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 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

בין אם אתם בונים בית חדש או משפצים, 
המטבח, לב הבית, יהיה חלק מהשינוי

המטבח הישראלי עבר תהפוכות רבות לאורך 
השנים, מחדר סגור או מופרד חלקית, לאזור 
בולט ומרכזי, שמתוקף היותו כזה, חייב להשתלב 
הן תכנונית והן עיצובית עם כל הקיים באזור 
הציבורי – הסלון, פינת האוכל ועוד. ואם במטבח 
עסקינן, אי אפשר שלא לדבר על אותו פריט 
מהותי שאף משפחה ישראלית אינה מרגישה 
שלמה בלעדיו – האי. בחוויה שלי כמעצבת, אין 
משפחה שהגיעה אלי לתהליך תכנון ועיצוב חדש 
שלא העלתה את נושא האי במטבח. רובן רוצות 
אי במטבח, עבור מקום ישיבה לארוחות קלות, 
אחסון נוסף או פשוט כי זה מראה כל כך מקובל 
במטבחים היום, שהוא נראה להן הכרחי. אם 
כך, בואו נראה איך מתכננים נכון מטבח, לרבות 

כזה הכולל אי.

תהליך נכון של תכנון ועיצוב מטבח יכלול 
שילוב של מעצבת פנים ומעצבת מטבחים.
מכיוון שהמטבח כיום הוא חלק בלתי נפרד 
מהחלל הציבורי,  חשוב מאד שמי שמתכנן אותו 
יכיר את תכנון הבית וידע לתכנן את המטבח 
כחלק מהבית ולא כיחידה עצמאית. מעצבת 
המקבלת את פניכם בחברת מטבחים, טובה ככל 
שתהיה, אינה יודעת לתת את המענה הזה. היא 
תתכנן את המטבח בפני עצמו, מבלי להתייחס 
לסובב אותו, לא כל שכן כאשר יש לה אינטרס 
ברור להגדיל את המטבח ואגב כך את המכירה.

 המטבח, לב הבית.

אם משפחה רוצה אי במטבח ותגיע עם בקשה 
כזו לפגישה באחת מחברות המטבחים, היא 
יכולה להיות סמוכה ובטוחה שהיא תקבל אי, 
גם אם זה יבוא על חשבון אחסון נכון במטבח 
או על חשבון מעבר נכון לאזור הסלון וגם אם זה 
יגדיל משמעותית את החריגה בתקציב. הלקוח 
רוצה  - הלקוח יקבל, העיקר שהמכירה תתבצע, 

רצוי במקום.

נוכחות של מעצבת פנים מקצועית באותה פגישה 
תספק ללקוח מענה מקצועי לא רק לטעמו 
מבחינת התאמת סגנון ותקציב אישי, אלא גם 
בתכנון הבית. היא תכין מראש תוכנית מתאימה 
למטבח, מתוך ראייה כללית של החלל ובפגישה 
עם מעצבת המטבחים היא תחדד את התוכנית.

מניסיוני אני יכולה לומר, כי בדרך כלל, בעזרת 
תכנון נכון, ניתן להוסיף אי למטבח, אבל חשוב 
לדעת שלא תמיד זה כדאי. למשל, אם הבית קטן 
ופינת האוכל ממילא קרובה, לעתים קרובות חבל 
להעמיס על השטח המצומצם ממילא גם אי. כל 
בית והתכנון שלו,  כל בית והדרישות השונות של 

המשפחה שגרה בו.

ואם כבר מצאנו מקום לאי במטבח, למה 
לשים לב?

כאשר מתכננים את האי, חשוב לתת את הדעת 
על גובהו, שכן הוא ישפיע על השימוש בו, על חיפוי 

המשטח ועל רכישת הכיסאות עבורו.

אי בגובה של 90 ס"מ הוא הנפוץ ביותר. זהו גם 
גובהו של משטח העבודה במטבח ולכן ניתן 

להשתמש בו כמשטח עבודה נוסף. אם הוא 
משמש כמשטח עבודה עיקרי, רצוי שיהיה מחופה 
בשיש או בחומרים עמידים אחרים, כגון דקטון או 
גרניט פורצלן. אם לא, הוא יכול להיות גם מחופה 
בעץ. הישיבה לידו גבוהה מהישיבה ליד השולחן 
בפינת האוכל ונוחה עבור רוב המשפחות, אך 
פחות עבור משפחות צעירות, או לחילופין - 
אנשים מבוגרים, אם כי קושי זה ניתן לפתרון 

באמצעות כסא נוח, יציב ומכיל.

