עיצוב פנים :כל מה שחלל פנימי צריך כדי להפוך לבית ,לאזור עבודה או בילוי

מדריך מס' 5

שדרוגים גדולים במחירים קטנים
איך לשדרג את מראה הבית באופן משמעותי ובמינימום עלויות

מאת :איילת שטיין ,מעצבת פנים
© המדר יך מוגש כשירות ללקוחות ויש עליו זכויות יוצרים .אין להעתיק ,לצלם או להפיץ את תוכנו או חלקים ממנו ללא
אישור מפורש מהמחברת.
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הקדמה
לא פעם אנחנו מביטים סביב ומרגישים שמשהו חסר ,איזשהו טאץ' שיעשה את ההבדל .הריפוד של הספה מקסים ויש
כריות ססגוניות כתוספת .יש תמונות על הקיר וגם טפט לתפארת .אם כך ,מה בעצם כאן הבעיה?
יש כמה טריקים קטנים ויחסית לא יקרים שיכולים לעשות שינוי .לא רק ריפוד חדש ,או וילון שמשתלב היטב עם כל
השאר ,אם כי זו באמת אופציה למי שעדיין אין .הכוונה היא לשידרוגים קטנטנים לכל האלמנטים הקיימים.

טיפוח
אין כמו שיש מבהיק מניקיון ומדפים ללא אבק כדי להקנות טאץ' אמיתי .צחצוח חפצי הנוי ,שאיבת השטיח ,כיבוס הוילון
וניגוב הכתמים מהריצוף ומהקרמיקה הכרחיים גם כשהעיצוב מושלם .לא לשכוח לתלוש את העלים היבשים מהצמחים
שבעציצים ,לישר את התמונות התלויות ולאוורר את החדר .אין מה לעשות ,כמונו בדיוק ,אזורי המחייה שלנו דורשים
טיפול וטיפוח.
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כל דבר מונח במקומו ,עיצוב פנים וצילום :איילת שטיין
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סדר בעיניים
עיצוב נכון נוגע גם בתחושה ובאווירה שבחלל הנתון .אם אנחנו חיים בכאוס ובבלאגן וזה כן מפריע לנו (יש כאלה שזה
לא) נוצר מצב שבו פחות נעים לנו להיות בחלל הפרטי שלנו וגם התפקוד בו לא כמו שרצינו .לא כולנו מסודרים ויכולים
להתמיד בהנחת החפצים מיידית במקום ובזווית הנכונה ,או שאין לנו בכלל מקום עבורם .מסיבה זו בדיוק המציאו
אביזרי אחסון מסוגים שונים .סלסלות ,קופסאות ,ארגוניות למגירות ,תומכי ספרים ,מחזיקי מפיות והרשימה ארוכה.

במדפים גלויים כדאי לסדר את הספרים בצורה אסתטית ויפה ,לפי הגובה ,ולמהדרין של ממש ,גם לפי צבעים .הניחו
את הספרים בזווית אנכית וחלקם בזווית אופקית ,כדי ליצור מראה קליל יותר ,אפשר גם לשלב חפצי נוי .מדפים יכולים
להתקשט בסלסלות ובקופסאות יפות ולהכיל את כל הפריטים הקטנים שאין להם מקום אחר .לרהיטי אחסון שונים
אפשר להוסיף דלתות (וגם ידיות יפות כפי שאפרט בהמשך) להסתרת התכולה .אם אנחנו נאלצים להניח על המדפים
הגלויים חוברות ודפים שונים ,אפשר לסדר אותם במשולשים קטלוגיים כשצידם הגבוה פונה כלפי חוץ.

בשורה התחתונה ,לא להעמיס על החלל ,אלא למצוא מקומות מסתור הולמים לכל מה שלא מתאים לתצוגה .הערך
המוסף מגיע גם בנוחות השימוש היומיומי .אני סוברת שיש מקרים בהם פחות זה הרבה יותר ,ואם הרבה הוא כורח
המציאות ,אז להסוות.

איפה נמצאים ספרי הבישול? מה בקופסא? עיצוב פנים :איילת שטיין ,צילום :דובי פיינר
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בסיום המשחק ,כל הצעצועים נכנסים לסל
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עיצוב פנים :איילת שטיין ,צילום :דובי פיינר

ידיות
החלפת הידיות ,שבמקרים רבים מתקבלות מתוך מבחר מצומצם ,אם בכלל ,של היצרן ,יכולות להעניק לרהיט מראה
שונה בתכלית .ארון של איקאה או של הום סנטר ,למשל ,יכול להתקשט בידיות רטרו מקסימות ולהפוך לפריט עיצובי
עם נקודת מיקוד מעניינת ולהיות יחיד מסוגו .אם תטיילו ברחוב הרצל בתל אביב ,לדוגמא ,תוכלו למצוא לפחות חנות
או שתיים שמתמחות בידיות ויש להן מבחר משגע של ידיות שונות בכל צורה ולכל כיס.
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ידיות מעוצבות לארונית של איקאה .עיצוב ,ביצוע וצילום :איילת שטיין
בדים
מבחר הבדים היום עצום מאי פעם וכולל מרקמים ודוגמאות מכל סגנון וצבע .אפשר למצוא בדים מרהיבים במגוון
מחירים ולהכין מהם פריטים מקסימים .מפות שולחן ,תמונות ,פלייסמנטים ,כריות מושב ,כיסויים ועוד .אם יש לכם זוג
ידיים מוכשרות וגם זוג מספריים וכמה חוטים ,אפשר לחפש בד מתאים ,אפילו מפות ישנות או כיסויי מיטה מהבוידם
הפרטי ולהפוך אותם לפריטי טאץ' מגניבים .כמובן שאפשר לרכוש כאלה מן המוכן ,אבל זאת בהתאם למבחר הקיים,
ללא ייחודיות וללא חסכון בעלויות.

