


My Door My Design
דלת בחתימה אישית

חברת 'רשפים' חברה לאדריכלים ומעצבים מובילים לפרויקט ייחודי בו אתגרה אותם לעצב "דלת בחתימה אישית", 
דלת כניסה בה מוטבעת נקודת מבט עיצובית וייחודית על פי טעמם וסגנונם האישי.

דלת הכניסה מהווה שער למקום חדש, לחלומות, לזיכרונות 
ולתחושות. מדי יום ביומו אנשים פותחים וסוגרים דלתות 

כניסה - בין אם בבית או במקום העבודה, וממש כמו הבגד
גם המפגש עם הדלת יוצר באופן לא מודע את הרושם 

הראשוני על המקום אליו אנחנו עתידים להיכנס. 
חברת 'רשפים' חברה למספר אדריכלים ומעצבים מובילים 

לפרויקט ייחודי בו אתגרה אותם לעצב "דלת בחתימה אישית", 
דלת כניסה בה מוטבעת נקודת מבט עיצובית וייחודית על פי 

טעמו האישי של המעצב, מתוך ההבנה כי המפגש עם דלתות 
הכניסה מצריך התייחסות מיוחדת בחיבור של עיצוב חלל 

המקום. ההדמיות ותהליכי העיצוב מעבודתם של 12 
האדריכלים והמעצבים המובילים, אשר נבחרו לפרויקט, 

ביניהם: דנה אוברזון, עדי סמט, ריקי קורי, מיקלה סימונה, 
שירלי דן, לירן בן איבגי, צביה קזיוף, ניצן הורוביץ, אושיר אסבן, 

אורלי דקטר, ארז חייט וליעד יוסף, יודפסו לתמונות ויוצגו 
באולם התצוגה של 'רשפים'. כל צילום ילווה בהשראה 

המתארת את תהליך העיצוב. 

צוות השופטים, הכולל את פרופ' לאדריכלות יוסי פרידמן,
האדריכל יואל יושפה והמעצב והמרצה יובל סער יכריז בחודש 

יולי על 3 הדלתות הנבחרות, אותם ייצרו במפעל החברה
ויימכרו תחת שם וחתימת המעצב. מיכל נוף, מנהלת השיווק 

של 'רשפים' ומי שהגתה את הרעיון לפרויקט יחד עם רפי 
־סלהוב הבעלים והמנכ"ל של החברה שמיד הבין את החשי

בות של החיבור בין עיצוב לטכנולוגיה וחדשנות, מציינים כי, 
־"דלת הכניסה" מהווה היום נדבך מרכזי בבחירת אלמנטים עי

צוביים בבניית הבית. כלומר, בשנים האחרונות נכנסו הדלתות 
גם בבנייה הרוויה ולקוחות הרוכשים דירה מקבלן מבקשים 

להשתדרג גם בתחום הדלתות ולא מסתפקים עוד בסטנדרט 
המקובל." עוד הוסיפה נוף, כי, ״הפרויקט הייחודי מציג את 
היכולת המהפכנית של שילוב איכות טכנולוגיות ישראליות, 

יחד עם עיצוב וסגנון ייחודים המציבים את המפעל באשקלון 
בפסגה הארצית בתחום ייצור הדלתות."

צילום: רונן מחלב

דלת שחומר  -עיצבה דלת מתוך גישה הרואה בה כמו כריכה של ספר ובחרה בעיצוב דרמטי וכהההאדריכלית דנה אוברזון 
חומרים טבעיים שיודעים להתיישן  -הדלת משלבת חומרים איכותיים וטקסטורות טבעיות של עץ ופליז. וקומפוזיציה הם הקונספט

טקסטורת העץ האופקית בולטת וצבועה בשחור וידית הפליז האופקית לרוחב כל הדלת  . ושהזמן והשנים הוא מרכיבים שמחמיא להם
.ממשיכה את מקצב טקסטורת העץ ומשלימה באופן הרמוני את החזית ומרכיבי הדלת

דנה אוברזון
אדריכלית

דלת שחומר  -עיצבה דלת מתוך גישה הרואה בה כמו כריכה של ספר ובחרה בעיצוב דרמטי וכהההאדריכלית דנה אוברזון 
חומרים טבעיים שיודעים להתיישן  -הדלת משלבת חומרים איכותיים וטקסטורות טבעיות של עץ ופליז. וקומפוזיציה הם הקונספט

טקסטורת העץ האופקית בולטת וצבועה בשחור וידית הפליז האופקית לרוחב כל הדלת  . ושהזמן והשנים הוא מרכיבים שמחמיא להם
.ממשיכה את מקצב טקסטורת העץ ומשלימה באופן הרמוני את החזית ומרכיבי הדלת

אושיר אסבן
אדריכל

האדריכלית עיצבה דלת מתוך גישה 
הרואה בה כמו כריכה של ספר 

ובחרה בעיצוב דרמטי וכהה דלת 
שחומר וקומפוזיציה הם הקונספט. 

