
ועל   - והשטיח  התמונות  אלה  כלל  בדרך 
בחלל. הפריטים  שאר  את  להוסיף   בסיסם 
של  מתאים  גוון  יותר למצוא  הרבה  קל 
פריט  אותו  מאשר  לקיר,  גוון  או  לספה  בד 
ולכן  החלל  את  שיעשה  ייחודי  אמנות 
ממליצה. אני  שעליו  העבודה  סדר   זהו 

בעזרת תהליך סטיילינג נכון אפשר לחולל שינוי 
גדול בבית, מבלי לשבור קירות.

אני משתפת אתכם בתמונות הבית, עם ציור 
מברשת הצבע הנפלא של איריס.

אני מאחלת לכם להכניס לביתכם אמנות, כזו 
שאתם באמת מתחברים אליה ולא על פי צו 

האופנה.

שלכם, 
שירלי 

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

הקשר ביני לבין המשפחה המקסימה הזו 
מדביר החל כבר לפני מספר שנים, כשהם 
וביקשו ממני תכנון  עמדו להתחיל לבנות 
ועיצוב מחדש לצורך הגשת התוכניות לבקשת 
היתר בניה. התכנון והבניה הסתיימו זה מכבר, 
אך כמו משפחות רבות שבונות, בשלב מסוים, 
עם הכניסה לבית, החליטה המשפחה לקחת 
פסק זמן מהרכישות ולעבד את השינוי. תהליך 

העיצוב לא הסתיים.

לאחרונה הם פנו אלי שוב, בבקשה להשלים 
סטיילינג סופי עד הפרט האחרון. זה היה תהליך 

מרתק של שילוב בין אמנות ועיצוב פנים.

איריס בן-הרוש, בעלת הבית, היא ציירת מדהימה 
וכך, לאחר שבנינו את הקונספט העיצובי, בנתה 
איריס קונספט אמנותי וציירה את ציור מברשת 
הצבע היפהפה שניתן לראות בתמונה. ציורים 
נוספים שציירה שולבו גם הם באזורים שונים 
בסלון. כמה כיף היה לשלב אמנות מקורית פרי 
מכחולה של בעלת הבית.  בחדר השינה הכיוון 
היה שונה. אל התמונות היפהפיות של הצייר 
ז’אק סטרנברג הותאמו שטיחים, טקסטיל וטפט 
שידגיש אותן עוד יותר. נקודת המוצא לבחירות 

הצבע והפריטים כאן היתה התמונות.

את  שלה  במילותיה  לתאר  מאיריס  ביקשתי 
הדיאלוג המשותף הזה. וכך היא כתבה:

“לעצב את הבית עם מעצב/ת זה לצאת למסע 
משותף, שבו נפגשים באופן תדיר עם מקומות 
רגישים... אולי הרגישים ביותר. זוגיות, תרבות, 
הללו  הדברים  כל  על  ועוד...  חלומות  מוצא, 
צבעים,  פלטת  זמנים,  לוחות  לתוך  להתנקז 
מחירים וכדומה. הערכתי מאוד את העובדה 
ששירלי היתה מספיק פתוחה כדי ״לרקוד״ יחד 
אתי את הריקוד הזה, להתאים את הצעדים שלה 

לעצב בית 
לאמנית

שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com
ShirleyDesign.co.il

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

כדי שארגיש תמיד שאני הרקדנית הראשית והיא 
עוזרת לי לרקוד אותו כפי שאני רוצה. הרגשתי גם 
מאוד נוח לסרב לדברים שאהבתי פחות. זה לא 
ברור מאליו לחוש בנוח עם סירוב ולקבל מרחב 
נוח לדייק את עצמי לבחירות שיתאימו לתרבות, 

למשפחתיות, לחלומות וכדומה.

את  לדייק  לי  שעזרת  שירלי,  לך,  תודה  אז 
בטוח  מרחב  לי  שאפשרת  על  תודה  עצמי. 
להתנסות עם גבולות ומסגרת ברורה, להביע 
את עצמי ולקבל עצות ורעיונות שיעזרו לי להגיע 
 לתוצאה שאוכל להרגיש שהיא שלי. תודה.”

תודה לך, איריס ומשפחה יקרה.

לסיום, טיפ מעולם הסטיילינג.
כשמתחילים סטיילינג לבית, חשוב להתחיל 
 - יותר  והנדירים  הצבעוניים  מהפריטים 

עמק השדים של אפרת מור מילמן

אפרת מור מילמן, בת 47, הגיעה אלינו מקיבוץ 
גזר ולפני כעשור הגיעה לכרמים. נשואה לראובן 
ואמא לארבעה ילדים. במקצועה היא עורכת דין, 
שעוסקת בעיקר בדיני עבודה ובייצוג של עובדים 
זרים ומבקשי מקלט מול המעסיקים ומגישה 
בשמם תביעות לבתי הדין לעבודה בנושא שכר 
וזכויות סוציאליות, אבל בתוך תוכה חשה תמיד 
שעליה להגשים חלום ישן-חדש ולכן החליטה 
ללכת ללמוד לתואר שני בספרות. כך יכלה   לקבל 
כלים ותמיכה מסופרים אחרים בתהליך כתיבת 
הספר הראשון שלה - "עמק השדים", שהוצא 

למכירה בחנויות הספרים בחודשים האחרונים.

