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לגור בעיר

להרגיש בכפר

שלמו

בחתימת החוזה

והיתרה
במועד האיכלוס
מבחר דירות  5 ,4 ,3חדרים ,דופלקסים,
לופטים ופנטהאוזים מפוארים
לצפייה בסרט

המבצע ל 7 -דירות בלבד .בכפוף לקבלת הלוואת גישור ,על פי הסדר של החברה עם הבנק למשכנתאות המלווה את המבצע ,על סך של  ₪ 1,000,000לתקופה של  12חודשים כשהריבית ע"ח החברה
 /הצמדה ע"ח הרוכש .יתרת התמורה תשולם במועד מסירת הדירה צמוד למדד תשומת הבנייה )על פי הגדרות החוזה של החברה( .החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק את תנאי המבצע .ט.ל.ח.

תוכן

עניינים
07

דבר אלי בעציצים

קוראות וקוראים
יקרים,
רק לפני כשנה הגינו את הרעיון להגיש לרוכשי הדירות
שלנו ,ולחברינו באשר הם ,גיליון לייף סטייל ייחודי
הכולל מגוון של תכנים ונושאים אודות ההוויה של הבית
והמשפחה על כל ההיבטים שבה.
אנחנו מאמינים כי מעבר לחובתנו ליצור עבורכם בתים
ודירות ברמה ובאיכות הגבוהות ביותר ,הדבר המתבקש
הוא גם לייעץ ולסייע לכם להשיג את מירב ההנאה
מהבית ומכל המסתובב בו ,סביבו – ולמשפחה בכלל.
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פסח מן הצומח
עמ’ 3

חג שמח!

עיצוב והפקה:
קו האופק מערכות פרסום ותדמית
מנהלת הפקה:
שרהלה סגל
מעצבת ראשית:
יוליה יצקייר ,סטודיו קו האופק
יועצת מקצועית:
לימור ריחנה

לסיום ,בשם מנהלי ועובדי "ארזים" כולם אני מאחל לכל
אחת ואחד מכם חג פסח שמח ואביב של הנאות.

קו האופק ,יגאל אלון  157ת”א

חג שמח

info@kav-haofek.co.il

אריק דניאל ,מנכ”ל ארזים

דרך היין

פסח אפריל 2015

בתקופה הזו אנחנו לקראת הקמתה של ממשלה חדשה.
תהא הממשלה אשר תהיה אנחנו בטוחים כי כולנו
מאחלים לה הצלחה .הצלחתה הרי הצלחת כולנו.

לאמץ חבר לחיים

איך לא חשבנו על זה קודם?

אנחנו בהנהלת "ארזים" והכותבים והעורכים של המגזין,
נהנים מהתגובות החיוביות שקיבלנו מכם על הגיליונות
הקודמים שהגשנו .אנחנו מקשיבים ברצון לעצותיכם
והצעותיכם לגבי הנושאים המעניינים אתכם ובהחלט
מביאים אותן לידי ביטוי באופי המגזין ובתכניו .נשמח
להמשיך ולקבל את תגובותיכם והצעותיכם גם הלאה.
בזירה של חברתנו "ארזים" אנחנו שמחים לספר כי מאז
הגיליון הקודם התרחבה פעילותנו לא מעט :פרויקטים
שלנו בת"א ,אשכולות ונס ציונה נמצאים בשלבי שיווק
מתקדמים ומוצלחים מאד ותוך זמן קצר אנחנו עומדים
להתחיל בשיווקם של שלושה פרויקטים חדשים בבאר
שבע ,במגדל העמק ופרויקט נוסף בנס ציונה .בקרוב
יתחיל פרויקט נוסף גם בת"א.

מהי משכנתא?
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אנחנו שמחים להגיש לכם כאן את הגיליון השלישי של
 HOME CONCEPTמבית "ארזים" ובו תמצאו שלל
נושאים מעניינים ומהנים וביניהם :מיקומו של המטבח
בחיי המשפחה ,התאמת תאורה לחדרי הבית ,מתיחת
פנים לחדרי המקלחת ,תרומתם של כלבים למשפחה
בכלל ולילדים בפרט ,טיולי יקבים בהרי יהודה ועוד...
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מה מתבשל?

כתובת המערכת:

LIVE YOUR STYLE

יוצאים להפלגה

טרנד הסיילור שכולל שילובים של כחול
אדום לבן מביא את החופשה האקזוטית
לבית.

כובע ,קסטרו ₪ 69.90

 PULL&BEARחולצה ₪ 89.90

עמ’ 4

בגד ים .טומי הילפיגר ₪ 549

שעון סווטש ₪ 359

מאג אלורה ,רשת נעמן ₪ 29.90

סלסלת לחם

מגש ,פוקס הום ₪ 79.90

‘בלו מארין’ .ורדינון ₪ 36

LIVE YOUR STYLE

מתלה מעילים₪ 259 IDdesign ,
 2מגבות .פוקס הום ₪ 39.90

חבק ,פוקס הום ₪ 6.90

ידיות דומיסיל ₪ 67

שעון לקוסט₪ 399 ,
רשת שעוני Planet

מאג ,פוקס הום

קערה ,פוקס הום

₪ 26.90

₪ 29.90

 illestevaלדיוק אופטיקס ₪ 1.700

כוס ,ליזבט דל למתחם FM

₪ 59.90

₪ 173

נעליים ,קסטרו ₪ 59.90

צילומים :רותם ברק ,אסף לוי ,אלכסנדר דדין ,ישראל כהן ,תומר בן יוסף ,יח”צ

לק ג’ל ,פופה ₪ 21

קערה ,ליזבט דל למתחם FM

עמ’ 5

טרנד

HOME art

פופ-ארט

אומנות הרחוב מרימה ראש
גרפיטי .מסרים חברתיים .כתמי צבע מרוחים ודמויות
מצויירות  -אומנות הרחוב נכנסת הביתה.

כרית בעיצוב תמר ברניצקי מתחם ₪ 350 FM

כיסוי לפלאפון
₪ 129

ICONZ

עמ’ 6

צלמים :קמילה סימון ,אורלי שניידר ,יח”צ.

ערכת קריוקי המותג ,סיריוס אלקטרוניקה ₪ 220

דר’ מרטינס לאוריג’ינלס ₪ 599
פרגוד של ₪ 808 kare design

כורסאת קפיץ של המעצב יפרח בן צבי ₪ 4,950

 Asicsלאוריג’ינלס ₪ 799

הפסח המתקרב מעלה את השאלה הנצחית ,איזו מתנה
להביא לחג? אחרי התלבטויות רבות מגיעה ההחלטה
לשלוח זר פרחים .שוב כמו הפסח הקודם .זר פרחים?

אין ספק שזר פרחים צבעוני וחגיגי משמח כל לבב
ומהווה פתרון מקסים ומלבלב ,אבל לתקופה של שבוע
לכל היותר .לא הייתם רוצים לקשט את הבית עד סוף
הקיץ?
הצעה אלטרנטיבית ומקורית למתנת החג היא זר עם
שורשים כלומר ,עציץ.
העציצים הם שתילים פורחים המיועדים לבית,
מקשטים אותו ומכניסים חיות בבית .עם טיפול פשוט
וקל וטיפונת אהבה ישאר איתנו לאורך זמן ונהנה
מפריחה צבעונית ומרהיבה ממש כמו זר פרחים.
העציצים הפורחים הנפוצים לפסח הם:
גוזמניה ,אנטוריום ,סחלב ומבחר סוגי ביגוניה.

