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שוק יפו בנמל

צילום רמי גיל אדריכלים

תכנון שימור הבניין המקורי

טקסט

רמי גיל אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ

סיגל שכטר
צילום

תכנון שוק יפו בנמל

יעקבס-יניב אדריכלים

עמית גירון ,אביעד בר-נס,
רמי גיל אדריכלים

צילום אביעד בר-נס

—
התכנון האדריכלי לשימור ההאנגר הוא בבחינת דור לדור מביע
אומר  -רצף תרבותי מהדור שחווה את קונסטרוקצית המנדט,
אל שקיפויות ,תאורה רכה ,יין ,טאפסים ותערוכות אמנות
—

בדומה לשוק האיכרים בנמל תל-אביב המצליח ,נמל
יפו מתהדר אף הוא בשוק אוכל ,צו השעה בכל מתחם
בילוי חדש כיום .השוק החדש ניבנה בתוך האנגר
מנדטורי משומר ומנסה לייצר וייב עדכני תוך כבוד
לניחוח הנוסטלגי של המקום

חלומו הבתולי של ההאנגר המשומר,
גבה הקומה ותכול הגלים

רלסים ,קורות ואגדים הוצמדו
במסמרות פלדה .מעליהן ,שומרו
הפריקסטים שיצקו הבריטים מבטון
דמוי קשת והיוו בסיס ליציקת הבטון,
היא רצפת הקומה השניה

באמצע שנות השלושים ,בימי המנדט ,טרום הקמת מדינת ישראל ,בנו הבריטים
בנמל יפו מחסנים .את ההאנגרים ,שתוכננו על-ידי המהנדסים מקונסטרוקציית
פלדה ,יצרו באנגליה יצרני הפלדה הגדולים בעולם דאז .אוניות משא פרקו
את מטענן הכבד לסדרת מבנים בני שתי קומות מהמעגן בנמל שבחוף ימה
של יפו .ההאנגר נקשר למצוק המזרחי ,באמצעות שני גשרי פלדה שתלויים
מהקומה השנייה ,אל העיר .בכך ,חסכו הבריטים את העלאת הסחורות אל
העיר מקומת הקרקע דרך הטיפוס על המצוק והכפילו את השטחים העיקריים.
אדריכל רמי גיל ,זוכה תחרות אדריכלים לתכנון האנגר  1בנמל יפו ,מספר
כי זהו מבנה ההיי–טק הראשון בארץ ישראל .כאדריכל שמונה על שימור
המבנה והסבתו לשימוש ציבורי ,הצליח גיל ,לשמר את קונסטרוקצית הפלדה,
הבנויה מרלסים ,קורות ואגדים שהוצמדו במסמרות פלדה .מעליהן ,שומרו
הפריקסטים שיצקו הבריטים מבטון דמוי קשת והיוו בסיס ליציקת הבטון,
היא רצפת הקומה השניה .תקרת הקומה השניה היתה בנויה מאגדים שנשמרו,
שופצו ,תוקנו וחוזקו לנשיאת גג חדש ,אטום אקוסטית וטרמית ,במקום גג
האסבסט הישן .המבנה במקור היה אטום .גיל יצר שקיפות ,על ידי פתיחת
רוב קירות חזיתות הבניין והחלפתם בזכוכית דמויית רפפות ,שמפאת העלות
74
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שוק יפו בנמל

אדריכלות

שימור האנגר  1בנמל יפו
יזם

הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו

A

תכנון

רמי גיל אדריכלים ומתכנני ערים
בע"מ

2

2

2

אינסטלציה סניטרית ותיאום מערכות

יעקב בלינקי

1

1

1

אקוסטיקה
2

מ.ג אקוסטיקה

ומאווררים ,עם שקיפויות ,תאורה חרישית ,יין ,טאפסים ותערוכות אומנות
בקומה השניה .העבר ההסטורי נוכח 125 .מטר אורך ,חולקו לארבעה חלקים,
שרוכבים אחרי השערים ההסטוריים .במרכזו של כל חלל הוצב פיר גרעין
הכולל ממ"דים ,חדרי מערכות ופירים למעברי צנרות .המטרה – שחרור
השוליים לטובת מסחר היקפי ,כ 9-מטר רוחב לכל כיוון ,עם חזיתות נוף
למזרח ולמערב .ביניהם  -מעברים שקופים וגבוהים ,החושפים את יפי ימיה
הראשונים של קונסטרוקציות הפלדה והבטון בארץ-ישראל.

