר  ,₪345של מורפי ריצ’רדס »  /7כסא
פנדה ,מחיר  ,₪490ברשת אינדזיין »  /8שולחן עבודה עם הפרדה בהשראת פינג פונג ,מחיר  ,₪12,000להשיג בפיטרו ריהוט משרדי,
הסדנא  ,13חולון »  /9מדפי אחסון ,מחיר  ,₪755להשיג ב”קארה דיזיין” ,בן גוריון  ,59רמת גן «

»

הבא

מאת :תמי שדה

טרנד מוביל בעיצוב הבית ,שנהנה מתאוצה ברחבי
העולם ואולי מהחשובים בתקופתנו הוא השימוש החוזר
בחומרים.
ה  REUSEהוא חלק בלתי נפרד מאורח החיים
האקולוגי ומהחשיבה הירוקה .וכך אנו חוסכים
לכדור הארץ לא מעט פסולת שמזהמת אותו,
וגם מצמצמים את השימוש בחומרי גלם חדשים.

»
קופסאות אחסון₪ 39.90 ,
להשיג ברשת הרמוניה לבית
»

“שימוש חוזר –  - reuseהינו מצב שבו משתמשים
בחומר שכבר קיים ואינו נחוץ יותר לטובת מוצר/
שימוש אחר .לעיתים השימוש החוזר שומר על
השימוש המקורי של החפץ ולעיתים המוצר הופך
לחומר גלם למוצר עם ייעוד שונה לחלוטין.
מגירת מזוודות,₪ 2204 ,
להשיג ב”קארה דיזיין”

» פיטרו-שולחן לאחסון מגזינים,₪ 1700 ,
להשיג ברשת ?

עמ’ 6

ה  REUSEהוא חלק בלתי נפרד מאורח
החיים האקולוגי ומהחשיבה הירוקה.
כך אנו חוסכים לכדור הארץ לא מעט
פסולת שמזהמת אותו וגם מצמצמים
את השימוש בחומרי גלם חדשים.

סדר בבית הוא האמצעי להרגיש טוב ,שקט ורגוע .למה לא לעשות לעצמנו חיים
קלים ולנצל את החללים בבית עם פתרונות אחסון יצירתיים שמחליפים את הבויידם
המסורתי והופכים כל בית למעוצב והכי חשוב מסודר .אז קבלו את הפריטים שיגרמו
לכם להרגיש טוב בבית.
» חברת דומיסול בהרכבה עצמית.

מה זה שימוש חוזר )?(REUSE

כיום המונח “שימוש חוזר” עוד לא נמצא ביישום
שוטף ורובנו מתבלבלים אפילו ומכנים אותו “מחזור”.
יש הבדל מהותי בין שני המונחים הללו והוא שמחזור
בהגדרתו הינו כינוי לתהליך שבו לוקחים חומר
מסוים ,מפרקים אותו למצב הגולמי שלו (בקבוק
פלסטיק יהפוך לפלסטיק מותך ,דף נייר משומש
יהפוך לעיסת נייר וכו’) על מנת שיוכלו לייצר ממנו
מוצרים חדשים (לאו דווקא את המוצר הקודם).
לעומת זאת ,שימוש חוזר הינו מצב של שימוש נוסף
בחומר/חפץ או מוצר לאותה תכלית וצורך או תכלית
חדשה ללא תהליך המחזיר אותו לחומר הגלם שלו.
הפלוס הרציני בשימוש חוזר הוא העובדה שבצורה
כזו אנו תורמים לסביבה ,חוסכים בחומרים/מוצרים,
מקטינים את כמות הפסולת שלנו ומייצרים מוצרים
חדשים ומיוחדים בפחות אנרגיה.

עמ’ 7

»

niche it up

שקט

הדבר החם

hot concept

ששש

» מראה משולבת לתכשיטים
וקוסמטיקה₪ 900 ,
להשיג ברשת הרמוניה לבית

מדפים
“קארה דיזיין”₪ 4,180 ,

דוגמא לכך היא קולקציית רהיטים מעצים משומשים
שנאספו בנהרות ובהריסות :עצי סחף ,אדני רכבת,
דלתות עץ ישנות ,סירות הרוסות שיצאו משימוש.
דוגמא נוספת וחדשה לחלוטין בנוף העיצוב היא
סדרת הקונטיינרים .השימוש בחלקי הקונטיינר
באופן הגולמי שלו ,עם כל סימני המרחקים שעבר
בין היבשות הופכת לסדרת מוצרים בולטת ומפתיעה.
פיטרו ,סולם מדפי אחסון₪ 3,550 ,

שימוש חוזר הוא לא רק טרנד
הוא דרך חיים!

»

»

עבודת טלאים  ,PATCHWORKכריות ,שמיכות
ואפילו כורסאות והדומים המרופדים בשאריות בדים
ססגוניים ,מרגישים כמו משהו שעבר בירושה ,ונותנת
לערך ה REUSE -מימד נוסף.
סט שלישית שולחנות של טרבונה₪ 1,139 ,

DESIGN NEWS

גלינ גלונג...

פתוווווווח
מאת :יערה סגל

DESIGN NEWS

חברת “רשפים”
נוסדה בשנת  1993ע"י איש העסקים
רפי סלהוב ,בעיר אשקלון .מוצרי החברה
מיוצרים בסטנדרט ואיכות מהגבוהים
ביותר ועומדים בכל התקנים הישראלים
והבינלאומיים.
"רשפים" מציעה קשת רחבה של דלתות
יוקרה ,כולן בעלות עיצוב מרהיב ויוצא
דופן .כל דלת מתוכננת בידי מעצב הבית
וכל פרט בה עובר בחינות קפדניות ע"י טובי
המומחים .דלתות "רשפים" הופכות את
הכניסה לבית למיוחדת בכל פעם מחדש.
מונדריאן

ארט נובו ,ויטרינה ,לבן.

