
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

לצד  פונקציונאלי  אך  מעוצב  לבית  הדרישה 
החדשנות והתעוזה שמובילות את עולם העיצוב, 
ואת  הרהיטים  מעצבי  את  מניעה  אשר  היא 
יצירתית  מחשבה  להשקיע  הישראליות  החברות 
מקוריים,  רעיונות  על  דגש  שימת  תוך  ברהיטיהן 
עיצוב נכון, נוחות, אבזור מודרני, עדכנות ושימוש 

אופטימאלי בחלל הנתון.

ותיקה  ישראלית  בחברה  בחרתי  השבוע 
וכיוצרת  מוביל,  כמותג  הידועה  ושורשית 
הבית  ועיצוב  הריהוט  בתחום  טרנדים 
שמריה  על  שוקטת  שלא  חברה  הישראלי. 
המגמות  והתאמת  באיתור  מצטיינת  אלא 
העולמיות בתחום העיצוב, והפיכתן לנגישות 

חברה  הישראלי.  ולאופי  לתרבות  לטעם, 
שמובילה טרנדים עכשוויים בעיצוב, משתפת 
מעוררת  ישראליים,  ואדריכלים  מעצבים 
השראה ומאפשרת לכל אחד לעצב את ביתו 

בהתאמה לטעמו ולצרכיו. 

בחירת השבוע: רשת ביתילי  
טרנדים עכשוויים מובילים בעיצוב הבית 

www.betili.com

כמתחייב מהאסטרטגיה העיצובית 
שלה מציגה רשת ביתילי מוצרים 
שהם המילה האחרונה בתחום 
העיצוב העולמי כאילו טיילנו 

בעולם וחזרנו עם רשמים  וטעמים 
שונים של החיים אך לא רק. כחלק 

מאסטרטגיה זו החליטה הרשת, 
הגאה בהיותה רשת ישראלית 
והמכירה בכישרונות הרבים 

הישראליים, לתת במה למעצבים 
ואדריכלים ישראליים מובילים ולפתח 
קולקציות ריהוט ישראליות חדשניות

דינמית בעיצוב  דוגמה לחברה  היא  ביתילי  רשת 
וריהוט הבית, המחדשת ומביאה ללקוחותיה 
ריהוט טרנדיות המציגות את המגמות  קולקציות 
בהתאמה  מהעולם,  והעדכניות  האופנתיות 

לצרכים והטעם הישראליים. 
עיצובים(,  פישמן  )איתני   EFD מקבוצת  ביתילי,  רשת 
 25 היא הרשת הישראלית המובילה לעיצוב הבית כבר 
שנה. הרשת מונה 14 אולמות תצוגה ענקיים ו-2 סניפי 
פישמן  )איתני   EFD קבוצת  יו"ר  איתני,  עופר  עודפים. 
התצוגה  באולם  סיור  לי  ערך  הרשת  ומבעלי  עיצובים( 
העכשווית  הקולקציה  את  לי  והראה  שבראשל"צ  
והמרשימה הכוללת מגוון גדול, ייחודי, אקזוטי ויפהפה 
ומביאים  וכיס  גיל  טעם,  לכל  המתאימים  רהיטים  של 
ניחוח של איכות ויוקרה לכל בית. הקולקציה מעוררת 
ההשראה מאפשרת לכל אחד לעצב את ביתו בהתאמה 
לטעמו ולצרכיו. למדתי ממנו שכחברה מובילה בתחומה 
מחויבת ביתילי להציג בפני קהל לקוחותיה דינאמיקה 
התחומים  בכל  אסטרטגית  התרעננות  של  מתמדת 
הקשורים לעיצוב וריהוט הבית. החל מסגנונות ואופנות 
ועד  החנויות  ועיצוב  הפריטים  תצוגת  דרך  חדשים, 

לשירות הלקוחות. 

