
 

 

 

 
 
 
 

 כולנו חולמים על בית מעוצב. 
 לכולנו יש חלום משותף: -בדירה קטנטונת, דירת גן, בית פרטי או דירת יוקרה, בעיר או בכפר אם

  .הירגעהתרווח ולבו נוכל לנינוח ונעים,  ,כולנו רוצים בית מעוצב
 .לעשות שינויים והתאמות ת עדיין מותאם לקטנטנים, זה הזמןהביאבל כשהילדים כבר בגיל ההתבגרות 

 :בגרים"מת"עיצוב למשפחה עם ילדים על מנת לעזור לכם בדרך החתחתים, כתבתי עבורכם את המדריך 
 

 םסטגרהממלכה של נוער האינ
  ., החדר הוא המקום האהוב ביותר והם רואים בו את מבצרםבני הנוערעבור 

הם זקוקים לפינה  11-12כשהילדים מגיעים לסביבות גיל  ר? הגיע הזמן לפצל.הילדים ישנים באותו החד
הוא מעין בית קטן ואישי בו הם מבלים זמן רב )ישנים, מארחים,  החדר בשבילםוזקוקים לפרטיות הם  ,משלהם
 במחשב וכו'(. משחקיםשומעים מוסיקה, מנגנים, לומדים, 

 ו.ל הילד הבוגר ולהתחשב ברצונש ובתכנון החדר ובארגונו יש להתייחס לצרכי
 ותחומי התעניינותו של הילד. ותכנון טוב ומוצלח ישקף את אישיות

 

אזור השינה הופך לאזור רביצה כשהחברה . היא אחד מהרהיטים הדומיננטיים ביותר בכל חדר מיטה ▪
 .רוחשנוחה גם לשינה וגם לאיס"מ(  120. לכן, המיטה הסטנדרטית תהפוך לספה וחצי )ברוחב באים

 .כריות מעוצבותכיסוי ובאמצעות  ניתן לשדרגאת מראה המיטה 
 

 ועוד. מערכת מוסיקה, xbox ,הטלוויזי -מכשירים חשמלייםבגיל הזה מתווספים לחדר  ▪

 במערכת הריהוט. ויש להקצות מקום מתאים ולשלבמכשירים אלה מלכל אחד       
 לת הנער וחבריו שמשחקים בחדר או בעד, תודו שאין מטריד יותר מהמו הזיטלוויבין אם אתם נגד       
 ולחברו למשחק בלבד.  הטלוויזיניתן לשים בחדר מסך  בסלון.. XBOXאו ב  PLAY STOTION -ב      

 בחדר בעתיד. הלטלוויזי תשתיתכך גם מכינים כבר את ה      
 

עם דוגמאות או מדבקות  טפטיםה"נושא" )נסיכים, פיות, אבירים וכדורגל( כבר אינם רלוונטיים.  יחדר ▪
 "כ, יכולים לתת יופי של אופי לחדרי הנוער., גיאומטריות בדותלירטני

 

גיעות של נאופי בזכות  רליים. בחדר כזה נוכל לקבל יותאניטר צבעיםהאופציה הבטוחה היא ללכת על  ▪
 צבע באלמנטים קטנים כמו כיסוי מיטה, כרית, תמונות וספרים על המדפים.

 יטים לתת את הטון.אפשרות נוספת היא להשאיר את רוב החדר ניטראלי ולתת לרה        
 על זה. לכו -בעים עזיםצאם הם אוהבים         

 

בין אם אלה תלויים על הקיר או ספריה המונחת  -למדפי הספריםכוורת הצעצועים מפנה את מקומה  ▪
 .הרצפהעל 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 המטבח

 . עשיתם בשכל -ובחרתם פורמייקה צבעעם גימור של  מטבחאם נמנעתם עד עכשיו מ ▪
 , וחבל.ושריטות מכותכי הוא יכול לקבל  קטניםמומלץ בבית עם ילדים לא מטבח צבע 

