
 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

הבעלים, עורך דין ידוע וקונדיטור ובנו המוכשר, 
לטובת  בבורסה  ככלכלן  עבודתו  את  שעזב 
והנשמה בעוגות מדהימות,  השקעת הכישרון 
החליטו לפתוח סניף נוסף בעיר, באזור התעשייה 
בעמק שרה - סניף גדול ורחב ידיים ובו שטח 

מכירה של כ-100 מ"ר.

למלאכת התכנון והעיצוב נגשתי בהתרגשות רבה. 
שאלות ודילמות רבות עלו לנגד עיני: 

כיצד אני משמרת את רוח המקום הישן, החמים 
והביתי של הסניף הקיים – בסניף חדש? אלו 
אלמנטים עיצוביים ברצוני להכניס לתכנון? איך 
אמצא פתרון לבקשה הברורה של הבעלים, 
ששירות עצמי יתבצע אך ורק באריזות סגורות? 
שכל מאפה שיצא מהתנור יוגש וייארז עבור הלקוח 

מאחורי הדלפק, בניגוד לכל מאפייה אחרת?

הוחלט על פלטת חומרים וצבעים חמה, המתכתבת 
עם הלוגו הקיים – חום כהה, שמנת מוקה, לבנים 
אדומות והרבה הרבה עץ. כל פריטי הנגרות תוכננו 
בקפידה, על מנת להתאים הן לתהליך העבודה 

 איך משמרים קסם ישן
במקום חדש

שירלי רוט
052-8105513

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

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

והמכירה והן לכללי הנגישות שבהם נדרש לעמוד 
עסק בסדר גודל כזה. נבחרו אלמנטים עיצוביים 
מעולם האפייה, כגון מערוכים וגופי תאורה דמויי 

מטרפות שיוצרו במיוחד עבורם.

אבל הפרט שאני אוהבת במיוחד הוא "עגלות 
הנירוסטה" מאחורי הדלפקים. בהשראת עגלות 
הנירוסטה של תנורי האפייה הגדולים בקונדיטוריות, 
ייצרתי פרט ייחודי - עגלות נירוסטה מקובעות לקיר, 
שעליהן מונחים מגשי המאפים. פרט זה הועבר 
לביצוע של איש מקצוע פדנט, שייצר אבטיפוס 
עגלות,   6 יוצרו  ראשוני. לכשאושר האבטיפוס 
שנתלו אחר כבוד על קיר הבריקים העצום והן 
משמשות להגשת מאפים מאחורי דלפק – במראה 
של קונדיטוריה של פעם. באופן זה, נשמר אופייה 
העממי של הקונדיטוריה ולקוחותיה מרגישים בבית 

גם בסניף החדש.

קיבלתם תיאבון? זה לא מפתיע :(

שלכם, שירלי 

אחד הפרויקטים האחרונים שסיימתי היה עיצוב סניף חדש של קונדיטורית "מרטין" 
בבאר שבע. למי שאינו מכיר, מדובר בקונדיטוריה בת כמעט 50 שנה, אהובה ומוכרת, 

הממוקמת בשכונה ד' 
מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

לכתוב  מצליחה  את  "איך 
לא  כך,  כל  מרגשת  כך? 
הכרתי את הצד הזה שלך...", 
כך, באמצע היום, הפתיעה 
אותי חברה לעבודה. חייכתי 
בנימוס וחשבתי לעצמי שנחמד לדעת שיש מי 

שקורא. 

פעם חשבתי שאני כותבת רק כשרע לי, כשמד 
הכעס מצביע על כך שהמים בגופי הפכו ללבה 
רותחת. זה לא עניין מסובך במיוחד, ג'ינג'ית, כבר 
אמרנו. היום אני כבר לא יודעת. אני כותבת כשרע 
לי, כשקשה, כשעצוב, לפעמים גם כשטוב ושמח. 