הדלת משלבת חומרים איכותיים 
וטקסטורות טבעיות של עץ ופליז

חומרים טבעיים שיודעים להתיישן 
ושהזמן והשנים הם מרכיבים 

שמחמיאים להם. טקסטורת העץ 
האופקית בולטת וצבועה בשחור 
וידית הפליז האופקית לרוחב כל 

הדלת ממשיכה את מקצב 
טקסטורת העץ ומשלימה באופן 

הרמוני את החזית ומרכיבי הדלת.

האדריכל עיצב את הדלת שלו 
על פי שלושה מושגים שהנחו אותו 

פשטות, על זמניות, מכירה. הדלת
משלבת סרגלי אלומיניום אנכיים, 

מייצרים קצב וחזרתיות, בגווני 
אנודייז מוברש אפור וברונזה. 

משקוף אלומיניום מינימליסטי רחב, 
ובתוכו יושבת דלת פיווט המורכבת 

מסרגלי אלומיניום, חלון זכוכית 
וצוקל ברונזה.
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מיכל נוף
מנהלת השיווק של ׳רשפים׳

צלם: רונן מחלב



אורלי דקטר
מעצבת פנים

שירלי דן
הנדסאית אדריכלות

לירן בן איבגי עיצבה דלת מתוך ההשראה שלה לתת פתרון ללקוחות של דלת 
אלומיניום המשלבת איכות ונוחות. הדלת בעיצובה משלבת, באופן אידיאלי, 

מסיביות של דלתות עץ עם קלילות של דלתות הברזל והזכוכית.

שירלי דן תיכננה דלת בהשראת בתי יוקרה אירופאים והיא עולה בקנה אחד עם 
התפיסה הגורסת כי דלת הכניסה לבית מהווה את כרטיס הביקור של בעליו. הדלת 

משמרת נראות סימטרית, קלאסית ונעימה מאוד לעין בצבעוניות אלגנטית של שחור 
וזהב מט. האותיות המוטמעות בדלת מסמלות את שם המשפחה או לחילופין את ראשי 

התיבות של בעלי הבית, מעשירות ומעצימות את הנראות הדרמטית היוקרתית. את 
זכוכית הצוהר ניתן לבחור מבין שלל הדגמים המוצעים בחברה.

אורלי דקטר עיצבה דלת בקו 
חדשני של פסים לינאריים בעוביים 

משתנים ובעומקים שונים. עיצוב 
מודרני של דלת עם משקוף קו אפס 

וידית אינטרגלית, המשלבת
בין עץ אלון משחר ומתכת פליז. 

מתוך זיקוק המהות של מהי דלת 
כניסה, כמשמשת מעבר מהחוץ 

לתוך המקום הפרטי, נולדה 
ההשראה של שימוש בשכבות. 

הקונספט התכנוני היה של דלת 
הפורצת את גבולות הדו מימד 
ומוסיפה לו מימד נוסף – מימד 

העומק.
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לירן בן איבגי
הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים

עיצבה דלת מתוך ההשראה שלה לתת פתרון ללקוחות של דלת אלומיניום  הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים לירן בן איבגי 
.מסיביות של דלתות עץ עם קלילות של דלתות הברזל והזכוכית, באופן אידיאלי, הדלת בעיצובה משלבת. המשלבת איכות ונוחות

חברת 'רשפים' חברה למספר 
אדריכלים ומעצבים מובילים 

לפרויקט ייחודי בו אתגרה אותם 
לעצב "דלת בחתימה אישית", 

דלת כניסה בה מוטבעת נקודת 
מבט עיצובית וייחודית על פי 

טעמו האישי של המעצב, מתוך 
ההבנה כי המפגש עם דלתות 

הכניסה מצריך התייחסות מיוחדת 
בחיבור של עיצוב חלל המקום.