ניתן גם לעשות אי בגובה של  110 ס"מ. זהו גובה 
שאנחנו רגילים לראות בבארים ובמקומות בילוי. 
יש סוגי תכנון שיכולים להכיל רק אי בגובה כזה. 
הוא מיועד לארוחות קלות ויש לו מראה ייחודי  - 
או שאוהבים אותו או שלא. אי כזה מתלבש לרוב 
על משטח מטבח קיים ורצוי שיהיה עשוי מחומר 

מעניין אחר ולא משיש. 

אי בגובה של 75 ס"מ הוא למעשה אי בגובה של 
שולחן. הוא יכול, למשל, לשמש כהמשך לאי–

עבודה בגובה של 90 ס"מ. היתרון שלו מתבטא 
בכך שזו הישיבה הנוחה ביותר ואנו מורגלים 
בה. בנוסף לכך, כאשר אזור הישיבה במטבח 
הוא בגובה זה, יש לנו באופן אוטומטי עוד כמה 

כסאות זמינים לשולחן שבפינת האוכל. 

הביתה,  מכניסים  שאנחנו  אלמנט  כל  כמו 
תכנון וחשיבה נכונה וכוללנית ייתנו את המענה 

והתוצאה הטובה ביותר להשקעה שלכם.

 שלכם, 
שירלי 

מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

בעודנו מסובים, אני וע’ חברי 
הקרוב, בחצר ביתו באחד 
לוגמים  השבוע,  מערבי 
ומתבדחים  קרה  בירה 
בציניות על עניינים ברומו של עולם )עניינים 
שיישארו חסויים, כי אחרת שנינו נישן בחוץ...( 
הוא מרצין לפתע ושואל: “תגיד כמה צבעים יש 
בעולם הזה?” הבטתי בו במבט משתאה: “מה 
זאת אומרת?” לשאלתי הנ”ל הגיעה תשובה 
שממש לא ציפיתי לה: “אני חייב לקבוע תור 
לרופא עיניים”. מיותר לציין שע’ אינו מרכיב 
משקפיים, אפילו לא לקריאה. הבטתי בו במבט 
הכי רציני שיכולתי לגייס אחרי שלוש כוסיות 
ויסקי והודעתי לו שזהו זה - הוא חייב ללכת לישון. 
ורק שיידע שבעולם שלנו יש שלושה צבעים 
עיקריים: שחור, לבן ואפור, כשהאחרון מלא 
בגוונים שרק השד והאשה רואים אותם. “כן”, 

הוא עונה לי, “אתה צודק. גם אני הייתי בטוח 
שזה המצב, עד שנסעתי עם אשתי לבחור צבע 
לקירות החיצוניים של הבית החדש.” התחלתי 
לחשוב במהירות על עוד צבעים שיש בעולם: 
אדום, צהוב, כתום... ע’ קרא את מחשבותי והוסיף 
ירוק, סגול, כחול, תכלת, ורוד. ברגע שהצבעים 
הידרדרו לירוק זית צעקתי: “חדל!” ע’ הביט 
בי משתאה, כי בדיוק רצה להגיד סגול חציל. 
ראשית, הודעתי לו אחר כבוד שאין דבר כזה 
“סגול חציל” או “ירוק זית”. יש או סגול או חציל 
ולחילופין, או ירוק או זית. הוא התחיל למלמל 
משהו על סגול לילך, שנראה לו לבן לגמרי, 
בעוד זוגתו והמוכרת, שעדשות משקפיה היו 
עבות יותר מתחתיתו של בקבוק הוויסקי, גיחכו 
עד צחקו צחוק פראי למראה מבטו המטומטם, 
בשעה שבהה בקטלוג הצבעים. הוא סיפר לי 
שראה עוד גבר אחד בסיטואציה דומה. “לא היה 

לו מושג, לגבר ההוא, מה זה סגול לילך. ראיתי את 
המצוקה בעיניים שלו ידעתי שהוא לא מבין מה 
רוצים ממנו. ניגשתי אליו והוא לחש לי: ‘תחשוב 
שזה לבן והסיוט יגמר’.” “נו”, שאלתי. “נגמר?” 
הוא חייך. “איזה נגמר? הן עברו לדבר על צבעים 
של חום מדבר וצהבהב סהרה, שיתאים לירקרק 
נרקיסי ואפור שחרחר עם כתמים לבנבנים.” 
“אלוהים לקח לנו צלע והמציא סטרטאפ”, עניתי 
לו. “מה?” עלתה השאלה מעיניו, שהיה בהן צבע 
כחלחל זהבהב, שנמצא רק בקריביים. “אתה 
רואה מצוין, אבל רק את התמונה הגדולה, את 
העיקר. הן רואות את הדברים הקטנים, את 
הדקויות, את הגוונים ואת ה-17 טון אבק שיש 
על מסך הטלוויזיה. זו הסיבה שאנחנו בחיים לא 
נבין איך לאפור יש 50 גוונים ואיך הסגול יכול 

להיות גם צבע וגם ירק.”     

