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מרגישים שהבית שלכם יכול להיראות הרבה יותר טוב? אתם צודקים. 
באמצעות 20 הטיפים העיצוביים שלפניכם תוכלו לשדרג את המראה של 

הבית בקלות - ובלי להשקיע הרבה כסף

ריטה גולדשטיין

מסיבת האוס
סלון

1. יש לכם סט? ערבבו אותו. "הגישה 
של לקנות סלון בסט של שלושה, שניים 
ואחד - נעלמה", אומר מעצב הפנים אורון 
מילשטיין. "אם כבר יש לכם סלון כזה, 
ואתם לא רוצים לרכוש סלון חדש - אפשר 
להוציא את מושב היחיד ולהכניס במקומו 
כיסא או כורסה צבעוניים ומעוצבים. זה 

ייתן אוורור וחידוש לסלון".

2. השקיעו באלמנט אחד דומיננטי 
שימשוך את העין. זה יכול להיות גוף תאורה 
דומיננטי, עציץ מאסיבי, תמונה גדולה, 
יצירת אמנות או פסל צבעוני שהם שונים 
מיתר החלל ומאוד בולטים בו. "כדאי 
למקם את החפץ הדומיננטי בפינות החדר 
או במקומות הרחוקים ביותר מהכניסה. 
הוא מושך את העין לקצה החלל, וכך נותן 
תחושת גודל ומשדרג את החדר", מסבירים 
גיל שמעוני ואולה אלישר, מעצבי פנים 

 .Bright Umbrella ובעלי סטודיו

3. שדרגו את התאורה. "רובנו נמצאים 
בסלון בשעות הערב, ואם יש בחדר מנורה 
אחת של 100 ואט, היא יוצרת תחושה של 
חדר חקירות בשב"כ", אומרת האדריכלית 
ומעצבת הפנים ברברה ברזין. "לכן צריך 
להכניס לסלון מגוון סוגי תאורה, שיתאימו 
לסוגי הפעילות ומצבי הרוח השונים שלנו. 
כדאי להכניס גוף תאורה שיספק תאורה 
רכה לצפייה בסרט או לערב רומנטי, וגוף 
תאורה חזק יותר לאירוח. זה ישנה את 

חוויית הבילוי שלנו".
גם מוטי ישראלי, יועץ תאורה ראשי ברשת 
מחסני תאורה, ממליץ להשתמש במספר 
מוקדי תאורה כדי להאיר את הסלון: תאורה 
כללית על ידי גוף תאורה צמוד תקרה ליצירת 
תחושת חלל גדול ומרווח, או מנורה תלויה 
ליצירת תחושת חלל אינטימי יותר; ותאורת 

אווירה באמצעות מנורת קיר, מנורת 
שידה או מנורה עומדת. 

צרו פינה 
של תמונות 
משפחתיות 

פרשו שטיח 
מפנק בחדר 

השינה

חדר שינה ומבואה )למעלה( בעיצובן של 
טלי רוזנשטיין ורקפת גולדפרב 
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4. העמיסו כריות על הספה. אם אין 
לכם תקציב לספה חדשה או לריפוד מחדש 
של הספה, אפשר לשדרג את פינת הישיבה 
באמצעות כריות. "כריות יכולות לעשות 
פלאים לחדר ולעורר אותו", אומרות טלי 
רוזנשטיין ורקפת גולדפרב, מעצבות פנים 
ומומחיות להום סטיילינג. "ניתן למצוא 
כיום בחנויות כריות בדוגמאות ייחודיות 
ובמחירים סבירים. אם אתם לא בטוחים 
לגבי הצבע, אפשר לקבל השראה מצבע 

הקירות שלכם, מהשטיח או מהריצוף".

מטבח 

5השקיעו בפינת האוכל שאתם משתמשים 
בה. "לרוב האנשים יש פינת אוכל גדולה, 
קטנה  אוכל  ופינת  מארחים,  הם  שבה 
במטבח, שהיא על פי רוב זאת שמשתמשים 
בה והיא תמיד עצובה ומוזנחת", אומרת 
ברזין. "אני מציעה לשפר ולצ'פר אותה, 
כי האורחים הכי חשובים במטבח הביתי 
שלנו הם אנחנו עצמנו. כדאי להשקיע 
בכיסאות כיפיים וצבעוניים, ובשולחן נוח 
ועליו מפה יפה. אלה אביזרים שנשתמש 
בהם באופן יומיומי, ויהפכו את הקפה של 

הבוקר למענג יותר".

