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הקדמה
האם באמת אפשר לבנות בית ולתכנן אותו שיהיה גם חמים? גם נעים? ומואר כמו שצריך ובמקומות
הנכונים?
מאז ומעולם חלמתי ללמוד עיצוב פנים ואדריכלות ,אחרי אין ספור של ניסיונות כושלים של התאמת
צבעים ,ערבוב של סגנונות ,טרנדים חולפים שנמאסו עם הזמן ,לא ממש ידעתי איך ומה נכון כדי
שהבית שלי יצא מושלם ,תמיד הבחירות שלי היו מוטעות ,והתחושה בבית תמיד הייתה שהעיצוב
שלי לא כמו שרציתי ,ולא כמו שדמיינתי ,מכירים את התחושה הזו?
ידעתי תמיד שיש לי את זה ,ומה בדיוק אני רוצה ,ואיזה קירות אני רוצה בבית,
אך כשקניתי אקססוריז  ,וילונות ,רהטים ,לא ידעתי איך להתאים להם את התאורה הנכונה ,לא ידעתי
איזה רהיט הוא הסגנון שלי ,לא ידעתי לראות את התמונה הנכונה והסגנון הנכון וכשהגעתי הביתה...
ברוב הפעמים התבאסתי ,זה יצא יפה אבל לא מושלם ...פעם אחת קניתי פרחים שבחנות היו נראים
לי בול למזנון בסלון!! וכשהגעתי הביתה ,זה היה נראה כאילו קניתי זר לאולם שמחות...
הייתי מתבאסת להזמין חברים אלי הביתה ,שיראו את הבית שלי ,ותמיד עלתה לי בראש המחשבה
מה הם חושבים על הבית שלי?
מה בסך הכול רציתי ,להזמין אורחים לבית יפה ,נעים וחמים?! ושיגידו לי ...WOW
אני מבינה את התסכול שלכם לחפש את הפתרונות היצירתיים והזולים שיתאימו לבית ...אבל זה לא
באמת קורה! אני יודעת מה אתם מרגישים ,אני הייתי שם...
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נעים להכיר
שמי דנה חביב ,נשואה ואם לשלושה בנים .בעלת
סטודיו לעיצוב פנים והום סטיילינג באזור הדרום.
מאז שאני זוכרת את עצמי אהבתי לראות בתים
יפים ,תוכניות של שיפוצים ,תכנון נכון של חללים
שיתאימו לצורכי המשפחה שגרה בבית.
תמיד אהבתי לראות איך הופכים בית קר ומנוכר
לבית חם ומשגע ,עם תאורה טובה ונכונה ,עם חיבור
של צבעים ,רהיטים משלימים ,אקססוריז שמרגיש
כאילו היה שם תמיד.
למעשה אני עוסקת במה שאני רואה כשליחות אישית ,בליווי משפחות לאנשים שרוצים לחיות בבתים
יפים ,נוחים ולא יודעים איך לעשות זאת? מאמינה כי תכנון ועיצוב נכון ,יכניס לבית הרגשה נעימה,
נוחות ובעיקר אושר גדול לגור בבית יפה ונעים.
אני רוצה לקחת אתכם אחורה בזמן לגיל  11וחצי ,ליום בו איבדתי את אבי כתוצאה מדום לב.
הייתי קשורה אליו מאוד ,זה קרה ממש לפני גיל בת המצווה שלי ,הגורל היכה בי .
את חגיגת בת המצווה לא יכולתי לחגוג בגלל האבל שפקד אותנו ולא יכולתי להשתתף בחגיגות בת
המצווה של חברותי לכיתה.
אמי נקרעה מבפנים ,כאב לה מאוד וכפיצוי מיד שנגמר האבל אמי קנתה לי חדר שינה מהמם של
נערה מתבגרת ,קנתה לי את החדר הכי יפה והכי יקר שהיה באותה התקופה.
ואני יודעת שכסף לא היה לה ,אך היא לא וויתרה ,לא וויתרה על החלום שלי ,חדר חדש משלי!
אני זוכרת את היום שהגיעו הרהיטים ,חדר שחור לבן ,אני כבר אז עיצבתי את הקירות ,גזרתי כל מיני
דברים בשחור ,על הרקע של הקיר הלבן ,ועשיתי ממנו הבית החם שלי.
כילדה היו לי בעיות חברתיות קשות והחדר שלי הפך להיות המקום הטוב והעוטף שלי.
החדר שלי ....זה היה המקום שהיה לי הכי כיף וטוב.
כבר אז הרגשתי שזה מה שאני אוהבת ורוצה לעשות ,לעצב! קניתי לי אקססוריז ,וילון ,שטיח יפה
ועוד כל מיני פריטים שישלימו את המראה של החדר ,כל כמה זמן שיניתי אותו ,הזזתי אותו ועיצבתי
אותו מחדש.
החיים הובילו אותי ולמדתי ביטוח ,למדתי תואר ראשון במנהל עסקים ,עבדתי ועסקתי במה שהחיים
הובילו אותי וזה התאים לי לתקופה זו של חיי ...אין ספק שגם הצלחתי מאוד בכל מה שעסקתי.
עם חלוף השנים התחתנתי עם בן זוגי ,אבי ועברנו לגור במושב ילדותו " ,מושב פעמי תש"ז ".
רחמים אביו של בעלי חלה בסרטן וביקש כצוואה לפני שנפטר שנקנה את המשק של הוריו וכך יהיה
להם כסף לכלכל את עצמם בשנים האחרונות .באותה שנה לצערי הרב חמי נפטר ,אנו רכשנו את
המשק והחלטתי שאני הולכת ללמוד עיצוב פנים ,לעצב לעצמי את הבית ולעשות את מה שחלמתי
עליו כל חיי!!
נרשמתי ללימודים באותה שנה ב"מכללת ספיר".
אין ספק ש עולם העיצוב משך אותי ,האצים אותי ,וסחף אותי אליו  ...קיבלתי כל כך הרבה השראות,
כיוונים חדשים בעיצוב ,רעיונות ,אתגרים .
לאחר שנתיים ששל לימודים החלטתי שאני עוזבת את עבודתי בתחום הביטוח והולכת להגשים
חלומות לאנשים ,למשפחות ולעשות את מה שחלמתי עליו כל חיי.
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להאיר את החלום
•