אדווה ,דלת כפולה

דלת חוץ אדווה ,גם היא מסדרת  ,TRAעוצבה בהשראת האדוות
הנוצרות על פני המים .האור הטבעי חודר מבעד לזכוכית
האטומה למחצה ויוצר תחושת רוגע.

עמ’ 8

דלתות הכניסה הפכו בשנים האחרונות להיות מרכיב מרכזי בעיצוב הבית.
הן יכולות להפוך את הכניסה הביתה לחוויה וכמובן גם להרשים את
האורחים הנכנסים בשעריהן ,מעבירות מסרים שונים ,הכול בהתאמה
לדיירים המתגוררים בבית .מסרים של רומנטיקה ואומנות ,מסרים של
פתיחות ,חמימות ומשפחתיות וגם מסרים של יוקרה.

המשפחה שגרה מאחוריה.

דלת חוץ מונדריאן מסדרת  - TRAכמחווה לאמן ההולנדי ,פיט מונדריאן ,שעיצובה מזכיר את
הקומפוזיציות המפורסמות של האמן .הדלת מיועדת לאנשים שאוהבים פשטות ובהירות.

חשוב לזכור:

דלת הכניסה צריכה להשתלב גם עם מראה הפנים
של הבית.
דלתות הבית בכלל ודלת הכניסה בפרט הן
פריטים שנשארים איתנו לאורך זמן.
דלתות החוץ של חברת “רשפים” נימנות על דלתות הכניסה
המעוצבות בכל הפרויקטים של חברת ארזים ברחבי הארץ.
דלת קיוטו – בעלת מראה יפני המאופיין באיזון וסדר .עיצוב מחומרים טבעיים הנותנים לדלת עצמה להיות השחקנית הראשית
ולבלוט ביופייה.

צילומים :יח”צ

שלו.
והקונספט
אחד
כל
פעמים רבות מהווה דלת הכניסה המעוצבת את חתימת ידה של

עמ’ 9

architectip
התמונות מדירת מגורים בפרויקט “קונספט בנחלה” של חברת ארזים בראשון לציון .עיצוב קורין לוי.

עיצוב הבית,

עמ’ 10

איך עושים
את זה?

מאת :קורין לוי

תחילה עליכם להכין רשימה כתובה פרוגראמה,
המפרטת את כל הצרכים שלכם כגון מס' החדרים
והייעוד שלהם ,סוגים שונים של החדרים וכדומה.
בנוסף ,פרטו מה לדעתכם הייתם צריכים להכיל בכל
חלל שכזה .לדוגמא :האם החדר מיועד לילד אחד או
אחים חולקים .מה הגילאים של הילדים והצרכים של
כל אחד מהם? וכן הלאה לגבי כל אזור בבית.
בשלב שני להכין רשימה בצורת טבלה של כל הרכוש
ו/או המוצרים שצריכים להיות מורכבים או מובלים
לדירה החדשה.

עיצוב הבית אולי נשמע כמו פרויקט
שעלול להיות גדול עלינו ושמצריך פניה
לאיש מקצוע .אנחנו החלטנו להראות
לכם שאם תעקבו אחרי מספר כללים
פשוטים ומועילים ,תגלו שכל אחד מכם
יכול להפוך למעצב אישי .לפחות של
עצמכם .האדריכלית ומעצבת הפנים
קורין לוי שליוותה את דיירי “קונספט
בנחלה” הכינה לכם טיפים שימושיים.

עליכם לנסות ולייצר העמדה נכונה של האלמנטים
השונים בחלל ולייעד כל חלל בבית לייעוד הנכון ביותר
והמתאים ביותר .בכך תצליחו לבחון שינויים הכרחיים
ונכונים למבנה על פי הצרכים שלכם.
עד היום נפגשתי עם מאות זוגות למטרת ייעוץ
בשלבים הראשונים שלאחר רכישת דירה והצרכים
תמיד שונים האחד מהשני.
תכנון הבית מורכב מהמבנה המשפחתי ,גילאים של
בני הבית ,בנים/בנות ,אורך חיים והרגלים .מכאן שכל
בית חייב להיות שונה מאחר ומה שמושלם לאחד יכול
להיות ממש לא מתאים לאחר.
בעת התכנון היו נאמנים למה שנוח לכם הן מבחינת
פרופורציות  -להתאים את מימדי החלל אותו אתם
מייעדים לפונקציה מסוימת לפי הצרכים שלכם
מבחינת העמדה נכונה של הריהוט והחפצים השונים
על מנת ליצור הגדרה ברורה של חללים דרכי גישה
ומעברים נוחים.
בשלב הסופי החליטו על השימוש בחומרים ,צבעים
וטקסטורות כפי שתמיד חלמתם.

עמ’ 11

הצפויות לכם ובאם עליכם להצטמצם או לחילופין
להתחייב להוצאה גדולה יותר או ההיפך.
רשימה זו תלווה אתכם לאורך כל הפרויקט ותשמש
עוגן שתמיד ישמור עליכם ערניים ויעזור לכם לקחת
החלטות שקולות .בעזרת עמודה  3ו 4-תדעו איך
ל"שחק" עם התקציב שלכם ותמנעו מהסיטואציה
המוכרת של להגיע לסוף ללא אפשרות לסיים את הבית.

רשימה זו צריכה לכלול  4עמודות:
ראשונה :שם המוצר כגון:

מטבח ,ריצוף ,פרקטים ריהוט וכו'.
שנייה :אומדן עלויות ראשוני
שלישית :הצעת מחיר הכי אטרקטיבית
אחרונה :שווי העסקה שלבסוף נחתמה.
העמודה הראשונה צריכה לכלול כל דבר ולו
הקטן ביותר שעולה בדעתכם .העמודה השנייה
היא הערכת מחיר שלדעתכם תאלצו להוציא
על אותו מוצר  -עמודה זו גם תכניס אתכם
לפרופורציות ותיתן לכם כיוון כללי להוצאות

architectip

שלב אחרון – העמדת האלמנטים

קורין לוי אדריכלית ומעצבת פנים בעלת משרד פרטי בראשון לציון.
המשרד עוסק בתכנון ,עיצוב וליווי פרויקטים בהיקפים שונים.
מבניה פרטית לרוויה ,בתי עסק קטנים וגדולים.
פרויקטים שלה התחרו בתחרויות שונות בארץ ובחו”ל וזכו לתגובות מרשימות.

how to

!!!wow

מאת :ענבל מנטין
כמה פעמים נכנסתם הביתה והמילה הראשונה הייתה
“וואו” או שהשליח של הפיצה הסתכל ימינה ושמאלה
וחיוך ענק ומתלהב על פניו?
אז איך עושים את זה?

