STYLELIST

בשער :מארינה מקסימיליאן
שמלה :אן דהאן למחלקת
עיצוב אופנה בשנקר
תכשיטים :סיגל פלד בעיצוב אישי

צילום :איתן טל; הפקה :משה אברמוב; סטיילינג :יולי סגרדה;
איפור :גיא טקו ל"סולו"; שיער :גיא שמואל במוצרי לייבל אם;
צולם בווילה במושבה מקבוצת מלונות בראון ,יהושע בן-נון  ,13ירושלים .טל' להזמנות*9646 :

עורכת:

טירן כליף-לוי
משנה לעורכת:
רעות חפץ שוורץ
עורך גרפי:
סרג'יו גבריאל

יו"ר ההנהלה :מרים נופך-מוזס

מנכ"לית קבוצת המגזינים :יוכי לזר-חדד
סמנכ"ל :יורם קפלן
מנהלת ומפיקת הפרויקט :טירן כליף-לוי
מפיקה :שרון אלימלך ,לימור שיר
מנהלת מחלקת מודעות :רוני בר אור
מזכירת מערכת :רינה איתן

כתבות :עמליה יעקבי ,כרמל קרמן
מאיה בהיר ,ניבו לוי
מנהלות מכירות :אביבה סלמה
עורכת לשונית :ניצנית סופר
מנהל מחלקת גרפיקה מסחרית :סרג'יו גבריאל
עיצוב גרפי :ענת ארנון ,אנה ארביטמן
פוטושופ :אריאלה ארונסקי

מיוצר ע“י

מיוצר
על ידי

להשתתפות בגיליונות הבאים :טירן כליף-לויtiran-ka@laisha .co.il ,050-8833394 ,

ט.ל.ח

דברי העורכת ,
בית .כל כך הרבה משמעויות ורבדים אפשר למצוא בין
שלוש אותיות .בתהליך העבודה על הגיליון המיוחד הזה,
שנולד לתוך מציאות הקורונה החדשה וההזויה שנכפתה
עלינו ,יצא לי לחשוב על המילה הזאת הרבה ,גם מתוך
ההימצאות הפיזית המרובה בין כותלי הבית וגם מתוך
העיסוק במשמעויות של חיבור ,שייכות ותחושת ביטחון.
להחלטה להקדיש את הגיליון הזה לעיצוב ישראלי יש קשר
ישיר לתקופה שאנחנו נמצאים בה .השמים הסגורים וחוסר
הוודאות הכללי גרמו לנו להתכנס פנימה ,להעריך מחדש
את הכישרונות ,היופי והחדשנות שמקיפים אותנו ,לפרגן
להם ולחבק אותם.
צילום :איתן טל ,חליפה לבנה :דנה סידי

תחום עיצוב הבית קיבל משמעות מיוחדת בתקופה הזאת,
כשיותר ויותר אנשים מסבים את סביבת העבודה לבית
פנימה ,ובלא מעט משעות הפנאי כולנו מתכנסים לפעילויות
שונות ברחבי הבית ,מסתכלים שוב על החפצים ,הצבעים
והטקסטורות שגורמים לנו להרגיש רגוע ,נעים ,הכי בבית שיש.
גם עולם האופנה מחשב את מסלולו מחדש .הבגדים
שאנחנו בוחרים ללבוש מתכתבים עם רוח התקופה,
והמשמעות של נוחות לצד ביטוי אישי צוברת תאוצה.
חשיבות התמיכה במעצבים מקומיים עולה גם היא על רקע
חוסר היציבות הכלכלי ,וזה גם המקום לפרגן כמה שיותר
למעצבים המוכשרים שפועלים כאן ונלחמים על מקומם.
כוכבת השער שלנו ,מארינה מקסימיליאן ,אולי לא נולדה כאן אבל מרגישה הכי מחוברת שיש .יצאנו לצלם אותה
בירושלים ,עיר הקודש ,בהפקה קסומה ובריאיון אישי שחושף את כל מה שגורם לה להרגיש בבית .במהלך הצילומים
התארחנו במלון הבוטיק "וילה בראון" ,התאהבנו שוב בנופי העיר שאין כמוה בעולם ,טעמנו
מהטעמים המיוחדים ,התבשמנו מהריחות ,ולרגע אפילו שכחנו שמזמן לא עברנו
במסדרונות נתב"ג.
השנה החדשה שבפתח היא שנה מיוחדת במינה .העננה שמרחפת מעל כולנו בעקבות
משבר הקורונה עדיין לא התפוגגה ,והרצון להתמלא באופטימיות חגיגית ומעשית
הופך השנה למשימה מורכבת במיוחד .עם זאת אני מאמינה שבכוחם של הבית,
המשפחה ,החברים ותחושת השייכות לסייע לנו לחתור לשם .אמן ובשנה הבאה כבר
נשב על המרפסת ,נספור ציפורים נודדות וננשום גם לרווחה ,וללא מסכה.

שנה טובה
טירן כליף-לוי

טולמנס