הרגע בו הפכתי לאמא שלי

על העיוורון 

נקודת  את  זוכרת  אני 
הזמן המדויקת בה הפכתי 
להיות אמא שלי. זה לא 
התחלתי  כאשר  קרה 
להעדיף ליפסטיק אדום על פני כל השאר, גם 
לא כאשר למדתי להכין את מאכלי העדה כמעט 
כמוה, או כשעברתי לנעול נעלי עקב.. , זה היה 
במעבר של ביתי הבכורה, מכיתה ו' בבית הספר 

היסודי, לחטיבת הביניים. 

יכול מאד להיות שהיו עוד כמה רגעי דמיון, כמה 
שנים קודם לכן, אבל ההכרה המוחלטת שאכלתי 
אותה ומשהו בה השתלט עליי, הכתה בי בשיחת 

סלון של ערב שישי.  

"החבר'ה נפגשים בפארק, אני מצטרפת אליהם".. 
אין בעיה מתוקה, זה מקסים שאתם סוף סוף 
נפגשים. רק תקפידי לחזור עד 24:30. "חחח, מה 
24:30? אנחנו יוצאים רק ב-24:00!, כולם חוזרים 

הביתה רק לפנות בוקר..". 

בעוד מאבק מטורף מתחולל בתוכי, המילים 
יוצאות מפי ללא תכנון מוקדם: "יפה שלי, כולם 
יכולים לחבר את פלטת השבת לפילר החשמל 
בגן המשחקים, להעמיד את הסיר של הג'חנון 
 1:00 ולאכול יחד את ארוחת הבוקר.. את ב- 

בבית, וזה אחרי חצי שעה תוספת. לא שנייה 
מאוחר יותר".  

"אוף, אימא, לכולם מרשים ורק לי לא", התחיל 
מצעד הסחיטות הרגשיות. 

כאן. בנקודת הזמן הזו.. המדויקת כל כך, הפכתי 
להיות אימא שלי, תוך שאני יורה נאום חוצה סלון- 
"אני אימא שלך, אני לא אימא של כולם", נעמדתי 
על שתי רגליים יציבות ומתחתי את בית החזה. "מי 
זה כולם?" מרוצה מהאפקט המתגבר ומהאופן 
שבו אני מגלמת את תפקיד הסופר-אימא של 

עצמי. 

"אבל אימא, את לא מרשה לי כלום.., עדיף כבר 
לא ללכת". הקטנה שלי פורצת בבכי וקורעת 
את ליבי. היא בורחת לחדרה וטורקת את הדלת. 
נותרתי בסלון תוהה ביני לבין עצמי מתי תמו 
ימי התום ואיך קרה שבלי שום הודעה מוקדמת 

הילדה הפכה לנערה. 

אז כבר חלפו כמעט שנתיים מאז, והניסיונות 
לבחון גבולות הולכים ומתגברים. פעמים רבות אני 
מוצאת את עצמי בפחד שמא אנחנו מתבלבלים 
בין עצמאות לבין הפקרות. בין לשחרר להם חבל 
לבין לדאוג שהם לא יתלו את עצמם באמצעותו. 

דיי באשמתנו, לילדים שלנו יש כל-כך מעט זמן 
להיות ילדים. הם מתבגרים מהר מדי ולא רק 
בגלל ההורמונים שמתגנבים לנו אל תוך האוכל. 
הם מתבגרים מהר מדי מפני שהגבולות בין עולם 
הילדים ועולם המבוגרים שהיו בעבר ברורים 
מאוד, דהו כמו כתובת שנשכחה על קיר לבנים 

חשופה לשמש. 

חד  שייך  לא  כבר  בעולמנו  דבר  שום  כמעט 
משמעית רק לעולם המבוגרים או רק לעולם 
הילדים. ההיררכיה, חברים, מתה והגיע הזמן 
להודות בכך. וגם בעובדה שיש לנו את כל הסיבות 
שבעולם להתגעגע אליה ולנסות להחזיר אותה 

לחיים. 

ההירארכיה מתה לא רק כאשר בוחנים את האופן 
בו אנו מתנהלים עם ומול ילדינו, היא מתה גם 
בתקשורת, במרחב הציבורי, בשיח בין חברים. 
ההיררכיה מתה במסדרונות בית הספר, בארון 
הבגדים. ההיררכיה מתה בהיעדר מבוגר אחראי, 

היא מתה כשגבולות מטשטשים. 

אני זוכרת את נקודת הזמן המדויקת בה הפכתי 
להיות אימא שלי.. מאז אני מנסה בכל כוחי להיזכר 

ברגעים נוספים. 
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