HOW TO

כניסה לבית

שידה מעוצבת

לשידה בכניסה לבית יש חשיבות רבה .מי מאיתנו לא
מגיע הביתה ו”זורק” את המפתחות של האוטו ,התיק
או המסמכים .שידה מאפשרת לאחסן את הפריטים
ובנוסף הסדר והארגון גם מביאים ודאות להמצאות
המפתחות במיוחד ברגע שאנחנו ממהרים החוצה .על
השידה אפשר להוסיף מראה ,פרחים או פסל אהבה.

» מנורת תלייה,₪ 4999 ,
קולקציית התאורה החדשה ,להשיג ברשת אינדיזיין

ענבל מנטין ,מעצבת פנים בסטודיו איי אם דיזיין,
מזמינה אתכם להיכנס לעולם שלה ל 3-דקות ,לעולמו
של אדריכל .להניח לרגע בצד את כל הדאגות ,להפרד
מהקול הקטן בראש שאומר “אין לי ראייה מרחבית”,
“מה לי ולעיצוב”? ולעבור חוויה בלתי רגילה.
עמדו בכניסה לבית ,ממש בפתחו והתבוננו בבית כאילו
בפעם הראשונה .מהו הדבר הראשון שאתם רואים? זה
הצעד הראשון לתכנן את העבודה ,פה תתחילו לדמיין
מה אתם רוצים לראות ,כל דבר שתרצו שמושך תשומת
לב כי רושם ראשוני מתחיל כבר בזווית הכניסה לבית.
עמ’ 12

הנה כמה רעיונות שכל אחד יכול לעשות ואפילו בקלות
וללא עלות גבוהה.

עמ’ 13

טפאט או כתם צבע על קיר מול דלת הכניסה
סגנון הקירות הערומים שאפיין בתים רבים עד לפני
מספר שנים ,עבר מן העולם .כיום הפכו הטפטים
המקשטים את הקירות ל  MUSTבכל בית .בין אם אתם
מחפשים להוסיף טאץ’ אמנותי שלא ניתן להשיג על ידי
צביעה פשוטה ,לכסות את קירות חדרי הילדים בטפט
רחיץ ,לוותר על תמונות על הקיר או סתם להסתיר קיר
סדוק וסורר  -הטפטים נותנים את המענה הראוי לכל
צורך .ועל הדרך גם ליצור אשליה של חלל גדול יותר.

גוף תאורה צבעוני ולא סטנדרטי

לתאורה בכניסה לבית יש תפקיד חשוב ברושם
הראשוני .היא זו שיוצרת את האווירה שמכניסה אותנו
הביתה ומשאירה אותנו עם התחושות של פתיחות
וחמימות ביתית .בחרו גוף תאורה בעל נוכחות ,או צבע
מיוחד שידגיש את הכניסה ויקנה אופי ויופי לבית.

» קונסולה בצורת מזוודה,₪ 5790 ,
להשיג ברשת אינדיזיין

קולקציית הטפטים החדשה ברשת כרמל שטיחים ופרקט ,פסח 2014

תמונה

אני יכולה להוסיף קסם לבית עם תליית תמונה
אומנותית ואפילו להעיז עם הרבה תמונות משפחתיות
ממוסגרות .זמן טוב להוציא את התמונות של האהובים
שלכם מהאלבומים הישנים ולתלות בגאווה ובסטייל.
בנוסף ,בחנויות שמתמחות בהדפסים וצילום תוכלו
להפוך כל תמונה לטפט בגודל שתרצו.

» אגרטלים מעוצבים ,קטן  ,₪ 279גדול ,₪ 349
להשיג ברשת אינדיזיין

» כורסא דגם ,₪ 829 ,MALMY
להשיג ברשת

My Home Page

» כריות נוי בהדפס זברה ,החל מ,₪ 189 -
להשיג ברשת אינדיזיין
» זוג שולחנות סלון ,מחיר ,₪ 890
להשיג ברשת אינדיזיין

» זוג פסלונים במחיר ,₪ 99
להשיג ברשת ביתילי

SELFIE

sign up

“אני הכי נהנית מזה
שהעבודה שלי כל הזמן
סביב אנשים”.

אורלי כהן

מנהלת קשרי לקוחות חברת ארזים
שאלה:
מה הדבר הראשון שאת עושה בבוקר?
תשובה:
האמת היא שברגע שאני מתעוררת אני קודם כל
עושה תור אחד או שניים ב"קנדי קראש" ורק אז
קמה מהמיטה ומתחילה את היום.

עמ’ 14

שאלה:
החלק האהוב עליך בעבודה?
תשובה:
אנשים! אני הכי נהנית מזה שהעבודה שלי כל
הזמן סביב אנשים .הרבה אנשים מתייחסים אל זה
כמשהו מתיש ,אבל מבחינתי זה החלק הכי שווה
בעבודה.
שאלה:
אם יכולת לבחור כל עיסוק אחר מה הוא היה?
תשובה:
אם לא הייתי מנהלת קשרי הלקוחות בארזים אני
בטוחה שהייתי מוצאת את עצמי מנהלת קשרי
לקוחות במקום אחר .זה מה שאני אוהבת ,בזה אני
טובה ולא הייתי מעוניינת להחליף את זה בשום
דבר אחר.

