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11 טעויות שאתם עושים בעיצוב הסלון
היכן למקם את הספה, באילו מקרים אסור לשים אריחים קטנים מדי ומה אסור

שיהיה במעבר בין הסלון למטבח. המקצוענים עם התשובות

פורסם:  06.08.15 , 06:09 מורן רגב

ההוכחה שלכם

למה חשוב לדרוש חשבונית מבעל מקצוע
יעקב הלום

רבות דובר על היקף העלמות המס בישראל והממשלה מכינה
תכניות להילחם בתופעה. כמה כסף באמת מגלגל השוק
השחור והאם בעלי המקצוע בישראל הם מרכז הבעיה?

למה חשוב לדרוש חשבונית מבעל מקצוע

ישנן לא מעט טעויות נפוצות בעיצוב הסלון בבית. אריחים קטנים בדירה קטנה, חלון הפונה
לכיוון מערב בסלון, תאורה חלשה ועוד ועוד. אז מהן הטעויות הנפוצות שעושים הישראלים

בעיצוב הסלון?
 

עוד בנושא:
נכון או לא נכון: 7 מיתוסים על עיצוב פנים

מחירון עבודות בעלי מקצוע לבית
חדר ילדים: איך מעצבים אותו נכון

 
  

1. בוחרים את הריהוט לאחר השיפוץ
"פעמים רבות אנשים לא מתכננים את הריהוט ואת סידורו בסלון", אומר גיל קריטי מקריטי גיל
שיפוצים וחשמל. "זה גורם למצב שלאחר השיפוץ יש צורך להעביר חוטים גלויים. הדבר מאוד

מכער את הסלון.
 אם רוצים למקם מסך פלזמה
חשוב לדאוג מראש לשרשור

החוטים באמצעות צינור של צול
וחצי בתוך הקיר. צריך להכין

מראש את הארונית או את המדף
לממיר ולהחליט על מיקומים
מדויקים כדי ליהנות מקיר נקי

ואסתטי".
 

"פעמים רבות הקבלן ממקם
נקודת חשמל בקיר המיועד להיות

קיר הטלוויזיה, בגובה של 40
ס"מ", אומרת מעצבת הפנים ליאת הראל, "המחשבה היא נכונה, לפיה כך החוטים יהיו מוסווים

מאחורי מזנון סלון נמוך. הבעיה היא שכיום מרבית האנשים תולים את הפלזמה, ואז התוצאה
היא שעל הקיר היפה והייצוגי בבית נמתחים חוטי חשמל או תעלות מכוערות".

 
"לעיתים ניתן לפתור מצב כזה ולהפוך את מראה הסלון לנקי ומושלם על ידי נישת גבס

לטלוויזיה וסלילת החשמל בתוך הגבס", מוסיפים במוקד השירות של המקצוענים, "זו עבודה
לא יקרה במיוחד ושיכולה להסתיים ביום עבודה יחיד".

 
2. מיקום גב ספה בכניסה לסלון

"פעמים רבות אנשים ממקמים את גב הספה הגדולה ממול דלת הכניסה. זה הרבה יותר נעים
לשבת בסלון ולראות מי נכנס הביתה ולא עם הגב לכניסה" אומר קריטי.
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נפלתם על בעל מקצוע חאפר?

בעלי מקצוע בפיקוח

בנוסף לסינון ולהסרה של בעלי מקצוע שאינם אמינים
ומקצועיים מאתר המקצוענים, מוקד השירות שלנו גם עוסק
בגישור ויישוב מחלוקות הנוצרות מול בעלי המקצוע. כך שאם
הטכנאי נעלם באמצע העבודה, הבריז, דרש סכום גבוה או לא
תיקן את התקלה, אנו נפעל למציאת פתרון מוסכם ובמקרה
הצורך אף נפעיל עליו סנקציות להבטחת שביעות רצונכם

(צילום: דודו אזולאי - שני צלמים)

 
הראל מוסיפה: "זה גם אומר שכשאורח נכנס הביתה הוא מקבל תחושה שהוא צריך לקבל
הזמנה להיכנס. ההפרדה הזו יוצרת ניתוק ולא מזמינה. כדאי להסתפק בכורסה מאווררת

ונעימה שתהיה עם הגב לדלת, ולא למקם ספה גדולה שתחסום את החלל".
 

