
 

 
 מאת שני עינתי: מעצבת חדרי ילדים מהלידה ועד כיתה א'

 !הילדיםתודה שבחרתם להוריד את המדריך שלי לעיצוב קירות חדר 

ריכזתי עבורכם במדריך זה את כל הדרכים הקיימות לקשט את קירות חדר הילדים 

החל מצביעה והדבקה על הקירות, דרך תליית תמונות ומדפים ושימוש בגופי  –שלכם 

תאורה. יצרתי עבורכם את המדריך כדי לעשות קצת סדר ולתת לכם טיפים איך אפשר 

ם. תוכלו למצוא כאן השראות שונות לעיצוב, באמצעות קישוט קיר אחד לעצב חדר של

מזמינה אתכם לאתר ולבלוג שלי  שם יש  –צביעה וקישוט, ואם זה לא מספיק 

 השראות נוספות.

 

 קריאה מהנה,

 

 שני
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לעצב חדרי ילדים זה כיף אחד גדול! בשבילי זה אומר להכניס הרבה צבע, סוגים 
של חומרי מעניינים כמו נייר ומתכת ועץ, שילובים של רהיטים סטנדרטיים ואחסון 

לדות יחדר שכל מהותו היא חגיגה צבעונית והרמונית לעיניים, ובקיצור  –חכם 
 מאושרת! 

כשרוצים לעצב חדר חדש לילדים בדרך כלל אנחנו מתמקדים ברהיטים, ופחות 
מתייחסים לקירות, אבל ניסיוני כמעצבת חדרים לילדים הראה לי שדווקא הקירות 

כי  –הם החלק החשוב ביותר בחדר, וכדאי להקדיש להם את מלוא תשומת הלב 
דים יפה ומעוצב הוא כולו בדגש ששמו ההבדל בין חדר ילדים רגיל ופשוט לחדר יל

 על עיצוב הקירות.

לשם כך הכנתי לכם את המדריך הגדול לעיצוב קירות בחדרי הילדים. ריכזתי 
עבורכם את כל האפשרויות הפשוטות והזמינות לעיצוב קירות כדי שתוכלו לקבל 

ות מאושרת באמצעות הדגשת השראה ולראות כיצד הופכים חדר ילדים לחדר ילד
 .קירותה
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בשנים האחרונות הטפטים עשו קאמבק גדול בחדרי הילדים. היום ניתן למצוא 
מגוונים בצבעוניות מתוקה ושובבה, בטקסטורות שונות  בחנויות שלל טפטים

ובהדפסים מגוונים. לחדרי ילדים אני תמיד ממליצה לבחור קיר אחד שיודגש 
צבעוני וססגוני במיוחד, בדרך זו אפשר להוסיף צבע ושובבות לחדר בטפט שיהיה 

הטפטים הפופולריים היום הם טפטים מעולם הטבע:  מבלי שיהיה עומס בעיניים.
 צמחיה ובעלי החיים, וטפטים של צורות גאומטריות שונות.
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ומקסימה למי שרוצה להכניס דפוס או מדבקות קיר הן אופציה חלופית חסכונית 
הייחודיות של מדבקות תמונה כלשהי על הקיר מבלי להתחייב לאורך זמן לטפט. 

הקיר היא בכך שניתן להדביקן ללא איש מקצוע, להחליפן כשרוצים, ולסדר אותן 
באיזה צורה שתרצו. המדבקות אידיאליות בעיני לשימוש בחדרי ילדים בדירות 

 ם חסכוניות וגם ניתנות להסרה בקלות.שכורות, שכן הן ג

ליין בארץ ובחו"ל -את מדבקות הקיר ניתן לרכוש במגוון חנויות ועסקים און
 –במחירים נוחים ומשתלמים. יחד עם זאת אפשר גם ליצור מדבקות לבד בבית 

כל מה שצריך זה גיליון טפט דביק שמתאים לקירות )ניתן לרכוש בחנויות יצירה 
ומספריים או פאנצ' )מנקב צורות בכל מיני גדלים וסוגים(, לנקב  בשקלים בודדים(

 כמה צורות שרוצים ולהדביק.

דרך נוספת ליצור אומנות על הקיר באמצעות הדבקת וואשי טייפ בצורות 
  או יצירת גבולות ומסגרות.בעלי חיים, גאומטריות, 
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ן על ידי צביעת הקיר. היום ניתן להכניס צבע לחדר היא כמובעיקרית השיטה ה
למצוא סוגי צבעים לא רעילים על בסיס מים, שמתייבשים מהר וגם אין להם ריח, 

 כך שהם בטוחים לשימוש בחדרי הילדים.

