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גיליון האופנה שלנו מתמקד במילוי הארון במיטב הטרנדים מהקולקציות 
האחרונות. אבל מה לגבי כל מה שמסביב לארון? גם שם, מסתבר, לבדים 

יש חשיבות לא מבוטלת. בימים אלה של מיתון כלכלי ובשורות איוב 
שמנשבות אלינו מרחבי העולם, הוצאה נמוכה יחסית – מטר בד עולה בין 

עשרות בודדות למאות שקלים, תלוי במקור הבד – מצטיירת כפתרון שפוי 
יותר לחידוש ורענון הבית מאשר קניית רהיט חדש. אולי זו הסיבה לכך 

שהיקף ענף הטקסטיל לבית בישראל נאמד בכ־850 מיליון שקלים בשנה. 
עדויות לקיומו של טקסטיל נמצאות כבר בתרבות העתיקה. כמעט מאז 

ומעולם ייצרו אנשים בד, מחומרים חיים או סינתטיים, באמצעות אריגה, 
סריגה, דחיסה או הדבקה, ועשו בו שימוש בייצור מרבית המוצרים 
שסובבים אותנו. גם היום טקסטיל משמש בתחומים רבים, בהם גם 

העיצוב לבית. אפשר למצוא את הבד שמתאים לכם בחנות השכונתית, 
או להיתלות באילנות הגבוהים והיקרים של בדי המעצבים. כך או אחרת, 

מהווה הטקסטיל את השכבה האחרונה בשכבות הבית. 

פרקטי אבל לא רק
"טקסטיל הוא השכבה שמלבישה את הבית. זה נכון לדירות קבלן, שבהן 
הטקסטיל מסייע פעמים רבות להסתיר את הפגמים בדירה, וזה נכון גם 

בבית שתוכנן ארכיטקטונית מאפס ושהקווים בו לא צריכים תיקון או 
הסתרה". אומרת מעצבת הפנים עדי אדליס, ומתכוונת למיני אילוצים 

קטנים שנתקלים בהם כשנכנסים לדירה חדשה. חלון לא ממורכז בחדר 
שינה, לדוגמה, הוא בעיה שניתן לטשטש בעזרת וילון. אם תולים וילון 
רחב יחסית לחלון, נוצרת אשליה של מרכז. גם אורית טראוב, מעצבת 

טקסטיל שמספקת ללקוחותיה מוצרי טקסטיל מגוונים שנתפרים לפי 
הזמנה, מדגישה את חשיבותם של הווילונות בבית: "התפקיד הרשמי של 

הווילון הוא פרקטי, הוא משמש להצללה, האפלה ומיסוך. אבל בעידן 
שלנו, שבו שולט העיצוב, הווילון מהווה מרכיב בולט במראה הכללי של 
החלל. גם אם הוא עדין ובגוונים בהירים, אי אפשר להתעלם מנוכחותו. 

מבחינה עיצובית הוא משלים את התמונה בכך שהוא עוטף ומחבר את כל 
הפריטים הקיימים בחדר: הריהוט, השטיח, האביזרים". 

מעבר לפתרון אמיתי לבעיות בחלל, הטקסטיל הוא הגורם הראשון 
במעלה להענקת תחושה חמימה וביתית בבתים ובדירות, קטנות ככל 
שיהיו. "שימוש בטקסטיל בבית תורם להכנסת חום, רכות ויופי, ולכן 
תפקידו בעיצוב הבית כה משמעותי ומרכזי", אומרת טראוב. אדליס 
מחזקת את דבריה: "רוב הלקוחות שלי מבקשים ליצור בית מודרני, 

שיהיה גם מינימליסטי וחם. איך מעצבים מינימליזם חם? הפתרון שלי 
הוא הלבשה של הבית". לכן טקסטיל מקבל מקום של כבוד אצל אדליס 

כשהיא ניגשת לתכנון בית או דירה. "כבר בסקיצה הראשונה שאני 
מגישה ללקוחות רואים סימון של וילון, של שטיח ואפילו של כריות. אני 
מציינת איפה כדאי למקם פוף סרוג, למשל. כך אני מראה על הנייר את 

בגדי הבית החדשים
לא רק לכם מגיע להתלבש: טקסטיל הוא גם חלק קריטי מעיצוב הבית. למרבה השמחה, 

