
ן י י ט ש ת  ל י י  א

ם י נ פ ב  ו צ י  ע
ת י ב ל ה  נ ב מ ך  פ ו ה ש ה  מ ל   כ



 
 

ם י נ י י נ ע ה ן  כ ו  :ת

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 פיינרדובי ,  איילת שטיין:  צילומים, כל הזכויות שמורות לאיילת שטיין ©

  3 הקדמה 

  3 שרותי הסטודיו 

  4 על המעצבת 

 5 בתי מגורים 

 63 משרדים 

 68 הדמיות 

 73 תכניות 

 86 לקוחות כותבים 



 
 

ה מ ד ק  :ה

  ליצוק יש ,המהפך את לבצע כדי .בילוי או עבודה לאזור ,ביתל מבנה שהופך מה כל הוא פנים עיצוב

  צורך יש .אחת הרמונית ליחידה ולהפכם לעבדם ,הדרושים המרכיבים כל את הפנימי החלל לתוך

  יש .המקצוע בעלי עבור ותקני מפורט בתכנון צורך יש .הדיירים של והיכולות הרצונות ,הצרכים בהבנת

 ,ובעיקר הקסם במטה שניים או להטוט לעשות ,ולהאיר לצבוע צריך .נכונות והתאמות בחירות לבצע

 .לדייריו אישי באופן המעוצב בית שסופו תהליך לבנות

 .שלכם הפרטי החלל בתוך והרמוניה לעיצוב השראה עבורכם יהווה זה שספר מקווה אני

 

י ת ו ר ו ש י ד ו ט ס ם ה י ל ל ו   :כ

 הביצוע ועד הראשוני מהתכנון פנים בעיצוב פרויקטים וליווי תכנון 

 וחלופות סקיצות ,פתרונות ,תכנוניים רעיונות  

 כללית עבודה תכנית ,ובניה הריסה לרבות ,לביצוע תכניות סט,  

 ומבטים פרישות ,ותקשורת תאורה חשמל ,אינסטלציה נקודות    

 רחצה וחדרי מטבחים תכנון 

 ונישות ריהוט פרטי תכנון 

 והלבשה העמדה ,תאורה גופי ,חומרים ,חיפויים ,צבעים התאמת  

 להמחשה ממד תלת הדמיות  

 קבלן לעבודות כמויות כתב  

 והדרכות הרצאות ,"אחת בפגישה פנים עיצוב" דוגמת ייעוצים 

 

  

 
 



 
 

 

ל ת ע ב צ ע מ  :ה

 שנתי דו במסלול בטכניון פנים עיצוב לימודי בוגרת 

 תואר בעלת .M.A עירוני בתכנון והתמחות בגיאוגרפיה 

 מאמרים ופרסום החיים סגנון בנושא תזה   

 מובילים עת בכתבי     

 גיאוגרפי מידע במערכות וניסיון ידע G.I.S - 

 ישראל לנגישות מרכז"ב לנגישות הכשרה" 

 קורס V-ray אפ'בסקצ הדמיות לרינדור 

 המקצועי באתר פנים עיצוב פורום ניהול SAF  

    (www.saf.co.il) שנים 3-כ במשך 

 

ת ו י ד ו ח י  :י

 ולתקציב מיוחדים לצרכים ,לרצונות ,לפרוגראמה העיצוב והתאמת הלקוחות של החיים סגנון אפיון 

 מקוריים פתרונות ומציאת יצירתית חשיבה 

 מפורטות עבודה תכניות והכנת שרטוט ,לפרטים לב ותשומת קפדנות 

 מוגבלויות לבעלי הבית נגישותל תכנון 

 פנים עיצוב בנושא וכתבות מאמרים פרסום ,גבוהה ברמה וניסוח כתיבה 

 
 

ן י י ט ש ת  ל י י  א
בי : צילום  פיינרדו



 בתי מגורים

 :בית
;  מבנה למגורים

 דירה; מעון; משכן

 :(ע"ש) מגורים
 המשמש מקום
 .ושהות מחיה כאזור



 :בית
;  מבנה למגורים

 .דירה; מעון; משכן









 :בית
;  מבנה למגורים

 .דירה; מעון; משכן





 :בית
;  מבנה למגורים

 .דירה; מעון; משכן



 (:'פ)הלבשה 
יצירת כסות  

להגנה  
 .ודקורציה



 סלון ופינת אוכל

מגורים  
 (:'פ)