שאלה:
איפה את הכי אוהבת לקנות פריטים לבית?
תשובה:
האמת היא שאני הכי אוהבת לקנות באיקאה
וב .Golf & Co -יש להם דברים יפים ולא יקרים,
ואפשר למצוא שם הכל .לאחרונה קניתי באיקאה
ציפיות לכרית בצבעי הקשת ,אני מאוהבת בהן ויש
לי לפחות כרית אחת כזו על המיטה כל הזמן.
שאלה:
מהו האזור הכי אהוב עליך בבית?
תשובה:
הסלון .אני פריקית של הסדרות ב”יס” ועוקבת
אחרי כולן! אני מקליטה כל יום וכשאני באה
הביתה אני ישר מפעילה את הטלוויזיה ומנקה את
הראש מול סדרה טובה.
שאלה:
מה הכי סטייל בעיניך?
תשובה:
להיות קול בכל מצב ):
שאלה:
לסיום ,מהו הבית האידיאלי בעיניך?
תשובה:
בית כזה שלא רוצים לעזוב בבוקר ומחכים לחזור
אליו בערב.

מנהלת קשרי לקוחות חברת ארזים

אורלי כהן

צבע אהוב :אדום.
מאכל אהוב :כל מה שחלבי.
ספר אהוב :רודף העפיפונים.
מילה אהובה :אהבה.
תכונה אהובה באנשים :ציניות.
תכונה הכי פחות אהובה באנשים :התנשאות.

חברים

כנסו לדף הפייסבוק שלנו ,שם נמצאות ההגדרות לפתרון התשבץ.
מבין פותרי התשבץ יוגרלו שוברי קניה בסך של !!!₪ 300

עמ’ 15

עיצוב אורבני:

אל תפחדו לבצע לבד את עבודת
ההדבקה אך לפני שאתם ניגשים
למלאכה הנה כמה נקודות שכדאי
לשים לב אליהן:

מכניסים את העיר
הביתה

לפני קניית הטפט -יש למדוד את השטח
הדרוש ולהגיע עם מידות מדויקות.

מאת :גל צוק

במקרה של טפט עם דוגמא  /צורה
גיאומטרית  -יש להתחשב בה ולבדוק את
התאמת הדוגמא וה”רפיט”  -חזרה של
הדוגמא.

העיצוב האורבני המדבר בעיקר אל אנשי העיר,
משמעו להכניס את העיר הביתה (מינוס הפיח ,הרעש
והלכלוך) .מדובר בעיצוב מדליק הנקשר אסוציאטיבית
בעיקר עם חיי הרווקות ,הרבה אקשן ועם העיר מנהטן
(או עבור הציוניים  -תל אביב) המהווה את המודל
האולטימטיבי לעיצוב זה ושתמונות בנייניה ומגדליה
משתלבות בדרכים שונות בעיצוב הפנים.
בעיצוב הפנים האורבני ,שאגב רלוונטי גם בדירות
ובתי הפריפריה ולא רק במרכז הארץ ,למעשה נדחקים
החומרים הנחשבים חמים ומשפחתיים כמו העץ המלא
והמאסיבי וגווני החום  -שמנת ושאר הפסטלים לטובת
אלו הקרים ,התעשייתיים והחשופים כמו הבטון האפור,
הזכוכית והפלדה .בשנים האחרונות החל לעלות יותר
ויותר הביקוש לחיפויי קיר ואריחים המדמים בלוקים,
כאשר בד”כ הדרישה הינה לצורך חיפוי קיר מרכזי אחד
ובכך להבליטו .ממש כאילו הורדנו את הטיח מהקירות
והשארנו אותם חשופים .כמו כן ,אותם אנשים בוחרים
פעמים רבות לביתם גם אריחים בגווני האפור וכאלו
המדמים בטון אשר לא היו נפוצים בעבר .מי שאינו
מעוניין להשקיע בשיפוץ הכולל החלפת אריחים או
חיפויים ,יוכל להסתפק במגוון טפטים המדמים את
תחושתם של הבלוקים והקיר החשופים ובהחלט יקנו
את האפקט והאווירה הרצויים.

עמ’ 16

לפני ההדבקה  -יש לשייף את הקיר,
להוציא מכסי שלטר או נקודות חשמל
בולטות .לא מדביקים טאפט על קיר לח.
כלי העבודה הדרושים  -גלגלת רחבה
וצרה ,מברשת ,דלי ,סכין יפנית חדה,
משטח עבודה גדול ונקי (שולחן למשל)
ודבק ידידותי לסביבה  -על בסיס מים.

ניסנבאום בטון בכאילו

“עיצוב אורבאני מתאפיין בצבעים מאוד
נקיים כמו לבן ואפור בשילוב חומרים
טבעיים כמו עץ ,בטון חשוף ,שיש.
התחכום של עיצוב זה ,שהוא צריך להיות
מאוד מדוייק”.

ארונות הזזה של הרדור עם נוף אורבני של מנהטן

יש הנוטים להשליט את הלוק האורבני בביתם בדרך
מעט פחות מרומזת ,שלא נאמר צועקת במקצת והיא
תמונות ערים מרכזיות בעולם .ניתן לעשות זאת ע”י
הצבת תמונה פשוטה או טפט ,אך הדרך המקורית יותר
מתאפשרת בעזרת טכנולוגיה חדשה הזמינה כיום -
הדפסה דיגיטאלית על זכוכית .כך למשל ,מאפשרת
חברת א.א מראות להציב חיפויי זכוכית עם הדפס
העיר מנהטן בכל גודל רצוי על גבי הקיר ואילו חברת
הרדור המתמחה בארונות הזזה מספקת אפשרות
הדפסה דיגיטאלית של מוטיבים עירוניים על גבי
דלתות הזכוכית ,אשר נסגרות על מישור אחד וניתנות
להזמנה עד לגובה של שלושה מטרים ולכן הופכת
התמונה על גבם למרשימה ונראית כקיר.