2

A

בטיחות
צילום מתוך תיק התיעוד בעריכת משרד "ליר אדריכלים"

2

1

אורי יוסף יעוץ והנדסה בע"מ
הידרוגלוגיה

גבי שליב
זכוכית

" okגלס" עופר קאופמן
חשמל

סמו הנדסת חשמל בע"מ
מיזוג אויר

חב .יגאל שושן בע"מ
מיקלוט

צילום מתוך תיק התיעוד בעריכת משרד "ליר אדריכלים"

הנדרשת ,אינן נפתחות .הבחירה במראה הרפפות ,מזכיר חלונות פשוטים
במחסנים של פעם המוכרים לכולנו .החיבור מצויין במהותו ונראה שתמיד כך
נראה המקום .על הזכוכית הודפסה רשת נקודות שמעמעמות את עצמת קרני
השמש ,מפחיתה את הקרינה ב  50%ומונעת סינוור ,מבלי לפגוע בשקיפות.
לרוב ,ללא צורך בהצללות חיצוניות על המבנה .בחירה שדואגת לשמור על
חזותו – לאורך זמן.
על פי אדריכל גיל ,התכנון האדריכלי לשימור ההאנגר ,הינו בבחינת "דור
לדור מביע אומר" ,המגע הבין דורי יוצר רצף תרבותי ,על מגוון פרשנויותיו.
הדור שנכח את קונסטרוקציות המנדט ,מעביר את הזיכרון לימים פתוחים

מיכל קנטור ,מתכננת תאורה ,זכתה בתחרות של הקרן לפיתוח תל-אביב,
לתכנון תאורת נמל יפו .בהאנגר  ,1בין ארבעת החלקים ובמרכז תקרת המעברים
הגבוהים והשקופים  6 -מטר גובה ,נבחרה שדרת גופי תאורה תעשייתיים
מיציקת אלומיניום .בצדדים ,גופי "אפלייט" ,שמאירים את תקרת הבטון
המקושטת ואת חיזוקי העמודים הממוסמרים .נבחר אור חם ,ולמרות זאת,
בוצע אור קר ,שאינו נעים לעין ונכון להחליפו.
עיון קצר בתכניות התאורה מגלה ,כי ברפפות הזכוכית הללו ,שולב פרט נהדר
 פסי תאורת לד הקיפיים מסביב להאנגר ופרטים רבים נוספים ,שאיכשהונשארו בידי הקבלנים וטרם בוצעו .פרי יצירתה ,באם יבוצע בחזיתות ,בהחלט
יוסיף זוהר למחסן .1

ק.א.מ.ן יעוץ מיגון
מעליות

ש .לוסטיג
נגישות

נגישות ישראל
נוף

איתן עדן
קונסטרוקציה

יעקב ויובל אכברט
קורוזיה

מיכאל בר

יודע כל אדריכל בעל חלום ,את הקרבות והמלחמות הנדרשות בכדי להגשימו.
לעיתים ,בידי ידיים שאינן בהכרח מסורות לאותו החלום ,אינן נותנות את אותו
משקל וחשיבות לפרטים חיוניים ובמקרה הטוב ,טעויות שאינן מטופלות.
ממקום זה ,יש להעריך במיוחד את עבודתו של אדריכל גיל ,שהצמדותו לביצוע
התכנון הזוכה ,לאורך כל שנות התכנון וההקמה בפועל ,דרשה מיומנויות
אנושיות נוספות על הכישרון האדריכלי והן אלו שהביאו להגשמת חלום
השימור והחזון התכנוני ,לפחות ברובו.