שהות 
 קבע

במקום  
פיזי  

המשמש 
 .בית





 פינת אוכל ומטבח, סלון





 :סלון
חלל  , טרקלין
 .ופנאי לארוח



 קיר הטלוויזיה



 :(ע"ש) טפט
 .משטח או קיר על להדבקה שניתן דקורטיבי חיפוי

 



מסך  
הטלוויזיה  

תופס  
מקום של  

כבוד  
בבית  

 הישראלי



 (:ע"ש)מסך 
לוח דיגיטלי להצגה 

,  חזותית של פלט מחשב
;  מרקע'; טלוויזיה וכד

 .צג





אלמנט  : קיר קיר הטלוויזיה
אדריכלי  

בסיסי של  
מבנים  

המשמש  
לשתי  
מטרות  
:  עיקריות

הפרדה בין  
חללי  

המבנה  
ותמיכה  
סטטית  

בעומסים  
כחלק  
משלד  
 .המבנה

לעתים  
הקיר עומד  
,  בפני עצמו

מינימליסטי  
 ואוורירי



 (:ע"ש)אי 
 חלק הממוקם
 בנפרד משאר  
 .  חלקי המטבח

 ,  משמש לאחסון
 .עבודה ואכילה



 :מזנון
רהיט 

 המשמש
לאחסון 
 ותצוגת
 מכשירי

 .מדיה ונוי

 :צבע
אלמנט  
ויזואלי  
הנוצר  

משבירת  
 .קרני האור



פינת  
 :אוכל

מושג  
ישראלי  
 המבטא
אזור  

לאכילה 
 ,משותפת
שאינו  
חדר  
 .סגור



 פינת אוכל



 :מטבח
אזור המשמש  
 .לבישול ואכילה





 :מטבח
אזור המשמש  
 .לבישול ואכילה



 .מבנית לתמיכה המשמש הבניין מיסודות חלק :עמוד



 :גוף תאורה
,  אלמנט להפצת אור

המכיל בתוכו נורה  
 .חשמלית



 המטבח בבית
הישראלי  

 מהווה
מקום מפגש  

 מרכזי
בכל שעות  

 ,היום
 לכן יכיל לרוב

שולחן או  
 דלפק

לישיבה  
 .ואכילה



במטבח ניתן  
להתקין  
תאורות  

תאורה  . שונות
מרכזית חזקה  

ותוספות  
ממוקדות כמו  
ספוטים ופסי  

ניתן  . לד
לשלב בניהן  
לפי הצורך  

בשעות שונות  
 .של היום



 פתוח או סגור, מטבח קטן או גדול
 העיקר שיהיה נעים וטעים









 :  ספרייה
 סט מדפים לאחסון 
 .ותצוגה של ספרים



 :פינה
,  קרן זווית

מפגש בין  
 .שתי פאות

 
 

הבית שלנו  
מורכב  

ממפגשים  
בין פינות  

 .שונות



 3Dהדמיה   

 תכנית



 .משטח תחום במעקה בצמוד לקיר חיצוני של מבנה, גזוזטרה: מרפסת

המשמש לטיפוס ולירידה בין , שלביםאלמנט הבנוי שלבים : מדרגות
 .מפלסי גובה שונים





 .חדר סגור המשמש לרחצה וטיפוח, מקלחת: חדר רחצה



אך  , כן אם יש מקום. כן ולא? האם למקם אסלה בתוך חדר הרחצה
 .נוסף נפרד עם כיור לרחיצת ידיים שרותיםרצוי שיהיה חדר 



