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הנקין-שביט
הנקין שביט - סטודיו לעיצוב

סגנון עיצוב המזוהה איתכם?
מודרניזם קלאסי.

מה דעתכם על האדריכלות הישראלית ביחס לבינלאומית?
האדריכלות הישראלית עשתה קפיצה בעשור האחרון ויש לה פוטנציאל אדיר. 

זוהי אדריכלות שבה מאמינים בשימור ומתייחסים בכבוד לקיים!
איזה מבנה אדריכלי מהווה לכם השראה?

’מוזאון עין חרוד’ של האדריכל ביקלס שמואל מהווה השראה 
לשימוש באור טבעי, חצרות פנימיות. אדריכלות ישראלית במיטבה.

מקומו של עיצוב ה-OUTDOOR בפרוגרמה?
ה-OUtDOOr הוא זה שמשלים ומרחיב את החלל הפנימי. מבחינתנו, החוץ והפנים 

תמיד מתכתבים יחד ומשלימים זה את זה, גם מבחינה עיצובית וגם מבחינה חומרית.  

דירה נאה luxury. בים האדום 

מיטל סלומון 
מעצבת פנים

סגנון עיצוב המזוהה איתך?
מודרני אקלקטי.

מה דעתך על האדריכלות הישראלית ביחס לבינלאומית?
המדינה שלנו אומנם צעירה ביחס למדינות העולם הגדול, 
אך יש בינינו אדריכלי-על ומעצבים אשר עומדים לפחות 

באותה רמה ויכולת שקיימות בשאר המדינות בעולם.
איזה מבנה אדריכלי מהווה לך השראה?

מגדל המרפסות הירוקות בסינגפור. 
.EDItt tOwEr sINGapOrE BY tr haMzah & YEaNG

מקומו של עיצוב ה-OUTDOOR בפרוגרמה?
 OUtDOOr-ול INDOOr-מבחינתי, ההתייחסות ל

היא אותה התייחסות.
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משתתפים:
קובי אדרי & הדס מרום

ענבל ברקוביץ
שרי גורשטיין

מיכל האן
סיסי זיו

הנקין-שביט
מיטל סלומון
רונית שיסמן
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ייזום והפקה: 
עפרה שמעוני

מאת דניאלה כץ

קסם על המים

צוות הפקה: 
צילום ווידיאו: יוסי וקנין 

איפור: הודיה ביסמוט
בימוי: קלוד דדיה

סטיילינג: שלי כהן שאול
MINt DEsIGN BY tErMINal
ריהוט OUtDOOr: רויאל גרדן

מזח צף: אסי קולוק
אלכוהול: יקב היוצר

CaNDOCk IsraEl :מזח צף
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עולם ה-OUtDOOr הוא חלק בלתי נפרד מהעיצוב, 
וכיום מכניסים אותו לתקציב ולפרוגרמה מלכתחילה. 
ברוח זו בחרנו לקחת את נבחרת העולים לגמר 
בקטגוריית ’עיצוב פנים מוביל’ לאחד החופים היפים 
בישראל: ’על הים’, במרחק נגיעה מקיסריה. לראשונה 
בארץ הוקם מזח צף ועליו סט יוקרתי, כאילו מדובר 
ב-INDOOr, להעצמת החוויה

ענבל ברקוביץ

קובי אדרי 
& הדס מרום

מיטל סלומון
מיכל האן

שרי גורשטיין

סיסי זיו
רונית שיסמן

עירית הנקין 
וזוהר שביט