טיפים לטיפוח הצמחייה אחרי החורף
לדברי עופר פאול ,ממשתלת הסוכה  -בית ירוק
בכפר אז”ר ,לקראת גל הפריחות באביב מומלץ
להעניק לצמחים קרקע עשירה שתאפשר להם
לתת מופע פריחה מרהיב .יש לטייב את הקרקע
במנות נדיבות של קומפוסט ,זהו חומר אורגני
שמטרתו להעשיר את הקרקע ולתת לה מבנה טוב.
בנוסף ,עלינו לבדוק את מערכת ההשקיה .אנו
חייבים להתחיל בהדרגה להשקות את הגינה לעתים
תכופות יותר ככל שמזג האוויר הולך ומתחמם.
זה גם הזמן להשלים גיזום וניקוי של ענפים יבשים
בגינה המתעוררת ולנקות את עשביית החורף
שצמחה ללא רצוננו .לאחר הסידור אפשר להתפנות
להשלמות שתילה או החלפות של צמחים לפי
הצורך .זו עונה נפלאה לשתילה של ורדים ועצי
פרי ,מזג האויר נוח וקליטתם תהיה קלה יחסית.
זני קיץ נוספים המתאימים לתקופה זו הינם:
וינקה בשלל צבעים ,טגטס למיניו בצבעי כתום
צהוב ,ציניה קטנה וגדולה ,קוסמוס ,גומפרנה,
בגוניות וכמובן פטוניות בצבעים מדהימים.
לדברי דודו מגל מיצרני צמחי התבלין “חישתיל”,
עם ההתחממות מתחילה עונה טובה לשגשוג של
פינת התבלינים .לאחר החורף זו העת לחדש
את הערוגות ולהכין אותם לשתילה .מומלץ
לשתול זני תבלין עונתיים הנפלאים לאוכל
איטלקי וסלטים ,כמו פלפל חריף ובזיל או זנים
שמומלצים לחליטת תה כמו לואיזה ,לימונית ונענע.

מנורות המדמות את אור השמש והופכות את
פנים הבית למקום גידול מתאים לצמחים.
קמחי תאורה ,קולקצית Solaria

PLANT GIFT

דבר אלי בעציצים

עמ’ 7

ספא ביתי
מאת :לימור ריהנה

howto

אחד החדרים בבית עליו עובר השינוי המשמעותי ביותר הוא חדר הרחצה.
אנשים רבים רואים בחלל האמבטיה מפלט שקט ומרגיע והשהייה בו
לזמן ממושך ,מעוררת בהם רצון לשדרג אותו ולהעביר בו זמן איכות.
פריחת אתרי הספא ,המודעות לתענוגות גוף ונפש
והרצון לאינדיווידואליזם וייחודיות הם אלו שהובילו
את המעצבים לתוך חדר הרחצה ושילבו פרקטיקה
ועיצוב עם פינוק וסוג של חוויה אישית.
בבואנו לתכנן את עיצוב חדר הרחצה נתחשב במכלול
המרכיבים המונחים לפנינו – חלל חדר הרחצה
ומגבלותיו ,איזו אווירה נרצה? למי מיועד חדר הרחצה?
האם מדובר ביחידת הורים? חדר רחצה מרכזי? או אולי
חדר רחצה לילדים? והאם זהו מקלחון או אמבטיה?
מרבית חדרי הרחצה הנם בעלי ממדים קטנים למדי
ועל כן עלינו לבחור בתכנון נכון ובמוצרים המתאימים
לו ,תוך כדי בחירה בצבעים בהירים המעניקים תחושת
מרחב.

עמ’ 8

מחממי מגבות ,דומיסיל

 HeziBankמBOSSINI

HeziBa
nk

אם פעם היינו מסתפקים במקלחת והופ להתנגב הרי שהיום ההשקעה
בחדר הרחצה מורגשת ,מהמקלחונים השונים שתופסים תאוצה בגודלם
ובאסתטיקה העיצובית שלהם .אם פעם במקלחון היינו מסתפקים בראש
טוש קטן בלבד הרי שכיום ניתן לבחור בראש טוש המדמה ממטרי גשם
ובקוטר עצום של מטר ועוד .הברזים הפכו לאלמנט פיסולי לכל דבר,
ספסלי ישיבה ,מתזי גב ואפילו מחממי מגבות ומערכת תרמוסטטית
בברזים בעזרתה אנו קובעים את טמפרטורת המים הרצויה ( מי מאיתנו
לא עומד ערום מנסה לכוון את טמפרטורת המים בין חמים לקרים) .כל זה
ועוד יוצרים אווירת מפנקת ואישית.

טיפים לעיצוב פונקציונאלי

HOW TO

המקלחון לעומת אמבטיה  -חוסך מקום רב בחלל.
כיום ישנם דגמים רבים הנותנים מענה לכל בעיה
שנוצרת בחלל ,בראש ובראשונה מקלחונים לפי מידה
ובתוכם מקלחונים מתקפלים ומקלחונים בעלי דלתות
הזזה .אל נשכח כי עצם שקיפותו של המקלחון מספק
הרגשה של חלל גדול יותר.
ניאגרה בתוך הקיר  -הסתרתה תיתן מרחב בחלל
וקלות בנקיון ובתחזוקה.
אם פעם האסלות היו פשוטות כאשר הניאגרה היתה
מונחת על האסלה ,כיום הן תלויות ומיכל ההדחה
נסתר בתוך הקיר.
אחסון  -ארון אמבטיה מרחף שאינו מונח על הרצפה
יצור אף הוא תחושת מרחב ואוירה קלילה ופתוחה.
בחדרי רחצה קטנים שבהם אין מספיק מקומות אחסון
ניתן לתכנן ארון מראה אשר נותן את המענה למראה
ואף משמש לאחסון בחלקו האחורי.
צבע  -בחירת עיצוב ושילובי צבעים נכונה לחלל
הרחצה ,הינה חיונית ,תורמת רבות ומשפיעה על
האווירה ,האנרגיה ומצב הרוח שלנו ,משום שכולנו
מתחילים את היום ומסיימים אותו בחלל חדר הרחצה.

רשת באטיו לעיצוב חדרי רחצה

עמ’ 9

אלוני  -גוגליאלמי
Water Therapy

 Water Therapyמבית  ,Guglielmiהינו פטנט חדש המאפשר הארת המים בברז ע”י
נורת  LEDבשלושה צבעים :כחול ,כתום וסגול .כל אחד מהצבעים משמש לסימון מצב מים:
קר ,פושר וחם .בעת שינוי מצב המים משתנה התאורה.

Water Therapy

שאלת האנרגיה מקבלת פה מענה מיוחד ,כיוון שזרימת המים היא שמפעילה את האנרגיה
המדליקה את הנורות .האור משמש גם כאלמנט בטיחותי במקרה של ילדים קטנים או אנשים
סוכרתיים עם תחושת חום לקויה .ניתן להשיג ברשת אלוני.

Water Therapy

designnews

מה מתבשל?

המדריך השלם לבחירת מטבח
מאת :לימור ריהנה

הוא נפתח אל החלל הציבורי ,מהווה מקום מפגש
בין בני המשפחה והפך לחלל "החם" של הבית.
קבלו את המטבח הישראלי.
המטבח הפך בעשורים האחרונים להיות הלב
של הבית  -מחלל מוצנע ששימש לבישול
נטו ,לחלל רחב ידיים ,מעוצב בקפידה
ומהווה מרכז פעילות :בישול ,הכנת
שיעורים ושיחות משפחתיות
רגע לפני שסוגרים את היום.
קומקום מפואר קנווד 399 -
₪

עמ’ 10

“במטבח העכשווי ניכרת השקעה
גדולה מבחינה עיצובית וכספית
גם בשל העובדה שמטבח לא
מחליפים כל יום” ,אומר יוראי
אבני ,סמנכ”ל שיווק ופרויקטים
של “ ,DECORוישנם גם
הטרנדים שיככבו בשנה הקרובה ויחד עם
זאת ישארו איתנו למשך שנים רבות”.
לדברי רינה אלקובי ,מעצבת הבית של מטבחי
“ ,DECORאחת המגמות שמתחזקות עם השנים
היא מטבח בעיצוב מינימליסטי .מוצרי החשמל
שבעבר בלטו על משטחי השיש הולכים ומוסתרים
בזכות מנגנונים ופרזולים איכותיים שמצניעים אותם,
ויוצרים מקשה אחת וקווים אחידים”.
“בחירת גוון המטבח משפיע רבות” ,אומרת אלקובי,
“הצבעים הבהירים ממשיכים לשלוט במטבח,
הצבעים המועדפים הם בגווני השמנת והלבן שנותנים
למטבח מראה נקי ,מודרני ואלגנטי .עם זאת צפויה
חזרה לצבעים ותעוזה .הצבעים שעתידים להיכנס
למטבח כוללים צבעים עדינים כדוגמאת הסגלגל
והקפה ,יחד עם צבעים מעט נועזים יותר כדוגמת
קאמל ,ירוק וגוון המרסלה”.
האי
תרבות האירוח של הישראלים ,לצד תכניות האוכל,
מסעדות השף ועוד ,הפכו את
המטבח להיות החדר
המרכזי בבית .החלל
ביותר,
המבוקש
הפופולארי ,והכי מתויר
בקרב בני המשפחה ,גדולים
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מטבחי Decor

