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והרי החדשות הטובות: לפעמים 
ניתן להימנע משבירת קירות 

ושיפוצים מלחיצים. פרויקטים 
של הלבשת הבית נגישים 

וקלילים יותר, וניתן להתאים 
אותם לגובה הכיס של בני הבית

אין שום סיבה שהסנדלר יתהלך יחף. מעצבת הפנים 
הפרטי  ביתה  את  וחידשה  הלבישה  בנדר,  אורית 
עדכני  חדש,  במראה  בית  התוצאה:  שבשוהם. 
הסוש  הדיירים.  וצרכי  לאופי  שמתאים  וצבעוני 
של  נמוכה  בעלות  הסתיים  שהפרויקט  הוא  הגדול 
נוחות  וכל זאת מבלי להסב אי  כ-42 אלף שקלים, 

לבני הבית במהלכו ומבלי ליצור הררים של לכלוך.
שלא  העובדה  שלצד  שנה,   25 בן  בית  על  "מדובר 
ורהיטים  מטבח  בו  היה  תאורה,  מספיק  בו  הייתה 
לחדש  ורציתי  עברו  לזמנים  התאים  העיצוב  כהים. 
ומזמין".  נעים  יותר  שיהיה  בשביל  אותו  ולרענן 

מספרת המעצבת, אורית בנדר.
בבעיית  יסודי  טיפול  נעשה  הפרויקט  במסגרת 

רטיבות שהייתה בקירות, ולאחר מכן החלל הציבורי 
של  תחושה  שייתן  צבע  "רציתי  ורוד,  בגוון  נצבע 
אופטימיות ולכן צבעתי את הקירות בסלון בוורוד. 
כשאנשים נכנסים אלי הביתה, הם מופתעים לטובה 
בנדר  בסלון."  כזה  צבע  לראות  מצפים  לא  הם  כי 
אומרת ומוסיפה כי היא אוהבת להחליף ולרענן את 
חיפשה  ולכן  יחסית,  תכופות  לעיתים  הבית  רהיטי 
פריטים שלא יעמיסו על הכיס. נבחרה ספת קטיפה 
הוורוד  לקיר  מעניין  קונטרסט  שמייצרת  כחולה 
ושולבו כריות ורודות. עוד הוחלף שולחן הסלון, נתלו 
שטיח  מתאימים,  בצבעים  תמונה  חדשים,  וילונות 

ליצירת מראה חמים בחלל ושולבו עציצים ירוקים.
ללבן,  נצבע  מיושן  דובדבן  בצבע  שהיה  המטבח 
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קונטרסט  ליצירת  בשחור  נצבעו  הישנות  והידיות 
מעניין. גוף תאורה ישן שתלוי על קיר המטבח רוסס 
במיוחד  קטן  שבמאמץ  יצא  וכך  מוזהב,  בספריי 
כמו  עדכני.  פליז  של  במראה  תאורה  גוף  התקבל 
כן, שולחן המטבח במראה הכבד שהיה שם קודם, 
יותר,  עכשווי  במראה  גבוה  בשולחן-דלפק  הוחלף 
הרבה  שמפיץ  לכזה  הוחלף  שמעליו  התאורה  וגוף 
הגברת  הבית,  בעלת  לטענת  מהקודם.  אור  יותר 
התאורה בחלל יצרה תחושה של מקום מרווח יותר.

והותקנה רצפת  נצבע בתכלת אפרפר  חדר השינה 
הפאנל  את  להחליף  ביקשה  הבית  בעלת  פרקט. 
ורצפת  הקיר  רקע  על  שיבלוט  לבן,  לצבע  ברצפה 
שידה  הוזמנה  כן,  כמו  סופי.  טאצ'  וייתן  הפרקט, 
על  תוכננו  בשידה  הגבהים  הבדלי  בנגרות.  לבנה 
ידי בעלת הבית, במטרה ליצור פריט מעניין וייחודי 
וגוף  וילונות,  נתלו  בנוסף  הישר.  הקו  את  ולשבור 
בספריי  רוסס  למיטה  מעל  תלוי  שהיה  תאורה 

מוזהב.





 גם חדר הרחצה טופל במסגרת הפרויקט. קירותיו
האמבטיה  ארון  וחזיתות  תכלת,  בצבע  נצבעו 
שחור  בצבע  חדש  ברז  הותקן  בחדשות.  הוחלפו 
גופי  חדשה,  מראה  נתלתה  באיקאה,  שנרכש 
על  מקום  שפינה  לבקבוקים  קטן  וארון  תאורה, 

השיש, ויצר מראה מסודר יותר. 
את  להלביש  שרוצה  למי  לך  יש  טיפים  איזה 

הבית בתקציב נמוך?
פריטים  למצוא  אפשר  כי  יצירתי  לחשוב  "צריך 
במחירים  דברים  למצוא  אפשר  ומנגד  יקרים 
פחות  ולא  נפלא  אפקט  שעושים  יותר  נמוכים 
טוב מהמוצרים היוקרתיים. אפשר לקנות דברים 
שינוי  ולעשות  יותר  זולות  ובחנויות  באיקאה 
אנשים  פעמים  הרבה  כבר  ראיתי  משמעותי. 
שיושבים בבית ומתבאסים על מה שיש להם ולא 
יודעים מאיפה להתחיל. אבל אם עובדים בצורה 
מסודרת ומחליטים שעושים כמה שפחות שינויים 
מאוד  שינוי  ליצור  אפשר  והריסות,  מחיצות,  של 
דרמטי עם פרויקטים של הלבשת בתים. עד כדי 
כך שלפעמים בסיום הפרויקט, הבית נראה חדש 
לחלוטין. כי בסופו של דבר, הפרטים הקטנים הם 

אלו שהופכים את המראה הכללי למושלם."






החלפת חזיתות מטבח - 10,500 ₪

החלפת חזיתות מקלחת ילדים - 1,200 ₪
צביעת החללים הציבוריים, חדר הורים ומקלחת )כולל טיפול ברטיבות( – 5,500 ₪

ספה בסלון – 2,490 ₪ 
פרקט בחדר שינה – 1,755 ₪ כולל הרכבה

שידה בחדר שינה – 7500 ₪ 
וילונות סלון, פינת אוכל, חדר שינה – 6,000 ₪ 

תאורה – 3,000 ₪ 
שולחן בר – 550 ₪ 

כסאות בר – 1,400 ₪ 
ארון תלוי במקלחת – 395 ₪ 

מראה מקלחת ילדים – 400 ₪ 
סך כל העלויות, כולל תוספת של אקססוריז קטנים שלא נכנסו לרשימה זו כ-42,000 ₪.

מעצבת הפנים, אורית בנדר חושפת את המחירים שמאחורי הפרויקט:

רשימת ספקים חלקית:
צביעת מטבח והחלפת ארונות בחדר רחצה: חידושא - מחדשים מטבחים

URBAN :שולחן במטבח וספה בסלון
פרקט בחדר שינה: אורן פרקטים

וילונות: כנען
תאורה: פלאש 

שטיח בסלון: השטיח האדום


