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שיחות סלון 
חדר המגורים הוא כרטיס הביקור של הבית שלנו, והוא גם החדר 

שבו אנחנו מבלים רוב הזמן. אספנו בשבילכם רעיונות של מעצבים 
ואדריכלים לעיצוב החלל שבמרכז כל בית ׀ אורנה מזור 

ברוב הבתים הסלון הוא החלל המרכזי שבו בעלי 
הבית ואורחיהם מבלים את רוב זמנם. הנה כמה 
טיפים לעיצוב ולסטיילינג של החדר החשוב הזה:

 הבחירות הקלאסיות של פעם )ספות 1־2־3( 
פחות מתאימות לעיצוב של היום. במקומן שווה 

לשלב ספה ו/או שזלונג וכורסאות יחיד שאינן 
תואמות דווקא – אלה יתרמו למראה מעניין 

ויספקו נוחות פרקטית.
 כשחלל הסלון קטן, האתגר העיצובי גדול 

ולבחירת הריהוט יש חשיבות רבה. ספות גדולות 
עשויות להיראות אגרסיביות, וכדאי לחשוב 
פעמיים לפני שקונים ספה תלת־מושבית. 

ספה בצורת ר' יכולה להתאים לסלון קטן 
ולאפשר שפע של מקומות ישיבה מבלי 

שהחדר ייראה עמוס. 
 טיפ של המעצבת דפנה קסטיאל: אם רק 

אפשר, הציבו את הספה במרכז החדר ולא 
בצמוד לקיר, כמקובל. החלל ייראה גדול יותר 

והספה תקבל את תשומת הלב הראויה. 
 התחשבו בחלונות - אם זכיתם בחלון שנשקף 

ממנו נוף יפה, הציבו את הספה המרכזית למולו.
 שטיח גדול מעניק תחושה של חמימות, תוחם 
את החלל וממסגר את הרהיטים שעליו. מומלץ 

לרכוש שטיח גדול ולהציב עליו את כל הרהיטים 
של פינת הישיבה. 

 מנורה עומדת )על הרצפה או על השולחן( 
תוסיף עניין רב לעיצוב ותפיק אור נעים 

ואינטימי. באותו עניין, חשוב שהתאורה לא 
תמוקם ישירות מעל הספות - זה עלול לחמם 

אותן ולגרום ליושבים לאי־נוחות.
 בחירת פריטי אמנות לסלון שלכם יכולה 

להיות גולת הכותרת של העיצוב כולו. אם אתם 
לא יכולים להרשות לעצמכם לרכוש עבודה 

של אמן ידוע ורוצים להוסיף לחלל צבע וייחוד, 
תוכלו למסגר פיסת בד מעניינת או להדפיס 

תמונה אהובה על קנבס.
 אל תשכחו לזרוק כמה כריות על הספה, וזכרו 

שכריות הן גם אמצעי להוספת סטייל לחדר: 
ותרו על הסטים ועל הצבעוניות האחידה ולכו 

על מגוון של כריות בדוגמאות, בצבעים, בגדלים 
ובמרקמים שונים. זה המקום להעז!

המעצבת: אורית קסטן
המקום: בית המעצבת במושב במרכז הארץ
הסגנון: ביתה של קסטן )מעצבת הבית של 

רשת ג'ינג'ר( עמוס בחפצים וברהיטים שאספה 
עם השנים. היא חובבת עבודות יד וטקסטיל 

בצבעוניות מגוונת ושמחה, ויודעת לשלב 
פריטים שונים לכדי תוצר אישי לגמרי. למשל, 
כריות רקומות בעבודת יד מפקיסטן, כורסה 

משוק הפשפשים שרופדה מחדש, תמונות 
שנקנו בשוק פשפשים בפרנקפורט ותמונה 

שצייר סבה. 



המעצבת: מעצבת הטקסטיל 
שירי כנעני

המקום: דירתה של כנעני 
בשכונת פלורנטין בתל אביב

הסגנון: חדר המגורים של 
המשפחה, שחזרה ארצה לאחר 
שהתגוררה שנים בניו יורק, נינוח 
ולא מחייב. יש בו קסם שנמצא 
בפרטים הקטנים ובאוספים 
שצברו במהלך השנים. 
בארה"ב גרו מול המזבלה של 
אוניברסיטת קולומביה, ומשם 
אספו לא מעט פריטים ורהיטים 
מרתקים, תיקנו ושיפצו ויצרו 
בית אקלקטי, ייחודי ומקסים 
)התמונה באדיבות הבלוג 
.)habaytashop.co.il

המעצב: אדריכל אורי פלן
המקום: דירה בפרויקט רובע
 לב העיר בתל אביב

הסגנון: הבית תוכנן במטרה 
להעניק לדיירים אי של שקט 
בתוך הביצה האורבנית. אריק 
בן־שמחון עיצב את הרהיטים 
בתיאום עם האדריכל, שרצה 
ליצור אווירה נקייה אך לא 
סטרילית מדי. לתפיסתו של פלן, 
המרחב הפנימי חייב לתקשר 
עם זה החיצוני. במקרה הזה 
יש דיאלוג בין הסלון לבין הנוף 
שנשקף מהחלונות הגדולים שבו. 

