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סיפורי בדים

מלבישים את הבית 

שנים האחרונות תפס תחום ההום סטיילינג, עיצוב ב
הישראלי.  בציבור  מודעות  יותר  הבית,  והלבשת 
באינטרנט  השונים,  במגזינים  לתחום  החשיפה 
בדוגמת  עיצוביים  מהפכים  המציגות  טלוויזיה  ובתכניות 
לנגיש,  הבית  עיצוב  תחום  את  הפכו  והאחרי",   - "הלפני 

ישים, ומעל לכל - נחשק על ידי כולם. 
מרחב  וריענון  שדרוג  בשינוי,  עוסק  סטיילינג  הום 
המחייה, המגורים והעסק שלנו,  תוך התייחסות למעטפת 
ויצירת  בהלבשה  ומתמקד  קיים,  כנתון  הקיימת  החלל 
סגנון ואווירה בבית. התהליך נעשה על ידי שדרוג וריענון 
בצירופים  ובשימוש  קירות  בשבירת  צורך  ללא  הקיים, 
ריהוט  בחירת  קיימים,  ואוספים  חפצים  צבע,  של  נכונים 
לבית,  סטיילינג  אביזרי  התאמת  הנתון,  לחלל  המותאם 
בחירת גופי תאורה, חיפויי קיר ועוד. הום סטיילינג עוסק 
בהתאמת סגנון עיצובי אישי לכל בית ובית, ומאפשר בפרק 
באיכות  ושיפור  שינוי  מטרה,  ממוקד  ובתהליך  קצר  זמן 

וסגנון החיים על ידי עיצוב מרחב המחייה האישי שלנו.
כמעצבת בתים והום סטיילינג, אני נשאלת רבות  על 
מהו ה - דבר, ה - אלמנט שיעשה את השינוי המקסימלי 
על  ביותר  המיידית  ההשפעה  את  לו  ושיש  הבית,  בחלל 

נראות הבית, ברמת ה"כאן ועכשיו".
את  שואב  הבית,  והלבשת  עיצוב  סטיילינג,  הום 
אחד  האופנה;  מעולם  בכדי  ולא  והשראתו  הגדרתו 
נכון  שימוש  הוא  הבתים  בהלבשת  החשובים  האלמנטים 

ומדויק בטקסטיל. 
בחנויות  כיום  המוצע  סופי  האין  והמגוון  השפע 
מדובר  אם  בין  הארץ,  ברחבי  הפרושות  הטקסטיל 
בטקסטיל ובדי ריפוד תוצרת הארץ או מחו"ל, מהווה כר 
יצירה והשראה רחב יריעה כשאני מתחילה לעצב ולסגנן 
מראה של חדר אחד בבית או חלל מסוים. כבר לא מדובר 
ב"זריקות צבע פה ושם", אלה בשילובים של טקסטורות, 
וכשמדברים  יותר.  לנו להעז  גוונים המאפשרים  מרקמים, 
נכונה של בדי  בבדי ריפוד - השמיים הם הגבול. בחירה 
הריפוד ושילובי טקסטורות נותנים עומק ומוסיפים רבדים 
אווירה  ויכולים לשנות  נוספים לחזות הכללית של הבית 

ולספר ספור שלם. 
כריות

לשדרג  ביותר  המהירה  הדרך  הינה  נוי  כריות  הוספת 
כל ספה, ללא יוצא מן הכלל. הוספת כריות נוי במרקמים 
או המתכתבים  הספה,  לצבע  ובגוונים המשלימים  שונים 
עם גוונים אחרים בחדר, מוסיפה צבע ושמחה לכל סלון. 
גם בחדרי שינה או בחדרי ילדים, כריות נוי הן בעיני כמו 

"סוכריות", הן יכולות להדגיש את פלטת הצבעים שבחרנו 
לחדר, להוסיף לעתים קריצה הומוריסטית, ובעיקר להוסיף 
אווירה ולחדד את הסגנון העיצובי שבחרנו לחדר. היתרון? 
שלא כמו ברכישת ריהוט קבוע לבית, כמו סלון לדוגמא, בו 
אנו משקיעים את מיטב כספנו, עלויות הרכישה של כריות 
נוי הינן שוות לכל נפש, ואנו יכולים לשנות לחלוטין את 
האווירה על ידי החלפת כיסויי הכריות לפי עונות השנה, 

או לפי האווירה אותה אנו רוצים לשדר. 
שטיחים

אני יודעת. מדינה חמה. מה פתאום שטיח ואיך מנקים.
כיום, ברוב הבתים בהם אנו גרים, הנטייה העיצובית 
 open space אחד,  ושיתופי  מרכזי  חלל  ליצור  היא 
המחבר בין הסלון, פינת האוכל, מבואת הכניסה והמטבח. 
אנו אוהבים לארח, וזה אכן נותן פתרון נוח ומתאים יותר 
לבתים העכשוויים. הוספת שטיח לסלון, תוחמת ומגדירה 
נוספת  דרך  זו  אותו.  ומייחדת  בסלון  האירוח  אזור  את 
למצוא  ניתן  כיום  הסלון.  לחלל  וצבע  טקסטורה  להוסיף 
כבדים  שאינם  שטיחים  וניקוי,  לתחזוקה  קלים  שטיחים 

