STYLE LIST
והרגליים וניתן לתכנת אותה לזכור את התנוחה המועדפת .בנוסף ,בגילאים
שלהם אפשר לשדרג את המיטה למיטה וחצי ולהוסיף ,כמובן בהתייעצות
איתם ,אלמנטים נוספים לישיבה ,כמו כריות גדולות ,פופים או ספה דו
מושבית לחברים .סביר להניח שהציוד הטכנולוגי שלהם (מחשב ,די.וי.די,
מערכת סטריאו ,קונסולת משחקים וכו’) יגדל ,ויהיה צורך בעוד מדפים

מיטת תינוק

או כונניות .כמו כן פינת הלימודים שלהם צריכה להיות נוחה ,ארגונומית
ולטעמם ,שכן הם יבלו שם זמן רב יותר (כמו שההורים רוצים) ,והכיסא שהם
יושבים עליו חייב להיות נוח ,משרדי ואורתופדי .עם קצת מחשבה ,תשומת
לב והשקעה תוכלו ליצור עבורם חדרים כאלה ,שבבוא העת אל תופתעו אם
הם לא ירצו לעוף מהקן.

הסוגיה החשובה ביותר שעלינו לבדוק בבואנו לרכוש מיטת תינוק
הוא נושא ה"תו תקן" .סימון המיטה מבטיח שהמוצר בטיחותי ועומד
בדרישות מחמירות שנקבעו במכון התקנים הישראלי .במיטת תינוק
עם תו תקן אנו נהנים משקט נפשי ומביטחון שניתן להשכיב את
התינוק ללא חשש.

טיפים של יעל אלון

ב"רהיטי טל" נערכות בדיקות שוטפות הן למוצרים והן לתהליך הייצור
כדי להבטיח  100%ביטחון לכל הורה והורה .החברה קשובה לצורכי
הלקוחות ומעצבת את הרהיטים על פי טרנדים עדכניים בארץ ובאירופה.
דגמים חדשים יוצאים בכל עת ואפשר להתעדכן במיטב הרשתות
והחנויות בארץ וכן באתר www.talbaby.co.il

אדריכלית ובעלת סטודיו "מיקו ”meלעיצוב חדרי תינוקות
וילדים ( )micome.co.il
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כך שיתאים גם לילד הבא או ימשיך עם אותו ילד כמה שנים ולא יימאס .כך גם
בעניין הטפטים וצביעת הקירות ,למרות שזו הוצאה קצת יותר קטנה .תמיד
אפשר לרענן בעזרת טקסטיל ,תמונות ואביזרי עיצוב שונים.
אם אפשר ,תכננו מראש את התאורה בחדר ואת נקודות החשמל ,הטלוויזיה
והאינטרנט .תכנון נכון של נקודות אלה ימנע כבלים מאריכים מסוכנים והרבה
אבק בעתיד.
אל תפחדו מחדר שינה משותף לאחים .חדר לשניים הוא אחד הדברים
הכיפיים והערכיים לילדים .השתדלו לשכן שני ילדים בחדר זמן רב ככל
האפשר .חשוב מאוד להקפיד לשמור על פרטיות ועל גבולות ברורים'..בחרו
קונספט עיצובי אחד ותנו לו בכל פינה פרשנות אחרת .למשל :מצעים באותם
צבעים אך עם הדפסים שונים ,או להפך .השתדלו להפריד בין שטחי האחסון גם
אם מדובר בתאומים מאותו המין .השילוב בין בנים לבנות מאוד מאתגר ,ולכן
בחרו צבעים נייטרליים ורגועים כמו סגול וירוק .אפשר גם לשלב כחול וורוד,
אבל הקפידו על מינון נכון.

