
דווקא בארץ שחונת מים אחד התענוגות הגדולים של: דני קושמרו

כזו שכבר שכחה שהמטרה העיקרית, לא מעט הוא אמבטיה טובה

גם מאות, והמחיר בהתאם. שלה היא בסך הכל לנקות את הגוף

כתבה של רותי שילוני. הכי רחוק ממקלחת זריזה. אלפי שקלים

''.ולי אברמוביץ

והנה זה? אומרים, אני אראה לכם את התות שעל הקצפת: נטלי

אוהבת את המים החמים. אני ממש פריקית של אמבטיות. בא

.והקצף והשמנים

כששיפצה נטלי את הבית היה לה ברור שהדגש הולך: רותי שילוני

שהוא לא יידחק באיזו פינה עלומה בבית אלא, על חדר האמבטיה

.יקבל את הכבוד הראוי לו

אני ממש מתה על. אני חיה בחדר האמבטיה כמעט: נטלי

ההורים לא יכלו להוציא אותי. כל החיים שלי. האמבטיה
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.מהאמבטיה

אמנם בשירותים עדיין. היום שום דבר כבר לא פשוט: רותי שילוני

אבל היום קוראים לזה, עושים מה שעושים ובמקלחת מתקלחים

.ומסתבר שזו תרבות ענפה, תרבות חדר הרחצה

כל אחד, מכוונים את הטמפרטורה, זה ברז טרמוסטטי: ימי''ג

מתחת למושב יש לנו. מתאים לעצמו את רמת הטמפרטורה

.הפתעה

מה שאנחנו רואים פה: קאנטרי פלורס , מעצבת פנים, מיכל הדר

. קראט-24זה ידיות של ברז שמצופה ב

זה אמור לדמות את": חזי בנק"איש מכירות , ימי הרננדורה''ג

.הגשם ביערות הגשם

זו אמבטיה שעשויה בעצם": ספדה"בעלים של , משה ספדה

.משולבת בספרייה,  מקוריאן

שהוא בעצם שווה ערך של זהב, היא מצופה בפלטינום: מיכל הדר

. קראט24

,סיימנו לשטוף. בעצם מדובר באסלה שהיא גם בידה: משה ספד

.אנחנו צריכים לייבש, הגייני, הכל שטוף

גם. אולמות התצוגה נראים עכשיו כמו מוזיאונים: רותי שילוני

,אפשר להסתחרר מהשפע. גם מבחינת המחירים, מבחינת העיצוב

הצחקתם את? כלים סניטריים. הצבעים והאפשרויות, הגודל

מדובר כאמור באחד החדרים הכי. המעצבים של המאיון העליון
�����

� ����� ��� �



.מעוצבים בבית

היום אנשים שנכנסים לחדר רחצה רוצים: ארכיטקט, קובי גל

הם. להירגע כמו שהם נכנסים לחללים אחרים והם רוצים להירגע

.רוצים לחוות כמה שיותר חוויות ולמצות את החלל עד תומו

כשהאמבטיה הופכת לסלון החדש גם לטלויזיה מקום: רותי שילוני

.של כבוד

19יש לנו כאן מסך שהוא בגודל של : טופ אודיו, מאיה פרנס

במידה והוא היה רוצה היינו יכולים לראות פה גם מסך''. אינץ

''. אינץ65בגודל של 

האמבטיה החכמה לא מדליקה ומכבה לנו טלויזיה: רותי שילוני

,כולל טמפרטורת החדר, אלא ממש מעניקה קבלת פנים פרטית

.המגבות המתחממות מראש ומפיג האדים

למעשה האמבטיה הזו מותאמת לכל אחד מדיירי: מאיה פרנס

אם היה לי תרחיש מאיה אז הייתי מתכנתת, לצורך העניין. הבית

את המוזיקה למוזיקה קלאסית עם מסך שבכלל לא פועל

הלקוח של חדר האמבטיה הזה ביקש.  מעלות26וטמפרטורה של 

מאיתנו לתכנת תרחיש שבו במידה והוא זקוק לחדר הנוחיות

באמצע הלילה כל שהוא צריך לעשות זה למעשה לעבור כאן

ובאופן אוטומטי על ידי גלאי שאנחנו התקנו, במפתן הדלת

התאורה תידלק באופן אוטומטי ובכך אני לא אצטרך להתחיל

.לחפש את המתגים לחשמל
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כמו מה קורה אם, תרחישי אימים שעוד לא נפתרו: רותי שילוני