מדובר בחלק שהעלויות שלו נמוכות יחסית, והתוצאות מרשימות בהחלט 
איריס אורן

נמאס לכם מהספה 
הישנה? הדרך הפשוטה 
וגם הזולה ביותר לשדרג 

אותה ואת הסלון כולו היא 
להוסיף כריות נוי בצבעים 
שונים שיעניקו עניין, צבע 

ותחושה של רכות

טיפ עיצוב
"התפקיד הרשמי של הווילון 

הוא פרקטי, אבל מדובר בפריט 
שיש לו חלק בולט במראה הכללי 

של החלל". עבודה של מעצבת 
הטקסטיל אורית טראוב

כריות בשני צבעים יוצרות משחקים של 
עומק על הספה. פינה שעיצבה אורית כוכבי 
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מקורות החמימות, וזה מקל את בחירת שאר 
האלמנטים הנקיים".

גם מעצבת הפנים גלית טויטו מאמינה שעל 
טקסטיל יקום ויפול דבר. "בית שלא עבר שיפוץ 

אבל יש בו בחירה נכונה של טקסטיל, ייראה 
נהדר. זה עובד גם בכיוון ההפוך", היא אומרת. 

כתם צבע
בדי הריפוד הם חלק מהעיצוב הכולל 

ומהאמירה בחלל. בתערוכות הטקסטיל 
האחרונות שנערכו בעולם בלט שימוש 

בחומרים טבעיים דוגמת כותנה, פשתן או 
במבוק. מגמות נוספות שנראו היו שילובים 

שונים ומגוונים של חומרים וטקסטורות, 
רקמות והתמקדות בפרטים. 

שינוי מהיר וזול בחלל הבית, שיאפשר שילוב 
של נקודות צבע אופנתיות, יתאפשר באמצעות 

אביזרי טקסטיל כמו כריות ופופים. "כשאני 
מתכננת וילון, אני משתדלת לבחור בבד 

סולידי ועדין. מי שמוציא 20 אלף שקל על 
וילון מצפה שהוא יחזיק מעמד ויהיה רלוונטי 

למשך לפחות עשרים שנה. פוף שעלה 200 
שקל, לעומת זאת, קל יותר להחליף. זו רמת 
מחיר שמאפשרת לשנות את נקודות הצבע 

אחת לשנתיים־שלוש, כשהצבעוניות באופנה 
מתחלפת", אומרת אדליס. 

מבחינתה של מעצבת הפנים הילית קרש, 
טקסטיל הוא הדרך להעניק לבית צבע. "את 
הבסיס – ריצוף, מטבח וריהוט – אני בוחרת 

בצבעים מונוכרומטיים כמו שחור, לבן או 
אפור, שאופנתיים לאורך זמן. הטקסטיל 

מאפשר שינויים דינמיים ויחסית זולים. 
אפשר להשתגע איתו בהלבשת הבית ולשנות 

אווירה בקלות". 
בתערוכת העיצוב האחרונה במילאנו בלטו 
צבעים חיים וחזקים, בעיקר טורקיז וצהוב. 

־אלו גוונים שיחדרו לשוק המקומי במהלך הש
נתיים הקרובות. אדליס ממליצה לבחור טון 
אחד פחות של הצבעוניות, להעדיף תכלת על 

טורקיז, ורוד בייבי על ורוד חזק, וצהוב בהיר 
על צהוב מזעזע. גוונים אלה קלים יותר לעין 

וידרשו פחות הסתגלות. "בתמונות מקצועיות 
־ובאולמות תצוגה יבלטו מטבחים בוורוד פו

קסיה או בצהוב. בבתים אני ממליצה על רקע 
לבן, רצפה לבנה או פרקט וצבעוניות עדינה 
יותר, שמתאימה לשמש הישראלית. אפשר 

לשלב נקודות צבע כאלה באמצעות כריות או 
חיפוי קיר מאחורי הכיריים. זה מעניק חיים 
ושמחה, ונותן טוויסט צעיר לבית. לא הייתי 

ממליצה לצבוע קיר שלם או מטבח, כי זה יכול 
להיות מעייף, ומשום שזה ייצא מהאופנה בעוד 

שלוש שנים ויהיה יקר לשנות את זה". 