האוס אין

חדר לתינוקות על טהרת הוורוד .בתמונה :ט.ל רהיטי תינוקות

במאדרלנד מציעים ללקוחות שירות עיצוב אישי המאפשר לעצב את
החדר באופן טוטאלי ,מבחירת טאפטים ,מצעים ,אהילים ,כורסאות
קטנות ,משטחי החתלה ,סלסלות החתלה ,תמונות ופריטי עיצוב
נוספים המסייעים לעצב את החדר המושלם.

פריטים בעיצוב אישי ובהתאמת צבעים לטוטאל לוק .בתמונה :מאדרלנד

ההבדל העיצובי הברור ביותר בין עיצוב חדר ילדים לחדר תינוקות
מגיע מכל נושא הצבעוניות והרהיטים בחלל.
בחדר התינוקות :הביאו בחשבון שרוב הזמן התינוקות נמצאים
על הרצפה ,ואנחנו יחד איתם .לכן דרוש לנו מרחב (ספות קטנות
או פופים הם רעיון מצוין לצורך העניין) ,וכמובן חשובים מאוד גם
הרצפה והשטיח .ככלל ,פרקט יהיה נעים יותר בכל השנה .שטיחים
בחדר נותנים כתם צבע ותחושה של חמימות ונועם לחדר ,אך הימנעו
משטיחים שעירים מדי שתינוקות עלולים "לטעום" ,ומשחקים קטנים
גם נבלעים בתוכם .יש המון שטיחים סרוגים מכותנה שאינם שעירים
אך עם זאת נעימים למגע ,צבעוניים ומגוונים .והכי חשוב – כביסים (!).
בחדר הילדים :קירות :בעזרת ה"בורדרים" והטפטים אפשר ליצור
חלום של חדר .בחרו שני קירות שאחד מהם יהיה עם החלון ,ועליהם
הדביקו טפטים .מדבקות הקיר מומלצות בחום .אפשר גם לבחור קיר
אחד ,לצבוע אותו ולצייר עליו בגירים או בצבעים מחיקים .המלצה
נוספת לשיתוף ילדים בעיצוב החדר שלהם היא מסגור הציורים
שלהם .הילדים מציירים מגיל צעיר ויש ציורים מרגשים .שווה לבחור
ציור או כמה ציורים ,למסגר אותם וכך ליצור תמונה של הילד על
קירות החדר .כך אפשר לנהוג גם עם צילומים .יש רגעים מהחיים
שכדאי להגדיל או ליצור קולאז' צילומים ממוסגרים ,לתלות וכך
ליצור את התחושה של ייחודיות לחדר.
רעיונות לאלמנטים שניתנים לשינוי בקלות ולא מצריכים
תקציבים גדולים:
ארגזים צבעוניים מרופדים לישיבה ולאחסון ,אדנית יפה עם פרחים
לסורגים ,וילונות אווריריים וקסומים.
מיטה :מכיוון שהמיטה ,הארון ושולחן הכתיבה הם הפריטים
היקרים ביותר בחדר ,אני ממליצה כבר מההתחלה על רכישת מיטה
רחבה יותר .אפשר לרפד את גב המיטה בבדים מרהיבים ופרקטיים
מבחינת הניקיון.
ארון בגדים :בגיל צעיר אוהבים ארונות מעץ .מאוחר יותר אפשר
להוסיף אלמנטים עיצוביים שמשתנים עם הגיל כמו פסים ,זכוכית
או ידיות .חשוב גם לתכנן לעתיד ולהיות מוכנים לשינוי גובה
התלייה ,המדפים וכו' .אם רוכשים ארון לחדר ילדים ולא תינוקות,
אני ממליצה מראש על "ארונות של גדולים".
שולחן כתיבה :יש בסגנון נסיכה לבנות ,יש בקווים נקיים ,יש מדליקים
עם "רגלי חמור" ומשטח זכוכית או עץ מעל ,ויש גם שולחנות צפים
המחוברים ישר לקירות .בנושא המגירות אני ממליצה על גלגלים
שאפשר לנייד בחדר ואף לשבת עליהם במידת הצורך .כשמדובר
בילדים בוגרים שאוהבים משחקי מחשב ,יש לחשוב על אפשרות
של פיזור פופים בחדר לחברים שבאים לשחק .חדר בנות בוגרות
נעים למלא בכריות רכות.
ענת סודרי ,תכנון ועיצוב פניםanatsudri.co.il ,
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צילום :עוזי פורת ,תכנון ועיצוב :ענת סודרי

