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הום סטיילינג

סגנונות וזרמים
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עיצוב אקלקטיסגנונות וזרמיםהום סטיילינג

תשכחו מהאחידות ומהקיבעון

סגנון זה נולד בשוודיה והוא מתמקד 

למעשה  האקלקטי מודרני הסגנון במקסימליזם 

הוא אוסף של סגנונות מזמנים ומתקופות  

.שונות

סגנון יצירתי במיוחד המתאים לאנשים  

שאוהבים ליהנות מכל העולמות ואוהבים 

.לחשוב מחוץ לקופסה

, העיצוב האקלקטי מתאפיין בסגנון אישי וייחודי

מרקם  , יצירה מראה מגובש באמצעות צבע

.  וצורה

מספר סגנונות עיצוב  שמכיל עיצוב סגנון 

.  אחרים
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עיצוב תעשייתיסגנונות וזרמיםהום סטיילינג

טיח מגורד וצנרת חשופה

70סגנון הייטק הוא סגנון שהתחיל להתפתח רק בשנות ה

,  שונה מאוד מכל סגנון עיצוב פנים אחר, ומאז תפס תאוצה

הוא סגנון מודרני חדשני 

,  גלגלים, ברגים. אקראי אלא חלק מהמבנהאינו פרט כל 

,  הגימורים הם בדרך כלל ממתכת, גימורי מתכת מחוספסים

.  פלסטיק ומעט מאוד עץ, זכוכית

המודרני מתאפיין ביצירת מראה תעשייתי באמצעות  העיצוב 

שימוש בבטון ובאלמנטים תעשייתיים היוצרים מראה  

.מתקדם יותר

יש המון שימוש בברזל וברהיטים  , חשופיםבטון קירות 

.  שבמקור היו בחללים כמו מחסנים או מפעלים למיניהם

הגוונים  . מספר הפריטים בסגנון הזה לרוב יהיה מינימליסטי

.  השולטים בו הם גוונים בהירים בגימור מט
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עיצוב תעשייתיסגנונות וזרמיםהום סטיילינג

טיח מגורד וצנרת חשופה

כל דבר שיכול לגרום לחלל שלכם להיראות תעשייתי  

כלי עבודה ממתכת המונחים אל . יעשה את העבודה

צנרת חשופה על הקירות שיכולה , אחד השולחנות

.מקוריתלהפוך להיות שידת ספרים 

בסגנון תעשייתי לרוב התאורה תהיה יותר נקודתית
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עיצוב נורדי סקנדינביסגנונות וזרמיםהום סטיילינג

פשטות ואותנטיות, גיאומטריטוהר 

והתפשט במדינות 50לעולם בסביבות שנות ההגיח 

.פינלנד ואיסלנד, דנמרק, נורווגיה, כמו שוודיה

הוא  , סגנון עיצוב המבוסס על התרבות הסקנדינבית

שילוב  . מתאפיין בחומרים טבעיים ובמנימליזם שלו

עיצוב המתבסס  , קווים נקיים, של פריטים קלאסיים

על קירות צבועים בגוונים בהירים ונעימים ופלטת  

.צבעים שבמרכזה צבעי השחור לבן אפור

,  הרהיטים בעיצוב הנורדי סקנדינבי הם פונקציונליים

.פשוטים ולא פעם משלבים אלמנטים מהטבע, נוחים
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בוהו שיקסגנונות וזרמיםהום סטיילינג

זרקתי על עצמי משהו ובאתי

לא מאוד נפוץ  שעדיין שיק מסתמן כסגנון הבוהו 

.הוא מגיע מעולם האופנה , בארצנו

העיקרי של סגנון הבוהו שיק הוא וויזואליות אפיונו 

.רכה עם שילוב של צבעוניות ושמחת חיים

הבוהו שיק מתאפיין בשימוש בטקסטורות  סגנון 

,  שונות כגון שטיחים אוריינטליים עם הדפסים שונים

כריות עם הדפסים אתניים ושימוש , מתלי מקרמה

משלב בתוכו רהיטים  . חופשי בחומרים טבעיים

.טקסטילמודולריים ומורכב מאוסף של פריטי 

עיצוב לתחושת פסטל רכים משלב צבעי סגנון זה 

.רכה
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עיצוב טוסקניסגנונות וזרמיםהום סטיילינג