(לא במראה וגם לא במחיר).
חידוש ורענון פרטי ריהוט על זמניים

היכולת לחדש ולרענן את מראה הבית אינה נוגעת רק 
לבחירת ריהוט חדש והתאמתו לחלל נתון, אלא גם ביכולת 
שלנו לרענן פריטי ריהוט עתיקים או כאלו שיש לנו אליהם 
קשר רגשי עמוק, על ידי התאמה של בדי ריפוד חדשים. 
חדשים  חיים  הרהיטים  לאותם  לתת  לנו  מאפשרים  אלו 
ומראה עשיר יותר לסלון ולכל חדר בבית. שתי הכורסאות 
מדובר  הבית.  בעלת  של  לסבתה  שייכות  היו   - בתמונות 
בפריטי ריהוט וינטאג'ים מקוריים מראשית שנות ה - 30 
בחרתי  לשיפוץ,  נשלחו  הכורסאות  הקודמת.  המאה  של 
עבורן בדי ריפוד עדכניים, עם טקסטורה קלאסית הקורצת 
לסגנון רטרו ובגוונים התומכים בפלטת הצבעים שבחרתי 
הסלון.  של  הכללי  המראה  עם  והמשתלבים  הסלון  עבור 
הכורסאות זכו לעדנה מחודשת, ובעלת הבית זכתה לקבל 
במראה מחודש  רב,  רגשי  ערך  בעל  ריהוט  פריט  בחזרה 
ומעודכן וכזה שאינו נראה בכל בית ובית. ייחודיות היא 
ערך שניתן להשיג גם באמצעות שימוש נכון בבדי ריפוד 
וטקסטיל המשנים לאין ערוך מראם של כל כסא, ספה או 

כורסא ישנים.
וילונות 

אנו חיים במדינה ברוכה ורווית שמש ואור, וכעת בעונת 
הקיץ, כאשר שעות היום ארוכות יותר, אנו חשים זאת יותר. 

חיבה  גם  לנו  יש 
גדולים  לחלונות 
ת  ו נ י ר ט י ו ו ל ו
לחצר  היוצאות 
למרפסות.  או 
בתחום  גם 
השפע  הווילונות 
אינסופי  הוא 
מבחינת  הן 
והן  המחירים 
המוצרים  מבחינת 
כיום  המוצעים 
חשוב  בשוק. 
תחילה  שנגדיר 

מה הצורך בכל חדר וחדר: יש חדרים בהם נעדיף הצללה 
מלאה, יש חדרים בהם הצללה חלקית, ויש חדרים - לרוב 
בסלון - בהם הווילון הוא חלק בלתי נפרד מהעיצוב הכללי 
כבוד.  של  מקום  אף  להם  ויש  בבית,  המרכזי  החלל  של 
בין  למסך  שלנו  הדרך  גם  היא  בווילונות,  נכונה  בחירה 
יותר  ואלגנטי  מעודן  ומראה  רכות  להוסיף  לפנים,  החוץ 
וילון  וחדר. כאשר מדובר בסלון הבית, הוספת  לכל חדר 
בהיר מאפשרת לנו מצד אחד פתיחה מלאה של הוויטרינה 
מיסוך  לנו  מאפשרת  עדיין   - שני  ומצד  מלא,  יום  לאור 

מעודן ואת מידת הפרטיות הנחוצה לנו. 
הבית.  הוא המלך של  - הטקסטיל  בכלל  ספק  אין  לי 
הוא מאפשר לנו מגוון של אפשרויות ושפע של רעיונות 
שאנו  כשם  מחדש.  הבית  את  ולעצב  לסגנן  יצירתיים 
בוחרים את הבגדים שאנו לובשים, בחירה נכונה של בדי 
הסגנון  את  מחדדים  נוי  וכריות  וילונות  שטיחים,  ריפוד, 
צבע  שמחה,  רכות,  לו  מוסיפים  לבית,  שבחרנו  הכללי 
לובשים,  שאנו  הבגדים  כמו  הבית,  גם   - זכרו  ואווירה. 
כשמדובר  זמן.  לכמה  אחת  סגנון  ושינוי  ריענון  דרושים 
כל  ולחדש  ולשדרג  לשנות  מאוד  קל  טקסטיל,  בפרטי 

מראה.
כתבה: מירב סואד - הום סטיילינג, עיצוב והלבשת בתים

meravp.design@gmail.com  :לשאלות
        MeravSouedHomeStyling

 

על טקסטיל, בדי ריפוד ומקומם בעיצוב הבית


