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 הקדמה

בדיוק  הספה של הריפוד אם, חוסר נוחות מסוים ומרגישיםאו בחדרים  מביטים סביבכם בחלל המגורים אם אתם

אם אתם . אבל לא יודעים להסביר למה זה לא עובד לכם, ושאר החפצים הקיר על תמונותה ,הכריות וגם לטעמכם

אם קשה לכם להחליט מה לשלב בחלל . פר ולשדרג את הבית או המשרד שלכם ולא יודעים ממה להתחילרוצים לש

 .אז המדריך הזה מיועד בדיוק בשבילכם ,ומה להוציא ממנו

 

 או, חדש ריפוד לא רק. משמעותי בחלל שינוי לעשות שיכולים ,יקרים לא חסיתיו לא מסובכים טריקים כמה יש

 אלמנטיםל דרוגיםשו אלא מספר תוספות, טובה אופציה זוגם  כי אם, יפה בחדר יםשמשתלבושטיח  וילון

לפחות כמו הבית , ם למעוצב ונעיםכעצות לפיזור אבקת קסמים שתהפוך את בית תקבלווהלאה  מכאן .הקיימים

 . של השכנים

 

 טיפוח

, השטיח שאיבת, הנוי חפצי צחצוח. ביתכםהנכון ל 'טאץה את להקנות כדי אבקמ נקיים ומדפים יםמשטח כמו אין

 העלים את לתלוש לשכוח לא. מושלם כשהעיצוב גם הכרחיים ומהקרמיקה מהריצוף הכתמים וניגוב הוילון כיבוס

 אזורי, בדיוק כמונו, לעשות מה אין. החדר את ולאוורר התלויות התמונות את לישר, שבעציצים מהצמחים היבשים

 . וטיפוח טיפול דורשים שלנו המחייה

 

 

 

דובי פיינר: צילום, איילת שטיין :עיצוב פנים  
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 בעיניים סדר

מתקבל חלל עמוס בחפצים ב ומתפקדים חיים ברגע שאנו. הנתון בחלל אווירההו תחושהמשפיע על ה נכון עיצוב

 האצבע גם מבלי שנוכל להניח על כך את לנו להפריע עלולש מה ,גם בעולם הפנימי שלנו בלגןו אפקט של כאוס

 . נפגע שלנו התפקוד וגם בחדר להיות לנו נעים לא שבו מצב נוצר .(להם מזיז לא זהיטענו שש כאלה ישגם אם )

 

לכן חשוב , ההנכונ בזוויתלהעמידם גם ו למקום החפצים בהחזרת להתמיד יכוליםלא כולנו ו מסודרים נוכול לא

קום שלו ידאוג לכך שלכל דבר יהיה את המחשוב ל .אותו לסדרקל ופשוט  בצורה כזו שיהיהשהחלל יהיה מאורגן 

  .מתאימים אחסוןתצוגה ו אביזריולהשתמש ב

 

 והרשימה מתלים, ספרים תומכי, ארגוניות ,סלסלאות, ארגזים, קופסאות מעוצבות באביזרים כמו ותעמוס החנויות

 לפי פרים סדרואת הס. בצורה אסתטית ולשלב בהם ספרים וחפצים לסדר כדאי את המדפים הפתוחים. ארוכהעוד 

 כדי, אופקית בזווית וחלקם אנכית בזוויתבחלקם  הספרים את הניחו. צבעיםה לפי גם, ממש של ולמהדרין, הגובה

 הפריטים כל את ולהכיל יפות ובקופסאות ותאבסלסל להתקשט יכולים מדפים. ולא נוקשה יותר קליל מראה ליצור

( בהמשך שאפרט כפי יפות ידיות וגם) דלתות להוסיף פשרא שונים אחסון לרהיטי. אחר מקום להם שאין הקטנים

 אותם לסדר אפשר, שונים ודפים חוברות הפתוחים המדפים על להניח מוכרחים אנחנו אם. התכולה הסתרתשם ל

 .חוץ כלפי פונה הגבוה כשצידם קטלוגיים במשולשים

 

 הערך. לתצוגה מתאים שלא מה כלל הולמים מסתור מקומות למצוא אלא, החלל על להעמיס לא, התחתונה בשורה

 אז, המציאות כורח הוא הרבה ואם, יותר הרבה זה פחות לעתים. היומיומי השימוש בנוחות גם מגיע המוסף

 .בחוכמהאותו  להסוות

 

 

? ותבקופסאמסתתר מה ? הבישול ספרי נמצאים איפה  

דובי פיינר: צילום, איילת שטיין: עיצוב פנים  
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  עים נכנסים לסלכל הצעצו, יום המשחקסב

דובי פיינר: צילום, איילת שטיין: עיצוב פנים   

 

 ידיות

. מראה שיקי ומעוצב הםלשנות לגמרי את מראה הרהיטים ולהקנות ל היכול בנאלייםלפרטי ריהוט החלפת ידיות 

 יקודמ נקודת עםייחודי  עיצובי לפריט ולהפוך מקסימות רטרו בידיות להתאבזר יכול, לדוגמא, איקאה של ארון

