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ראש השנה ספטמבר 2014

שנה טובה!!!

2
ובנוסף מפרט טכני משודרג

בהעיבנייה

אכלוס חורצומה
ף 2016

חפשו
אותנו ב-

המבצע ל 2-קוטגי'ם בלבד .החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך ו/או לשנות את תנאי המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי .ט.ל.ח
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הדבר החם הבא

קוראות וקוראים
יקרים,
אנחנו גאים להגיש לכם את הגיליון השני של
מגזין הלייף סטייל  HOME CONCEPTהמגזין
של חברת “ארזים” לעיצוב ,בניה וסגנון חיים
המציג את האופציות בעיצוב ,חידוש או שדרוג
הבית .לצד הכתבות בנושא המגורים הכנסנו גם
כתבות שיוסיפו טעם ,צבע והנאה.
שאבנו עידוד רב וסיפוק מהתגובות החיוביות
והחמות שקיבלנו לאחר הוצאת הגיליון הראשון
של  .HOME CONCEPTשמחנו לשמוע שאכן
קלענו היטב בבחירת הנושאים שהבאנו בפניכם
ובעיקר רווינו נחת מאלה שסיפרו לנו שאימצו
רעיונות והמלצות לעיצוב הבית.
אך טבעי כי גיליון חדש זה הוא באווירת ראש
השנה והחגים .הנושאים המובאים כאן ,ברובם,
משתלבים עם החגים והפעילויות סביבם – בבית
ומחוצה לו .אנשי המקצוע והמומחים שכתבו
לגיליון זה מאמינים ומקווים כי רעיונותיהם
ועצותיהם יתרמו לכם ולמשפחותיכם ליהנות
מתקופת החגים – וגם אחריהם  -ביתר שאת.

ממלכת הילדים
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נשמח לקבל את הארותיכם ותגובותיכם לגבי
הנושאים המוצגים בגיליון זה וכן לגבי נושאים
ותחומים מומלצים לגיליון הבא .כל פנייה שלכם
תזכה להתייחסות רצינית שלנו.
ולסיום ,התייחסות לאקטואליה שחווינו כולנו אך
לאחרונה :הנהלת חברת “ארזים” ממוקמת בעומר,
בצמוד לבאר שבע .לאחר שבועות ארוכים בהם
עברו כמעט כל תושבי ישראל מתקפות בלתי
פוסקות שגרמו לכולנו שיבושים קשים באורחות
חיינו ,בשם כל עובדי ומנהלי חברת “ארזים”
אני רוצה לאחל לכל בית ישראל שתהא השנה
הנכנסת בראש ובראשונה שנה של שקט ,שתהיה
שנה של שגשוג ,בריאות ,הצלחה ושמחה.
הרווחנו ,כולנו ,את כל זה ביושר!
חג שמח
אריק דניאל ,מנכ”ל ארזים

שוק בוטיק
תיבול ביתי
יינות לחג
עמ’ 3

חג שמח!
שערfotolia :

עיצוב והפקה:
קו האופק מערכות פרסום ותדמית
מנהלת הפקה:
שרהלה סגל
מעצבת ראשית:
יוליה יצקייר ,סטודיו קו האופק
יועצת מקצועית:
לימור ריחנה
כתובת המערכת:
קו האופק ,יגאל אלון  157ת”א
info@kav-haofek.co.il

LIVE YOUR STYLE

מכניסים שיק הביתה
לקראת הסתיו...

שעון סווטש₪ 599 ,

לק ,לוריאל פריז ₪ 19.90
שרשרת ,מיכל נגרין ₪ 499

עמ’ 4

משקפי ראייה ,אופטיקנה ₪ 1,199
תיק ערב בשילוב ניטים ,סקופ ₪ 149.9

אהיל ,מחסני תאורה ₪ 159.9

עגילי חן ויהלומים ,אימפרס ₪ 8,736

כורסת עור בסגנון רטרו ,פיטרו ₪ 6,000

כד פסיפס ,הרמוניה לבית ₪ 89.9

LIVE YOUR STYLE

 ASAF&TOMקילשון ציפור לשיער ₪ 60
דיזינגוף סנטר ,שער 5
נברשת סקרלט ,מחסני תאורה ₪ 5,990

ידית לרהיט דומיסיל ₪ 60

ספל ,פוקס הום ₪ 18.90

עמ’ 5

בוס פרפיום  50מ”ל ₪ 452
שעון נאוטיקה₪ 399 ,
צילומים :רותם ברק ,אסף לוי ,אלכסנדר דדין ,ישראל כהן ,תומר בן יוסף ,יח”צ

שידת זהב קארה דיזיין ₪ 3,040

נעלי עקב ,שוגר מאמא מדינת היהודים 60
הרצליה פיתוח ₪ 1,800

HOME NATURE

הטבע

נכנס הביתה
עפים על זה....

המגמה החמה לבית ולאופנה שממש לא תרצו לפספס.
טרנד הציפורים כל כך לוהט שאין אפשרות שלא ישתלב
בבית ובארון הבגדים .מוסיף קריצה לכל חלל ולכל צבע.

צעיף ,קרייזי ליין₪ 99.90 ,

מעמד לספרים ,קארה דיזיין ₪ 400

עמ’ 6

חמסה ,מיכל נגרין ₪ 199
חסידה ,קמחי תאורה ₪ 3,200

צלמים :יואב ריינשטיין ,שי ניבורג ,יח”צ

גופיית תוכים ,תמנון ₪ 39.90

מתלה מעוצב משולב עם מדבקות קיר ,רהיטי דורון ₪ 99

כרית נוי ,ביתילי ₪ 79

hot concept

החם
הדבר
וינטג’ מבית סבתא

הבא

אחרי עשורים שבהם נדחקו לפינה הם חוזרים לככב בביתנו .גל נוסטלגיה שוטף אותנו .מה
שפעם נתפס בעיננו ישן ומיושן ,היום חוזר למרכז הבמה במלוא הדרו .הכלים הישנים עם הטאץ’
המודרני ,אריחי הרצפה שפעם נהגנו לשחק עליהם גולות ושמיכת הצמר הסרוגה במסרגה אחת
של סבתא.

עמ’ 7
נגב

פגשנו אותם בבית סבתא רבא ,בבתים ישנים ביפו
וירושלים משנות המנדט הבריטי והטמפלרים ,הם
מזכירים לנו משהו מוכר מעורר געגוע ,מחבר אותנו
לשורשים שלנו ,מין נקודת מפגש בין מזרח ומערב.
שלושה עשורים הם שלטו בתחום האדריכלות
בארץ עד שזו החלה להיתפס מיושנת ,יקרה ולעתים
צבעונית מדי .ההייטק הקר והאפור נכנס לחיינו יחד
עם המחשבים והטכנולוגיה והאריחים איבדו את
יוקרתם לטובת אריחים פשוטים ,זולים ותעשייתיים.
גל התעוררות מביא איתו אהבה מחודשת לסגנון של
פעם ,את ההכרה בערך הישן ואף את ההבנה שחובה
לשמרו.

היופי בריצוף הוא שככל שהוא מתיישן הוא נראה
טוב יותר והתרומה העיצובית שלו לחדר היא
דומיננטית .לכן כדאי להעיז אך יחד עם זאת לבחור
בצבעוניות רגועה שתתאים לאורך שנים ותכניס
לבית את הקסם ההוא של פעם .אז מי צריך שטיח?

קרמיק דיפו

ומה עם הבישולים של סבתא? הכלים הישנים?
ריח התבשילים העסיסיים שעד היום אנחנו מנסים
לשחזר .צבע ונשמה באים עם עיצוב של פעם,
העיצוב של המטבח של סבתא .כלי הבית גם הם
קיבלו התאמה לתקופה ההיא של הפומפיה והקומפוט.
כולנו הבנו שמודרניות והיי טק משאירים אותנו עם
פחות נשמה ,צבע וטעם ומבינים שלסבתא היה סטייל.