אוירה כפרית: מילת המפתח

והוא  , מקורו של סגנון העיצוב הטוסקני הוא באיטליה

פותח על ידי הסוחרים והחקלאים שחיו בכל רחבי  

הצבעים כוללים גוונים  . האזור הכפרי של איטליה

צבעים עמומים  . טבעיים עם הדגשים אדומים עשירים

מתמזגים על הקירות והרצפות והריהוט מעוצב  

.בקווים מרגיעים ומזמינים

אשר תורמים להרגשת החמימות  , רהיטי עץ

.לביתעיצובי הקמין כפריט ,והאינטימיות של הבית 

הצבעים השלטים בבתים בסגנונות טוסקנים יהיו  

ובעיקר גוונים  , אלה המזכירים את הטבע והאדמה

.צבעי אדמה או חמרה, שונים של ירוק
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עיצוב פרובנססגנונות וזרמיםהום סטיילינג

פשטות הפוגשת יוקרה

פרובנס הוא סגנון עיצובי המאופיין בעיצוב  סגנון 

בתים בדרום צרפת ובאזורים כפריים רבים ברחבי 

.  בעיצוב פרובנס פשטות היא שם המשחק. אירופה

עץ וברזל הם  , שימוש בחומרים טבעיים כמו אבן

.היסוד לסגנון העיצובי המיוחד הזה

האחרונות סגנון העיצוב הזה הפך להיות נפוץ  בשנים 

סגנון קלאסי המאופיין באביזרי עיצוב , יותר בארץ

.כבדים ורומנטיים

כאשר  , הכפריסגנון זה הינו נגזרת של העיצוב 

חמים  , המטרה היא להפוך את החלל לאינטימי יותר

עיצוב בסגנון פרובנס הוא  . יותר ומשפחתי יותר

,  מראה יוקרתי אירופאי עם הרבה פיתוחים בנגרות

.אלמנטים על גבי הקיר וירידה לפרטים
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עיצוב פרובנססגנונות וזרמיםהום סטיילינג

פשטות הפוגשת יוקרה

המובילים את הקו העיצובי הזה כוללים בין  הצבעים 

כאשר גם  , אפור בהיר ולבן,היתר את גווני השמנת 

האווירה הכפרית נוצרת  . העץ הינו דומיננטי בצבעו

אלא גם עם מתן דגש , לא רק בזכות הצבעים

:  לרהיטים ואביזרים שונים בחלל התורמים לשלם

מטבח מעץ  , החל מהאריחים שיכולים להיות פרקט

גופי תאורה שבהם ישנו שילוב של , צבוע בגוון בהיר

,  חלונות עם פרופילים ברזל ועץ וחלונות עץ, ברזל

וכניסה מרובה של אור הנתפסת גם היא כחלק 

.מאסטרטגיית העיצוב
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מינימליסטיסגנונות וזרמיםהום סטיילינג

LESS IS MORE

המתאפיין בקווים נקיים  , פנים מינימליסטיעיצוב 

.המתמזגים עם החלל

מראה העיצוב הוא מסודר ומאורגן ומאופיין בשפע  

יש אנשים הסבורים כי . של שטחי אחסון טובים

אך סברה  , מינימליזם הוא סגנון עיצוב נעדר אישיות

תפיסת העיצוב מתבססת על גימורים  . זו שגויה

אשר כל אחד מהם בנפרד  , מעולים וחומרים נפלאים

אמירה קטנה או הצהרה  . מייצר הצהרה בחדר

השפעתם  , נשענות על מספר רעיונות עיצוב, גדולה

.ושילובם זה בזה, על החדר
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מינימליסטיסגנונות וזרמיםהום סטיילינג