חדר לילדים עם הרבה חלל .בתמונה :רהיטי דורון

הטיפים של ענת סודרי ,תכנון ועיצוב פנים,
לעיצוב חדר ילדים נכון וגם יפה

צילום :ויקטוריה מנשירוב

אל תתפשרו על הבטיחות! רכשו מוצרים בעלי תו תקן שנצבעו בהתאם
לתקנים והם ידידותיים לילדים ולסביבה .תכננו היטב את החלל ואת מיקום
ההתרחשויות השונות במהלך היום .היכן ישנים ומה נדרש לשם כך? הציבו
מנורת לילה נעימה ושידה קטנה לכוס מים ולספר .התאימו את מיקום הריהוט
לגילאי הילדים ופזרו את האביזרים בהתאם ובנגישות .אל תשכחו שלמשחקים
ולצעצועים הרבים יש צבעים בולטים ,והחדר ייראה אחרת לגמרי כשתכניסו
אותם ,לכן השתדלו לתכנן מראש מקום מסודר ונגיש לאחסון.
חשבו מראש עד כמה אתם רוצים לשתף את הילדים בעיצוב חדרם ,ועשו
זאת בתבונה .ניתן לשתף אותם בעיצוב החלל מהרגע שהם מביעים עניין ,ואין
כאן גיל "נכון" .הכל תלוי עד כמה אתם זורמים עם הרעיונות שלהם וכמה הם
רוצים לשתף פעולה .חשוב לעצב את החדר בראש ובראשונה כפרקטי ונוח
ובמקרה זה פחות כדאי לערב אותם .איפה כן? בבחירת הצבעים והאביזרים.
השתדלו לא להיגרר ל"גיבורים" ול"כוכבים" שהם מעריצים ,אבל עלולים להיות
לא רלוונטיים מהר מאוד .אם מאוד חשוב לכם לבחור בעצמכם את התמונות
ואת האביזרים ,שתפו את הילדים בתלייה ובארגון החדר .אפשר לבחור מראש
"צבעים מנחים" ולתת להם לצייר ציורים בהתאם להם .כך תשמרו על עיצוב
בקווים שלכם ותיתנו לילדים "להתבטא".
קחו את טרנד ה"נסיכות הקטנות" בצורה מאוזנת .השתדלו להקפיד על המינון
ולא רק על המתיקות .עצבו את קירות החדר כך שיתאימו לתקופה ארוכת טווח
ולגילאים בוגרים יותר ,מה שאומר קירות בוורוד עדין ,ואת הפוקסיה הגסה יותר שמרו
לאביזרים ולטקסטיל .אגב ,ידוע שלצבע הוורוד יש יכולות מרגיעות .לפני מספר
שנים בית כלא בטקסס נצבע כולו ורוד (הקירות ,תאי האסירים ,מדיהם ועוד )...ורמת
האלימות שם ירדה פלאים.
קל להשיג טאץ' אישי .אפשר לעשות זאת כמעט בכל דרך שמתחברים אליה:
אוסף ציורים אישי ממוסגר ,סימון גובה הילד על הקיר בצורה מיוחדת ,יצירת
לוח מודעות או מובייל ,תערוכת יצירות בלגו וכו'.
הרהיטים הם ההוצאה הכלכלית הגבוהה ביותר .לכן חשוב לרכוש רהיטים
עמידים ,תקניים ואיכותיים ככל האפשר .השתדלו לבחור ריהוט בצבע נייטרלי,

כך תעצבו את חדר הילדים

