
פורטפוליו
עיצוב  vאמנות  ומה שביניהם



ות,  זואלים, לפרק אסתטיקה לטכניקה, לזהות צורך, לפתור בעי י I  אני אוהבת לחקור עולמות ו . מעצבת. קי מן נעים מאד. מי

, הוא בית לעיצוב, ומעבדה למחקר  תי המותג שבני   fe  . לראות את העתיד. מתכת היא הנחת היסוד בבסיס כל העבודות שלי

מתכת. 

ות, המותאמות לזמנים בהם  יצור חדשני ות י גי ונות לטכנולו עולם העיצוב עסוק בימים אלו בעתיד. תערוכות העיצוב מלאות ברעי

ון לספר על ערכים בתחום החומרים איתם אנו מורגלים לבנות ולעצב - יכחדו.  בתוך כל זה תיק העבודות אותו אצרתי הוא נסי

ום, כאלה שכדאי לנו לקחת איתנו במסע קדימה.  ימים הי העיצוב, חשובים לא פחות, הקי

ום, ומעצבת אותם מחדש, בקפידה, ום י טים המשמשים אותנו בי לוקחת את אותם הפרי   fe יה,  י ן לעודד צרכנות ראו ו מתוך נסי

ם נאות, מבלי  ו ך נוכל להצטמצם לכדי קי ים. אי ב כאורח חי צו ו מנסה להגיש עי די ם. הסטו כי ם ארו י ובכך מאפשרת להם חי

ם.  פי שבפרטי ו י ר, ה ו צ י י ן ה פ ו קה, א ו באסתטי רך שלנ גם הצו ו  , ט ו בפרי רך שלנ ב. הצו ו צ ם בעי י י ס ם בסי י שג תר על מו ו ו ל

נומיה,  זיציה. תפיסת חלל. ארגו . קומפו נוכחות החומר. תחושות שצבע מעורר בנו

גי של אדם, בית, טבע.  לו ר הארץ, איך נוכל לחיות מבלי להזיק. מאזן אקו כאזרחי כדו
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אחד הפריטים הראשונים שרציתי לכבוש כמעצבת היה כסא. כשאתה גדל להיות אדריכל בתל אביב, 
form fol מתגלה  lows function באוהאוס הוא חלק בלתי נפרד ממסורות העיצוב אליהן אתה מחובר. 
. זה מנקה את העיצוב ממניירות, מצמצם את המוצר, פני שטח חו“ג, ון רלוונטי גם בימינו כרעי

ואופן הייצור - למינימום ההכרחי, ומאפשר להגיע לנקיון עיצובי. ואכן, אחת התכונות המרתקות 
של מתכת היא העובדה שמדובר בחומר שיודע להיות בו בזמן צורה ופונקציה: יש לו עוצמה 

קונסטרוקטיבית, והוא יכול לשאת את עצמו.

כמו אדריכלים רבים מאותה התקופה, רציתי לעצב כסא עם אמירה. אחד כזה שישרוד את מבחן הזמן, 
 .long-lasting ויצליח להיות תמיד רלוונטי. אפשר לקרוא לזה אקולוגיה של עיצוב, כשהחפץ שלך מצליח להיות

ואכן sit הוא אחד הפריטים הנמכרים בסטודיו, כבר במשך שנים.

כשנגשתי לעצב את הכסא חיפשתי כסא שקיים בזכרון שלנו כעם, כלי קיבול לזכרונות
ילדות שלנו, לסיפור של כולנו... sit הוא למעשה טייק אוף לכסא התלמיד.

יצרתי כסא ללא יומרות. נקי, חף מקישוטיות, פונקציונלי.
בתהליך העיצוב התמודדתי עם הרעיון של לייצר כסא מברזל, שלא יהיה כבד.

והכי חשוב... שיהיה כסא נוח, מכיל, ארגונומי. למרות הדקיקות, הוא מתאים לישיבה 
ממושכת ליד המחשב, או לארוחה משפחתית סביב שולחן האוכל. לחובבי הניקיון, 

הוא קל לניקוי ותחזוקה! (עם השנים כמעצבת, גיליתי שהמון אנשים קונים ריהוט 
עם המחשבה של איך ינקו אותו...).

הכסא לקח חלק בקולקציית ריהוט משלים לבית, שפיתחתי בהזמנה עבור חברת רגבה,
כחלק משיתוף פעולה בנושא עיצוב כחול לבן. הקולקציה ריהטה את חללי התצוגה 

של רגבה ברחבי הארץ, ונמכרה בין השנים 2017-2019.

