
תחום עיצוב האור הוא גדול ורחב וטומן בחובו 
אפשרויות רבות. ככל שתדעו יותר בשלב התכנון, 

תגבר השליטה שלכם ברמת התוצאה הסופית. 

ח  נו המשפיע על מצבי הרו י ב בחי וחשו י  גורם מרכז ר הוא  האו
ות בעבודה, על התקשורת עם הסביבה,  בי , על האפקטי ו שלנ

וחד  ם. מכאן שחשוב לתת דגש מי ועל כל פעולה שאנו מבצעי
נה  נכו ת. בעזרת תאורה  ן התאורה בעסק או בבי ו ותכנ ב  צו לעי
ולהעצים את האסתטיקה  רים  ו ירה, למקד אז ו ר או צו אפשר לי

בית בחלל.  העיצו

ל,  נות לכו זמי נות מערכות תאורה מורכבות  בשנים האחרו
נוסיף לכך את כניסת תאורת  ם.  י י רים שפו ן במחי ג ואפשר להשי

ב  ן כלים לעיצו ו ו ו מג והנה עומדים לרשותנ  , ו נ י LED לחי ה-
התאורה. 

בו  וטומן בחו ורחב  ל  גדו שימו לב, תחום עיצוב התאורה הוא 
ן כך תגבר  ו ותר בשלב התכנ י ות רבות. ככל שתדעו  י אפשרו

ת. לפניכם ארבע נקודות  השליטה שלכם ברמת התוצאה הסופי
ים.  שיעזרו לכם להתמצא בשפע הקי

זואלי  י ו ן הו ו קי גופי תאורה שקועים נפוצים מאוד בשל הני  •
dark l" שמיקום הנורה בהם  ight " פי  גו ר  שלהם. מומלץ לבחו

ן  בי ר  מוסתר בגוף התאורה. כך קטן משמעותית המגע הישי
ושומר על אסתטיקה  ר  ו ו נע סנ ר, דבר שמו ר האו ן למקו העי

 . בי צו ן עי ו קי ני ו
ובמגרעות בתקרת גבס  • תאורה נסתרת הממוקמת בחריצים 

ים  ו . היא רכה, מדגישה את הקו בי ואפקטי יפה  היא אלמנט 
ום משתמשים  כי ות בחלל.  יצרת תלת-ממדי ומי ם,  י האדריכלי

 360 ר ב- LED SMD במקום הפלורסנט הישן שהאי בפסי 

מידע לקוראים

א  והו  , תו ותר מהפלורסנט, אפשר לעמעם או י LED קטן  מעלות. ה-
120 מעלות לכן קו  ר רק ב- ם. הוא מאי מגיע במספר רב של צבעי

רות על הגבס, אלא על  ישי ו  נ ן להתקי ר. אי רו ר נראה בבי ום האו סי
גם כדי לקבל  ו לו  זקוק   LED ור החום שה- ז – בשל פי פס מתכת 

ולא מפותל. ישר  פס 
ן את פתח התאורה הנסתרת, ככל שהפתח קטן  אל תתפתו להקטי
יש לבדוק זאת מראש בחתך  ולכן  ותר,  י – מרחק ההארה קטן  ותר  י

או בתוכנה לחישוב תאורה.
ן  נ ו ן הארה אחד, שאפשר לכו ו ו כי גוף תאורה שבו  SPOT הוא   •

ן צבעים  ו ו ים במג ם. הוא קי י יקט או לאזור הארה מסו בי לאו
יקת,  ים בצורה מדו בי צו ם, אפשר להתאימו לצרכים העי בי ועיצו

רה.  ר, או על פס צבי נים אותו לתקרה, לקי ומתקי
 ,LED ותר. כאשר מדובר בתאורת  בי • בחירת מקור האור חשובה 
 : זכרו  . ) ' כו ו כולות עמעום  י ר,  גודל, מחי ( ם.  ות עצו י שפע האפשרו

בות,  ו עושים חשו והפעולות שאנ גדל  ככל שמשך החשיפה לתאורה 
ות  ב להי י ר חי ולכן מקור האו ותר,  י יה מתאמצת  כך מערכת הראי

. כותי אי
 LED – כלומר   COB LED ר  ר או – העדיפו מקו בשימוש בספוטים 

LED באותו ספוט. רמת  רות  נו ולא מספר  ר  אחד עם רפלקטו
ודא שהאור  י המו ג לו ו בי ומעלה. תקן פוטו   85  CRI  – גבוהה  תאימות 

גוף התאורה,  ר  יקר את מחי כותי מי ר אי ר או . מקו ן ו מזיק לעי נ אי
 . ו אולם הוא חשוב לבריאותנ

רים  נוספים הקשו ן פרמטרים  יש להביא בחשבו  , בנוסף לנאמר כאן
גופי התאורה  גנות  רוקה, למו י ר, לתאורה  ( האו ן ו ו ג ( לטמפרטורת 
ד. מומלץ להיעזר  ועו ר בהתאם למיקומם,  י ו ומפגעי מזג או ממים 

ומן בתחום התאורה כדי להגיע לתוצאה המיטבית  באיש מקצוע מי
ם.  ותרת, כסף ומשאבי ך עבודה מי ולחסו

הכותב הוא מעצב תאורה מהמובילים בארץ, מרצה בכיר לתאורה 
ב. ניברסיטת תל אבי ות באו י ו בפקולטה לאמנ
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