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אילו סוגים של רעפים קיימים בארץ? איך בוחרים את הרעף המתאים ביותר? מהם 
ההבדלים בין סוגים שונים של רעפים? ומה צריך לדעת כשבוחרים את הרעף הרצוי? 

אחד הדברים העיקריים בבחירת סגנון בנייהשל בית הוא ללא ספק הגג. מי שדוגלים בסגנון המודרני, 
ללא פשרות, פוסלים על הסף את גג הרעפים, אולם לעומתם, מי שחולמים על בית חם בסגנון כפרי, נוסטלגי, רומנטי או 

מודרני מרוכך, יבחרו גג רעפים שיותאם לסגנון בחירתם מתוך היצע הגדול מהידוע.

בריאיון אישי עם גדעון בן שמואל, יבואן רעפים וגגן מנוסה, נפתח בפניי עולם ומלואו הקשור לרעפים, שיכולים להתאים לכל 

סגנון עיצוב ולכל דרישה של אדריכל ולקוח פרטי שרוצה להגשים חלום.

בן שמואל, הבעלים של רעפים, עוסק בתחום הגגות מזה 15 שנים. בחמש השנים האחרונות החל ביבוא אישי של רעפי חרס 

מארצות שונות באירופה. לפני כשנתיים החליט למקד את יבוא הרעפים במוצרים של חברת La Escandella, הממוקמת 

באזור אליקנטה בספרד. מיקומה של החברה חשוב במיוחד משום שגורם מכריע באיכות הרעף הוא חומר הגלם שלו. מתברר 

שאוצר הטבע הנמצא באזור המפעלים של החברה הוא אחד מהגורמים העיקריים לאיכותם הגבוהה של הרעפים המיוצרים 

על ידם.

רעפים דגם ‘פורטוגז‘ עם רכס מאוורר, ללא בטון.
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מכל החברות באירופה שאיתן עבדת בעבר החלטת לקבל נציגות בלעדית בארץ דווקא למוצרים של לה אסקנדלה. מדוע?

“מעבר לכך שלה אסקנדלה מציעה מבחר עצום של דגמים וגוונים שלא קיימים בשום חברה אחרת, איכות הרעפים שלה 

היא הרבה מעל הנדרש על פי התקנים המחמירים ביותר באירופה ובארצות הברית, וכמובן בישראל. דוגמה קטנה להמחשה: 

בדרישה של מכון התקנים לעומס קריסה, החוזק צריך להיות לא פחות מ-180 ק”ג לרעף בודד. החוזק של רעפי לה אסקנדלה 

נע בסביבות 210 ק”ג לרעף בודד, ודגם הפורטוגז )דגם גליל חצוי עם שולי חפיפה( מגיע ל-640 ק”ג. הבדל משמעותי נוסף 

קשור לגוונים. היות וצביעת רעפי החרס נעשית לפני שריפתם, הנמשכת 20 שעות בחום של 1,050-900 מעלות, גוון הרעפים 

ועל הישמרות  35 שנים של אחריות על שלמות הרעפים  יכולה לתת  גם הסיבה שהחברה  זאת  יציב עשרות שנים,  נשאר 

צורתם”.

מה אתה יכול לחדש לקהל בארץ בתחום תצורות וגוונים של רעפים? 

לגגות  גם  עכשוויים המתאימים  פתרונות  החברה  מציעה  קלאסיים  בדגמים  מוכרים  רעפים  של  דגמים  לשלושה  “בנוסף 

בסגנון בנייה מודרני. פלנום הם רעפים גדולים ושטוחים, בעלי מרקם חלק, המגיעים בפורמט של 10.5 רעפים במטר רבוע. 

רעף ייחודי אחר נקרא ויזום 3, והוא רעף אחד המחולק ויזואלית לשלושה חלקים שווים. יתרונם של שני הדגמים הוא מראה 

הגג הסופי, ויותר מכך, קלות ההשמה וקצב העבודה”.

2. רעפי צד ואלמנט 
קישוט לרכס ‘פירולי‘.  
3. נשם אוורור לצינור 

4צול עם כיפת חרס 
מעוצבת.  4. רוכבים 

עגולים למראה משופר 
של הרכס.
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קיימים אלמנטים משלימים המייפים את מראה הגג, מה חברת לה אסקנדלה יכולה להציע ללקוח הישראלי שהוא עוד 

לא מכיר?

“אחת הסיבות שבחרתי לעבוד עם חברה זו היא שהיא מעניקה שפע של אלמנטים משלימים, הנותנים פתרון לכל מצב 

וצורה של גג. אלמנטים אלה מבטלים לחלוטין את הצורך בניסור רעפים, באלתור חסמים לכניסת ציפורים, בפתחי אוורור, 

ברוכבים, בפינות, בשוליים ועוד. כל הפתרונות הנדרשים מוצעים על ידי החברה ועשויים מאותו חרס שממנו מיוצר הרעף 

עצמו, דבר המקנה לגג מראה אחיד, יפה והומוגני”.

איך לקוח שבונה היום את ביתו יוכל ליהנות מגג עם מראה מושלם?

“אני מלווה אישית את כל שלבי בניית הגג, משלב בחירת הרעפים וכל האלמנטים הנלווים, דרך המלצות והנחיות ביצוע 

הכוללות ביקורת בזמן העבודה, ועד שלב הגמר”.

האם אפשר לראות בארץ גגות שנבנו עם הרעפים של חברת לה אסקנדלה?

n .”בוודאי. עשרות בתים, הן ללקוחות פרטיים והן לאדריכלים כמו יוני מונג’ק, עודד חלף ואורלי שרם“

www.reafim.com להתרשמות נוספת מהרעפים וממגוון התוספות לגג אפשר להיכנס לאתר החברה

gid72@hotmail.com / 054-7201879  :גדעון 

5. רעפי פלנום צבע חרס טבעי.  6. רעפי ‘קופו‘ הניתנים ליישום בקלות ע”ג 
מרישים.  7. ויזום 3 צבע אולד אינגלנד, העבר והעתיד כבר כאן.  8. רעפי 

‘פורטוגז‘ צבע אאיטנה.
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