
מאת: 
ענת שי-לאור

מתמיד  בשיפור  משקיעות  מובילות  חברות  כאמור, 
הזה  בתחום  שגם  מסתבר  שלהן.  העבודה  סביבת  של 
המעצבת,  חברה,  בינינו  ופועלת  לומר  מה  לישראל  יש 
מייצרת, מייצאת ומשפיעה על איכות חייהם של מאות 
מנכ"ל  גרניט,  אלי  את  ובעולם.  בארץ  עובדים  אלפי 
הוא  בת"א.  המרשים  התצוגה  באולם  פגשתי  החברה, 
סיפר לי שחברתו מתמחה בפתרונות חדשניים, איכותיים 
ומעוצבים לסביבת העבודה המודרנית והעובדה שהיא 
חלק מקבוצה בינלאומית מחייבת אותה לעמוד בתקנים 
בישראל.  נדרשים  אינם  אם  גם  מחמירים,  בינלאומיים 
לדבריו, "גלובל ישראל פיצחה את הקוד הישראלי. היא 
והעיצוב  החדשנות  בחזית  ומוצרים  פתרונות  מייצרת 
ולמנטאליות  לצרכים  התאמה  תוך  הבינלאומיים 
הישראלית המיוחדת. 250 עובדי החברה מחויבים לחזון 
בו,  עוסקת  שהחברה  תחום  כל  הובלת  הכולל  החברה, 
שיפור מתמיד, הקניית ערך מרבי לסביבת העבודה של 

הלקוח ומעורבות קהילתית עמוקה". 

על  יושב  במדינה  שני  עובד  כל  כמעט  למעשה 
גלובל  של  הכיסאות  מותג   - צרעה  של  כסא 
ישראל, ומוקף במערכת ריהוט של טקניון- מותג 

הריהוט שלה 
היא  מודרניים.  מפעלים  שלושה  ישראל  לגלובל 
המשרדי  הריהוט  משוק   50% מ-  בלמעלה  שולטת 
הייצור  כושר  ולאפריקה.  לאירופה  ומייצאת  בארץ 

והיא  מוגבל,  בלתי  כמעט  ישראליים,  במונחים  שלה, 
מספקת אלפי עמדות עבודה בחודש בהתאמה אישית 
תחרותיים.  ומחירים  ומהיר  גמיש  שירות  לקוח,  לכל 
ריהוט  הכולל  שלם  משרדי  פתרון  מציעה  גלובל 
מערכות  מנהלים,  עמדות  עבודה,  לעמדות  וכסאות 
ישיבות,  חדרי  הפתוח,  לחלל  מחיצות  מודולאריות, 
המתנה,  ולפינות  לקפיטריות  ריהוט  אחסון,  פתרונות 
תעשיה  ומבני  למשרדים  רצפה  חיפויי  אודיטוריום, 
והמוסדות  החברות  נמנים  לקוחותיה  עם  ועוד. 

הגדולים והחשובים במדינה.

גלובל ישראל לוקחת אחריות על הסביבה ונמצאת 
צעד אחד קדימה מבחינת תקנים סביבתיים

המייסדות  החברות  בין  היא  ישראל  שגלובל  למדתי 
של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה והיחידה בארץ 
בעלת תו ירוק –ISO 14001. היא מייצרת מוצרים שאחוז 
שלהם  המחזור  ויכולות  שבהם  הממוחזר  החומר 
מזהמים,  שאינם  ייצור  תהליכי  על  מקפידה  גבוהים, 
ונטיעה  בקרה  העוברים  מיערות  בעצים  משתמשת 
רעילים,  שאינם  מים  בסיס  על  בדבקים  מחודשת, 
מוצריה  רכישת  ועוד.  אלקטרוסטאטית  בצביעה 
לקביעת  זכות  נקודות  לקבל  ללקוחותיה  מאפשרת 
הפסולת  את  ממחזרת  היא  מבנים.  של  הירוק  הדרוג 
באולם  מוצגת  עולמה  ותפיסת  שלה  הייצור  ועודפי 

התצוגה שלה המתוכנן כולו על עקרונות ירוקים.