צילומים :יח”צ,

HeziBank
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ללכת על

הטוב
ביותר

אריחי  NOVOמתוצרת “נגב”
הם שילוב מושלם בין טכנולוגיה
חדשנית לפיסגת העיצוב העולמית

עמ’ 8

קבוצת נגב ,המובילה את תחום עיצוב הבית בישראל,
משיקה בימים אלה את קולקציית אריחי  NOVOהחדשה.
מדובר באוסף מרהיב של אריחי פורצלן בטכנולוגיה
מתקדמת ,המספקת מגוון עצום של סגנונות וטקסטורות.
אריחי  ,NOVOהמיוצרים במפעל החדש והמתקדם של
נגב בירוחם ,מפורסמים בכל רחבי העולם באיכותם הגבוהה
ובעיצוב פורץ הגבולות .הודות לטכנולוגיה החדשנית בה הם
מיוצרים ,אין פנטזיה עיצובית שלא ניתן להגשים באמצעותם.
הטכנולוגיה מעניקה למעצבים שליטה אמנותית מלאה בצבעים
ובגימורים ומאפשרת ליצור הבדלים בין כל אריח לזה שלידו,
כך שהריצוף המתקבל מרשים במיוחד ובעל עושר אסתטי
נדיר .הודות לכך ניתן היה לייצר בקולקציה זו אריחים המדמים
באופן מושלם מגוון רחב של חומרים :אבן ,שיש ,בטון מוחלק,
פרקט ,עץ ועוד .האריחים נהנים מעמידות בפני פגעי מזג
אוויר ,קלים לתחזוקה ושומרים על עושרם האסתטי לאורך זמן.
ההשראה לשלל האריחים בקולקציית אריחי הפורצלן
החדשה של  NOVOהגיעה מהתבוננות וחקירה
של סגנונות ,צבעים ומרקמים שונים ,שסייעו ליצור
אריחים יפהפיים ומרשימים ,שלא ניתן להתעלם מהם.
בשלב זה נחשפו  10סדרות אריחים מתוך הקולקציה
החדשה ,המשווקות באופן בלעדי בסניפי נגב ברחבי הארץ:

אריחי  ,SHELLSTONEסדרת אריחים ייחודית עם טוויסט,
החושפת את השפעתו של הזמן על השכבות הגיאולוגיות.
אריחים בעלי מרקם של אבן חול ,תוך התייחסות אבסולוטית
לפרטים הקטנים .על גבי האריח מאובנים וצדפים ,המוסיפים
לחזות האריח לווית חן מרעננת .האריחים מוצעים למכירה
במבחר גוונים המוסיפים עומק ועניין לעיצוב החדר.
אריחי  ,ALMERAסדרת אריחים המשדרת יוקרה ואלגנטיות
של שיש קלאסי בגוון מונוכרומטי עם גידים לבנים המוסיפים
פאר לכל החדר .מגיעה בשישה גוונים ,בגימור מאט וסטן.
אריחי  ,DECOSTONEסדרה המתארת מפגש של עבר
ועתיד ,ומייצרת חיבור בין ריצוף הטארצו הקלאסי ובין
טכנולוגיה מודרנית .האריחים הגדולים מגיעים במבחר רב של
גוונים ,כך שהם מתאימים הן למבני ציבור והן למבני מגורים.
אריחי  ,MIDTOWNסדרת אריחים המאופיינת בעיצוב
מינימליסטי ומתוחכם .מבחר צבעים מוסיף עושר וחיוניות לסגנון
החיים העכשווי .מתאימה במיוחד לחובבי החיים האורבניים,
ולמגורים במגדלים השקופים במטרופולין כמו תל אביב,
הונג קונג וניו יורק.

DESIGN NEWS

עמ’ 9

אריחי  ,ARCHITECTURAסדרה בעלת
המעניק את היסודות המתאימים ליצירת
ואלגנטי .האריחים מגיעים במבחר צבעים
ולאפטו ,ומתאימים לחללים ציבוריים ואזורי

מרקם ייחודי
מראה מודרני
ובגימור מאט
מגורים כאחד.

אריחי  ,ADAMAהסדרה שואבת את השראתה מהשלווה,
הניחוחות והעושר הטבעי של צבעי האדמה .הסדרה מאופיינת
בגרעיניות של חול וחימר במרקם המזכיר נייר ממוחזר.
אריחי  ,SISALסדרת אריחי סיזל קיבלה את השראתה ממחצלות
עשויות סיבים טבעיים .המרקם הייחודי של האריג בא לידי
ביטוי גם בגרסה עם הדפסי  Text-tileאופנתיים .ניתן לשלב בין
שני הדגמים ליצירת עיצוב מתוחכם ,עכשווי ומותאם אישית.
אריחי  ,LIPICAסדרת אריחים השואבת את השראתה מהשיש
המפורסם בעל הגוון העמוק ומאופיינת בגידים לבנים המפיחים
בה תנועה ועניין .שילוב בין העולם הקלאסי והאלגנטי ובין עיצוב
מודרני ונקי.

אריחי  ,VISTAסדרה השואבת את השראתה מיציקות
בטון שנוצרו בעזרת תבנית קורות עץ .השילוב בין מרקם
וגוון הבטון ובין חריצים ותבליטים של עץ מעניק עושר
וחמימות לעיצוב החדר .ניתן להעצים את האפקט בשילוב עם
אריחי הדקור הנוסטלגיים עם החותמת שמזכירה נשכחות.
אריחי  ,CONCRETEסדרה המשתמשת בעומק החומרי של
רצפת בטון ומתאימה מאוד לסגנון עיצוב לופט אורבני .בסדרה
מבחר של שבעה גוונים המהווים רקע מושלם לכל סוג של רהיט,
בבית ובמקום העבודה.
לא פחות חשוב מהעיצובים המרהיבים ,אריחי  NOVOמיוצרים
באופן ידידותי לסביבה ועומדים בתקנים ובסטנדרטים בינלאומיים
המגדירים ייצור ירוק ואקולוגי .המפעל ממחזר  100%מחומרי הגלם
שלו ,ומתחשב הן בטבע והן בסביבה האנושית שסביבו .הוא מייצר
תעסוקה למשפחות רבות בנגב ודואג לסביבת עבודה ארגונומית
ונוחה לעובד.
לינק לאתר נובו החדשhttp://novobynegev.com :
להשיג ברשת חנויות נגב ברחבי הארץ www.negev-new.co.il
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ממלכת הילדים

חדר הילדים אמור ללוות את הילד
מהלידה ועד שהוא יוצא מהבית,
איך עושים זאת נכון ,מההתחלה ועד הסוף?!
מאת :לימור ריהנה

מתי בפעם האחרונה הסתכלתם על הילד שלכם וחשבתם לעצמכם “וואו ,איך הוא גדל
מהר !?”..זו אינה קלישאה .ילדים גדלים ומשתנים במהירות ויחד עם הבגרות הפיזית
והנפשית מתפתחת גם האישיות שלהם כמו גם הטעם האישי ,הרצונות והצרכים.
עמ’ 10

צילומים :יח”צ ,פוטוליה

אז איך עושים את זה נכון?

בעבר חדר ילדים התאפיין בעיקר בצבעי פסטל ילדותיים וריהוט שימושי וסטנדרטי .היום ,לחדר הילדים ישנו
קונספט עיצובי .אך לפני שמעצבים את חדר הילדים צריך לתת את הדעת גם לאופי ולרצון של הילד או הילדה
וגם לריהוט כך שהחדר יוכל לגדול עם הילד.
מיטה וארון הם ריהוט בסיסי לכל חדר .המיטה חייבת להתחלף מינקות ,לילדות ולבגרות ולכן חשוב לדאוג למקום
שמתאים למיטה שגדלה עם הזמן.
על ארון לא כדאי להתפשר וכבר מגיל קטן מומלץ לשלב
בחדר ארון גדול ,רחב ובגוון ניטרלי .ארון גדול תמיד יהיה
שימושי ונחוץ ,וישמש את הילד לאחסון בגדים ,צעצועים,
חומרי לימוד ועוד ,בהתאם לגילו ולצרכיו.
אחרי הפרקטיקה מתחיל הדמיון ואיתו התפאורה של
החדר .המגוון הקיים היום רחב כל כך שכל מה שצריך
זה לבחור את הגוון ואת הסגנון  -שובב ,נסיכתי ,מודרני,
רטרו וכו’ ולהתאים את שאר הדברים אליו בהרמוניה .תנו
לילד להתבטא ואפשרו לו להביע את עצמו ואת מה שהוא
אוהב באותו שלב בחיים באמצעות אותם אביזרים קטנים
ומשלימים כמו מדבקות קיר ,מתלים ,קופסאות אחסון,
כריות נוי וצעצועים שיכולים לשנות את מראה החדר
ולתת לו אופי שונה עם אמירה אישית .בכל זאת ,זה החדר
שלו..
רעיונות לעיצוב חדרי ילדים:
הרטרו/וינטאג’ :מתאפיין בדרך כלל בארונות מעץ מלא,
כבד ואיכותי .הצבעים בחדר כזה יהיו גווני יוגורט ,לבן,

KID sTYLE

רהיטי דורון

עיצוב חדרי ילדים:

לילה כייף!

מוקה עדין וצבע תכלכל .את החדר יפאר גם שטיח סרוג ,ופריטים משלימים כגון פריטי מארינס ,דובי ישן או
נדנדה .לכאורה ,אם נעמיק בסגנון הרטרו/וינטאג’ נראה כי הוא סגנון המתנגש עם מהות חדר ילדים ,היות וצבעיו
אנמיים והוא סגנון מיושן ובכלל לא צבעוני .אבל ,הפריטים המשלימים הם אלה שעושים את העבודה ויוצרים
חיות בחדר .במבט לטווח ארוך הסגנון יוכל להתאים גם לגילאים בוגרים של בני נוער .בנוסף ,הביטוי לצבעוניות
המתאימה לילד תתאפיין דווקא בפריטים שהילד מביא איתו ולאו דווקא בעיצוב.