"

"

מיכל נוף
מנהלת השיווק של ׳רשפים׳



לכל בית יש את דלת הכניסה שלו, תתחילו לשחק, תרשו לעצמכם להעז...
תנו לדמיון להתפרע, תלמדו שחלומות מתגשמים!! עד שתתאהבו. "כפרה עליכם"

MY DOOR, YOUR TOY

ידית מעוצבת אישית 
בגוון משתנה 

 MDF צבוע/ 
HPL מחורץ

אלומניום צבוע 
CNC בחיתוך

 אלומיניום צבוע

זכוכית שקופה 
למעבר אור

פלטת חומרים

ליעד יוסף
מעצב פנים

מיקלה סימאונה
אדריכל

ארז חייט
מעצב פנים

ליעד יוסף הביא לעיצוב הדלת גישה 
חדשנית, צעירה ומרעננת והעניק לה 

MY DOOR :את השם המקורי
YOUR TOY . הדלת מאופיינת בשילוב 
חומרים וצבעים נועז, בהשראת שמלת 

הקימונו שלבשה נטע ברזילי באירוע 
גמר האירוויזיון. האלמנט הדומיננטי 
עשוי פח מחורץ, צבוע וורוד בצורה 

כמעט משולשת ומופיע בראש הדלת 
ובתחתית, ממש כמו עיצוב השיער של 

אחת הרקדניות, הידית המרשימה 
מכופפת ומבריקה כמו מעקה הגשר 

שנבנה על הבמה הגדולה בעולם.
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ארז חייט עיצב דלת כניסה במרקם עיצובי רך ומעודן, האוצר בתוכו בד בבד
פוטנציאל של עוצמה מרוסנת ומאופקת, המתמזגים יחדיו לכדי פסיפס הרמוני 

מושלם. ההשראה בעיקרה נבעה מן הקווים והטקסטורה של ספרייה בלוייה, 
המצפים לנקודת מבט שונה, של Zoom Out על ערימת ספרים המונחים 

זה בצד זה. תנוחת פרופיל מחוספסת וגסה, הופכת מאי סדר לתמונת פסיפס 
סדורה, הרמונית עדינה ומושלמת.

האדריכל מיקלה סימאונה עיצב את הפרויקט "דלת קורטן - דלת אשר עוצבה בהשראת 
המינימליזם, עם אלמנט דקורטיבי ופונקציונלי בו זמנית. עשויה מפח מכופף בשילוב 

של פח שחור וקורטן, בעלת מראה תעשייתי-מודרני המאפשר תמחור אטרקטיבי, הדלת 
מאופיינת בנראות מסיבית אך יוקרתית, המקנה לה מראה מתוחכם ומתקדם לכניסת 

הבית, שניתן לשלב אף כחלק מחזית הבית על ידי שימוש בחיפוי תואם.

עם אלמנט דקורטיבי ופונקציונלי  , דלת אשר עוצבה בהשראת המינימליזם-דלת קורטן"עיצב את הפרויקט האדריכל מיקלה סימאונה 
הדלת  , מודרני המאפשר תמחור אטרקטיבי-בעלת מראה תעשייתי, עשויה מפח מכופף בשילוב של פח שחור וקורטן. בו זמנית

שניתן לשלב אף כחלק מחזית הבית על  , המקנה לה מראה מתוחכם ומתקדם לכניסת הבית, מאופיינת בנראות מסיבית אך יוקרתית
.ידי שימוש בחיפוי תואם

מיכל נוף, מנהלת השיווק 
של ׳רשפים׳ ומי שהגתה את 

הרעיון לפרויקט יחד עם 
רפי סלהוב הבעלים והמנכ"ל 

של החברה שמיד הבין את 
החשיבות של החיבור בין 

עיצוב לטכנולוגיה וחדשנות, 
מציינים כי, "דלת הכניסה" 

מהווה היום נדבך מרכזי בבחירת
אלמנטים עיצוביים בבניית הבית.

"

"



בדלת אמותייך
כשחשבתי על השראה לדלת חשבתי קצת עלינו הישראלים חיים בדואליות מתמדת , אמיצים וחדשנים אך גם מאוד סנטימנטלים, חשבתי על תעוזה והומור לצד 

מחוייבות לרצינות ומצויינות. חשבתי על השתדלות,  על הוכחה והתמדה ועל רצון עז להתבלט... ועם זאת על חינוך של מידות טובות וצניעות. חשבתי בפשט 
על מוטיבים מקדמים, כניסה לבית.. לחיים.. ללב... על רגל ימין וקארמה...