3. שני קירות זכוכית בסלון - עם הגב לנוף או בלי מקום לטלוויזיה
"כיום הנטייה היא למקם, פרט לקיר הטלוויזיה שגובל באחד מחדרי השינה, שתי ויטרינות
גדולות בקירות החיצוניים של הסלון", מתארת הראל, "הבעיה היא שבעצם אין מקום לשים

את הטלוויזיה, כי זהו קיר זכוכית, מצד שני, אם שמים ספה היא עם הגב לנוף. אם שמים אותו
על אחד מצידי הקיר צריך לסובב את הראש בזווית מאוד לא נוחה, ולטווח ארוך זה מאוד לא

פרקטי. לכן, אני ממליצה שיהיה רק קיר ויטרינה אחד בסלון".
 

4. חלון גדול חשוף הפונה למערב ללא וילונות
אומר קריטי: "כדאי להקפיד על מיקום הטלוויזיה, ולוודא שכשהווילונות סגורים האור מבחוץ
לא מפריע לצפות בטלוויזיה בשעות היום. בנוסף, באופן כללי כדאי מאוד להשקיע עוד כסף

ולדאוג שהזכוכית של הוויטרינה בסלון תהיה אנטי-סאן.
 זה אמנם מייקר, אבל לטווח

ארוך זוהי זכוכית שיותר מבודדת
ופחות מאפשרת חדירה של קרני

השמש, מה שעוזר בחיסכון
בהוצאות על קירור הבית. בנוסף,
זכוכית כפולה מבודדת גם בצורה

הרבה יותר טובה רעשים מבחוץ".
 

הראל מוסיפה: "אם החלון פונה
למערב, חשוב לדאוג לווילונות
עבים ואטומים כדי שלא לתת

לקרני השמש לחדור לסלון.
בשעות אחר-הצהריים קרני השמש נמוכות וחזקות, וכדי שלא לשרוף את הריהוט ואת הבדים

בסלון חשוב להקפיד על וילון כדי לא להיאלץ לסגור את התריס ולהפסיד את האור הנכנס
לחלל. אם החלון פונה למזרח, אין צורך בווילונות מאסיביים, אלא רק לווילונות ליופי כי בבוקר
השמש קלה ולא שורפת. אם החלון פונה לכיוון צפון הבית יהיה יותר חשוך ואפרורי, וזה נתון
שכדאי לקחת בחשבון כשבוחרים דירה. הבית יהיה אמנם יותר קריר, אבל לא ייהנה מאור

השמש".
 

5. מיקום ספת שזלונג בסלון לא סימטרי יוצר עיוות בחלל
הראל: "הרבה קונים בשנים האחרונות ספת שזלונג (שיש לה צלע אחת ארוכה המאפשרת
שכיבה). הבעיה היא שלא תמיד שני קירות הסלון מקבילים אחד לשני, כי הם אינם באותו
אורך, ואז זה גורם לעיוות גדול יותר בעיצוב הסלון כי השזלונג גורם לשולחן לזוז ולא להיות
במרכז, ואילו הטלוויזיה ממוקמת בזווית אחרת. כדאי מאוד לבדוק שהספה אכן מתאימה

לפרופורציות של הסלון".
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6. המעבר בין המטבח לסלון חסום וגורם ללכת בסלאלום בבית

"הקו שבין המטבח לסלון צריך להיות על ציר ישר", מסבירה הראל, "אם ריהוט מפריע לגישה,
התוצאה היא חוסר נוחות. הטעות היא כשממקמים אי במטבח ולא דואגים לגישה נוחה
מהסלון אל חלל המטבח. צריך להתאים את צורת האי לצורת החלל ולחשוב על נוחות

במעברים. שבילי ההליכה בבית הם שיתנו את תחושת המרחב וימנעו צפיפות. צריך לבדוק
את גודל הרהיטים ביחס לחלל, ולדאוג לצירי הליכה ישרים ונוחים".