אני בטוחה שחלמתם ולא פעם על המטבח גדול עם מזווה גדול שיש בו מלא מקומות אחסון
ובמרכז אי גדול עם כיסאות בר ,רוב הסיכויים שכרגע יש לכם מטבח קטן וללא מספיק מקומות
אחסון ,ומשטחי העבודה לא גדולים.
יש דברים שניתן לתכנן ולעצב לבד ,אך מטבח מצריך חשיבה כבר בשלב מוקדם ,בשלב
התוכניות שבהן קובעים את נקודות המים ,החשמל והתאורה ,מיקום החלונות ,גודלם על מנת
שיכניסו מספיק אור שמש טבעי מבחוץ.

•

קיר אחד בסלון ,קיר מיוחד שייתן טאצ' ,אני בטוחה שתמיד רציתם להביא אורחים הביתה
ושיגידו  WOWאיזה קיר יפה ,ופחדתם לקחת סיכון כדי לא לבחור חיפוי או צבע שלא ימצא חן
בעינכם ,כי הוא לא יתאים לסגנון הבית ,ותאורה שתאיר את הקיר יש ? קיר דקורטיבי מחייב
תאורה נכונה ,בגוון ,ובעוצמה.
מניפת הצבעים מכילה כל כך הרבה גוונים וצבעים זה ממש מבלבל שלא יודעים מה להחליט אני
מאמינה שהתלבטתם והרהרתם בדבר איזה צבע יכול להתאים ,איזה חיפוי ישתלב יפה ,ואיזה
קיר לבחור מבין הקירות  ...האם קיר הטלוויזיה? או אולי הקיר עם הספה הגדולה? ואיך מאירים
נכון קיר כזה? כי חייב תאורה מתאימה שיבליט את הקיר....

•

אני בטוחה שראיתם תמונה של בית מהמם ואמרתם לעצמכם כזה בית אני רוצה!! בדיוק כזה!!
עם הרהוט הזה! ווילונות כאלה והתאורה כזו ...אך ברור לי שאינכם יודעים איך לתכנן בית כזה,
מה המרחבים הנכונים והמתאימים לכל חלל וחלל על מנת שיצא מרווח מספיק ויתאים לכל
הצרכים שלכם.

•

איזה סגנון הבית שלכם האם הוא כפרי ,מודרני ,פרובנס ,אקלקטי או בכלל סקנדינבי איזה
חיפויים יתאימו ,איך הם ישתלבו נכון ,ואיזה קירות לחפות? בטוח קניתם כל מיני חפצים
שחשבתם שישתלבו יפה עם הסגנון העיצובי שלכם ,וכשהגעתם הביתה זה ממש לא התאים!