התקינו גוף תאורה מעל משטח   .6
ההכנה. "זה משדרג את חווית הבישול", 

ממליצה ברזין. 

7. השתמשו במדבקות כדי לשדרג את 
הארונות. "אפשר כיום להזמין מדבקות 
לארונות ולמגירות בהתאמה אישית, לפי 
צבעים ודוגמאות שניתן להתפרע איתם", 
להום  מומחית  סימון,  בן  ורד  מציעה 
סטיילינג. אפשר להדביק אותן על כמה 
מגירות בלבד ליצירת קריצה אישית, ואפשר 
להדביק אותן על כל ארונות המטבח. טריק 

משתלם ולא יקר".

הקטנים.  הפרטים  על  הקפידו   .8
"התאימו את המגבות לגוונים של החדר, 

ואחדו את הגוונים של מכשירי החשמל, 
שיהיו כולם באותו צבע ובאותה טקסטורה", 

מציעה בן סימון.

חדר שינה

9. בחרו בשידות מקוריות. "כל דבר 
יכול להיות שידה", אומרת בן סימון, "בול 
עץ שמצאתם, כיסא ישן ששופר או מגירה 
מרחפת שתלויה על הקיר. שידות בצורת 
סט הן משעממות, ושידה ייחודית מכניסה 

גוון אישי ואווירה לחדר".

10. הקפידו שהרהיטים לא יעברו את 
גובה המיטה. "בחדר השינה כדאי להשתדל 
שכל הרהיטים יהיו נמוכים, לא יותר מגובה 
המיטה, אם אפשר, כדי שהכל ייראה בקו עין 
פתוח", מסבירים שמעוני ואלישר. "אפשר 
להחליף את השידות בארוניות נמוכות, רצוי 
ארוכות ככל האפשר, על מנת להדגיש את 

המימד הרוחבי של החדר".

11. ותרו על מגירות. "כשרוכשים 
שידה לחדר השינה, כדאי לבחור שידות 
שאין להן מגירות", ממליצה בן סימון. 
"לרוב נוטים לאחסן במגירות הללו מסמכים 
ודברים לא שייכים, שמפריעים לנו ללכת 

לישון קלילים".

12. צבעו את אחד הקירות בצבע 
דרמטי. "כדי לשדרג את חדר השינה, צבעו 

קיר אחד בצבע דרמטי וחושני, כמו 
למשל אדום כלנית או ורוד פוקסיה", 

העמידו 
בפינת 

הסלון עציץ 
דומיננטי

התקינו 
תאורה 

מעל משטח 
ההכנה 
במטבח 

למעלה: סלון 
בעיצוב סטודיו 

Bright Umbrella

למטה: מטבח של 
מטבחי סמל 
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18. הוסיפו רהיט לא שגרתי. "ניתן 
לרכוש סולמות מדליקים שאפשר להניח 
עליהם מגבות ובגדים, ואפילו ספסלים 
וינטג'יים שיוסיפו טאץ' לחדר", ממליצה 
בן סימון. "חשוב לזכור לא להתפרע עם 
הצבעים, שכן האווירה הרגועה באמבטיה 
חשובה מאוד. בחרו מגבות בצבעים חלקים 

ולא מקושקשים".

 כללי

19. צרו פינה של תמונות משפחתיות. 
"בחדר השינה או באזור אנמי ומשעמם 
של הבית, כמו הפרוזדור, ניתן ליצור פינה 
משפחתית חיה ונהדרת, בהשקעה כספית 
מינימלית", מציעות רוזנשטיין וגולדפרב. 
"רוכשים מספר מסגרות אחידות, שמים 
בתוכן תמונות משפחתיות מהאלבום, תולים 
על הקיר ויוצרים קולאז'. אפשר להכניס 
לפינה גם תמונות, גלויות על רקע בדים 
או צילומים יפים. מדובר בקיר אמנותי עם 

מגע אישי".