החברה שמה דגש על מחויבות לחברה הישראלית 
ומעורבות בקהילה כחלק מתפיסת עולמה

שלושת  ולקהילה.  לעובדיה  מחויבת  ישראל  גלובל 
מפעליה של החברה, בכרמיאל, מפרץ חיפה ובית שמש, 
ולבני  לעולים  בעיקר  בפריפריה,  תעסוקה  מספקים 
ולחיילי  נוחים לאמהות  מיעוטים. היא מעניקה תנאים 
עובדים  התנדבות  החברה  מעודדת  בנוסף,  מילואים. 
כחלק מיצירת קשר עם הקהילה. השנה מקיימים עובדי 
במרכז  ממוסד  במצוקה  נערים  עם  מפגשים  החברה 

הארץ. 

עיצוב וחדשנות בריהוט ישראלי
מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

האוכלוסייה  לרוב  גרמה  התעשייתית  המהפכה 
לעבודה  עצמאיים  ממשקים  לעבור  המערבית 
וביחסי  עבדות  של  בסוג  שאופיינה  אחרים  עבור 
"בוס שתלטן" ו"עובד כנוע". בשנים האחרונות חל 
מהפך, יחסי הכוחות בין עובדים למעסיקים הפכו 
לשוויוניים יותר, ומעסיקים מתחרים על מועמדים 
ממקום  מצפה  והגיימרים  ההייטק  דור  טובים. 
זמנו  את  שינעים  ביתי,  באופן  שיעוצב  העבודה 
לא פחות מאתרי הבילוי שלו ושיאפשר לו להיות 
וישראליות  בינלאומיות  חברות  הזמן.  כל  מחובר 

שמביא  רק  לא  עובדים,  בין  אישי  שקשר  הבינו 
ליצירתיות ולתפוקה מיטביים, אלא שהוא הסיבה 
ולא  לעבודה  מגיעים  שהם  לעובדה  העיקרית 
שטחי  מחליפים  מכך  כתוצאה  מהבית.  עובדים 
עבודה שיתופיים, פינות הסבה שקטות, שולחנות 
הסגורים  העבודה  חדרי  את  וכיו"ב,  לפגישות  בר 

ואת חדרי הישיבות הרשמיים. 

העבודה  סביבת  עיצוב  בתחום  שגם  מסתבר 
מצליח ה"ראש הישראלי" להוביל ולחדש!

בחרתי השבוע להציג בפניכם את חברת גלובל 
ישראל. חברה ישראלית מובילה שהיא חלק 
מאופיינים  מוצריה  גדול.  בינלאומי  מתאגיד 
מתקדמת.  ובטכנולוגיה  חדשני  בעיצוב 
ירוק,  תקן  תו  בעלת  בתחומה  היחידה  היא 
לה  שניתנו  עיצוב  פרסי  בעשרות  מתהדרת 
ויצואנית הריהוט  יצרנית  ובעולם, היא  בארץ 
כבוד  ומביאה  בישראל!  הגדולה  המשרדי 

למושג: ריהוט ועיצוב ישראליים.

ומגנלי צרעה  ישראל-טקניון,  גלובל  השבוע:  בחירת 
גאווה ישראלית-בינלאומית בעיצוב סביבת העבודה המודרנית

אדריכל: רוני טולדנו, 
צלם: עוזי פורת

מסתבר שיש בארץ חברת ריהוט 
ישראלית - גלובל ישראל, שלה 
מחלקת עיצוב ופיתוח השותפה 
בחמש השנים האחרונות ל-70 

פרסי עיצוב בינלאומיים! 
לחברה מחלקת פיתוח הכוללת 

עשרים מהנדסים, מתכננים 
ומעצבים. אחד ממוצריה- 

"FRAME", שעוצב ע"י מעצבת 
החברה דרורית קפלן, זכה השנה 

בפרס בתחרות העיצוב הישראלית 
להתאמה וחדשנות. 
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