
כשמחליטים לעצב ולהלביש את חלל הסלון בבית, 
חשוב מאוד לתת תשומת לב מלאה גם לשולחן 
הקפה. מכיוון שהשולחן ניצב בפינת הישיבה בדיוק 
במרכז החלל הציבורי, רבים מתייחסים אליו כאל רהיט 
פונקציונאלי בלבד. אבל, מסתבר שלא כך הדבר. שולחן 
קפה, שנבחר כהלכה ומסוגנן כמו שצריך, נהפך לרהיט 
שימושי ומעוצב בו זמנית, שמושך את העין אבל גם 
משמש לאחסון חפצים ולהנחת כוס הקפה וקערת 
הפירות בסוף היום. למעשה, מעצבים ומלבישי בתים 
נוהגים לומר, שעיצוב נכון של שולחן הקפה הוא אומנות 

לכל עניין ודבר. 
"הסלון הביתי הוא לבו הפועם ומרכז ההתרחשות של 
רוב הבתים בישראל וככזה, המשמש למחייה ולאירוח 
כאחד ושם אנו מבלים את מרבית שעות היום", אומרת 
מלבישת הבתים מירב סואד. "במרכז הסלון, עומד 
שולחן הקפה, המהווה, פרט לתפקידו השימושי, גם 
פריט מרכזי בעל נוכחות ואמירה עיצובית. מסיבה זו, 
השולחן הוא ללא ספק פריט דקורטיבי, שעשוי להכתיב 
ולהגדיר את האווירה ואת סגנון העיצוב המשלים של 
הסלון. לכן, יש בהחלט לתת את הדעת על הבחירה 

בשולחן שיתאים לנו ביותר". 
לירון  הבתים,  מלבישת 

מסכימה  אוטמזגין 
ומציינת,  סואד  עם 
ששולחן הקפה הוא 

מרכז הסלון ולמעשה 
בני  את  סביבו  מאגד 
המשפחה, וכי הוא קודם 

כל רהיט דקורטיבי. "צורת 
השולחן היא פונקציה של 

גודל החלל והריהוט המרכזי 
בהיבטים  להתחשב  ויש  בו, 

הפרקטיים שלו, כמו המרחב בינו 
לבין הריהוט, גובה הרהיטים 

שלצדו ומספר הדיירים 
ת  נ י י צ מ  " ת' בי ב

אוטמזגין. �

איזון בין
פונקציה     

וצורה

אינספור החלופות, 
הסגנונות, הגדלים 

והצורות של שולחנות 
הקפה המוצעים היום, 

עשויים ליצור בלבול 
לא קטן בדרך לבחירה 
נכונה. תוסיפו לזה את 

כמות האופציות לעיצוב 
שולחן הקפה, והרי 

לכם לא מעט דילמות 
להתמודדות.

הנה, עשינו לכם קצת 
סדר בבלגן 
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מאת: אודית לורן בלקין

1,2. אליתה ליווינג. צילום: יח"צ
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בחירה טובות
“בעיקרון, הייתי ממליצה לבחור שולחן שאורכו 
כשני שליש מאורך הספה שלצדה הוא ניצב, 
שגובהו כגובה מושב הספה ושחומר הגמר שלו 
יתאים לסגנון העיצוב הכללי של הבית”, אומרת 
מלבישת הבתים, רווית רוד. “בנוסף, בעת בחירת 
השולחן, כדאי להחליט האם רוצים שולחן שישלים 
בצורה הרמונית את העיצוב הכללי בחלל או דווקא 
כזה המנוגד לו ומייצר מראה אקלקטי של ערבוב 

והתאמה”.
סואד מסבירה גם היא, שבחירת גודל וצורת 
שולחן הקפה חייבת להתחשב בנתוני הסלון 
ובמיקום הריהוט בו. “בכל מקרה, חשוב לשלב 
בין הקוד העיצובי הקיים בבית לבין פרקטיות 
וסגנון חיים”, היא מציינת. “משפחות צעירות יעדיפו 
שולחן פרקטי, שיוכל לעמוד במהמורות הזמן 
וגידול הילדים, כך שככל הנראה יהיה זה שולחן 
קל לניוד ונוח לניקוי, העשוי חומרים עמידים כמו 
עץ או פורמייקה. לסלון ארוך ומלבני יתאים לרוב 
שולחן מלבני, בעוד שבסלון רבוע ורחב מידות, 
יש לשקול לשלב דווקא שולחן עגול. שילוב של 
שניים או שלושה שולחנות בגדלים שונים מאפשר 
ניידות ונוחות, במיוחד בבית בו נהוג לארח לעיתים 