וקטנים כאחד .כתוצאה מכך הפך האי להיות הדובדבן
של המטבח.
יותר אנשים כיום מציבים במטבחם איים גדולים
ומרווחים במיוחד ומעבירים אליהם את ארוחות היומיום
ואף ארוחות משפחתיות“ .המגמות הבולטות ביותר הן
שימוש בחומרי הגרניט והקוריאן ,כמו גם העץ הקלאסי.
יש לזכור שכאשר האי הופך להיות מקום מפגש בו
מתרכזת כל המשפחה ,יש צורך להתאימו לכולם .נפוצה
כיום האופציה בה ניתן לכוונן את גובהו של חלק מהאי,
באופן חשמלי ,לשלב באי כיורים ,מכשירי חשמל עם
מעליות שעולות ויורדות ,קולטי אדים ,וכמובן לעשות
בו שימוש כרהיט לצורכי אחסון”.
טרנד נוסף התופס תאוצה ומשלב גם הוא טכנולוגיה
ופרקטיקה ,היא כניסתם של ארונות מעוצבים אל החלל.
הארון יוצא אל החללים הציבוריים ומקבל טוויסט
עיצובי ומודרני .הארונות המיועדים למטבח נסגרים על
פני מישור אחד ,פתיחתם מתאפשרת באמצעות ידית
או אפילו חיישן חשמלי ועל דלתותיהם ניתן להדפיס
מגוון דקורציות ,צבעים ותמונות בהתאמה אישית.
הפן הטכנולוגי נכנס בשילוב נורות  LEDבפנים הארון
לתפעול נוח גם בשעות הלילה ,פרזול מתקדם ואפשרות
לשלב טלוויזיה או מסך מחשב לצורך צפייה ,הורדת
מתכונים מהאינטרנט ועוד .מלבד זאת ,הפרקטיקה
העיקרית של הארון כאמצעי אחסון משמשת אותנו

desing News

באופן מצוין ומספקת מקום רב לאחסון כלים ,מכשירי
חשמל ושאר פריטים.
החיפויים תפסו נישה עיצובית בנגזרת המטבח .אם
בעבר הרכישה היתה נעשית שלא במסגרת הזמנת
המטבח ,הרי שכיום מציעים אותם תחת קורת גג
אחת בעולם המטבחים .אלקובי מסבירה ,כי חיפויי
הקרמיקה הפכו כמעט ללא רלוונטיים אלא אם כן
אלו חיפויים אומנותיים בעבודת יד .את מקומם תפסו
חיפויי הזכוכית ,הפורנירים והקוריאן .עוד בעניין
החיפויים ,מתגבשת מגמה הקוראת ליצירת מטבח
“שלם” ,בו חיפויי הגרניט ,הקוריאן וכד’ משמשים גם
לחיפוי החזיתות וגם למשטחי העבודה ,מהם בנויים
האי .יכולת זו מאפשרת יצירת מטבח בעל מראה אחיד
ונקי.

 Decorאדריכלית גלית אבינועם

לחות ושומנים ,עמידים בחומם הגבוה של קרני VU

המגיעות מהשמש ,אינם דוהים לאורך השנים ,אנטי-
בקטריאליים ונחשבים לבלתי שריטים מאחר וניתן
להעלים כל שריטה ע”י ליטוש פשוט וקל.

עמ’ 11

לסיכום ,על אף שלעיתים נדמה שלא נותר עוד מה
לחדש בחלל המטבח ,מפתיעים אותנו המעצבים
והחברות עם חידושים טכנולוגיים ועיצוביים ,אשר
מקלים על העבודה והופכים את הבישול היומיומי
לחוויה דינאמית ומסעירה.

צלום :אסף הבר ,יח”צ חול ,רפאל בן משה ,אסף לוי

De

בעניין החומרים ,פה יש חגיגה של ממש והכל הולך.
המטבח ממשיך לשמור על צביון נקי ,גם כאשר הוא
מעוצב עם מגוון חומרים .הניולק – החומר הבלעדי
לחברת  ,DECORאחד החומרים היותר פופולאריים
מאחר והוא נותן למטבח מראה נקי ,מבריק וזוהר.
הניומט הוא החלופה שלו למראה נקי ומט .חומרים
ייחודיים אלו בעלי מעלות רבות ,שכן מדובר בחומרים
אקריליים דמויי זכוכית מלוטשת המתאפיינים בהיותם
לא שבירים ועמידים במיוחד מפני שחיקה .עמידותם
הגבוהה באה לידי ביטוי בכך שאינם סופגים מים,

 Decorאדריכלית פנים ליאת הראל.
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עמ’ 12

עיצוב הבית,

איך אוכלים את זה?
טיפים מאת קורין לוי

מטבחי Decor

עד לא מזמן היה המטבח אזור עבודה סגור ועתה מקובל שהמטבח הינו פתוח לחלל המגורים כך שהפך ללב
הבית המעצב סגנון חיים.
השינוי במרחב דורש תשומת לב להנדסת אנוש חכמה ,התייחסות לגימורים חדישים ומתקדמים כך שהאביזרים
במטבח יקבלו חזות עיצובית ואופנתית.

כך תתחיל לתכנן את המטבח

 .1הקצו תקציב מכובד יחסית מהנתח הכללי של עיצוב הבית.
 .2מומלץ למקם את הכיור או הכיריים על גבי "אי" או דלפק במטבח כך שאנחנו לא נהיה "מנותקים" ע"י
הפניית הגב לכל המתרחש בבית בזמן הבישול או הדחת הכלים אלא נהיה שותפים אינטראקטיבים עם דיירי
הבית.
 .3תכננו קודם כל את מיקום המוצרים הקבועים שנוח להשתמש בהם כמו :מדיח,
מקרר ,תנור וכו’ כך שניצור משולש עבודה נוח ונכון ורק אח”כ לקבוע את יחידות
האחסון בהתאם לצרכים ,לתקציב ,לגוונים ולעיצוב.

קורין לוי אדריכלית ומעצבת פנים בעלת משרד פרטי בראשון לציון.
המשרד עוסק בתכנון ,עיצוב וליווי פרויקטים בהיקפים שונים.
מבנייה פרטית לרוויה ,בתי עסק קטנים וגדולים.
פרויקטים שלה התחרו בתחרויות שונות בארץ ובחו”ל וזכו לתגובות מרשימות.

 3דירות פאר אחרונות בסטנדרט ייחודי ומודרני
בלב שכונה ותיקה בצפון ת"א

עמ’ 13

בשדרה

הדר יוסף תל אביב

SELFIE

אוסנת בן לולו
חשבת חברת ארזים

“הבית זה המשפחה ,הילדים,
הבעל והאיחוד של כולם”.

מה הדבר הראשון שאת עושה בבוקר?
פוקחת עיניים ,מצחצחת שיניים ושוטפת פנים.
מארגנת ארוחת בוקר וצהריים למשפחתי.
מה החלק האהוב עליך בעבודה?
תחושת השותפות בעשייה ,בנטילת חלק בבניין
הארץ .עמידה ביעדי השלמת משימות בזמן חסר.
(מה שאפשר לעשות היום אל תדחה למחר).
אם יכולת לבחור כל עיסוק אחר ,במה היית
בוחרת?
עיצוב פנים ,תחום האפייה והבישול.
איפה את הכי אוהבת לקנות דברים לבית?
את הדברים לבית אני נוהגת לקנות בשווקים
ובחנויות בוטיק משום שלרוב אני מוצאת את
הסגנון שמתאים לביתי פרובנס – מודרני.

