
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

קטנים  לצרכנים  ילדינו  את  הפך  המודרני  החינוך 
פסיכולוגים  ואכן  רוצים,  הם  מה  בדיוק  שיודעים 
ולשאול לדעתם  חינוך ממליצים לשתף אותם  ואנשי 
השני  הצד  מן  חדרם.  את  ולעצב  לרהט  כשבאים 
היטב  שלמדו  הישראליות  הריהוט  חברות  ניצבות 
את קהל היעד הישראלי הצעיר שלהם, טעמו וצרכיו, 

ובלתי  דופן  יוצאי  עיצובים  ידיהן  תחת  ומוציאות 
שגרתיים שמצליחים למשוך אליהם את הילדים.

בחברה  לבקר  השבוע  שבחרתי  הסיבה  זו 
שהיא אחת השחקניות המובילות בתחום רהיטי 
הילדים, רשת רהיטי הילדים עצמל'ה, שידועה 

המעוף  ובעלי  הלב  שווי  הצבעוניים,  בעיצוביה 
הקטנטנים.  לצרכנים  לקרוץ  מצליחים  שתמיד 
בהתחדשותה  ידועה  הישראלית  הרשת 
ובכך שהיא מספקת מכלול מוצרים  המתמדת 
המתאימים לחדרי הילדים ומציעה להם 'טוטל 
לוק' שהם אוהבים, לעיצוב המושלם של חדרם. 

בחירת השבוע: עצמל'ה    
קולעים לטעמם של הצרכנים הצעירים

הכניסה לאולם תצוגה של רשת עצמל'ה היא 
חגיגה צבעונית וצורנית לעיניים. החברה מובילה 
לחדשנותה  הודות  לילדים  הריהוט  בתחום 
והיא  מתפשרת,  בלתי  איכות  על  והקפדתה 
הנדרש  כל  את  הקטנים  ללקוחותיה  מספקת 

לעיצוב חדר ילדים בטיחותי, נוח ומעוצב. 
סניפים   11 כיום  מונה  תובל  אריאל  בבעלות  הרשת 
בבית   OUTLET סניפי  שני  מתוכם  הארץ,  ברחבי 
לבקר  בחרתי  שבו  בחיפה,  המפרץ  ובחוצות  שמש 

השבוע. גיליתי שניתן למצוא במקום פריטי ריהוט
מעולים.  במחירים  ואיכותיים  צבעוניים  יפהפיים, 
עצמל'ה מקפידה להיות עם היד על הדופק בכל הקשור 
לנישות  ולכניסה  לחדשנות  אוהבים,  שילדינו  למה 
חדשות, תוך שילוב טרנדים מובילים בתחום העיצוב. 
אדישים  נשארים  לא  והוריהם  הקטנים  לקוחותיה 
והרשת לא מפסיקה להתרחב ומדי שנה פותחת סניפים 

חדשים ונכנסת לנישות משלימות בשוק הילדים.

לנישות  להיכנס  מקפידה  עצמל'ה  רשת 
משלימות בשוק הילדים, על מנת לספק מכלול 
משלימים  ואביזרים  מוצרים  של  רחב  והיצע 

לעיצוב הכולל של חדר הילדים.
רק השנה נכנסה הרשת לנישת הטקסטיל ובעוד מספר 
נוסטלגי.  בעיצוב  עץ  צעצועי  ליין  גם  תשיק  חודשים 
סמנכ"ל השיווק של הרשת חיים בשן הסביר לי את מטרת 
הילדים:  בשוק  ומשלימים  חדשים  לתחומים  הכניסה 
"רשת עצמל'ה מקפידה על כניסה לנישות חדשות על 
מנת לספק לילדים ולהורים מכלול של מוצרים בבואם 

לעצב את אחד החדרים הכי חשובים בבית - שהוא חדר 
הילדים. כך למעשה, כל לקוח  שמגיע לאחת מחנויות 
חדר  את  לעצב  יוכל  הארץ,  ברחבי  הפזורות  הרשת 

הילדים במלואו, כולל אביזרים משלימים".

מיום  הקו העיצובי שמנחה את רשת עצמל'ה 
הקמתה הינו בראש ובראשונה בטיחות הילדים, 
ולכן כל המוצרים הם בטיחותיים אך גם נעימים 
מעולם  הלקוחים  בפריטים  ומאובזרים  לעין 

הדמיון של הילדים.
הורים  של  בבעלות  שנמצאת  המשפחתית  הרשת 
ילדים  שמבינות  חנויות  להקים  הקפידה  לילדים, 

מצאתי  בעצמל'ה  הצעיר.  בקהל  ורק  אך  ומתמקדות 
על  דגש  עם  ופונקציונאליים  מעוצבים  ריהוט  פריטי 
בטיחות, בשילוב הטרנדים הבולטים והמתחלפים על 
מנת לקלוע לטעמם של הצרכנים הצעירים ולהגשים 
להם את חדר חלומותיהם. מצאתי חדרים בעיצובים 
ממש  הילדים  חדר  את  שהופכים  ומדליקים  חדשים 
ל'גן משחקים' בתוך הבית, כדוגמת מיטת הקומותיים 
השעשועים  בגן  כמו  בדיוק  מגלשה,  המשלבת 
השכונתי, ארונות המאובזרים בידיות דמויות פרחים, 

פיות או מכוניות צבעוניות ועוד. 
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רשת רהיטי הילדים עצמל'ה 
הוקמה בשנת 1996 והפכה עם 

השנים לאחת השחקניות המובילות 
בתחום רהיטי הילדים בישראל. היא 
מצטיינת בחדשנות, כניסה לנישות 

חדשות ומשלימות ושמירה על 
בטיחות ואיכות בלתי מתפשרת, 

תוך שילוב טרנדים מובילים בתחום 
העיצוב. הרשת הוקמה במטרה 
להקים חנויות שמבינות ילדים 
ומתמקדת אך ורק בקהל היעד 
שהוא ילדים, על כל המשתמע 
מכך, ולכן כל ביקור משפחתי 

באחת מחנויות הרשת הוא חוויית 
קניה מהנה להורים ולילדים כאחד.
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