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יצור ריהוט כחול לבן, בלב עוטף עזה נדמה שגם הישראלי 
הקשוח ביותר, לא מצליח לעמוד מול ציונות ערכית 
במיטבה. א.ד. מירז תעשיות הוא מהמפעלים הגדולים 
בישראל לייצור מערכות מעוצבות, המושתת כולו על 
20 אלף מטר  ייצור כחול לבן. המפעל פרוס על פני 
וממוקם באזור התעשייה של העיר שדרות שבעוטף עזה.
ייצור בהתאמה אישית שירות לאדריכלים הכולל 
השירות שמעניקים במפעל לאדריכלים ולמעצבים,
כולל יכולת גבוהה ביותר של התאמת וייצור פריטים
לפי הזמנה מדויקת. מדובר בפרטי ריהוט ופרטי נגרות
המתאימים למשרדים, חללי אודיטוריום, חדרי ישיבות,
ונוספים, אולמות כנסים, בתי כנסת, כיתות לימוד 
ומיוצרים ממיטב החומרים האיכותיים, הקיימים. אבנר
שחר בעל המפעל, מסביר שאדריכל יכול להגיע עם
תוכניות מדויקות, חלומות ורצונות, והפריטים מיוצרים
יכולים עבורו, בהתאמה מושלמת. פרטי הריהוט 
לכלול שולחנות דיונים, דלפקי קבלה, פתרונות מידוף
מתקדמים, כסאות ורבים נוספים. תהליך הייצור הוא
תהליך הוליסטי והוא כולל את כל השלבים מהתכנון,
והריפוד. דרך עבודות הנגרות, המסגרות, הצבע 

הכל תחת קורת גג אחת.
בוטיק שירותי  מתן  ועד  הבהד"ים  עיר  מריהוט 
המפעל משקיע את מיטב המשאבים ליצירת סביבה
טכנולוגית מתקדמת המבטיחה מוצרים ברמת איכות
בלתי מתפשרת. א.ד. מירז תעשיות פועל בהיקפים רחבים
ומרשימים. המפעל הוא היצרן והספק של מרבית

מציוד וריהוט של בתי הספר בישראל והיה אחראי
על ריהוט כל עיר הבה"דים ולצד זאת מפעיל מערך
בוטיק, המאפשר לכל אדריכל לקבל שירות אישי,
התואם את דרישותיו ומאפשר לו ליהנות מיכולות

גבוהות ביותר של תכנון וייצור.
בין הפרויקטים הציבוריים להם ייצר המפעל את כל
מערך הריהוט המעוצב- משרדי מקצועות חופשיים,
משרדי חברות הייטק, מרכז התרבות והספרייה בעיר
אשקלון, מבט לנגב/ עיר הבה"דים, משרדי ממשלה,
ורשויות מקומיות, השלטון החשב הכללי, עיריות 
המקומי, משרד הביטחון וצה"ל, קופות חולים ובתי
חולים, חברות הדלק, אוניברסיטאות ומכללות, רשתות
חינוך, הרשות לניירות ערך ורבים וטובים נוספים.
100% ציונות אבנר שחר הביא את המפעל המשפחתי 
לשדרות ממניעים אידאולוגים כשביקש להיות חלק 
מהפסיפס האנושי בפריפריה ובעוטף עזה. המפעל הציוני
150 עובדים מכל המגזרים ומעניק לכולם מעסיק 
מקום שווה. בתוך כל הציניקניות הפוליטית, אפשר
לומר, שא.ד. מירז תעשיות היא דוגמא למי שהחליט 

להפסיק לחכות לשינוי ויוצר אותו בעצמו.

