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וההתרגשות ה כאן  אוטוטו  חגים 
לקראת ארוחות החג גדולה. רגע לפני 
ומציפים  בדלת  דופקים  שהאורחים 
את הבית בצחוק ובהמולה, חשוב להקדיש זמן 

לעיצוב שולחן החג. 
בטרם נקשט את השולחן, כדאי להחליט איזה 
מראה אנחנו מעוניינים להעניק לשולחן החג, עליו 
והמגשים  הקערות,  היין,  גביעי  הצלחות,  יונחו 

עמוסי התבשילים. 
גדולה  משמעות  ישנה  החג  שולחן  "לעיצוב 
סביב  הנערכות  החג,  ארוחות  להצלחת 

גיליה  אומרת  השנה",  של  זו  בתקופה  השולחן 
טודורוס, מעצבת הום סטיילינג. "בין אם נבחר 
בעיצוב שולחן בסגנון אלגנטי ונקי, עיצוב יוקרתי, 
על  להקפיד  כדאי  ועשיר,  פרחוני  במראה  או 
למעוצב  השולחן  את  שיהפכו  כללים  מספר 
יש  ואביזרים  כלים  אילו  לבדוק  חשוב  ומיוחד. 
בבית ולהשתמש בכלים הקיימים, תוך שאנחנו 
מעשירים את עיצוב השולחן בפריטים חדשים. 
בגודל  להתחשב  חייב  השולחן  מרכז  עיצוב 
השולחן, ויש להימנע מעיצוב יתר שיוצר מראה 

עמוס". �

שולחן חג בעיצוב 
אלגנטי, פרחוניות 
עשירה, מראה 
יוקרתי ברוח 
המסורת, או 
בעיצוב  טרנדי 
ועדכני. כך תעצבו 
את שולחן החג 
ותזכו למחמאות
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יניב משיח

1. חדד כסף טהור
2. פלטה להגשת דגים. פוקס הום. 
צילום: דניאל לילה
3. חבקי מפיות בצורת פרחים. פוקס 
הום. צילום: דניאל לילה

עושים חג
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לדברי טודורוס, מספר טיפים יסייעו לכם להפוך את 
שולחן החג למעוצב, חגיגי ומרשים במיוחד, בכול סגנון 

בו תבחרו. 
לדבריה, במידה ובחרתם באווירה רכה ורומנטית לערב 
מאופיין  הסגנון  הווינטאג'.  בסגנון  שתבחרו  רצוי  החג, 

במראה רומנטי, המחזיר אותנו לימים של פעם. 
מפת  ועליה  שמנת  בגוון  במפה  השתמשו  כבסיס 
תחרה, כלי אוכל במראה ווינטג', שחזרו ובגדול, והפכו 

לטרנדיים במיוחד. 
כמו כן, זה הזמן להוציא מהארון את אוסף כלי האוכל 
מבית סבתא, או להתחדש בסט חדש. במרכז השולחן 
הניחו זר פרחים חגיגי, או שלבו כמה זרים קטנים בסגנון 
בוקה בגובה נמוך, כך שלא יפריעו לאורחים לראות אחד 
את השני. תוספת של רימונים יזכירו לנו את החג. הניחו 
אותם בקערה, או באגרטל גבוה. כשי לכל סועד, עטפו 
בנייר צלופן שתי עוגיות נשיקה, לשנה מתוקה, קשרו עם 

סרט, והניחו ליד או על הצלחת. 
סגנון עיצוב נוסף הוא הסגנון האלגנטי והסולידי.  עיצוב 
שולחן כזה נעשה בצבעים שקטים, כמו לבן, מוקה, וחום, 
בשילוב בדי פשתן. הניחו מפת פשתן כבסיס ועליה את 
ניתן  הסכו"ם  את  הבהירים.  בצבעים  האוכל  כלי  סט 
לקשור בסרט אורגנזה ולהניח על מפית בד, התואמת 
זר  את  הוסיפו  הצבעים  להשלמת  השולחן.  למפת 
הפרחים החגיגי בגוונים הוורודים, וכסמל לחג הניחו לכול 

סועד קערית עם דבש על הצלחת ומקל קינמון.
עיצוב שולחן בסגנון אלגנטי ויוקרתי ניתן להשיג בעזרת 
שיעניקו  מוכספים,  עיטורים  עם  וראנר  לבנה  מפה 
לשולחן החג מראה של יוקרה. את הראנר ניתן להניח 
במרכז, לאורך כול השולחן, או לחתוך למספר רצועות 

ולפרוש אותן לרוחב, בכמה נקודות. 
הניחו סט צלחות לבנות, ובמרכז השולחן הוסיפו, לצד 
זר הפרחים החגיגי, את אוסף כלי הכסף שלכם, כמו 
פמוטים, גביעים, קנדלברה, וכלי הגשה אחרים. בנוסף, 
ניתן לנצל את הרימונים לסדר הישיבה סביב השולחן. 
ליד  והניחו  הסועד  שם  את  כסף  בצבע  בטוש  רשמו 
גם  כן, קיימים  או מעל המפית, במרכז הצלחת. כמו 
חבקי מפיות רימונים, המשדרגים את קיפול המפית, 

ומעניקים קישוט מרהיב וחגיגי לשולחן. 