עמ’ 17

) soli (11גולדשטיין גלרי טפט  -בוגרשוב  ,55תל אביב

לדברי צביה קזיוף ,אדריכלית פנים “לרוב העיצוב
האורבאני בתוך הבית הוא מאוד נקי ,מתוחכם
ומינימליסטי .בגלל שבחוץ יש הרבה רעש ,נעדיף
למצוא בבית עיצוב מסודר ומאורגן ,שאינו עמוס .בגלל
שהדירות קטנות ,העיצוב האורבאני מגדיל את החלל ,יש
פחות קשקושים וצעצועים ויותר ניקיון עיצובי .עיצוב
אורבאני מתאפיין בצבעים מאוד נקיים כמו לבן ואפור
בשילוב חומרים טבעיים כמו עץ ,בטון חשוף ושיש.
התחכום של עיצוב זה ,שהוא צריך להיות מאוד מדוייק”.

do it yourself

do it yourself

טיפים להדבקת טאפט:

בפרויקט  MY CONCEPTרמות

עד  ₪ 56,000הנחה!!!

ליאור טובול,

סוכן ביטוח בסוכנות שחם
סוכנויות לביטוח מקבוצת “מגדל”
Lior_tu@zahav.net.il.

ביטוח

03-7381249

למשכנתא
ביטוח חיים למשכנתא

לדירות הגן ,והדופלקסים בלבד

ביטוח חיים למשכנתא משמעותו כיסוי
של חברת הביטוח לבנק את יתרת סכום
ההלוואות שטרם נפרעו במקרה של פטירת
הלווה .היום ,שלא כמו בעבר ,ניתן לבצע
את תהליך ביטוח המשכנתא דרך חברות
הביטוח השונות ולא רק דרך הבנקים.
בדומה לביטוחי חיים ובריאות ,המועמד לביטוח
חיים למשכנתא ימלא הצהרת בריאות ,ותנאי הקבלה
לביטוח יהיו תלויים בין היתר בחיתום הרפואי של נוטל
ההלוואה .כמו כן ,אדם מעשן ישלם פרמיה גבוהה יותר
מאדם לא מעשן.

עמ’ 18
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הדגשים חשובים:
 /1גם לאחר נטילת ההלוואה רצוי לבדוק כל מספר
שנים שהפרמיה המשולמת עבור ביטוח חיים משכנתא
לא גבוהה מידי לעומת המקובל בשוק.
 /2בהשוואה בין חברות הביטוח השונות רצוי לבדוק
את התפתחות הפרמיה לאורך השנים ,ולא רק גובה
הפרמיה בשנה הראשונה.
 /3הכי חשוב מעל הכל – לפני שמבקשים להחליף
פוליסת ביטוח חיים קיימת (עקב רצון הלקוח להוזיל
עלויות ומכל סיבה אחרת) יש לוודא שאין הרעה במצב
הבריאות של המבוטח מאז שהתקבל לביטוח החיים.
 /4בשום אופן אין לבקש לבטל פוליסת ביטוח חיים
קיימת לפני שמוודאים שקיימת פוליסה חדשה
ומשולמת שהתקבלה ע”י הבנק המלווה .בכל מקרה
של ספק רצוי להיעזר בגורם מקצועי ,כגון סוכן
הביטוח ,שיוכל לעזור להשוות בין הפוליסות השונות.
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חברת ארזים אשר הגדירה מחדש את איכות החיים בבאר שבע והציבה
סטנדרט חדש של יוקרה מזמינה אתכם לבחור את הקונספט שלכם .בפרוייקט
-My Conceptרמות ,בשכונת רמות היוקרתית בכניסה הצפונית לעיר:
דירות גן ,דופלקסים ולופטים לצד פנטהאוזים מפוארים ,עם מפרט טכני עשיר.

חפשו אותנו ב-

המבצע עד  31.05.2014ולמלאי יחידות מוגבל על פי החלטת החברה .החברה רשאית להאריך/לבטל את המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי .ט .ל .ח.

Expert

הזדמנות
אחרונה בהחלט

ביטוח חיים ניתן כמובן לעשות גם ללא קשר למשכנתא.
* בכפוף לתנאי הפוליסות השונות .התנאים הקובעים הם תנאי הפוליסה.

ביטוח מבנה למשכנתא
ביטוח מבנה משכנתא מכסה נזקים שנגרמו
למבנה הדירה במקרה של אובדן או נזק.
חשוב לשים לב בין היתר לפרטים הבאים בפוליסה:
נזקים עקב נזקי טבע ורעידות אדמה.
נזקי צנרת ומים.
נזקים עקב אש ,התפוצצות ועשן.
נזקי שוד ופריצה.
ביטוח מבנה ניתן כמובן לעשות גם כשאין משכנתא.
כמובן שרצוי במידת האפשר לכלול גם כיסוי מקיף
עבור נזק או גניבה לתכולת הדירה ולא רק למבנה
הדירה ,על מנת להגן גם על ערך הרכוש ,ולא רק על
ערך המבנה.
* בכפוף לתנאי הפוליסות השונות ,התנאים הקובעים הם תנאי הפוליסה.

