
61 60

ב"לוצה תאורה" - מצאה המעצבת לימור חקמט שחורי את 
הפתרון המושלם להפיכתו של חלל מורכב – לחלל מעוצב 

ומרשים, שמיועד למשוך אליו קניינים מרחבי העולם בו נערכות 
מכירות פומביות לאבני גלם שמהם מפיקים יהלומים מלוטשים

אתגר רציני עמד בפני המעצבת, לימור חקמט 
שחורי : קבלה ליידה חלל של 150 מטר בבניין 

מכבי במתחם הבורסה ברמת גן, שהיווה 
בעברו חדר המכונות של הבנין.ושימש כמחסן.

הדרישה היתה להפוך את החלל לאולם 
מכרזים שמושך אליו קניינים מרחבי העולם 
למכירות פומביות לאבני גלם מהם מפיקים 

יהלומים מלוטשים.
הפרוגרמה המתבקשת היתה: לייצר מקום 

לשמונה חדרונים קטנים ומבודדים אקוסטית 
ושלא יהיה קשר עין בין החדרים. המעצבת 

מיקמה את שמונת החדרים סביב חדר הבקרה 
המרכזי בצורה שיוצרת מאין טבעת היקפית 
סביבו , כאשר היא משתמשת בזכוכיות של 

חדרי חקירות ותכנון נכון של גופי תאורה 
בכדי לענות על הדרישות.

של הקניינים תחת תאורה מדויקת לבחינת 
הגלם. במקום אין חלונות בכלל ואין חדירה של 

אור יום, והתאורה שהוכנסה לחלל מטשטשת 
לחלוטין חסך זה. את הפתרון לכל אלה מצאה 

 Macrolux יועצת התאורה בגופים של חברת
.Intra Lighting-ו

שלב הראשון של תהליך בניית הפרוייקט נבנה 
על ידי יועצת התאורה , קונספט תאורה ייחודי 

על פי דרישת המעצבת לימור חקמט שחורי 
למתן תאורה איכותית המשלבת פתרונות טכנים 

ועיצובים כאחד .

חשיבות רבה ניתנה לנושא רמת הסינוור של 
גופי התאורה בחדרים בהם משולבת זכוכית חד 
כיוונית. בפרויקט שולבו פרופילי לד יחודיים של 

חברת Macrolux האיטלקית, שאפשרו לספק 
מערכת תאורה איכותית עם נראות אלגנטית 

ומקצועית.
יועצי התאורה של חברת לוצ'ה תאורה מייחסים 

חשיבות רבה לדרישות המשתמש בטרם הם 
מציעים פתרונות תאורה. ההצעות הניתנות 

ללקוח מבוססות על פתרונות טכניים מתקדמים 
תוך מתן דגש על הצד העיצובי של הפרויקט. 
שיתוף הפעולה ההדוק של יועצי התאורה של 
חברת לוצ'ה תאורה ומערכת יחסים מקצועית 
ואישית עם האדריכלית לימור חקמט שחורי 

הינו גורם חשוב להצלחת הפרויקט. 

 עולם התאורה 
חברת לוצ'ה תאורה 

החברה נחשבת לחברה מובילה במתן פתרונות 
תאורה תוך שימת דגש מרובה על נושא העיצוב, 

יחס אישי וליויו מלא במהלך הפרויקט ולכן 
חלק מיועצי התאורה של חברת לוצ'ה מגיעים 

מעולם התוכן העיצובי וחלק מעולם התוכן 
הטכני המקצועי. 

חברת לוצ'ה תאורה מתמחה בענף התאורה 
הדקורטיבית והטכנית. החברה הינה המשווקת 

הבלעדית של מספר מותגים אירופאיים 
מובילים. בעלי החברה מומחים בתחום החשמל 
בכלל ובתחום התאורה בפרט, בעלי רקורד עשיר 

ומוכח של למעלה מ 20 שנים בייעוץ ובתכנון 
תאורה, מובילים את הצוות המקצועי ליכולות 

ומיומנויות מהגבוהות בענף. 
על ידי חשיבה מקצועית ופתרונות יצירתיים ניתן 
מענה לכול פרויקט בהתאם לתקציב ולדרישות, 

תוך שמירה על נראות אלגנטית ומקצועית. 
באולם התצוגה ברחוב מדינת היהודים 85 

הרצליה פיתוח, מציגה לוצ'ה תאורה על פני 
שטח כולל של כ- 1000 מ"ר, קולקציות ייחודיות 

של גופי תאורה, במגוון עשיר של סגנונות. 
קולקציות גופי תאורה מעוצבים בשפה יצירתית 

ומקורית הן בסגנון מודרני עכשווי והן סגנון 
רומנטי נוסטלגי.

צילומים: עמית גושר  

State of the ART

המעצבת השתמשה בזכוכיות של חדרי חקירות 
ובעזרת תכנון נכון של תאורה ושימוש בחומרים 
אקוסטים היא הצליחה ליצור את הבידוד הזה.

מעבר לכך הוטל על המעצבת לתכנן משרד 
למנהלת המתחם, חדר כספות מאובטח, איזור 
קבלה ומטבחון עם לאונג, שהציפייה הכוללות 

.State of the ART תהייה לתוצאה שהיא
ואכן, העבודה הייתה אתגר מאוד לא פשוט, 

בעיקר לאור העובדה, שהמקום  כשהוחל 
בעיצובו שימש כמחסן מוזנח עם בעיות 

קונסטרוקטיביות. 

התאורה
אחד הנושאים החשובים ביותר להצלחת 

הפרויקט היה כמובן הבחירה והשימוש בתאורה 
נכונה ומדויקת, כדי למקסם את יכולת העבודה 

אדריכלות ואדריכלים


