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ורוד בייבי :מה הם הצבעים השולטים
בחדרי הילדים?

חדר ורוד לבת וחדר כחול לבן  -האם מדובר בקלישאה הכי עתיקה בעולם או בחלוקה הגיונית? ו
נראים חדרי ילדים שלא עוצבו לפי החלוקה המגדרית הקבועה
מאת :לימור קלר
Tweet

בכל הקשור לעיצוב חדרי ילדים ,הנטייה הטבעית והראשונית של הורים היא לצבוע את החדרים של הילדים שלהם בגווני ו
בּן .תגידו שזה מתבקש והכרחי? תגידו שזה קלישאתי ויאללה ,בואו נתקדם לצבעים אחרים? יצאנו לבדוק את הסוג
תכלת ל ֵ
להישאר בקו המגדרי או לפרוץ את המסגרת ,זו השאלה.
מי אמר שצריך דווקא תכלת או ורוד בחדרי הילדים?
זה אומנם לא חוק שתכלת נועד לבנים וורוד נועד לבנות ,אבל למען נפשם הרכה של התינוקות שזה עתה נולדו ,לא נדביק
טפט סגול עמוק או נצבע קיר באדום זועק שיעורר אותם ,ומצד שני לא נשאיר אותם עם לבן משעמם ,כי בכל זאת אנחנו ח
כך מצטמצמות האפשרויות לגוונים העדינים והפסטליים ,שהוורוד והתכלת הם ,מה לעשות ,חלק מהם.

עיצוב :עדי אדליס ,צילום :טל ניסים

מי אתה בכלל?
התכלת מתקשר לתכונות של רוגע ושלווה ,ותראו לנו הורה אחד שלא ירצה להעניק לילדו התחלה כזו )מי אמר להתרוצץ יו
מסמל אהבה ונתינה יחד עם רוך ורגישות ,ומי לא ירצה לגדל את צאצאיו לפי תכונות נשגבות כאלה? עם הזמן התחלפו הקי
התכולים המלאים של פעם לחדרים "עם נגיעות של צבע"  -שזה אומר חדר בצבעי רקע בהירים כמו לבן ,שמנת או בז' ,אב
אותן נגיעות – בוורוד ובכחול על גווניהם .בנות גלשו גם לסקלת הסגולים ,ובנים הרשו לעצמם להתפרע עם ירוקים.

פורומים
פורום אדריכלות
בניהול יוליאנה ריסקוף

פורום עיצוב פנים
בניהול קרן רוזנר

פורום מטבחים
בהנהלת בלורן

פורום חלונות
בהנהלת חברת קליל

פורום מיזוג אוויר
בניהול בר מערכות
לפורומים נוספים

למה לשמור על צבעים מגדריים של תכלת וורוד בחדר הילדים?
יש לכם נטייה לשתף את הילדים בבחירה? ברוב המקרים בנות יבחרו בוורוד שוב ושוב ,במיוחד אם לא חצו את גיל  .10מק
לסגול .זוכרים את המוצץ ,השמיכה הראשונה ואת כובע הצמר? בדרך כלל היה שם ורוד או כחול ,ואתם רק נמנעתם מלשיי
"צבע הבנות" ולבתכם את "צבע הבנים" .זה לא שבחרתם ,אלא פשוט זרמתם .יש גם אמירה מסוימת בשיוך מגדרי לצבע :ה
בת ,ואפשר לראות את זה בחדר שעיצבנו לה .חוץ מזה ,לא חייבים למלא את החדר בוורוד או תכלת מפאנל ועד תקרה כי,
של שני הצבעים ייראו נפלא.
המעצבת אורלי דקטר עיצבה חדר בנגיעות ורודות משום שזו הייתה "בקשת הלקוחה" ,ילדה בת " .4אני מאמינה שילד צר
לעיצוב החדר שלו" מסבירה דקטר" ,ולכן בבחירת הקונספט אני מתשאלת אותו על הצבעים האהובים עליו ועל התחביבים
בהתאם .במקרה הזה הילדה ביקשה חדר של נסיכות ולבבות ,וורוד הוא הצבע האהוב עליה .את הגוונים שנבחרו  -ורוד בי
פוקסיה  -עידנתי בצבעים של שמנת ומוקה והוספתי להם נגיעות של ירוק זית שמשתלבים עם רצפת העץ .לארון ולמיטה נ
כדי לשמר את הריהוט לאורך זמן".