לינק

 

https://www.bvd.co.il/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA/%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%90-%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%93/


..לעצור לרגע, לשבת. הכסא בגרסתו המחודשת מזכיר לנו משהו פשוט ששכחנו עם השנים.
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שולחן אוכל נפתח

שולחן האוכל הנפתח ∙ 
הישראלים ייצורים חברותיים, אוהבים לארח ולהתארח בבתים, 

כמעט תמיד סביב ארוחה, מורגלים לחלוק אינטימיות...
והמרחב הבייתי יודע לגדול אם צריך. 

שולחן האוכל הנפתח, מתאים בדיוק למצבים מעיין אלה, 
כלי קיבול  לדינמיקות החברתיות והמשפחתיות שלנו.

השולחן מגיע ב3 גדלים: S, M, L ומתאים להרכבים שונים של משפחה, 
בחללי מגורים מגוונים. בין אם מדובר בבית פרטי רחב ידיים, או דירה עירונית קטנטנה. 

 ∙ TONE
המחשבה על עיצוב שולחן אוכל נפתח עשוי מתכת ריגשה אותי, 

מתוך הידיעה שהוא עתיד לחולל מהפכה בעולם העיצוב. 
עיצוב שיודע להכיל ובכל זאת שומר על דקיקות, 

כמו שרק מתכת יכולה להיות; 
מצטמצם לנוכחות של כתם צבע מרחף בחלל. 

לרגע אפשר לשכוח שמדובר בפריט אלמנטרי בכל בית, 
ולשקוע בהרהורים על עיצוב, חומר, קומפוזיציה. 

 ∙
כבוגרת האוניבריטה הטכנולוגית TUDelft עם MA באדריכלות , 

אני מצמיחה עיצוב מתוך חוכמת ההנדסה. נשארת על קו התפר בין עיצוב לאומנות, 
בין יופי ופונקציונליות. לכן, כחלק מפיתוח המוצר, והנסיון לשמור על הנקיון העיצובי, 
הצלחנו לאפשר אחסון של הפלטות בתוך השולחן. זה היה הישג לא מבוטל, במיוחד 

שזה לא בא על חשבון היציבות של שולחן דקיק, במפתחים של 4מ‘.

 ∙
השולחן יצא לאור בשנת 2019 // כחלק מהקולקציה של הסטודיו לשנה זו.



נוכחות של כתם צבע מרחף בחלל. 



בשולחנות אוכל נפתחים קיים קו, אותו אלמנט שנוכח במפגש בין הפלטות של השולחן.
לעיתים קרובות הקו הזה מפריע בעין. לכן בחרתי בעיצוב השולחן להפוך את הבעייה 

ליתרון. הבחירה בגוונים שונים לפלטות, חוגגת מחבר דרך צבע. 





ספרייה
אופן הייצור של הספרייה הינו מורכב למדי. הטכניקה משלבת עבודה של 
מספר יצרנים. כל מפעל מומחה בתחומו. העיצוב, התכנון, ההנדסה והפרטים

לביצוע נעשים על ידי. שלב המימוש עובר במפעל לחיתוך לייזר, מסגרייה, 
ומצבעה. אחריו מגיע שלב ההתקנה, שלב מאתגר בפני עצמו.

והתוצאה מרהיבה. קירות דקיקים, יוצרים שפה חדשה של מיני ארכיטקטורה,
המחליפה קיר "רגיל".  במשך שנות פעילות הסטודיו (החל משנת 2013) יצרתי

וייצרתי ספריות עבור מיטב האדריכלים בארץ, בפרויקטים מסחריים ופרטיים. 
הרעיון: לתרגם מושגים טרוויאלים של אדריכלות, כמו קירות, ולייצר להם 
אלטרנטיבה שלקוחה מעולם העיצוב: להפוך אותם לאובייקטים מרהיבים, עם 

נפח, פרוגרמה, חומר, תאורה ואווירה. 

לספריות סגנון מינימליסטי, המאופיין במקצב פנימי. רדנומלי או רפטטיבי. 
חלקן צבעוניות, חלקן ענקיות (בין השאר ספריות המתנשאות ל6מ' גובה),
חלקן משמשות פלטפורמה לעבודה משרדית, וחלקן הוזמנו פשוט כדי להיות 

היהלום שבכתר.

הצצה לקולקציות שונות
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מקטע מתוך ספרייה באורך 10מ‘
LABS שעוצבה עבור פרויקט

במגדלי עזריאלי / שרונה.
מתוך חלל העבודה המשותף.



ספריה בייצור //
ספריה של יחידה אחת.

