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עברו מעל  17שנים מאז שלימור שחורי החלה את דרכה העצמאית כמעצבת פנים
לאחר שסיימה תואר בעיצוב פנים בניו יורק .שחורי עובדת מהמשרד הממוקם
בקומה העליונה של ביתה על מגוון רחב של פרויקטים החל בבניה פרטית ,עיצוב
דירות יוקרה ועד עיצוב של חנויות ומסעדות.
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מטבח בעיצובה של לימור שחורי .צילום :רפאל בן משה
במהלך השנים הבינה שהחלק החשוב ביותר בעבודתה הוא הקשר האישי שנוצר
בינה לבין הלקוחות ,שיוצר קסם שנמשך במהלך העבודה על הפרויקט ושמשפיע
לאורך שנים רבות אחר כך על איכות חייהם של מי שנהנים מביתם החדש .למרות
הקו המנחה הברור הקיים בעיצוביה ,שחורי מסבירה כי היא קשובה ללקוחות שלה
ולרצונותיהם ,המטרה הסופית אליה היא מכוונת היא מידת האושר שלהם
מהתוצאה ,וזה ,מבחינתה ,המדד היחיד להצלחת הפרויקט.
העיקרון שמנחה את תכנון הפרויקטים שלה הוא רמת הפרקטיות" .אני דוגלת
בגישתו של האדריכל הצרפתי לה קורבוזיה לפיה הבית הוא מכונה לגור בה ולכן
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העיצוב לעולם לא יפגע בפונקציונליות של החלל .במרבית הפרויקטים אני מפשיטה
את החלל עד ליסודות ,בעיקר אם מדובר בשיפוץ יסודי ,כשהכל נקי אפשר להתחיל
לעצב את הפונקציות באופן הנכון ביותר .כמובן שלאורך הדרך אני מקפידה לאזן בין
פנים לחוץ המבנה כדי להבטיח עיצוב נעים ורגוע".

מטבח בעיצובה של לימור שחורי .צילום :רפאל בן משה
ערך מוסף" :הלקוחות מגיעים אלי עם המון חלומות ,בסופו של דבר בית הוא חלום
גדול שכרוך בהוצאות ,חששות ודאגות ,התפקיד שלי הוא לעזור להם להגשים את
החלומות שלהם .הקו המנחה שלי בזמן העבודה הוא לפשט את ההחלטות השונות
ואת התהליך כולו ,זה בא לידי ביטוי בשלבי העבודה ,במינימליזם העיצובי ובניקיון
הצורני".
הכי אוהבת בעבודה" :את היצירה ,את התהליך הקסום בו הדברים קורמים עור
וגידים ,עוד לפני השלב בו הבית הופך להיות יפה ומסוגנן .הפער בין מה שהיה
בהתחלה לבין התוצאה הסופית ,התהליך בו גוש בטון הופך לבית לא מפסיק לרגש
אותי גם אחרי כל השנים".
המפגש עם דקור" :אני עובדת עם דקור כבר מעל לעשר שנים ועשיתי איתם הרבה
מטבחים .אני עובדת לאורך כל השנים מול מעצבת מדהימה ,הדרה מסניף בני ברק,
סומכת עליה ולכן התהליך המשותף מצליח".
אוהבת במיוחד" :את השירות ואת השפה האחידה שמאפשרת לי העבודה עם
 ,Decorהמגוון הרחב של הפתרונות והסגנונות מבטיח שאמצא מענה מתאים
ומדויק לכל פרויקט".
עוד קצת" :כשאני מתכננת פרויקט ,ברור לי איך הוא יראה בסוף ,עד לרמת הסכו"ם
במגירה ,הכריות על הספה והמצעים על המיטה וזאת בדיוק רמת המעורבות שאני
מגיעה אליה בפרויקטים שלי".

מטבח בעיצובה של לימור שחורי .צילום :רפאל בן משה
צילום :רפאל בן משה:
/http://www.2im.co.il