עמ’ 19

urban porch

urban porch

להפוך

עמ’ 20

את המרפסת
לגינה

עמ’ 21

מאת :יערה סגל

גינה פרטית היא חלום של הרבה אנשים ,אך לעירוניים
שבינינו נדמה הרבה פעמים שמדובר בחלום רחוק
שכנראה לא יתממש אלא אם נעתיק את מקום מגורינו
למושב רחוק .היום נגלה לכם שכבר לא חייבים לצאת
לכפר בשביל פינה ירוקה בביתכם הפרטי והעירוני.
הכירו את מיקום הגינה החדשה שלכם :המרפסת.
במקום שהיא תשמש כמחסן עם הרבה בלגן ,אפשר
בקלות להפוך כל מרפסת לפינת חמד ירוקה ומעוצבת
המעניקה רגעי שלווה ורוגע עם החברים והמשפחה.
בעבר רובה של האוכלוסייה העדיפה לסגור את
המרפסות בבתים ,אך המגמה השתנתה והלחץ
האורבאני שניכר בחיי היום יום של כולנו מוביל

אותנו לחפש פתרון למפלט קסום .אנשים
מבינים שניתן להגשים הרבה חלומות בעזרת
המרפסת :לפעמים היא יכולה לשמש כחדר
נוסף ולפעמים היא יכולה להיות הגינה שעליה
חלמנו.
קולקציית
שולחן  ,₪ 1500כסא ₪ 2830
להשיג ב”קארה דיזיין”

האביב הוא זמן טוב במיוחד
להתחיל לעצב את המרפסת בבית.
אז איך נעשה את זה?
נתחיל באווירה

מה תרצו לעשות בה? אולי לארח חברים ,אולי פינת
רביצה או קריאה ,ואפילו פינת קפה להתחיל בה את
הבוקר תחת קרני השמש המלטפות .לא משנה מה
תבחרו ,הריצוף יקבע את האווירה .דשא סינטטי יחבר
אותנו הכי קרוב לטבע וברגע אחד יהפוך מרפסת בנויה
לפינת טבע ירוקה ללא צורך בהשקיה או חשיפה לשמש.

urban porch

עציצים
מי שרוצה קצת יותר מכר דשא ,עציצי פרחים הם
הפתרון .שילוב של צבע וטבע מעניק אפקט מרגיע
במיוחד .כולנו יוצאים לטבע להירגע ,אז כדאי להכניס
את הטבע הביתה .עציצים צבעוניים על אדן החלון יהוו
תפאורה אופטימית לאביב.

 -המכירה החלה -

לגור בעיר

להרגיש בכפר

עמ’ 22
»

עמ’ 23

כוס עציץ₪ 49-69 ,
להשיג ברשת אנטר

ריהוט
הריהוט יהפוך את המרפסת למלאת סטייל .מומלץ
שריהוט המרפסת ימשיך את הקו העיצובי בבית
ויהפוך את השהות בה מפנקת ונעימה .פה אתם יכולים
“להתפרע” בצבעוניות .ניתן לשלב את הצבעוניות
בכריות נוי ועד כסאות בכל מיני צבעים.
שימו לב,
עומס יתר הוא אחד הדברים שרצוי מאוד להימנע ממנו
בעיצוב המרפסת .תבחרו ריהוט קל שלא כמו הסלון
בבית ואולי אפילו מתקפל.

» תאורה סולארית לגינה,
₪ 79.90
להשיג ברשת
מחסני תאורה

האקלים הישראלי מחייב התייחסות לעמידות של
הריהוט לתנאי מזג האוויר .כאן במזרח התיכון בחרו
בריהוט עמיד בלחות ובחמסין ושאינו צובר אבק
ותחזקו אותו בהתאם.

תאורה
בחרו תאורה שניתנת לעמעום ובעיקר שתתאים לצרכים
שלכם ושתאיר את המרפסת כל ימות השנה גם בימי
החורף .זכרו שהמרפסת בבית זו פינת המפלט המרגיעה
שלכם וחשוב שתהיה פינה מוארת ירוקה ומרגיעה
שתיצור אשליה של מרחבים כמו שהטבע מעניק.

תאורת גינה ,₪ 50 ,להשיג ברשת אנטר

לצפייה בסרט

חפשו אותנו ב-

מתחם המגורים החדש של חברת ארזים

דירות בנות  4 ,3ו 5-חדרים ,דירות גן ,דופלקסים ופנטהאוזים.
שמים כחולים ,ציוץ ציפורים ,מרחבים פתוחים ,צבעים של טבע ונוף כפרי.
בחלק הירוק של שכונת הוואלי בנס ציונה ,צמוד לצירי תנועה מרכזיים.
בואו להתרשם ממקום עם יתרונות של עיר ונשמה של כפר

»

ToURISM

פנטזיית בית המלון

בהשראת מסע תרבותי
חוצה יבשות
לגור בבית – להרגיש במלון
מאת :לימור ריהנה

מראה מינימליסטי ונקי עם נגיעות רטרו
זהו סגנון תל אביבי מובהק המשלב מראה מינימליסטי ונקי מתוחכם ,צעיר ,אוורירי ובעיקר מרחף ,עם נגיעות
עיצוב רטרו בפרשנות מודרנית עכשווית .בחירת הפריטים מוקפדים ומעוצבים והטוטאל לוק נקי ומינימליסטי ,חף
מקישוטיות .הצבעוניות טבעית והרמונית כולל ריצוף וחיפוי החדר על מנת להשוות לו נקיון עיצובי .ויש המנעות
מעומס עיצובי של המרחב ע”י שילוב מינמלי של עד  3פריטי ריהוט מרכזיים.

לדוגמא,

אבזרו במנורה בעיצוב תלוי נקי והשלימו בשטיח בגוון ניטרלי אפור כי אי אפשר לדבר על עיצוב אורבאני בלי
להתייחס לגוון האפור והוא מתאים לכל הפריטים הצבעוניים בבית.

מי מאיתנו לא היה רוצה לגור בבית מלון ,אישי שלכם ,עם חדרים קונספטואלים
המאובזרים בפריטי ריהוט מעוצבים כאילו נלקחו היישר מבתי מלון יוקרתיים ,מלונות
ספא ומלונות בוטיק מרחבי העולם .בשנים האחרונות ישנה מגמה לדיאלוג תרבותי
בעולם העיצוב בין קדמה למסורת ,מזרח למערב ,טכנולוגיות מתקדמות ושיטות ייצור
מסורתיות .אלו מהווים מקור השראה לשורה של מעצבי על היוצרים פריטי ריהוט
בעיצוב על זמני ,מקורי ומוקפד .קבלו השראה לעיצוב המלון הפרטי שלכם ובהשראת
מלונות עילית ברחבי הגלובוס ,עכשיו גם אצלכם בבית.