עמ’ 14

מהו החדר/האזור האהוב עליך בבית?
המטבח ופינת הטלוויזיה – שני מקומות בהם
ניתן לפנק את משפחתי – אם זה במטעמים שאני
מבשלת ואם זה הישיבה ביחד בחיק המשפחה.
מה הכי סטייל בעיניך?
להתלבש באופן שמתאים לגוף ולאופי של האדם.
לסיום ,מהו הבית האידיאלי בעיניך?
בשבילי ,הבית האידיאלי הוא מקום שאפשר
להתרווח בו ,ולא רק פיזית.
זה מקום שרוצים ואוהבים לחזור אליו .אני
מרגישה שהבית זה המשפחה ,הילדים ,הבעל
והאיחוד של כולם.

חשבת חברת ארזים

אוסנת בן לולו

ל

צבע אהוב :סגול
מאכל אהוב :דגים
מילה אהובה :אמא
תכונה אהובה באנשים :יושר
תכונה הכי פחות אהובה באנשים :שקר וצביעות
המלצה :טיול משפחתי לתאילנד–גם מגבש וגם מהנה.

חג אביב משפחתי מארזים
SIGNUP

פתרו את החידות » כתבו את התשובות בדף הפייסבוק של ארזים » ותוכלו לזכות בשוברי קניה בסך

לאתר הפייסבוק של ארזים

עשו לנו
עמ’ 15

TURN ME ON

אור בקצה המנהרה
עונת האביב ידועה כעונה בה מתמלאים
באנרגיות ומתחילים לשפץ ולרענן את
הבית .רגע לפני שהאביב כבר כאן ,מספק
לירן פורמן מנהל השיווק של חברת “קמחי
תאורה” המלצות על איך לעשות זאת נכון.

נמשיך עם תאורה למטבח..
כי איך אפשר לבשל בלי לראות:

עמ’ 16
עמ’
עולם התאורה לבית התפתח רבות בשנים האחרונות
הודות לשימוש בתאורת ה LED-וכיום ניתן למצוא
גופי תאורה מרהיבים במגוון צורות וגדלים ולמספר
רב של שימושים" .התאורה יכולה להשפיע רבות
הן על נראות הבית והן על התחושה והרגשות שאנו
עשויים לקבל בחללים השונים" ,אומר פורמן" ,לכן
החשיבות של הארה נכונה בכל אחד מהחללים בבאים
היא בעלת משמעות רבה".
קמחי תאורה

נתחיל עם החלל הכי חשוב בבית ,הסלון:

• הסלון משמש אותנו בפעילויות שונות .לכן ,כדאי
לבחור בגופי תאורה שיכולים לשנות ייעוד .למשל:
מנורה הצמודה לקיר ,שתזוזה קלה שלה תהפוך אותה
למנורת קריאה.
• ליצירת תחושה נעימה וביתית ,כדאי ליצור נקודות
אור שיאירו על פריטים ספציפיים .למשל ,מנורה
קטנה שתאיר את הספרייה ,או תמונה מיוחדת.
• אפשר להשתמש בטריק עיצובי ,ולהתקין בחדר
לפחות נורה אחת שהיא "עוד משהו"  -מדף שהוא
גם מנורה .אלה מקורות אור מפתיעים ,שהם גם
פונקציונאליים.
• מומלץ "לחזק" את התאורה המפוזרת בסלון,
בתאורה מרכזית בלתי מסנוורת .זו תמנע הופעת
צללים.

את הארונות העליונים במטבח ניתן לנצל ולהתקין
מתחתם תאורה נסתרת ,כדי להאיר את משטח העבודה.
לגופים אלה ניתן לבחור פסים פלורוסנטיים דקיקים,
גופים הלוגניים המחוברים בזווית למשטח התחתון
וניתן להדליקם על ידי מגע יד.
• התאורה הכללית במטבח צריכה להיות חזקה ובהירה.
ניתן להשתמש בתאורה פלורסנטית ,או בגופי תאורה
שקועים בתקרה .במטבחים מודרניים יותר ,מקובל
להשתמש בפסי צבירה עם ספוטים ,המעניקים למטבח
מראה היי-טקי .בכל מקרה ,מומלץ שלא להשתמש
בתאורה כבדה ומחממת .המטבח הוא אזור הבישול,
והוא חם ממילא.
• למטבח נדרשת גם תאורה פונקציונאלית ,שתדגיש
את החלק ה"מסוכן" ביותר במטבח – משטח העבודה.
מומלץ למקם גופי תאורה מעל משטחים אלו.
• אם קיימת פינת אוכל בתוך המטבח עצמו ,יש
להתאים לה תאורה נפרדת .לרוב ,יתאים גוף תאורה
תלוי מעל השולחן ,התורם לאווירה נעימה ואינטימית.

TURN ME ON

תאורה בחדרי ילדים ,כי הם האור שלנו:

• בטחון הוא הדבר הכי חשוב כאשר זה נוגע לילדים
שלנו .יש לבחור גופי תאורה שמותאמים לחדרי ילדים
בין אם זה גוף תאורה צמוד תקרה ,קיר ,או גוף תאורה
תלוי.
• שעות שינה הן חיוניות מאוד בגיל צעיר לכן מומלץ
להתקין מנורת לילה בעלת אור עדין ,כך שגם אם
נרצה לבדוק מה שלום הילדים באמצע הלילה הדלקת
המנורה והאור לא יפריע למהלך השינה שלהם.
• מתגי החשמל צריכים להיות ממוקמים בהישג
יד מהמיטה של הילד ,למקרה וירצה לקום באמצע
הלילה לשירותים הוא יוכל להדליק את האור ולא
יצעד בחושך.
• חשוב ביותר לאפשר תאורה אינטראקטיבית ברמה
גבוהה כך שהילדים יוכלו להרגיש בנוח בחדר שלהם,
כמו כן יש להקפיד על גופי תאורה שלא מחממים
יותר מידי ,מומלץ מאוד להשתמש בתאורה מבוססת
.LED
• הילד מבלה שעות רבות ליד שולחן הכתיבה ולכן
מומלץ להאיר בעזרת מנורת שולחן אשר מיועדת
ה"בלתי צפוי" מול קבלן החשמל בפרט ומול הקבלן
הראשי בכלל .כאשר נגיע לקבלן החשמל טרום הביצוע
עם מפרט התאורה אותו נרצה לביתנו (הכולל את סוג
ההתקנה) נקבל מחיר סופי ללא שינויים ותוספות.
• כמות אור מספקת היא עניין אינדיבידואלי – על בני
הזוג להבין יחדיו "כמה אור" הם מבקשים לכל חלל
בבית .תיאום הציפיות יסייע לבני הזוג בבחירת גוף
תאורה הנכון ביותר לצרכיהם.

עמ’ 17

ההמלצות ניתנו על ידי לירן פורמן ,מנהל שיווק קמחי
תאורה.

LED

לקריאה .מומלץ מאוד לבחור תאורה מבוססת
אשר אינה מתחממת ,חסכונית ובעלת אורך חיים
ממושך.
• הקדימו להתייעץ – מגוון האפשרויות הקיימות כיום
בגופי תאורה (תאורה נסתרת ,שקועה ,מרחפת וכו')
דורשות מאיתנו לתכנן את נקודות החשמל ,המאור
וסוג הקיר/תקרה (גבס אם צריך) מוקדם ככל האפשר
כדי לא להגביל אותנו בסוג גוף התאורה אותו נרצה
לבחור הן מבחינת ההכנות הנדרשות לקבלן והן
מבחינת התקציב.
• תכנון מוקדם חוסך כסף רב כיוון שהוא מקטין את

קמחי תאורה ,הלחי  23בני ברק

ולסיום ,בונוס לרוכשים דירה חדשה:

Expert

אילן דוידי

סגן מנהל מרחב דרום
במזרחי-טפחות

מומחה

למשכנתאות

מה באמת חשוב במשכנתא?

