
52. דירה נאה

מאת גלית שוהם
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חמש מעצבות, חמישה פרויקטים ומותג אחד:
DIGITAL KITCHEN. לכבוד עונת החגים מתבקש לתת 

דגש למטבח בעידן המודרני אשר ממנו יוצאות מנות 
ונרקמות חוויות. בעוד טעם הארוחה מתפוגג, הזיכרונות 

שהתגבשו מלווים אותנו לכל החיים. קבלו אינטרפרטציות 
למטבח, המתובלות בתפיסת עולמן של המעצבות

דבר המנכל"ית שרון מגנזי:
מהו מטבח בעינייך?

השתקפות של מי אנחנו, האופן שבו אנו חיים ומהן האהבות שלנו.
עיצוב, טכנולוגיה, איכות חיים - הסטנדרט הבא במטבח   

המותגים שבאמתחתנו מאפשרים אינספור סגנונות שילוב אופטימליים. 
עם מוצרי החשמל היוקרתיים שלנו מתעצמות חוויות הבישול והביצוע.

חזון החברה לשנה החדשה
לתת מענה ללקוחות השואפים למצוינות בלתי מתפשרת תוך 

כדי שמירה על בידול והקפדה על קוד אחריות כלפי הסביבה כמו: 
חיסכון באנרגיה, בישול בריא וחיסכון בזמן.  
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"ה'ביחד' של המשפחה 
 נמצא לרוב במטבח"

"המטבח בעיניי 
הוא מקום 
שסביבו  נרקמות 
כל ההתרחשויות"

54. דירה נאה

פרויקט חגים

 תשע"ח

DIGITAL KITCHEN

מיכל האן

מרבית לקוחותיה של אנט פרומר הם תושבי חו"ל, אשר מטבע הדברים אינם 
מעורבים אישית בבחירות וסומכים עליה בעקבות תפיסת עולמה שכל לקוח הוא 
אינדיבידואל, שהבית מייצג אותו, נושאת עימה זיכרון של סבתה, שהיתה ממש 
משוחחת ומדובבת באהבה את האוכל שהכינה ומעלה תהיה בנימה נוסטלגית, שלמי 
יש כיום בכלל זמן לכך בעידן ה"אינסטוש"?

הכשרה מקצועית: מעצבת פנים
ותק במקצוע: 12 שנה

אני מאמין עיצובי: מעבר לכישרון, הכלי החזק של המעצב 
הוא יכולת ההקשבה ללקוח. 

איך את משלבת עיצוב, טכנולוגיה ואיכות חיים במטבח:
אסתטי אינו סותר פרקטי. הכול עניין של תכנון.

טיפ לקוראים בתכנון מטבח: תכנון ארונות מזווה גדולים 
פותר בקלות בעיות אחסון ומאפשר אחסון נגיש במקום אחד 

מרוכז במקום במקומות שונים במטבח או בארונות עליונים. 
טיפ לקוראים לפני אבזור מטבח בכלי חשמל דיגיטליים:  

הגדירו צרכים המשדרגים את חוויית השימוש במטבח 
הנוכחי שלכם. 

מה המוצר במטבח שאת הכי מתחברת אליו ולא היית 
מוותרת עליו: כיריים גדולים מאוד ותנור משולב מיקרו 

המאפשר שימוש דו-תכליתי. 

שלומית 
זלדמן

המטבח בבית ילדותה של שלומית היה קטן יחסית ולא 
משוכלל, אך עדיין חרוטה בזיכרונה חוויית ההצצה 

לסירים בכל פעם שאמה סיימה לבשל 

שלומית זלדמן, בת ארבעים, היא בעלת משרד לעיצוב פנים. 
אני מאמין: "הכלי הכי חזק של המעצב - מעבר לכישרון - הוא יכולת 
ההקשבה ללקוח". לפני תכנון מטבח הגדירו צרכים המשדרגים את 
חוויית השימוש במטבח הנוכחי שלכם. בתור אחת שמבשלת בתדירות 
גבוהה, לא הייתי מוותרת על כיריים גדולים מאוד ועל תנור משולב 
מיקרו שמאפשר שימוש דו-תכליתי. מטבח אסתטי יכול להיות גם 
פרקטי מאוד – תכנון ארונות מזווה גדולים פותר בקלות בעיות אחסון 
ומאפשר אחסון נגיש במקום אחד מרוכז במקום במקומות שונים 
במטבח או ארונות עליונים. מטבח בשבילי הוא לב הבית. ה'ביחד' של 
המשפחה נמצא לרוב במטבח. המטבח הוא החלל שכל בני המשפחה 
סובבים סביבו ביחד לארוחות משותפות. המטבח בבית ילדותי היה 
קטן יחסית ולא הכי משוכלל, אבל עדיין חרוטה בזיכרוני חוויית 
ההצצה לסירים כל פעם שאמא שלי סיימה לבשל.

1
2

הכשרה מקצועית: עיצוב פנים
ותק במקצוע: 22 שנה

אני מאמין עיצובי: הקשר בין פנים לחוץ כמוקד תכנוני. 
איך את משלבת עיצוב, טכנולוגיה ואיכות חיים במטבח:

העקרונות המנחים כדי להגיע לאיזון הם ורסטיליות, שילוב 
פונקציות ותרשים זרימה לפעילות במטבח. 

טיפ לקוראים בתכנון מטבח:  
הרגלים, אהבות ורצונות יכתיבו את הדרך לתכנון המטבח. 

טיפ לקוראים לפני אבזור מטבח בכלי חשמל דיגיטליים:  
צרו תסריט עבודה ותרשים זרימה לפעולות שאתם מבצעים.  

