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עוד טעות קשורה לאי הכנה של שרוול בקיר ,שעליו תולים את מסך הטלוויזיה" .התוצאה היא
שיש חוטי חשמל וכבלים גלויים לעין" ,אומרת מעצבת הפנים ליאת הראל.

 .2שקעי חשמל במקומות לא נכונים ,ובכמות פחותה מדי
"אחת הטעויות הנפוצות בעיצוב חדרי שינה של ההורים הוא שאין כמות מספקת של שקעי
החשמל ,או שיש שקעים שהמיקום שלהם ממש לא אפקטיבי" ,אומר קסירר "למשל ,שקעים
הממוקמים מאחורי דלת או ארון בגדים או שקעים בגובה לא מתאים .כדאי לתכנן את הצרכים
מראש ובהתאם למקם את השקעים .ההמלצה היא למקם כמות מספקת של שקעים בקיר
שאליו צמוד גב המידה ,ולהסתירו ככל הניתן מאחורי רהיטים .כיום ,עם ריבוי המטענים
לטלפון נייד ,לטאבלט ,עם המיטות החשמליות המתכווננות ועם שאר אביזרי החשמל צריך
לחשוב על נוחות בשימוש".
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במוקד השירות של המקצוענים מוסיפים" :אם אתם מזמינים חשמלאי להוספת שקעי חשמל,
נצלו את ההזדמנות וטפלו בשאר עבודות החשמל בבית  -בדיקת הארקה ,בדיקת הלוח
וטיפול בשקעים שרופים אחרים .כך תחסכו עלות ביקור נוספת בעתיד".

 .3גישה לא נוחה בשל מיקום רהיטים לקוי
"זו טעות גדולה שלא לתכנן את החדר כך שיהיו צירי הליכה נוחים לשני בני הזוג .הרוחב
המינימאלי המומלץ הוא  80-75ס"מ" ,מסבירה הראל" .כשקמים בלילה לשירותים ,כדאי שלא
יהיה צריך לעשות עיקוף בדרך .כדאי שמיקום במיטה יהיה עם הפנים לאמבטיה ,במידת
האפשר .צריך להימנע ממיקום רהיטים וחפצים בדרך".
הראל הוסיפה" :זו טעות לשים הדום רחב לרגלי המיטה ,או לבחור במיטה שמסגרת העץ
שלה עבה מ 5-ס"מ ,כי בגלל שהמסגרת נמוכה יחסית ,העין משדרת לנו שאין שם כלום ,ואז
אנחנו מוצאים את עצמנו נתקלים שוב ושוב בפינות המיטה.
בנוסף ,אם חדר השינה קטן
יחסית ,כדאי מאוד לבחור
בעל המקצוע הבריז לכם?
בארונות הזזה ולא בארונות
בעלי מקצוע בפיקוח
פתיחה .חשוב לשים לב שאם
שהעומק
בוחרים בארונות הזזה,
בנוסף לסינון ולהסרה של בעלי מקצוע שאינם אמינים
הארון יהיה לפחות  65ס"מ.
ומקצועיים מאתר המקצוענים ,מוקד השירות שלנו גם עוסק
לפעמים מכינים נישה צרה מדי,
בגישור ויישוב מחלוקות הנוצרות מול בעלי המקצוע .כך שאם
ואז או שהארון בולט החוצה ,או
בעל המקצוע נעלם באמצע העבודה ,הבריז ,דרש סכום גבוה
שהארון לא עמוק מספיק ובכל
או לא תיקן את התקלה ,אנו נפעל למציאת פתרון מוסכם
פתיחה וסגירה של דלתות ההזזה
ובמקרה הצורך אף נפעיל עליו סנקציות להבטחת שביעות
הקולבים מתנגשים בדלת".
רצונכם
"טעות גדולה היא לשים רהיט
במיקום לא נכון בחדר" ,אומר עדי ארד מארד פיתוח ויזמות" .יש אנשים שלפעמים שמים ממש
בכניסה לחדר דופן של שידה ,דופן של נישת גבס או דופן של ארון בגדים .זה הדבר הראשון
שרואים כשפותחים את דלת חדר השינה וזה מאוד לא אסתטי".
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 .4מיקום לא נכון של המיטה הזוגית ואי התאמת המיטה להרגלי השינה
ארד" :זו טעות שלא לדאוג לגישה נוחה של שני בני-הזוג למיטה .גם אם החדר קטן )2.20
מטר על  3מטר( ,ניתן לסובב את המיטה ,כך שרוחב המיטה הוא על הקיר שאורכו  3מטר".
טעויות נוספות קשורות לגובה המיטה .הראל" :יש הרבה אנשים שאוהבים לישון על הבטן
כשכפות הרגליים שלהם יוצאות אל מחוץ למזרון .בייחוד אנשים גבוהים .לכן ,חשוב לשים לב
לכך כשבוחרים מיטה זוגית ולא לבחור במיטה עם הגבהה קדמית למיטה ,כי אז הרגליים
יתקלו בהגבהה וזה לא יאפשר לישון בנוחיות .מבחינה עיצובית זו טעות לעשות ראש מיטה
גבוה מדי .הגובה המקסימלי המומלץ הוא  1.05מטר ,במקרה שיש חלון סמוך לראש המיטה.
אם ראש המיטה גבוה מהחלון זה פשוט לא יפה".