ריהוט - הגרסה הציונית
בלב עוטף עזה ממוקם אחד המפעלים הגדולים והאיכותיים ביותר לייצור מערכות ריהוט 
מעוצבות למשרדים, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך, ואולמות כנסים. מי שחרט על דגלו 
את ערכי הציונות, יכניס בכל אחד מכם גאוות יחידה שכמעט שכחנו שאפשר לייצר כמוה.
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שולחנות | מנהל / עובד / אורח

שולחן גל עם מגירות
שולחן אבנר

סט משרדי

שולחן עובד בכיר

שולחן רגל אלפא

שולחן רגל 70-20

שולחן אלפט מתכת

שולחן 
שולחן ושלוחת עבודה

ושלוחה מלבניים
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שולחן מנכ״ל

שולחנות | מנהל / עובד / אורח
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שולחנות | מנהל / עובד / אורח

שולחן רגל אלפא 
ומסתור גלי

שולחן רגלי עץ
ומסתור גלי

שולחן עם מנשא 
רתום

שולחן רגל חלון 
וקנט קטום

שולחן גל

שולחן רגל מרובעת
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שולחנות | תלמיד / אוניברסיטה

שולחן גמלא מורה

שולחן ענן

שולחן גמלא יחיד

שולחן גמלא

שולחן טרפז

שולחן 40-40 צף

שולחן אבנר מתכת

שולחן סטודנט מתקדם

שולחן עגול - פינות הפעלהשולחן פרח
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כסאות | תלמיד / אוניברסיטה

כסא פונטו

כסא משופר

כסא ויזי
כסא טופ

כסא תלמיד
כסא סקנדינביכסא ניצן כחול מחוזק

כסא מעבדה 
גבוה

שרפרף מעבדה 
מרופד

שרפרף

כסא מעבדה משופר 
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דגם חדש!

כסאות | תלמיד / אוניברסיטה

כסא פונטו  סטודנט כסא רקפת 
סטודנט

כסא סטודנט כסא קנטרה כסא סיון
סטודנט

ספסל סטודנטים

כסאות | אודיטוריום
ספארי מבט

רום
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כסא שי 
כסא שי גב נמוך

גב גבוה

כסא שי 
גב בינוני

כסא דנמרק 
גב רשת

כסא ליאור 
ידיות סגורות

כסא גל 
ידיות מתכווננות

כסא דין 
ידיות מתכווננות

כסא סקנדינבי 
נייד

כסא ליאור 
ידיות ברבור
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גב כסאות | מנהל / עובד

כסא מנהל 
מירז
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כסאות |  אורח פונטו

כסא נוגה

כסא מתקפל
8213

כסא נעמה
ריפוד עבה

כסא פונטו 
מרופד

כסא 
מילקה

כסא נרקיס
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כסא ספסורהכסא טופכסא ירון

כסא ברלין 
מגלש

כסא ארי

פלסטיק שחור

רקפת נערם

סטאר

כסא מיאמי

כסא פרש נערם
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OPEN SPACE
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ספריות
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פינת המתנה

לילי

שרי

סטטוס לא מרופד

סמילי דו מושבי
סמילי

שולחן עגול 
רגל שושנה

שולחן עגול 
רגל פיצה

סקאלה
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דלפקים
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מרכז לגיל הרך

קרית המדע - נס ציונה

אדריכלים: שי ונעמה גשורי

שולחן צביעה

כסא עדי שולחן + כסא עץ, 
גב מושב נפרד

כסא ניצן

ארונית מגירות פלסטיק

פרוייקטים
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משרד רואה חשבון מועלם 

אדריכלים: גדי שמיר ופיני וינברג
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אדריכל: קולקר קולקר אפשטיין 

בתי ספר והדרכה,  מפרט ריהוט: 
סדנאות למידה, אודיטוריום 1000 
מקומות, מעבדות וכיתות מחשבים, 
מרכז רפואי- מרפאות, חדרי טיפולים 
בית  שיניים,  מרפאות  ורופאים, 
מרקחת, חדרי המתנה. משרדים 
וחדרי ישיבות, חמ"לים וחדרי שליטה, 
מרכז  והקלטות.  שידור  אולפני 
הזנה כולל מטבחים וחדרי אוכל, 
מבני מגורים, מועדונים וקפיטריות.