עמ’ 11

קארה דיזיין טפט Jeans

כיסאות שבלול ,קניון העץ ₪ 450

סגנון האגדות והספורט :סגנון חדר מן האגדות מותאם לסיפורי האגדות שילדים כה אוהבים .בחדר עם הסגנון
הזה ניתן להכניס מיטה של נסיכות ,המושתת על הצבעים עם נגיעות של ורוד לבן או פוקסיה .סגנון זה מתאים
לבנות .כשם שיש סגנון של אגדות ,ישנם חדרים בסגנונות ספורטיביים .חדרים אלו יתאפינו בריהוט ומצעי
המיטה בצבעי קבוצה אהודה ועימם ניתן נשלב בחדר כסא בצורת כדור ,אהיל או צעיף תלוי על הקיר.
החדר המודרני :החדר המודרני מבוסס על ריהוט עכשווי ,הפטנטים החדישים ובעלי מראה מתוחכם .החדר הזה
מבוסס יותר לאנשים שאוהבים את המילה האחרונה בעיצוב ולא מפחדים מצבעים עזים.
טיפים באדיבות מעצבת הפנים חגית שכטרdesignchagit@gmail.com .

architectip

עיצוב הבית,

להאיר את
חדר ילדים

ידוע לכולם שתאורה נכונה בבית יכולה
להפוך כל חלל לנעים והרמוני .לגווני האור
השונים בבית יש השפעה על גודל החלל,
האווירה ואפילו מצב הרוח .תאורה נכונה
יכולה להגדיל חללים קטנים ,להרגיע את
מצב רוחנו ולא פחות חשוב להיות חלק
אינטגרלי מעיצוב החדר .אז איך עושים
את זה?
מעצבת הבית של ארזים ,קורין לוי,
מביאה טיפים לעיצוב התאורה בחדר
הילדים.

מחסני תאורה₪ 249.90 ,

עצבו את התאורה באזורים שונים בחדר כך שיתאימו
להתפתחות הפיזית של ילדכם .יש הרבה סגנונות
לגופי תאורה לחדרי ילדים .בחרו כזו המתאימה
לקונספט עיצוב החדר ואל תהססו לשתף את ילדכם
בעיצוב החדר .אל תשכחו שילדכם יבלה את מרבית
הזמן בחדרו ולבחירת הצבעים על הקירות ,וגופי
התאורה יש מקום עיצובי שנוכחותו משמעותית כמו
פריט ריהוט ,אשר ישפיע באופן ישיר על האווירה
בחדר ועל מצב הרוח של הילד עוד שנים רבות.

סוגי הנורות:

לימודים  -תאורה ממוקדת
ומאירה לשולחן הלמידה כך
שהילד לא יאמץ את עיניו ויתעייף
מהר משיעורי הבית .מקמו את
התאורה כך שלא תשתקף במסך
המחשב וכזו שתהיה אחידה ללא
צללים ושאינה מחממת על מנת
לא להפריע לריכוז.
משחקים ורגיעה  -תאורה
נעימה ומרגיעה .מומלץ לוותר על
מנורה במרכז החדר ולהתקין גופי
תאורה על הקירות ההיקפיים על
מנת שייתנו אשליה של חדר גדול
יותר .אל תוותרו על עמעם אשר
מתאים את התאורה לאווירה
ההולמת.
בנוסף ,במידה ויש לילד טלוויזיה בחדר ,מנורה מול
הטלוויזיה תשתקף מהמסך ותפריע להנאת הצפייה,
מקמו את התאורה מאחורי הטלוויזיה או מצדדיה.

מחסני תאורה₪ 299.90 ,

עמ’ 12

בכתבה הקודמת סיפרנו לכם איך לעצב את
חדר הילדים כך שיאפשר שינויים עם התבגרות
ילדכם .גם לעיצוב התאורה יש חלק בכך.
הדבר הראשון שניגש אליו בעיצוב התאורה ,הוא למקם
את התאורה כך שתענה על הצרכים הפונקציונאליים
של הילד  -משחקים ,לימודים ,רגיעה ושינה.
בנוסף ,יש להקדיש מחשבה לצבעוניות החדר ולמיקום
החדר בבית .צבעים משפיעים על צבע התאורה
וגם מיקום החדר .חדר צפוני או חדרים קטנים
ידרשו עוצמת אור גדולה יותר מחדר שטוף אור.

שינה  -דגש מיוחד למנורת לילה כך שהתאורה בחדר
תקנה לילד בטחון ותהייה חזקה יחסית .יש לדאוג
שמתג אחד יהיה קרוב למיטה למקרה שהילד קם
במהלך הלילה.

כדאי להימנע משימוש בנורה פלורוסנטית אשר
מרצדת ,אינה מעוצבת ואינה מתאימה לעיניים
רגישות .זו מנורה חסכונית שמתאימה יותר למחסנים
וחדרי עבודה ומטבח .לחדר הילדים כדאי לבחור נורות
ליבון עם אור צהבהב .נורת הליבון היא הנורה הרגילה
שכולנו מכירים ובד”כ מקבלים אותה עם הדירה
מהקבלן .זוהי נורה שמפזרת בד”כ אור צהבהב ,מגיעה
בעוצמות שונות והיא יכולה להשתלב בגוף תאורה
דקורטיבי .מתאימה מאוד לשימוש בחדרי ילדים.
חשוב לדעת :ישנן כיום בשוק נורות חסכוניות,
המחזיקות פי עשרה יותר זמן מנורות הליבון הישנות
והן גם ידידותיות יותר לסביבה .לנורות חסכוניות
שילוב של הברגה ומשנק אלקטרוני ,המאפשרים
התקנה נוחה והפעלה ללא ריצודים או הבהובים.
הן מיועדות לשימוש כתחליף הטוב ביותר לנורות
ליבון .החיסכון בצריכת החשמל (חיסכון של כ80%-
בהשוואה לנורות הליבון) משמעותי ובנוסף ,הן לא
מחממות כמו נורות הליבון ולא גורמות לכוויות.

מאפריקה
מאת :לימור ריהנה

צלחת נעמן ₪89
קומקום נעמן ₪109

סגנון אפריקאי דורש תעוזה בצבעוניות הדפסים ומעניק אווירה של מדבר ואדמה
בתוך הבית.

הסרט שנתמך בזיכרונותיה של
הסופרת הדנית המפורסמת,
איזיק דינסין וליווה את
ניסיונה הכושל להקים חווה
ביבשת אפריקה הרחוקה
בתחילת המאה צולם
בקניה שבאפריקה השחורה
ופתח צוהר בין החיים
המעונבים של האצולה
הלבנה באירופה לשבטיות
וההרפתקנות של היבשת
השחורה .מכאן נולדה
השראה עיצובית שכבשה
את עולם האופנה והלבשת הבית ברוח הסהרה.

קערה פוקס הום ₪109

הסרט “זיכרונות באפריקה” ,בכיכובם של מריל סטריפ
ורוברט רדפורד האגדיים ,שזכה בשנות השמונים בפרס
האוסקר לסרט הטוב ביותר גרם להתעוררות היבשת
האפריקאית במלוא הדרה.

my memory

זיכרונות

מסיכות מגולפות עץ וכלי בית מקועקעים .זהו סגנון
בין טבעי לפראי עם שימוש ניכר בהדפסים גיאומטריים
וצבעוניות שבטית.

עמ’ 13

זברה ביתילי פסל דוקורטיבי ₪129

מאז אפריקה כבשה את העולם עם בשורות
אופנתיות רבות בדמות טרנד הספארי
האהוב .מהדפסי הזברה ועד המנומרים,
משילובים של צורות גיאומטריות ועד נקודות
שחורות על רקע לבן כולל הדפסים שבטיים
בבז’ וצבעי אדמה.
כולם מעצבים בהשראת היבשת השחורה
וסלברטיות חובבות אופנה כמו ביונסה ,ריהאנה
עם המודעות הפוליטית מסייעות לנו להכניס את
אפריקה לתוך הבית וארון הבגדים.
הטרנד האפריקאי מייצר שפה עיצובית שלמה
המשלבת אלמנטים השואבים את השראתם
מהתרבות האפריקאית העשירה והמסקרנת ,עם
שילובים נועזים של צבעים ,הדפסים נועזים,

מנורת עור בטקסטורה חייתית ,קמחי תאורה ₪0,000

כל מי שטייל ברחבי אפריקה ,בספארי בקניה ,בג’ונגלים
ובמדבריות נשבה בקסמו של הטבע הפראי ,התפעל
מבעלי החיים והושפע מהאווירה המהפנטת של התרבות
האפריקאית יוכל לעשות זאת בלי קושי.

