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האנשים שהתחילו מחדש
סוכות תשע"ט: סיפוריהם של שלושה אנשים שהחליטו לחשב מסלול מחדש ולפצוח בקריירה

משגשגת בתחום העיצוב

כרמלה קופר 25.09.2018

תמונה: קרן ניב טולדנו // צילום גבריאל בהרליה

שני העשורים האחרונים חלו שינויים חברתיים ותרבותיים במגוון נדבכים. אחת המגמות
העולמיות, שלא פסחה גם על ישראל, היא העובדה שרבים אינם חוששים לחשב מסלול מחדש,
לעזוב קריירות מצליחות ולפצוח בחדשות. אלה שהשכילו להענות לאתגר ולשנות את יעודם

ב-180 מעלות, מדווחים לרוב כי ההחלטה היתה מנכונות שעשו בחייהם. רגע לפני השנה החדשה,
סיפורם של שלושה שהחליטו להתחיל מחדש ופצחו בקריירה ענפה בעולם העיצוב.

מעצבת הפנים קרן ניב טולדנו 
עד לפני שנים לא רבות נחשבה קרן ניב טולדנו לאחת ההבטחות בתחום ההייטק. אחרי שירות
כעתודאית ביחידת הפיתוח של חיל המודיעין ולמעלה מעשור כמנהלת פרויקטים מורכבים של

חברות הייטק מקומיות בארץ ובחו"ל. 
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עיצוב: קרן ניב טולדנו // צילום עמית גושר

מעצב הטקסטיל שים אדרי 
יתכן ושמו של שים אדרי ישמע לחלקכם מוכר. עד לא מזמן היה מוזיקאי פעיל ושירים משלושת
אלבומיו זכו להצלחה רבה בתחנות הרדיו. הוא שיתף פעולה עם הזמר עברי לידר ולאורך השנים

ביים וערך קליפים שזכו להצלחה רבה בתעשייה המקומית.

 
 
 

ההחלטה לשנות כיוון ולפצוח בקריירה חדשה גמלה בליבה בתקופה בה תכננה את ביתה הפרטי, 
אז החליטה להפוך את התשוקה למקצוע. שלוש שנים לאחר סיום לימודיה חתומה ניב טולדנו על 
תכנון דירות בתי יוקרה ופרויקטים מסחריים בארץ ובחו"ל כשהמרכזי ביניהם הוא קומפלקס נדל"ן 

של חמישה בנייניםהנבנה עתה במרכז מנהטן.
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שים אדרי, מעצב הבית של בית שכטר בוטיק // צילום אילן ספרא

קולקציה שעוצב שים אדרי לשכטר בוטיק // צילום איליה מלינקוב

אמנות ועיצוב זרמו בעורקיו מאז ומתמיד ובעשור האחרון החליט להתמקד וליצור קולקציות 
טקסטיל עבור שכטר בוטיק. הדוגמאות שמפיק אדרי נחשבות לווירטואוזיות וחדשניות. בדי 

הריפוד אותם הוא יוצר מככבים בהפקות יוקרתיות ובבתים של רבים מאיתנו. העובדה שעסק 
בעולמות תוכן מגוונים באים לידי ביטוי וניכרים בעשייתו.

היזם אייל שימן 
אייל שימן הוא יליד מושב תלמי ביל"ו בצפון הנגב, בן למשפחה חקלאית שורשית, את שירותו
הצבאי החל בצנחנים ולאחר פציעתו בעת מלחמת לבנון הראשונה, עבר לשרת כקצין בחיל

המודיעין. בעל תואר ראשון במנה"ס ותואר ראשון ושני במשפטים. לאחר הפסקה של כעשור,
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אייל שימן // צילום אלעד נבו

 עם שיחררו החל לעסוק בעריכת דין אז זיהה הזדמנות עסקית לייבוא משטחי עבודה
של המותג  LAMINAM לישראל. הוא זכה בזיכיון מאיטליה  וכיום הוא משווק את המוצרים לקהל

המקצועי, למפעלי שיש, חנויות השיש, רשתות מטבחים, רהיטים ולקהל האדריכלים והמעצבים.
אל מול רבים מיוצאי צה"ל, שבוחרים באופן טבעי לעסוק בתפקידים הנושקים לאלה שמילאו

בעת שירותם הצבאי, בחר שימן להענות לאתגר ולהפתח לכיוונים חדשים.

נקרא שימן לדגל וחזר לשורות הצבא. במשך 14 שנה כיהן בתפקידים בכירים בהם מפקד יחידת 
הלווינים באמ"ן, ראש מטה המערך החזותי באמ"ן, מפקד צוות במכללה לפיקוד ומטה וכנציג אמ"ן 

בוושינגטון.
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LAMINAM :אייל שימן // צילום
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