
מאת: 
ענת שי-לאור עיצוב וחדשנות בבית הישראלי המודרני

מדור פרסומי מטעם איגוד תעשיות הריהוט בישראל

בזה  זה  שזורים  וטכנולוגיה  עיצוב  בו  בעידן 
לילדים  הישראליים  הריהוט  יצרני  מעצבים 
והנוער, ריהוט איכותי שלא נראה כמותו בעבר 
ומקפידים להתאים אותו לצרכן הישראלי. כך 
השכילו לבדל את מותגיהם מהריהוט המיובא 
בליבנו.  ולזכות  להוביל  ומהמזרח,  מאירופה 
לאחריות  לדרישה  המענה  את  לכך  הוסיפו 

המעטות  החברות  ע"י  שניתנים  אמת  ושירות 
בעלות תו האיכות והשירות והרי לכם מתכון 

מנצח.

חדשה  רשת  על  לכתוב  בחרתי  השבוע 
לריהוט חדרי ילדים ונוער שהיא דוגמה לכל 

ששמה  משכל  חברת  שהשיקה  רשת  אלו. 
מזה  והידועה  לפניה  הולכים  מוצריה  וטיב 
40 שנה כמובילה בתחום הריהוט לתינוקות. 
עם  "לגדול  במשכל  החליטו  לאחרונה 
ריהוט המאופיין  גם עבורם,  ולעצב  הילדים" 

ביופי, נוחות, ועמידות לאורך השנים.
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זוכרים לטובה את חדרי התינוקות  וילדינו  אנו 
הארונות  השידות,  את  משכל,  של  היפיפיים 
ות  האיכותי המעוצבות,  נוק  התי ומיטות 
והבטיחותיות עליהן ישנו בינקותנו. לכן בוחרים 
ולהמשיך  תינוקות  במשכל  להתחיל  רבים 

במשכל לילדים ונוער.
לנו,  מאפשרת  החברה  של  החדשה  הקולקציה 
תוך  בהדרגה,  הילדים  חדר  את  לשנות  ההורים, 
כדי גדילתם, להשתמש בפריטים מחדר התינוקות 
עיצובי  קו  באותו  שצריך,  בריהוט  רק  ולהתחדש 
הקירות  צבע  של  קטן  שינוי  צבעוניות.  ובאותה 
ויהפוך  פניו  את  ישנה  הילדים  וחדר  והאביזרים, 

לחדר בוגר ומתוחכם.

נולד  החדשה  הקולקציה  של  היפיפה  העיצוב 
ואחד  המעצב  שורק,  אלי  של  חזונו  מתוך 
במחירי  בוטיק  רהיטי  לייצר  החברה,  ממייסדי 
על  התפשרות  וללא  מלא  בוק  מעץ  מפעל, 

איכות ובטיחות.
והמשוכלל  המודרני  במפעל  אלי  עם  נפגשתי 
אחד  על  ממנו  ושמעתי  בכרמיאל  החברה  של 
מרעיונותיו שהוא עיצוב ריהוט פונקציונלי  המשנה 
את צורתו ועוזר לשמירת חלל פנוי בחדר. מיטות 
כפולות  ישיבה  ופינות  נשלפות, מיטות קומותיים 
ומרווחות שאינן תופסות מקום רב נותנות מענה 
מתאים לכל ילד /ה ונער/ה. רהיטי הילדים והנוער 
מעץ  המיוצרים  בארץ  היחידים  הם  מעצב  שהוא 
בוק מלא, המאפשר חוזק וגימור חלק ועמיד ולכן 

מחזיקים לאורך השנים ויכולים לשמש את הילד 
עד ללימודיו באוניברסיטה ואף יותר. העץ מיובא 
עץ  נטיעת  על  מקפידים  בהם  אירופאים  מיערות 

חדש עבור כל עץ נכרת.

לחוויה  נחשפתי  משכל  של  התצוגה  באולם 
והנוער  הילדים  רהיטי  קולקציית  צבע.  של 
ומעניקים  עדינה  גוונים  בקשת  מעוצבת  שלה 
הרמוניה נעימה. היא צבועה ב'אקו פיינט', צבע 

אקולוגי שמיוצר בלעדית עבורה. 
על  מתפשרים  לא  אנו  בילדינו  מדובר  כאשר 
'אקו  בצבע  במשכל  משתמשים  ולכן  בטיחות 
פיינט' - צבע אקולוגי נטול רעלים המיוצר עבורה 
על  מבוסס  פיינט'  ה'אקו  באיטליה.  בבלעדיות 
ולכן  במים  ומהול  טבעיים  ופיגמנטים  מינרלים 
ותקני  ישראלי  תקן  תו  בעל  הוא  לחלוטין,  בטוח 
מרקם  בעל  הוא  הייחודי  הצבע  סביבה.  איכות 

לשלב  ניתן  אותם  גוונים  במבחר  ומגיע  קטיפתי 
ליצירת אווירה הרמונית וחמימה בחדר. 

ת  ו צג מו משכל  של  גה  התצו ת  למו באו
עשרות אופציות שונות של ריהוט מעוצב, 
המבטיחות לכל ילד/ה, נער/ה שימצאו את 

העיצוב המתאים להם ולחדרם.
בבחירת  צעירים  הורים  ליווי  של  שנה   40 אחרי 
במשכל  מרגישים  לילדיהם  המתאים  הריהוט 
הריהוט  קולקציות  ללקוחותיהם.  קרובים 
כדוגמתו,  שאין  מגוון  מציעות  שלה  החדשות 
עיצובן מתחשב בטרנדים העכשוויים, באקלים 
ובאורך החיים של הישראליים הצעירים ועונה על 

טעמם הייחודי.
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חברת משכל הישראלית מייצרת 
מזה עשרות שנים רהיטי תינוקות 

הידועים כטובים, כבטוחים וכאיכותיים 
בישראל. לכן נולדה החלטתה לעצב 

ולייצר רהיטי ילדים ונוער, כצעד טבעי, 
וצמחה מתוך ההבנה והידע שנצבר על 
ידה, במשך השנים. קולקציית הריהוט 
החדשה, היפיפייה, מאופיינת באותה 
האיכות, ובקו עיצובי קלאסי-מודרני 

שאינו מתיישן ומאפשרת ללקוחותיה 
חסכון תקציבי ניכר וליהנות מאותה 

אחריות ורמת שירות גבוהים 
המאפיינים אותה.
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