תאורה

מ.ק תכנון תאורה  -מיכל קנטור
תנועה

דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים
בע"מ

מתוך תכניות האנגר  1רמי גיל אדריכלים
תכנית קומת
קרקע
חתך A-A

ניהול פרויקט

ע .יפה ניהול פרויקטים בע"מ
קבלן

גרין מבנים בע"מ
מדידות

פסי תאורת לד הקיפיים
שתוכננו ולא בוצעו.
באדיבות מיכל קנטור

מדב"א מדידות

א
ב

ג
ה ו

ד

ז

פרט רפרפות מקורי מהתקופה
הבריטית מתוך תיק התיעוד
בעריכת משרד "ליר אדריכלים"
פרט רפרפות חתך
דרך זוויתני הנשיאה
פרט רפרפות חתך b-b

ה -מבט פרספקטיבי
על רכבי קיר הזכוכית

8
9

6
7

B

4

3

הדמיות

3

אי .אל ויו-פוינט בע"מ
1

גרעין

6

תושבות מזויתני אלומיניום

2

מעבר ממזרח למערב

7

2006

3

פסי זכוכית מחוסמת

לופתנים לנשיאת תושבות
מזוויתני אלומיניום

סיום בניה

4

סרט הדבקה דו צדדי

8

זוויתן אנכי

2011

5

הדבקה סיליקונית אנכית

9

עמוד קיים

התחלת תכנון

B

7

שטח

 7,500מ"ר
6

3

4

מחסני הבריטים נבנו בשנות
השלושים בנמל יפו .האנגר  1נקשר
למצוק המזרחי ,באמצעות שני גשרי
פלדה שתלויים מהקומה השנייה,
אל העיר

צילום אביעד בר-נס

76

9
8

5

7
4
6

6

האנגר  ,1במיקום יוצא דופן ביופיו,
על שפת הים בנמל יפו המתחדש
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היזמיות ליאורה גנור ועירית קסלמן מילט ,חולקות אף הן חלום משותף:
מתחם שוק ,לאוכל משובח ומגוון ,המציע למבקריו חוויה קולינרית – בליבו
של מחסן  1המחודש .ההשראה :צ'לסי מרקט ניו יורק Eatalymarket ,ניו יורק,
שוק סאן מיגל מדריד .שווקים מדהימים בעושר חומרי הגלם ,סחורות מוצעות
ודוכני אוכל בסגנון "סטריט פוד גורמה" ,המציעים לחטוף מנת גורמה קטנה
על הדרך ,בזמן הקניות .השווקים שהזכרנו ממוקמים לרוב כחלק ממרקם
הרחוב ,עם נגישות לעוברים ושבים פנימה .מבני השווקים ומרחבי החלל בם
מדובר ,מהווים חוויה המאפשרת עומס ויזואלי עד גובה נח לראיה ולשימוש.
מעל ,חלל גבוה ,ענק ומרשים ,תעשייתי ואורירי .במרביתם ,קונסטרוקציות
לא מיופיפות  -קצת בדומה לחלל שניתן כאן ביפו.

שחור ,בטון מוחלק ודק .רשתות נירוסטה מתוחות מהתקרות ועליהן מחוברים
גופי תאורה לד ,דמויי נורת ליבון ,שילוט וסחורה .המטרה :הפרדה בין גבולות
הדוכנים ,תוך שמירה על אווריריות ושקיפות מקסימאלית .הקונספט :חיבור
בין הריגוש שבא מהים ,סירות ורשתות הדייגים ,תנועת הסחורות ,חיבור בין
ארצות ,ריחות וטעמים מעולמות רחוקים ,למבנה ההאנגר ,באיזור של מכולות,
מטענים ,מחסנים ומבנים ארעיים ,כל אלה ליוו את צעדיהם בבחירת החומרים.
גם השילוט וההכונה ,עליו אמונה המעצבת החזותית מיכל סודאי ,היטיב להעביר
את רוח התקופה דאז ,לימינו אנו ,בפשטות ובתיאום מלא עם המתכננים ,כולל
שימוש בסמלים ברוח הקונספט וכיתוב בעברית ,ערבית ואנגלית.

שוק יפו בנמל

שוק יפו בנמל
יזמים

ליאורה גנור ,עירית קסלמן -
מילט ,יריב מילט
תכנון

יעקבס  -יניב אדריכלים
עיצוב גרפי ומיתוג

סטודיו מיכל סודאי
תכנון תאורה

האדריכלים תמר יעקבס ואושרי יניב ,חברו ליזמיות ותכננו את מתחם "שוק
האוכל בנמל יפו" ,המשתרע על פני כ 1000 -מ"ר בקומת הקרקע ובו כ20-
דוכני אוכל וכלי בית ,בגדלים שונים ובעיצובים שונים ,כשלהם מסגרת אחידה,
שהונחתה על ידם מראש .לדבריהם ,ניתנה חשיבות להגיע לאיזון נכון ,בין
הגדרת מסגרת תכנונית ועיצובית ,שיוצרת זהות לשוק ,לבין נתינת האפשרות
לכל דוכן לבטא את זהותו ,במטרה להוסיף למגוון ולעושר הויזואלי התוסס.

