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כל בית צריך פינת עבודה אחת לפחות, והיא לא חייבת להיראות כמו 
שכפול של משרד אפור והמוני. ביקרנו בפינות עבודה של אנשים מתחום 

העיצוב, האופנה והאמנות וחזרנו עם המון השראה ׀ אורנה מזור 

עובדים על שולחן מחשב סתמי? אספנו בשבילכם כמה כללים 
לעיצוב של פינת עבודה במרחב הביתי, שיעזרו לכם לעשות את 

זה אחרת:
 פינת העבודה שלנו צריכה לתת לנו השראה. מסגור של ספר 
אהוב שהשפיע עלינו, תמונות של בני המשפחה, ברכה מיוחדת 

שקיבלנו ועוד – כל אלה יכולים לתרום ליצירתיות שלנו.
 אם חלל העבודה שלכם לא מופרד בקיר מיתר הבית, 

ִבדקו את האפשרות של יצירת הפרדה על ידי פרגוד או ספרייה 
דו־צדדית, שלא חייבים להצמיד לקיר. ההפרדה תסייע לכם 

להתרכז ותספק לכם פרטיות משאר באי הבית. 
 כשמעצבים חדר עבודה ממש לא צריך ליפול לקלישאות 
משרדיות אפרפרות. לכו על צבעים וחומרים שעושים לכם 

את זה, הוסיפו טפטים, וילונות, שטיחים, אוספים אישיים 
ועציצים. כל אלה יעזרו לכם ליצור חלל מעוצב ואישי שנעים 

לשהות בו.
 מעצבת התאורה טובית הורן מסבירה שרמת התאורה 

ומיקומם של מקורות האור משפיעים מאוד על העבודה שלנו. 
הריכוז שלנו יגבר ככל שהדבר שבו אנחנו מנסים להתרכז 

יהיה מואר יותר, ולכן שווה למקם על שולחן העבודה מנורה 
אישית ולא להסתפק בתאורה הכללית של החדר. 

 אל תשכחו לקחת בחשבון גם את הכיוון והעוצמה של 
האור הטבעי שמגיע לשולחן העבודה שלכם, מוסיפה הורן. 

לא כדאי לשבת עם הפנים לחלון – זה יסיח את דעתכם - אלא 
למקם את החלון לִצדכם, כך שתוכלו לסובב את הראש מדי 

פעם ולהתרענן. 
 לפי הפנג שווי, סדר וניקיון בסביבת העבודה מסייעים 

להצלחה. לפי אותה תורה, שולחן העבודה צריך להיות 
ממוקם עם הפנים לדלת, מה שיקנה לנו תחושה של שליטה.
 כשמעצבים פינת עבודה, אי אפשר לחשוב רק על הקנקן. 
התמקדו גם במה שבתוכו והקפידו על שולחן וכיסא נוחים 

ועל פתרונות אחסון מספקים. 

סידור עבודה

הסטודיו של נעמה בצלאל
מעצבת אופנה

פינת העבודה של בצלאל ממוקמת בסטודיו שלה, בין התופרות 
והבדים. כחובבת רטרו וכאספנית היא מקפידה להקיף את 
עצמה ואת החנויות שלה בפריטים ובחפצים שהיא אוהבת, 

מבובות גומי ועד כלים מפורצלן. "אני אוהבת את האינטימיות, 
את תחושת החמימות ואת הצבעוניות השמחה בפינת העבודה 

שלי", היא אומרת. "טוב לי להיכנס לכאן בכל בוקר ונעים לי 
להתחיל מכאן פרויקטים חדשים, להמשיך בתהליכים קיימים 

או פשוט לעוף עם המחשבות קדימה". 

חדר העבודה של אורה פיטרו
בעלת חנות עיצוב

פיטרו, מבעלי החנות "פיטרו", המתמחה בריהוט משרדי, עובדת הרבה 
מהבית. פינת העבודה שלה, שהיא חולקת עם בן זוגה, נמצאת במרכז 

הבית, בצמוד למטבח, ומאפשרת לה שליטה מלאה על המתרחש. הפינה 
משלבת ריהוט איכותי עם פריטים שונים שיקרים לִלבה, למשל צילום 

ענק של בית המלאכה הצרפתי שבו נבנה פסל החירות )שהוענק על ידי 
הצרפתים לאמריקאים(, שאותו קיבלה במתנה.