אני מאמינה שתכנון נכון בבית צריך לחבר בין חללים שיהיה קשר בין הצבעים ,החומרים ,הריהוט
אקססוריז ,איך עושים זאת? איך מחברים בין המטבח ,פינת האוכל והסלון שיהיו ממש לחלל אחד וייתן
מראה מושלם .
אני יודעת ומבינה שכשבונים בית מפחדים להוציא כסף על דברים שבסוף לא יתאימו ולא יהיו כמו
שחלמתם ,שלא דומה לתמונה שראיתם.
הדמיה מי שלא מצליח לדמיין את הבית בשלמותו ,הדמיה יכולה לעזור ולהמחיש את הצבעים,
החומרים ,הריצוף ,החיפויים ,ריהוט עיקרי כמו :ספות ,שולחנות ,שידות ועוד ..הדמיה מדויקת תשקף
בדיוק כיצד יראה הבית ,וכך תוכלו לבחון האם הוא עונה על צרכיכם .זהו פתרון מצוין לפני שמתחילים
לבנות ,להסיר את כל החששות וכך יודעים מראש איך יראה הבית ,ואם יש ספקות ניתן יהיה לשנות
ולהתאים אותו למראה שראיתם בתמונה.

המשיכו לקרוא ותגלו איך
לתכנן ולהאיר נכון את כל חדרי הבית.
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ההארה
החלטתי לכתוב את המדריך לתאורה לאחר שהבנתי שהידע בתכנון ומיקום גופי התאורה כל כך חשוב,
ורוב האדריכלים מספקים תוכנית חשמל לצורך מאור בלבד ,וללא כל התייחסות לעיצוב הבית.
התאורה בבית בשונה מבעבר הפכה למרכזית בעיצוב הבית ,הפנים והחוץ ,כמעצבת פנים אני יכולה
לומר לכם שהיא אחד מאבני היסוד ההכרחיים בבית ,ולכן חשוב מאוד לקחת את תקציב התאורה
בחשבון ,ולהתייחס לגודל הבית ,מס' נקודות התאורה עבור כל חדר וחדר על מנת שהחדר יהיה מספיק
מואר וימלא אחר הפונקציות ההכרחיות בכל חלל ,ובכל חדר יש משמעות אחרת לתאורה נכונה ,זה
יישומי ,פשוט ובאמת ממש קל לעצב את התאורה בחדרי הבית.
בכל חדר וחדר מיקומי התאורה שונים ,גם הצרכים שלנו בבית שונים לדוגמא :חדר רחצה ומטבח.
אין ספק שחשוב לשלב גם את הבחירה המתאימה לגופי התאורה על מנת שהחלל בבית יצא מושלם.
המיקומים נכונים של גופי התאורה יכולים להעלות בכמה מידות את מראה הכללי הבית ,חברות גופי
התאורה מעצבים גופים מרשימים ,מיוחדים ויחד עם זאת היום כמעט כל גופי התאורה גם חסכוניים
באנרגיה.
אני מאמינה שמדריך זה יעזור לכם לתכנן ,ולמצוא את הדרך לעיצוב התאורה הנכונה ,ולדעת מה מתאים
ונכון לכול חדר על מנת למקסם הארה ,ולמקם תאורה בכל חדר שתהיה גם רומנטית ,וגם ממוקדת ,גם
תאורה כללית ועוד ....אין ספק שהתאורה תיצור חום ואופי לבית.
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הטא'צ לתאורה בבית ב  7-חדרים
 .1תאורה במטבח
כניסתם של תוכניות הבישול המטבח הקולינרי בישראל הפך ללוהט ,התוכניות גרמו לאנשים להיכנס
למטבח ולבשל.
אנשים משקיעים רבות במאכלים ,כדי להאכל אנשים אחרים במעשי ידיהם ויחד עם זאת גם מעוניינים
להאיר את משטחי העבודה שזה יחמיא למרכיבים ולעיצוב הצלחות שעשו ,הפייסבוק מוצף בתמונות כל
יום ,במיוחד לקראת סוף השבוע בצילומי מאכלים שהכנו,
תכנון התאורה במטבח מחולקת לפי איזורים  :בישול ,עבודה ,האכלה ,אחסון ,קירור  ,קריאה ,ישיבה
ועוד...
אז איזו תאורה מתאימה לכל איזור בחלל המטבח שלנו:
.1
.2
.3

