זוגיות
יציבה ופוריה
של הקבלן ,המעצב והדייר)
פנים)
(המשולש
(עיצוב

שיתוף פעולה של  6שנים הביא כבר לעשרות פרויקטים משותפים בין מעצבת הפנים שרי
בר-נע גבעון לבין “שוש” תכנון וביצוע  -שותפות קבלנית לשיפוצים המנוהלת על ידי שמיר
גורפינקל וראובן סולצבך
מאת נעם גל
סטודיו  Light & Designהוקם לפני
כ 8-שנים ע”י שרי בר-נע גבעון,
מעצבת פנים ויועצת תאורה .לאחר
לימודי תולדות האומנות והיסטוריה
כללית ולאחר שנים ארוכות של ריכוז
וניהול פרויקטים שונים ומגוונים בענף
התקשורת חזרה לאהבה ישנה :תכנון
ועיצוב פנים.
לאחר שלוש שנות ניסיון בתחום ייעוץ
התאורה באחת החנויות המקצועיות

שרי בר-נע גבעון
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בארץ בתחום ,תכננה בר-נע גבעון
אולם תצוגה לתאורה בן  250מ”ר,
שהביא לחשיפה ניכרת בכל הקשור
למתרחש “מאחורי הקלעים” של
הענף בארץ  -הן מבחינת ייצור והן
מבחינת ייבוא.
ידע זה מתבטא בכל הפרויקטים שלה
מאז ועד היום ,כשהיא מביאה איתה
ערך מוסף בולט  -הבנה עמוקה של
החלל מבחינת תכנון ,עיצוב ותאורה.
מערכי התאורה והחשמל המשולבים
בעבודותיה הם מוקפדים ומדויקים,
מאחר שלהבנתה ,בית שאינו מואר
כראוי ,לא ייתן מענה לדרים בו ואף
עלול להרוס את התכנון  -טוב ככל
שיהיה“ .תאורה נכונה יכולה להרים
חלל ולהפוך אותו ל’וואו’” ,אומרת
בר-נע גבעון“ ,ומנגד ,תאורה גרועה
יכולה לגרום לחלל להיות חשוך,
משעמם ולא פונקציונלי”.
בחמש השנים האחרונות משמשת
בר-נע גבעון כרכזת אקדמית של
המסלול לעיצוב פנים במכללת
“פרוג” בבני ברק ,וכמורה ומרצה
לתאורה ,כשבאמתחתה הדרכה של

דצמבר 2016
יותר מ 500-סטודנטים לעיצוב פנים
במכללות שונות בארץ .את הידע
התכנוני והעיצובי שלה היא מבקשת
להעביר הלאה למעצבי פנים ,שכן
מניסיונה היא יודעת כי תוכניות
התאורה והחשמל עבורם הן גורם
מעכב ובעייתי“ .אני מאמינה ,שהיכולת
לתכנן נכון תאורה במסגרת עבודתנו
המקצועית ,יכולה לייצר עבורנו יתרון
מקצועי גדול על פני אחרים ,כמו גם
תרומה גדולה ללקוחותינו”.
בשנים האחרונות משתפת בר-נע
גבעון פעולה עם חברת “שוש”
לשיפוצים ,המנוהלת על ידי שמיר
גורפינקל וחמו ,ראובן סולצבך.
“שיתוף הפעולה עם “שוש” והידע
הטכני הרב של החברה כמו גם
החשיבה מחוץ לקופסה והידע בחשמל
תקשורת ותאורה מאפשר לי להוציא
לפועל את התוכניות המורכבות שאני
מתכננת” ,מסבירה המעצבת.
במבחן הזמן ,היא קובעת" ,נראה כי
הנוסחה שהצבנו פועלת לטובה .זכינו
והרווחנו הרבה :לקוחות מרוצים ,יש
מהם שהפכו לחברים ופרויקטים רבים
ומשותפים בהווה ובעתיד".

מימין :שמיר גורפינקל וראובן סולצבך " -שוש"

לדבריה ,שני הצדדים חולקים ערכים
בסיסיים ושואלים את עצמם את אותן
 3שאלות מרכזיות :למה שאנשים
ירצו לבוא אלינו ולקחת את שירותנו?
במה אנחנו נהיה "מיוחדים"? מה
ה"אני מאמין" שבמקצוע?
לדבריה ,אותם ערכים הם שהביאו
לפרויקטים מוצלחים ומיוחדים.

גם בחברת "שוש" מברכים על הקשר.
"אנחנו תמיד מעדיפים לעבוד מול
מעצבת פנים שיושבת ומתכננת
חודשים לפני תחילת העבודה עם
הלקוח מערך תוכניות נכון ומדויק,
חושבת על כל פרט ,מכינה תלת
מימד ,המאפשר לעשות תיאום ציפיות
מול הלקוח ומכינה כתב כמויות.
כאשר כל אלה מוכנים ,אנחנו יודעים
כי העבודה מול הלקוח תזרום בלי
בזבוז זמן על מיקומים ,החלטות על
קרמיקות והסבר מהו אינטרפוץ וגם
הלקוח יוכל להשוות 'תפוחים מול
תפוחים' ולא לבחור בקבלן הכי זול",
מסבירים שם.

פרויקטים משותפים לבר-נע גבעון
ולחברת "שוש" .צלם :איל גבעון
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