שטיח צמר שטיחים יפים ₪1,800

כסא קארה דיזיין ₪1,425

מלמעלה עד למטה
tourism

תקופת החגים נהדרת לטיולים משפחתיים .עכשיו ,אחרי התקופה
שעברנו ,החופש הגדול שסגר אותנו בבית עם הילדים ועורר בנו את
לחופש ומרחבים .אנחנו מציעים לכם חוויה ישראלית שתגרום לכם
לשכוח שהיו טילים ולהזכיר כמה יפה ארצנו :מהמקום הכי גבוה למקום

עמ’ 14

המקום הכי גבוה בישראל – החרמון.

הממ”דית
הגעגועים
ולילדיכם
הכי נמוך.

אל תטעו לחשוב שהחרמון הוא מקום בילוי חורפי בלבד .עכשיו יש בחרמון מזג אוויר אולטימטיבי .בשעה
שבכל הארץ חם ,לח ומהביל ,בחרמון נהנים מאוויר יבש ורוח קרירה.
בחג הסוכות תוכלו לבקר בחרמון בסוכה הגבוהה בארץ.
בנוסף המבקרים בחרמון יוכלו ליהנות מסיורים מודרכים הנערכים ע”י מדריכים מוסמכים של החברה להגנת
הטבע שיתקיימו בראש השנה  27/9 –25/9ובסוכות  .17/10-9/10בכל יום יצאו שני סיורים בשעות  11:00ו–.13:00
משך כל סיור כ-שעה וחצי.
הסיור מתחיל בגובה  2020מטר (אליו מגיעים ברכבל) ,בתצפית והסבר על הרי הלבנון ,הגליל העליון ,המובלעת
הסורית ורמת הגולן ומסתיים בסיפור מרתק של “הקרב על החרמון” .לאורך כל הסיור פוגשים בפריחה מדהימה
של צמחייה ייחודית רק לחרמון ובבעלי חיים כמו :צבאים ,חגב החרמון הידוע בשמו סלעם יפה רגל ,ציפורי
חרמון ונשרים החגים מעל.
ולקינוח  -האטרקציה של מזחלות הרים אקסטרים 30 :מזחלות הגולשות במהירות עד  40קמ”ש הנשלטות
ע”י הנוסעים ומשאירה אותם עם טעם של עוד.
יש להגיע חצי שעה לפני תחילת הסיור ולהצטייד
בכובע ובמים.
מחיר כרטיס משולב :כניסה  +עליה ברכבל  +סיור
מודרך ומזחלות אקסטרים  ₪96למבוגר ₪56 ,לילד.
לפרטים :טל’ 1599 550 560

צילומים :יח”צ

tourism

מהחרמון נרדה לים המלח  -המקום הכי נמוך בעולם .לחופשה מפנקת ומרגיעה בעין גדי,
המקום הכי שליו ורגוע שיש ,שילוב מדהים של מדבר וים.
(בדרך אל תשכחו להשאיר את הילדים אצל הסבתא)
לחופו של ים המלח ,שוכן נווה מדבר קסום – קיבוץ עין-גדי.
המלון בקיבוץ מציע מעיינות טבעיים וספא מודרני ,בריכת שחייה ,טיולי מים בכל עונות השנה ,טבע פראי ואקזוטי
וחוויה בלתי נשכחת של מפגש עם חיות בר המטיילות בין החדרים .הגן הבוטני הסובב את שבילי המתחם הוא
הבונוס – טבע טבע טבע .אם מתאים לכם יום רגוע אחד ,אל תפספסו את “ספא סינרגיה” חוות הבריאות והספא
של הקיבוץ הבנויה על צלע הר ומשקיפה אל הנוף המרהיב של ים המלח והרי אדום .בספא חמאם טורקי ,סאונות,
בריכות וטיפולים ייחודיים שיש לים המלח להציע כמו חבישת תמרים ומסג’ פילינג מזרעי אפרסמון.
להזמנות 08-6594222

פסטיבל התמר -סוכות  15-10באוקטובר .2014
מוסיקה ישראלית עם טבע קסום ,יתקיים במגוון
אתרים מרהיבים בים המלח ברחבי המועצה
האזורית תמר .בפסטיבל יתקיימו מופעים בהיכל
מצדה ועל פסגת הר המצדה בו מתקיימים פעם
בשנה מופעי זריחה ייחודיים.
www.tamarfestival.com

מופעי חינם:
מופעים תחת עץ הבאובב קיבוץ עין גדי
(פתיחת דלתות)18:00 :
 – 14/10בשעה  – 18:30נורית גלרון
 – 21/10בשעה  – 18:30ריף כהן
 – 31/10בשעה – 18:30אפרים שמיר

עמ’ 15

SELFIE

ניר בר-זוהר
מנהל הביצוע בחברת ארזים

שאלה :מה הדבר הראשון שאתה עושה בבוקר?
תשובה :מכין קפה לאישתי ולי ופותחים את היום
בגינה.

מה החלק האהוב עליך בעבודה?
”עשייה מרובה תחת לחץ”

שאלה :מה החלק האהוב עליך בעבודה?
תשובה :עשייה מרובה תחת לחץ .היצירה
המדהימה של בניית פרויקט מקרקע וחזון לבניין
חי ונושם המאוכלס ע”י דיירים מרוצים.
שאלה :אם יכולת לבחור כל עיסוק אחר ,מה הוא
היה?
תשובה :טייס בחיל האויר.
שאלה :איפה אתה הכי אוהב לקנות דברים לבית?
תשובה :את הדברים היפים שיש לי בבית קונה
אשתי ,והיא מוצאת אותם בשווקים בארץ ובחו”ל.

עמ’ 16

שאלה :מהו החדר /האזור הכי אהוב עליך בבית?
תשובה :מטבח וגינה .שני מקומות בהם ניתן
להכניס הרבה מהטעם והאופי האישיים .בצבע,
בריח וברבגוניות.
שאלה :מה הכי סטייל בעיניך?
תשובה :טיול משפחתי בארה”ב ובאירופה עם
כל בני משפחתי .טיול שבו אנחנו יחד מתכננים
אותו הרבה לפני ,יושבים על מפות ,מסמנים יעדים
וצוברים חוויות.
שאלה :לסיום ,מהו הבית האידיאלי בעיניך?
תשובה :בית קרקע מרווח עם גינה גדולה בישוב
שקט שקרוב לעיר במרחק נסיעה של  10דקות.
כמו זה שאני גר בו.

מנהל הביצוע בחברת ארזים

ניר בר-זוהר

צבע אהוב  -ירוק
מאכל אהוב -סלט ירקות קצוץ דק
מילה אהובה  -אשתי
תכונה אהובה באנשים  -יושר
תכונה הכי פחות אהובה באנשים  -שקר וצביעות

SIGNUP

"בארזים  -שמים לב לפרטים הקטנים"
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ,והשתתפו בהגרלה של חבילת שי מהודרת .מצאו מה לא בסדר
בתמונות ותראו לנו שגם אתם שמים לב לפרטים הקטנים .בכל תמונה ישנם  5פריטים
שאינם תקינים או לא במקומם.

עמ’ 17
לאתר הפייסבוק של ארזים

עשו לנו

הדמיות פרויקט

עמ’ 18

בשדרה

הדר יוסף תל אביב

בואו לבחור את הקונספט שלכם

בהדר יוסף תל אביב

בלב שכונה ותיקה בצפון ת"א ,בונה חברת ארזים את פרויקט הבוטיק  CONCEPבשדרה.
דירות פאר בסטנדרט ייחודי ומודרני עם שילוב של ניחוח נוסטלגיה בטעם של פעם.
הפרויקט ממוקם בשדרה פסטורלית וציורית בלב ליבה של שכונת הדר יוסף המשקיפה
על רחוב שקט וירוק ובסמוך למרכז מסחרי קטן ושכונתי .בפרויקט דירות  4ו 5 -חדרים,
דירות גן ודופלקסים מפוארים.

חפשו אותנו ב-

)שלוחה (5

Expert

מומחה

למשכנתאות
שחר כרמון,
יועץ משכנתאות
פריים משכנתאות

מהי משכנתא?
המשכנתא הינה הלוואה בריבית ,כנגד שיעבוד
הנכס ומהווה אמצעי תשלום לצורך רכישת
דירה ,בית ,מגרש ,לצורכי בנייה ,שיפוץ או
הרחבת בית .היתרון שלה מתבטא בכך שהיא
ניתנת לפירעון במשך תקופה ארוכה של עד
 30שנה.

מה צריך לדעת כשלוקחים משכנתא?

 .1האם יש לכם  52%משווי הבית שאותו אתם
מעוניינים לרכוש ,בכסף מזומן?
אם אתם מעוניינים לרכוש בית השווה  1,000,000ש”ח,
תצטרכו להראות ליועץ משכנתאות בבנק שיש לכם
לפחות  520,000אלף ש”ח במזומן או שווי מזומן,
מוכנים לצורך הרכישה.

