
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

התרבות  של  הבולטים  ממאפייניה  שניים 
האוכל  הם  והמוחצנת  החמה  הישראלית 
שבבית  לאמור  מדויק  זה  יהיה  והאירוח. 
המודרנית  האוכל  פינת  מחליפה  הישראלי 
מהווה  המסורתית,  השבט  מדורת  את 
היומי,  המשפחתי  המפגש  מקום  את 
בחגים  ומשפחה  חברים  לאירוח  ומשמשת 
את  מאתגרת  זו  מציאות  ובאירועים. 

ולשווק  לייצר  לעצב,  המקומיים,  היצרנים 
המתאימים  ייחודיים  ישראליים  שולחנות 

לצרכיו של הצרכן הישראלי.

השבוע בחרתי לכתוב על חברה ישראלית 
שמתמחה  חברה  משפיעה.  אך  קטנה 
אוכל,   פינות  של  וייצור  בעיצוב  בעיקר 
לצרכי המשפחה  מושלם  מענה  הנותנים 

עילית  נגרות  יצרת  והמי הישראלית, 
בהתאמה אישית. חברה שזכתה בפרסים 
ות  השנתי העיצוב  ות  י בתחרו רבים 
ה  חי תו פי ן  י בג ת  ו וחדשנ להתאמה 
שלהם  לאלו  גם  המאפשרים,  המקוריים 
רבים  סועדים  לארח  ממוצע,  בגודל  בית 

סביב שולחן החג ובמחירים סבירים.

בחירת השבוע: דגם רהיטים  
פינות אוכל ישראליות הנפתחות לעשרות סועדים 
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במרבית הבתים הישראליים ממוקמת פינת האוכל 
בחלל המגורים, בין המטבח לפינת הישיבה. לכן 
חשוב שעיצובה ישתלב בעיצוב הכולל, שתתאים 
לגודל החלל, להרגליה היום יומיים של המשפחה 
ובמקביל תשרת מספר רב של סועדים בארוחות 
מינימאלי  מקום  לתפוס  צריכה  היא  וחג.  שבת 
ומצד שני לאפשר הארכה נוחה ופשוטה, בהתאם 
לצורך. יצאתי וחיפשתי חברה הנותנת מענה שלם 

לבעיות אלו ומצאתי את חברת דגם.

את  היטב  המכירה  ככזו  ידועה  דגם  חברת 
פינות  עבורו  מתאימה  והיא  הישראלי  הצרכן 
הייחודיים.  לצרכיו  המתאימות  מעוצבות  אוכל 
אוכל סטנדרטית  פינת  כל  הופכים  בדגם 
לכזו המסוגלת להכיל מספר גדול במיוחד 
שלה  החכמים  הפתיחה  ומנגנוני  סועדים,  של 
מאפשרים להגדיל את שולחנותיה עד 7 מטר!

יהודה  שי  החברה  ומעצב  מנכ"ל  עם  נפגשתי 
והוא ספר לי שחברתו מייצרת את שולחנותיה 
מחומרים ידידותיים לסביבה, עצים משובחים 

מוצג  שלה  התצוגה  באולם  איכותי.  ופרזול 
מגוון גדול של פינות אוכל יפהפיות, בכל סגנון 
דרישה  פי  על  גם  מעצבת  היא  אותם  וצבע, 
גם  מתמחה  החברה  הלקוח.  או  המעצב  של 
נפתחים,  עגולים-  אוכל  שולחנות  בעיצוב 
הסטנדרטי,  המלבני,  המראה  את  ששוברים 
מרחב,  של  תחושה  האוכל  לפינת  ומעניקים 

נינוחות וזרימה.

בהחלט  והגודל  אפשרי  הוא  דגם  כל   - בדגם 
קובע! עיצוביו יוצאי הדופן, החדשניים והמעוצבים 
פרסים  במספר  האחרונות,  בשנים  זכו,  שי  של 
מטעם  הנחשבות  העיצוב  בתחרויות  יוקרתיים 

איגוד תעשיות הריהוט בישראל.
על  בפרס   2002 בשנת  זכה  "קוואדרו"  שולחן 
שולחן  וחדשנות״,  מעוף  יצירתיות  ״הצגת 
ובמצב   120/200 גודלו   סגור  שבמצב  ״ערבה״ 
ל-30  ומתאים  מטר  לשש  עד  מגיע  פתוח 
איש!  זכה בתחרות ב- 2005 ומזנון ״קונסולה״ 
שגודלו  120/50 מ' ונפתח לעד 12 סועדים, זכה 

בתחרות ב- 2009 ומספק פתרון יצירתי לדירות 
קטנות.

בשלוש  מצופים  דגם  חברת  של  השולחנות 
יופי ועמידות  שכבות של לקה, המקנה להם 
לאורך שנים, כשהאחריות היא לכל החיים. לכן 
אין פלא שבמשך השנים רכשה החברה אלפי 

לקוחות מרוצים הממליצים עליה.
של  אביו  ע"י   1968 בשנת  שהוקם  המפעל 
אדריכלים  מעצבים,  עבור  ומייצר  מעצב  שי, 
ועובדי  שי  נוחים.  במחירים  פרטיים  ולקוחות 
הקמתו,  מאז  במפעל  עובד  שחלקם  החברה, 
לאולם  הצמודה  המפעל,  בנגריית  מייצרים 
ומאפשרים  הבית  לכל  רהיטים  גם  התצוגה, 

עיצוב בשפה אחת.
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המשפחה הישראלית הממוצעת 
גדולה מזו האירופאית והרגלי האירוח 

שלה שונים ולכן ההתאמה של 
פינות האוכל לצרכן הישראלי היא 
עניין למומחים. חברת דגם רהיטים 
הישראלית, בניהולו של שי יהודה, 

מעצב הבית והבעלים, מעצבת פינות 
אוכל כבר למעלה מ–40 שנה. היא 
מתמחה בפתיחות גדולות ומייצרת 
שולחנות בגודל מינימאלי הנפתחים 
לגודל מקסימאלי ובמחירים נוחים. 
השולחנות שלה מותאמים במיוחד 

לצרכינו כישראלים ולכן זוכים בפרסי 
עיצוב רבים.

צילום: ערן תורג'מן
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