מראה יוקרתי וחמים
אנדראס נוידהם ,אחד ממעצבי בתי המלון המובילים בעולם ,אחראי על עיצובם של בתי המלון היוקרתיים בעולם
 Ramada Leonardo, Park, Club Med, Crown Plazaועוד ופה בארץ .המלונות החדשים של רשת
פתאל והאחרון שבהם הרודס ים המלח.
נוידהם עיצב עבור “ביתילי” קולקצית קפסולה מיוחדת המותאמת לטעם הישראלי המחפש חום ,נוחות ופרקטיות
מחד ותחושת יוקרתיות המדמה שהייה בחדר מלון מפואר מאידך כאשר הרעיון המרכזי – בית כמו סוויטה של מלון.

עמ’ 24

עמ’ 25

איך עושים את זה?

עיצובים אווריריים ונקיים ,קווים ישרים תוך שימוש בחומרים המעניקים יוקרה וחמימות בו זמנית.
בחרו בצבעוניות של גווני חום אפור ובז’ עם נגיעות קלות של סגול ,בורדו ושחור.
(כמובן בבדים פרקטיים ורחיצים) ושלבו בפריטי אומנות בחלל הבית.

אנדרס נודהב לרשת “ביתילי”
קונטמפו  -פנטהאוז רהיטים

מראה ניו יורקי מגניב

לגור בעיר

מלונות בוטיק הוא הטרנד החם בתל אביב בשנים
האחרונות .המלונות מעוצבים בסגנון אורבאני ניו יור־
קי תוך בחומרים יוקרתיים התורמים ליצירת האווירה
ולחווית ארוח ובילוי לאוהבי החיים היפים .כמו לדוג־
מא מלון “אינדיגו” בתל אביב או מלון בראון” מציעים
חוויה ניו יורקית אומנותית ובסגנון מתוחכם.

להרגיש בכפר

רשת נוסבאום

עמ’ 26

עמ’ 27

מלון “אינדיגו” רמת גן

 -המכירה החלה -

מראה אוריינטלי
אם חשקה נפשכם בעיצוב חדרי הסבה וחדר שינה
בסגנון קלאסי עם נגיעות אוריינטאליות ,העזו קצת
יותר ותנו ביטוי לדמיונכם באופן יצירתי בשילוב
גוונים מעוררים ,וטקסטורות מיוחדות המעניקים לחדר
מימד שלעומק ,דרמטיות ,מסתוריות ומראה מקורי
של מסע בזמן ועושר תרבותי היישר אל חוות קול־
ניאליות מהעת הרחוקה ואל תתביישו לקחת השראה
ממלונות באיטליה  ,מרוקו ,פריז וספרד.

להשגת המראה:
שלבו פריטי ריהוט בטקסטורות וחומרים אקזוטים כגון
עור ,עץ או ברזל ,זהב ואריחי פסיפס.
השתמשו בפלטת הגוונים החמים החל מאדום חום
ירוק עד וכלה בנגיעות של שחור עוצמתי.
אבזרו את החדר באקססוריז במראה עתיק מחנויות יד
שנייה ושווקים לצד פריטי אומנות מודרנית.
התוצאה מראה אלגנטי קסום ,חושני וגם עוצר נשימה.

לצפייה בסרט

חפשו אותנו ב-

מתחם המגורים החדש של חברת ארזים

דירות בנות  4 ,3ו 5-חדרים ,דירות גן ,דופלקסים ופנטהאוזים.
שמים כחולים ,ציוץ ציפורים ,מרחבים פתוחים ,צבעים של טבע ונוף כפרי.
בחלק הירוק של שכונת הוואלי בנס ציונה ,צמוד לצירי תנועה מרכזיים.
בואו להתרשם ממקום עם יתרונות של עיר ונשמה של כפר

THE COOLEST APARTMENTS
הוצאת Loft Publications

מאת :דפנה חופש

אוסף פרויקטים עיצוביים של דירות מיוחדות
ומדליקות מרחבי העולם .מדגים כיצד ניתן לנצל
שטחים קטנים בצורה הטובה ביותר ולהפכם לחללים
פונקציונאליים וחמימים .רעיון נפלא למתנה חגיגית.

התמונה שתחבר אתכם
לאספני אומנות..

עמ’ 28

גלריית הצילום הבינלאומית YellowKorner
שמה לעצמה למטרה להפוך את עולם אמנות הצילום
לנגיש יותר לחובבים ולאספנים ומציעה שלל עבודות
מקוריות של צלמים מפורסמים וותיקים לצד עכשוויים
ומבטיחים והכל במהדורות מוגבלות ,בגדלים שונים
ובמחירים נגישים.
בגלריה ניתן למצוא עבודות של צלמים
מוכרים וידועים כמו ארון סלים ,יאן
ארטוסברטראן ,דורותיאה לאנג ,מאן
ריי ,ברט שטרן ,פרמנטו פרמנטו ועוד.
הצלמים נתנו את הסכמתם ,באופן יוצא
דופן ,להגדיל את כמות ההדפסים של
היצירות על מנת להציע לקהל הרחב
מחירים נגישים .כל התמונות וההדפסים,
נמכרים בגלריות של YellowKorner
באופן בלעדי.

טווח מחירים.₪5,650 – ₪260 :
כתובת ,YellowKorner
רח’ שבזי  ,40נווה צדק ,תל אביב.

