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החממה
הטרנד הבוטני מצמיח 
שורשים. כך תהפכו את 
הבית לג'ונגל אורבני



צולם בבית המלאכה Craft & Bloom, נחום גולדמן 3, תל אביב־יפו

 צמיחה אורגנית
המגמה הכי חזקה בעולם העיצוב היום היא שילוב של צמחייה בחלל. 

צמחי אוויר, סוקולנטים וכדורי טחב דורשים תחזוקה מינימלית 
ומוסיפים רעננות לעיצוב הבית 

 
הפקה וסטיילינג ענת רן

צילום בועז לביא

סוקולנט )מאחורי הקקטוסים הגדולים(, 100 שקלים; קקטוסים גדולים, 1,950 שקלים ליחידה; 
עציצי קרמיקה תלויים בעיצוב אלואל, 100 שקלים; קקטוס קטן, 20 שקלים; מקרמה לתליית 

עציץ, 80 שקלים; פסלי קקטוסים מקרמיקה בעיצוב אלואל, 40־45 שקלים; בול עץ, 149 שקלים; 
מגבעת, אוסף פרטי. Craft & Bloom • קיפוד קרמיקה, מחיר לפי הזמנה. אמנית קרמיקה עדי 

ניסני • עציץ דיכונדרה גדול, 700 שקלים, קטן, 400 שקלים ליחידה; מראות שפכטל 150־200 
שקלים. magentaworkshop • דחליל מודרני, פרויקט גמר במחלקה לעיצוב תעשייתי, המכון 

 הטכנולוגי חולון. דנה סתרי • בובה תרנגולת בעיצוב לירן אלבז ורן קזס, מחיר לפי הזמנה. 
 • Two Industrial Designers ;סניציה כדורית,  105 שקלים; עציץ מתכת, 56 שקלים
אוויר, 38־42 שקלים. שושנ'סוו מתכת ארוך, 65 שקלים; צמחי 

השראה  
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 ,Gaps שרפרף מתוך קולקציית • Craft & Bloom .למעלה: שולחן משולש קטן, 850 שקלים, גדול, 950 שקלים; מקל מרווה, 20 שקלים
1,500 שקלים. אורי ארואסטי  • מנורת שולחן "דידי", 3,200 שקלים. magentaworkshop • מברשות תלויות, 45 שקלים ליחידה, 

חנותא • משפך 2 ליטר לבן, 69 שקלים, איקאה • טילדנסיה, 88 שקלים; וו מתכת ארוך, 65 שקלים; מתז מתכת ירוק, 175 שקלים; כפפות 
עבודה, 105 שקלים; אצטרובל, 35 שקלים. שושנ'ס • משמאל: מדף X משיש, 900 שקלים ליחידה. magentaworkshop • גוף תאורה 

תלוי, 290 שקלים. חנותא • סוקולנט )מדף שמאלי למעלה(, 40 שקלים. Craft & Bloom • תלויים: כדורי קוקדמה מסוגים שונים, 65־115 
שקלים; טרריום צמחי אויר, 95־150 שקלים; על הכוורת: יקינטון בצנצנת, 56 שקלים, ביגוניה רקס, 35 שקלים. שושנ'ס

צמחי אוויר 
חשוב למקם את צמחי האוויר בסביבה 
לחה, מאווררת ומוארת אך לא בשמש 

ישירה. מומלץ להתיז עליהם מים כשלוש־
ארבע פעמים בשבוע, אך להקפיד שלא 

יישארו עודפי מים בבסיס הצמח הגורמים 
לריקבון. צמחי האוויר אוהבים סביבה 
חמימה וגדלים טוב ב־12־30 מעלות 
צלזיוס. אם הם נמצאים בחוץ דאגו 

להם למקום מוגן. 

כדורי צמחים תלויים
כדור הטחב )קוקודמה( צריך להיות 
לח אך לא לטפטף. אפשר להרגיש 
את מידת הלחות לפי משקלו. כדי 

להרטיבו יש לטבול את הכדור בכלי 
מים עד שלא משתחררות בועות. אז 

מוציאים את הכדור ומניחים לו לטפטף 
את שאריות המים, תולים אותו או 

מניחים בחזרה במקומו. 
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מימין: כלי קרמיקה, מחיר לפי הזמנה. אמנית קרמיקה עדי ניסני • קונסולה )רוחב: 140 ס"מ, גובה: 96 ס"מ, עומק: 35 ס"מ(, 
2,350 שקלים; עציצי מעטפה תלויים, 240 שקלים ליחידה; ציורי קקטוסים בעיצוב אלואל, קטן 396 שקלים, גדול 425 שקלים; עבודת 

אמנות תלויה בעיצוב אלואל, 150 שקלים. Craft & Bloom • קערת ברזל ובד מקולקציית Waya, 750 שקלים. אורי ארואסטי • צמחי 
אוויר על פיסות עץ, 75־195 שקלים; טרריום פעמון עם כדור קוקדומה סחלב, 320 שקלים. שושנ'ס • למטה: סולם בצבע טבעי )רוחב: 
45 ס"מ, גובה: 170 ס"מ, עומק: 25 ס"מ(, 2,200 שקלים )כולל חמישה מדפים(; סולם צבוע לבן, 2,350 שקלים; עציץ מעץ לסוקולנט, 

119 שקלים; כלי מדידה ואזה וסוקולנט, 119 שקלים; עציץ חמר עם סוקולנט, 126 שקלים. Craft & Bloom • כלי נוי מקרמיקה, מחיר 
לפי הזמנה. אמנית קרמיקה עדי ניסני • בונסאי ברכיכטון בעציץ בטון, 175 שקלים; טילדנסיה, 88 שקלים; כדור קוקדמה קרסולה, 

85 שקלים; שעוונית בעציץ טרקוטה נחושת, 150 שקלים; צמח אוויר, 38 שקלים; כדור קוקדמה קיסוס, 120 שקלים. שושנ'ס

סוקולנטים 
את הסוקולנטים מומלץ למקמם 

במקום מואר ולאפשר לצמח 
להתייבש בין השקיה להשקיה. 

רצוי להוסיף מים לתחתית ולתת 
לצמח לשתות מהם. אין להשאיר 

מים עומדים בתחתית. עודף 
לחות על העלים גורם למחלות 

עלים ולריקבון. 
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