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מיסטר ווייט 21 :חדרים בוהקים
לחג
בניגוד לכל הדעות הצבע הלבן הוא דווקא פרקטי,
מגוון ומשתלב מעולה בכל סגנון עיצובי .רוצים
הוכחות? קבלו מגוון חדרים שונים ומאוד מאוד יפים
בצבע אחד

תחושת מרחב ובהירות רעננה | צילום :עמית גירון

 - Livingהאתר לעיצוב הבית
אהבתי
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השימוש בלבן באדריכלות ובעיצוב פנים מתאים מאוד לארץ חמה ושופעת אור טבעי כמו
שלנו .נפלאותיו של הלבן טמונים בכך שהוא מקנה תחושת מרחב ובהירות רעננה ונחשב
קלאסי ונצחי ,הרמוני ורומנטי ,אלגנטי ואופנתי ,חגיגי ויוקרתי.

.
 - Livingהאתר לעיצוב הבית
נ שים אוהבים את

אולי תתפלאו לשמוע ,אבל הלבן הוא צבע עשיר ומגוון ויש לו עשרות תת גוונים כמו שנהב,
קרם ,שמפניה ויונה ,ואפשר להתאים אותו לסגנונות עיצוביים שונים ולאינספור מרקמי
חומרים שהופכים אותו למעניין עוד יותר.

חברתי של פייסבוק
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עוד באתר לעיצוב הבית:
לא חייבים לשבור קירות כדי לשפץ
זר ,גבינות וביכורים :הפקת שבועות חגיגי
מייבש הכלים שייקח אתכם למנהטן .החמישייה
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לחשוב על הפרקטיקה .הסלון של האדריכלית קרן
בלום .סטיילינג :אורנה מזור צילום׃ שרון ברקת

לנסוע בבית ברולרסקייט
רבים יקטרגו על הצבע הלבן וימצאו אותו בלתי הגיוני בעליל לשימוש בבתי מגורים ,בייחוד
בכאלה שבהם משתובבים ילדים ובעלי חיים .עם זאת ,כיום גימורים של חומרים שונים
עשויים לפתור בעיות שכאלה ,אם אלה חומרים חכמים דוחי לכלוך וכתמים ואם אלה חומרי
ניקוי שתפקידם להקל את השמירה על סדר וניקיון.
האדריכלית ומעצבת הפנים לילך מורבר לא מסכימה עם הטענה כי הלבן הוא צבע בעייתי
שלא מתאים לחיי משפחה" .רוב האנשים מפחדים מהצבע הלבן בגלל קיבעון מחשבתי
שלפיו הוא לא פרקטי" ,היא אומרת" ,אני רוצה במעמד זה לנפץ את התפיסה הזאת ולהגיד
שאפשר בהחלט לחיות וליהנות בבית לבן .בביתי ,הלבן כמובן ,גדלים ילדים ,כלבים
וחתולים .וכן ,הם יכולים לנסוע בבית ברולרסקייט ולאכול ארטיק .הבית מתפקד כבית לכל
דבר והוא לבן".
"עם כל היופי שבו ,אסור לשכוח את נושא התחזוקה והפרקטיות" ,אומרת לעומתה
האדריכלית אורלי פלדמן מ" ,Up Architects-על גבי הצבע הלבן נראה יותר כתמים ובלאי,
וכדאי להימנע מבחירות שיכפו עלינו תחזוקה יומיומית מפרכת .לכן כדאי לשים לב לאילו
משטחים ושימושים אנו בוחרים בו ולאילו חומרים .לדעתי רצפה וריפוד של ספה משפחתית
פחות יתאימו ללבן ,בעוד שקירות ווילונות ,שאפשר לכבס בקלות יחסית ,יתלכלכו פחות.
חומרים כמו פורמייקה ,קרמיקה ,פלסטיק ועץ או מתכת צבועים יהיו קלים יחסית לניקיון,
ואפשר לשלב אותם בקלות בעיצוב גם כשהם לבנים".

הרמוני ורומנטי .אורן וייץ ודורית סלע אדריכלים
צילום׃ אורי אקרמן
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רקע לצבע נועז .אורן וייץ ודורית סלע אדריכלים
צילום׃ אורי אקרמן