להוציא אפילו פחות
טקסטיל הוא, כאמור, דרך זולה לשדרג את 

הבית – ואפשר להפוך אותו לזול אפילו יותר. 
"מעצב וילונות תופר וילון לפי מידות 

מדויקות. אם רוצים לחסוך וקונים וילון מוכן 
בחנות לא מקבלים אמנם גימור מושלם לפי 

הצרכים, אבל התוצאה בהחלט מספקת", 
מציינת אדליס. ואם התקציב לא מספיק לכם 

אפילו לזה, זכרו שבאמצעות תפירה נכונה גם 

"בית שלא עבר שיפוץ אבל יש בו בחירה נכונה של 
טקסטיל, ייראה נהדר. זה עובד גם בכיוון ההפוך"

כדאי לזכור
כל הדרכים להשתמש בטקסטיל 

ולשנות את הבית
  כריות שמשנות את המראה של החדר, 
מכניסות את האופנה וקובעות את האווירה.

  אהילי בד שמחממים את התחושה, 
ומאפשרים כביסה ותחזוק קלים.

  שטיחים שיקפיצו מראה של כל חלל, 
גם אם יש בו ספה בת שלושים, ויעזרו גם 

לאקוסטיקה של החדר.
  בדים שאפשר לתלות על התקרה, לזרוק 

ככתם צבע על ספה דהויה או לכסות בהם 
פריטים דקורטיביים בבית )כמו מסגרות של 

תמונה או רגליים של שולחן צד(.
  וילונות שמאחדים את כל הפריטים בחדר, 

מסייעים במיסוך השמש ומאפשרים גם יצירת 
מחיצות בחלל.

אל תפחדו לשלב צבעים ודוגמאות 
שונות בחלל אחד. רק תראו כמה יפה 
וביתית התוצאה )מימין: פינה שעיצבה 

עדי עמית פרימן; למטה: הסלון בביתה 
של המעצבת שני רינג( 

שימו לב: עבודות 
טקסטיל תלת מימדיות 

יוסיפו המון לכל חלל

מתוך קטלוג 
איקאה

   תפירה של "שמלת" מיטה היא 
תחליף מצוין לקניית מיטה חדשה

   לא צריך תופרת כדי לכרוך 
רצועות בד מסביב לרגליים של 

רהיט ולשדרג אותו בן רגע

   וילון בד יכול להיתלות גם 
במרכז החדר, כמחיצה

טיפ עיצוב
התמונה באדיבות נוסבאום

החליפו את הדלתות של ארונות 
המטבח בווילונות ותקבלו מטבח 

יפה ומעוצב במיוחד, בעלות 
נמוכה מאוד )חוששים שזה לא 
פרקטי? גם החלפה של דלת 

אחת תעשה שינוי גדול(

טיפ עיצוב
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הבד הזול ביותר בחנות יהפוך לווילון עם נוכחות מרשימה בחלל. 
ההמלצה של אדליס: חברו לתקרה מסילה כפולה. תלו במרכז 

המסילה האחורית שתי כנפי וילון בגוון כהה, חום כהה או אפור. 
במסילה הקדמית שבצו כנפיים לבנות, ותקבלו וילון במראה שכבות 

שמעניק לחלל עומק. 
הדרך הפשוטה וגם הזולה ביותר לשדרג את מראה הסלון היא כמובן 

כריות. אם נמאס לכם ממראה הספה הישנה, נסו לשדרג אותה בעזרת 
כריות נוי צבעוניות שמוסיפות עניין, צבע ותחושה של רכות. דרך נוספת 

להוסיף עניין עיצובי בזול יחסית היא לקנות כורסה או הדום באחד 
מאתרי היד השנייה ולרפד אותם בבד מיוחד. ההוצאה לא תהיה 

אפסית, אבל עדיין תהיה נמוכה מזו של רוב הפריטים החדשים – והרבה 
יותר אישית ומעוצבת. במקום מיטה חדשה אפשר לתפור "שמלת" מיטה 

לזו הקיימת. גם אם תשתמשו בבד חלק ופשוט תקבלו תחושה עשירה 
ושינוי גדול במחי יד. בד שמסגרו או מתחו אותו על מסגרת עץ יכול 

לשמש כראש מיטה מעניין, ואפשר לבחור בתמונת בד אחת גדולה או 
בתמונות קטנות רבות. וילון בד יכול להחליף את אחת מדלתות הארון, 
וכריות מושב ישדרגו גם את הכיסאות הפשוטים ביותר. בקיצור, כמעט 
ואין סוף לדברים הטובים שתוכלו לעשות לשדרוג ביתכם עם טקסטיל . 

רוצו לנסות את זה בבית. 