אני כותבת בעיקר כשהלב מרטיט, כשאני לא 
בטוחה שיש בי יכולת להכיל את הרגש והאצבעות 
מתחילות לתפוס את מקומן הטבעי על מקלדת 

המחשב. 

לעיתים אני כותבת כשיש לי מה לומר, בעיקר 
לעצמי. אני כותבת ומוחקת והמילים מדייקות אותי, 
לוקחות אותי למחוזות פנימיים ופגיעים ומאלצות 

אותי לחשוב עוד רגע. 

גם עכשיו, בשעת לילה מאוחרת, כשהמחשבות 
נודדות בין חום יולי-אוגוסט, חופשת הקיץ, פתיחת 

שנת הלימודים ורשימה אינסופית של משימות 
למחר. 

והמילים לוקחות אותי לתחילת הקיץ, ימים של 
בהלה מימי החופש הגדול, דרך רגעים של צחוק 
בחופשה משפחתית באילת ומשם לשולחן ליל 
שבת, כשקולות הטלוויזיה מהבית השכן דיווחו 
על הפיגוע הנורא בבית משפחת סלומון בחלמיש 
לחדר  שלי  מהשותפה  אחת  טלפון  ולשיחת 
בפנימייה: "אמיר במצב אנוש, קיבלנו שנה במתנה 

ותכף גן העדן הזה נגמר..." 

הרשתות החברתיות הוצפו בפרסומים ואצלי ריקדו 
האצבעות על גבי המקלדת. מה יועיל עוד משפט 
שלי, מה כבר אומר על חורבן הבית, שנאת חינם 
ואהבת חינם? כמה רגשות הציפו אותי וחשבתי 
את  לשחרר  הנכון  הרגע  מגיע  עכשיו  שממש 

המנגינה.  

אלא שלשמחתי, יש יקום שלם שאוהב להסתדר 
לצדי ולשלוח לי רמז ממשי לצפונות ליבי. הצלחתי 
לשרוד את תשעה באב ובעוד רגע מעלים ימי 
החופשה הילוך להכנות לקראת בית הספר וודאי 

לקראת השנה החדשה. 

המילים מדייקות אותי, מחייבות להפריד בין העיקר 

לתפל, מזקקות את הרגע. המילים מפיחות חיים 
במחשבותי, כותבות מציאות, רוקמות חלומות. 
המילים הן אני, מורכבות מתווים ויוצרות מנגינה. 

אני כותבת לכם, לעצמי, מדמיינת את המילים 
מודפסות ומקבלות משמעות. 

ומבקשת לאחל לשנה  אני מאושרת מהזכות 
החדשה עולם טוב יותר, עולם שאינו מנסה לדייק 
את האדם המושלם )ניסו את זה כבר לפני 70 שנה, 
אבל זה לא ממש עבד(. עולם שמאפשר, שנותן 
ללב הרחב שכל אחד מאתנו נולד אתו להכתיב 
את הדרך. עולם שיוצר שותפות, אחווה ומקום לכל 
אדם או חיה. עולם שנוהג בחמלה ובכבוד, שחוגג 
את היותו, את הזריחה, השקיעה, הצומח והחי ואינו 

מנסה להנדס את עצמו לדעת. 

הייתי רוצה לאחל זאת לעצמי, אבל מכיוון שבגרתי 
ואני יודעת יותר, אסתפק באיחולים שיש לי שליטה 
עליהם. אני מאחלת לעצמי שאמשיך להקשיב ללב 
שלי, לחבק את הטעויות שבדרך, ליהנות מכל 
היופי שיש לעולם ולאהובים שלי להציע ולשמוח 
"על אמת" על כל פיסה קטנה שבה אני מצליחה 
לבטא את עצמי אמיתית, כנה, מלאת פגמים ורווית 

קשיים שכמותי. שתהא זו שנה טובה. 

איך מעבירים את  שאלה: 
שבתות הקיץ החמות?