ה״הום  מושג  את  בארץ  מטביעה  ביתילי  רשת 
המאפשר  עולמי,  עכשווי  טרנד  שהוא  סטיילינג״ 
שינויים  בו  לערוך  מבלי  הבית  את  ולעצב  לרענן 

דרסטיים, ובעלות נמוכה יחסית.
עופר סיפר לי שבשנים האחרונות עברה הרשת מהפכה 
ברהיטים  מהתמקדות  מעבר   - שמהותה  אסטרטגית 
להתמקדות בעיצוב סגנון חיים, באמצעות מענה כולל 

בתחום ההום סטיילינג. לרשת מחלקה גדולה ומגוונת 
בתחום האקססוריז המאפשרת לכל אחד לעצב את ביתו 
בשפה עיצובית אישית ובמקום אחד: פרקט ושטיחים, 
תאורה, אביזרי נוי, וילונות, כריות, מפות וריהוט משלים 
לקולקציות  המתאימים  ושידות  צד  שולחנות  כמו 
עיצובית  שפה  מהם  להרכיב  יכול  אחד  כל  הרהיטים. 
אישית שלמה, ולראות כבר באולם התצוגה כיצד יראה 
העיצוב  וחדשניות,  מגוונות  העיצוב  אפשרויות  ביתו. 
ביתילי,  עבור  הייחודי  והייצור,  ישראליים  והפיתוח 
נעשה במפעלים בארץ, באיטליה, הודו, אינדונזיה, סין 
ווייטנאם. מצאתי רשת שונה, צעירה, אופנתית ועדכנית, 
עם אג'נדה עיצובית המשלבת מגמות מובילות מהעולם 
באולמות  גם  מתבטא  הקונספט  הישראלי.  הטעם  עם 
ויוצרים  אקלקטי  בסגנון  ב"לוק"  המעוצבים  התצוגה 
חווית קנייה ייחודית מעניינת ועשירה. למעוניינים ניתן 
הפנים  מעצבות  ע״י  הבית,  עד  סטיילינג״  ״הום  שירות 

המקצועיות של ביתילי וללא התחייבות לקנייה. 

ואדריכלים  מעצבים  משלבת  ביתילי  רשת 
ישראלים בעיצוב קולקציות הריהוט שלה ומביאה 
לקהל הישראלי שפה עיצובית חדשנית, מקורית 

ומלהיבה.
בשנים האחרונות יזמה הרשת שיתופי פעולה ייחודיים 
עם מעצבים ואדריכלים ישראליים. המעצב דניאל חסון 
הצטרף  אליו  האוכל,  בפינות  עסק  והוא  הראשון  היה 
האדריכלית  השטיחים,  בשטח  מידן  פיני  האדריכל 
ומעצבת הפנים אפרת קיסוס והאדריכל מקליס בחדרי 
עם  גם  דומה  פעולה  שיתוף  נוצר  לאחרונה  השינה. 
 האדריכל הבינלאומי אנדראס נוידהם בנושא מערכות

או  נושא  "לכל  איתני  עופר  לדברי  הרשת.  של  הישיבה 
חודש יתלווה מעצב או אדריכל כשהמסרים יבואו מפיו. 
הרעיון הוא ליצור תקשורת אינטימית יותר מול הלקוח 

ולאפשר נופך פרסונאלי ואיכותי".

הנהלת  שמה  שורשית-ישראלית,  לחברה  כיאה 
רשת ביתילי, לנגד עיניה,  את נושא התרומה 

והמעורבות בקהילה בה היא פועלת.
רשת ביתילי מביאה ניחוח של איכות ויוקרה לכל בית, 
את  לעצב  אחד  לכל  ומאפשרת  השראה  מעוררת  היא 
ביתילי  רק.  לא  אך  ולצרכיו,  לטעמו  בהתאמה  ביתו 
ותורמת  פועלת  היא  בתוכה  הקהילה  את  מחבקת 
כמו  הארץ,  ברחבי  ולנזקקים  שונים   לגופים  רהיטים 
לדוגמה: לבתי אומנה, מועדוניות למבוגרים, הוסטלים, 

מתנ"סים, אנשים פרטיים באמצעות רשויות ועוד.
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