
# שירן מלול -הנדסאית 
אדריכלות ומעצבת פנים 

סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים בעל אופי צעיר, 
יצירתי וחדשני המתמחה בבתים פרטיים ועיצוב 
מסחרי. שמי שירן מלול, הנדסאית אדריכלות ועיצוב 
פנים בוגרת הטכניון, ומעצבת חלונות ראווה וחללים 
מסחריים. בעלת ניסיון עשיר בתכנון ועיצוב בתים 
פרטים ועסקים. לעצב בית מבחינתי זו לא רק עבודה, 
אלא דרך חיים. הגישה העיצובית שלי מתאפיינת 
בעיצוב קלאסי אך גם חדשני, שילוב של ישן עם 
חדש, קו עיצובי אקלקטי המשלב סגנונות חומרים 
וצבעים שונים. בסיום של התהליך נוצרת שפה 
משותפת, זרימה, שייכות וחיבור לבית/ למקורות. 

# מיקה אלטר - מעצבת פנים
מיקה, בעלת סטודיו MikA Design, מתמחה בתכנון 
פנים, הום סטיילינג ופנג שואי, מייסדת וחברת הועד 
המנהל של ארגון מעצבי הפנים בישראל. בוגרת 
 Ultima school of  design לימודי עיצוב פנים
מקבוצת מרכז הבנייה הישראלי ובעלת דיפלומת 
יועצת פנג שואי מוסמכת מהמרכז הבינלאומי לפנג-

שואי ואסטרולוגיה סינית FSRC של מאסטר ג'וזף יו 
בישראל. עצמאית מעל 8 שנים, חיה ונושמת עיצוב 
מאז ומעולם. החלק החשוב ביותר בעבודה שלי 
הוא שלב הפיצוח, שילוב מרגש בין הבנת החלומות 
והצרכים של מי שחי בבית עם הנתונים בשטח. 
שילוב שמוליד תכנון מדויק עליו נבנה העיצוב כולו 

עבורי, כל בית הוא יצירה חדשה שמשתחררת 
לאוויר העולם, בעלת אופי שונה וחוקיות חדשה. כל 
פרוייקט הוא התאהבות מחדש בחומרים באנשים 
ולמידה מזווית קצת אחרת. כל נגיעה, התעסקות 
ומחשבה נובעים מהמון מחשבה ונתינה עד לקבלת 
תמונה מושלמת. מקורות ההשראה שלי נולדים מחיי 
היום יום הגדושים בתפאורה, בסקרנות ובפרטים 

אין סופיים. 

בשכבות של חומרים וצבעים. והתוצאה שונה 
ומרגשת בכל פעם מחדש, כל בית והסיפור שלו.

הפרויקט: בית פרטי בן פחות מעשר שנים בכפר 
סבא, בו חיים זוג+4. לפני כמה שנים נרכש הבית 
מקבלן. לא בוצעו שום שינויים וכל הבחירות ביצעו 
הזוג לבד ללא מעצבת. לאחרונה  הם הבינו שמשהו 
לא מסתדר להם, רק שלא ידעו איך להגיע לפתרון. 
הם היו בטוחים שהפתרון הוא הרס מוחלט של 
כל קומת הכניסה והמרחב החברתי. ההצעה שלי 

הפרוייקט : תכנון ועיצוב חלל הבית כ- 180 מ"ר 
בית שעוצב בסגנון אקלקטי הושקעה מחשבה רבה 
תוך ירידה לפרטים בהרמוניה מושלמת בשילוב מגוון 
חומרים וטקסטורות צבעים ומרקמים.העבודה עם 
הלקוחות היתה מדוייקת ומפרה והסיפוק הוא אדיר 

כאשר הדיירים אוהבים את התוצאה. 

s h i r a n m a l u l - d e s i g n . c o m

הייתה שונה לחלוטין- ניצול נכון של החלל הקיים 
ושינוי התכנון שלו בהתאמה מדויקת. המטבח 
תוכנן מחדש בניצול חלק מהארונות עם חזיתות 
חדשות. רהיטים חדשים מותאמים לאורך חייהם 
של בני המשפחה- וסטיילינג מלא וצבעוני . כל זה 
בלי הרס של קירות. התוצאה- משפחה שהתאהבה 

מחדש בבית שהותאם להם במדויק.

m i k a d e s i g n . c o . i l

צילום: שירן כרמל

צילום: תמר אלמוג

צילום: שחר וייצמן
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