מחיר.₪ 202 :

connecting

connecting

מחוברים
הצעות לבילוי

הספר שיחבר אותך
למעצב שבך
המשחק שיחבר אותך
לילד שבך
סביבת העבודה הפכה למגרש משחקים של רעיונות
ושל חדשנות .חברת פיטרו ריהוט משרדי מצטרפת
לשבוע העיצוב בחולון וכמחווה לחגיגת הילדות
של המוזיאון העיצוב משיקה מיצב אינטראקטיבי
“משחקי מנהלים” ,בו הקהל יוזמן להתנסות ולחוות
בדרך מיוחדת את סביבת העבודה כמגרש משחקים.
המבקרים יוכלו לגלות מוצרים יצירתיים ומפתיעים
מעולם הריהוט המשרדי העכשווי תוך כדי פעילות ומשחק.
המיצב האינטראקטיבי מיועד לגילאי .99 -9
הכניסה חופשית.
המיצב יתקיים בין .20/4 - 3/4
פיטרו – הסדנא  31חולוןwww.pitaro.co.il .

הפעילות שתחבר
את המשפחה שלך
מוזיאון הילדים הישראלי הינו מרכז עולמות תוכן ובילוי יוצאי דופן לילדים ולכל המשפחה עם הפרויקטים
פורצי הדרך' :דיאלוג בחשיכה'' ,הזמנה לשקט' ו'דיאלוג עם הזמן' שהושק לאחרונה ו'בגובה העיניים' המכניס את
הילדים לעולם האמנות באמצעות מוסיקה ,תיאטרון ,תנועה ,אנימציה ויצירה אישית.

הסרט שיחבר
אותך לאמא
את פסטיבל הקולנוע
הצרפתי ה 11-יפתח השנה
הסרט של הקומיקאי גיום
גליין“ ,אני עצמי ואמא שלי”,
שזכה לאחרונה בחמישה
פרסי סזאר (האוסקר
הצרפתי) ,כולל פרס הסרט
הטוב ביותר .יצירה אמיצה ,מפתיעה ,הומוריסטית
ורעננה על זהות מינית ובגרות ,שהפכה בינתיים ללהיט
הגדול של השנה בקולנוע הצרפתי עם כ 5.2 -מליון
צופים וביקורות נלהבות המכתירות את גיום כאלמודובר
החדש.
פסטיבל הקולנוע הצרפתי ה 11-יתקיים בסינמטקים
ברחבי הארץ :תל אביב ,חיפה ,ירושלים ,שדרות ,ראש
פינה ,חולון ,והרצליה.

בימים אלה חונך המוזאון פרוייקט חדש ואינטראקטיבי לילדים " -התחברנו".
הפעילות חושפת את הילדים לעולם הפנימי של הרגשות והחושים ומכניסה את הילדים לעולם האמנות באמצעות
מוסיקה ,תיאטרון ,תנועה ,אנימציה ויצירה אישית .הילדים יצפו בהצגה משעשעת ,יתנסו בסדנת מולטימדיה
ליצור קולז' ,בגלריה ליצור אומנות ובחדר המוסיקה והתנועה לנגן וליצור קולאז' מוסיקלי.
"התחברנו"  -מרכז "בגובה העיניים"
משך הסיור :כשעתיים.
מחיר כרטיס 62 :ש"ח .לגילאי  4עד  8ליווי מבוגר חובה.
הזמנת כרטיסים בתיאום מראש בלבד בטלפון.03-6503000 :
ובאתר האינטרנטhttp://www.childrensmuseum.org.il :
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cheeeeeers

שלושה מי יודע?

יינות (גם) לחג
שלושה
המלצות יין לפסח הקרוב.
הכנו לכם שלוש המלצות יין של יקבים
ישראלים ,שניים צעירים ואחד ותיק,
שעושים יינות מעניינים ,חדשניים ולא
מקובלים .בשלושתם תוכלו גם לבקר
בתאום מראש ,להתרשם מהיינות
וכמובן לרכוש.
* עזר וייעץ בכתיבת המדור:
שגיא קופר ,עורך המרקקה היומית spittoon.co.il.

קוטג‘ יוקרתי עם סוויטה מלכותית
זו ההזדמנות שלכם להצטרף לעשרות המשפחות
שהבטיחו כבר את מקומן בפרויקט קונספט רמות

סוסון ים ,המינגווי 2011
יין חדש של היינן זאב דוניה ,ממושב בר גיורא .דוניה
עושה יינות שונים מהמבחר הישראלי המקובל ,שיש
להם ניחוחות מובהקים משלהם .היין הספציפי הזה
מכיל  70%פטיט סירה :ענב שנותן יינות בעלי צבעים
עזים וטעמים עזים לא פחות.
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התקבל

היתר

אכלוס
חורף 2015

תמיר ,לב הכרם ,שומרה 2011
יקב חדש ,בבעלות אחד הכורמים הידועים ביותר של
אזור יהודה ,שמואל תמיר ובנו ,יאיר .היין הזה הוא
הקל יותר משני היינות האדומים שמייצר היקב .אפשר
למצוא במסעדות טובות ובעיקר ישירות ביקב.
יאיר050-3568467 -

SPHERA
White Concepts Sauvignon Blanc 2012

שלב הקוטג‘ים הדו-משפחתיים עם סוויטות
ההורים הענקיות הגיע והוא מסמן את
שלב הפרימיום בפרויקט היוקרה של העיר-
רויאל קונספט רמות.
לבחירתכם קוטג‘ דו משפחתי ולופט קוטג‘ דו משפחתי ייחודי.

יקב ישראלי שמתמחה ביינות לבנים בלבד .היינן ,דורון
רב הון ,מייצר כאן יין לבן נהדר ,מדויק וחד .מתאים
מאוד למאכלי ים מטוגנים או גם לבשר אדום עסיסי,
עשוי על האש.
חפשו
אותנו ב-

כל אחד והקונספט שלו

עמ’ 32

לכל משפחה יש סגנון משלה שמאחד ומייחד אותה .אנו ,בחברת ארזים קשובים
לסגנון הייחודי שלכם ומבינים כי לסביבת המגורים יש השפעה על חיי היום יום.
חברת ארזים בחרה לשים את הקונספט שלכם במרכז ולאפשר לכם להביא אותו
לידי ביטוי בחווית במגורים המתאימה לצרכיכם.

 Conceptהוד השרון

חפשו אותנו ב-