LESS IS MORE

.זהלסגנון הלבן מושלם –צבע 

לבנים משרתים היטב את מטרת החדרים  גוונים 

אך  , ניתן להוסיף נגיעות צבעים לחדרים. שטופי האור

אם קיימת . מומלץ שלא לעבוד עם צבע אחד בלבד

,  מומלץ לשלב בו כחול או אדום, למשל, נטיה לצהוב

צבעים ניטראליים של חיטה  . על פי הטעם האישי

ואפור יעשו את העבודה ויאפשרו משחק עם  ’ בגוון בז

.שמחרעיונות העיצוב עד ליצירת מראה 

לבחור פרקט המורכב מאריחי עץ  ניתן –גימורים 

רצפת בטון מוחלק משתלבת נהדר  , לחילופין. ארוכים

.מינימליסטיבעיצוב פנים 
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פנג שואי סגנונות וזרמיםהום סטיילינג

, בין אם זה בית, היא תורה סינית עתיקה שעוסקת בדרך הנכונה לתכנן חללפנג שואי 

מה  , האנרגיה זו. כדור הארץ מוקף אנרגיה מגנטית שנעה כל העת. משרד או עיר שלמה

.  נמצאת בטבע כל הזמן וסובבת סביבנו גם בבתים ובמשרדים שלנו, י'שהסינים מכנים צ

היא  , מאותו רגע והלאה. שלו DNA-הוא נחתם באנרגיה מגנטית שהיא ה, כשהבית נבנה

לפעמים היא  , לפעמים הזרימה שלה בבית טובה ונינוחה(. שנים20אלא כל )אינה משתנה 

.בעייתית

בתוכה )כמו כל המטאפיזיקה הסינית , הוא מבוסס. אינו תורה רוחנית או מיסטיתפנג שואי 

הוא מתבסס  . מתמטיים ואסטרונומיים בטבע, על עקרונות פיסיקליים, (גם הרפואה הסינית

.עץ ואש, מים, מתכת, אדמה: וגם על חמשת האלמנטיםהיין והיאנג על חוקי 
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פנג שואי סגנונות וזרמיםהום סטיילינג

:העקרונות המנחים של עיצוב הבית על פי תורת פאנג שוואי

הכלל החשוב ביותר בתורת פאנג שוואי הוא ליצור הרמוניה בין החללים  –הרמוניה יצירת 

את ההרמוניה יוצרים עם תליית וילונות יפים על  . בדירה או במשרד, השונים בבית

או בעזרת יצירת חיץ בין הסביבה הפנימית לבין חלל  , חלונות המשקיפים לנוף לא הרמוני

הרמוניה היא גם פונקציה של מניעת חסימת אור ושימוש בצמחיה . הגינה או החצר, החוץ

.או בד כדי לעגל את פינות הבית והרהיטים

העיקרון הזה נשמר גם בתורת  . עיצוב פנים מושתת רובו ככולו על מניעת עומס–עומס

להימנע מהעמסה  במקביל . בין היתר באמצעות זריקת חפצים לא תקינים, הפאנג שוואי

.מוצרי חשמל או מיקום המיטה מול הדלת, של פריטים רבים

חשוב . מתכת ומים, אדמה, אש, ליצור איזון בין האלמנטים עץיש –ופינת אוכל סלון 

.לתכנן סלון שיהיה נוח ולתלות תמונות מרגיעות בפינת האוכל
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פנג שואי סגנונות וזרמיםהום סטיילינג

:העקרונות המנחים של עיצוב הבית על פי תורת פאנג שוואי

:לביתהכניסה 

.לבית על פי ה פנג שואי משולה לפה בגוף האדםהכניסה 

.י´אנרגית הצ-כך דרך הכניסה לבית נכנסת האנרגיה, ואוכל נותן אנרגיה לחיים, כפי שדרך הפה נכנס אוכל

.י´לבית הנה מקור משמעותי לכניסת אנרגיית צהכניסה , הכניסה לבית הינה חשובה מאוד, לכן

.יפה ומסודרת, נקייה, הדלת צריכה להיות רחבה. מספיקמוארת ורחבה , על הכניסה להיות מזמינה

.י הטוב´הצהיא מושכת אנרגיית , אם הכניסה יפה

.י הרע´הצהיא מזמינה אנרגיית , אם הכניסה מוזנחת ולא יפה

אופניים  , עם לכלוך, (שיזרקו אותו" מחכה"כל מה ש)הנה כניסה עם זבל , שואיהפנג כניסה לא יפה על פי 

