
פסטיבל דרום אדום כבר כאן!

זה הזמן שבו עובר הדרום כולו מצבעי הקיץ החומים 
לצבעי החורף האדומים.

הכלניות פורחות, כולם יורדים דרומה, הפקקים 
והעומסים הופכים ארוכים יותר והאווירה חגיגית, 

שמחה ופורחת. 

כל האדום הזה הפך לטרנד אופנתי במיוחד בסתיו 
ובחורף של 2018 ולא סתם אדום, אלא אדום בוהק, 
מה שנקרא "פאוור רד". האדום כבש כל חנות וחנות 
בחודשים האחרונים ולא ניתן להתעלם ממנו. נמצא 
אותו במכנסיים, חליפות, חצאיות, שמלות וכמובן 

בחולצות ובטי-שירטס.

האדום נחשב כצבע נועז וכוחני, דומיננטי וחזק מאוד 
ויחד עם זאת מתקשר לאהבה ונשיות. 

לא אוהבת ללבוש אדום?

הסתפקי בפריט אקססורי קטן, כמו תיק, נעליים, 
שרשרת או צעיף.

אפשר להכריז: האדום זה השחור החדש!

TIP שיק: אם בעולם האופנה הפך האדום לטרנדי 
בתפיסה  שינוי  ליצירת  אישור  בכך  יש  כך,  כל 
ובתודעה. לכן אל תחששי לקנות וללבוש אדום. 
זה רק ייצור אצלך חדשנות ויצירתיות. לכי על זה!

שלכן באהבה מלאה אדום

הילה

קצת עלי:
הילה מלול יעקובי - מרצה וסטייליסטית אישית

תושבת קיבוץ דביר
052-5508580

shimuchic@gmail.com
 הילה סטיילשיק

 מקומפגש לסטיילשיק / הילה מלול יעקובי

    אדום    
זה השחור החדש
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בעולם התוכן והמקצוע שלי - תכנון ועיצוב פנים, 
נקודת המוצא לכל פרויקט בניה היא השראה, 
השראה שמאפשרת ללקוחות ולי להתחבר לבית 

עוד לפני שהונחה הלבנה הראשונה.

אינני מרגישה שעלי לעשות מאמצים ייחודיים 
כדי לקבל השראה. ההשראה נמצאת סביבי כל 
העת, מחכה שאקטוף ממנה את הפירות הבשלים 
כשהיא נדרשת. את התחושה הזו ניתן לייחס 
במידה רבה לכך שאני חיה בדביר, למרגלות היער, 
בנוף שפותח את הלב בכל פעם שאני נושאת 

את מבטי.

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

שירלי רוט
052-8105513

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

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

 על טבע והשראה

לטעמי, הרעיונות לחיבורים בעיצוב הבית יכולים 
להגיע לא רק מדוגמה של בית מסודר ומוקפד 
בצילומים של ירחוני עיצוב אלא מהטבע, היודע 
לתת לנו את שילובי הצבעים והרעיונות המקוריים 

והאמיתיים ביותר.

הצבעים והמרקמים שבטבע יכולים להוות חומר 
גלם נפלא לעיצוב הבית. מגוון הצבעים ועוצמתם 
חייבים לשקף את אופייה של המשפחה, על מנת 
שבני המשפחה ירגישו בבית. חיבור ופיזור של 
הצבעוניות במידה הרמונית זו מלאכת מחשבת. 
לעיתים מתבקש חיבור לפריטים שכבר קיימים בבית 

 ולעיתים יש צורך לייצר פלטת צבעים חדשה לגמרי.
נפלה בחיקי הזכות לתכנן ולעצב מחדש בית 
למשפחה מקסימה בחצרים. משפחה שאוהבת 
צבע ואינה פוחדת להעז. שילוב של הצבעוניות 
בבית ותמונות מהטבע עם הירוק המקיף את הבית 
נתן ביטוי מושלם של הכנסת הטבע הביתה. הציצו 
בתמונות ודמיינו את עצמכם נכנסים כל יום לבית 

והטבע אתכם.

אני מאחלת לנו רוגע ופריחה כל השנה.
שלכם, שירלי
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בית בחצרים, תכנון ועיצוב פנים: שירלי רוט

בית בחצרים, תכנון ועיצוב פנים: שירלי רוט
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