האנשים שמאחורי הבדים
הידעתם? עיצוב טקסטיל הוא תחום בעלייה 

כמו דברים רבים אחרים בעולמנו, גם בדים הם תוצר של עיצוב. מעצבי 
טקסטיל אחראים הן לדוגמאות על הבדים שאנחנו קונים והן לפיתוחים 

חדשים בתחום, שכוללים טקסטיל מסוגים חדשים ומעניינים. אצלנו 
בארץ רבים מהמעצבים יוצאים מהמחלקה לעיצוב טקסטיל בבית הספר 
לעיצוב שנקר, שהיא היחידה מסוגה בארץ. המחלקה, בראשותו של אורי 

צייג, בולטת כבר מספר שנים בנועזות וביצירתיות של עיצובי הבוגרים 
שלה. צייג, אמן וידאו ארט בהשכלתו, מעודד את הסטודנטים שלו 

למתוח את גבולות הגזרה, לחקור טכנולוגיות חדשות של ייצור, להתמודד 
עם התפתחות של פני שטח ולפרוץ את גבולות העולם הקלאסי של 

הטקסטיל. הפיתוחים המתקדמים בתחום והמוחות הקודחים במחלקה 
מייצרים תוצאות שעונות על ההגדרה עבודת אמנות. אנחנו מחכים לראות 

אותם כובשים את התעשייה העולמית. 

דוגמאות של בדים מרהיבים שיעשו את כל ההבדל, גם בבית שלכם

כותנה דקה )מתאים 
לווילונות, לכריות וכו'(: 
Bantie, 74 יורו למטר

כותנה דקה )מתאים לווילונות, 
לכריות וכו'(: MAKE בדים 
מעוצבים, 66 שקל למטר

פוליאסטר )מתאים לריפוד(: 
fabric.com, 17.98 דולר 

ליארד )91.44 ס"מ(

כותנה דקה )מתאים לווילונות, 
לכריות וכו'(: בדולינה, 

68 שקל למטר

כורסה והדום מרופדים בדוגמאות שונות אבל 
בצבעוניות דומה. התוצאה? מקסימה. סלון 

שעיצבה עדי עמית פרימן 

עוד דרך נהדרת להוסיף צבע 
ועניין לחדר: תלייה של בדים 

מתוחים על מסגרת מרובעת או 
על אותיות לתלייה על הקיר

טיפ עיצוב

התמונות באדיבות בוטיק הבדים "בדולינה" 
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כותנה דקה )מתאים לווילונות, 
לכריות וכו'(: MAKE בדים 
מעוצבים, 59 שקל למטר

כותנה דקה )מתאים 
לווילונות, לכריות וכו'(: 
Bantie, 74 יורו למטר

כותנה )מתאים לריפוד, לכריות, 
לווילונות ועוד(: גולדשטיין 

גלרי טפט, מ־350 שקל למטר

פוליאסטר )מתאים לריפוד(: 
fabric.com, 20.98 דולר 

ליארד )91.44 ס"מ(

כותנה )מתאים לריפוד וגם 
לווילונות, לכריות ועוד(: 
איקאה, 39 שקל למטר

כותנה ופשתן )מתאים לריפוד 
וגם לווילונות, לכריות ועוד(: 
נוסבאום, מ־890 שקל למטר

כותנה עבה )מתאים לריפוד 
וגם לווילונות, לכריות ועוד(: 

בדים-דים, 33 שקל למטר

כותנה )מתאים לריפוד וגם 
לווילונות, לכריות ועוד(: 
איקאה, 39 שקל למטר

כותנה דקה )מתאים לווילונות, 
,fabric.com :)'לכריות וכו

7.48 דולר ליארד )91.44 ס"מ(

כותנה עבה )מתאים לריפוד וגם 
 MAKE :)לווילונות, לכריות ועוד
בדים מעוצבים, 110 שקל למטר

כותנה דקה )מתאים 
לווילונות, לכריות וכו'(: 
בדולינה, 68 שקל למטר

כותנה )מתאים לריפוד וגם 
לווילונות, לכריות ועוד(: 
בדולינה, 150 שקל למטר

כותנה )מתאים לריפוד, לכריות, 
לווילונות ועוד(: נוסבאום, 

מ־400 שקל למטר
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מי שמעז מנצח

בד סינתטי )מתאים לריפוד 
ולכריות, יכול לשמש גם לחלל 
החוץ(: רנבי, מ־240 שקל למטר

 

בד סינתטי )מתאים לריפוד 
ולכריות, יכול לשמש גם לחלל 
החוץ(: רנבי, מ־240 שקל למטר

 

כותנה )מתאים לריפוד, לכריות, 
לווילונות ועוד(: נוסבאום, 

מ־400 שקל למטר


