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כוללהליבון,ממשפחתנורותלהתחמם.זמןלוקח
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נורותלמה.מתאיםמהלהביןחשובאךהקבוצות
פלורוסנט,כמעט.מטרהלכלכאמור,מתאימות,לד

במקומותלהתקיןנהוגמלד,משמעותיתזולשהוא

למשל.חניוניםשטיפה,לתאורתשזקוקיםציבוריים
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האהבהכלעםועדייןאוהבים.כךכלשאנחנו
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התאורהעיצובעלביותרהמשפיעיםהגורמיםאחד
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מבחינתהפרויקטשלהסופיתהתוצאהעלהתאורה
ההתנהלותעלוהשפעהרוח,ומצבאווירהיצירת

מלאכותיתתאורהיום,מתאורתבשונההיומיומית.

משתנההתאורהעיצובהלקוח.לבחירתנתונה
ולעודהאדריכלשללסגנוןהבית,לתוכניתבהתאם

אבלשונההתייחסותדורשיםחלליםפרמטרים.

גמישים.הכולבסךהכללים
לגלותמסכימהאךזובגישהתומכתפרנקציפי

אזורים,לשניהביתאתמחלקתהיאכללשבדרך

משמעית.חדלאאךברורהחלוקה"זוופרטי.ציבורי
ובחצר,הכושרבחדרבמטבח,נשתמשלדבתאורת

האוכלשולחןומעלבסלוןהשינה,בחדראבל

ביותרהנכוןהדברהןכיליבוןנורותנשים
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גופיחמישה

מפליזתאורה

תעשייתי־בסגנון

הותקנוקלאסי

מעלבמדויק

ספרייתדלתות

אלומתהקיר.

הרכההאור

קריאהמאפשרת

פרקטיבאור

עיצובונעים.

סמדרפנים:

אביגדורוב

מסדרוןארון->

כגוףתוכנן

מרחףתאורה

ניתוקיעם

רצפתיתתאורה

עיצובותקרתית.

רועיפנים:

זליחובסקי

האוכלשולחןמעלולנפש.להרגשהלצבעים,לעור,
האוראיכותבגללליבוןנורתרקטבעיבאופןנשים

האווירהאחרתאור,בהרבהצורךאיןכיוגםוהצבע
להוסיףאפשריותרחזקאורלמעןתתפוגג.המיוחדת
הליבון".תאורתאתשתעציםלדתאורתמסביב
ממןהבטיחות.אלמנטלמשחקנכנסרחצהבחדרי

1שה־?גוףלבחורוישלהתפשראסורשכאןמדגיש
)Ingress Protectionעדיף"עדיף.44מינימוםהואשלו"

שאינהוולט12בנורתלהשתמשאלהבאזורים

עבודהלחדרנחשברחצהחדראפשר.אםמחשמלת
criעםלהיותצריכההכיורלידהאוראיכותולכן

נכונים.ייראווהלבושהאיפורשלשהגווניםכדיגבוה

אוצלליםיהיושלאהמראהמולאורלהצליבחשוב
פנימי".אורעםבמראהלהשתמש

ב>(נרגידחיסכון
החיסכוןאתהדגישושוחחנושעמםהמקצועאנשיכל

הולךהעולםהיוםבחשיבותו.ראשוןכפקטורבאנרגיה

שלליבוןלנורותמגבלהישוירוק.קיימותלקראת
עםלדיםמייצרותהתאורהחברותורובואט60עד

עדייןליבוןנורותלצריכה.ביחסגבוההאורתפוקת

להיעלםהולכותשהןנראהאבלבשימושנמצאות
הגבלתלצורךגם1:3:10בחוקמשתמשממןמהעולם.
שניתאורהגוףכלנכבה"אםבאנרגיה.השימוש

יותר.טובהאווירהנקבלמהכמותאחוז50רקונשאיר
אנחנוהתאורהגופיכלסךמולהביתשטחבחישוב

אורעוצמתלמ״ר.ואט20ה־אתלעבוררוציםלא

למ״רואטמדיויותרמסורבלתתחזוקהמדי,גדולה
עלחושביםואםפאזלהואתאורהעיצוברצויים.אינם

החיסכוןאוטומטית".תרדהוואטיםכמות1:3:10חוק
הרווחתהגישהשינויעםבידידהולךבאנרגיה
הלקוחאור.שיותרבכמהדגלהמזמןלאשעדבארץ,

להציףצורךשאיןומביןוחכםלמודעהפךהישראלי

לתאורתבתקרהשטיפהמתאורתמעברוניכרבאור
ועמומה.חלשהקיר

פרלמןרסקיןצילום:

בדרךדורשתצורהעיצוב
מתקציבאחוזיםל־סוכלל

יכולהאחוזבבנייההשיפוץ.
מערכותשישמביווןלהאמיר

בבנייןשמשתלבות


