
 פשוטה: שינוי קטן בבית, עומדת דילמה לא  בפני כל אלו העומדים לקראת בניה, שיפוץ או אפילו ביצוע

 באיזה סגנון עיצוב לבחור?

 ריבוי האפשרויות מביא לא פעם, לתחושת בלבול.

, על מנת לסייע לכם לבחור בתבונה בהתאם אנו שמחים להגיש את מדריך סגנונות העיצוב הישראלי המקוצר

 .מכם האישילטע

 

 יכפר עיצוב סגנון

נוצר אי שם באירופה ובארה"ב של תחילת המאה שעברה, בה השתכללו יכולות העיצוב, סגנון העיצוב הכפרי 

 עם התקדמות הטכנולוגיה. ,היצור וההתקנה

 

צת סגנון עיצוב כפרי הינו סגנון דומיננטי מאד, בעל אמירה אישית שאין ניתן להתעלם ממנה. כיום, עם פרי

 הגבולות בתום העיצוב, ניתן לעדן את סגנון העיצוב, על ידי שילוב אלמנטים מודרניים ואווריריים יותר.

 

 

 מה הסגנון כולל?

 

ניצול חומרי גלם טבעיים ועיבודם המינימלי, שמירה על תכונותיו הטבעיות של החומר, שימוש בצבעים חמים, 

 פיתוחים בעץ ופרזולי מתכת בעלי נוכחות.

 

 החומרים הרווחים?מהם 

עצים מלאים משובחים, אבנים ולבנים שאינן מעובדות או מעובדות קלות, בדים 

 טבעיים, עור טבעי ועוד.

 

סגנון העיצוב פותח פתח רחב לשילוב פריטי עיצוב משלימים הקורצים לַעבר, בכל 

  רחבי הבית. לדוגמא:

 

עוניים, סלסלת ביצים אי כפרי בעל משטח עץ עליו מונחים סירי אמייל צב  - מטבח

 או פירות מרשת לולים, תצוגת כלי בישול עתיקים ועוד.

 

ארון עץ מלא בעל חזיתות ממוסגרות, ארון משלים מעץ מלא בעל צבע שונה ופרזול מעניין  – חדר אמבטיה

  ועוד.

 

מיטה מעץ מלא ושידות  – חדר שינה

תואמות, בעלות אפשרות לפיתוחים 

ים משלימים כגון מעניינים ושילובן עם חומר

 זכוכית "סבתא".

 

הענקת אופי ייחודי לחדר  – חלל המגורים

עם שידת נוי במראה עתיק, מערכות ישיבה 

מעץ המשולבות בדים טבעיים במרקמים 

 או שולחן קפה מעץ טיק משובח. ,שונים

 



 

 

 סגנון עיצוב מודרני

 

 . ותוספות כן הוא: עכשווי מאד, נקי ונטול אלמנטים –עיצוב מודרני כשמו 

 

. אדריכלים מודרניים 20-העיצוב המודרני התפתח לתורה שלמה, בעקבות המהפכה התעשייתית של המאה ה

בטון  תלגובה, משולב , והחלו לאתגר את חוקי המשיכה בבניההתעלמו לחלוטין מסגנונות העיצוב המסורתי

 בקווים גאומטריים נקיים וחדים. תוזכוכית ומעוצב

 

המוטו הינו פונקציונאליות ויעילות, תוך . וים גאומטריים ישריםעיצוב מודרני מאופיין בקוסגנון בהתאם לכך, 

 שמירה על מינימליות הכרחית.

 

 מה הסגנון כולל?

 

 וסגנון חייהם. ומשקף היטב את אופים של הדיירים, מקצועםקורץ לעתיד עיצוב מודרני משדר קידמה וחדשנות, 

 

עוצב בקווים ישרים וללא קישוטים, ומשלב בין חומרים תעשייתיים שונים כגון בטון, ריהוט מודרני הינו ריהוט המ

 וישווה לו חמימות הדרושה לחלל הביתי. ,נחרץאת הסגנון הויעדן זכוכית ומתכת. שימוש ברהיטי עץ יאזן 

טים על עיצוב מודרני עושה שימוש בגופי תאורה שקועים או חלקים, בעלי אופי אולם כאלו אשר אינם משתל

 המרחב.

ולעיתים הבלחות של צבע בולט כגון צהוב  ,פאלטת הצבעים תכלול צבעים בהירים, שילוב בין שחור ואפור

 ואדום, באיזון מוקפד.

 

 החומרים הרווחים? םמה

 

עיצוב מודרני ישלב בין מתכת, אבנים מעובדות, זכוכית, בטון, קרמיקה מעובדת ומוחלקת ועוד. ריהוט העץ 

 יקות ופורניר, תוך שימוש מועט בעץ מלא. יימוש בעצים מעובדים, פורמיעוצב תוך ש

 

 עיצוב מודרני ברחבי הבית:

 

  מטבח

 

במטבח ישאף ליצירת מראה חלק ונקי ככל האפשר. בהתאם לכך, חזיתות הארונות יעדרו מסגרות  עיצוב מודרני



מחומרים סינטטיים כגון פורמיקה או פורניר ויעוצבו כמשטח חלק, ובו ידיות אינטגרליות. חיפויי החזיתות ייוצרו 

 בצבעים שקטים.

 הקירות יחופו במשטחי זכוכית מדוגמת או חלקה, או בשיש בעל מראה קר בגוונים אפור או שחור.

במטבח מודרני אין מקום לתצוגת כלים עתיקה, ומומלץ לשמור על משטחים נקיים ככל האפשר על מנת לשמר 

 את הסגנון.

 

את הסגנון המינימליסטי, עם גופי תאורה מעניינים ופריטי עיצוב משלימים כגון שעון קיר  לאזןיתן יחד עם זאת, נ

 וצמחיה נופלת.

 

 חלל המגורים

 

 עיצוב מודרני עושה שימוש בחלל פתוח, ומחלק אותו לחללי משנה על פי צורכי השימוש.

 

ט המודרני יעשה שימוש בחומרים מגוונים חלל המגורים יחולק לפינת אוכל ולמרחב ישיבה ובידור, כאשר הריהו

 ומשולבים ובהם עץ, מתכת ופלסטיק.

במידה ובוחרים בריהוט עץ לפינת הישיבה או לפינת האוכל, יעשה שימוש בעץ מעובד ומלוטש, לעיתים צבוע 

 בלכה בעלת נוכחות משמעותית.

 

 חדרי השינה

 

, תואמותניתן לעצב לצד המיטה שידות  ןהשינה. כדר יגדירו היטב סגנון עיצוב מודרני גם בחמרחפים  רהיטי עץ

 בעלות קוים גאומטריים ברורים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדרי האמבטיה

 

עיצוב מודרני באמבטיה יכלול שימוש באלמנטים נקיים ככל 

האפשר. ארון האמבטיה יעדר נוכחות בולטת, ויספק פונקציונליות 

ת שקטה, כאשר הקווים הינם נקיים, החזיתות חלקות והידיו

אינטגרליות. ניתן לשלב משטחי עץ, שיש או חומרים אקריליים 

 חדשניים, המגיעים בטווח רחב של צבעים.

 

 