גם עציץ בכניסה מפריע למעבר של . שמונחים בכניסה ומקשים על המעבר ומהווים חסימה של אנרגייה

(.אלא אם הכניסה רחבה מאוד)האנרגיה 

.מומלץ לשים שטיח בכניסה

.דלת מזכוכית פחות טובה מדלת מסיבית היות ודלת הכניסה מסמלת בטחון ועליה להקנות הרגשת בטחון
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פנג שואי סגנונות וזרמיםהום סטיילינג

:העקרונות המנחים של עיצוב הבית על פי תורת פאנג שוואי

:הסלון

זהו מקום מאוד פעיל ועל כן יש  . מקום חברתי שבו המשפחה והחברים נפגשיםזהו . המקום הכי יאנגי בבית

:איזון כזה ניתן ליצור בכמה דרכים. לשים לב שיהיה איזון של אנרגיית היין והיאנג

:בצבעים, ראשית

.צבעים בהירים וצבעים אדומים-צבעי יאנג

.צבעים כהים-צבעי יין

.לא בהיר מדי ולא כהה מדי: האיזון

:צורות, שנית

.  תנועהייצור , שולחן עגול לדוגמא, מעוגלות/צורות עגולות-צורות יאנג

.שולחן מרובע לדוגמא או סלון מרובע ולא מעוגל בפינותיו, צורות מרובעות-צורות יין 

.´וילונות בהירים וכו, אנחנו אוהבים הרבה אור ושמש. אדם מרגישים טוב יותר באנרגיית יאנגבני 
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פנג שואי סגנונות וזרמיםהום סטיילינג

:העקרונות המנחים של עיצוב הבית על פי תורת פאנג שוואי

:הסלון

.האדם מתרוקן מאנרגייה ומרגיש לא בנוח, יושבים בין דלת לחלוןאם -דלת מול חלון 

.סלון ריק ופתוח עדיף על סלון עמוס-חשובכלל 

ריהוט יתר גורם לזרימה אנרגטית  . ולא להעמיס ריהוטותמונות עדיף להניח שטיחים , כדי שבית לא ייראה ריק

.לא טובה

:תאורה

.  התאורה צריכה להיות חזקה וחגיגית, בסלון

(.מעמעם)או בדימר , תמיד אפשר להשתמש התאורות נוספות ורכות יותר

.או בחדר גדול נעדיף אהיל גדול ולהיפךגבוהה בתקרה 

.תמיד נעדיף יותר תאורה מאשר פחות תאורה

.אור שווה ולא מצל, מומלץ אור מפוזר ולא נקודתי

.כך הוא דומה יותר לאור הטבעי של השמש, (כמו פלוריסנט-ולא לבן)האור להיות צהוב על 

.הוא לא טוב לעיניים ולראייה ואנשים הופכים לעצבניים יותר, הפלוריסנט משפיע לרעה על העצבים
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פנג שואי סגנונות וזרמיםהום סטיילינג

:העקרונות המנחים של עיצוב הבית על פי תורת פאנג שוואי

:אוכל פינת 

.כדי שיזמין לשבת בו, ולא צמוד לקירמעבר חופשי על השולחן להיות עם . 1

,  בתת המודע, פינת אוכל בכניסה לבית גורמת לאורחים תחושה. את פינת האוכל לא נמקם בכניסה לבית. 2

.שהם צריכים ללכת הביתה

כאן יש מקום למנורה חגיגית המאירה את כל החלל בפיזור  . שמעל פינת האוכל גם כן משפיעההמנורה. 3

.מה טוב, עשוייה מקריסטליםואם היא גם , רחב

,  או ללא תמונות כלל, לפעמים תמונות לא מתאימות עם תוכן שלילי: שמסביב לפינת האוכלהתמונות. 4

.תמונות עליזות ממגנטות לשם, לעומת זו. אוכל כזוגורמות לכך שלא ישבו בפינת 

מומלץ להציב מראה כך שגם הסועד עם  . ´הבריכה וכו, של הגינה, המשתקף מפינת האוכלנוףכאשר יש . 5