איזה מכשיר חשמלי לא היתה מוותרת להלן התשובה: 
לא הייתי מוותרת על מקרר, הרי רוב המוצרים לשימוש 

היומיומי טריים ומצריכים קירור 



"המטבח בעיניי הוא לב הבית"

56. דירה נאה

פרויקט חגים

 תשע"ח

DIGITAL KITCHEN
יום אחרי  מטבח ילדותה של איריס היה בצורת ח' עם בר ישיבה. כל 
בית הספר, כשאמה הגישה ארוחת צהריים, היו משוחחים על החוויות 
והעניקה  והישיבה סביב הבר קירבה, איחדה את המשפחה  והבעיות, 
חום. המטבח היה מרכז הבית וליבו, ולא פלא שכל הדברים המעניינים 
קרו שם. מאז היא ממליצה בחום על בר כפינת ישיבה נוחה במטבח 

השומרת על קשר עין ומחברת לבבות 

הכשרה מקצועית: אדריכלות. בוגרת בצלאל בהצטיינות 
ותק במקצוע: 19 שנה
אני מאמין עיצובי: הבית צריך לשקף את אישיות בעל הבית בעיצוב על-זמני, נקי וחם.

איך את משלבת עיצוב, טכנולוגיה ואיכות חיים במטבח: החוכמה היא לבחור 
חומרים אסתטיים ופרקטיים גם יחד, כך נוצר מטבח מנצח.
טיפ לקוראים בתכנון מטבח: יצירת רשימת תכולה מהווה פרוגרמה תכנונית המסייעת לתכנון נכון של המטבח.

טיפ לקוראים לפני אבזור מטבח בכלי חשמל דיגיטליים:  ככל שתדייקו בהגדרת 
הצרכים כך תוכלו ביתר קלות לבחור את המוצרים המתאימים לכם.

מה המוצר שאת הכי מתחברת אליו במטבח ולא היית מוותרת עליו: 
טוחן אשפה. פרקטי ונוח, ובעזרתו הכיור והמטבח יותר נקיים ומסודרים.

איריס אבנרי-דביר 3
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"במטבח מתקיימות 
השיחות הקטנות, 
ההחלטות הגדולות, 
החיים עצמם"

"המטבח 
בעיניי 
מקום 
מפגש 
לכל בני 
הבית"

58. דירה נאה

פרויקט חגים

 תשע"ח

DIGITAL KITCHEN

מרבית לקוחותיה של אנט פרומר הם תושבי חו"ל, 
אשר מטבע הדברים אינם מעורבים אישית בבחירות

וסומכים עליה בעקבות תפיסת עולמה שכל לקוח הוא אינדיבידואל, 
שהבית מייצג אותו, נושאת עימה זיכרון של סבתה, שהיתה ממש משוחחת 
ומדובבת באהבה את האוכל שהכינה ומעלה תהיה בנימה נוסטלגית, 
שלמי יש כיום בכלל זמן לכך בעידן ה"אינסטוש"?

לשרי יש זיכרון נוסטלגי ממטבח בית הוריה אשר נבנה במו ידיהם 
עקב אילוץ תקציבי. במקום ארונות עץ תוכננו מחיצות, קירות ודלתות 
עץ כפרי, ולמרות הכול היה המטבח חם נעים. שנים עברו ושרי מלאה 

געגועים לטעמים שהיו בו

4

5
אנט פרומר
הכשרה מקצועית: עיצוב פנים 
ותק במקצוע: 25 שנה

אני מאמין עיצובי: כל לקוח הוא אינדיבידואל ומגיע לו 
שירגיש שהבית תפור עליו ולא על המעצבת.

איך את משלבת עיצוב, טכנולוגיה ואיכות חיים במטבח: 
עיצוב באופן מובהק לפונקציונליות, למיקום ולשאיפות 
הלקוח כמו גם למסורות תרבותיות. 
טיפ לקוראים בתכנון מטבח:  
תכננו את המטבח באופן שייראה טוב גם בשיא הבלגן...

טיפ לקוראים לפני אבזור מטבח בכלי חשמל דיגיטליים: 
כיום מכשירי החשמל במטבח הם הרבה מעבר למוצרים 
פונקציונליים - הם מהווים עיצוב שמשלים את מראה 
המטבח ויש לקחת זאת בחשבון בשלב הבחירות. 
מה המוצר במטבח שאת הכי מתחברת אליו ולא 
היית מוותרת עליו: כיריים. הם מסמלים עשייה, משדרים 
ביתיות, חום ונתינה, שלא לדבר על הריחות...

הכשרה מקצועית: הנדסאות אדריכלות פנים
ותק במקצוע: 20 שנה

אני מאמין עיצובי: מאמינה בחשיבות התכנון עוד לפני 
שמדברים עיצוב. 

איך את משלבת עיצוב, טכנולוגיה ואיכות חיים במטבח: 
אני מתחילה תמיד בתכנון, מכניסה בו את הפרקטיקה 

המקסימלית ולאחר שהתוכנית גובשה, מלבישה עליה את 
העיצוב, ובכך לא מוותרת על אחד מהם. 

טיפ לקוראים בתכנון מטבח: החליטו מה יהיה אופי המטבח 
- סגור/פתוח, ישיבה סביב שולחן או בתוך אי - 

וכל זאת בהתאם לאופי האנשים.
טיפ לקוראים לפני אבזור מטבח בכלי חשמל דיגיטליים: 
עוד בטרם תכנון המטבח יש לגשת לחנויות מוצרי חשמל 

ולהחליט על גודל וסוג המוצרים. 
מה המוצר במטבח שאת הכי מתחברת אליו ולא היית 

מוותרת עליו: תנור... מעבר לחשיבות הבישול או האפייה, 
יש לו חשיבות בהקרנת החום הרגשי.

שרי 
גורשטיין