 (:ע"ש)מקלחון 
 חלל מוגדר בחדר 

 המשמש , המקלחת
 לרחצה בעמידה

 .או בישיבה
 

 (:ע"ש)אמבטיה 
 אגן המשמש

 .לטבילה ורחצה
 



 :אסלה
 מתקן סניטרי מודרני

 .המשמש לעשיית צרכים





 .הדחה; שטיפה; ניקוי בעזרת מים: רחצה







ת    ו י ו ל ב ג ו מ י  ל ע ב ל ב  ו צ י Dע e s i g n  f o r  D i s a b l e d   

 :מוגבלות
 מצב שבו קיים קושי
 אובייקטיבי בביצוע
 מטלות שונות באופן

 מוטורית, עצמאי
 .מנטליתאו 



 חדרי שינה

 :  חדר שינה
 חדר המשמש  
 למטרות שינה  
 בשעות הלילה  

 ולהירגעות  
 .בשעות היום



 חדרי שינה



 חדרי שינה

 :אינטימי
, נעים וידידותי

 .ביתי, חמים
 



י  לפנ

 מבלי להכביד על האווירה, כל הנחוץ בחדר השינה
 



 :נסיכות
 ממלכה הנשלטת
 על ידי נסיכה



תקופת  : ילדות
,  החיים הראשונה

בין ינקות 
 .לנעורים

 בהסטוריהמבחן 

 פעולה בצופים

 יום הולדת לאורי

 שיעור גיטרה

 חוג כדורסל

 



 :ינקות
גיל תחילת  

 .החיים



 :נעורים
   מצב

 התפתחותי
   ילדות שבין

 לרוב .לבגרות
 במצבי מלווה
 .משתנים רוח



חלל מקורה  : חדר
,  וסגור בדלת

הממוקם בתוך  
 .מבנה



 משרדים

 :בית
;  מבנה למגורים

 דירה; מעון; משכן

 :משרד
  מספר או אחד חדר .עבודה מקום
  לעבודה המשמשים חדרים

  להפסקות וכן לפגישות ,משרדית
 .השונות המטלות ביצוע בין



ת  ר ב ח י  ד ר ש קמ ט י י ה ה י ל צ ר ה ח ב ו ת י  פ

 :קפיטריה
  אוכל חדר
   מזנון או

  הממוקם
  במקום
 .ציבורי



 בהרצליה הייטקמשרדי חברת 

 מטבח לעובדים

 הדמיה



 פיתוח בהרצליה הייטקמשרדי חברת 

 :קבלה דלפק
  לקבלת המשמש אלמנט
  שוטפת ולעבודה קהל

  בקרבת וממוקם ,במשרד
 .הכניסה



ה ס ר ו ב ה ר  ו ז א ב ן  י ד י  כ ר ו ע ד  ר ש  מ

 :המתנה פינת
 המשמש במשרד אזור

 .הלקוחות לאירוח



 הדמיות

 :בית
;  מבנה למגורים

 דירה; מעון; משכן

 (:'פ)הדמיה 
ביצוע סימולציה המחקה מציאות 

 .באמצעות מודל מתאים, מורכבת



ת  ו י 3הדמ D 



ת  ו י 3הדמ D 



ת  ו י 3הדמ D 



ת  ו י מ ד 3ה D 



 תכניות

 :בית
;  מבנה למגורים

 דירה; מעון; משכן

 :(ע"ש) תכנית
  המתאר ,תרשים ,שרטוט
  שונים עניינים או מצב

 .לביצוע



ת דו מי ו ת  י כלל דה  עבו ת  י  תכנ



ט הו י ר  העמדת 



ת כללי דה  עבו ת  י  תכנ



סה הרי ת  י  תכנ



ה י בנ ת  י  תכנ



רת תקשו ו רה  תאו ת חשמל  י  תכנ



צה  רח י  חדר ת  שו י םפר תי ו שר  ו



רחצה  י  חדר ת  שו י םפר תי ו שר  ו



ת שו י פר ו מטבח  ת  י  תכנ



ת שו י פר ו מטבח  ת  י  תכנ



ם לי רמקו ו רה  תאו גבס   תקרת 



חשמל ת  דו קו נ ו גבס   תקרת 



ם תבי כו ת  חו  לקו

9.1.2014 
-אוקטובר החודשים במהלך שיפוץ בפרויקט חברתנו עם עבדה שטיין איילת המעצבת"

 .2013 דצמבר
 ,ליישום ועד עיצוביים רעיונות במתן החל ,הפרויקט סביב השירותים כל את לנו סיפקה איילת
  ומעקב תכניות הכנת ,המשנה ספקי כל וניהול תיאום -הפרויקט כל על כולל פיקוח כולל

 .ביצוע
 .נדרש סיוע לכל תמיד וזמינה אמינה ,מקצועית היתה איילת הפרויקט אורך לכל
  ועל ,מהנה ויותר מעיק לפחות הפרויקט את הפכה איילת של הנעימה אישיותה כי ספק אין
 ."אישית לה מודה אני כך