מימין :כריות צבעוניות ווילון ,משמאל :ריפוד ,פלייסמנטים וזר פרחים
עיצוב פנים :איילת שטיין ,צילום :דובי פיינר
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מראה חדש לכסא תלמיד באמצעות תפירת כיסוי מבד.
עיצוב ,ביצוע וצילום :איילת שטיין.

צבע
צבע משדרג פלאים כל חלל .בישראל בוחרים לרוב לצבוע את הקירות בלבן ,שמנת ודומיו ,אך בבתים בעולם הרחב
ניתן לראות צבעי קיר ססגוניים בחדרי הבית השונים ולא רק בחדרי הילדים .הצבע מעניק אווירה ויכול להקנות מראה
מעוצב ללא מאמץ נוסף .חשוב ,כמובן ,לבחור בגוון המתאים ובמינונים הנכונים שלו.

כלי העבודה שלי .צילום :איילת שטיין
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קיר טלוויזיה כחול בוהק ,המשתלב עם קירות בגוון מייפל חם ומשתקף בכריות הנוי
עיצוב פנים :איילת שטיין ,צילום :דובי פיינר

צביעה וחידוש של רהיטים משתלבים היטב במגמת המיחזור וזו מומחיות לכל דבר .אפשר למסור את העבודה לבעל
מקצוע מיומן ,ואף רצוי לעשות זאת כשמדובר בריהוט עתיק ,אך מי שמעוניין לבצע זאת במה ידיו ,יכול ללמוד את
המלאכה בסדנא שמעבירים מומחי צבע.

מראה חדש לכורסא ישנה באמצעות צביעה וריפוד .עיצוב ,ביצוע וצילום :איילת שטיין.
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חידוש שידות עץ לחדר הילדים .עיצוב ,ביצוע וצילום :איילת שטיין.

נוסף על אפשרויות החידוש והעיצוב בצבע ,חשוב לשמור על התאמת הצבעים של הפריטים שאנחנו ממקמים בחלל,
כך שסקאלת הצבעים תשאר הרמונית לעין (ראו מאמר בנושא "שימוש בצבעים בעיצוב פנים") .כשעומדים לרכוש
פריט עיצובי לבית כדאי לקחת את זה בחשבון ולשים לב שהדוגמאות של המפה הצבעונית ,הוואזה החדשה והקופסא
9

לאחסון ,משתלבות במראה ובצבעים של החלל ולא גורעות ממנו.

מסגרות
מסגרת חדשה לתמונה ישנה יכולה לעשות שינוי מופלא .אפשר למצוא מגוון רחב של מסגרות מוכנות במחירים שווים
לכל כיס ולמקם בהן תמונות ,צילומים ,ציורים ,גלויות ,שאריות של טפט או בדים ואפילו תחתיות יפות שאינן בשימוש.
אם יש לנו הרבה תמונות ממוסגרות קטנות ניתן לתלות אותן בקומפוזיציה מעניינת וליצור קיר מיוחד ומעוצב .אם יש
לנו פוסטר גדול אפשר לחלק אותו לשניים או שלושה חלקים ממוסגרים ולתלות על הקיר זה לצד זה.
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מסגרות על הקיר מתוך b-splendid.blogspot.com

אומנות לעם
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בתים רבים מתהדרים ביצירות אומנות מקוריות או מודפסות שנרכשו בעלויות שונות .כיום ניתן לבחור תמונה מתוך
מאגר גדול של תמונות ברשת או תצלומים משפחתיים ולהדפיס אותן על קנבס בכל גודל וצורה .גם עבודות היצירה של
בני המשפחה החל מגיל הגן ועד גבורות ,הן אומנות לכל דבר ויכולים לשדרג את מראה הבית ללא הוצאה כספית
נוספת.

כבשה שפיסלתי בחוג קרמיקה ,צילום :איילת שטיין
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לסיכום
אין סוף לאפשרויות השדרוג והשיפור בתחום זה כמו גם בתחומים רבים אחרים .אזורי המחייה ,העבודה והבילוי שלנו
דורשים טיפול וטיפוח יומיומיים .חשוב לעצב בהתאם ולשמור על מינונים מתאימים ,אך לא פחות חשוב לשמור על
המראה המושקע לאורך הזמן.
אני מקווה שהמדריך סייע לך במתן רעיונות לשיפור מראה הבית או בית העסק .לשאלות נוספות ולתיאום פגישה ניתן
לפנות אלי בטלפון 156-6657664 :או בדוא"ל.ayelet.shtain@gmail.com :
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