
 

עמותת ותיקי בני שמעון ומעברים נגב  
 !לסדנה ייחודית מזמינים אתכם צפוני

צפויים לפרוש מעבודתכם או  אם אתם 
ם ועדיין לא מימשתם את  שכבר פרשת

 זכויותכם

-זה הזמן לקבל את המידע בתחום הכלכלי
 חברתי והתעסוקתי. -פיננסי, אישי

 25/1, 18/1, 4/1, 28/12 הסדנה תתקיים בתאריכים:

 18:00-21:00בין השעות 

 במתחם המועדון "שביל הזהב"  
 מבואות הנגב,לפני 

 בקיבוץ שובל 

 הדס טרנטו לפרטים והרשמה:
050-5547444 

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

המטבח, המטבח... לא אגזים אם אומר 
שהוא האזור החשוב ביותר בבית לתכנון.

מדוע?
הוא חלק מהחלל הציבורי של הבית וברוב המקרים 
רואים אותו כמעט מכל מקום. לכן תכנונו ועיצובו 

חייבים להשתלב במבנה הבית ובגווניו.

אין כמוהו בהתאמה אישית לדיירי הבית.

שטחו מוגבל ולכן נדרש תכנון חכם כדי לנצל 
כל פינה בו

עלותו גבוהה יחסית להוצאות הבניה או השיפוץ 
ולכן כדאי להשקיע בתכנון, בעיצוב ובבחירת אנשי 

המקצוע המתאימים לביצוע.

טיפים חשובים 
בתכנון המטבח

שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com
ShirleyDesign.co.il

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

אז על מה לשים דגש כשמתכננים 
מטבח?

קודם כל, זכרו לטפל בתכנון המטבח מוקדם ככל 
שניתן. 

תכנון מוקדם בשלבי השיפוץ או הבניה הראשונים 
יאפשר לשלב את המטבח בצורה הטובה ביותר. 
יוצר שינוי  פעמים רבות שינוי אדריכלי קטנטן 
משמעותי מאוד למטבח ולמראה של כל אזור 
הסלון ופינת האוכל. ככל שמתייחסים לכך מוקדם 

יותר, כך פשוט יותר לבצע וגם עולה פחות.

חלום ה"אי" במטבח:
האם פינת אכילה במטבח חשובה לנו לארוחות 
היומיום? אם כן, ננסה למצוא לה מקום, אך לא 
בכל מחיר. אם הבית אינו גדול ופינת האוכל קרובה 
למטבח, לפעמים חבל להקצות מקום לאי, כי זה 

עלול לבוא על חשבון מרחב תנועה חשוב במטבח 
או אחסון.

תאורה נכונה:
יש לתכנן תאורה מעל משטחי העבודה ולא רק 
במרכז המטבח. תאורה במרכז המטבח בלבד 
תכנון  העבודה.  משטח  על  צל  ליצור  עלולה 

התאורה, כמובן, הוא גם עניין עיצובי.

אם יש "אי", כדאי לתכנן תאורה במרכזו. מבחינה 
עיצובית, פעמים רבות נכון לרכוש גוף תאורה 
תלוי מהתקרה, כדי ליצור הפרדה קלילה בין אזור 

המטבח לשאר אזורי הבית.

לסיכום הנושא של תכנון המטבח  - שתי נקודות 
ועיצוב  וממוקד  נכון  תכנון  עיקריות:  חשובות 

שישתלב עם שאר הבית.

שלכם תמיד, שירלי
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