.4

.1
.2
.3
.4

תאורה כללית – התאורה חייבת להיות חזקה ,טובה ואיכותית לכן כדאי להשתמש בתאורה בגוון
לבן שכן תאורה זו יוצרת שטיפה טובה של אור במטבח.
משטחי העבודה –המשמש כשיש ,כאיזור העבודה ,מומלץ לדאוג לתאורה טובה וחזקה המלצתי
לתלות ספוטים או פרופיל לד הנותנים תאורה נכונה וממוקדת על משטחי העבודה.
פינת הישיבה  -לא רק אוכלים שם ,אלא כיום זו כבר פינת המשפחה ,בפינה זו מכינים שיעורים,
אוכלים ,או סתם יושבים לקפה עם חברה ,פינת המשפחה יכולה להיות אי במרכז המטבח או
שולחן אוכל ,בכדי לדאוג לשטיפה של תאורה נעימה של אור מומלץ לתלות גוף תאורה נופל
במרכז השולחן בגובה  60ס"מ ,כך גם התאורה תיפול בדיוק על משטח האכילה ,וגם גוף התאורה
יתן עיצוב מעניין לחלל.
ארונות גבוהים – בתכנון המטבח בדרך אנו דואגים לפינות אחסון רבות ,לכן במטבח יש מזווים
גבוהים וארונות עד התיקרה ,לעיתים התאורה המרכזית לא מספיקה להאיר את הארונות
הגבוהים והמקרר לכן מומלץ למקם תאורה מעל הארונות ,ע"י ספוטים ,או פס צבירה ,אם ניתן
כדאי להכניס תאורת לד לתוך הארונות הנדלקת עם פתיחת הדלת ,על מנת שתהיה תאורה
ספקת בפינות האחסון .
סוגי הגופים הקיימים לתאורה למטבח:
שקועים בבטון – בשלב היציקות
גופים תלויים מהתקרה
שקועים בגבס
גופי הממוקמים בתוך ומתחת לארונות האחסון.

כמובן,
שלא חייבים לשים את כל התאורה הזו בכל מטבח ,כל מטבח צריך להתייחס אליו לפי גודל המטבח ,גובה
התיקרה ,מקומות האחסון פינת האכילה ועוד ...יש לשים לב כי תאורת לד אינה מוצבת מעל מקור חום
תנור חשמלי ,כיריים ,וקומקום חשמלי.
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 .2תאורה בסלון
הסלון שלנו כבר אינו מורכב מספות של  3+2+1כבעבר ,לכל סלון מתאימים לו את הרכב הספות לפי
גודלו ,עיצובו ומספר המקומות הנדרש ,בין אם זו כורסא גדולה של  4מקומות ישיבה  ,וכורסאות בודדות,
או לחילופים ספה בצורת "ר" כל סלון כדאי להתאים לו את גודל הכורסאות וההרכבים הנכונים ,אך כדי
להשלים את האווירה יש לשים דגש על התאורה הנכונה שיהיה נעים וכיף להעביר שם את זמנינו.
כיום כמעט בכל גופי התאורה ניתן להשתמש בנורות לד שהן חסכוניות באנרגיה ושומרות על איכות
הסביבה ,הכוונה שגופי התאורה לסלון יכולים להיות מאוד יוקרתיים ,גדולים ,נופלים ,צמודי תיקרה ויחד
עם זאת גם וחסכוניים בחשמל.
כדי לתכנן תאורה נכונה בסלון יש לשים דגש על  3אלמנטים
 .1תאורה מרכזית– מחליפה אור יום בגוון שלה תאורה שהפיזור אור שלו אחיד לכל החדר.
 .2תאורת אוירה תאורה ממוקדת – מאירה על מוקד אחת באופן ישיר,
 .3תאורת אוירה תאורה מעוצבת– משתמשים למטרות לעיצוב הבית ,ליצור עומק ,להדגיש אזורים,
מעל תמונה ,על קיר שידגיש את הקיר המיוחד שעשיתם ,בתוך נישה  ,ידגיש את עומק הנישה
ועוד...