 .2האם אתם זכאים למשכנתא? איך יודעים?
גובה ההחזר של המשכנתא לא יכול לעלות מעל 40%
מיחס ההכנסות של הלווים.
בנוסף יש להציג חשבון בנק תקין שעונה על מספר
פרמטרים :ללא צ’קים חוזרים או חיובים שהבנק
לא כיבד ,מסגרת האשראי לא מוצתה עד הסוף
(אם מסגרת האשראי שלכם היא  10,000ש”ח ואתם
נמצאים במינוס של  10,000ש”ח ,זה סימן רע לבנק
המשכנתאות ,המעיד על כך שאתם לקוחות מסוכנים),
אין הלוואות עם החזר חודשי גבוה שעלולות להכביד
עליכם ולהפריע לכם לעמוד בתשלומי המשכנתא.
 .3האם תוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתא?
חשוב להבין ,משכנתא היא סוג של חתונה קתולית,
היא תלווה אתכם המון שנים .לכן תחשבו ברצינות -
האם תוכלו לעמוד בתשלום חודשי קבוע 25 ,שנה,
כאשר גובה התשלום יכול להשתנות (כתוצאה משינוי
בריבית או במדד).
 .4האם יש לכם מספיק כסף להוצאות שנלוות
למשכנתא?
עמלת פתיחת תיק :ברגע שחותמים על מסמכי
המשכנתא אצל יועץ המשכנתאות ,צריך לשלם רבע
אחוז מגובה המשכנתא כעמלה לבנק.

עמלת עורך דין :עורך דין שמטפל בקניית הנכס לוקח
בערך כ 1%-משווי העסקה.
שמאות :הבנק ידרוש מכם להזמין שמאי שיעריך
את שווי הנכס שאתם מעוניינים לרכוש .העלות היא
כ 1,000-ש”ח.
עמלת מתווך :אם השתמשתם במתווך (כ .1.5-1%אל
תתבישו לעמוד על המקח).

עמלת הכנת מסמכים :לרשום דירה בטאבו עולה
בסביבות  1,000ש”ח ולרשום דירה ברשם המשכונות
עולה סכום דומה.
ביטוח משכנתא :הבנק ידרוש מכם לבטח את הדירה
בביטוח מבנים ,כדי להגן על הנכס שהוא מממן ,ולהגן
על עצמכם בביטוח חיים .ביטוחים אלה יעלו בסביבות
 250ש”ח לחודש בהנחה שאין לכם בעיות בריאות
מיוחדות ,אם יש כאלה ,הסכום יהיה גבוה יותר.

מה זה אומר למחזר משכנתא?

למחזר משכנתא זה בעצם לקחת משכנתא חדשה
במקום הישנה בתנאים טובים יותר ובמחיר נמוך יותר.
לבנק ,כנותן המשכנתא והמרוויח מתשלום הריבית,
אין אינטרס שתמחזרו את המשכנתא ,ולכן האחריות
לבדיקה מוטלת עליכם.
למה חשוב לשקול מחזור משכנתא?
לקחתם משכנתא לפני כמה שנים? הייתם צעירים
ויפים יותר ,אולי עוד לא היו ילדים ,וגם המשכנתא
שהציע הבנק נראתה הכי טובה בשוק .בינתיים ,הרבה
דברים השתנו ,המשכורת שלכם ,ההוצאות שרק
הלכו וגדלו .גם המשכנתאות בשוק השתנו בינתיים,
הריבית ירדה או עלתה ,נוצרו סוגי משכנתאות אחרים
וגם הכללים שנקבעו בנושא השתנו .כשחתמתם
על המשכנתא אמנם התחייבתם לשנים רבות ,אבל
אף אחד לא אמר שחייבים להישאר נאמנים דווקא
למשכנתא הזו.
סיבות נפוצות למחזור משכנתא:
 .1מתקשים לעמוד בהחזר המשכנתא
 .2יש לכם יותר כסף פנוי להגדיל את החזר המשכנתא
 .3הריבית במשק נמוכה
 .4האינפלציה במשק גבוהה
 .5התאמת סכום ההחזר החודשי לתקציב שלכם
 .6הקטנת החזר המשכנתא הכולל
 .7התאמת תנאי המשכנתא לצרכים שלכם
בהצלחה!

עמ’ 19

how to

הגדלת

חלל הבית

!!!wow
מאת :לימור ריהנה

הידעתם שכחול מדכא תאבון ואדום מעורר את התשוקה שלכם? האם אתם
יודעים איזה צבע יגרום לכם להירגע יותר מהכל? להרזות? להגדיל את חלל הבית?
צבעים מוסיפים טעם לחיינו ממש כמו תבלינים
לאוכל .צבע יכול לשנות דרכי חשיבה ,להשפיע על
הדרך בה אנו פועלים ,להעלות רמת לחץ דם או
להגביר תיאבון ,להשפיע על מצב רוחנו .לכן מומלץ
להכיר אותם ולהיעזר בהם בעיצוב הבית .בחירה נכונה
של צבע תשבור את המראה הסטנדרטי של כל חלל
ותפיח בו חיים חדשים .היא גם יכולה להגדיל חללים
או לחילופין להקטין אותם.
צבעים בהירים הם המתאימים ביותר לחלל קטן,
לדוגמא :במטבח קטן כדאי להתאים בין גוון הרצפה,
הקירות ,חזיתות הארונות ואריחי הקרמיקה או השיש.
שימוש בגוונים שממשיכים אלו את אלו ומתקשרים
באופן ישיר יוצר אשליה של מרחב והמשכיות .לעומת
זאת אפקטים דרמטיים כהים ועזים מחלקים את
החלל ובכך מצמצמים אותו ובכלל יוצרים כובד וחום
מה שפחות מתאים לאקלים הישראלי שמעדיף את
התחושה הפתוחה יותר.

צבעים בהירים  -מגדילים חלל
הדפסים  -יוסיפו טאץ’ בסגנון אישי ,בעיצוב ברברה רוזין.

משמעות הצבעים ושימושם
לבן -שילוב של כל הצבעים .לבן מסמל טוהר  ,ניקיון והתחלות חדשות .הלבן על גווניו מתאים מאוד לבית

עמ’ 20

ובעיקר לתקרה ,תקרה לבנה מייצרת אשליה שהחלל גבוה.

נירלט

אדום צבע שעושה חשק גם בחדר השינה.

מחסני תאורה

אדום -צבע עז מסמל אנרגיה זכרית ,הוא ממריץ רב עוצמה .מקפיץ אדרנלין ,ריגוש מיני וכעסים .בסין ,אדום
נחשב כצבע בר מזל המייצר שפע בכל התחומים .בצבע האדום כדאי להשתמש במינון קטן .כן ,כמו מלח במרק,
קמצוץ .אם אתם אוהבים אדום מומלץ לרפד באדום כורסא בודדת בסלון ולהוסיף בחלל אביזרים אדומים כגון:
כריות ,כדים ,תמונה או מנורה עומדת כדי שהצבעוניות תהיה שלמה .קיר אחד אדום יכול להיות נהדר לחדר
השינה שלכם ...יוצר אווירה רומנטית מתובלת בארוטית.

₪690.90

ורוד -שילוב של אדום ולבן .צבע האהבה הרוחנית .צבע נפלא לצבוע איתו קירות בחדרים ,במיוחד של תינוקות.

how to

כתום -שילוב של אדום וצהוב .סמל של אנרגיה
נשית .צבע של שמחה ,יצירה ואופטימיות .צבע
שמעורר תאבון ומצב רוח טוב .ממש כמו תבלין טוב
וחזק.
צהוב -צהוב זה שמש ,הצבע הראשון שהעין שלנו
קולטת .הוא חם ,שמח ומעורר אופטימיות אך חשוב
לשלב אותו נכון .בשילוב עם שחור הוא יאיים ויזהיר
כמו דבורה אך עם כחולים ,כתומים וירוקים הוא
ישמח וייתן נגיעה של שמש בבית.
ירוק -סמל ההתחדשות והצמיחה .מחקרים גילו
שאם יש צבע שבו העיניים שלנו לא מתאמצות זה
הצבע הירוק .פלא שאנחנו יוצאים לטייל בפארקים?
ירוק משתלב מעולה עם צבעים שמחים כמו כתום
וצהוב ומומלץ לקשט את הבית עם צמחייה פורחת
וירוקה.
כחול -זהו צבע התקשורת והשלווה .הצבע הבולט
ביותר שנבחר לשנת  .2014יש כ”כ הרבה גוונים של
כחול ,מהג’ינס העממי שמתאים לחדרי מתבגרים
ועד לכחול היוקרתי של אנשי האצולה .ויש גם את
הרהיטים הכחולים שבחלל בהיר ועם נגיעה של צהוב
יזכיר לכם את החופשה הקסומה שלכם ביוון.
טיפ הרזיה -האם ראיתם תאורה כחולה במסעדות?
ברור שלא .אור כחול מדכא תאבון .מנורה כחולה
במקרר תגרום לכם לסגור אותו מהר יותר ממה שאתם
רגילים.
תכלת -כחול כהה יכביד ויקטין את החדר לעומת
תכלת בייבי שיגדיל את חלל החדר ואף ישרה אוירה
של שקט.