קרובות”.
על פי סואד, ההיצע כיום אינסופי וקל מאוד למצוא 
פתרון ולהתאים את חומרי הגמר של השולחן 
לסגנון העיצובי בבית. כך למשל, עץ - כחומר 
קלאסי, טבעי ונעים, מתאים כמעט לכל סגנון, 
אבל מזוהה בעיקר עם סגנון העיצוב הכפרי. כמו 
כן, הוא קל לניקוי ויכול להשתבח עם הזמן. שולחן 
סלון עם משטח זכוכית, משרה אווירה קלילה, 
מתאים לסלון שאינו גדול, מייצר אשליית מרחב 
ומאפשר נראות של השטיח מתחת. בבית רחב 
מידות, שולחן כזה מקנה אווירה יוקרתית ומדויקת. 
שולחן עם פלטת אבן, כמו צפחה, גרניט או שיש, 
מקנה מראה מהודר אך לא מתאים לכל סגנון, 
ואילו שולחנות המגיעים בעיבודי מתכת שונים הם 
בעלי אמירה בלתי שגרתית, שמובילה את הטון 
העיצובי. מעבר לכך, מציעה סואד להפעיל את 
הדמיון ולהיות יצירתיים וליצור למשל שולחנות 
מארגזי מסעות, פלטות מסע על גלגלים, ארגזי 

עץ או מזוודות ישנות. � במרכז הסלון, עומד שולחן 
הקפה, המהווה, פרט 
לתפקידו השימושי, גם 
פריט מרכזי בעל נוכחות 
ואמירה עיצובית. מסיבה 
זו, השולחן הוא ללא ספק 
פריט דקורטיבי, שעשוי 
להכתיב ולהגדיר את 
האווירה ואת סגנון העיצוב 
המשלים של הסלון"
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3. עיצוב וצילום: אורית אלפסי
4. עיצוב וצילום: ליאת שמחי

 5. עיצוב לירון אוטמזגין. 
צילום: אנטולי קריניצקי
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סוג וסגנון
אז עכשיו, אחרי שבחרתם את השולחן המתאים, 
ניטראלי או בעל אמירה עיצובית, בכל צורה, חומר 
וגוון שהוא, הגיעה העת לחשוב כיצד לעשות בו שימוש 

כמצע לקומפוזיציה עיצובית מעניינת. 
“ככלל, סגנון השולחן הוא עניין של העדפה”, מציינת 
רוד, “אך לטעמי, הפריט הנכון ביותר לשולחן סלון הוא 
מגש בגודל ובצורה פרופורציונאליים, העשוי מחומר 
מתאים, כשבתוכו ממוקמים פריטי נוי, כמו ספרים, 
עציצים, נרות או עששיות, בקומפוזיציות של גדול-בינוני-

קטן ובמספרים אי זוגיים”.
שיש  ואומרת  רוד  של  דבריה  את  מחזקת  סואד 
להתייחס אל שולחן הסלון כאל בד קנבס, עליו מרכיבים 
קומפוזיציה שתמיד ניתן להוסיף, לגוון ולשנות. "כדאי 
לבחור את האלמנטים הדקורטיביים, כך שיהלמו את 
סגנון העיצוב בסלון, ורצוי להלביש את שולחן הסלון 
בחפצים הקיימים כמעט בכל בית, ביניהם אוספים, 
מזכרות, קופסאות פח או חרסינה, צעצועי ילדות, 
עציצים ופרחים, פמוטים ונרות, ספרי עיון וכדומה". �
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"כדאי לבחור את 
האלמנטים הדקורטיביים, 
כך שיהלמו את סגנון 
העיצוב בסלון, ורצוי 
להלביש את שולחן הסלון 
בחפצים הקיימים כמעט 
בכל בית"
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6. סטודיו בייסיק. צילום: עדי הלמן
7. פלורליס. צילום: יח"צ

8. כלי אור. צילום: יח"צ
9. עיצוב וצילום: אורית אלפסי
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עצות לבחירת סגנון שולחן הקפה
אם שילבתם שניים או שלושה שולחנות, תוכלו לבחור 
אם לאגד את פריטי הדקורציה על שולחן אחד או 