במתחם שוררת אוירה אפלולית .כרקע ,נבחר צבע שחור ,עליו יראה במיטבו,
בתוספת תאורה נכונה ,כל צבע של סחורה נמכרת .המעברים ,צרים ונמוכים,
לפי המינימום הנדרש על פי התקן ועל רוב רובה של התצוגה ,רובצת תקרת
הגלריה בגובה  2.70מ' .קובית הגלריה ,אטומה ברובה ומטוייחת ,צבועה
בלבן .עליה פזורים כלאחר יד אביזרי -קצה למערכות שונות נדרשות ונורות
"מטאלהיילייד" שקועות ,שכמו מנסות לבלוט כמה שפחות ולתת אור כמה
שיותר נרחב .במשימתן ,גם באור יום ,הינן כמעט בודדות במערכה.

בכדי לעצב את השוק כרקע וכבמה לסחורה הצבעונית על שלל גווניה ,נבחרה
קולקציה מצומצמת של חומרים ,שיתיישנו בכבוד בסביבת הים המלוחה
והלחה .הצבעים מונוכרומטים :לבני סיליקט אפורות לקירות ,עץ מושחר ,ברזל

בדרכו של תהליך התכנון האדריכלי ,אבד לאיטו גובה התקרה .תאום המערכות
היה מסובך ונאלצו להזיז דברים בזמן הביצוע .קנטור נאלצה ,בגלל הקרבה
לראש ,לבחור גוף תאורה קטן יחסית ,באלומה רחבה ,כדי שיכסה כמה שיותר

MK LIGHTING DESIGN

יחסי ציבור

בלנדר תקשורת שיווקית
יעוץ קולינרי

רן שמואלי
ניהול בניה ופיקוח

אורן שדות
חברה מבצעת

פ.א.ב מגדלות בניה בע"מ
יעוץ חשמל

אורן סיני
יעוץ מיזוג אויר

רס"ל מהנדסים
יעוץ אינסטלציה

ג'ורג' חלפצ'י
יעוץ בטיחות

אורי יוסף
יעוץ קונסטרוקציה

אהרון דניאל
בעלי מקצוע וספקים

בר כסאות
קנה קש
גולמט
נגריית רהיטי המעצב
קרני תכלת
שנות הקמה

2010-2012
שטח התכנון

 1,200מ"ר

"שביל באמצע" תחת שמי התקרה
המונמכת

מראה הרפפות ,מזכיר חלונות
פשוטים במחסנים של פעם המוכרים
לכולנו

צילום רמי גיל אדריכלים

קצב תקרת פריקסט הבטון הגלית
המקורית ,השרוגה בקורות מתכת
ובעמודי פלדה ממוסמרים

נבחרה קולקציה מונוכרומטית של
חומרים ,שיתיישנו בכבוד בסביבת
הים
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שטח עם מינימום גופי תאורה ,ברצף אור .קנטור סיפקה פתרונות מגוונים,
שייצרו איזון ,בין מרחב לאינטימיות ובין רמת האור הטבעי ביום ,לתפקוד
באוירה לילית .לכן ,בחרה בתבונה לכל גובה ,את סוג התאורה המתאים לו
והשתמשה לצורך כך ב"גלילים" ו"סירים" תלויים ,פסי צבירה ,ושקועים.

שוק יפו בנמל

ככל שהם ,כרעו גם הם תחת נטל הדרישות הרבות שנכפו עליהם מטעם
היזמים ,משרד הבריאות ,תקנות כיבוי אש ,מערכות מיזוג אויר ,חשמל ומים,
מנדפים ,מטבחים ומחסנים ,צנרות ופירים ,דרישות רישוי עסקים ,הנחיות
שימור ,ביטחון ומשטרה ועוד .ובמיוחד ,השטחים הרבים שנאלצו להנמיך,
בכדי למלא אחרי כל אותן הדרישות.