החדר של רוני אלגביש
אדריכל, מעצב ובלוגר 
)theroomservice.net(

חדר העבודה של אלגביש, הממוקם 
בביתו, מעוצב באופן שיאפשר לו לבלות 
בו שעות ארוכות בהנאה, לקבל השראה 

ואפילו לארח. לטעמו, פונקציונליות בחלל 
העבודה היא פועל יוצא של ארגון נכון 

ושל עיצוב יצירתי. הספרים שלו, לדוגמה, 
מסודרים על פי צבע העטיפה – ככה קל 

לו למצוא פרט אחד מתוך אוסף ספרי 
האדריכלות, האמנות והעיצוב שהרכיב 

במשך השנים. 

הפינות השונות של
תמר קרוון

צלמת וסטייליסטית 
"מאחר שאני צלמת, סטייליסטית ובמאית, אני 

מעבירה את רוב הזמן בריצות בין דבר אחד 
למשנהו", אומרת קרוון. "פינת העבודה האמיתית 

שלי היא המטבח. שם אני מתחילה את היום )כשאני 
מבשלת סירים לצהריים בשמונה בבוקר( ושם עולים 

לי רוב הרעיונות". בעמדת המחשב הביתית היא 
מרטשת את הצילומים שלה, וגם "מנסה לתפקד 
כמזכירה להפקות שאני מצלמת. אבל לרוב אני 

מגורשת ממנה, כדי שהבן שלי יוכל להתעדכן בכל 
שעה עגולה באתרי הספורט. הפינה עצמה בהחלט 

משקפת את רוב האהבות שלי: תמונות של הבן שלי, 
בובות 'הלו קיטי', אוסף של במבים, ציורי ילדות, 

ספרים שיקרים לִלבי ועוד". 

חלל העבודה 
של דוד טרטקובר

מעצב גרפי, אמן ואספן של פריטי נוסטלגיה. 
חתן פרס ישראל לעיצוב

טרטקובר עובד בביתו שבנווה צדק, קרוב לבית הכנסת 
השכונתי. בסטודיו שלו יש לא מעט יצירות אמנות ישראלית 

לצד אוספים אישיים ומיוחדים, למשל של משחקי ילדות 
נוסטלגיים ושאר פריטים שגורמים לנו להצטער שלא נולדנו 

לפני קום המדינה. את הסולם, אגב, הוא רכש לפני 20 שנה 
בחנות צילום שהייתה אז ברחוב מזא"ה בתל אביב, והוא 

שילם עבורו עשרה שקלים. 
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החלל של מוטי נטף
פסל ומעצב רהיטים וגופי תאורה 

חלל העבודה של נטף נמצא בנמל יפו, 
במבנה גדול עם קשתות האופייניות לבנייה 

העותמנית. נטף, שעסק בעבר בשיפוץ סירות, 
מספר שהוא רגיל לעבוד ליד הים, וגודלו של 

הסטודיו מסייע לו לשחזר את תחושת המרחב 
שלה הוא זקוק. 

בית המלאכה של 
אלמוג וייס             

ומירה גפני
מעצבות נעליים

וייס וגפני, הבעלים והמעצבות 
של מותג הנעליים "אחת אחת", 

עובדות בבית המלאכה שלהן 
בשוק הפשפשים, המשמש גם 
כחנות. דווקא היעדר העיצוב 

בחלל שלהן, שבו כלי עבודה 
תלויים בפשטות על הקירות לצד 

רהיטים שנאספו בשוק, יוצר 
תחושה מרשימה ומעוצבת. 

הסטודיו של לובקה
אמן רב־תחומי

הסטודיו של לובקה נמצא בכפר הס ומשקף 
את אהבתו לאיסוף של חפצים ישנים ולשינוי 

ייעודם: שולחן העבודה שלו מורכב מקורת 
עץ שמצא באזור תעשייה, וזו מונחת על 

שני תנורים ישנים שנמצאו ברחוב. יחד עם 
הצינורות המשמשים לתליית יריעות שונות 
והכיסא התעשייתי, מדובר באחת מפינות 

העבודה המרתקות ביותר שראינו.