.5
.6
.7
.8
.9

סוגי הגופים הקיימים לתאורה לסלון:
גופים תלויים מהתקרה
שקועים בגבס
שקועים בבטון – בשלב היציקות
גופים תלויים על הקירות
גופים עומדים  -על ריצפה ,או על ששולחן קפה
תאורה לסלון צריכה להתאים לייעוד אותו היא אמורה למלא.
לפני שאתם הולכים לבחור מנורות לסלון חישבו
אילו פונקציות ישמשו החללים בסלון?
אם אתם מעוניינים ליצור פינת פעילות משפחתית דאגו לתאורה כללית שתפזר את האור בצורה
אחידה בסלון.
אם אתם רוצים להדגיש אלמנט עיצובי מסוים בסלון – דאגו לכוון אליו אור דרמטי יותר.
אם אתם אוהבים לקרוא – פזרו תאורה בפינות הישיבה כך שלא תצטרכו לאמץ את העיניים.
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 .3תאורה בפינת האוכל
הינו המקום המיועד בעיקר לארוחות משפחתיות ולאירוח זהו עוד פינה בתוך ביתנו שדורשת מחשבה
ותכנון נכון ,זהו מקום מצוין לאינטראקציה בין בני המשפחה ,קרובים וחברים.
פינת האוכל משמשת כל משפחה בזמנים שונים ,ישנן משפחות שאוכלות בפינת האוכל על בסיס יום-יומי,
לעומת זאת ישנן משפחות שאוכלות בה רק בימי שישי-שבת ,חגים ואירועים מיוחדים לכן חשוב מאוד
שהתאורה תתאים לצורכי הבית ותשרה אוירה טובה ליושבים סביב השולחן.
כשמתכננים תאורה לפינת האוכל מומלץ לשים התאורה התלויה במרכז השולחן בגובה של כ-
 60ס"מ  ,שגוף התאורה יהיה חזק וממוקד בתאורה שתיצור הארה אחידה על השולחן כך שיהיה
ניתן לראות את כל המוגש על השולחן.
אם מדובר בחלל גדול ופתוח יש להתחשב בעיצוב הכללי של הבית בזמן שבוחרים את גוף
התאורה כך שיתאים לסגנון הכללי של הבית.
הגוון המומלץ הינו גוון צהוב המשרה אווירה נעימה וחמה ,אנו רוצים אווירת רוגע בזמן הארוחה.
יחד עם זאת לא חייבים בתאורה מרכזית אחת ,ניתן לשים דווקא שתיים או אפילו שלוש וליצור
מראה מעניין ומרגש .
כדאי להשלים את התאורה בתאורת קיר היקפית חמה על מנת לגרום להשלמת כמות האור
הרצוי בחלל שתשרה תחושה רומנטית ורכה,
ניתן להתקין גופים בודדים או גופים צמודים אך יש לשים לב שיהיו דומים לתאורה המרכזית על
מנת להשלים את המראה
סוגי הגופים הקיימים לתאורה פינת האוכל:
 .1שקועים בבטון – בשלב היציקות
 .2גופים תלויים מהתקרה
 .3שקועים בגבס
היום יש תאורה מרכזית לפינות אוכל ,בעלות צורות
גיאומטריות ,חדות ,ניתן לשלבם עם שולחנות אוכל
מעוגלים ,או לשים גוף תאורה גדול ובולט בחלל קטן,
כל חלל צריך לבחון ולתכנן אותו נכון על מנת שיואר נכון,
וישרה אווירה כיפית שלא נרצה להפסיק לאכול.
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 .4תאורה בחדרי הרחצה
חדר הרחצה הוא לא עוד חדר בביתנו ,הוא החדר הכי מפנק ,שבו אנו עם עצמנו נרגעים מהמרוץ של
כל היום .בחדר הרחצה ישנם פונקציות רבות ולכן הוא מחייב ידע רב בעיצוב ובתכנון החלל מאחר
והאפשרויות בו רבות ,שכן מחייב התאמה מדוייקת של תאורה ובמיקום הנכון.
תאורה נכונה לחדרי הרחצה מחוייבת לדרגת אטימות מספקת מפני מים ,כיום קיימים גופים מרשימים
מאוד המתאים לחדרי הרחצה המשדרגים את המראה הכללי ,ולכן יש לשים דגש על  3אלמנטים בחדר
הרחצה :
 .1תאורה מרכזית  -טובה שתיתן פיזור אור נכון ותיצור אוירה טובה ונעימה מומלץ לשים תאורת
לד מעצם העובדה שהן מחזיקה שנים וצריכת האנרגיה בה נמוכה.
 .2גופים תלויים מהקירות -גוף תאורה תלוי מעל המראה לאיפור וגילוח ,או  2גופים בצידי המראה,
בכדי לשדרג את המראה ניתן לשים תאורת לד מאחורי המראה וכך ליצור מראה של מראה צפה.
 .3תאורת אוירה – שתיתלה בתוך נישות או מעל האסלה כתאורה דקורטיבית.