חזרה על אותו התא -
הופכת את קו הייצור לכדאי .





 Let’s play



מחיצה היא קודם כל גחמה גרפית  משחקים גאומטרים. ייצוגים מופשטים.

המחיצה
הצצה לפרויקטים שונים



טבע דומם.



מחיצות ענק //  מטבחי אביבי // במבחר סניפים ברחבי הארץ.

בהתאם לדרישת מכבי אש היה צורך לחלק את אולמות התצוגה הרחבים לשניים. המחיצות
עוצבו כפתרון המאפשר גמישות של הגדרת החללים, וגמישות של התנועה בינהן, משום שהן
זזות. 10 "וילונות" מתכת, מתנשאים לגובה 6מ', תלויים ונעים על  מסילה עליונה, שנמתחת 

לאורכו של מפתח של 25מ'.

 



פרויקט של מחיצות מתכת  בהזמנה על ידי הלוי אורבך אדריכלים, בשיתוף הגרפיקאית רחלי ברניג–דירקטור. 
המחיצות מייצרות אזורים אינטימיים בצמוד לקירות זכוכית שקופים. בעיקר ביצירת תאים וסביבת עבודה המשמשת 
לשיחות ווידאו , עם השותפים בחו"ל.הפרויקט היה מאתגר במיוחד, על רקע העבודה שהמשרד נמצא בקומה גבוהה

בנוסף, במסגרת הפרויקט פיתחתי סוגים שונים של רגליים טלקסופיות.  
במגדל משרדים, ומחיצות הענק היו צריכות להגיע מפורקות לגורמים, ועדיין לייצר נראות של אנסמבל מושלם. 



מחיצה שהיא ספריה. מתוך פינת עבודה בדירה בחולון.



bee
foldable shelving unit

יחידת המדפים עוצבה במסגרת תחרות העיצוב השנתית - TALENT LAB - של 
MADE.com הבריטית; שמשמשת כחממה למעצבים חברת הריהוט 

2019, ונכללה בקולקציית קפסולה,  bee זכתה בתחרות בשנת  צעירים. 
 .ZEN שיצאה תחת הכותרת

בהתאם לכך, הכוורת הינה מוצר שנהנה ממינימליזם הנדסי: דפי מתכת דקיקים, 
מקופלים במבנה דמוי כוורת. המבנה בו זמנית הינו קונסטרוקטיבי, גרפי, ומייצר 

נפח לאחסון. 

בנוסף, העיצוב תאם את אסטרטגיית השיווק של החברה, לפיה המוצרים נקנים
on-line ונשלחים לבית הלקוח להרכבה עצמית.לכן נדרש מינימום נפח של 

אריזה בשילוח, ואופן הרכבה פשוט. "דפי המתכת" נארזו אחד בתוך השני, 
ובהרכבה עצמה הם מאורגנים מחדש בהזחה. לסיום, ברגים זהובים מחזקים 

את המבנה. כך הופך למעשה המחבר לחלק בלתי נפרד של עיצוב המוצר.

לינק 

https://www.made.com/inspiration/emerging-designers-on-the-creative-process


כוורת ן  מחיצה  ן  פסל  ן   אובייקט  ן  מדפייה







cabinetta .שידה עשויה מלאכת מחשבת. כמו ריקמה עדינה
שכבות דקיקות של מתכת כאילו נלקחו מעולמות הטקסטיל,  

נתפרו יחד ליריעה אחת. 

CABINETTA יצאה לאור בשנת 2017 // כחלק מהקולקציה של הסטודיו לשנה זו.
הרעיון היה לעצב רהיט שנראה כמו ביטוי מושלם לעיצוב מינמליסטי. 

כזה שניכר במוצר הסופי, בבחירות החומר, ובטכניקות הייצור. 

השידה היא חגיגה של כל מה שיפה במתכת: הדקיקות ! 
ממש סוג של מופנמות קונסטרוקטיבית. 

דלתות הזזה שקטות, מסילות זהובות שנחרטו בהזמנה, 
מדפים דקיקים, עולם של אחסון שנחבא מאחורי פאסדה.

אמנם הבחירה לייצור מאלומניום הביאה איתה אתגרים, 
אך איפשרה למקסם את המינימום...

טכניקות יצור מעולם הזיווד והעיבוד השבבי שולבו בייצור, 
ואיפשרו מחברים שלא נראים לעין. 

הרהיטים שאנו חיים איתם, הם בסוף הרקעים של חיינו.
בחרתי בצבעים עדינים מעושנים עם נגיעות זהובות, 

כמו  ציור בצבעי מים שמדי פעם התגנבו אליו קרני שמש ישירות.