ובכלל פרקטיקה ונוחות כבר, שניים קמים לשירותים באותו הזמן

.מזמן לא תנאי הכרחי

להגיד שזאת. אנחנו מגדירים אותה אמבטיית העפיפון: משה ספדה

לאנשים נמוכים אנחנו. אמבטיה הכי נוחה שבעולם אני לא אגיד

לא כל כך ממליצים לרכוש אותה כי יש כאן קצת קושי בלהיכנס

אחד הדברים הכי, אבל מבחינה עיצובית היא אחת, ולצאת

.מעניינים שיש

אני אישית לא: מרצה במכון הטכנולוגי חולון, אריה ברקוביץ

מאמין שיש מישהו שלפני שהוא יוצא לעבודה באמת קם בבוקר

,ושעתיים יושב ונהנה מכל הדבר הזה כדי להירגע או הפוך

אותם אנשים שצורכים את חדרי האמבטיות האלה. כשהוא חוזר

אז לכן העניין הזה של הצורך. הם גם מאוד מאוד עסוקים

.האמיתי הוא נתון בספק

.ברוכים הבאים, שלום: יובל כספין

?לאן הגענו: רותי שילוני

.לשירותים שלי: יובל כספין

חדר האמבטיה של המעצב יובל כספין הוא הדבר: רותי שילוני

הוא דווקא פינת. הכי רחוק מכל חדרי הרחצה ההייטקים

.נוסטלגיה

.הכנסתי את התמונה הראשונה לשירותים בגובה הזה: יובל כספין
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,זהו, ה''אנשים הרימו קצת גבה על העניין הזה אבל אמרתי חבר

אז גם, ואז לאט לאט אנשים אמרו, זה המקום שאני יכול לדבר

יש גם סיפור למשל על איזה תמונה של גילת. גם אנחנו, אנחנו

תצוגת אופנה בתוך, אנקורי שהיא באה לתצוגה שעשיתי בבית

?אני לא כאן, והיא נכנסה לשירותים ואמרה, הבית

כשהיה ילד כתב שירים במה שסבתו כינתה בית: רותי שילוני

.היום כבר יש לו שם מכתבה וגם הרבה השראה. כסא

אני שומע, הוא חדר סתם מבלה עם עצמך ואני: יובל כספין

אנשים שיש. מהרבה אנשים ששירותים זה חדר המחשבות שלהם

והם, להם משפחות פשוט סוגרים את הדלת ופתאום הם לבד

האישה לא רצה, לכאן הילד לא רץ אחריי, אומרים תודה לאל

.אחריי

חזרה לסבתא של יובל כספין שבודאי היתה מזהה: רותי שילוני

.היום כמה מהניאגרות

.לא השתנה.  שנה120המוצר הזה הוא בן : משה ספדה

.מה שהשתנה מאז המאה שעברה הוא תג המחיר: רותי שילוני

 אלף-12אם הישראלי הממוצע ישלם בין עשרת אלפים ל

.מ"לא כולל מע, יש כאלה שמוכנים לשלם קצת יותר, לאמבטיה

. אלף שקל-250 ל200חדרי אמבטיה יקרים נעים בין : משה ספדה

 אלף400יצא לנו למכור פעם אחת גם חדר אמבטיה שעלה מעל 

.שקל
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. אלף שקלים-350הסט נמכר בערך ב: ימי הרננדורנה''ג

. שקלים למטר מרובע5,000דבר כזה עולה בסביבות : מיכל הדר

.מ" אלף שקלים לפני מע-35מדובר ב: ימי הרננדורנה''ג

-12העלות של אמבטיה כזו ללא ציפוי פסיפס החל מ: מיכל הדר

.אלף שקלים

. אלף שקלים-30החל מ: ימי הרננדורנה''ג

. אלף שקלים: 70מיכל הדר

 אלף250אנחנו מדברים על סדר גודל של : ימי הרננדורנה''ג

.שקלים

כי, אפשר להגיד שפני הדור הם כפני האמבטיה'': אריה ברקוביץ

את, אפשר לומר, מאז ומתמיד זה בעצם איך שהוא שיקף

.את המצב החברתי הכלכלי וכולי, המעמדות

אז אם אתם במקלחת של יערות גשם או בבידה: רותי שילוני

בכל זאת, באמבטיה אווירודינמית או באסלה מוזהבת, ממוחשב

.כשמורידים את המים הכל זורם לאותו הים, נקודה למחשבה
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