טל איל ,אדריכלית השימור של
וילת ויצמן" :באופן מודע או לא,
גוני הבגדים שנבחרו להפקה רומים
לפלטת הצבעים של הבית ,שעליה
הקפדנו בפרויקט השימור  -גוני אדמה
שמשדרים את הקשר האמיץ לחומרים
המקומיים של ארץ ישראל .מטרת
השיפוץ הייתה להחזיר את הבית למראה
המקורי שהתווה אדריכל המבנה ,אריך
מנדלסון ,מהאדריכלים החשובים של
המאה ה־ .20דוגמה לחתימתו המובהקת
היא המדרגות הלולייניות המרהיבות,
האלמנט הפיסולי של הבית ,והן מוארות
באור רך דרך  126חלונות זכוכית".
)ראו עוד הסברים של האדריכלית
בעמודים הבאים(

סווטשירט ) 75שקל,
סטרדיווריוס( ,חצאית
) 398שקל ,סאקס(,
סנדלים ) 199שקל ,אלדו(

הפקה וסטיילינג :קר! נפתלי | צילום :איתן טל

בחילה עם גרם המדרגות המרשים התגוררו נשיא המדינה הראשון
ומייסד מכון ויצמן למדע ,חיים ויצמן ,ורעייתו ורה .הכבוד שנפל בחלקנו
לצלם בביתם ברחובות הכתיב את התוצאה :מראה לבוש היטב עם
נגיעה של רטרו ,לקיץ בארץ ישראל

"דלת הכניסה הראשית לבית דו־כנפלת ,מעץ אלון ,ברזל וזכוכית,
והלא מעוטרת בחלון עגול המעצים את מוטיב הבית כספינה על הגלים.
משמאל :המכונית המפורסמת של ד״ר חללם ולצמן"

שמלת טריקו) 99שקל ,זארה( ,שמלת
אוברסייז שקופה ) 1,190שקל ,מאיה נגרי(
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חולצת כפתורים עם שרוולים מתרחבים ) 495שקל ,אלמביקה(,
חצאית ) 109ש7ול ,סטרדיווריום( ,כובע ) 99שקל(H&M ,

"בקומת הקרקע ממוקמים החללים הציבוריים של הבית ,כמו הספרייה והסלון ,שמבעד לחלונותיהם משתקפת
הבריכה .בסלון ניצב פסנתר כנף קטן מעץ אלון מולבן של חברת  ,stei nwayשהוזמן במיוחד על לדל ורה ויצמן.
משמאל :פתחי הסלון הגדולים מקורים על לדל גגון צבוע ביאדום אנגלי׳ והם פונים אל הבריכה ,שסביבה ריצוף
אבן וטרצו)ששוחזרו בהתאם לתוכניות המקוריות של הבית("
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שמלה ) 159שקל ,מנגו( ,תיק ) 170שקל,
(laster-design.com
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חליפה )ז׳קס  495שקל ,מכנסיים  295שקל ,(cos ,חולצת
כפתורים ) 129שקל ,גולף( ,נעליים ) 159שקל ,זארה(
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גלבייה אוברסייז
מכופתרת ) 298שקל
בסוף פונה ,אלמביקה(
חגורה ) 59שקל,
ססרדיווריוס(

"מדרגות הבית הלולייניות ,המעקה הפיסולי
והאור הלבן החודר מהחלונות המרובים.
מלמלו :הספרייה המרהיבה של ד״ר חללם ויצמן
ותמונותיהם של ורה ,חללם ושני ילדיהם"

•״־—------- m
חולצה חוטפת כתפיים ) 159טקל,
זארה( ,אוברול ) 520טקל ,דנה סידי(,
תיק ) 150טקל,(laster-design.com ,
נעליים ) 229טקל ,ספרינג(

מי הדוגמנית?
לירז מסילתי) ,(40אמא לארבעה ,יועצת
הנקה ומדריכת פילאטים .מתגוררת בקדימה
• איד הגעת להפקה הזו?
"עשיתי פרויקט פרטי עם קרן הסטייליסטית
לפני כמה חודשים והיא הודיעה לי שהיא
חייבת לצלם אותי להפקה ב׳לאשה׳ .הצטלמתי
בשבילכם בעבר והיה מוצלח ,אז כשנוצרה
ההזדמנות שמחתי לשתף פעולה".
• איך היה לחזור להיות מול העדשה?
"מהמם .הצטלמנו בבית של חיים ויצמן שעבר
שיפוץ לאחרונה ,והוא היה כל כך יפה ,שזאת
הייתה חוויה ממש מרגשת .כל הפריטים שם
עדיין רלוונטיים ובטוב טעם ,והרגשתי כאילו
אני מתהלכת בתוך ההיסטוריה".
• הכנתי שגם היה לכם ליווי צמוד.
"כן! שלחו לנו נציג ממכון ויצמן ,בחור צעיר
וחביב שליווה אותנו בכל אחד מהצילומים כרי
לוודא שלא נהרוס כלום ושלא נצלם דברים
שלא היינו אמורים לצלם .זה היה מצחיק ,כי
הוא עקב אחרינו בתוך הבית ,אבל הוא היה
נורא נחמד .אני מניחה שהוא גם נהנה לבלות
יום מחוץ למשרד".
• אהבת את הבגדים שהצטלמת איתם?
"ההפקה הייתה בסגנון שנות ה־ 50כדי
להתכתב עם האווירה ההיסטורית של הבית.
היו פריטים יפים מאוד ,שהם לא הסגנון האישי
שלי ,אבל היו מוצלחים בעיניי .אולי בגלגול
הבא".
• יש לך עצה איך לשרוד את אוגוסט
הנורא?
"החלטתי שהשנה ,במקום לטוס לחו״ל לשבוע
או לעשרה ימים ,נעשה המון גיחות קטנות
למקומות בארץ ,וזה מה שיאוורר אותנו .יש
את היום שהוא התארגנות לנסיעה ,יש את
היום שהוא התאוששות מהנסיעה וככה ,נסיעה
של שלושה ימים הופכת לנסיעה של חמישה
ימים וציפייה לנסיעה הבאה .דברי איתי בסוף
אוגוסט ,אעדכן אותך אם זה עבד".
/הילה רגב

צולם בבית ויצמן ,מעונו הרשמי של ד״ר חיים ויצמן,
נשיא המדינה הראשון ומייסד מכון ויצמן למדע,
רחובות .תיאום ביקורים :סל׳ 08-9344499
VISITORS.CENTER@WEIZMANN.AC.IL
דוגמנית :לירז מסילתי ל״יולי" .איפור ושיער :ערן פאל.
ע׳ צלם וריטוש :שחף מור

איפה משיגים? ססרדיווריוס ,סאקס ,זארה ,מנגו ,אלדו ,ספרינג,
אלמביקה ,מאיה נגרי ,טופשופ ,גולף - H&M ,רשתות ברחבי הארד
 ,cosקניון  TLVת״א .דנה סירי ,הכישור  1ת״א ובבוטיקים,
פרטים בטל' 03-6202720
★ לרנל מבירות סוף העונה ייתכנו שינויים במחירים

"בית חצר שבמרכזו בריכת שחייה ,שהיא מקור לקירור האוויר
המגיע ממערב אל חדרי האירוח .הגגון מגו על פתחי הבית מפני האור
החזק ,והעמודים העגולים משמשים גם כמרזבלם לקומה העליונה"
חולצת עם שרוולים תפוחים
) 129שקל ,(H&M ,חצאית
סריג) 119שקל ,מנגו(
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