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קהילת העיצוב ואדריכלות הפנים בישראל התברכה במאות אנשים מקצועיים 
ויצירתיים במיוחד. במהלך 17 שנות עבודתי כאדריכלית פנים, נחשפתי כבר 
למאות פרויקטים ועדיין, גם היום אני נתקלת בפרויקטים מרשימים ומפתיעים 

המשלבים עיצוב מודרני ושובה עין, רמת תכנון גבוהה ורעיונות מקוריים ויחודיים.

אני משוכנעת שציבור מעצבי הפנים, כמו גם הקהל הרחב - המשפץ ומעצב את 
ביתו, מחפש רעיונות והשראה ללא הפסקה והיה שמח להיחשף לאותם פרויקטים.

הצורך הקיים, יחד עם הרצון שלי לשתף, הביא את הוצאת מיל ואותי לצאת 
לדרך עם מגזין עיצוב פנים שיעסוק אך ורק בעיקר – בפרויקטים יפים וחדשניים – 

עיצוב נטו.

בעידן הדיגיטלי הנוכחי, הגענו למסקנה שהמינון הנכון הינו מגזין שבועי קומפקטי, 
שיאפשר לכם מדי שבוע ליהנות ולהתרשם מפרויקטים שבחרנו עבורכם בקפידה 
– של בתים וחללים מעוצבים, אשר יחשפו אתכם למעצבים ואדריכלים מוכשרים  

ויחשפו אתכם מעת לעת גם לחידושים והטרנדיים העולמיים.

חלק מהתמונות והפרויקטים של כל הגיליונות תוכלו לראות באתר שהקמתנו 
 .izuvneto.co.il – לטובת המגזין

אני מזמינה אתכם להרשם ולקבל מדי שבוע את המגזין ישירות לתיבת המייל,או 
לחשבון הפייסבוק שלכם. זאת על ידי הרשמה באתר, או לקבוצת הפייסבוק של 

המגזין. אתם מוזמנים לעמוד איתנו בקשר ולהגיב. מעצבי הפנים והאדריכלים 
מוזמנים לשלוח לנו פרויקטים, נשמח לשלב את הפרויקטים המתאימים 

בגיליונות הבאים.

כל הדרכים ליצירת הקשר - נמצאות בתחתית עמוד זה.

קריאה מהנה 
שלכם,
רונית פוגל, עורכת ראשית

רונית פוגל

בשער: חיבור של שתי דירות 
במתחם קרן היוקרתי, משקיף לים, 

ליפו ולמתחם התחנה בת”א.

מטבח: 

אדריכלית: שרון אקר מיכאל. 

סניפים: הרצליה פיתוח, דיזיין סנטר, 
ראשון לציון, ירושלים, בקרוב חיפה 

.highway-ב

mailto:ziv%40mil-media.co.il?subject=
mailto:izuvneto%40mil-media.co.il?subject=
mailto:ronitf7%40gmail.com?subject=%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F%20%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%20%D7%A0%D7%98%D7%95
http://www.mil-media.co.il
https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A0%D7%98%D7%95/768979586470466 
http://izuvneto.co.il
http://www.izuvneto.co.il
http://decor.co.il/


 בית בירוק -
בית פרטי באבן יהודה

הדיירים: משפחה בת 4 נפשות, זוג הורים + 2 ילדות קטנות.
שטח: 190 מ"ר על רבע דונם, גינה קדמית וגינה אחורית.

קומת כניסה: סלון, מטבח, שירותי אורחים ופינת אוכל.
קומה א': 3 חדרי ילדים, מקלחת וחדר רחצה ילדים, סוויטת 

הורים וחדר רחצה הורים

חלל מרכזי: רונית פוגל נתנה 
דגש למציאת פתרונות יצירתיים 

לניצול מקסימלי של החלל. 
כך, את החלל הגבוה שמתחת 
למדרגות, הפכה רונית לארון 
בנוי לתליית מעילים, בשילוב 

עם מגירות לנעליים. את החלל 
הנמוך שמתחת למדרגות, 
שבדרך כלל נחשב כשטח 

מבוזבז, ניצלה רונית ליצירת 
פינת צמחייה, בשילוב עם חלוקי 

נחל ותאורה מתאימה.

צילום: ארתור דרינגט
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הכניסה: רונית פוגל מסבירה כי 
מכיוון שהכניסה מאופיננת בחלל 
גדול ופתוח וללא קירות, החליטה 

ליצור 3 עמודים דקורטיביים 
כאלמנטים עיצובים, זאת מבלי 

לסגור את החלל לגמרי ובכדי 
לא “ליפול” ישירות על הסלון, מיד 
כשנכנסים לבית. כך נוצרת 

מבואה חמימה ומקבלת פנים.

סוויטת ההורים המפנקת מוצבת 
כיחידה עצמאית בקומה העליונה- 

השילוב ההרמוני בין הצבעים 
הרכים של הקירות כריות הנוי 

המעוצבות, כיסוי המיטה הרחב 
הוילונות ופרקט העץ החם, יוצרים 

אווירה קסומה שלווה ורגועה שאת 
משתוקקת ומצפה להניח בה את 

הראש בכל סוף יום עמוס...

רונית פוגל הוזמנה על ידי משפחה בת 4 נפשות. הדרישות של בני הזוג היו לבית 
“פרקטי” ו”פונקציונלי” עם תקציב מוגבל ומוגדר מראש. לדברי רונית, מדובר 

באנשי משפחה חמים ושמחים והבית עוצב מתוך מחשבה לשקף את אופי הדיירים.