אילן דוידי ,סגן מנהל מרחב דרום במזרחי-טפחות,
במבחר עצות שימושיות
משכנתא היא ככל הנראה העסקה הכלכלית הגדולה
והמשמעותית שנבצע במהלך חיינו .לכן חשוב,
שנקדיש זמן ומחשבה בתכנון תמהיל ההלוואה
כך שיתאים לצרכי המשפחה בהווה ובעתיד.

עמ’ 18

כשנשאלת השאלה מהו הדבר החשוב ביותר עבורך
במשכנתא ,התשובה הראשונה שעולה בראשנו היא
ריבית נמוכה.
למה באמת יש לשים לב כשלוקחים משכנתא?
• שההחזר החודשי אכן תואם את יכולת ההחזר העתידית.
• שהסכום המבוקש ,משלים את כלל עלויות הרכישה,
כך שישולמו מההון העצמי תשלומים נוספים ,דוגמת
עו"ד ,מיסים ,תיווך וכדומה.
• שסך כל התשלומים יהיה קטן ככל האפשר.
• יציבות בהחזרים לאורך זמן.
• מסלולים גמישים עם אפשרויות סילוק.
• שתהיה אפשרות לדחות תשלומים ב"תקופה לחוצה".
כדאיות כלכלית או יכולת החזר?
בעזרת המומחים של טפחות ,תוכלו לראות כיצד אפשר
לאזן בין כדאיות כלכלית לבין הצרכים וההוצאות
השוטפות של המשפחה לאורך זמן .אמנם ככל שנקצר
את משך ההלוואה כך נחסוך בסך לתשלום ,בהפרשי
ההצמדה ובתשלומי הריבית .יחד עם זאת ,לא נשכח
שגובה ההחזר החודשי (שעולה ,בשל קיצור התקופה)
עתיד להשפיע על איכות החיים שלכם.
נכון שאף אחד לא רוצה לשלם לבנק  30שנה אולם
חשוב לזכור שיש הוצאות רבות בחיי משפחות צעירות
(ילדים ,בתי ספר ,חוגים ועוד) בעתיד ,כשהילדים יגדלו,
לרוב ההכנסות שלנו יעלו ויחד עם כספים שישתחררו
לנו נוכל לסלק או למחזר את המשכנתא.
אם אתם תוהים לגבי גובה ההחזרים החודשיים
המתאים לכם ,אתם יכולים להשוות את תשלום
המשכנתא לשכר הדירה הנוכחי שלכם (במידה ואתם
משלמים) .האם הוא נוח? גבוה מדי? מאפשר לכם
חסכון חודשי נוסף? בעזרת השוואה זו ,תוכלו לקבל
החלטה מושכלת ומבוססת לגבי פריסת התשלומים
וגובה ההחזר הרצויים.

ישנן שתי בדיקות שכדאי לעשות לפני שמחליטים
לגבי גובה ההלוואה הרצויה:
• יחס החזר  -חשבו את סכום ההחזר החודשי מתוך סך
ההכנסה הפנויה של המשפחה .ככל שהיחס קטן יותר
כך תהיה לכם יותר גמישות .כלל אצבע :לא לעבור יותר
מ 25-30%-מסך ההכנסה הפנויה.
• הכנסה פנויה לנפש  -חלקו את ההכנסה נטו (בניכוי
ההחזר על המשכנתא והתחייבויות נוספות) במספר
הנפשות הבית .זכרו שבנוסף למשכנתא יש לנו עוד
הוצאות כגון גנים ,בתי ספר ,חוגים ,ארנונה ועוד.
בהתאם לנתונים אלו ולסכום המבוקש ,המומחים של
טפחות ,יתאימו לכם משכנתא המתאימה ביותר עבורכם.
מה זה זול? השאלה היא מה אנחנו מגדירים כ"זול".
האם זאת הריבית הנקובה בהצעה או דווקא ההתבוננות
על ההחזר החודשי ,או סך התשלומים שישולמו
במשכנתא כולה .ואולי "זול" הוא דווקא הפגיעה
הנמוכה ביותר ברמת החיים שלנו כיום .כדי להחליט
מה הכי משתלם ומתאים בשבילכם ,ישנם מספר
פרמטרים בהם כדאי להשוות את ההצעות שקיבלתם:
• סך התשלום הכולל  -כמה סה"כ שילמתם בתום
התקופה בהנחה שלא פרעתם מוקדם את ההלוואה.
קחו בחשבון שינויים עתידיים :שינויי ריבית ,הצמדות
למדד ,שינויי שער חליפין במסלולי מט"ח וכדו'.
• הצמדה  -בחלק מההלוואות ,יתרת קרן ההלוואה
לסילוק וגובה התשלום החודשי ,משתנים לאורך חיי
ההלוואה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן או
בהתאם לשערי החליפין (בהלוואות מט"ח).
• יתרה לסילוק מוקדם  -פירעון מוקדם יכול לנבוע
ממגוון סיבות ובהן קרנות השתלמות ,חסכונות ,מכירת
נכס ,מיחזור משכנתא ועוד .לאור כך ,יש לקחת בחשבון
את הגורמים המשפיעים על יתרת ההלוואה בעת
הסילוק המוקדם ,את גובה עמלת הפירעון המוקדם
ומועדים בהם ניתן לפרוע את ההלוואה ללא עמלה.
• קצב ירידת קרן ההלוואה  -ההחזר החודשי מורכב
מתשלום על חשבון הקרן ומתשלום על חשבון הריבית.
ישנם מסלולים בהם אתם מסלקים מהר יותר את הקרן
מה שיגרום לכם לשלם הרבה פחות ע"ח הריבית בסוף
תקופת ההלוואה.
פיזור סיכונים
כשאתם בונים את תמהיל ההלוואה תנסו לפזר סיכונים
ע"י חלוקת התמהיל למסלולים שונים.
המומחים של טפחות יעזרו לכם לבנות תמהיל
שבעזרתו תוכלו לאזן ולהפחית את הסיכון לשינויים
קיצוניים בהחזר החודשי .למשל ,כאשר בנק ישראל
יעלה את הריבית במשק בכדי להתמודד עם אינפלציה
גבוהה (המסלולים הצמודים והפריים בהלוואה שלכם
יעלו) ייתכן כי שער הדולר ,בטווח הקצר ,ירד דווקא.
לכן אחוז קטן במשכנתא במסלול צמוד דולר יכול
לעזור לכם לשמור על החזר חודשי מאוזן עם חשיפה
נמוכה יותר לשינויים עתידיים במשק.
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טיפים לסיכום

• בהחלטה חשובה כמו משכנתא ,חייבים לפנות למומחים ,איתם תוכלו לבחון את החלופות העומדות בפניכם,
לתכנן את התמהיל המתאים ביותר עבורכם וכמובן יעזרו לכם לעבור את המשכנתא בשלום.
• משכנתא הינה עסקה כלכלית גדולה ומורכבת אשר יכולה להשפיע על ההתנהלות הכלכלית של המשפחה.
• ככל שתשקיעו בתכנון ובהתאמה של תמהיל ההלוואה לצרכי המשפחה כך תצטרכו פחות "להתעסק" איתה בעתיד.
• קחו בחשבון שינויים עתידיים ואפשרויות סילוק.
• פזרו סיכונים ,קחו מספר מסלולים שונים בהלוואה.
• תשאלו את עצמכם" :מה חשוב לי במשכנתא".
• תהיו מעורבים .תבקשו אינפורמציה והסברים על המסלולים השונים ועל לוחות הסילוקין שמרכיבים את
המשכנתא שלכם .תשאלו ותבינו את היתרונות והסיכונים בכל מסלול.
המומחים של טפחות ישמחו לעמוד לרשותכם בטלפון  *8860ובסניפים הבאים:
• סניף דרך מצדה ,בניין מרכז הנגב ,ב"ש טל07-68011668:

עמ’ 19
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חבר לחיים!

רוצים לאמץ חבר חדש? כלב בבית שמחה בבית!
מאיה שפילמן מטפלת בשירות הפסיכולוגי
באוניברסיטה העברית וכן בקליניקה פרטית במעש
(ליד פתח תקווה) ובתל אביב .מומחית בפסיכותרפיה
לפעוטות ,ילדים ומבוגרים.

