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רדק תימע לש חבטמה :בוציעה רגתא
כינפל :האצותה .תיתחפשמ לכוא תניפ םג וב ףיסוהלו יתייעב ןונכתב חבטמ םע דדומתהל :רגתאה

. 

שופיח

תספרמו הניגםירדח בוציע ךירדמהיטבמא ירדחהניש ירדח בוציעםידלי ירדח בוציעםיחבטמ בוציעןולס בוציע



סניא ?לעופל ותוא איצוהל ךיא תעדל ילבמ יוניש תושעל ןוצרה םעו תיבב ללח לש יתייעב ןונכת םע דדומתה אל ונתיאמ ימ
ויבוציעה תופיאשה םע רדתסמ דימת אלש ינלבק ןונכת םע חבטמ םהבש םיתבב ,ררוגתהל םידמוע וא ,םיררוגתמ םילארשי
ןהל ונפסוה ,חבטמ ןונכתב רתויב תוצופנה תויועטהו תויעבה תא דחא ינוימד תיב ךותל ונפסא .וניצר דימתש תומולחה תיב
 .הדנומיל ןומילהמ איצוהלו היעבה םע דדומתהל םיריעצ םינפ יבצעממ ונשקיבו ,םירגתא המכו

תואבה תויעבה ובש חבטמ ללח םע דדומתהל שקבתהש ,רדק תימע םינפה בצעמ תא ונדמעה קוידב הזכ רגתא ינפב
הניפל בורק ןולח -
)זיזהל ןתינ אלש( םייביטקורטנוק םידומע יוביר -
םידומע ידי לע תורדגומ תושינ -
ללחה בחורל הרקתב הנוילע הרוק -
ללחב הנטק תיתחפשמ לכוא תניפ בולישל םירייד לש השקב -



:יבוציעה ןורתפה



תולכירדא םורופ
 ףוקסיר הנאילוי לוהינב

םינפ בוציע םורופ
 רנזור ןרק לוהינב

םיחבטמ םורופ
 ןרולב תלהנהב

תונולח םורופ
 לילק תרבח תלהנהב

ריווא גוזימ םורופ
 תוכרעמ רב לוהינב

םימורופ

םיפסונ םימורופל

אהו רצה ללחה תא ןוכנ לצנל שיש הטלחהל בצעמה תא איבה תיתחפשמ לכוא תניפ םג בכרומהו ןטקה ללחב םקמל השירדה
כותמה חבטמב ןוסחאה תומוקמ רקיעש ןמזב ,תונוראמ ףחו יקנ ראשנ ןולחה ריק .ןחלוש ידכל הדובעה חטשמ תא ךישמהלו
 .למשחה ירישכמ בור םג ומקומ וב ,ידגנה ריקבו הדובעה חטשמל תחתמ אקווד
 :היה ןונכתב רתויב יתועמשמה רגתאה 
 ."ופוסב בחרתמו ימדקה וקלחב רצ ,ללחב םידומעה בקע םיעקשו תוטילב ללוכש ללחה"
 :אוה חבטמ ןונכתב ייניעב בושח יכה רבדה
חרמב םירזיבאה בור תא המאתהב םקמלו וב הדובעב תיטננימוד רתויה איה תחא הדוקנשכ .חונו לודג הדובע חטשמ רצייל"
 ."םבורל תשגל ןתינ די תחילשו וז הדוקנב בוביס ידי לעשכ
:חבטמ ןונכת לע תעדל בושחש דחא בושח פיט
נאש םיטעומה םירבדה לע ןונכתב שגד םישל שי ןכלו ,ימוימוי שומישב םניאש םירבד לש ןוסחא השעמל אוה חבטמה בור"
תיזכרמ הדוקנ ביבס חבטמב םיבושחה םירבדה תא זכרמלו ,תוסוכ תריגמ ,תוחלצ תריגמ ,ם"וכס תריגמ ומכ םתיא םידבוע
רמב ךיילא בורק םירבדה תא איבהל אלא חבטמה ךותב תיפוס ןיא הכילה רצייל אל איה תופידעה .למשחה ירזיבא תא הדילו
."תיזכרמ ריצ תדוקנ התוא ביבס בוביס
 :ילש תומולחה חבטמ
לחב .וביבס היהת תושחרתהה לכו .תוריקה לכמ קתונמ היהי אוה ,תושרדנה תויצקנופה לכ תא וכותב ליכיש ךורא דחא יא"
."םישנא 10 ל חוריא ןחלוש דעו גוזל הפק תניפמ לודגל עדתש לכוא תניפ



. 

)"רוקד" תיבמ םיחבטמה( ןנכותמה חבטמב תבלושמ הידמ תדמע



רתוי בחרו חונ הדובע רוזיא רשפאל ידכ טוהיר םקמל אל טלחוה ןולחה ריקב



הדובעה חטשמ תא הכישממ לכוא תניפ



)"רוקד" תיבמ אישנ תותלד( הדובעה חטשמל תחתמ םיבורמ ןוסחא תומוקמ



ללחה לע ףסונ טבמ





)רוידו ןיינב תללכמב הצרמו םינפ תבצעמ ,טראה רדה :רגתאה תייחנהו ןונכת(

:ללחה ןורתפל ורחבנש םירצומה
רוחשו ןבל קל וינ חבטמ 



קיט ףיש הקימרופ חבטמ
הרו ולא חבטמ
ןימסי חבטמ
אמור חבטמ
הגנו אמור חבטמ
הינוא חבטמ
 חבטמה תותיזח לכב אישנ תותלד
)Decor תיבמ המישרב םירצומה לכ(

:בצעמה לע
 םינפ בוציעב ןושאר ראות לעבו להנמל הללכמה לש םינפ בוציעל גוחה רגוב םינפ בצעמ אוה רדק תימע

B.Design Interior. רדק דבע תונורחאה םינשה הנומשב .תולכירדא יאסדנה ידומילל טנדוטס ולא םימיבו 
 ןונכתה יבלש לכב חוקלה תא הוולמש יאמצע וידוטס תחיתפל ותוא איבהש ןויסינ רבצו םיליבומ םידרשמ רפסמב
היינבהו

:?םיריעצה םיבצעמה ינפב ונדמעה םיפסונ םירגתא וליא
רקוצ תיריע | ןהכ לטימ | ןייטשלימ ןורוא :חבטמ ןונכת
שטנמ תעפי :הניש רדח ןונכת
קרב )הלאירבג( ה'צר :תיבל הסינכ ןונכת

בגהספדהשפחףתש