 .5מיקום חלון נמוך מדי בחדר השינה
"בייחוד בבתים פרטיים ,שבהם מתכננים את גובה החלונות בחדר השינה ,כדאי לשים לב
שהחלונות לא יהיו נמוכים מדי" ,אומרת הראל" .חלון הנמוך מ 50-70-ס"מ מהרצפה לא
מאפשר להניח את המיטה בסמוך לחלון וגם פוגע בבידוד בחורף ובקיץ .בנוסף ,אם המיטה
סמוכה לחלון נמוך ,שומעים הרבה יותר חזק את הגשם וחדירת האור חזקה יותר .כדאי
שגובה החלון המינימאלי יהיה  1.05מטר".
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 .6כיבוי והדלקה לא נוחים של התאורה ושל התריס החשמלי
קסירר" :ההמלצה היא להתקין מפסק מצליב ,שיאפשר להדליק ולכבות את התאורה המרכזית
בחדר מ 3-מתגים שונים :אחד בכניסה לחדר והשני משני צידי המיטה הזוגית .מומלץ גם
לדאוג לשתי מנורות קריאה אישיות עם מפסק כיבוי והדלקה לכל אחד מהם ,משני צידי
המיטה".
האם כדאי למקם את מתג ההדלקה שבכניסה לחדר ,בתוך החדר או מחוץ לו? הראל" :כדאי
שזה יהיה בתוך החדר ,מפני שאם ילדים מתכוונים להדליק מתג אחר הסמוך אליו הם לא
יעירו בטעות את אחד ההורים".
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אם לא דאגתם לבקש מבעל המקצוע למקם את המתג שמפעיל את התריס החשמלי תמצאו
את עצמכם מקללים כל יום ,כל הדרך אל המתג .קסירר" :ההמלצה היא להתקין את המתג
בסמוך למיטה הזוגית כדי שלא להצטרך לקום בכל פעם שרוצים לפתוח או לסגור את התריס
החשמלי .הדברים הקטנים האלו הם שעושים את כל ההבדל בחיים ,ומאפשרים שגרה הרבה
יותר נוחה".

 .7קירות זכוכית או דלתות צרות מדי בחדר האמבטיה הצמוד לחדר ההורים
"פעמים רבות אני נתקל בדלתות צרות מדי בין חדר השינה לחדר האמבטיה המחובר אליו",
אומר ארד.
"דלתות ברוחב של כ 45-ס"מ
מאוד לא נוחות .בנוסך ,בגלל
העובדה שחדרים אלו קטנים יחסית ,לעתים עושים טעות במיקום האסלה ומצמידים אותה
יותר מדי אל הקיר ,ואז מאוד לא נוח לשבת עליה".
האם כדאי לבחור בדלתות זכוכית בחדר האמבטיה שסמוך לחדר השינה? הראל" :הטרנד
שהגיע מהצימרים ,שבו יש חדר אמבטיה וחדר שירותים פתוח לא מתאים לכל זוג ,וצריך
לקחת זאת בחשבון .בנוסף ,אם בוחרים בקיר או בדלת זכוכית בין חדר השינה לבין חדר
האמבטיה הצמוד ,צריך לקחת בחשבון שלרוב יש חלון אוורור בחדר האמבטיה ,והוא לרוב רק
תריס מזכוכית ,מה שלא יאפשר לישון בחושך מלא אם הדלתות הן מזכוכית".

 .8תליית מסך הטלוויזיה בגובה לא נוח לצפייה
כיום המגמה היא לתלות את מסכי הפלזמה על הקיר .הראל" :הבעיה היא שכשממקמים את
מסך הטלוויזיה בגובה הנמוך מ 1.80-מטר ,זה מחייב אותנו להטות את הראש באמצעות
כריות ולהיות בתנוחה של חצי ישיבה ,ואז אם נרדמים כשהטלוויזיה דלוקה זה יכול לתפוס את
הצוואר .ההמלצה היא לתלות את המסך כמה שיותר גבוה לתקרה ,כך שניתן יהיה לצפות תוך
כדי שכיבה על הגב ,כשהעיניים מופנות בטבעיות לכיוון המסך".
מחפשים בעלי מקצוע באחריות? לרשימת המומלצים
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