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Tal Tamir Studio
סטודיו טל תמיר
Tal Tamir studio is an architecture and interior design firm, owned by interior
designer Tal Tamir. The firm with its years of experience specializes in planning
and designing of residence, apartments, commercial spaces and comprehensive
refurbishment in Israel and abroad. The studio's approach is clean architecture
with a clear expression, constancy and complete, timeless and offers unique
functional design solutions, within meticulousness and consideration of existent
terms and creating new ones, connection between interior and exterior with
respective sensitivity to the final detail. In the studio we emphasis on high
performance, team work and a good dialogue for evolving a creative process
leading to the realization of good architectural project.

סטודיו טל תמיר הינו משרד אדריכלות ועיצוב פנים בניהולה של מעצבת הפנים
 מתמחה בתכנון ועיצוב של בתים פרטיים, בעל ניסיון של שנים, המשרד.טל תמיר
. חללים מסחריים ושיפוצים רחבי היקף בארץ ובחו"ל, דירות,צמודי קרקע
 עקבית,עבודות המשרד מתבטאות באדריכלות נקייה עם אמירה צלולה
 אנו מציעים פתרונות עיצוביים ייחודיים ופונקציונליים תוך הקפדה.וחסרת זמן
 חיבור בין פנים, יוצרים תנאים חדשים, בנוסף.והתחשבות בתנאים הקיימים
 בהתאמה ורגישות עד לפרט האחרון תוך שימת דגש על רמת ביצוע,לחוץ
 דיאלוג טוב לטובת תהליך יצירתי מתפתח המוביל למימוש, עבודת צוות,גבוהה
.פרויקטים אדריכליים טובים

A House in Herzliya. Top: View from the living room — breaking the modern language by using velvet sofas and
wooden cover. Opposite page: Top: A sitting area next to the pool. Bottom left: A double height space and a family
place that located close to the kitchen. Bottom right: Large openings through which you can see the outside. The
garden is reflected from every corner of the house, creating an infinite feeling and connection to nature.
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 שבירה של השפה המודרנית על ידי שימוש-  מבט מהסלון אל החוץ.בית בהרצליה פיתוח
: למטה מימין. פינת ישיבה נושקת לבריכה: למעלה-  בעמוד ממול.בספות מקטיפה וחיפוי עץ
 יוצר תחושה אין, הגינה משתקפת מכל פינה בבית.פתחים גדולים דרכם ניתן לראות את החוץ
. חלל כפול ופינת משפחה ממוקמת קרוב למטבח: למטה משמאל.סופית וחיבור אל הטבע

בית בהרצליה פיתוח
 הרצליה פיתוח:מיקום
2015 :שנה
, מ"ר450.5  מגרש:שטח
 מ״ר972 :שטח בנוי
 עודד סמדר:צילום

. קיר בטון המפריד בין מטבח ופינת משפחה:למעלה
 חדר אמבטיית הורים — מחופה אבן שיש שחורה:במרכז מימין
 ההפרדה, החדר פונה אל חדר שינה.בשילוב אלמנטים מקוריאן
ביניהן מאופיינת על ידי מחיצות הזזה מזכוכית ומסגרת

Location: Herzliya Pituach
Date: 2015
Area: 450.5 sq.m Plot,
972 sq.m Built
Photos: Oded Smadar

.אלומיניום למראה מינימלי וללא דלתות
 שירותי אורחים — מעוצבים בנימה דרמתית עם:במרכז משמאל
. שילוב של עץ וכיור בטון. צבעוניות כהה,תאורה ממוקדת
 הפרדה, קומת מרתף: למטה משמאל. חדר קולנוע:למטה מימין
.בין חדר קולנוע לחדר כושר על ידי משרבייה מברזל
Top: A concrete wall that separates between the
kitchen and the family area. Center Right: Master

A House in Herzliya

bathroom - covered with black marble stone with Corian
elements. The room faces a bedroom, separated by

 שביל גישה מרוצף:למעלה

sliding glass divisions and a minimalist aluminum frame

באבן טבעית אפורה עם צמחייה

with no doors. Center left: Guest toilet - dramatically

 מחזק את סגנון,מינימליסטית

decorated with lighting focused, dark colored.

 רצפת אבן: למטה.הבית המודרני

Combination of wood and concrete sink. Bottom right:

צפה ועליה משטח סרגלים מעץ

Cinema room. Bottom Left: In basement a separation

צף ושניהם מייצרים תחושה של

between cinema room and gym with a special iron

 על משטח הדק.קלילות וריחוף

Mashrabiya work.

.מיטות שיזוף הנושקות לבריכה
Top: An access path paved
with natural gray stone
with minimalist vegetation,
reinforces the style of the
modern house.
Bottom: A floating stone
floor with a floating wooden
ruler surface that create a
feeling of lightness. On the
slim surface are sunbeds that
touch the pool.
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סטודיו טל תמיר

. שעלו לישראל,הבית תוכנן עבור לקוחות בעלי תרבות אירופאית
 שבאו לידי,עץ/בטון/יחד הסכמנו על שימוש בחומרים טבעיים אבן
 הצנועה והחפה מגחמות תוך כדי חיבור,ביטוי בצורתם הנקייה
, הבית חופה כולו באבן אפורה.הבית אל הטבע ולגינה בהרמוניה
אפורה שהעניקה צבע/והבריכה חופתה גם היא באבן ציפחה ירוקה
. הצבעים והטקסטורות באים לידי ביטוי בחללים בבית,מרגש למים
 מהלך הנותן תחושה,רוב החזיתות נפתחו באופן נדיב אל הגינה
 הרהיטים נבחרו בקפידה ובשימת דגש על יצירת.של חיבור לטבע
רוך ושכבות של טקסטורות המקיימת אווירה ביתית המאזנת את
 במרתף תוכנן חדר קולנוע עם.החומרים הקרים בהם השתמשנו
 בשילוב חדר כושר וספא,אווירה מיוחדת בשימוש משרבית ברזל
.ליצירת אזור מפנק לבני הבית

Tal Tamir Studio

This house was designed for customers with European
culture, who immigrated to Israel. Together we decide
to focus on use of natural stone / concrete / wood,
which are reflected by clean shape, modest and
devoid caprices with connection of the house with the
nature and the garden in harmony. The house covered
with a gray stone, as well the pool covered with gray/
green slate stone that gives a feeling of natural
color water. The colors and the textures will come to
expression in the house. The fronts were opened to
the garden, giving a feeling of connection to nature.
The furniture were chosen carefully with emphasis
on softness and layers of textures that maintains
a homey feeling that give balance to the cold
materials that we used. In basement was planned
gym, spa and cinema room with a special iron
Mashrabiya work, all of them were created to give
enjoyment space to the members of the house.