 
7. אריחי מרצפות קטנים לסלון קטן

הראל: "הרבה אנשים נוטים לחשוב שאם הדירה קטנה צריך לקנות אריחים קטנים כדי שיהיו
הרבה אריחים על הרצפה. זוהי טעות, כי דווקא בדירות קטנות - כמה שהאריח הוא יותר

גדול, תחושת המרחב גדלה. ממש כמו שפאזל של 10 חלקים יראה מאוורר יותר מפאזל של
1,000 חלקים".

 
8. מיקום פינת מחשב או מכשירי כושר בתוך הסלון

"זה כמובן מאוד אישי ומשתנה בהתאם לצורכי המשפחה, אבל כשתכנון הבית נכון אין סיבה
שהפינה הכי מבולגנת בבית תמוקם בסלון" אומרת הראל, "זה אמור להיות החלל הכי ייצוגי.
אחסון משחקים, מכשירי כושר ופינת מחשב לא אמורים להיות בחלל הזה. גם אם החלל קטן
ואין ברירה יש דרך לדאוג שהם יהיו נסתרים באמצעות ריהוט שמתוכנן מראש לאחסן את

החפצים הייעודיים".
 

9. תאורה לא מספקת בסלון
הראל: "הטעות הנפוצה היא שאנשים לא מעריכים מספיק את גודל החלל ולא מתכננים

מספיק גופי תאורה להארתו. פעמים רבות אנשים מסתפקים בנורה ממוקדת, שיורדת למטה
ומאירה רק את השולחן. צריך לקנות תאורה שתפוקת האור שלה תהיה מספיק חזקה להאיר
את כל החלל, כדי לא ליצור חדר לא נעים שירגיש כמו מאורה. זה משפיע לרעה על תחושות
נפשיות של המשפחה כשאין מספיק אור בבית. טעות נוספת היא מיקום של גוף תאורה גדול

שממוקם לא במרכז הסלון, בייחוד בחלל המשותף למטבח ולסלון".
 

"ארץ נהדרת":
המציאות עולה על

הסאטירה

צפו: מה קורה
כשחופפים את השיער

עם קולה?

חוזה השכירות האבוד
של מסעדת "קינג

ג'ורג…

צילום: אלי סגל, עריכה: שי שבתאי
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קריטי: "כיום ישנו אור שהוא לא לבן מדי ולא צהוב ומעומעם, אלא צהוב-לבן. זוהי התאורה
המומלצת לדעתי לסלון. בנוסף, כדאי שיהיו כמה גופי תאורה שונים בסלון, כך שאם רוצים
לצפות בטלוויזיה לא צריך יהיה להדליק תאורה מרכזית חזקה, אלא להסתפק בתאורה

היקפית הצמודה לקירות".
 

10. מיקום גופי תאורה לצד מסך הטלוויזיה
הראל: "זו טעות כי אז לא ניתן לצפות בטלוויזיה בזמן שהאור דלוק. זה מאוד מסנוור. מה שכן
ניתן לעשות זה למקם גוף תאורה כמו פס לד שיושב מאחורי הטלוויזיה ורק זורק הילה עדינה

של אור, בלי שרואים את מקור האור".
 

11. מיקום שנדליר או גופי תאורה שיורדים למטה בצורה לא מדויקת
קריטי: "אם מחליטים למקם שנדליר חשוב שהוא יהיה במרכז שולחן הסלון או במרכז פינת

האוכל. חשוב לדעת מראש את המידה של הרהיטים ולהוריד את השנדליר בדיוק במרכז,
אחרת זה מפריע ויכולים להיתקע בשנדליר עם הראש. גם נורות שיורדות ישירות מעל אי

במטבח צריכות להיות מדויקות, ולשם כך צריך לבחור מראש את גודל הריהוט ואת גובהו".
 
 

מחפשים בעל מקצוע באחריות? לרשימת המומלצים
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