 ידיות של מבחר נאה למצוא תוכלו, או בשוק הפשפשים ביפו אביב בתל הרצל ברחוב תטיילו אם. מעניינת

 .גם בחנויות כלי בית ניתן לעתים למצוא פרטי פרזול מעניינים. כיס ולכל בעיצובים שונים

 

 

 

. של איקאה "בילי" מעוצבות לארוניתרטרו ידיות   

איילת שטיין: צילום  
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 טקסטיל

 ולהכין מחירים במגוון מרהיבים בדים למצוא אפשר. וצבע סגנון מכל ודוגמאות מרקמים כוללכיום  הבדים רמבח

 יש אם. ועוד כיסויים, דגלוניםשרשרת , מושב כריות, פלייסמנטים, תמונות, שולחן מפות. מקסימים פריטים מהם

, בד שעבר זמנן מפות, מתאים בד נויותבח לחפש אפשר, חוטים וכמה מספריים זוג וגם מוכשרות ידיים זוג לכם

 ,כמובן, אפשר. מיוחדים םלפריטי אותם ולהפוך הפרטי מהאוסף מיטה כיסויי או ,וילונות מהקולקציה של איקאה

 . בהתאם לתקציב, מוכנים טקסטיל פריטי לרכוש

 

  

  

  כריות נוי ווילון: משמאל למעלה, ריפוד ופלייסמנטים: מימין למעלה

דובי פיינר: צילום, איילת שטיין :עיצוב פנים  

 

 

 

ןממפת שולחא תלמיד באמצעות תפירת כיסוי מראה חדש לכס  

 איילת שטיין: יצוע וצילוםב
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 צבע

לבן  ,"שבור" בישראל בוחרים לרוב לצבוע את הקירות בלבן. משדרג פלאים כל חללהוא כלי עיצוב מרכזי הצבע 

ניתן לראות צבעי קיר ססגוניים , ובשנים האחרונות גם בישראלבבתים בעולם הרחב אך , או שמנת "מלוכלך"

. הצבע מעניק אווירה ויכול להקנות מראה מעוצב ללא מאמץ נוסף. בחדרי הבית השונים ולא רק בחדרי הילדים

 .לבחור בגוון המתאים ובמינונים הנכונים שלו, כמובן, חשוב

 

 

 

איילת שטיין: צילום. כלי העבודה שלי  

 

 

 

המשתלב עם קירות בגוון מייפל חם ומשתקף בכריות הנוי, כחול בוהקבאפקט צבע ויזיה קיר טלו  

דובי פיינר: צילום, איילת שטיין: עיצוב פנים  
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. לכאן כדי להישאר הואקולוגית שהגיע אלא אמירה עיצובית, הם כבר לא טרנד חולף רהיטים של וחידוש צביעה

כל אך , ויקר ערך מדובר בריהוט עתיקשואף רצוי לעשות זאת כ, אפשר למסור את העבודה לבעל מקצוע מיומן

 סתימת חורים, כמו שיופים, חשוב להקפיד על שלבי העבודה .רבה בעצמו ובהנאהלבצע זאת  מוזמן המעוניין

כמו  חומריםכלים ובחירה נכונה של  להקפיד על ,עוד חשוב. לפי הוראות היצרן ,והמתנה לייבוש בין שכבות הצבע

 . בקורסים לחובביםלבד או זאת ניתן ללמוד  כל. פריימרים וצבעים, תמברשו

 

 

לפני השדרוג: משמאל למעלה. באמצעות צביעה וריפוד מראה חדש לכורסא ישנה: מימין למעלה  

  איילת שטיין: ביצוע וצילום, יצובע

 

 

 

  איילת שטיין: ע וצילוםביצו, יצובע. וגלגלים פרחוני טפט, באמצעות צבע ת עץ לחדר הילדיםוחידוש שיד

 

 הרמונית תהיה הצבעים שסקאלת כך, בחלל ממקמים שאנחנו הפריטיםכל  בין חשוב לשמור על התאמת הצבעים

כולם יחד אך לעתים קשה לנו לחזות איך , החנויות עמוסות בפריטים שנראים יפים ומושכים ,כידוע. לעיןונעימה 

 כמו, לפרטים לב ולשים בחשבון זה את לקחת כדאי לבית פריט לרכוש כשעומדים .שלנו ישתלבו בעיצוב הבית

  .ממנו יגרע ולא חללב ישתלב יפה כך שכל המכלול, חומרים וחיפויים שיש לנו בבית, כלי הנוי, הטקסטיל עיצוב



    

    270-0075227: טלפון  |   5957717מודיעין      91יששכר    |  עיצוב פניםתכנון ו  |  איילת שטיין

 (או בתאום) 92:12-0:12ה  -א     Design.co.il-www.In  :אתר     Design.co.il-yelet@InA : ל"דוא

 שדרוגים גדולים במחירים קטנים

9 

 

 

   מסגרות

 בהן ולמקם מוכנות מסגרות של רחב מגוון למצוא אפשר. מופלא שינוי לעשות יכולה ישנה לתמונה חדשה מסגרת