הספר מתעד את ילדותה של אפרת בעיר ימית, 
שבה גרה מסוף כיתה א' ועד כיתה ז'. אפרת חוותה 
רק שש שנים בעיר אבל זוכרת היטב כל פרט 
ופרט והגעגועים והעצב הגדול נשארו בליבה. "זה 
ספר שנכתב במשך 35 שנים בתוך הלב ובבטן 
ורק עכשיו הגיע לנייר", היא משתפת. "אני באה 
ממקום שבו הייתי חלשה כילדה, הגעתי מבית לא 
פשוט. היתה לי ילדות של גן עדן כשגרנו בימית, 
אבל בפנים לא היה לי טוב. אמא שלי גידלה אותי 
לבד  ואני זוכרת שבתקופת הילדות נאלצתי להיות 
אפרת של בפנים ואפרת אחרת כלפי חוץ. אמא 
לא הרשתה לי לספר שום דבר שקורה בבית, גם 
לא שנולדתי מחוץ לנישואים. ואז נחתם הסכם 
קמפ דיוויד ואני מבינה שאנחנו יושבים על שטח 
כבוש ובבוא הזמן  נצטרך להחזיר אותו. אני זוכרת 
שאמא שלי אמרה שמחזירים את ימית. מה זה 

בכלל אומר לילדה בכיתה ד'?"

הספר יצא לאור בפברואר השנה, 35 שנים לאחר 
פינוי ימית ושוב עולים הכאבים והמחשבות מאותם 

ימים.

למה קראת לספר "עמק השדים"?
לנו  זו הדיונה הענקית שהיתה  "עמק השדים 
בימית. ההורים תמיד אמרו לנו שאסור להגיע 
לדיונה כשיש רוחות חזקות, כי אפשר לטבוע 
בחול הטובעני, אבל לא סיפרו לנו שכאשר נושבות 
רוחות חזקות,  מתגלות גם הגולגולות הישנות של 

החיילים המצריים.

מה  את  החוצה  להוציא  רציתי  זאת,  עם  יחד 
ששמרתי בפנים במשך שנים רבות כל כך. אני 
מרגישה שכתבתי אותו מתוך שליחות גם לאחרים. 
אני רוצה לשחרר את ה"פלומבה" של ילדים רבים, 
שגדלו עם הורים בעלי מורכבות נפשית ונאלצו 
לחיות עם זה. אני מבקשת להראות שלהסתרה 
יש מחיר יקר יותר מעצם הבעיה עצמה והסתרת 

הסוד קשה יותר מאמירת האמת.

מהיכן הדרייב להוציא ספר?
"הדרייב שלי מגיע מילדות של ילדה שנאלצה 
לעולם  כדי לצאת החוצה  לעבוד קשה מאוד 
כחזקה. מכיוון  שבמשך שנים רבות כל כך הייתי 
הפה של אמא שלי, למדתי להיות סנגורית מגיל 
צעיר מאוד והייתי סוג של ההורה האחראי בבית. 
גדלתי כבת יחידה, עם רגישות גבוהה מאוד וצורך 

מפותח מאוד בצדק." 

ויש גם ספר ילדים חדש?
"האמת היא שממש לא מתאים לי לכתוב ספר 
לילדים, אבל הוא נולד כחלק מפרויקט של החינוך 
החינוך  רכזת  עפרוני,  חיה  בקיבוץ.  החברתי 
החברתי בכרמים, ביקשה שכל אחד יכתוב על 
הצדדים החזקים של הילד שלו. אצלי, אחת שלא 
יודעת לכתוב סתם והכל הופך מייד לסיפור, מילאה 
התשובה את הדפים והפכה לספר. בדיוק באותה 
התקופה צחקו עלי כל השכנים שאני כל הזמן 
מחפשת את  נגה בתי בקיבוץ, כי היא נעלמת 
לשעות ואני לא יודעת איפה. נגה עשתה לי ביה"ס 
להורות וכך כתבתי את "נגה מקיבוץ כרמים". 
הספר מספר על נגה, ילדה עצמאית, מקסימה 
ומלאה חן. הטבע בקיבוץ הוא ביתה השני ובו היא 
מרגישה חופשיה לבנות עולם קסום משלה. הספר 
מתאים לגילאי 8-4 ומזמין אתכם להיכנס לעולמה 

המופלא של נגה השובבה, המעמידה במבחנים 
את אמה הדאגנית.

מתי הספקת להוציא שני ספרים יחד?
הגיעה  נגה  על  להוציא את הספר  "ההחלטה 
לכל  השדים"  "עמק  את  לשלוח  כשהתחלתי 
ההוצאות בארץ. ההמתנה היתה קשה עבורי 
ומייד בער לי להוציא ספר נוסף. ידעתי שאני לא 
פנויה עדיין לכתיבת הספר הבא למבוגרים ועוד 
צפויה לי תקופה סוערת אחרי שייצא לאור ויתחילו 
הביקורות והפרסום. לכן החלטתי להוציא לאור 
ספר ילדים, אבל בסופו של דבר יצא כך ששניהם 

יצאו לעולם יחד."

מה אומרת בתך נגה על הספר שכתבת 
עליה?

"היא שמחה עד השמיים. נגה עצמה נולדה בלידת 
בית בכרמים. היא ילדה קיבוצית מאוד ומושרשת 

במקום."

אז עכשיו יש כבר חלום חדש?
"בעלי בן 53. הוא מתמחה במשרד שלי, מסיים 
את הלימודים בספטמבר וחולם להיות עורך דין. 
כשהוא יהיה עורך דין וייקח את ניהול המשרד, 
הייתי רוצה מאוד לפלוט את עצמי מהמטוס הזה 

ולהפוך לסופרת."

פרטים לרכישת הספר: 
 efratmoor.co.il :אפשר לרכוש ספר מוזל באתר

או בחנויות ברשתות סטימצקי וצומת ספרים.

כתובת הדוא"ל של אפרת מור מילמן 
efratmoor@gmail.com
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