להדגיש את המבנה ,לכבד את התוכן
"אנחנו האדריכלים והמעצבים אוהבים להשתמש בלבן בעיצוב הפנים על מנת להדגיש את
המבניות של החלל ואת האלמנטים הבנויים בתוכו כך שהוא מאפשר לנו לעצב בעזרת אור
וצל" ,מסבירה האדריכלית פלדמן" ,אין לזלזל בריהוט ,באביזרים ובהלבשת הבית ,אבל
עיצוב פנים הוא קודם כל חלוקת חלל ומשחק עם מסות ומישורים להגדרת אזורים .הצבע
הלבן מסייע בהדגשת המרכיבים הללו בעיצוב".
עוד סיבה לטענת פלדמן לאהוב את הצבע לבן היא תחושת הקלילות ,האווריריות ,הגודל
והניקיון שהוא מקנה לחלל .צבע לבן יגרום לחלל קטן להיראות גדול יותר ולחלל עמוס
להיראות נקי ומרווח יותר .עוד עניין הוא הניטרליות של הצבע .בחירה בלבן כבסיס לעיצוב
פנים מאפשרת לשלב כל צבע וגוון אחרים בלי ליצור התנגשות או עומס.
דין גרסטנר מגרסטנר אדריכלים טוען שהלבן משמש כרקע המושלם לעיצוב פנים ומעניק
במה ראויה לאלמנטים ארכיטקטוניים שצבעים אחרים לעתים מטשטשים" .כשאני מעצב
בית בגוונים בהירים אני בעצם מעניק ללקוח לוח נקי" ,הוא אומר" ,ויחד אנחנו יוצרים בבית
אופי ומאפיינים לפי צרכיו ורצונותיו ,כך שבעצם הלבן פרקטי מאוד ומתאים לכל אחד .נוסף
לכך ,הלבן נותן לחלל תחושת מרחב ,ובמרבית מהבתים שעיצבתי הלבן גם העצים את
הנוף שהשתקף מהחוץ .יש כאלה שנרתעים משימוש נרחב של צבע לבן בביתם כי הם
חושבים שזה יהפוך אותו למנוכר ,אבל אני חושב שההפך הוא הנכון ,הרקע הלבן מאפשר
להבליט את האופי הייחודי של עיצוב החלל ושל הפריטים שאנו בוחרים להציב בו".
מורבר מתייחסת אל החללים שהיא מעצבת כאל קובייה לבנה שלתוכה היא יוצקת תוכן
שגם הוא לבן" .אני חושבת שהדבר שבעיקר מדבר אלי זאת תחושת הניקיון ,הטוהר
והחגיגיות שהצבע הלבן משדר" ,היא מסבירה" ,חלל לבן מקרין רוגע ושלווה חלומיים.
השימוש בלבן הוא הטריק הכי שימושי בעבודתי בחללים קטנים בגודל או בגובה .אנשים
תמיד מופתעים לגלות שהמידות האמיתיות של החלל קטנות משמעותית ממה שסברו.
הצבע הלבן מעניק אשליה של גודל .מעבר לכל זה מצאתי שהצבע הלבן הוא באמת נצחי
ועל זמני ,ולכן הוא הימור בטוח".

אינספור מרקמי חומרים .מירב חביב הום סטיילינג
צילום׃ גלעד רדט
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משדר ניקיון וטוהר :חדר רחצה בעיצובה של מירב
חביב צילום׃ גלעד רדט

היי-טקי או שאבי שיק?
הלבן ,אם כך ,יכול להתאים לכל אחד מחדרי הבית .מהמטבח וחדרי הרחצה ,שם הוא
מתקבל בטבעיות ,ועד הסלון ,חדרי השינה ואפילו חדרי הילדים .כדאי לשים לב שלצבע
הלבן יתרונות רבים בעיצוב פנים ששווה בהחלט להביא בחשבון .הוא רגוע ושלו ,מתנהג
נהדר עם אור טבעי ,עובד מצוין בשכבות ,מתאים לכל דבר ומשמש כרקע נפלא .הלבן יכול
להשתלב במראה היי-טקי או עתידני מתוחכם או לחלופין במראה כפרי פשוט ,במראה
שאבי שיק נוסטלגי או במראה ספורטיבי יותר באווירת בקתת חוף.
שימו לב גם שעם הלבן אפשר לשחק באמצעות אינספור גימורים .חומרים קשיחים מול
רכים ,מבריקים מול עמומים ,בוהקים ומצוחצחים לעומת נינוחים ונעימים ,בולטים וחדים
לעומת עדינים ורכים .החל בצבעי קיר בעלי אפקטים שונים ,דרך סוגי טקסטיל טבעיים
ואחרים ,דמויי פרווה ,זכוכית אטומה או זכוכית מאט ,פורמייקה ,עץ צבוע בתנור ומה לא
בעצם.

בטח לא משעמם .ליאור מלכה אדריכלים ומעצבים
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עשרות תת גוונים .לילך מורבר אדריכלות ועיצוב
פנים צילום׃ עמית גירון

סלון לבן עלול להיתפס כפשוט ופשטני ,אבל הוא לבטח לא משעמם .אם משתמשים בלבן
בחוכמה ובתחכום ומשלבים פריטים במרקמים ובשכבות שונות ,הוא בהחלט יכול לפתוח
את החדר ,לייצר חלל דרמטי ומזמין ולספק בסיס לריהוט ,לפריטי נוי ולאמנות .ריפודים
עשויים בדים חכמים או בדי כותנה כביסים ,וכך גם רהיטים בגימורים חלקים עשויים זכוכית,
פרספקס ,פלסטיק ומתכת לבנים ,עשויים לשמש פתרון מצוין לחשש מלכלוך.
מטבח לבן נותן תחושה של מרחב ואווריריות ולכן קשה לטעות בבחירה בו .מטבח לבן שבו
ארונות מחופים פורמייקה או עשויים עץ צבוע בתנור ,כמו גם מכשירי חשמל עשויים מתכת
לבנה ,חיפוי קיר לבן עשוי זכוכית או אריחי קרמיקה ומשטחי עבודה עשויים שיש לבן או
קוריאן – כל אלו יקלו עליכם את מלאכת הניקוי שאתם חוששים מפניה.

