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יושבים בפינה :האנשים שהחליטו למק
את פינת העבודה דווקא בסלון
כשרוצים את הילדים קרובים אליכם ,כשהילדים רוצים אתכם קרובים אליהם או סתם כשאין מקום
הופכים את פינת העבודה לחלק מחדר המגורים .הנה כמה דוגמאות
מאת :לימור קלר
Tweet

יכול מאוד להיות שבחודשים האחרונים הייתם עסוקים עד מעל לראש בהכנה של פינת העבודה לדור הצעיר ,שאוטוטו מתח
הלימודים .מיטב השולחנות ,עילית הכיסאות והחדר הסופר מעוצב שבו ציידתם אותם ,לא ימנעו את ההגעה שלהם לסלון ,כ
לצידכם עם הספרים והמחברות ולהכין את שיעורי הבית במחיצתכם .יש משהו כובש בישיבה בצוותא ולא בחדר מבודד ,וכ
יכולים להזדהות עם הסיטואציה ,כשתוך כדי עבודה אנחנו אוהבים להציץ במקביל לטלוויזיה או להיות בלב ההתרחשות .ל
בסלון היא אילוץ שנובע מחוסר מקום בדירה מאותגרת מטראז' ,או מרצון להשגיח על שיטוטי הילדים ברחבי הרשת .אם כ
פינת העבודה בסלון ,כדאי לעשות זאת כך שהבלגן המתבקש יישאר בחוץ .הנה כמה דוגמאות:

סגנון וחומרים של סלון
זוג שציפה לילדה שיפץ בית קטנטן וביקש למקם את פינת העבודה במרכז ההתרחשות ,כדי שאפשר יהיה לעבוד בזמן שהת
משחקת בסמיכות .המיקום בחלל הציבורי ,בין הסלון ובין פינת האוכל ,יצר הגדרה לכל אחד מהאזורים הללו .לפינת העבוד
של ספרייה ,שמהווה חלק אינטגרלי בסגנון ובחומרים של הסלון ,להבדיל ממראה משרדי.

עיצוב וצילום :גלית אשמן

ספה מפרידה
דירת סטודיו קטנה בת כיוון אוויר אחד חולקה לשניים :סלון וחדר שינה .מאחר שהדירה צרה וארוכה ,היה הכרח לצרף את
לסלון ,ולצורך הפרדה בין האזורים מוקמה ספה כאלמנט מפריד ביניהם.
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עיצוב :זיוה גורסקי ,צילום :עוזי פורת

בניהול בר מערכות
לפורומים נוספים

אחידות עיצובית

הרעיון התכנוני בדירה הקטנה היה ליצור מרחב שבו גם מי שעובד או מבשל ,יכול להיות בקשר עין עם מה שקורה בסלון,
לאפשר פינה שקטה ומסודרת ,שבה ניתן יהיה לעבוד .בעזרת העיצוב נוצרה אחידות בבחירת הפריטים והצבעים שבחלל ,ו
הקטן יש בדירה תחושה מרווחת.

עיצוב :יונית שטרן ,צילום :אביבית וייסמן

פינה ביחידת דיור
פינות עבודה עם מדפים תוכננה ממשטחי עץ לתעשייה בעקבות בקשתו של הדייר לשלב פריטים לא יקרים ולא שגרתיים .ה
במרתף של בית פרטי ותוכננה במיוחד עבור בן המשפחה ,שהיה באותה תקופה כסטודנט .מאחר שלא רצה להתנתק משאר
למקם את פינת העבודה בסלון.

עיצוב :שני רינג ,צילוםHadrien Daudet :

עניין בדירת קבלן
זוג עם שלושה ילדים ,שמרבה לעבוד מהבית ,ביקש לייצר פינת עבודה בתוך נישה שבוצעה כאילוץ בנייה בדירת קבלן .על
העבודה הרבות רצו ההורים להיות במרכז הבית ולשמור על קשר עין עם המשפחה .מעל השולחן נתלו מדפים עליונים לקלס

ולספרות הבית ,כדי שהפינה לא תשדר רק תחושת משרד ,אלא תהיה גם אלמנט דקורטיבי בסלון .הארון התחתון והמשטח נ
ואילו למדפים נבחר גימור עץ כדי להוסיף עניין .בזמן שיש אורחים אפשר לסגור את הארון התחתון והבלגן מוסתר מאחורי

עיצוב וצילום :עמית קדר

פינה נעלמה
פינת עבודה ומחשב מוקמה בסלון הדירה ,משום שהדיירת ביקשה לשבת מול המחשב ולהציץ מדי פעם לטלוויזיה .הפינה ש
שדלתותיו נכנסות לתוך כיס בעזרת מנגנון מיוחד ,וכך אינן מסתירות את המסך כשהן פתוחות .בנגרות תוכננה דופן כפולה,
פתיחה מלאה לדלתות ,וכן מקום מיוחד למארז המחשב ,למודם ולמגירת כלי הכתיבה .עומקו של המידוף העליון נמוך מעומ
למנוע קבלת מכה בראש כשקמים מהכיסא .תאורה פנימית מוקמה מתחת למדף ומעל משטח העבודה ,כשההדלקה מחוץ לא
נגישות גם כשדלת הכיס סגורה.

עיצוב :לילך וואנו בן יצחק ,צילום :רון שלף

דווקא ביפן
דירה בבניין דירות ביפן שופצה מן היסוד ועוצבה בסגנון מודרני עם מרחב פתוח ,שדווקא אינו תואם את הסגנון היפני .מא
ידועים בחיבתם לצבעים חומים ושחורים ,נבחרו הארונות ,הריצוף וכל המידוף לאזור העבודה מעץ אגוז כהה .כדי שהעיצו

נעימה ,תוכננה ישיבה באזור הסלון ,כך שתאפשר התבוננות במה שקורה באזור המטבח ,פינת האוכל ופינת העבודה המותא
המשפחה.

עיצוב וצילום :קארין קודה לוריא

עוד על פינות עבודה:
איך לשלב פינת עבודה בחוכמה בחדר השינה
דו קרב :חדר עבודה או פינת עבודה בבית?
הוועדה המייעצת :טיפים לעיצוב פינת העבודה
שיעור בעיצוב :איך לעצב חדר עבודה ביתי?
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