עיר הבה"דים
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ב״יס זומר - ר״ג חדרי מחשבים

מעבדות
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מקורות

מרלוג כללית שוהם

אדריכלים: עדי שילמן ועומרי ברנד

חווה חקלאית - מרחבי לימוד חדשניים - ב״ש
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בית ספר השלום - רמת גןאדריכלים: שי ונעמה גשורי
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תוף אמיל מיטראה
שי

אדריכלים: נופר אדריכלים ב
ספריית אשקלון - מרכז תרבות עירוני
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אדריכל: בן בירן

שלווה ירושלים
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קריית חינוך שער הנגבאדריכלים: מיקי מנספלד ויובל גנני
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עיצוב פנים: מרטה טלמור
לייטהאוס - רעננה מרחבי עבודה משותפים
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MERKSPACE - קרית עתידים מרחבי עבודה משותפים
אדריכלות: אלי הכהן | עיצוב פנים: תמר שניידר
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שולחן הישרדות לתלמיד

במדינת ישראל ישנם כיום מעל 20,000 כיתות בבתי הספר השונים 
לרבות מבני ציבור, שאינם עומדים בתקן לרעידת אדמה. ככלל, 
כל מבנה שהוקם לפני שנת 1980 אינו עומד בתקן הנדרש וקיימת 
סכנה מוחשית בעת רעידת אדמה הוא יקרוס. בעבר הנחיות פיקוד 
העורף הורו לתלמידים להיכנס מתחת לשולחנות בעת רעידת 
אדמה. בהמשך, בשל הסכנה למלכודת חיה, הורה פיקוד העורף 
על יציאת התלמידים מבית הספר. כמובן שאין אפשרות ריאלית 
לתלמידים לצאת מביה״ס תוך זמן קצר כ״כ )פחו מ -20 שניות(. 
חברת א.ד. מירז תעשיות בע״מ המפתחת, מייצרת ומשווקת 
ריהוט למוסדות חינוך, מייצרת ומשווקת את השולחן שהומצא 
ועוצב ע״י מעבדות בצלאל כפטנט בינלאומי להתגוננות מפני 
רעידות אדמה. השולחן נועד לספוג נפילה של התקרה מבלי 

לקרוס תוך שמירת חיי התלמידים הנמצאים תחתיו. 
במהלך הניסויים עמד השולחן שפותח בהפלת משקל מעל חצי 
טון של בטון יצוק ובתפזורות תוך שהוא שומר על חיי התלמידים 
שמתחתיו. השולחן עבר בדיקת היתכנות מוצר ראשונית בסיוע 
יחידת החילוץ של פיקוד העורף, וכן בדיקות וניסויים במעבדה 

המתמחה בסיסמולוגיה באוניברסיטת פדובה באיטליה.
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מיוצר בישראל כחול לבן

שדרות

באר שבע

עזה

חברון

ירושלים

רמלה

רמאללה

יפו

שכם

טול כרם

ג׳נין

בית שאן

חיפה

עכו
צפת

טבריה

נצרת

29



ות
חנ

ול
ש

פרוייקטיםשולחן הישרדות

תנהספריות
פינת המ

OPEN SPACEדלפקים

ות
סא

כ

ריהוט כחול לבן
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בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו - כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב 

ומדינה מתכננת ומבצעת, נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה ויישובה 

)דוד בן גוריון, שדה בוקר, 1955(.

, שדרות, שער הנגב.



הנגב. שער  ספירים,  תעשיות  פארק   ,4 תמר  רחוב  בע"מ,  תעשיות  מירז  א.ד.   
8701301 365 שדרות,   08-6610121 | פקס: 08-6891519  למשלוח דואר: ת.ד. 

 www.admeraz.co.il א.ד. מירז תעשיות בע"מ sivan@admeraz.co.il
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