 אבל את ההשראה שאבתי בעיקר מהלך הרוח של הנשמה הישראלית שרגילה להטמיע, לשלב,להכיל,לקבל, שמנסה באמת ובתמים לצמוח,ללמוד ואם זאת לא 
להתכחש לעברה. חשבתי על האור של הנשמה הישראלית ועל הדלת שנפתחת לבית חם ואוהב חשבתי על צבעים וקונטציות, חשבתי על מעוף אבל גם על 

נחיתה לשבלונות ,לפלטפורמות למציאות.
הדלת היא לא רק החיץ בין הפנים לחוץ, היא המעטפת, החותמת המוטיב המקדם, היא השומרת , החוצצת, ולבסוף גם זו שמחברת  את השפה העיצובית.

צבע RAL 5020 מט משי

פליז מושחם פטינה מט

פליז טיבעי מלוטש

ריקי קורי
מעצבת פנים

צביה קזיוף
אדריכלות ועיצוב פנים

עדי סמט
אדריכל
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־עדי סמט מתייחס לדלת הכניסה כאלמנט עיצובי ובחר לעצב דלת בעלת אלמ
נטים רכים ומתוכשטים מפליז, בשילוב חלון עגול אשר הופך את הדלת לנעימה 

ופחות נוקשה כלפיי באי הבית. האלמנטים המשולבים הם אינטרפרטציה 
לאלמנטים שהופיעו בתל אביב בתחילת המאה הקודמת, המדברים ברוח השפה 

העיצובית של היום. התכנון נעשה תוך מחשבה על ביצוע פשוט ועיצוב שיפנה 
לקהל יעד רחב ככל הניתן, בעל זיקה רומנטית, קלאסית ושיוכל להיות דגם מכיר 

ורווחי לחברה.

צביה קזיוף תכננה דלת המשקפת את החשיבה העיצובית של המשרד- מודרני, אקלקטי 
ומחוכם. כיוון שרבים חיים בבתים חכמים והעולם עובר למערכות חכמות ודיגיטליות, 

גם דלת הכניסה צריכה להיות מופעלת במנגנון חשמלי והמפתח יהיה רק לזמנים של 
תקלות חשמל. הדלת עשויה מחומרים זמינים ועוצבה בהשראה של שרטוטים וסקיצות 

מחיי העבודה שלנו- משלבת מפגשים גאומטריים, תלת מימדיים ונקודות מגוז. המתבונן 
־בדלת ימצא שמכל זווית, הדלת תראה שונה בגלל משחקי אור וצל שהחיפוי התלת מימ
די יוצר, בכל מבט היא משדרת לעין אשליה אופטית חדשה. הדלת בנויה באיזון הרמוני 

בין החיפוי העמוס הבנוי התבליטים, לבין הידית המינימליסטית הבנויה כשקע מואר.

כניסה מעוצבות דלתות 

 קיפול,  יצירת אסתטיקה,  מתכת הופכת לנייר. 

 חשיפת חומר אחד באמצעות קיפול 
 האחר וגילוי הנסתר. 

שימוש באמנות האוריגמי כאלמנט יחודי לדלת כניסה.

ניצן הורוביץ
אדריכלות ועיצוב פנים

ניצן הורוביץ עיצב דלת בהשראה
הלקוחה מתוך אומנות קיפולי הנייר, 
האוריגמי. הדלת משלבת אסתטיקה 
ודקדקנות - חומר שטוח ומוכר הופך 

למוצר נפחי, תלת מימדי ומספק 
נראות ייחודית. בדרך זו הצליחה 

לאחד פונקציות של המוצר 
בכללותו - הידית, כחלק מן הקיפול.

ריקי קורי עיצבה את הפרויקט 
"בדלת אמותיך"- בעיצוב הדלת 

שאבה השראה בעיקר מן הניגוד, 
מהלך הרוח של הנשמה הישראלית 

שרגילה להטמיע, לשלב, להכיל, 
לקבל, שמנסה באמת ובתמים לצמוח, 
ללמוד ועם זאת לא להתכחש לעברה. 

מתוך מחשבה על הדלת שנפתחת 
לבית ישראלי חם ואוהב בחרה 

בצבעים וקונוטציות, נחיתה
לשבלונות ולפלטפורמות