עמ’ 20

הורים רבים עומדים מול העיניים המתחננות של
ילדם המבקש לגדל חיית מחמד .זו יכולה להיות חיה
קטנה ,כמו אוגר או דגים ,או חיה גדולה יותר ,כזו
שדורשת טיפול רב יותר ,כמו כלב או חתול .אז מה
מקור המשיכה של ילדים לבעלי חיים? מהי התרומה
הייחודית של חיות מחמד להתפתחותם של ילדים
ולמערכת המשפחתית בכלל? ומה היתרונות לאמץ
בעל חיים דווקא מעמותה?
“ילדים נמשכים לבעלי חיים באופן טבעי .החל מגיל
צעיר ,מהינקות ממש ,הם מתבוננים ,סקרנים ,מגיבים,
נוגעים ,רוצים להתקרב .תגובות הסביבה יכולות להפוך
את הסקרנות הטבעית הזו לחיבור של ממש.
חיות מחמד ,במיוחד כלבים וחתולים ,דומים לנו
בפעילויות הקיומיות .גם הם
אוכלים ,שותים ,עושים
צרכים ,מחפשים לשחק,
להתפנק ,לקבל אהבה
מצד
וליטוף...
שני ,הם גם שונים
מאיתנו .זו הסיבה
יכולים
שילדים
עליהם
להשליך
מעולמם
תכנים

הרגשי .עם החיה אפשר לדבר ,לחלוק חוויות ,לבטא
רגשות בחופשיות .החיה אינה מילולית ואינה שיפוטית.
הכלבים למשל ,הם יצורים נאמנים המעניקים אהבה
וקבלה ללא תנאים .עבור ילדים ,זו חוויה מיוחדת
במינה .הכלב לא ישאל אותם האם הכינו שיעורים
או למה הגננת כעסה בגן ...הוא פשוט יקשקש בזנבו,
ילקק ויאהב.
ילדים שמטפלים ביצור חי אחר ושותפים באחריות
לתת לו אוכל ,לעזור בניקיון סביבתו ,לשחק ,לטייל
בחוץ ,מתרגלים מיומנויות של טיפול ,נתינה ורוך.
מיומנויות אלו תורמות לפיתוח תחושת אחריות,
הצלחה ומסוגלות ,החיוניים לבניית ביטחון עצמי
ודימוי עצמי חיובי.
עבור ילדים הסובלים מקשיים חברתיים ומחרדה
ביצירת קשר עם חברים ,בעל החיים משמש לא רק
כחבר נאמן ואוהב ,אלא גם כאמצעי המזמן הזדמנויות
להתחברות עם ילדים נוספים באמצעות תיווך בעל
החי .בקליניקה שלי טיפלתי בילדים שחוו נידוי ודחייה
חברתית מצד בני גילם .ואצל אלו שגידלו כלבים
בלטה תחושת האמון של הילד בכלב ותחושה חזקה
שיש מישהו שאפשר לסמוך עליו ,שלעולם לא ירכל
מאחורי הגב או יבגוד באמון.
ילדים מתרגלים באמצעות גידול חיית מחמד מיומנויות

מה הערך של אימוץ חיית מחמד?

“לאימוץ בעל חי מעמותות ,יש ערך מיוחד .אנחנו
מעבירים לילדים שלנו אמונות וערכים מדי יום,
בפעולות פשוטות ויומיומיות וגם בהחלטות
משמעותיות יותר .ההחלטה לאמץ חיית מחמד
מעמותה ,מעבירה לילדים ערכים חשובים לחיים.
הזדהות עם מצוקה של בעלי חיים חסרי בית ,כאלה
שחוו אלימות או התעללות ,יכולה לתרום לפיתוח
רגישות ואמפתיה אצל ילדים ,לא רק כלפי מצוקה
של בעלי חיים ,אלא גם כלפי חברים בסביבה הקרובה,
ואפילו מודעות חברתית רחבה יותר .ההחלטה לאמץ
בעל חיים חסר בית ,יכולה להעביר מסר חינוכי ומוסרי
ולסייע לילד להבין ולהזדהות עם כאב וסבל הזולת,
במקרה זה בעל החיים .כמובן שההסבר הניתן לילד
לגבי עברו של בעל החיים שמאמצים ,צריך להתאים
לגילו ולהתפתחותו הרגשית”.
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חברתיות .הם מבינים שלבעל החי יש
צרכים משלו וכי על מנת להסתדר
ביחד ,יש צורך בהתחשבות הדדית.
תהליך ההתפתחות של ילדים הוא
תנועה מתמדת לאורך הציר של תלות
ועצמאות ,עם גדילה בציר העצמאות
(ולעיתים גם תקופות של רגרסיה) .בעל
החיים נמצא באמצע .הילד מבין כי בעל
החיים נפרד ממנו ,גם כשיש ביניהם
אהבה רבה וחוויות של שיתוף ו”ביחד”
בחלק מהזמן.
בנוסף ,הקשר עם בעל החיים ,שלא יכול
להביע את עצמו בצורה מילולית ,תורם
להתפתחות היכולת להבין מצבים דרך
“קריאת” שפת הגוף וההתנהגות של
האחר .הטיפול והקשר האוהב עם בעל
החיים מאפשר לילד לפתח אמפתיה
והתחשבות בצרכים ובתחושות של הזולת”.

חיות מחמד במשפחה

“ילדים אינם מבוגרים ולכן לא מומלץ להסתמך עליהם
שיהיו המגדלים העיקריים האחראיים על בעלי החיים,
גם אם הוא אהוב על ידם מאוד .כדאי להורים לקחת
בחשבון שהמחויבות לטיפול היא עליהם ,תוך שיתוף
הילדים .לפני האימוץ לחיק המשפחה ,על ההורים
לחשוב האם הם מסוגלים לעשות זאת ולעמוד
במחויבות הנדרשת ,ולקחת בחשבון את היתרונות
הנפלאים של גידול חיית מחמד ,ביחד עם האחריות
והמחויבות ברמה הטכנית ,הרגשית והכלכלית .כדאי
לחשוב מראש מי יהיה אחראי על מטלות שונות
הקשורות לגידול בעל החיים .חשוב לציין כי ילדים
הצופים בהוריהם מטפלים במסירות בבעל החיים
משליכים מכך על עצמם ,מבינים שהאחריות והתמיכה
ההדדית היא חלק מההתנהלות בבית וזה עשוי לתרום
לתחושת הביטחון והלכידות המשפחתית”.
www.hayeled.co.il

הילד והכלב במסגרת משפחתית

הוטרינר ד"ר ארי דושניק הבעלים של רשת המרפאות
"בית חולים לחיות" ( ת"א ,קריית אתא ,בני ברק) מחלק
טיפים שיעזרו לנו לשלב נכון את הכלב במסגרת
המשפחתית ובו זמנית לגדל ילד אחראי ,דואג ורגיש.
בטבע הזאב חי בלהקה .בראש הלהקה היה הזכר
"האלפא" ,לצידו הנקבה ולאחריהם כל השאר (האחים
והאחיות) .המבנה הזה נשמר גם במסגרת המשפחתית.
"המשפחה מהווה עבור כלבנו "להקה משפחתית"
כאשר אב הבית או המגדל האחראי הוא לרוב "מנהיג
העל" עבור הכלב והוא יקשיב לו יותר מלאחרים.
ישנם מקרים שבהם לא ברור מהו מעמדו של הכלב,
מה יגרום לו לעשות דברים כדי להתחרות על מקומו
ולהתקרב למנהיגים  -ההורים .לדוגמא ,הוא נושך
נשיכות קטנות את הילדים ,חוטף להם אוכל מהיד

או קופץ עליהם .על ההורים להבין שהמיקום הנכון
של הכלב יהיה תמיד בסוף סולם ההיררכי אחרי הילד
הצעיר בבית .העברת מסר זה לכלב ושילוב מלא של
הילד בכל האחריות הכרוכה בשלומו וחינוכו של הכלב
כמו ,להאכילו ,להוציאו לטיולים ,לסרקו ולקחת אותו
עם ההורה לוטרינר יקל את גידול הכלב ויטמיע בילד
ערכים של מנהיגות ,אחריות ,בגרות ורגישות שאי
אפשר ללמוד בשום בית ספר.