כתום צבע של שמחה ,יצירה ואופטימיות.
נירלט

סגול -צבע של ילדות ודיסני .אך גם צבע של רוחניות.
חום -מסמל אדמה ,שורשיות וטבע .היזהרו מעודף
חום בבית שייתן הרגשה כבדה .אך רהיטים של עץ
במרחב בהיר יחמם וירגש.

עמ’ 21

אפור -שילוב של שחור ,הצבע המרזה והמקטין כל
חלל ,ושל לבן ,הצבע הפותח והמבהיר .אפור הוא
השילוב של שני צבעים מאוד מכובדים ולכן יש
להשתמש בו בכבוד .כמו עם מלח  -ופלפל יותר מדי
מכל אחד פשוט יהרוס את התבשיל .כך שקיר אפור
אחד בבית ישתלב באופן הרמוני עם כל הצבעים כולם.

נירלט

באדיבות אורנית בכור לבנה ,מנהלת תחום אדריכלות והשראה בנירלט
וברברה רוזין ,בעלת בית ספר לעיצוב פנים

WWW.BERZIN-STUDIO.COM

צילומים :יח”צ ,רותם ברק

צהוב כמו לימון  -מוסיף המון.

LINE STYLE

אסור לפס-פס

מה לא אמרו עליהם? הם מרזים ,משמינים ,לא מתאימים לכל אחד .עכשיו הם מתרחבים.
סגנון הפסים מתרחב וכובש את עולם העיצוב ועולם האופנה .תזהרו ,זה ממכר...

אהיל ,מחסני תאורה₪ 1,290 ,

חולצה ,קסטרו ₪ 159.90

עמ’ 22
שעון ,סוווטש ₪ 279
קעריות למרק ,פוקס הום
₪ 39.90

כיסון לאייפון ,רשת פלאנט₪ 149 ,

 FM Magentaספל עם צלחת
₪ 122

שעון לקוסט ,רשת שעוני Planet
₪ 399
כורסאת קוביק ,יפרח בן צבי₪ 8,000 ,

צילום :פיטר יורגן ,יח”צ ,דנה קרן ,שמעון מנטאל ,אודי דגן ,רותם ברק.

נעלי סניקרס ,שופרא₪ 595 ,

עמ’ 23

חפשו אותנו ב-

לאתר הפרויקטwww.concept-eshkolot.co.il :

BOUTIQE

שוק

בוטיק
שווקים מתחם נוגה ,יפו
מאת :לימור ריהנה

מתחם נוגה  -יפו
כל מי שאוהב לשוטט בשווקים בעולם
ימצא את מתחם נוגה כיעד להשראה
וקסם .סמטאות עתיקות ,אדריכלות של
פעם ,חנויות עיצוב טרנדיות ובתי קפה.

סלי צ’רפק – לחיות

עמ’ 24

הסטודיו של מעצבת הפנים סלי צ’רפק הוא בעצם
משרד ובית ,בו היא מציגה את התשוקה שלה לעיצוב
הבית תוך דגש על הפרטים הקטנים שעושים את
כל ההבדל בנגיעה אחת קטנה שלה .הבית הזה הוא
כרטיס הביקור שלה ,בו היא מציעה שירותי עיצוב
פנים .שיטוט בין חדרי הבית ,מהמטבח לסלון לחדר
השינה ואפילו לשירותים מעורר השראה ומעיר את
הדמיון לעיצוב הבית .הצבע הלבן דומיננטי בעיצובים
שלה ,הסגנון האקלקטי עמוס באביזרים שהיא בעצמה
בוחרת ואם תרצו ,חלק מהפריטים מוצעים למכירה.
רוחמה  ,12א’-ה’  10:00-15:30שישי בתיאום מראש.
052-4858685

שלי דהרי  -לשמוח
“.“Happy girls are the prettiest
כל מי שאוהבת צבעים ותכשיטים בסגנון אישי ושמח
מגיע לסלון של שלי .היחס אישי ומקסים ,התכשיטים
מגוונים ומתחדשים מידי יום .החומרים של עץ,
פלסטיק ,מתכת זכוכית ,וגם וינטג’ נדיר ששלי מצאה
בשווקים בעולם .לכל גיל ולכל סגנון .רוחמה  ,9א’-ה’
 18:00-10:00שישי עד .15:00

שושנ’ס  -לאהוב
שושן דגן מושבניקית
שהגיעה לעיר ,מלמדת אותנו לאהוב לגדל עציצים
ופרחים גם בחללים קטנים ואורבניים .את שושנ’ס –
חנות קטנה ומטריפה ,הקימה תוך שילוב בין אהבתה
לעיצוב ואהבתה הגדולה והעמוקה לעבודת האדמה,
לריחות המטעים והכרמים ,לצבעי השלכת והלבלוב,
לטעם הירקות הטריים הנאספים מהשיח והפירות
המתוקים והבשלים הנקטפים מהעץ .בשושנ’ס
פתרונות מעוצבים לגידול עציצים בבית ובמרפסת,
סדנאות חודשיות העוסקות בגינון ,סידורי פרחים
ובישול צמחוני המשלב צמחים ועלים ירוקים עונתיים
מהגינה.
רוחמה  ,16א’–ה’  18:00 - 10:00שישי 16:00 - 9:00
www.shoshans.co.il

הכנאפה האנגלית  -לאכול
דני פיליפס הוא בחור בריטי עם אהבה מיוחדת לכנאפה.
דני טעם את כל סוגי הכנאפות בארץ מעכו ועד יפו
והחליט לפתוח במתחם נוגה בית קפה שכונתי וקסום
שמתמחה בכנאפה בסגנון בוטיק .כי כך הוא אוהב את
זה  -בסטייל .מה אפשר למצוא שם – כנאפות מתוקות,
בסגנון אישי ,עם שערות קדאיף וגבינות צאן ממחלבות
בוטיק מובחרות .כנאפה עם חלבה ,עם שוקולד בלגי
ואפילו כנאפה טבעונית מחלב קוקוס .למשכימים קום
מובטחת ארוחות בוקר מושלמת עם כנאפה מלוחה
בתוספות גבינות ,בזיליקום ,תרד וצנוברים .טעים
מאוד!
המחיר  ₪ 25ותקנחו עם קפה אסלי שחור.
כנאפה נוגה ,רוחמה  ,8א’-ה’ 11:30-23:30ו’.17:00-9:00
טל’ 03-5252818

ראש השנה

ראש השנה הוא החג שפותח את השנה ,איתו מגיעות ארוחות החג המסורתיות בהן כל המשפחה
מתקבצת מסביב לשולחן .על מנת שנוכל להמשיך באורח חיינו הבריא גם במהלך סעודות החג
העמוסות ,ממליצה חלי ממן מקבוצת תמיכה לאורח חיים בריא ,על מתכונים שיעשו לכם טוב.

FOOD

מתכונים לחג

מתכון לדג סלמון בתנור
מרכיבים:
 1ק”ג סטייק סלמון
 2כפות שום כתוש
רוזמרין
בזיליקום
 5כפות שמן זית
מלח ופלפל גרוס לפי הטעם

אופן ההכנה:

מניחים את הדג על התבנית ,מערבבים את כל התבלינים
בקערה .מורחים את הדג בעזרת כף עם תבלינים.
מכסים את התבנית בנייר כסף ומכניסים לתנור בחום
גבוה ל 20-דקות.
 5מנות  -כל מנה שווה למנת חלבון בשר ומנת שומן.

מתכון פשטידת  5בצלים

מרכיבים:

 2בצל יבש פרוס
 2בצל סגול פרוס
 2כרישה החלק הלבן פרוס
 8בצל ירוק קצוץ
 1צרור עירית קצוצה
גביע גבינה או קוטג’ 5%
 2כפות יוגורט 0%
 4ביצים
 4כפות קמח
 1כפית אבקת אפייה
 3כפות אבקת מרק בצל
מלח ופלפל
 1כף חרדל

מתכון לעוגת דבש קלה לחג
מרכיבים:

 5חלבונים
 4כפות שמן
 1כוס דבש קל
 1כוס קמח תופח

אופן ההכנה:

 1כפית קינמון
 1כפית ציפורן טחון
 2חלמונים
תמצית וניל
כוס סוכר

מקציפים את החלבונים עם הסוכר .מערבבים את
החלמונים עם השמן ומוסיפים לקצף.
מוסיפים באיטיות את שאר החומרים תוך
בחישה מתמדת .אפשר להוסיף סוכרזית
להמתקה .אופים בחום בינוני כארבעים דקות.