 שאינן יפות תחתיות ואפילו בד ,נייר מדוגם, טפט של שאריות, גלויות, ציורים, פוסטרים, צילומים, תמונות

 מיוחד קיר וליצור מעניינת בקומפוזיציה אותן לתלות ניתן ,קטנות ממוסגרות תמונות מספר לנו יש אם. בשימוש

 לנו יש אם. כך שתמונה קטנה תמוסגר בגדול, גודל המסגרת וגודל התמונה ביןלשחק , לדוגמא, ניתן. ומעוצב

בין המסגרות  .זה לצד זה הקיר על ולתלות ממוסגרים חלקים שלושה או לשניים אותו לחלק אפשר גדול פוסטר

 .צבע הקיר יכול גם הוא לתת את הטון בגוון מודגשניתן לשלב פריטים תלויים אחרים ו

 

 

  Laurel & Wolf: מקור. מודגש בגוון קירעל ממוסגרות קומפוזיציית תמונות 

 

 

 אומנות 

אך כל החוכמה היא ליצור פריטי נוי , מוכנותיצירות אומנות מקוריות או מודפסות  בגלריות למצוא שניתןאין ספק 

צילומים לקחת או ברשת תמונה מתוך מאגר תמונות  בציקת ות סמלייובעלו לרכוש ,לדוגמא, ניתן. יש מאין

 או על גבי טפט לתלייה כתמונה קנבסבד על  ההדפסה יכולה להיות. םולהדפיס אות בהשלכם באיכות טומקוריים 

ציורים או אלמנטים מעניינים , כמו פסליםעבודות ברשותכם אם קיימות . או חלקים ממנוכולו שיכסה את הקיר 

פשוט הניחו  .ווהזה הזמן להציגן לרא, מגיל הגן ועד גבורות משפחתכםבני על ידי שנוצרו על ידיכם או  ,שונים

  .לחלל ןבהתאמת ,כמובן ,בהתחשבבמיקום מתאים ו אותן על המדף או תלו אותן על הקיר
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איילת שטיין: צילוםביצוע ו, בעבודת יד קרמיקהמכבשה   

 

 

 

איילת שטיין: ביצוע וצילום, בעבודת יד לקיראקססוריז   

 

 מינונים ושילובים 

אבל איך בוחרים מה להעמיד בחלל ואיך משלבים הכל , מדהים כשלעצמוה כל אחד מהפריטים נרא, הכל טוב ויפה

טקסטורה , צורניות, חומר, צבע: והם, ישנם מספר פרמטרים לשילוב נכון של אלמנטיים עיצוביים בחלל? יחד

ם א, לדוגמא. כל פריט שיוצב בחלל צריך לענות על אחד או יותר מהפרמטרים הללו ביחס לפריטים האחרים. ומינון

 אם זה , רצוי שהוא יוכל להתקשר ויזואלית לפריט נוסף ויענה על פרמטר משותף, נרצה לשלב בחלל פריט ייחודי
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או פריט דומה לו , מקומות נוספים בחדרצורתו שבאה לידי ביטוי ב, שמשתקף מאלמנט אחר, הגוון העיקרי שלו

 .בלי קשר לסימטריה זו או אחרת, ון והרמוניההמינון הנכון של הדברים ישמור על איז .המהווה השלמה ויזואלית

 

, לדוגמא, שימו לב. על פי הפרמטרים שצוינו הפריטיםבתמונות הבאות ניתן לראות שילובים נעימים לעין בין 

ולחן ש, גוון קיר המדפים והטקסטיל, פריטי הנוי, סט מדפי הקיר, גופי התאורה בסלוןשני : לקשרים הבאים

שאין נוסחא , כמובן .וגוף התאורה בפינת האוכל בסלון ההדומיםוכן , ומסגרת המראה ןשולחן הצד בסלו, האוכל

שהוא יהיה , הדבר החשוב הוא. והעיצוב שלכם לא חייב להיות מושלם לביצוע שילובים בין הפריטים אחת נכונה

 .עבורכםטוב 

 

 

                

  Melina Divani: רמקו. כל פריט בחלל נבחר בקפידה ומקושר לקונספט הכללי

 

 

 סיכום

 

בהתאם ולשמור על מינונים  לעצב חשוב. יומיומיים וטיפוח טיפול דורשים שלנו והבילוי העבודה, המחייה אזורי

לצבוע מידי פעם , ניתן לרענן ולהחליף פריטים. זמן לאורך ועניין אסתטיקה על לשמור ,חשוב פחות לא אך ,נכונים

 .העיקר שלא יהיה משעמם, מקוםמחדש וגם להזיז דברים ממקום ל

 

שלכם וששאבתם השראה לביצוע  המשרדמראה הבית או ושדרוג רעיונות לשיפור  לכם תרםאני מקווה שהמדריך 

החדש יותר  HomePlan -הוותיקים וכן מPinteres  -ו Houzz כמוהשראות נוספות תוכלו לקבל מאתרים . הדברים

 .ל"ק שיחת טלפון או דואלרשותכם במרחעומדת אני , בכל מקרה. בזירה