תכנון תאורה נכון בחדר הרחצה הוא גורם חשוב למתן תחושה של רוגע ושלווה.
התאורה בחדרי הרחצה השנתה פלאים מגוף תאורה מיושן ועגול לגופי תאורה מרשימים ומיוחדים לחדרי
הרחצה
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 .5תאורה בחדר שינה הורים
חדר השינה הוא החדר האינטימי שלנו ,זה החדר שבו אנו חולקים אהבה עם האדם הקרוב ביותר
לליבנו ,זה המקום שאנו מעבירים בו בממוצע כשליש מחיינו ,בו אנו נחים ,ישנים ,יוצרים ונותנים ביטוי
לתשוקה ולאהבה שלנו ,מרשים לעצמנו לשים את הראש ופשוט להירגע ולהתנתק.
עיצוב החדר מאוד תלוי בקו העיצוב שלכם ,אם אתם אוהבים מראה כבד ,עם צבעים כהים או מראה
רך ונעים  ,בצבעים בהירים יותר ,ניתן לשלב גם בין סגנונות ולהוסיף אלמנטים שיתנו את השילוב
הנכון ,בצבעים ,אקססוריז ,בתמונות ,בווילונות על מנת שבסוף היום ,יהיה הכי מפנק להיכנס לחדר
השינה שלכם.
תאורה נכונה בחדר השינה תיצור אוירה נעימה ,וכדאי לחלק את התאורה לכל חלל תאורה שונה
תאורת תיקרה מרכזית לפיזור האור בחלל,
 2מנורות בציידי המיטה רצוי שיהיו תלויות על מנת לפנות מקום בשידות הצד,
תאורה מעל הקומודה לאיפור,
תאורת אוירה המוסתרת בתוך הקיר ומאחורי רהיטים על מנת להכניס אוירה נעימה ואינטימית.
המלצתי את המפסקים של התאורה כדאי למקם בציידי המיטות ,רצוי בדימרים על מנת לשלוט
בעוצמת האור ,המשקיעים ישתמשו בשלטים חשמל חכם לתכנות כל התאורה בחדר השינה.
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 .6תאורה בפרוזדור
הפרוזדור זהו החלל המחבר בין חללים ,ונועד בדרך כלל למעבר ,לרוב אין חלונות בפרוזדור ולכן התאורה
בה חשובה מאוד,
כדי לעשות את הפרוזדור עם שיק הציבו בפינה קטנה קונסולה יפה ומרשימה עם תמונות ,נרות ,פרחים,
מראה ותאורה מעליה ,השתקפות התאורה במראה תעצים את כמות האור הקיימת ,אל תפחדו להכניס
צבע ,תעזו ...זה יכניס לכם לבית הרבה עניין ואור.
במרכז החלל כדאי לשים גוף צמוד תיקה לפיזור האור בחלל ,מומלץ להוסיף תאורת קיר המוסיפה המון
עניין ויופי לפרוזדור.
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 .7תאורה בחדרי הילדים
חדר הילדים צריך להות נעים וכיפי ,גם התאורה חייבת לשדר אור רגוע ונעים  ,תאורה לחדרי הילדים
תהיה צבעונית ,צורנית מעניינת שתכניס עניין וכיף לחדר ,כמובן כשבוחרים גוף תאורה צריך
להתחשב בגודל החדר.
התאורה צריכה לספק צרכים שונים ומגוונים לילדים בהתאם לצרכים ,לגיל הילד ,כך שהתאורה
תספק את צרכיהם ולאזן בין הפעילות של הילד בצורה נאותה לפעילות שלו ולשמור על עניו שלא
יתאמץ יתר על המידה ,תאורת לד הינה שומרת על איכות הסביבה ועל עניו של הילד ,תאורה זו אינה
מפיצה חום ואינה פולטת קרינה.
לשים דגש על  3אלמנטים בחדר ילדים :
 .1תאורה מרכזית  -צמוד תיקרה או תאורה נופלת טובה שתיתן פיזור אור נכון ותיצור אוירה טובה
ונעימה מומלץ לשים תאורת לד מעצם העובדה שהן מחזיקה שנים וצריכת האנרגיה בה נמוכה.
 .2תאורת שולחן כתיבה -לשולחן הלימודים ,על מנת לדאוג שהילד יוכל ללמוד בתאורה טובה
וחזקה.
 .3תאורת אוירה – תאורת לילה ,מנורה עומדת ליד המיטה ופסי לד  ,ניתן לשחק איתם וליצור עניין,
שימחה בחדר.
והכי כדאי גם להתייעץ עם הילד לגבי התאורה הרי בשורה האחרונה הוא גר שם.
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לדמיין את הרגע...
מוכנים ?
אתם פותחים את דלת הכניסה לאורחייך בחנוכת הבית בפעם הראשונה ,הם עומדים בפתח