אופן ההכנה:

לחמם את התנור ל 180-מעלות.
לטגן/לאדות במחבת גדולה בכף שמן
ומעט מים את הבצל היבש ,הסגול
והכרישה כ 10-דקות .להוסיף את הבצל
הירוק והעירית להמשיך כ 5-דקות.
מוסיפים מרק בצל ו 4-3-כפות קמח,
אבקת אפייה ,חרדל ומטגנים כ 3-דקות
מסירים מהאש .לאחר שהבלילה
מתקררת מוסיפים ביצים ,וגבינות
ומתבלים במלח פלפל ויוצקים את
התכולה לתבנית .אופים כ 45-דקות עד
הזהבה.

עמ’ 25

vegetation

תיבול ביתי
מסתבר שלא חייבים גינה רחבת ידיים בכפר כדי לגדל מיני תבלינים וירקות ,ואפשר לעשות
את זה הכי אורבני שיש .גידול צמחי תבלין בעציצים ביתיים ,הפך בשנים האחרונות לטרנד
ורבים מגדלים באדנית שלהם נענע ,רוזמרין או טימין .כך תעשו זאת לבד....
גידול צמחי תבלין בערוגות קטנות או בעציצים ביתיים,
הפך בשנים האחרונות לטרנד .פתאום כולם רוצים להיות
חנן הגנן ולגדל בבית נענע ,רוזמרין ,טימין וכדומה
שישמש אותם בבישול הביתי .גם בריא יותר וגם יוצר
אווירה נעימה של צמיחה בבית.
ההנאה שבגינון צמחי
התבלין מצטרף להלך
הרוח הבריאותי ששוטף
את העולם .הגידול עצמי
המאפשר גידול תבלינים
בריאים ללא כימיקלים.
התבלינים עשירים במינרלים
וויטמינים ומחזקים את
המערכת החיסונית הטבעית.
הדרך המקובלת לשימוש בסגולות הבריאות שלהם היא
על ידי יצירת חליטה ,כאשר העדיפות היא להשתמש
בצמחים טריים שטעמם וריחם עשירים וחזקים.

עמ’ 26

מני שדמי מ"חישתיל"  -מעניק כמה טיפים ,איזה
תבלינים לגדל בבית וכיצד לטפל בהם:
צמחי התבלין אינם דורשים שטח רחב לגידול ולכן אפשר
לגדלם בבית באדנית במרפסת או על אדן החלון .הם
צריכים אוויר ואור שמש ,לפחות שלוש שעות של שמש
ישירה.

איך עושים את זה? מאוד פשוט
זורעים עם המון

את העציץ או האדנית יש למלא בתערובת אדמה מיוחדת
שקונים במשתלה .מעל האדמה מוסיפים שכבה של
קומפוסט שיעשיר את התערובת בחומר אורגני ויעזור
לקליטה של הצמחים ולהמשך הגידול .מערבבים את
סוגי האדמות יחד ולאחר מכן ,אפשר לשתול או לזרוע.
חורצים באדנית חריץ דק ומפזרים את הזרעים לכל
אורכה .מכסים את האדמה ושומרים עליה לחה במשך
כל תקופת הקליטה .יש להיזהר מהשקיה מסיבית .עודף
מים יכול לשטוף את הזרעים ולהזיק .בהמשך מומלץ
להשקות את התבלינים פעם עד פעמיים בשבוע אך לא
יותר ורק כשהאדמה יבשה.

תשומת לב
ואהבה כדאי לדעת:

צילום :יח”צ

 .1מי מאיתנו לא אוכל סלט ירקות וזורק שאריות לפח.
מעכשיו זרקו שאריות לאדנית ,זיבול לאדמה ו ...אחרי
תקופה קצרה יגדל לכם שיח עגבניות על אדן החלון.
 .2השיבה מיוחדת בגינת התבלינים בגלל צבעה הכסוף.
היא יכולה להגיע עד לגובה של מטר אחד .היתרון שלה
שהיא משמשת כלוכדת מזיקים טבעית ויפה .מעלי
השיבה ניתן להכין תה שטעמו מריר במקצת ומייחסים
לו תכונות הרגעה .את עלי השיבה אפשר לשים בפינות
הבית להרחקת נמלים.

 -המכירה החלה -

לגור בעיר

להרגיש בכפר

עמ’ 27

לצפייה בסרט

חפשו אותנו ב-

מתחם המגורים החדש של חברת ארזים

דירות בנות  4 ,3ו 5-חדרים ,דירות גן ,דופלקסים ופנטהאוזים.
שמים כחולים ,ציוץ ציפורים ,מרחבים פתוחים ,צבעים של טבע ונוף כפרי.
בחלק הירוק של שכונת הוואלי בנס ציונה ,צמוד לצירי תנועה מרכזיים.
בואו להתרשם ממקום עם יתרונות של עיר ונשמה של כפר

connecting

מחוברים
הצעות לבילוי

מאת :לימור ריהנה

גלריה
“פחות מאלף” היא חנות גלריה של יצירות צילום ואומנות
שאוצרת בתוכה בית לאומנות טובה .יצירות אומנות של
אומנים מבוססים או בתחילת הקריירה שלהם שמוכרים
את יצירותיהם במחירים שמתאימים לכל כיס .זהו חלל
המציג מגוון סגנונות כגון אומנות פלסטית ,רחוב ועוד.
במקום מתקיימים סדנאות ציור ואומנות.
רחוב אברבנל  ,60פלורנטין תל אביב 03-6526061

תרבות-מוזיאון העיצוב בחולון
גלריית חנקין -אהוד אורן
אהוד אורן ,בן  ,76אמן רב תחומי העוסק בצילום ,עיצוב
גרפי ובשנים האחרונות דרך האמנות גם בעיצוב רהיטים
אותם הוא מכנה בשם “אמנות פונקציונאלית”.

עמ’ 28

אתר בונים בית
כל מי שנמצא בשלבים לשיפוץ או בניית בית חדש
מתמודד עם בחירת ספקים ומו”מ על עלויות .זהו
אתר שמטרתו לזמן תחת קורת גג אחת את כל הבונים
הפרטיים ולהעניק להם את כל המידע הקיים על תהליכי
הבנייה הכוללים ,משלב התכנון ועד שלב הכניסה לבית
ובכך לשפר להם את חווית הבנייה.
האתר מכיל בנוסף לתהליכי הבנייה והעלויות גם סיפורים
אישיים של בונים פרטיים ,משלבי הבנייה ועד חוויות
אישיות של קניית תכולת בית בסין .לאתר יש אינטרס
אחד ברור ונקי ,לעזור לכלל הבונים הפרטיים לקבל
החלטות ,לקבל רעיונות ולהוזיל עלויות.
באתר ניתן למצוא המלצות על תוכנות ואפליקציות לבית.
מומלצת מאד אפליקציית פוטופלנר-שהיא תוכנת עיצוב
הבית ,פשוטה וידידותית המאפשרת לדמיון להשתולל
בלי להוציא את כרטיס האשראי .תוכנה שבה ניתן לקבל
תמונה כללית של אפיון החלל ,בשחור לבן או בצבע,
אותו אתם רוצים לעצב .היתרון  -תכנון בית חלומותיכם
בעצמכם מבלי להוציא שקל .החיסרון  -נדרשת הכרות
קלה עם התוכנה .לבעלי סבלנות וזמן.
http://bonimbayit.co.il

אורן מצלם נופים עירוניים של תל אביב וניו יורק – בניינים,
חזיתות ,חפצים וחומרים – ופורס אותם על גבי רהיטים
קובייתיים הבנויים בשלל פרופורציות ודרכי העמדה.
חלק מהרהיטים שלו מדמים בניינים ממש ,אחרים הם
בניינים או חזיתות בניין שעברו דקונסטרוקציה.
אורן מציין כי עניין אותו לקחת את החוץ ולהכניס אותו
לסלון ולהפוך אותו לאובייקט בעל משמעות.
כיום ,כאשר הטשטוש בין עולם העיצוב לעולם האמנות
הולך וגדל ,נדמה כי האובייקטים של אורן הינם פסלים
ויצירות אמנות לכל דבר ,אך יכולים לתפקד כרהיטים.
נעילת התערוכה29.11.2014 :

“כותבת ומוחקת אהבה”  /ענת לב-אדלר
הרומן החושני והעכשווי של ענת לב אדלר ,כבש את לבבות הקוראים ונכנס
לרשימות רבי המכר בזכות העיסוק הכנה והבלתי מתפשר במשבר אמצע החיים.