Market Forces – The Market at Yafo Port
Restoration Architect: Ramy Gill Architects and Urban Designers
The Jaffa Port Market Architect: Jacobs-Yaniv Architects
Yafo Port boasts a new food market, in keeping with the times. Set up inside a
well-preserved hangar dating back to Mandate days, the market attempts to create a

שטח הגלריה הענק ,מכיל ,בנוסף לשרותים ומשרד ,את כל המערכות שנדרשו
לצורך הגשמת החלום .ובדיוק שם ,תחת שמי התקרה המונמכת ,אנו מובלים
ל"רחוב פנימי" ,מעין "שביל באמצע" ,אותו יצרו יעקבס  -יניב כשמשני עבריו,
עסקים .רובם המכריע ,בעלי צלע קדמית אחת ,חשופה לעוברים ושבים .בכך,
הכפילו את כמות העסקים ,שיכולים לחלוק במתחם .כאדריכל השימור ,הנחה
אדריכל גיל ,שלא לחסום חלונות מעל  1.2מ' ולהנגיש ויזואלית את כל השוליים,
כולל למעברים .אך הוראות התב"ע וחוק התכנון והבניה ,מאפשרים עד 40%
יציע וכאן ,מיצו את המקסימום .בנוסף ,על רוב המפתחים השקופים ,נתלו
מדפים ללא גב כשעליהם תצוגה ,יפים מאוד וברוח הקונספט ,אך מוסיפים
עוד מחסום ,לכניסת אור יום טבעי .כאן ,לא יוכלו המבקרים ,להינות מקצב
תקרת פריקסט הבטון הגלית המקורית ,ששרוגה בקורות מתכת או מעמודי
הפלדה הממוסמרים ,אפילו לא מאור יום .גובה ראש כזה ,כגובה דירת מגורים
סטנדרטית ,אינו נעים וראוי להחביאו מעל איזורים שאינם לרווחת הציבור.

כוחות השוק ,ככוחו של הים ,סחפו את תכנון מתחם שוק יפו בנמל ,הרחק
מיופיו הראשוני החף והתם של ההאנגר הבריטי המשומר .ולמרות היותו
חבוט קמעה ,הינו מלא חן וחיים ,במיקום יוצא דופן ביופיו ,על שפת הים
בנמל יפו המתחדש.

האילוצים היו רבים ,מהצורך לממן עסק שדורש הון עתק להקמתו והיכולת
להמתין לכיסוי ההוצאות ,לכך נוספות עלויות התפעול והגענו לשאיפה,
למקסם את הפוטנציאל העיסקי ,עד תום .נראה כי האדריכלים ,מוכשרים

סיגל שכטר
מעצבת פנים

צביון "שוק יפו בנמל" ,מזכיר בתכנונו את השווקים ששימשו לו כנקודת מוצא
וכהשראה ,הן מבחינת חלומם של היזמיות והמתכננים והן מבחינת מרחב
האפשרויות שהיו גלומות בחלומו הבתולי של ההאנגר המשומר ,גבה הקומה
ותכול הגלים .בזכות השימוש בחמרים ,בתאורה ובגוונים שנבחרו ,הצליחו
היזמיות והמתכננים ,להגשים חלק מחלומם .אך ,על האוירה שנוצרת בזכותם,
רובצת התקרה המונמכת והופכת את פרופורצית השוק לתפאורה .אך למרות
שניסו לשמור על כל טיפת גובה ,כולנו עורגים ל"פיסת שמיים" לדברי יעקבס.

contemporary vibe while at the same time bowing to the place's nostalgic redolence.
As the architect responsible for the preservation work, Ramy Gill allowed for the
creation of a cultural continuum and intergenerational contiguity, in their many
manifestations. The Mandate period construction recalls the open, airy look of the
past, with subdued lighting, finger food displays and art exhibitions. While preserving
the steel structures and precast concrete imitation-arch ceilings, Gill opened up
a large section of the facades by incorporating glass with a faux louver finish.
In the centre of Hangar 1, architects Tamar Jacobs and Oshri Yaniv have designed
a court with stalls offering take-away food à la "street food gourmet". Adding
to the ambience – created with the help of lighting and materials that age with
dignity in the marine environment – is a lowered ceiling, imparting to the market
the proportions of a stage set.Hangar 1 is pulsating with appeal and vitality in its
enchanting location on the seafront of new Yafo Port.
Sigal Shechter
Interior Architect

מימין לשמאל:
 הקיר המקבל את פני הבאים.על רשתות הנירוסטה המתוחותמהתקרות ,מושחלים גופי תאורה
לד ,במראה נורות ליבון.
 משב רוח ים ותפוז. -מדפים ללא גב לתצוגה.