 המטבח לשדרוגהוא אופציה טובה גימור צבע לארונות  -אבל מאחר ואין יותר ממה לחשוש
 ולו יתרונות עיצוביים רבים:            

 
 ולא להשתמש בידית חיצונית, )ידית שקועה( את הידית בדלת עצמה "לחפור"ניתן  -

 .וכך לקבל מראה נקי מאוד      
 ניתן לבחור כל אחד מאלפי הגוונים הקיימים בשוק ולצבוע בו את חזיתות המטבח.  -
 ברק. 100%ועד  "מט"הצבע יכול לקבל דרגות שונות של ברק לפי רצון בעלי הבית, מ -

 

דים, זה הזמן לעבור לאי עם היומיומי לגובה היל גובה אזור האכילהאם עד עכשיו התאמתם את  ▪
, עוד משטח עבודה וגם להפוך את המטבח למודרני אחסוןכסאות גבוהים. כך ניתן ליצור עוד מקומות 

 ואטרקטיבי יותר.

רוב בני הנוער בימינו חוזרים מבי"ס ומכינים או  –פרקטי פונקציונאלי ולוודא כי המטבח יהיה חשוב  ▪
 נגישויהיה מונח שיש לשים לב למיקום הטוסטר/ מיקרו כך  מחממים לעצמם את ארוחת הצהריים. לכן,

 בצורה בטוחה.
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

  המחודש. ולתפוס חשיבות עליונה בעיצוב אמורלב ליבו של הבית,  ,הסלון
        

שעליו חלמתם כבר שנים, אבל נמנעתם מחשש לכתמי שוקולד,  הסלון הבהירזה הזמן ל"התפרע" עם  ▪
ויעשה קסם בדמות  במיוחד צבע בהיר מתאים ,גדול אינוהסלון שלכם  בוץ וכפות ידיים.. אם חלל
  .אשליה של חלל גדול יותר

 

. אם זה שולחן סלון, קונסולה בכניסה עם פלטת זכוכיתאפשר סוף סוף להכניס הביתה רהיטים מ ▪
  זכוכית או שולחן פינת אוכל מרשים.

 

אחרים ניתן להוציא שוב מהארון ולהציב  הפרטי דקורציאת כל הפסלים, האוספים היקרים, האגרטלים ו ▪
 בגאווה ברחבי הבית.

 

 הרצפהשולחן סלון נמוך, מזנון עם מדפים פתוחים בגובה  - גובה הרהיטיםאת  הנמיך, ניתן לכמו כן ▪
 וכו'.

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 יכול להתעדכן ול"התבגר" עם הילדים.. חדר הרחצהאפילו 

 

שוש שהילד יבדוק אם אפשר להיתלות עליו..( וכך ליצור )מבלי לח לרחףהארון יכול לעלות קומה ו ▪

 אשליית מרחב בחלל שהוא קטן ממילא בד"כ.

 

אולי זה הזמן לנצל את המקום ונרות ריחניים.. אם אתם לא חסידים של אמבטיות קצף עם ספר ביד  ▪

 רחב ומפנק.  מקלחוןשתופסת האמבטיה עבור 

היא לנצל את החלל גם למקלחון וגם להוספת  ,וספיםנ שירותיםאופציה נוספת, במידה ואתם זקוקים ל

   שירותים לצידו ולחסוך ויכוחים ולחץ בבוקר..
 

 

 
 
 
 
 

, על סגנון ואורח חייהם, תותכנון העיצוב נשען על צרכיו היומיומיים של האדם, על הרגליו והרגלי משפח

 וכמובן על טעמם האישי והעדפותיהם.

בהתאם )הולדת ילד, ילדים מתבגרים, הילדים עוזבים את משתנה צוב צרכים אלו משתנים מפעם לפעם והעי

 הקן וכו'..(.

)גם  מעוצב שנעים לחזור אליו, שמזמין לארח בו וקל להתגאות בו ליצור ביתאם גם אתם רוצים 

 הרשומים למטה. בפרטיםלהורים וגם לילדים..(, תוכלו ליצור עימי קשר 
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