20. הפכו את המבואה  )חלל הכניסה ( 
לפינת הספרייה שלכם. "המבואה היא 
בדרך כלל שטח מת למדי", אומרות 
רוזנשטיין וגולדפרב. "לכן, אם המקום 
מאפשר לכם, הוסיפו ספרייה, אפילו 
מיושנת, והציבו אותה בצמוד לקיר. 
מלאו אותה בספרים שיהיו מסודרים לפי 

גוונים, וכך ייווצר מראה נעים וחי".

השקיעו 
בתאורה 

בסלון

הרכיבו בחדר 
האמבטיה 

אלמנט 
דקורטיבי

מציעה ברזין. "אלה צבעים עזים שמעוררים 
את החושים, ומקפיצים את העניינים בחדר 
השינה. חשוב לזכור שיש צבעים שעדיף 
שלא להתקרב אליהם - למשל בורדו, שהוא 
זקן למדי, או אפור, שזה צבע שמוריד את 

שמחת החיים והיצירתיות באופן בדוק".

13. השקיעו בחיפוי מיטה מרופד 
ואישי. "במקום לצבוע קיר או להדביק 
טפטים, אפשר לבחור בחיפוי מיטה ייחודי", 
מציע מילשטיין. "אם יש לכם מיטה בחדר 
השינה שאין לה גב, אפשר לעשות אצל 
רפד - או בכל חברה שמייצרת מיטות - 
חיפוי מרופד ממש על כל הקיר. ניתן לבחור 
בעצמכם את הצבע וההדפס הגרפי. זה נותן 

מראה יוקרתי ומשדרג את כל החדר".

"רבים  פרשו שטיח מפנק.   .14
קטנים  שטיחונים  זוג  מניחים  מאיתנו 
בצדי המיטה הזוגית", אומרות רוזנשטיין 
וגולדפרב. "בסופו של דבר השטיחונים 
האלה מזכירים סמרטוטי רצפה, והם בעלי 
מראה דל ומשעמם למדי. במקום זאת פרשו 
שטיח גדול אחד למרגלות המיטה או באחד 
מצדדיה. שטיח גדול נותן לחדר מראה עשיר 

יותר, מפנק ויוקרתי".

15. קנו אהילים חדשים. "תאורה 
נכונה בחדר המיטות משנה את מצב הרוח 
אומרות  המרחב",  תחושת  ואת  שלנו 
רוזנשטיין וגולדפרב. "קנו אהילים חדשים 
ומסוגננים לצדי המיטה, והחדר יקבל סגנון 

חדש בעלות נמוכה יחסית".

 חדר האמבטיה

16. ותרו על קרמיקה. "חדרי הרחצה 
של רובנו מלאים בקרמיקה, שמשווה לחדר 
מעין מראה של אטליז", חורצת ברזין. "אם 
נצמצם את הקרמיקה רק לחלק שבו באמת 
יש אפשרות התזה של מים, ואת היתר נכסה 
בטיח דקורטיבי מדהים, החדר יתחיל פתאום 
לנשום. כדאי ליצור באמבטיה חיפוי קיר 
רק איפה שבאמת צריך אותו, ואז האווירה 

תהיה נעימה יותר".

17. הדביקו דקור לאורך הקיר. 
מאורכים  דקורים  )לוחות  "הדבקת 
ומעוצבים ( לאורך קיר חדר האמבטיה 
תעניק לו מראה חדש, מודרני ומשודרג 
במינימום השקעה", מסבירה רוית ליפשיץ־
ציון מקבוצת "נגב". "ניתן לרכוש אותם 
במגוון צבעים. פשוט מדביקים מעל החיפוי 
הקיים בחדר הרחצה, והמראה המתקבל 

הוא של חדר רחצה חדש". 0

מלמעלה: תאורת סלון של "מחסני תאורה", 
לוח דקורטיבי של "נגב", ספה וכריות של 

"ביתילי" 

העמיסו 
כריות על 

הספה


