
חשוב  שבדרך,  לתינוק  החדר  את  לעצב  שנתחיל  לפני 
לדעת שניתן לעצבו כך שיהיה בריא לדייר הקטן, חסכוני 

להורים וידידותי לסביבה.

הדבר הראשון שצריך להעיר את תשומת לבנו הינו בחירת 
להעדיף  ראוי  בבית.  החדרים  כלל  מתוך  עצמו  החדר 
הם  שבחורף  מכיוון  דרומה,  הפונים  חלונות  עם  חדרים 
החמה  הקרינה  בקיץ,  ביותר.  היעלה  בצורה  מתחממים 
ואינה מהווה בעיה עבור מי  ביותר מגיעה מכיוון מערב 

שחלונותיו פונים דרומה.

כדי  בחדר,  אחד  מחלון  יותר  להתקין  מומלץ  בנוסף, 
לאפשר אוורור אופטימלי.

“להתפנק”  ביכולתכם  ואין  במידה  גם  יעיל  פתרון  קיים 
בזכוכית  מדובר  מערבה.  פונה  והחדר  הרצוי  הכיוון  על 
בשם E-LOW המאפשרת אך ורק לאור לחדור אל פנים 

החלל, תוך חסימת החום.

השלב הבא הינו בחירת החומרים המתאימים. 

ריצוף
מומלץ לבחור בפרקט, הקיים היום בסוגים שונים. פרקט 

הלמינציה הוא קל לשטיפה וזול יחסית.

הפרקט הטבעי, המומלץ ביותר הוא פרקט במבוק, ירוק 
וידידותי לסביבה.

שטיחים הינם האויב מספר אחת של חדרי הילדים וחדרי 
להזיק  העלולים  ולכלוך  אבק  צוברים  הם  בכלל:  הבית 

לבריאות הילד, במיוחד אם יש לו נטייה לבעיות נשימה.

תאורה
או  כספית  ללא  חסכונית  בתאורה  להשתמש  מומלץ 
תאורת לדים בגוונים צהובים שמעניקים תחושה חמימה 

ונוחה.

צבעים
בלבד  מים  בסיס  על  בצבעים  להשתמש  כדאי  לקירות 
ובעלי “תו ירוק”, שאינם פולטים חומרים רעילים. צבעים 

מסוג זה קיימים גם בסדרה מיוחדת לרהיטים.

חלונות
מכיוון  וכלל,  כלל  מומלצים  אינם  אלומיניום  חלונות 
באופן  ומשפיעים  הפרופיל  דרך  עוברים  והקור  שהחום 

משמעותי על טמפרטורת החדר. 

איך לעצב 
חדר ילדים 

בריא
קיימים חומרים אחרים המבודדים היטב, כמו פי.וי.סי., 

פיברגלס או עץ משולב אלומיניום.
תמיד מומלץ להתקין זכוכית בידודית כפולה. 

חימום
החורף מגיע ובחירת מערכת החימום מהווה בעיה עבור 

אנשים רבים.
חימום במזגנים אינו מומלץ מסיבות שונות:

1. כלל מכשירי המיזוג מותקנים בסמוך לתקרה, המקום 
שבו האוויר החם מצטבר יותר. התוצאה היא שחלל החדר 

עצמו, בגובה בני האדם השוהים בו, יישאר יחסית קר.

הקירות,  את  )ולא  בלבד  האוויר  את  מחמם  המזגן   .2
למשל( וברגע שמכבים אותו החדר חוזר להיות קר.

חימום תת רצפתי על מים – לא על חשמל - הינו הפתרון 
היעיל ביותר לחימום הבית. אם התקנת מערכת מסוג זה 

אינה אפשרית, כדאי לבחור במקרנים חשמליים.

מומלץ מאוד להתקין מאווררי תקרה. תפקידו של מאוורר 
גורם  זה  אותו.  וליבש  הגוף  על  אויר  להזרים  הוא  תקרה 
 - משמעותית  במידה  הטמפרטורה  ירידת  של  לתחושה 

שלוש ארבע מעלות - מטמפרטורה הסביבה. 

לכן נפעיל את המזגנים הרבה פחות עם חיסכון משמעותי 
בחשמל.בנוסף, ברוב המאווררים יש כפתור הפעלה עונתי.

שהוא  כך  המאוורר  סיבוב  כיוון  את  להפוך  ניתן  בחורף 
יזרים את האוויר כלפי מטה 

כידוע, האוויר החם קל יותר מאויר קר לכם עולה. בעזרת 
המאוורר מכוונים את האוויר החם למטה, באזור שבו אנו 

שוהים.

כפי שניתן לתרשם משורות אלו, מספר דברים פשוטים 
)וחלקם גם לא יקרים( יכולים לשפר בצורה משמעותית 

את איכות החיים של הילדים שלנו. חבל לפספס!
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