סגול, ובנים -כשזה מגיע לצביעת קירות, היה מקובל שבנות יקבלו קיר בגווני ורוד
נים יפים ועדינים שמתאימים יקבלו קיר בגווני כחול. היום יש כל כך הרבה גוו

לשני המינים מבלי לעשות אבחנה מגדרית. אם בכל זאת מתעקשים על ורוד ועל 
-או ורודכחול כדאי לקחת גוונים שהם קצת יוצאי דופן, כמו כחול כהה מאוד, 

 כדי לתת לחדר לוק מדליק ומודרני. –כתום 

הפסטל, כדי ליצור בחדרים של תינוקות ופעוטות מומלץ בכל זאת להצמד לגווני 
בחדר שלווה ורוגע, אבל אפשר לקחת גוונים כמו אפור, צהוב, ירוק וכתום כדי 

 לעשות חדר קצת יותר מעניין ולא מגדרי.
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 ליישום הצבע בקירות חדרי הילדים: שלוש שיטותאני ממליצה על 

ת המיטה, אך זה יכול להיות בדרך כלל זה הקיר המרכזי שלצידו נשענ – קיר אחד מודגש א.
 קיר אחר שבו יש רהיט משמעותי כמו פינת המשחק או הקריאה. 

אם יש בחדר מספר פינות או אזורים שמיועדים לפעילויות שונות  – צביעה תוחמת בגושים ב.
מומלץ לתחום אותן על ידי צביעה בגושים:  –כמו פינת קריאה, פינת משחק, פינת יצירה וכו' 

ש על צורה פשוטה )כמו ריבוע, מלבן או משושה( ותוחמים את האזורים בצורה מחליטים מרא
זו בגדלים שונים, כאשר מתייחסים לגדלי הרהיטים שבאותו אזור כדי למקם נכון את גודל 
הצורה. בשיטה זו מוסיפים נגיעות צבע לחדר וגם יוצרים פינות מעניינות ומובדלות אחת 

 מהשניה.

שיטה זו ניתן ליישם על קיר אחד וגם על כל הקירות בחדר.  –חצי: קיר משולב -חצי ג.
בוחרים גוון אחד כהה שאותו מיישמים בצביעה על החלק התחתון של הקיר עד האמצע. אם 
רוצים משאירים את החלק העליון בצבע הלבן הטבעי של הקיר, או שצובעים בגוון בהיר. 

עוד הוא יותר בהיר מהגוון התחתון  המשקיעים יכולים לשלב טפט בחלק העליון של הקיר כל
)במידה והטפט מאוד צבעוני או מאוד כהה, אני ממליצה לתלות אותו דווקא בחלק התחתון 

  של הקיר ובחלק העליון לצבוע בגוון בהיר שמתאים לאחד מגווני הטפט(.

ביתקריאה בצורת תחימת קיר והגדרת פינת  
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קישוט ועיצוב קירות באמצעות תמונות ופוסטרים זו הדרך הקלה, המהירה 
והחסכונית ביותר להוסיף צבע ועניין לחדר הילדים. פשוט מחליטים על נושא 

שירות לקיר. ישנן כמה מסויים של תמונות , ממסגרים ותולים או שמדביקים י
דרכים פשוטות לרכוש או להכין לבד תמונות ופוסטרים בעלויות קטנות ושוות לכל 

כיס:

 ליין.-יפהפיות שניתן להזמין אוןותמונות הרשת עמוסה בגלויות  –ממעצבים ויוצרים  קניה .1

 וגרפיקה.אפ של מוצרי עיצוב -יצירה וסטוקים למיניהם, וגם בחנויות פופ– מחנויות קניה .2

 .FREE PRINTABLES -ו  FREEBIESחפשו בגוגל את המילים  – חינמיים ממקורות הדפסה .3

 אם אתם אנשים של מילים ולא של ציורים אפשר להכין בפאוור  – פוינט בפאוור הכנה .4

 פשוט, קל ומקורי. –שהילדים שלכם אומרים פוינט פוסטרים ממשפטים ומילים 

אם אין לכם בבית ספרים כאלו, אפשר למצוא בחנויות  – ובלויים ישנים מספרים תמונות .5
 יד שניה. 

נצלו את זה שיש לכם אינסוף תמונות של הילדים באפליקציה ופתחו  – איננסטגרם תמונות .6
 אותן. תלו אותן על הקיר בצורה מעניינת )לב/כוכב( או בעזרת מתלים ואטבים.
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ייר עבור הילדים שלכם ציורים שתוכלו , בטח תשמחו לצDIYם יצירתיים חובבי אם אתם הורי
לתלות להם בחדר. מי שנתברך ביכולת וכישרון ציור יכול לצייר כל העולה על דמיונו )או 
דמיון הילד שלו(, אבל גם מי שפחות מסתדר עם ציור מהדמיון יכול לצייר בקלות ציורים 

פוש באינטרנט של מרשימים לחדר הילדים על ידי העתקה של תמונה שאהבתם, או על ידי חי
ציור שאותו ניתן לצבוע והדפסתו. אגב, היום ישנן חוברות צביעה לילדים ומבוגרים, עם ציורים 