 
 ,כהן מירי

 תפעול מנהלת
 פיתוח הרצליה ,מ"בע טלמפ

16.7.2013 
 !והמהנה המועיל הייעוץ על רבה תודה ,תחילה"
 אני .אישי ייעוץ עם המון ללמוד שניתן ספק ואין ,זה מעין ייעוץ חווה שאני הראשונה הפעם זו

 ."וליישם לעצב לאט לאט נתחיל והתקציב הזמן שעם מאמינה אני .הדברים על אעבור
 

 סבא כפר ,אדר

11.2.2013 
 .אחרת בצורה הדירה על מסתכלת את איך ראיתי אבל ,הכל את ראיתי לא עוד"

 .מרשימה וראייה אינטלקט מתוך ששרטטת מה את דמיינו אפילו או חשבו לא ...אחד אף
 שלי בחיים עצום שיפור יהיה זה מזה חלק ניישם אם גם .לתאר לי קשה ,מתרגשת כך כל אני

 .הדירה בתוך
 .ואחר יצירתי לתכנון מחשבה הקדשת שבאמת לך תודה
 ."שהצעת השינויים את ולהכיל להסתכל אתפנה עכשיו

 
 ירושלים ,אודליה

 ד"בס
28.11.2013 

 ."בית"ל הפכה "דירה"ה בזכותך .שלנו "טירה"ה של ועיצוב והתמיכה העזרה על תודה"
 !שלך המיוחד באור העולם את להאיר תמשיכי ,אותך להכיר הזכות לי היתה

 !"כוח ישר
 

 לציון ראשון ,חנה



ם תבי כו ת  חו  לקו

2.10.2016 
 ,היקרה איילת"

 !כך על שמחים ואנו להכירך זכינו האחרונה בשנה
 !ובכיף חיוך עם והכל בבלאגן סדר לנו עשית

 המשך נאחל לך .היעד להשגת עש זה פורה פעולה בשיתוך שנמשיך ולך לנו מאחלים אנו
 "...ובכלל הנכסף לבית להגיע לכולם יותר קל שיהיה ,צעירים זוגות לעוד וסיוע ברוכה עשייה

 
 ,באהבה מאחלים

 העין ראש ,ואבי רעות

21.10.2016 
 !!!!איילת את עשר "

ת בית יפה פרקטי  -תכננה לי בית מ א. איזה חמודה איזה רגישות יש לה ממליצה מאוד 
בחורה רצינית אחראית דיקנית פשוט כייף לעבוד .מאוד נח לי לגור אוהבת את התוצאה 

 ."איתה
 

 רעננה, שולי

19.10.2016 
 

 ,לטובה אותך אזכור תמיד ,דירתי סלון בעיצוב שלך הרעיונות את אהבתי ,יקרה איילת
 !כוח יישר ,ותצליחי תמשיכי

 
 תקווה פתח ,צביה

18.10.2016 
 ".אותנו וליווית שעצבת מהבית נהנים !שמח סוכות חג איילת"
 

 תקווה פתח ,רמי

8.8.2016 
 !!!ממליץ בחום"

 ."קשובה ואחראית, מסורה, מאורגנת, חרוצה, איילת מעצבת נהדרת
 

 צלם אדריכלות, פיינרדובי 



ם תבי כו ת  חו  לקו

1.9.2017 
 
 לעונג .משדרת שאת והביטחון הנועם ,הסבלנות על ,לצידי שעשית הדרך על ענקית תודה"

 ".בעזרתך התהליך את לעבור לי היה
 

 מודיעין ,זאבה

28.9.2017 

 

עזרה לנו בתכנון דירת פנטהאוז בתל . מוכשרת מאוד, ״איילת בעלת תפיסה מהירה ומדויקת

. נכון מאוד וכמובן יפה ומשדרג ביותר, כל מה שייעצה לנו היה מדויק. אביב וכן דירה ברמת גן

אין ספק שהליווי שלה תרם רבות ונמשיך לעבוד  . איילת נעימה מאד וקשובה לצרכי הלקוח

 "וכמובן שכבר המלצנו. נוספים בפרוקטיםאיתה 

 

 תל אביב, דניאל

  

29.2.2016 
 

איילת  "
 ,בוקר טוב
יש לי את  
הבית הכי 

יפה 
 !"בעולם

 
 רעננה, שולי