שידת מתכת
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המהות של היצירה spary היא נסיון ללכוד אור בתוך חומר.
כמו רסס עדין של טיפות אור שנכלדו לתוך פליז.

כשעומדים אל מול היצירה מבחינים שהיא נמצאת בשינוי מתמיד.
האור שנופל עליה משתנה במהלך היום, והיא זורחת אחרת.

כשניגשתי לעצב את היצירה, כמו ביקשתי למסגר אפיזודה שנלקחה 
מתוך שיח אדריכלי; על אור, על חומר והדיאלוג בינהם. ובתווך -

מהלך הצופה, בורא את הרגע מחדש.

∙ היצירה יצאה לאור בשנת 2016 // כחלק מהקולקציה של הסטודיו לשנה זו.
  
 

אמנות



s p r a y 



c a t c h i n g  L i g h t  w i t h i n  m a t t e r



מדממת

יצירה קירית עשויה מתכת.  
 מדממת מסמלת את השבר שהתחולל בחיינו. 

החברה הפצועה שהפכנו להיות, שסועה ומדממת.
// אוקטובר 2020

לכל אלמנט יש פרוגרמה, כמו לבניין, כך גם לקיר, 
כסא או יצירת אמנות. 

במדממת רציתי לגרום לצופה כאב חד בלב. 
זו היתה הפרוגרמה של האובייקט. 

אמנות



מדממת // ברזל. חיתוך לייזר. צביעה ידנית. ג‘ 130 / ר‘ 140



// 



מבט מקרוב //



Kadim

קולקציית הכדים היא תרגום מרענן לפריטים המשמשים אותנו בסיטואציות לא 
יומרניות מחיי היום יום שלנו: כוס הקפה טו-גו, כד המים הצונן, קערת הפירות 

ופריט סיני אחד לפחות. ארכיטיפים של כלי קיבול.  

כעת עשויים מתכת דקיקה, צבועים בגווני אדמה. כמו היו ממצא ארכיאולוגי של ישראל 2020, 
בגרסה הפוסט-כנענית שלנו. 

הקולקציה יצאה לאור כחלק מצבע טרי  2020, 
וזכתה להדים בעיתונות.

לינק 

הקולקציה הפוסט כנענית

https://www.youtube.com/watch?v=OdghsQClnm0


כשמתבוננים בהם לראשונה לוקח כמה רגעים להבין שכלל לא מדובר בכדי חרס, אלא בכדים העשויים מתכת. 



Fruit BowL / 

g

coffee 2 go / The Water Carafe / 

cookie jar / Chinese Pottery / The SHAKER / 

Kadim / Modern Architypes



IIn these vessels we can find traces of what we consume
what we eat, drink, grow. How we decorate, why we decorate. 



+
קפה בקטנה

סטודיו fe שמח לתת לך הזדמנות קטנה לעצור, להירגע, לקחת לעצמך רגע. 
מנה אחת של אספרסו. ואם אפשר גם משהו קטן ליד הקפה. את הרגע הזה 

ארזתי בתוך כוס וצלוחית. 

מה כוס קפה צריכה בעצם? גודל הכוס חשוב - כזה שייחבק את הקפה 
כמו שצריך. כוס עשויה מתכת – ככה שתשמור על הקפה שלנו חם. 

אחיזה טובה – במקום האוזן הקטנטנה החלטתי להציע אזור אחיזה נוח, 
המבודד מאזור הנוזלים החמים. 

קפה בקטנה





פיתוח,  בקרת איכות, התקנות, פיקוח, ניהול בפועל או בקיצור חיית שטח.  ותודה מיוחדת גם ללוי אברהם אשכול

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל האנשים שהיו שותפים ליצירה, למחקר ולייצור.

למרות הנטייה לרומנטיזציה, מעצב לא עובד בוואקום. יש לו שותפים רבים לאורך הדרך. 

למרות הנטייה לרומנטיזציה, שירבוטים יפים על מפית הם רק רגע קטן בתהליך ארוך של לידה של מוצר חדש. 

מאחורי התמונות היפות שצילם אלעד חזקי, עברו הרבה שעות מיוזעות של עבודה במפעלים בחום ישראלי, 

המון קפה שחור, התקנות מסובכות שנמשכו מעבר למצופה, טסטים שנותרו על רצפת העריכה, 

ועם זאת גם הרבה רגעים יפים של "אאוריקה",

תודה מיוחדת ללקוחות, שהופכים למשקיעים לכל דבר של העסק, ובזכותם דברים טובים קורים. 

  

סוף דבר.
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