, ואז רק נשאר למסגר ולתלות. בכל שיטה מגוונים שאותם ניתן לצבוע ברוב סוגי הצבעים
 ממש כמוואל תחששו מאי דיוקים, ציירו נסו לצייר ביד חופשית  שתהנו,שתבחרו, חשוב 

.ילדים
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י קיר מנייר ובד. היום במרבית חנויות דרך מתוקה להוסיף כיף וצבע לחדר היא על ידי קישוט
יפים שניתן למתוח על אחד הקירות בחדר.  דגלוני בדהעיצוב והיצירה ניתן למצוא שרשרת 

בחנויות הסטוק  ושרשראות מניירצוא קישוטים אם אתם אוהבים קישוטי קיר כאלה, תוכלו למ
שאותם מומלץ לתלות מהתקרה מעל המיטה או כמובייל. ניתן למצוא  ,גם באיקיאהלמיניהן ו

כאלה בעצמכם, כל מה  וקישוטי ניירהדרכות ביוטיוב ואינסטגרם כיצד להכין שרשראות 
 שצריך זה נייר טישו שניתן לרכוש בחנויות יצירה.
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השתמשו במדפים כדי לעצב את קירות חדרי הילדים בצורה מעניינת ופשוטה. היום ניתן 
למצוא במגוון חנויות ריהוט ופיריטים לעיצוב הבית מדפים יפים בצורות שונות ומחומרים 

אלא מדפים מעוצבים מעץ וממתכת בצורות ובצבעים  –שונים : לא עוד מדפים מלבניים לבנים 
מתאימים לחדרי ילדים. כוורות, עיגולים מחולקים לתאים, משושים, משולשים, חצים ש

ספור סוגים. המדפים יפים ומיוחדים לכשלעצמם, אך תוספת -ואוהלים, כוכבים ובתים ועוד אין
נסו להוסיף צמחים, בובות, תמונות  –של אביזרי נוי וצעצועים קטנים ישדרגו להם את המראה 

 יח על המדף וככה תוסיפו עוד קצת צבע ועניין לקיר.וכל מה שאפשר להנ
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בסעיף הקודם הזכרתי מדפים בכל מיני צורות, ובינהם גם כוורות. אני ממליצ הלנצל מדפים 
מסוג שכזה לתצוגה של אוספים. אם אין לכם מדף כזה, תמיד אפשר להשתמש בקופסאות 

פים רגילים ולהציג עליהם את האוספים. אז מה בעצם האוספים שמציגים? כל שונות, או מד
קינדר, מכוניות,  צעצועימיני צעצועים ודברים שאתם או ילדיכם אספתם במשך השנים :

, צדפים וקונכיות, מחקים, בובות ועוד. מעבר לכך, ממליצה להכין על אחד הקירות לגודמויות 
ירות הילדים: אפשר לתלות לוח שעם, או לוח מגנטי ועליו בחדר פינת תצוגה מיוחדת של יצ
להציג לראווה את הציורים מהגן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הכנסו להדרכה על יצירת תצוגת אוספים בבלוג שלי  
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המגוון הרחב של גופי תאורה שניתן למתוא היום בחנויות לא פסח גם על חדרי הילדים. 
בחנויות תאורה רבות תוכלו למצוא מנורות לילה מתוקות בכל מיני צבעים וצורות. אבל כדי 

-להשיג את הפריטים המושקעים יותר תצטרכו לבדוק בחנויות עיצוב ואקססוריז, להזמין און
יש שם מציאות. בכל הנוגע לשילוב של  –ילו לחפש באיקיאה ובחנויות הסטוק ליין ואפ

תאורה על הקיר יש כמובן את מנורות הלילה שמחברים לתקע ותולים על הקיר או מניחים 
על שידה, אבל ישנן גם מנורות לד מיוחדות בצורות של בובות מסיליקון שניתן להניח גם על 

שהן פועלות על סוללות. נוסף לכך היום כמעט בכל חנות המדפים שבקיר ללא בעיה מכיוון 
לעיצוב הבית תוכלו למצוא גרלנדת נורות )שרשרת נורות לד( בכל מיני צורות שמאירות 
בצבעים שונים. את השרשראות הללו אפשר לשלב כמעט על כל דבר : לתלות על הקירות, 

רלה ולתלות מעל המיטה ועוד לחבר בין תמונות ואלמנטים שונים בקיר, לעצב בצורה של ספי
רעיונות רבים. פריט נוסף שאפשר למצוא היום בעיקר באינטרנט הוא גופי תאורה דמויי 

 תאורת ניאון שיש להם סטייל מיוחד משלהם, והם מוסיפים הרבה עניין לקירות.
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כאן

חדרי הקונספט היחודיים 8-ב

כאן את חבילת העיצובלבחור 
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