המעצב: אדריכל שמוליק בילגוראי, שותף 
במשרד האדריכלים בילגוראי & פוזנר

המקום: דירת האדריכל 
הסגנון: בילגוראי רגיל לתכנן חללים 

קמעונאיים, אך הפעם נדרש לעצב את 
ביתו החדש. לדבריו, החליט למקם את 

המטבח והסלון בקומה העליונה, כדי שבני 
הבית והאורחים יוכלו ליהנות מיתרונות 

הגג. מעצבי הפנים מיקי ברגר וירון שמואלי 
אחראים לעיצוב ולתכנון הרהיטים בסלון, 
שנוצרו מחומרים ידידותיים לסביבה כמו 
במבוק וטקסטיל ירוק. "אני מאמין שבית 

צריך לפנק", אומר בילגוראי. "מה שלא 
תעצב צריך לגרום לך לרצות לבוא הביתה".

המעצבות: מעיין מנור ורווית רזניק,
Details סטודיו

המקום: בית במצפה בגליל 
הסגנון: הבית שודרג בתקציב מינימלי, ולכן 

המעצבות התמקדו בחידוש של פריטים 
קיימים ובעבודה עם טקסטיל ואביזרים. 

הטיפ של המעצבות: "ניתן לחולל שינוי 
דרמטי בלי לשבור קירות ובזמן קצר. 

בחירות של טקסטיל ושל צבעוניות, רענון 
רהיטים ישנים ושילובם עם אלמנטים 

חדשים יוצרים שפה חדשה. אנחנו קוראות 
לזה 'לעבור דירה בלי לקום מהכורסה'".



2 0 1 2 ר  א ו נ י 116

המעצבות: שירה מוסקל והדס רוט, הלל אדריכלות ועיצוב פנים 
המקום: בית במושב ליד הוד השרון

הסגנון: בסלון זה בולטת התקרה הגבוהה והמשופעת בעלת קונסטרוקציית עץ מרתקת וסימטרית, שיוצרת נקודת התייחסות שאי אפשר 
להתעלם ממנה. החומרים והגוונים הטבעיים, למשל רצפת האבן, תורמים את חלקם לאווירה הכפרית החמימה.

המעצבת: מעצבת הפנים אושרה ראובן
המקום: דירה במגדל ONE בתל אביב

הסגנון: דירה שעוצבה עבור זוג ושתי בנותיהם 
שחזרו לתל אביב לאחר 20 שנה של מגורים 

בכפר. הדירה מעוצבת בקו פשוט ונטול 
קישוטיות, מתוך רצון להמעיט בריהוט ובחפצי 

נוי ולהסתפק במינימום ההכרחי. גם קשת 
הגוונים מצומצמת וכוללת אפור, חאקי ושמנת, 
הכול כדי לקבל חלל במראה שקט שיעצים את 

הנוף המדהים הנשקף מסביב. 

המעצבת: מעיין מנור, הום סטייליסטית, 
Details סטודיו
המקום: דירה בגבעתיים

הסגנון: דירה של זוג עם שני ילדים 
שממוקמת בעיר, אבל מעוצבת כבית בכפר. 
הקווים המנחים הם פשטות ופונקציונליות, 
בדגש על סגנון כפרי ונגיעות וינטג'. הטיפ של 
המעצבת: "יופי רב טמון בפריטים שמוצאים 
במקרה ברחוב". 
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המעצבת: דגנית כהן )סטיילינג: אורנה מזור, 
צילום: איקו פרנקו(

המקום: חנות העיצוב וילה מרוק
העיצוב: העיצוב האתני סובב סביב תרבות האירוח, 

בדגש על נוחותם של האורחים. בפינות המצולמות 
ניכרת האחידות הסגנונית בכל פרט, מגובה התקרה 

ואופי הריצוף, דרך הספות והשולחנות ועד לבדים 
המגוונים של הכריות. 

המעצבים: טלי אלשיך, ערן פרידלנד ואדריכל אורי גור 
המקום: The Paint Store, חנות הצבעים לבית של ראלף לורן 
הסגנון: החלל שבו הוצב אזור הסלון בחנות אינו גדול או מואר במיוחד. המעצבים 
השתמשו בעובדות המאתגרות האלה באופן חיובי ויצרו פינה אינטימית ואלגנטית 
עם ספת צ'סטרפילד משומשת וקירות בצבעים כהים.

המעצבת: קרן בר 
המקום: חנות העיצוב 

פרימיטיב
הסגנון: שתי ספריות 

זהות ושולחן קפה, כולם 
מעץ טיק, תוחמים 
את הספה הגדולה 

והעמוקה, שמשדרת 
תחושה של כרית אחת 

גדולה. התוצאה היא 
פינה מינימליסטית 

שמצליחה גם להעביר 
תחושה של פינוק. 

התמונות של האמנית 
לי ינור מעל לספה 

מוסיפות לחלל גובה 
וגם טאץ' דרמטי.
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צילום: חיים ברגיג, עמית גירון, עדי גלעד, מור דגן הפקות, 
גלית דויטש־דביר, רוני כנעני, אסף פינצ'וק, יח"צ

 הסלון, גרסת חנויות העיצוב:

g