דווקא לפזר אותם ביניהם. 
שחקו עם גימורי השולחן. תחת פלטת זכוכית או 
פלסטיק שקופה הניחו פריטים מעניינים, כמו הדומים 
שניתן לשלוף, סלים או מגזינים. אם פלטת השולחן 
עשויה חומר מבריק, כמו מתכת או זכוכית, תוכלו 
לשלב משחקי השתקפויות, כך שכל פריט שתשימו 
על השולחן כמו ישכפל את עצמו ויצור תוספת עניין.   
שחקו עם צורות גיאומטריות ואל תהססו לשלב מגשים 
מלבניים על שולחן עגול, קערות עגולות על שולחן מרובע 

וכדומה. 
קומפוזיציה עשויה להיות מורכבת ממספר פריטים 
או מפריט אחד בלבד. כמו כן, ניתן לבחור בשלל סוגי 
פריטים, מרקמים וגוונים או במראה אחיד וסגפני יותר. 
כך או כך, ניתן לסדר אותה במרכז השולחן או בצדדים.

שימו לב לאיזון ולקנה המידה של הפריטים. כך למשל, 
נחמד לרכז מקבצים של אותו פריט )כמו נרות או 

עציצים( בגדלים ובגבהים שונים.

כל עיצוב שתבחרו יהיה 
נכון כל עוד לא תעמיסו 
יותר מדי. בחרו מעט 
ובחרו נבון, כך שהשולחן 
יהיה גם בעל נוכחות בפני 
עצמו וגם פרקטי. שימו לב 
לבחור בקפידה אך ורק 
פריטים אהובים, כאלו בעלי 
משמעות או שתורמים 
לעיצוב באופן מובהק

שלבו, בשיטת הערבוב וההתאמה, בין פריטים גדולים 
לקטנים, גבוהים ונמוכים, אנכיים ואופקיים, עתיקים 
ומודרניים, אטומים ושקופים, בעלי גימור מט ומבריק 

וכדומה.
מגשים עשויים להיות דקורטיביים בפני עצמם או לשמש 
כמצע ולמסגר פריטים המסודרים בתוכם. אלו בעלי 
הדופן הגבוה תוחמים באופן ברור קומפוזיציה משאר 
השולחן. כך או כך, הם פרקטיים וניתנים לפינוי בקלות, 

בכל זמן נתון.
גם אם בחרתם רק בערימת ספרים, דאגו למקמה 
בכיוון המתאים ושיקלו לפתוח את אחד מהם בעמוד 
בעל דימויים מסקרנים ומרתקים. לעיתים, ספר עשוי 

לשמש כמגש להנחת חפצים אחרים עליו.
של  באוסף  או  בסט  מדובר  אם  בין  קופסאות, 
קופסאות שונות, עשויות ליצור קומפוזיציה מעניינת, 
וכן ניתן להסתיר בהן משקפיים, תחתיות לכוסות, 

שלט לטלוויזיה וכדומה.
אוספים, דוגמת קופסאות גפרורים וקוביות סוכר מכל 
העולם, כמו גם מזכרות ופריטים אישיים ייחודיים, עשויים 

להוות פריטים סנטימנטאליים ומעוצבים כאחד.
משחקים תמיד נראים נהדר ועשויים לגמרי לשמש 
כאלמנטים משעשעים ונושא לשיחה. כך, תוכלו להציב 
משחקים מעוצבים, כמו איקס מיקס דריקס, שחמט, 

דומינו ואפילו פאזל.   
טרנד הקקטוסים, הסוקולנטים וצמחי האוויר, שככל 
הנראה יישאר טרנדי עוד תקופה ארוכה, בהחלט מוסיף 

עניין, צורה וצבע לשולחן.
שולחן יכול להפוך למיני בר אלטרנטיבי באמצעות 
בקבוקי אלכוהול, גביעים נאים, פותחן מעניין, בוחשנים 

וכדומה.
כל עיצוב שתבחרו יהיה נכון כל עוד לא תעמיסו יותר 
מדי. בחרו מעט ובחרו נבון, כך שהשולחן יהיה גם 
בעל נוכחות בפני עצמו וגם פרקטי. שימו לב לבחור 
בקפידה אך ורק פריטים אהובים, כאלו בעלי משמעות 

או שתורמים לעיצוב באופן מובהק. �

]10

]11

]12

]13

10. אליתה ליווינג. צילום: יח"צ
11. שירלי דן. צילום: גלעד רדט
12. פלורליס. צילום: יח"צ
13. עיצוב וצילום: ליאת שמחי
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