פרחים ומסורת
חובבי המסורת יכולים ליהנות מעיצוב יוקרתי, השואב 

השראתו מן המקורות והמסורת. 
זה הזמן להניח על שולחן החג את כול אותם כלי כסף 
ולשלב  בארון,  ולהחביא  להבריק  שדאגנו  יוקרתיים 
אותם בעיצוב השולחן. לצד גביעי היין מקריסטל, וסט 
כלי האוכל מפורצלן לבן, ניתן להוסיף, במרכז השולחן, 

פמוטים גבוהים, או קנדלברה, העשויים מכסף טהור. 
כסופים,  מפיות  חבקי  להגשה,  כסף  במגשי  שימוש 
מראה  לשולחן  יעניקו  טהור,  מכסף  וסכו"ם  קערות 

יוקרתי במיוחד ברוח המסורת. 
העבודה  את  לעשות  בודדים  לפריטים  לתת  חשוב 
למנוע  כדי  ומעודן,  נקי  אך  מבריק  מראה  ולהעניק 

מהשולחן לנצנץ יתר על המידה. 
כמתנה אישית לכל סועד ניתן להניח ספר תהילים קטן 

בתוך שקית אורגנזה כסופה על הצלחת.
אלה מכם שאוהבים את המראה הפרחוני, יכולים לעצב 

שולחן במראה חגיגי של פריחה צבעונית. 
עיטורים  הכוללים  אוכל,  כלי  במערכות  השתמשו 
פרחוניים. הניחו סידור פרחים מרכזי באגרטל, בגוונים 

של סגול, ורוד ולבן. �
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חשוב לתת 
לפריטים בודדים 

לעשות את 
העבודה ולהעניק 

מראה מבריק 
אך נקי ומעודן, 

כדי למנוע 
מהשולחן לנצנץ 

יתר על
 המידה

haviland .4. כלי פורצלן יוקרתיים
5. מפה מבד פשתן בצבע מוקה. פוקס הום. 
צילום: דניאל לילה
6-7.  הצורפים. צילום: כפיר זיו עושים חג
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הקפידו שצבעי המפה, הכלים, והפרחים, ישתלבו יחד 
בהרמוניה, כדי לא ליצור מראה צעקני מדי. עשו שימוש 
עלים  פיזור  כמו  לחגיגה,  שיוסיפו  מהטבע,  במוטיבים 
כותרת מסביב לצלחות,  עלי  ירוקים במרכז השולחן, 
אישית  כמתנה  הצלחת.  על  כקישוט  שיונח  פרח  או 
ניתן להעניק פרפר דקורטיבי מגנטי, ולהניח אותו על כל 

מפית.   
עיצוב שולחן בסגנון מודרני, השואב את השראתו מעולם 
האופנה, תוכלו לעצב בסיועם האדיב של צבעי השחור 
והלבן, טרנד אופנתי הלקוח ממסלולי התצוגות ועובר 

היישר לשולחן החג. 
את  יהפכו  והאופנתיים  הקלאסיים  בצבעים  עיצוב 
לבנה,  מפה  גבי  על  ושונה.  דרמטי  לאלגנטי,  השולחן 
בצבע  אוכל  כלי  סט  להניח  ניתן  כבסיס,  המשמשת 
שחור. סט כלים במראה יפני, בגווני שחור ולבן ובמבנה 

מרובע, יעניקו סגנון ייחודי לעיצוב השולחן. 
לצד הצלחות הניחו מפיות בד שחורות מקופלות, או 
מפיות נייר עם הדפסים בגווני שחור ולבן. כדי להשלים 
לשלב  ניתן  החג,  אווירת  את  לנו  ולהזכיר  העיצוב,  את 
תפוחים ירוקים קטנים ולפזרם במרכז, לצד שאר כלי 
האוכל וההגשה, או להניח תפוח אחד גדול במרכז כל 

צלחת. �

עיצוב שולחן 
בסגנון אלגנטי 
ויוקרתי ניתן 
להשיג בעזרת 
מפה לבנה וראנר 
עם עיטורים 
מוכספים, 
שיעניקו לשולחן 
החג מראה של 
יוקרה
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8. עיצוב שולחן בצבעי 
שחור לבן. דארלן
9.  פוקס הום. 
צילום: יורם אשהיים
Zer4u  .10-11. צילום: דן לב

עושים חג