.ממנויוכל להנות , הגב לנוף

אחרת יש הכפלה של אנרגייה  . כדאי שהמראה תשקף משהו יפה, בפינת האוכלמראהאם רוצים להציב 

שלילית
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:העקרונות המנחים של עיצוב הבית על פי תורת פאנג שוואי

:חדר השינה

.ייניהכל צריך להיות .אפילו יותר חשוב מהסלון. המקום הכי חשוב בבית

.מומלצת משום שזה גורם לכך שהאדם מתרוקן מאנרגייההדלת לא או שינה עם רגליים מול מול דלת בחדר שינה חלון 

.  יש להקפיד ולסגור את דלת החדר בזמן השינה, אם אין ברירה אלא למקם את המיטה כך שהרגליים כלפי הדלת

.לא נח כמו שצריך כשהוא יישן מתחת לחלוןהאדם -מתחת לחלון שינה 

.  במיוחד אם היא משקפת את האנשים ששוכבים במיטה. עדיף שלא תהיה בכלל מראה בחדר השינה-בחדר השינהמראה 

.עדיף שהמראה תהיה בצד, אם אין ברירה

.  כניסה משני הצדדיםשתהיה למיטה עדיף 

.כלי מיטה שימושייםדברים שאינם במיוחד אם הוא נועד לאחסן , מתחת למיטה אינו טובארגז

.בחדר השינה כדאי שיהיו בנושא של זוגות וזוגיות והן יכולות לשקף אירוטיקההתמונות

!להוציא אותן החוצה ואם אין ברירה אז לאחסן בתוך ארון סגור! לא רצויות בכלל בחדר השינהנעליים

.´וכופרחים , נרות ושמנים רומנטיים, שמיכות טובות וכריות יפות, יפים ואיכותייםבמצעיםלהשקיע 
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:העקרונות המנחים של עיצוב הבית על פי תורת פאנג שוואי

5-7גילאי : הילדיםחדר 

מאושרים יותר ובעלי , הם מרגישים בנוחאיתם ,(כאלה המתאימים לגודלם).להיות קטנים ונמוכיםצריכים בחדר הרהיטים

.בטחון רב יותר

.בהירים בחדר הילדים גם כן טובים ומומלציםצבעים

.  ´אפרסק וכד, לימון בננה, צהוב, צבעים כמו ורוד. מומלצים מאוד, עליזים וחמים לעומת זאתצבעים 

צבעים אלה יוצרים אווירה חמה יותר  , בנוסף. יישמח וירגיש טוב, הילד יקום מהר יותר מהמיטה, צבעים חמים אלהבעזרת 

.  מבחינת טמפרטורה

אחדגם אם מדובר רק בקיר . כהה וחזק מדיי יכול להשפיע מאוד על הילד ולכן יש להיזהר במינוןצבע 

(.הוא טוב, גם ירוק זית פסטלי. )ירוק בגווני פסטל ולא ירוק כהה. ירוק במינון יסייע לו, שיש לו בעיות ריכוזילד 

.שלא תאיים על הילד, לא גדולה מדיי, "חברותית וידידותית"על המנורה להיות . מתאיםלהיות בגודל המנורותעל 

.  עליהן להיות אופטימיות ונעימות, תמונות

.ייתבגרהילד לא , אם החדר יישאר ילדותי. כזו שתתאים לו ולגילו, יש לשנות לו את האווירה של החדר, הילד גדלכאשר 
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:העקרונות המנחים של עיצוב הבית על פי תורת פאנג שוואי

צבעי אלמנטים ומשמעותם  

טורקיז, ירוק-עץ

ורוד וסגול, אדום-אש
צהוב וחום, כתום–אדמה 

זהב וכסף, אפור, לבן–מתכת

וכחולשחור -מים

צבע הלבן בפנג שואי

:כדאי ומומלץ להשתמש בצבע זה. שייך לאלמנט המתכת

.בארגוני הייטק

,במרפאות וקליניקות לרפואה קונבנציונאלית

בבית. ניקיון ולטוהר, למשרדי מנהל היות ואלמנט המתכת מתייחס לסדר

,הלבן טוב במטבחים
גם אפור טוב  , הלבן טוב יחד עם צבע הכסף או הזהב… רופא ועוד, ל"מנכ, בחדרי עבודה ביתיים במידה והנך עוסק כמנהל