connecting

ספר

ערב יום הולדתה הארבעים מתערער עולמה של יעל אלדר ,עורכת לייף סטייל
בעיתון יומי וכותבת ספרי הדרכה .אל תוך הזוגיות הדהויה שלה עם בועז ,אל
תוך היומיום התובעני והתחזיות לגבי סוף עידן העיתונות המודפסת ,מתפרץ דרור
פלג ,יבואן יין נשוי ותאב תענוגות ,שאותו היא פוגשת בטיסה לניו יורק ,בדרך
לשבוע האופנה .דרור ,שבולע את החיים בלגימות גדולות ,מפרק לגורמים את
חוקי המוסר שעליהם היא גדלה .איתו אפשר לרקוד יחפה בגשם ולזלול ברד
היישר מהשמים ,איתו אפשר לאהוב גם את עצמך.
הגיבורה נסחפת למסע של פירוק והרכבה ,שבמסגרתו היא מתעמתת עם שאלות על מהי זוגיות,
על מוסר ואמון ,על כוחה של שושלת נשית ,ועל החיים בצל אב נוכח-נעדר ,פגוע הלם קרב ממלחמת יום הכיפורים.
במסעה מלוות אותה חברתה הטובה ,אמילי אבני ,פסיכולוגית שמעדיפה נשים וננה-ג’ולייט ,הסבתא-רבא שלה,
שנולדה בעיראק ומדברת אליה בזיכרונותיה בשפת התבלינים.
מה יש בו בגיל ארבעים ,שגורם לנו להפוך לנמרות חשופות ניבים שמתפשטות מעורן? כדי לקבל תשובה צריך לקרוא.

הצגה

ציפורל’ה

סרט
עמ’ 29

בשנת  ,2005עם סיום לימודי המשחק ב”ניסן נתיב”,
החליטו  10בוגרי המחזור להמשיך לעבוד יחד וליצור
לעצמם את התיאטרון והמסגרת היצירתית שהם מאמינים
בה .כך התחילה דרכו של אנסמבל ציפורלה מאז ועד
היום ההופעה משתבחת משנה לשנה.

הנה מגיע לו סרט ישראלי רציני אך מצחיק ,חכם ,שנון
וכזה שישאיר אתכם עם חיוך וטעם טוב בפה .הסרט של
טליה לביא ,מציג את חיילות ישראל בבסיס בדרום ודרך
ההתמודדות שלהן ,עם העבודות הצבאיות כמו הכנת
קפה ותיוק משרדי...
מופע חדש ,מקורי ,מרגש ומצחיק המאפשר לקהל
להציץ פנימה אל החדרים הפנימיים שבלב באופן כזה
שהצופה נרגש ,נפעם ומלא השראה .הצגה שרצה בכל
רחבי הארץ ,מתאימה לכל רבדי הגילאים .הרבה הצגות
תיאטרון מנסות להצחיק את הקהל ,אבל אנסבל ציפורלה
עומדת מעל כולם .מומלץ מאוד! חברי האנסמבל  -אפרת
אביב ,דנה איבגי ,לוטוס אתרוג ,דודו גולן ,עמרי דורון,
תומר נהיר פטלוק ,בן פרי ,גל פרידמן ותמרה קליינגון.
להזמנות :צוותא ,ובפלאפון 054-4238327

הסרט מתמקד בפקידות שלישות מתוסכלות :דפי  -נלי
תגר ,שעושה הכול בשביל להגשים את חלומה ולשרת
בקריה ,זוהר  -דנה איבגי ,שמעבירה את הזמן בתסכול
מיני ,ואירנה  -תמרה קליינגון ,תולעת ספרים רוסיה
מתנשאת ,וכמובן רמה המפקדת  -שני קליין ,שחולמת
על קידום צבאי .כולן יחד מרגשות ונוגעות בליבנו
ומזכירות לנו רגעים מצחיקים מהתקופה ההיא .הסרט
זכה בפסטיבל טרייבקה.
מוקרן בבתי קולנוע "לב" .לגילאי .+14
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באדיבות“ :על היין״

פורטל היין של דני רובין

רבים וטובים מיקבי ישראל ,משיקים לכבוד חגי תשרי ,יינות מעניינים ,שיכבדו את שולחן החג.
לאחרונה ,החלו היקבים להוציא לשוק יינות מזנים חדשים ,שהשתרשו היטב בארץ ,זנים שבעבר
מעטים שמעו אודותם ,זנים שבחלקם היוו מרכיב מתוך “בלנד” של כמה זנים שעורבבו יחדיו
לכדי יין אחד ,והיום יותר ויותר ניתן למצוא אותם כיין העשוי כולו על טהרת .100%
יינות סמוקים “רוזה” ויינות לבנים בדרך כלל מזוהים עם המנות הראשונות ומנות הדג והיינות
האדומים עם המנות העיקריות וה”כבדות” יותר .חובבי היין מעלים אל שולחן החג גם יינות
קינוח מתקתקים שלא אחת ילוו מנות ראשונות ויינות קינוח מתוקים “כבדים” יותר דמויי
פורט כמסיימי ארוחה עם הקינוחים ופירות העונה .דני רובין בחר להמליץ על יינות שטעם
לאחרונה ,של כמה מהיקבים היותר יציבים ובולטים בישראל .יינות אלה ,נמכרים בחנויות היין
המובילות ,מוגשים במסעדות איכותיות ומיוצאים בהצלחה לחו”ל.

יקבי רקנאטי  -סדרת הרזרב
של יקבי רקנאטי מתחדשת
עם בציר חדש ,וקוטפת
פרסים ומדליות בתחרויות יין
שונות.
רקנאטי כרם לבנון קברנה
סוביניון רזרב  - 2011יין
קברנה סוביניון מורכב
ושופע ,עשיר בטעמי פירות
יער ,שזיף שחור ,אגוזים
ועשבי תיבול ים תיכונים.
ליין טאנינים רכים ,עגולים
ועדינים ,גוף מלא ועשיר ,חמיצות גבוהה מאוזנת
וסיומת ארוכה המשאירה
בפה טעמי פירות יער ותבלינים למשך זמן רב.
מחיר .₪ 110

עמ’ 30

רקנאטי מרלו רזרב כרם מנרה  - 2011ארומטי עם
טעמי פירות יער ,דובדבן ,פולי קפה קלויים ותבלינים.
ליין טאנינים רכים ומעודנים ,גוף מלא ועשיר ,חמיצות
גבוהה ומאוזנת וסיומת עשירה וארוכה.
מחיר .₪ 110

צילום :אסף שמע ,יח”צ.

יקב טוליפ

טוליפ – קברנה סוביניון רזרב 2012
יין פירותי ואלגנטי בעל צבע בורדו
עמוק וצפוף ,עם ארומות בולטות של
פירות שחורים ותבלינים ורמיזה של עץ
קלוי .היין בעל גוף מלא ומאוזן וסיומת
ארוכה ומענגת.
מחיר .₪ 98

טוליפ – סירה רזרב 2012
יין מרשים בעל צבע בורדו – שחור
עמוק וצפוף ,מאופיין בארומות של
פירות יער בשלים ,ובפה הטעם
מלא ,פירותי ועשיר ,מלווה בטעמי
שוקולד וקפה .ליין סיומת ארוכה
ונעימה.
מחיר .₪ 89

יקב תשבי  2 -יינות זניים חדשים.
פטיט ורדו אסטייט  2012סינגל ויניארד וקברנה פרנק
אסטייט  2012סינגל ויניארד .שני היינות מסדרת
“אסטייט” ,שהיא סדרת הביניים של היקב ,וענביהם
מגיעים מכרם יחידני.
יקב תשבי פטיט ורדו אסטייט  2012סינגל ויניארד
צבעו של היין אדום ,טעמיו כשל שזיף ,פטל ,שוקולד
מריר ,פירות יער שחורים
ווניל.
מחיר .₪130
יקב תשבי קברנה פרנק
אסטייט 2012
סינגל ויניארד
היין :צבעו אדום ,באף,
ניחוחות של פטל ,קאסיס,
שזיפים בשלים ודובדבן
שחור.
מחיר .₪ 130

הזדמנות
אחרונה בהחלט
בפרויקט  MY CONCEPTרמות

עד  ₪ 56,000הנחה!!!
לדירות הגן ,והדופלקסים בלבד

עמ’ 31
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חברת ארזים אשר הגדירה מחדש את איכות החיים בבאר שבע והציבה
סטנדרט חדש של יוקרה מזמינה אתכם לבחור את הקונספט שלכם .בפרוייקט
-My Conceptרמות ,בשכונת רמות היוקרתית בכניסה הצפונית לעיר:
דירות גן ,דופלקסים ולופטים לצד פנטהאוזים מפוארים ,עם מפרט טכני עשיר.
מלאי יחידות מוגבל על פי החלטת החברה .החברה רשאית להאריך/לבטל את המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי .ט .ל .ח.

חפשו אותנו ב-

