
מפירות ארצנו 

בסיס עץ לצלחת 

במרכז השולחן נמקם מעמד 
של שתי קומות מעץ. אפשר 
להשתמש גם בסלסילת נצרים. 
נבחר בעיקר פירות משבעת 
המינים ונוסיף מעט פירות מסוגים 
אחרים.
אפשר לסדר את הפירות בכל 
סגנון שתבחרו, ובין לבין לשלב 
קבוצות של ענפי עץ הזית וחיטים, 
שוכבים או עומדים.

רעיונות נוספים לשילוב: צנצנת 
דבש קטנה )משום שהתורה 
נמשלה לדבש(, ענבים בצבע 
סגול, תמרים מזנים שונים ופרחים 
בגוונים ובסגנון תואם.

תחת הצלחות נמקם מגשי עץ כבסיס לצלחות ולסכו“ם. אפשר גם 
להשתמש בבולי עץ טבעיים חתוכים לפרוסות עגולות ודקות, וכן 

בבסיסי צלחת קלועים מנצרים במבנה עגול או מלבני. 

תרועת השופר וקולות הזמרה 
של העולים לרגל בחג הביכורים 

מהדהדים באוזניי. אני עוצמת את 
עיניי וחוזרת לרגע בזמן. אווירת 

השמחה של העולים לעיר הקודש 
הנושאים בגאון את הטנא  עמוס 

הפירות שנשתבחה בהם הארץ 
לחגוג את חג השבועות ממלאת 

את לבי, ובניסיון להביא את חדוות 
הביכורים אלינו, נעצב שולחן 
שכולו בהשראת חג השבועות.

הפעם במדור 
השולחן ילבש מראה כפרי תוך 

שימוש בגוני החיטים והשיבולים. 
מפת פשתן תתאים לאווירה 

בשילוב ראנר עשוי קנים שמזכיר 
את קני החיטים. נשתמש בכלי עץ 
להשלמת המראה, וכמוטיב מרכזי 

נשלב ממיטב פירות הארץ.

עיצוב שולחן
ליאת נחמני

הבאנו 
ביכורים!
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את הכלים שהשתמשנו 
בהם בעיצוב את השולחן 
ניתן לרכוש ברשת חנויות 
פוקס הום.

אשמח לענות על כל שאלה 
 ולייעץ: 6688872‑055,
.Nliat2010@gmail.com 

ליד כל סועד נמקם כוס קטנה 
או צנצנת אישית עם מאכל חלבי 

לבחירתכם. 
נגזור אריג כותנה לפי גודל מכסה 
הצנצנת. נקשור ברפיה או בחבל 

יוטה סביב המכסה. 
נכין מבריסטול חום כרטיס שבו 

אפשר לכתוב פסוק רלוונטי לחג או 
את שם הסועד. 

אפשר לחבר את הכרטיס על ידי 
ניקוב חור או חריצת פס בסכין 

יפנית.

השלמת המראה בכלים נוספים 
חשובה בהחלט. לכן, אם התחלנו 

בעיצוב בכלים מעץ, נמשיך את 
הקו גם בכלי ההגשה. 

לדוגמה, אפשר להכין פלטת 
 גבינות על גבי מגש עץ 

תואם לבסיסי הצלחות. 

הטיפ של 
ליאת

צנצנות חלביות 
אישיות 

נרות לאווירה 
כפרית 

לוקחים שתי כוסות זכוכית 
בגדלים שונים ובגובה זהה. 
במרווח שבין הכוס הגדולה 
לכוס הקטנה נכניס שיבולים או 
ענף עץ זית. 
בכוס הקטנה נניח את הנר.
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