הבית ,פותחים את הפה וצועקים !! wow
איזה בית יפה ,המרחבים הגדולים בבית ,הריהוט ,הצבעים הכול מושלם!!
ממש אהבתי!!
טוב אז יאל'ה  ....חבל לבזבז את הזמן אם אתם בונים או משפצים בואו נתחיל בתאורה.
התאורה היא מרכז העיצוב בבית ,בכל סגנון עיצובי תתאימו את גוף התאורה
תתחילו חדר חדר לפי השלבים במדריך.

ממה להתחיל?
• איפה למקם נכון את גופי התאורה?
• מתאימים את גופי תאורה מתאימים לסלון? למטבח? ומה לחדרים?,
• איך לשלב את גופי התאורה שיתאימו לסגנון העיצובי של הבית?
זוג שעיצבתי להם את ביתם סיפרו לי שנכנסו לחנות תאורה בבאר שבע הכול היה כל כך יפה
שהם פשוט התבלבלו ולא ידעו מה לבחור ,מה יתאים לסגנון הבית שלהם ,הם פשוט קמו ויצאו
מהחנות .הם קיבלו את המדריך שלי והתאימו מיקומים וכך לאט לאט בחרו תאורה לביתם.

קשה להאמין שאנו בונים את הבית שחלמנו עליו כל חיינו ,נגדל בו את ילדינו ,אולי נזדקן בו עם
יקירנו ,שלב הבנייה יוצר עבורנו הזדמנויות להיפתח לשינוי ומשפיע על כל תחום בחיים שלנו.
ואתם יודעים זאת היטב ,מה שלא נעשה עכשיו בבנייה ,לא נעשה לעולם!
רוצים להיות מאושרים בבית שלנו ומוכנים לעשות הכול בכדי לגור בבית כזה ,הדרך לא ממש
ארוכה.
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סיוון ואמיר זוג מבאר שבע שהתלבטו אם למכור את ביתם ולבנות או לשפץ מאחר והם אוהבים
את הבית ואת השכונה שבה הם חיים לבסוף לאחר התלבטויות החליטו בסופו של דבר לשפץ.
הבית היה זקוק לשיפוץ מאסיבי ,החלפת מטבח ,חדרי רחצה ,ריצוף ,חלונות ודלתות.
סיון פנתה אלי בפייסבוק במטרה לעזור בתהליך השיפוץ ,מיד קבענו פגישת הכרות והגעתי
אליהם לבית ,כבר בשניות הראשונות נוצרה ביננו כימה מצוינת ,שהיה ברור שהם הולכים לעבור
את השיפוץ בליווי האישי שלי.
הם סיפרו לי בפגישה כי הם יבצעו את כל עבודות החשמל ,האינסטלציה ועבודות הגבס בבית על
מנת לחסוך בעליות ,אך הם צריכים ליווי בכל הנוגע לתוכניות חשמל ,בשינויים במטבח בבחירת
אריחים וצבעים .למרות הקושי הכלכלי שלהם גם לשיפוץ וגם לשלם עבור הליווי.
הם החליטו לקחת את הליווי שלי בכל תהליך העיצוב ,החל מתכנון המבנה ,שבירת קירות ,שינויי
במיקום המטבח ,הוספת תאורה מתאימה בכל חלל ,הכנסת רהיטים מתאימים ואקססוריז
אכן יצאנו לדרך!
ופעלנו שלב אחר שלב :
 .1בשלב הראשון הכנתי הדמיה שתדמה מציאות של הבית
 .2בשלב השני הכנתי תוכניות עבור הקבלנים
• תוכניות הריסה (לקירות ששברנו) לפתחים שהגדלנו ,פתחנו את הוויטרינה
בסלון ואת החלון במטבח.
• תוכניות חשמל מיקומים של תאורה ומתגים שיתאימו למיקומים החדשים
בתוכנית (שינינו את מיקום המטבח לכן חייב להתאים חשמל למקרר ,מדיח,
תמי  4וכו)..
• תוכניות אינסטלציה – שינינו מיקומים של אסלות ,כיור והאמבטיה בחדרי
הרחצה והמטבח לכן מרכז האסלה ,והכיורים צריכים מערכת אינסטלציה
חדשה.
• תוכנית מטבח – הכנתי תוכנית למטבח שבהתאם לתוכנית זו מטבח הוזמן
• תוכנית צבע וחיפויים – בחרנו חיפויים שיתאימו וצבע לכלל הבית שישלים את
המראה וייתן חמימות
 .3לאחר התוכניות פנינו למס' קבלנים לקבלת הצעות מחיר עבור העבודות עם מפרט
עבודות מסודר ,ובחרנו את הקבלן המתאים.
 .4והתחלנו קניות שבהן בחרנו אריחים למקלחות ,ריצופים ,דלתות ,חלונות ,קיבלנו הצעות
מחיר למיזוג ,תאורה ומטבח .
 .5שלב ההריסות ,פה הקבלנים קיבלו תוכניות מדויקות מה צריך לעשות ואיך על מנת
שהכול יעבוד לפי תהליך מסודר וליווי שלי.
 .6לאחר סיום השבירות ,הבנייה והריצוף ,התקנו את המטבח ,החלונות והדלתות
 .7שלב רכישת הרהיטים – בשלב זה הלכנו לבחור רהיטים לסלון לפ.האוכל ,לאי .
לאחר סיום השיפוץ ,הגיעו הרהיטים והתחלנו בבחירת וילונות ,שטיחים אקססוריז וכל דבר שיגרום
למראה להראות מושלם!
אין ספק שהם אהבו את הבית כבר מההדמיה שהצגתי בפניהם והבית ממש דומה להדמיה!
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שלב הראשון לביצוע
לאחר קריאת המדריך ,קיבלת מידע על תאורה נכונה בחרדי הבית ,כשאת כבר מכירה סוגי
תאורה וראית תמונות של בתים ובתים שנראו .WOW
השאלה המתבקשת היא כיצד אתם לוקחים את המדריך והופכים אותו למשהו פרקטי ,כיצד אתם
מצליחים להאיר את חדרי הבית ,איך כבר היום אתם עושים את הצעד הראשון?
קיימות מספר דרכים לעשות את זאת:
 .1הדרך הראשונה היא לקחת את כל הידע שכבר יש לך ומה שלמדת מהמדריך ,כדי להצליח
לעשות את זה בעצמך ,ופשוט ליישם את זה שלב אחר שלב.
 .2הדרך השנייה היא להיעזר בייעוץ אישי שלי ,כדי להתחיל להניע את התהליך בצורה
ממוקדת ,וללכת אתכם את הדרך הזו יד ביד לעבר החלום שלך.
על מנת להתמקד ,לקבל את הביטחון ,לחסוך המון זמן וכסף מיותר ,חשוב שיהיה ליווי ועזרה בבחירה ,
בקבלת החלטות ,מבינה ,תומכת ,מסייעת ומעודדת ..יש לליווי בתהליך המורכב מפרטים קטנים ,הרבה
מאד שמחה והבנה ,בכך שלכל אורכו את מרגישה תמיכה ,את פוסעת לכיוון חלום הבית שלך בקלות
ובמהירות בתהליך ,מובנה ומהנה תגיעי לבית החלומות שלך תוך בניית הביטחון והתעוזה לפעול בעצמך
•
•
•
•