עמ’ 21

clean STYLE

בפסח הזה

מנקים גם את הנפש
מאת :אורלי ניצן
רובנו נוטים למלא במשך השנים ,את הבית החיצוני אך גם את הפנימי (הנפש) .אנו אוגרים חפצים
ופרטי לבוש לצד זיכרונות ,הרגלים ,אמונות ,קשרים שכבר אינם מתאימים לנו ,וידיעה איך
דברים אמורים לקרות .פסח הוא זמן נפלא להתנקות  -האביב הוא הזמן הטוב ביותר להתחדש.

עמ’ 22
אורלי ניצן – מעצבת פנים עפ"י תאריך לידה .מומחית
לקוסמולוגיה סינית ומרצה בנושא .מתאימה את הבית
לצרכים המולדים של הדיירים ,ע"י חיבור בין גורמים
שאינם גלויים לנו ,אך משפיעים על חיינו ,כנהוג
במזרח .מאבחנת את האזורים הטובים בבית ,לעומת
האזורים המעכבים ומתכננת את השיפוץ בהתאם.
מתרגשת מהפצת החכמה הקלאסית של המזרח,
מהשימוש בכלים המדוייקים ,ומהזכות להיות שותפה
לצמיחתם של אנשים.
צמחים יוצאים מתרדמת החורף ,אנשים מתעוררים
מוקדם יותר .האביב הוא זמן השינוי ,האביב
מביא אתו רצון להתרענן .פתאום אתה מוצא
עצמך עושה דברים אחרים בבית (מפנה ,צובע,
משפץ) .הדחף הפנימי מוביל לרצון לשינוי בבית.
כל מה שאינו נחוץ לנו ברגע הזה שואב מהאנרגיה שלנו
ומחליש אותנו .הוא גם מעכב כניסת חדש .כדי לארח
משהו חדש בחיינו ,כדאי לפנות לו מקום .התחדשות
דורשת קלילות וקלילות דורשת שחרור עומסים.
כיצד אפשר לנקות בפסח גם את הבית הפנימי
(הנפש)?
• לשחרר עומס פיסי – להיפטר מכל מה שאינו
מתאים לנו ,עומס רהיטים ,חפצים ובגדים וללכת על
הגישה המינימליסטית .LESS is MORE

• לשחרר התנגדות לקיים/ללא קיים בחיי .להסכים
לעצב את הבית בהתאם לתקציב העומד לרשותנו.
• לשחרר דחיינות .זה הזמן לסידור ניירת ,פירעון
תשלומים וכו’
• לשחרר חוסר אותנטיות .לשאול :האם אנו פועלים
ביומיום עפ"י תכתיבי הסביבה והטרנד המוביל? או
שהבית זה הביטוי האישי שלנו והעיצובי שלנו?
• לשחרר את העבר .לעיתים קרובות מדי אנשים
ממקמים רהיטים וחפצים בבית רק משום שהם
קיימים .התבוננו בכל פינה בבית ושאלו :האם הפריט
הישן עדיין מתאים לרוח הבית היום? אם לא – היפטרו
ממנו ומכל אותם חפצים שקבלתם מהדודה ואין להם
ערך ושימוש אצלכם.
חישבו ,מה משרת היום את הצרכים שלכם ופחות
מה מקובל.
אדם שמסוגל להתבונן כך הוא אדם חופשי.
הבית הפנימי מנווט את הבית החיצוני .בבית החיצוני
מצטבר אבק ,כתמים ופירורים .בבית הפנימי שוכנים
פחדים ,אמונות ,חוסר בטחון ועוד .אם אנו כבר מקרצפים
את הבית החיצוני ,לא נעביר סמרטוט גם על הנפש?

עמ’ 23

לצפייה בסרט

לאתר הפרויקטwww.concept-eshkolot.co.il :

TOURISM

“דרך היין”

 מטה יהודהצילום איל קרן

“על היין” פורטל היין של דני רובין
WWW.ALHAYAIN.COM

רציתי לקחת אתכם הפעם לטיול של יין
ואני מבטיח לכם שאם תרצו ,זה יהפוך
גם טיול של אוכל לקראת הצהרים .טיול
של זוגות ,טיול של חברים ,טיול של פסח.

עמ’ 24

ג’נבה רזרב ₪ 110 .2009

יקב משק יין הנס שטרנבך – מושב גבעת ישעיהו .83
הטלפון 02-9990162 :גדי שטרנבך הוא
הבעלים והיינן של יקב הבוטיק החביב הזה מול
נוף משגע ובוסתן אורגני .היקב מייצר יינות
מענבים המגיעים מכרם ג’נבא הנטוע בנחל
חכליל .שמות אלה יופיעו על בקבוקי היינות
של יקב הנס שטרנבך והם מביאים לידי
ביטוי את תמונת האזור .ביקב גם תוכלו,
אם תחפצו ,להזמין לעצמכם ארוחת בוקר
המבוססת על גידולים אורגניים ומטבח
מקומי המעדיף חומרי גלם מהאזור
ומהגינה שעל יד הבית .גדי ורעייתו
מפליאים בעשייה הקולינארית לצד יינות
נהדרים בעלי פוטנציאל השתבחות עם
הזמן.
בצאתכם את מושב גבעת ישעיהו ,תפנו
שמאלה בכוון הפוך לצומת שממנו החל
המסע ותעשו את דרככם במעלה הכביש
אל היישוב צפרירים 2 .הפתעות אזמן לכם ביישוב
זה .הראשונה ,איך לא ,של יין והשנייה של אוכל ושתי
ההפתעות לא פחות ממקסימות.
יקב צפרירים – צפרירים  ,48טל’ לורי 052-4493042
ושייקה  .052-4284329לורי ושייקה לנדר יארחו אתכם
ביקב הבוטיק המשפחתי הזה הנמצא בחצר משק
ביתם .לורי היא הייננית והיינות של היקב נקראים על
שם החורבות הארכיאולוגיות הסמוכות לכרמי היקב.
היקב מייצר כ 5,000-5,600 -בקבוקי יין בשנה מזני

דני רובין

בעל פורטל “ על היין”

הענבים קברנה סוביניון ,מרלו ,קברנה פרנק ,זינפנדל,
סירה ופטיט סירה .היקב שומר על עקביות באופי
היינות והזהות הטרוארית נאמנה לבית הגידול .הזוג
לורי ושייקה מה-זה חמודים והיינות מעניינים .תנו
ללורי להוביל אתכם לאורך הטעימה היא נהנית מכל
רגע .מובטח שגם אתם.
נעשיתם רעבים? בטח שכן.
הקדירה של סבתא ,050-2583849 ,02-9921875 -
נמצאת במרחק  2דקות נסיעה מיקב צפרירים .בתוך
חצר ביתה של רינה לוי ,אישה חמה ,אוהבת ,טובה
ומקסימה .הנוף מחצר הבית הצופה אל העמק מדהים
והאוכל מה-זה טעים .אם אתם צמחונים או טבעונים,
המקום יהווה עבורכם גן עדן וגם אם לא ,תרגישו כך
בסוף הארוחה .התפריט כאן עשיר ,טרי ,צבעוני ,מזמין
וטעים והמחיר סביר .תתקשרו להזמין מקום ותנו
לרינה להאכיל אתכם אוכל של בית עם נגיעות של
אימא.

פטום  2012בלנד אדום ₪ 120

זה לא אני שעשיתי משהו על מנת לקבע עבורכם את
יעדי הביקור אלא ודווקא אותה פיסת אזור הנמצאת
על “דרך היין” של מטה יהודה שהזמינה זאת עבורכם.
צומת ליאון-שריגים בשפלת יהודה נמצאת על כביש
 38וזאת תהיה נקודת המפגש או המוצא ליום הכיף
הזה.
אני אקח אתכם ליקבים ולמסעדה ביתית למפגש עם
ייננים ,יינות ,ואנשים מקסימים ,עם סיפורים מעניינים
ביקבי בוטיק קסומים וכולם נמצאים במרחק כל כך
קצר מהצומת ימינה או שמאלה איך שתבחרו להתחיל
את הטיול.