תשובה: התשובה מתחלקת 
תשובות  לשתי  בעצם 

אפשריות:

1.נשארים בבית במזגן ומקסימום נוסעים למקום 
ממוזג אחר, קרי: בית של חברים, קניון או משפחה, 
אבל כאמור לעיל, מוודאים מראש את סוגיית 
המיזוג, כי הרי אין טעם להגיע למקום חם יותר 

מהמקום שאתה מתכנן לעזוב.

2.אם אתם צמאי ריגושים ורוצים להיות צמאים עוד 
יותר, תרתי משמע, אתם מעמיסים את הילדים 

ועוד 300 טון ציוד ונוסעים לים.

אני מהאנשים שיבחרו כמעט תמיד באופציה מס' 
1. ככה אני - טיפוס של בית. זוגתי, לעומת זאת, 
תבחר כמעט תמיד בווילון מס' 2 וזאת מהסיבה 
הפשוטה - שבן זוגה הוא הטיפוס של אופציה מס' 
1. רק שתדעו שזהו מתכון בדוק לזוגיות מאושרת 

ושמחה בחלקה, חלקה של זוגתי, כמובן.

ולכן, לאור הכתוב לעיל ולמרות רטינות אין סופיות, 
אני מוצא את עצמי כמעט תמיד מעמיס את הרכב 
בשני ילדים וציוד לעשרים שנה ונוסע לצלילי מילות 
הניחומים של אשתי "רק לשעתיים" לים. היא רק 
שוכחת לציין שהשעתיים הן נטו. על זה תוסיפו 
העמסה ופריקה של הציוד, הקמת המחנה הזמני, 
קרי ציליה ומריחת הזאטוטים בקרם הגנה. בקיצור, 
הזמן ברוטו מרגע הישמע הגונג ועד החזרה הביתה 

הוא שש שעות מינימום.

אתה מגיע לחוף. זוגתך והילדים רצים לפניך ואתה 
נראה כמו חיל באמצע מסע פילים, עמוס בתיקים, 
צידניות, מכלי מים ושאר מרעין בישין. אתה מגיע 
למיקום הנבחר, רק כדי לגלות שקילומטר משם 
זוהה ע"י התצפיתן בן השנה וחצי מקום מעניין יותר 
והמסע נמשך... או קיי, התמקמנו. עכשיו בונים. תוך 
כדי הרמת הציליה אתה נאבק ברוחות מערביות, 
בילדה טורדנית שממש חייבת להיכנס עכשיו 
למים ובזאטוט שהחליט שלאכול חול זה הכי 

כיף בעולם. בניתי. הילדים וזוגתי נהנים מהמים 
ואני, מעולף למחצה, נמס לאיטי מתחת לציליה 
ומנסה להסדיר את הנשימה. הם רעבים. אני מכין 
כריך לקטנה, פירות לזאטוט, מים לזוגתי והכל מלא 
בחול. הקטנה לא רוצה לאכול כי הכריך מלוכלך 
והקטנצ'יק זרק את האבטיח והמשיך לאכול חול. 
אני לוקח הפסקה, נכנס לים רק כדי להיתקל 
במדוזה תועה וצורבת וחוזר חזרה. הילדים בונים 
ארמון בחול וזוגתי צופה בהם כשחיוך מרוצה על 
פניה ומביטה בי במבט אוהב או חומל, או גם וגם: 

"תראה איזה יופי פה. נכון שכיף בים?"

נ.ב. לבחור שישב משמאלי עם שמשייה וצידנית 
ושתה בירה קרה: ראיתי שאתה צוחק עלי מאחורי 
התשחץ של "ישראל היום". אני לא כועס עליך. 
אתה צעיר וגם אתה עוד תהיה במקומי, אבל חליק 
- לא תציע איזו בירה קרה לחבר במצוקה? ואגב, 
התשובה לשבע מאונך בתשחץ: "גבר במצבי 

קיצון", שלוש אותיות, היא "אבא".  

המילים הן אני

ים 
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