אז אתם כבר חולמים הרבה שנים לבנות בית בעצמכם
אין לכם כוח להמון כאבי ראש ,עייפים מלחפש מונות באינטרנט ולדמיין איך הבית שלכם יראה
אוהבים לארח ולבלות עם חברים בבית ואתם חולמים על בית !! wow
נמאס לכם לנסות לעצב את ביתכם בעצמכם ,על בסיס ניסוי שיצליח .

אני מאמינה שאלו חלק מהמשפטים והמחשבות שעוטפות אתכם כל הזמן ,האלה מתארים אותך ,ואת
ההרגשה שלך ,אז תשאלי את עצמך ,מה את רוצה בעצם?
איך את מדמיינת את עצמך בבית שלך בעתיד?
אם מבטיחים לכם :
•
•
•

לגור בבית יפה ומעוצב •
תוכלו לארח בבית גדול ומרווח.
תהיו מאושרים שאתם גרים בבית מהמם וכמו שראיתם בתמונה

זה מה שאת רוצים נכון?
מניסיון של שנים רבות ,אני יודעת כמחליטים לבנות בית רוצים לבנות בית יפה ,פרקטי שנעים
וכיף לחיות ולארח בו ,מתוך תחושת תעוזה והצלחה ,הכול פשוט קורה נכון ומדויק !
נכון הגעת לרגע האמת עכשיו זה הזמן להחליט
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ההחלטה בידיים שלכם
האם אתם ממשיכים בניסוי שיטת המצליח או יוצאים לדרך איתי!
ליווי לאורך כל הפרויקט של בניית הבית או השיפוץ
הליווי כולל תכנון ועצוב הבית ,כולל בחירת בצבעים ,חיפויים ,אריחים ,תכנון מטבח ,בחירת דלתות
חלונות ,וכל הנוגע לגמר של הבית .לאחר סיום הגמר לפני כניסתכם לבית ,נעשה סיבוב בקניית רהיטים,
שטיחים ,וילונות ,אקססוריז וכל דבר הנוגע בהלבשת הבית

ברגע שתירשם אצור אתך קשר ונתאם פגישת הכירות חינם!!

החלום – לגור בבית מהקטלוג קרוב מתמיד..
חלום לעבר הבית שלכם קרוב מאי פעם ...אתם מבינים שלבד זה לא יהיה אותו הדבר,
חיזוק ,תמיכה וקבלת החלטות יעשו את הדרך לחלום פשוט וקל

יחד לבית מהקטלוג.
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תודה
תודה על הזמן שהקדשת לקריאת המדריך ,מקווה שנהנית ,ממליצה בחום שתיישמו את הדברים ,כי
הדברים פשוטים לביצוע ,כנראה שבאמת אתם רוצים בית מעוצב מהקטלוג
ולהגשים את החלום שאתם חולמים עליו
תוכלו לעשות לבד!!! אך בכדי להימנע מטעויות שיעלו כסף רב וזמן מיותר שיושקעו על טעויות.
אנחנו יכולים לבנות ביחד את תוכנית ליווי שתאפשר לכם ,להגשים את החלום הבית שלך .
כל מה שנותר זה ליצור איתי קשר לפגישת היכרות בחינם ,אני יעבור על התוכניות שלכם ואכיר אתכם
ואת הצרכים שלכם ,ואבנה תוכנית ליווי מתאימה עבורכם ועבור המשפחה שלכם!

ברגע שתירשם אצור אתך קשר ונתאם פגישת הכירות חינם!!

דנה חביב
מומחית לעיצוב פנים והום סטיילינג
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