.צהוב וכתום בעיקר, חום, עימו
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צבעי אלמנטים ומשמעותם  

צבע השחור בפנג שואי

צבע זה אף  , לדיכאוןלמרות היכולת להיכנס . מסתורין וכניסה למעמקים, מתייחס למצבי רוח. צבע המייצג את אלמנט המים

:צבע השחור מתאים למקומות נסתרים כגון . מיוחס לכל הקשור ליוקרה בעיקר בשילוב זהב או כסף

.מועדונים

.פאבים 

.למקום מאוד מכובד

.ושירותים או באקססוריזאמבטיהבבית צבע השחור מומלץ בחדרי . לב צבע השחור מחייב בשילוב עם עוד צבע נוסףשימו 

צבע הצהוב

אלמנט  . טוב לחדרי פסיכולוגים ויועצים. מעורר אינטליגנציה ומודעות עצמית , מעורר שימחה ואור. שייך לאלמנט האדמה

האדמה יוצר את האפשרות לניקוי ולנטרול רעלים ולכן טוב

.למסעדות 

.למטבח הביתי

.בעיקר וזה מופיע בצורה מאסיבית מידי, היות וזה יכול ליצור תחושת לחץ ועצבנות, לב לכמות הצהוב בביתלשים 

http://www.abone.co.il/?p=598
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צבעי אלמנטים ומשמעותם  

האדוםצבע 

י הסינים יוצר הזדמנויות כלכליות היות ומזמין את  "עפ. המעורר מרץ רב, האדום שיך לאלמנט האש הינו צבע מאוד אנרגטי

:האדום טוב לעסקים העוסקים . אנרגיית השפע לבוא במהירות

בשיווק

.במכירות

.עסקים גדולים בעיקר טוב להם האדום

היוצר אימפולסיביות ולכעסים  , לא כדאי להניחו בחדר שינה, בעיקר למשרדים, לב בשל האנרגיה הרבה שמביא האדוםשימו 

:מומלץ כן 

.בחדר עבודה ביתי

.כניסה לבית

.סלון

הכחולצבע 

:הכחול מתאים . הינו צבע מרגיע ומתייחס לאלמנט המים

.לחדרי אמבטיה

.לאזורי מדיטציה

(.צבע כחול בהיר )לחדרי ילדים 

.היוצר בעיות עיכול ולעייפות רבה, לב לא מומלץ להשתמש בכחול במטבחשימו 
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צבעי אלמנטים ומשמעותם  

הירוקצבע 

:מעורר צמיחה והתפתחות הירוק מתאים בעיקר . מייצג את אלמנט העץ

לאנשים הסובלים מנדודי שינה

:הירוק מומלץ . מאזן רגשית ומטהר, צבע זה מוריד לחץ דם ומרגיע. מלחץ דם גבוה

.בחדרי ילדים

.ספא

.בתי חולים

.חדרי ישיבות

.אמבטיות

צבע הסגול

מאזן ומחזק . המגן על האדם מפני אנרגיות שליליות, הסגול שייך גם הוא לאלמנט האש מתייחס מאז ומתמיד לצבע רוחני

:לכן הסגול טוב-את המערכת החיסונית

.בחדרי הרצאות

.בחדרי ילדים שמתקשים מבחינת ביטחון עצמי
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צבעי אלמנטים ומשמעותם  

הכתוםצבע 

צבע זה עוזר מבחינה בריאותית היות ושייך לאלמנט האדמה  , מעורר אופטימיות ושמחת חיים. מייצג את אלמנט האדמה

:מומלץ להשתמש בו , בשל החיוביות שבצבע זה. המזין ומטפל

.בחדרי אוכל

.מסעדות

.חדר ילדים

.בסלון

.מטבח 

.שבו הדיירים חשים בתחושת דכדוך, פנים הכולל של הביתבעיצוב 


