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חזית המלון בשעת לילה

לא נרדמת 
תל אביב

פעילות,  של  מוקד  הפסקה,  ללא  בעיר 
וחיים סביב השעון, הוקם מלון שמתרגם  יצירה 
מנדלי  מלון  ייחודית.  אירוח  לחוויית  זה  כל  את 
מציע לאורחיו חלל שמתכתב עם העיר המרתקת 
של  האווירה  את  ומעביר  שבה  הרבדים  כל  על 
המטרופולין הלבנטיני השוקק אל חללי האירוח 

האינטימיים
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החוויה הייחודית 
של העיר מושתתת 

על פתיחות, על 
ידידותיות ועל חוסר 

פורמליות, עד כדי 
חספוס לפעמים. את 
החוויה הזאת העבירו 

האדריכלים אל המלון 
והיא עוברת כחוט 

השני בין חללי הבניין

יי לילה תוססים, סצנה קולינרית מרתקת, חופים זהובים שטופי ח

שמש - כל אלה ועוד הביאו את תל אביב להיות אחת מהערים 

חמים  יעדים  רשימת  שאף  האחרונות,  בשנים  בעולם  המבוקשות 

במגזיני התיירות המובילים אינה פוסחת מעליה. לאחרונה נפתח בלב 

 - חדש  בוטיק  מלון  מהים,  פסיעה  במרחק  התל-אביבי,  המטרופולין 

 מנדלי - שהוקם במקום מלון אדיב בבניין ברחוב מנדלי מוכר ספרים.  

את  להתאים  ביקשו  שטינבך,  ואירית  ערן  הזוג  בני  המלון,  בעלי 

עיר   - אביב  שבתל  המיטב  את  המציג  מלון  וליצור  לזמננו  המקום 

בינלאומית אנרגטית הנטועה באגן הים התיכון ומשלבת אופי לבנטיני 

עם מערביות מודרנית. “במלון ברחוב מנדלי”, הם מספרים, “ביקשנו 

מתוחכמת,  מלונאית  לחוויה  התל-אביבית  האווירה  את  לתרגם 

נוחים, הנבדלת מזו המוצעת במלונות  דופן, במחירים  ויוצאת  רעננה 

ביותר  הגבוהה  ברמה  אירוח  על  להתפשר  מבלי  זאת  כל  הגדולים. 

 המגובה באווירה אינטימית ובשירות אישי מוקפד תוך ירידה לפרטים”.

קרוננברג,  ואירנה  ברנוביץ‘  אלון  של  בידיהם  הופקד  המלון  עיצוב 

מבכירי האדריכלים בארץ. הצמד, שקיבל לידיו מבנה צנוע וסגפני, יצר 

מלון בעל חלל ציבורי דינמי, שמתכתב עם העיר ומבטא - באמצעות 

1

2

3

1. העיצוב המוקפד מספק חוויה של 
אירוח אינטימי, ביתי ומשפחתי

2. המסעדה תציג טעמים מקומיים 
 ותעשיר את החוויה התל-אביבית

3. החלל הציבורי הדינמי של המלון 
מתכתב עם העיר ומבטא את ערכיה

מלון מנדלי
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מוטיבים מקומיים ושורשיים - את 

והמבקרים  העיר  תושבי  ערכיה. 

בה נהנים יום-יום מחוויה ייחודית 

המושתתת  פועמת,  עיר  של 

ות  דותי די י על  פתיחות,  על 

כדי  עד  פורמליות,  חוסר  ועל 

החוויה  את  לפעמים.  חספוס 

אל  האדריכלים  העבירו  הזאת 

השני  כחוט  עוברת  והיא  המלון 

את  ומוצאת  הבניין  חללי  בין 

במעברים  המלון,  בחדרי  ביטויה 

. ו ל ש ם  י י ר ו ב י צ ה ם  י ל ל ח ב  ו

ובכל  חדרים,   66 כולל  המלון 

חדר וחדר ניתנה תשומת לב עד 

נוחים,  החדרים  האחרון.  לפרט 

ונותנים  בקפידה  מעוצבים 

חדר  לכל  ביתיות.  של  תחושה 

כל  לו.  המיוחד  ריהוט  הותאם 

כותנה  במצעי  מאובזר  חדר 

אורגנית, בחלוקי רחצה, במכונת 

פריטים  אותם  ובכל  אספרסו 

שמאפשרים  קטנים  מפנקים 

הגדולה  העיר  מהמולת  להימלט 

סיבוב  לעוד  כוחות  ולצבור 

הפסקה.  בלי  בעיר   מסעיר 

פרי  נדיר  שילוב  מציע  המלון 

ישראלים  יוצרים  של  עבודתם 

האמנות  הקולינריה,  בתחומי 

סה  י הכנ חלל  בלב   . ב צו העי ו

מסעדת  ”חמש”,  שוכנת  למלון 

של  מודרנית  מקומית  גריל 

כ-100  ובה  כהן,  רפי  השף 

יוגשו  במסעדה  ישיבה.  מקומות 

של  הקולינריות  היצירות  ממיטב 

התל- הטעם  את  שיציגו  השף, 

העיצוב  לאורחים-לרגע.  אביבי 

המקומי הוא אולי גולת הכותרת. 

לחדד  חשוב  היה  המלון  ליזמי 

המקומי,  הניחוח  את  ולהעשיר 

בקפידה  נבחרו  בולטים  ואמנים 

האופנה  מעצבת  הזאת.  למטרה 

עיצוב  על  הופקדה  פרימק  תמר 

המדים של צוות המלון, בחללים 

מעצבי  של  ריהוט  פריטי  שולבו 

ואסף  לוונטל  אסא  הרהיטים 

של  ל  טקסטי ת  דו עבו ו ר  י מאי

אמנית הטקסטיל מיקה בר, ואת 

אמן  של  יצירות  מעטרות  המלון 

במסעדה יוגשו ממיטב היצירות הקולינריות של 
השף רפי כהן, שיציגו את הטעם התל-אביבי 

לאורחים-לרגע. העיצוב המקומי הוא אולי 
גולת הכותרת. ליזמי המלון היה חשוב לחדד 

ולהעשיר את הניחוח המקומי, ואמנים בולטים 
נבחרו בקפידה למטרה הזאת

שאת   ,know hope הרחוב 

על  לראות  ניתן  עבודותיו 

 קירות רבים ברחבי תל אביב.

מרתק  שילוב  יצרו  אלה  כל 

שמביא לידי ביטוי את אין סוף 

העברית  העיר  של  הרבדים 

הראשונה. מלון שמציע אירוח 

נגיעות  עם  מקומי  אורבני 

של  חוויה  ויוצר  גלובליות 

ומשפחתי  ביתי  אישי,  אירוח 

ועדכנית  אופנתית  עיר  בתוך 

שחיה ונושמת סביב השעון. 

1. אחד מחדרי המלון. בכל חדר ניתנה 
תשומת לב עד לפרט האחרון, ולכל אחד 

 הותאם ריהוט משלו
2. בין שתי הקומות מחבר מעקה שכמו 
נעלם מהעין כדי לא להעמיס על החלל

3. יצירות אמנות של יוצרים מקומיים 
מעטרות את חללי 
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מלון מנדלי