חדר לבבות לילדה בת  4בוורוד ,שמנת ומוקה .עיצוב :אורלי דקטר .צילום :גדעון לוין

עוד חדרים שעוצבו לבן או לבת באופן מובהק:

חדר לבן ,עיצוב :סיון קונוולינה ,צילום טל ניסים

חדר של ילדה בת  ,10עיצוב :אריאלה ענבר ,צילום :נדב פקט

למה לזנוח את התכלת והוורוד וכן להשתולל עם צבעים אחרים?
אם אין לכם כוונה ללכת עם העדר ,לשחות עם הזרם או להיות כמו כולם ,עברו לצהוב ,כתום ,ירוק ,בז' )חכו קצת עם האפו
שלבו בין כמה גוונים .אלה צבעים שמתאימים גם וגם ,ואתם לא מקבעים אף אחד במגדר שלו .אם בחדר אחד בבית מתגורר
המינים – זו בכלל אופציה לא רעה .תוך שנים אחדות ,בכלל בלי שתרגישו ,הקטנטנים שלכם יגדלו וידרשו חדרים בוגרים

לוודאי אינם כוללים את שני הצבעים האלה .רוצים להבליט את בואו של הנסיך או את הגעתה של הנסיכה? יש דרכים נוספ
מצבע .למשל ,עיצוב חדר לפי דמות או נושא ,ואז צבעי החדר נקבעים בהתאם לצבעי הדמות הנבחרת .או עיצוב מותאם עם
משלימים .אף אחד לא יטעה לחשוב למי שייך חדר עם שנדליר יהלומים מנצנץ לצד תליון מחרוזות וסיכות.
המעצבת נורית נבו תנעמי הלכה ב"הפוך על הפוך" ,ועיצבה לילדה בת  7חדר בצבע טורקיז" :בחירת הגוון התחילה בכך ש
תכלכל קסום בעליית הגג של בעלת הבית" ,נזכרת המעצבת" ,והחלטנו להשתמש בו כדי לתפור וילון .משם המשכנו עם הס
הצבעונית הזו .הסברתי לילדה שהיא לא תמיד תאהב ורוד עם נצנצים וציורי נסיכות ,וחשוב שהחדר יתאים לה גם כשתהיה
הצגתי לה אפשרויות של חדרי מתבגרות בטורקיז ובגוונים ירקרקים ,והיא בחרה בטורקיז כצבע מוביל".

טורקיז לבת עם מחשבה לעתיד .עיצוב :נורית נבו תנעמי .צילום :רויטל כהני

עוד חדרים שלא עוצבו לפי צבעים בחלוקה מגדרית:

חדר לבת  ,עיצוב פנים :עדי אדליס ,צילום :טל ניסים

חדר של ילדה בת  ,12עיצוב וצילום :רוית רוד

לא כחול  -חדר של בן אוהב הפועל ,עיצוב פנים :עמית קדר ,צילום סיון מור

ואם בחרתם שלא ללכת על הצבעים המגדריים אלא על יוניסקס ,בכל זאת כדאי שתדאגו ל:
 -שלווה ורוגע בחדר הילדים.

 לא להעמיס בצבעים רועשים שיגרמו לתחושה לא נעימה בחדר .אל תשכחו שיש בו גם צעצועים וחפצים צבעוניים. אפור הוא אומנם טרנדי אבל גם מדכדך במידת מה .הוסיפו לו חיים בעזרת אביזרים משלימים צבעוניים. עיצוב שמתאים לאופי הילד או הילדה ,שאפשר לבטא באמצעות התחביבים והאהבות שלהם.אז מה הבחירה שלכם ,צבעי תכלת-ורוד או בכלל סקלה אחרת? שתפו אותנו בתגובות.
עוד במדור "דו קרב":

בית לבן  -מעוצב או מיותר?
חדר כביסה – חשוב או מיותר?
עם או בלי חדר משחקים  -מה עדיף?
אמבטיה בתוך חדר השינה :בעד או נגד?
פינת אוכל :האם אתם באמת צריכים אותה?
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