קובית הגלריה אטומה ברובה וצבועה
בלבן .עליה פזורים ,כלאחר יד ,אביזרי
קצה למערכות שונות נדרשות

הפרדה בין גבולות הדוכנים ,תוך
שמירה על אווריריות ושקיפות
מקסימאלית
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סימנים וזיכרונות

יחידת השילוט בכניסה

המיתוג והעיצוב הגרפי
של שוק יפו בנמל

השלטים מחוברים זה לזה
באמצעות ווים דמויי קרסים וניתן
לתלות עליהם מוצרים לדוגמא

המיתוג והעיצוב הגרפי של שוק האוכל בנמל יפו ,נרקמו בסטודיו של מיכל
סודאי ,שעבודותיה מוכרות ממותגים מחודשים כמו לחם ארז ,יקב תבור
ורענון המותג סופרפארם .הצבעים – חמים .המטרה – יצירת תחושת חמימות
רגשית למקום ודגש על האוכל .לדברי סודאי ,גווני הכחול והבז' המתבקשים,
ששימשו אותה בתחילת התהליך ,משומשים במקומות על הים ובשונה מנמל
ת"א ,ביפו קיימת ממילא אווירת נמל ,סירות ורשתות ודייגים וים וארגזים .אין
צורך להוסיף לאווירה זו באופן מלאכותי.
מערך הדימויים של המותג ,כמשב רוח ים ותפוז ,מערבב תקופות היסטוריות
ומשלב עברית ,ערבית ואנגלית בטיפולוגיה רב תרבותית .כל קטגוריה בשוק:
בשר ,אלכוהול ,תבלינים ,מתוקים ועוד ,קיבלה חותמת מיוחדת ,המכילה
סמל מעולם הוינטג' ,כעין רישום מחובר לטיפוגרפיה ,המתאר את הנושא.

פריטים מתוך תהליך פיתוח
המיתוג והעיצוב הגרפי.
באדיבות סטודיו מיכל סודאי

צילום בועז לביא

כך נולדה שפה גרפית עשירה של עולמות התוכן של השוק ,הכוללת ציטוטים
וטיפולוגיות אקלקטיות .לכל עסק מהעסקים שממלאים את השוק עיצוב
פרטני ,ב FEEL & LOOK -שמתחבר לחזון האדריכלי בכל נקודת ראות ,כמו
גם באופני החיבור והתליה של השלטים ,המחוברים זה לזה באמצעות ווים
דמויי קרסים וניתן לתלות עליהם מוצרים לדוגמא .קו משותף מזהה כל דוכן
כחלק מדוכני השוק ובמקביל ,מאפשר זיהוי עצמי לכל עסק.
רשתות דיג ,קצב ערימות הארגזים ,חומות ,מדבקות ,בולים ומגוון חותמות
שהיו טבועות על מעטפות וקופסאות משלוחים מארצות רחוקות ,קרעים,
חותמות  JAFFAהידועות ,חמריות של עץ פשוט והכל ,בניחוח וינטג' עכשוי,
כעקבות ,סימנים וזכרונות מרחבי ההסטוריה והגיאוגרפיה של נמל יפו ,היוו
נקודת מוצא והשראה למערך דימויים אוניברסלי ,המחבר תקופות ותרבויות.
הקיר המקבל את פני הבאים ,אילוץ שהפך לברכה ,נהיה לאייקון שמזוהה עם
השוק .זוהי למעשה יחידת שילוט ,שמסתירה מערכות שונות נדרשות הנמצאות
מאחוריה ומהווה דוגמא להשלמה ההדדית בין האדריכלים  -שביקשו לעצב
את המבט מהכניסה ,בדרך שמסתירה מעברים ,מערכות ופחי אשפה ,אך
שומרת על החיבור בין האותנטי לאקטואלי ,ליזמיות  -שחיפשו עסקים קטנים
יחסית שדוקא הביחד יתן להם כח ,לעבודת המיתוג והשילוט  -שניכרות בה
אופיה של מורשת הסטורית לופטית ,יחד עם אוירה רב תרבותית ומגוונת,
כפתרון פונקציונאלי ונקודת מיקוד.
סיגל שכטר
מעצבת פנים
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