מתאים לארץ חמה .לילך מורבר אדריכלות ועיצוב
פנים צילום׃ עמית גירון
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מתאים לכל חדר בבית .לילך מורבר אדריכלות
ועיצוב פנים צילום׃ עמית גירון

לא נורא לנקות .עיצוב :נורית צור קולקר צילום׃
שי אדם עבור הספר הבית הרג שי של אורלי רובינזון

מטבח רחב ואוורירי .אדריכלית :אורל פלדמן
צילום׃ גדעון לוין

<< הפוך על הפוך :מטבחים מרהיבים בצבעים נועזים
פינת אוכל לבנה היא הפתרון המושלם לאותו רהיט הדחוק לאחד הקירות שבין הסלון
למטבח .אם זה גורלו ,בחירה בלבן תעלים אותו בצורה אלגנטית ותשלב אותו בצורה
הרמונית בחלל .כיסאות עץ ,פלסטיק ,מתכת או כאלה שמרופדים עור או בד חכם יהיו קלים
לניקוי .פלטת השולחן יכולה להיות מכל חומר ,שכן בזמן ארוחה תמיד אפשר לכסות במפה.
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פתרון מושלם לפינת האוכל .עיצוב :נורית צור

קולקר צילום׃ שי אדם עבור הספר הבית הרג שי
של אורלי רובינזון

 <<25פינות אוכל ישראליות ומזמינות
חדר שינה לבן מסמל טוהר ומנטרל את כל הרעשים שאנו נחשפים להם במהלך היום.
כשמדובר בחדר ההורים ,הצבע הלבן מסמל בריחה אל תוך מרחב רגוע ושלו.
חדר ילדים לבן הוא מעט מסובך יותר אך אם חשקה נפשכם בממלכות צחורות לילדיכם,
הדבר אפשרי בהחלט .כדי להקל את הניקיון אפשר לעשות שימוש ברצפת פרקט ,דמוי
פרקט ,שטיח למי שאוהב ,או חיפויים מסוגים שונים .כדאי שמוצרי הטקסטיל בחדר השינה
יהיו כביסים ועשויים בדים קלילים ונעימים.

מבליט את הנוף .לילך מורבר אדריכלות ועיצוב
פנים צילום׃ עוזי פורת

מראה קלאסי נצחי .אורן וייץ ודורית סלע אדריכלים
צילום׃ אורי אקרמן
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אלגנטי ויוקרתי .עיצוב :דניאל חסון

חדר שינה נקי .עיצוב :נורית צור קולקר צילום׃ שי
אדם עבור הספר הבית הרג שי של אורלי רובינזון

ממלכה צחורה .עיצוב :שרית שני חי

צילום׃ שירן

כרמל

חדר הרחצה הופך בשנים האחרונות לספא לכל דבר .זהו אחד המקומות בבית שאליהם
כיף ונעים לברוח .חדר רחצה לבן ישדר ניקיון וטוהר שמתאימים במיוחד לפעולות הרחצה
והצחצוח .מכיוון שהחומרים באזור זה מראש עמידים במים ,אין כל בעיה או דאגה לכשלים
בניקיון.
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דירת נופש זכה .גרסטנר אדריכלים

10/6/2014

צילום׃ עמית

גירון

ספא לכל דבר .נטע פרץ אדריכלות פנים

צילום׃

מיכל לנרט

חדר רחצה טהור .עיצוב :נורית צור קולקר
עדו קולקר

צילום׃

<< חדרי רחצה שהיינו עוברים לגור בהם
חדר עבודה שבסיסו לבן הוא פתרון מצוין לכל סוגי האישיות .המסודרים יקפידו על סדר
מופתי ויתאימו לרקע אביזרים מעניינים ,ואילו הבלגניסטים ינצלו את הרקע הלבן כדי להניח
עליו מכל הבא ליד .במקרה כזה הלבן ישמש רקע ניטרלי שלא מתחרה או מוסיף רעש .מי
שנוהג להניח על שולחן העבודה את כוס הקפה או העיתון ,רצוי שישים פלטת זכוכית
שתשמור על אורך חייו.
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גם בחדר העבודה .אדריכלית נעמה שבתאי ציזר
צילום׃ עמית גו שר

בית מתפקד לכל דבר .אורן וייץ ודורית סלע
אדריכלים צילום׃ אורי אקרמן

מחפשים דירה חדשה עד  20דק' מתל אביב? היכנסו לאתר כאן בונים

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן
619k

תגיות :חדרים לבנים

Like

לבן

ותקבלו את כל הסיפורים ישירות לפייסבוק שלכם

שבועות

מצא כתבה זו ב:
http://w w w .mako.co.il/living-magazine/Article-882076c17c24641006.htm
כל הזכויות שמורות לw w w .mako.co.il-
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