מתוך כך, הוחלט לעצב בית בשילוב של צבעי לבן וירוק עז – צבע  אהוב על אם 
המשפחה - שהינו צבע שאי אפשר להתעלם ממנו והוא הופך, על פי רונית, לבעל 

תעוזה רבה אפילו עוד יותר, על הרקע הלבן.

שילוב הצבעים ניכר בכל חללי הבית ויוצר אטמוספירה קלילה, אוורירית, שמחה, 
חמימה ומשפחתית.



המטבח: מטבח בקווים מקבילים 
פרקטי מאוד לעבודה ומודרני 

בתכנון. שילוב של אי במטבח, 
המתוכנן כחלל פתוח, היא דרך 

טובה להפריד בין המטבח לשאר 
חללי הבית, לזכות במשטח עבודה 

נוסף ובדלפק אכילה.

אזור האחסון הגבוה, המוצב 
מאחורי האי, מאפשר איחסון 

מקסימלי, פתרונות חכמים ועבודה 
ארגונומית נוחה. התקנת יחידות 

אחסון עמוקות וגדולות, המכילות 
את כל המכשור וכלי המטבח, 

 יוצרים מראה של שיש נקי ואחיד. 
הגוון הירוק העז של משטח השיש 

הוא מאוד דומיננטי, יוצר עניין 
ושובר את המראה החלק והנקי, 
מה שיוצר בבית אנרגיה מזמינה 

שמחה חמימה ומשפחתית.
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על המעצבת
הסטודיו לעיצוב ואדריכלות פנים של רונית פוגל נמנה על המובילים בתחומו 
ומתמחה משנת 1997 בשיפוץ, עיצוב ותכנון של דירות יוקרה, בתים פרטיים, 

משרדים, בתי קפה, חנויות ותוספות בנייה.

עבודותיה של רונית פוגל מאופיינות בסגנון חדשני, נקי, פונקציונאלי ופרקטי, 
לצד סיגנון אותנטי חם וססגוני, זאת תוך התאמה אישית לטעמו של הלקוח. 
בנוסף, רונית שמה דגש על יצירת מרחב מואר, ניצול מיטבי ויעיל של החלל 

והכנסת הנוף הטבעי אל תוך הבית.

בשנים האחרונות משלב הסטודיו את נושא הבנייה הירוקה בכל אחד מתחומי 
העיצוב והתכנון ומשלב אלמנטים מתקדמים מהתחום, הגורמים לחיסכון 

וליעילות אנרגטית במבנה המתוכנן לשיפוץ ולבניה.

בזכות חשיבה יצירתית, התמחות בהדמיות מדויקות, ליווי צמוד ותוכניות 
מפורטות המלווים את הפרוייקט, לצד מתן פתרונות אסטטיים ויעילים 

מתאפשרת הקפדה מקסימלית בביצוע הבניה ותוצאה סופית מרשימה.

רונית מבקרת מידי שנה בתערוכות בחו”ל ומקפידה להשאר מעודכנת 
בחידושים ובטרנדים עכשווים בכל תחומי עיסוקה: עיצוב תאורה, הדמיות, 

סטיילינג, בנייה ירוקה וכו’.

רונית פוגל

פרטי התקשרות

 אתר:
www.ronit-fogel.com

 נייד:
0525277706

 מייל:
ronitf7@gmail.com
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 חיפוי קיר 
כאלמנט עיצובי

כדי לשדרג משמעותית את מראה הבית, לא חייבים לעשות 
שיפוץ כולל. לפעמים אלמנט עיצובי אחד - כדוגמת קיר 

בריקים מעוצב, יכול לעשות את ההבדל. ערן סיב, בעליה 
ערן סיבשל אבן סיב - הגלריה לאבן טבעית - מדגים.

חיתוך על הצד רחב של הלבנה, מידות - 23/10, 
 עובי 1.5ס״מ. כחולה - אופ וייט , פוגה - 1ס״מ.

מתוך פרוייקט בנתניה. עיצוב ואדריכלות: אמיר שלח
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חיפוי קיר בסלון באבן טוסקנה 
בז׳ 23/7.5 ס”מ, עובי 1 ס”מ. 

זהו בריק במראה עתיק. החיפוי 
בוצע כאן ללא פוגות )רווחים(, 

כך שאין שימוש בכוחלה או רובה 
בין הבריקים, מה שמסייע בקבלת 

המראה העתיק והייחודי.
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קיר בסלון בפרויקט בהרצליה. 
חיתוך לבנה טרה קוטה בצד הצר 

בצבע בז’ כאמל, צבע פופולרי 
מאוד על פי סיב. מידות 24/5 ס”מ,  

עובי 2 ס״מ. כוחלה - צבע אפור, 
פוגות 1ס״מ.

בריק פירוק לבן מבניינים ישנים 
בישראל, מתקופת המנדט 

הבריטי. חיתוך לבנה צד רחב, 
מידות 22/8 ס”מ, עובי 2 ס״מ. 
כוחלה - לבן אוף וייט, פוגה - 

1ס״מ. עיצוב ואדריכלות: אמיר 
שלח, צילום: רגב כליף
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 לבני פירוק ישראליות של אבן סיב. 
עיצוב: אמיר שלח, צלם: רגב כלף

אבן סיב - רחוב ערבי נחל 1 א' גבעתיים )צמוד למתחם הבורסה ברמת גן( www.sivstone.co.il טלפון:  03-7764897

בריקים ולבני פירוק - זה אבן סיב
מבחר ענק של בריקים, לבני פירוק וחיפויים בלעדיים נוספים - מחכה לכם עכשיו בגלריה המחודשת לאבן טבעית

http://www.sivstone.co.il
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