TOURISM

קסם ₪ 90 2012

שבעתם? בטח תרצו עוד יין .בואו ונרד בחזרה לצומת
ונעשה את דרכנו בדיוק ממול .המושב הראשון מימין
לכם הוא שריגים וברחוב הגפנים  36תמצאו את...
יקב שריגים –  050-6234110 ,02-9991512רונית
ואוריאל הררי היינן ישמחו לארח אתכם ביקב הבוטיק
שלהם כשתורת עשיית היין כאן היא  50%ענבים 50%
עבודת יינן .היקב מייצר כ 3,000-בקבוקים בשנה של
יינות אדומים מתיישנים שזמן ההשתבחות המינימאלי
שלהם בחביות טרם ביקבוקם אינו פחות מ 18-חודש.
הייחוד והאופי ניכרים ביין וטעימת היינות באוהל
האינדיאני או בחצר החורשה מעניקים ערך מוסף
לנופך החווייתי.
יצאנו מהמושב ועשינו את דרכנו הפעם ימינה במעלה
הכביש ליקב האחרון .ואגב ,המסלול שהכנתי עבורכם,
לגמרי לא מקובע ואתם יכולים לבחור להתחיל ביקב
האחרון כיקב הראשון ולכוון את שעת ארוחת הצהרים
שלכם בהתאם.

יקב עגור – מושב עגור בכניסה ליישוב מיד שמאלה.
 054-4759672 ,02-9995423יינן שוקי יישוב .אל
תוותרו בשום תנאי על היקב הזה ועל המפגש עם
שוקי .האיש הזה מדהים ,חכם ,עתיר ידע וניסיון
והיינות שלו נהדרים .היקב מציע לכם נוף משגע
המשקיף אל כרם סמוך והחוויה כאן היא ענקית.
אל תפסחו על אף יין ששוקי או חיליק עוזרו
הנאמן יטעימו לכם ותעשו לעצמכם טובה
אם תכבו או תעבירו את הטלפונים שלכם
למצב שקט ותאזינו בקשב רב למה ששוקי
בקולו הרגוע והמאוד שקט מספר לכם על
היין .יודעי דבר מספרים ,שהוא “מכניס
הרבה נשמה בתוך הבקבוקים”.
חג שמח!
ק(-קברנה) ס(-סביניון) ם(-מרלו)

קברנה סביניון ₪ 105

הרמיטאז’

קרדיט צלם אלעד גונן.

עמ’ 25

הרמיטאז’ ,בוטיק יינות
למי שלא מזדמן לבקר בהרי יהודה ,מומלץ לבקר במוזיאון היין הרמיטאז’ בעין המפרץ אשר מהווה
גן עדן עבור חובבי היין בישראל ,עם שיק וניחוח אירופאי .מעבר לממכר יינות ,המקום מהווה חוויה
ויזואלית וטעימה למבקרים .את הבוטיק עיצב האדריכל מיקלה סימאונה מאיטליה ,בהשראת אומנות
הרנסנס ואכן כשנכנסים לחנות חשים מיד את החיבור בין עולם היין ,המוסיקה והאומנות .המוטיבים
העיצוביים כולם הינם על טהרת החומרים הטבעיים :עץ ,אבן וזכוכית .בקבוקי קוניאק משמשים גופי
תאורה ,מזקקת יין מעוצבת שבסופה חבית יין מעץ אלון צרפתי שבה ניתן לשתות להנאה .החלל הינו
תצוגה מרהיבה של יצירות אומנות שנבחרו בקפידה כשמעל כולם מתנוסס ציור הפרסקו ,הסעודה
האחרונה של דה וינצ’י שהיווה השראה לעיצוב החנות .בפינת החנות עוצב בר יינות עם כסאות גבוהים
ולצידו פינת סיגרים משובחים עם שולחנות וכסאות מרופדים בגוונים חמים ,דבר המוסיף לאווירה
ההרמונית השוררת בחלל ומממש את שאיפתו של הבעלים ליצור חוויה עבור לקוחותיו .הבוטיק כולל
סדנאות ,הדרכות יין לחברים ,חדרי סיגרים ובירות מקצועיים וגלריה.

איך לא חשבנו על זה קודם?
idea

רעיונות לחיים פשוטים

פולקע מסננת תבלינים למרק
מכינים מרק ירקות ולא רוצים שהתבלינים יתפשטו
ורק הטעם יהיה אנין עם ארומה מתובלת.
המסנן של סוהו יאגוד את כל ירקות התבלינים ובסוף
הבישול פשוט תוציאו את הפולקע אך טעם התבלינים
ישאר במרק.₪ 44.90 .

סלט מעוצב
קישוטים לסלט תמיד עושים חשק לאכול .לא צריך
להתאמץ עם הקולפן והמחדד המעוצב של סוהו.
 ₪ 35.90ומעגל הקישואים .₪ 42.90
להשיג ב”סוהו עיצוב ישראלי”

עמ’ 26

אחסון נעליים
רגע לפני שמתכננים את המדרגות לקומה השניה בבית
אל תשכחו שמדובר בשטח אכסון לכל זוגות הנעליים
בבית.

צילום :דן לב

גלילאו גלילאו...יש לי רעיון!
כשהמים שוטפים כל הרעיונות מתחילים לצוץ,
פתאום נזכרנו שצריכים לקנות משהו בסופר
או שיש פגישה חשובה .ממו עמיד למים בתוך
האמבטיה יפתור את העניין.

קוטג‘ אחרון!
ובנוסף מפרט טכני משודרג
עמ’ 27
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חפשו
אותנו ב-

החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך ו/או לשנות את תנאי המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי .ט.ל.ח

connecting

מחוברים
הצעות לבילוי
מאת :לימור ריהנה

קייטנה

תערוכה

“ביקור הצעצועים”
צעצועים ומשחקי ילדות במבט נוסטלגי ועכשווי

“הצעצועים” הינה תערוכה חדשה המציגה צעצועי ילדים
בהם שיחקו ילדים בעשורים הראשונים של המדינה
וצעצועים חדשים שחלקם בהשראת הצעצועים הישנים
והם מבטאים כמיהה נוסטלגית.

עמ’ 28

אין ספק שנופי ילדותנו בשנותיה הראשונות של המדינה
ואפילו לפני עשרים שנה אינם דומים לנוף ילדותם של
הילדים כיום ,אך צרכי האדם ,הגדול והקטן ,לא השתנו
כמו שלעתים נדמה .הצעצועים והמשחקים ,גם אם
יפשטו צורה וילבשו אחרת ,עדיין הינם בבחינת מפתח
אל עולם של דימיון ,חושים ,התנסויות חברתיות ,שיתוף
פעולה ,תנועה ,אתגר ,סבלנות ,משא ומתן ,הישגיות ועוד.

הילד וכלבו
בהמשך לכתבה שלנו על הערך הרב שכלב נותן
למשפחה שלו ,בכלביית אפיקים מתקיימת כבר עשרים
שנה קייטנה חווייתית מלמדת ומקסימה לילדים" .הילד
וכלבו”-קייטנה ייחודית בקיבוץ אפיקים ,סמוך לכינרת,
בה הילד מוזמן עם הכלב הפרטי שלו ועובר חוויה
מעצימה וכייפית לו ולכלב ,עם ילדים בני גילו מכל רחבי
הארץ .לילדים שאין כלב ממתינים הכלבים המדהימים
של הכלבייה .אז מהרו להירשם לקראת החופש הגדול.

התערוכה היא הזדמנות למבוגרים בינינו להיזכר בילדותם הקייטנה הינה לפי קבוצות גיל:

ומזמנת לדור הצעיר מפגש עם הצעצועים בהם שיחקו
הוריהם והורי הוריהם .בפינת יצירה יתאפשר להורים
וילדיהם לשחק שוב במשחקי הילדות ולחזור לרגע להיות
ילדים כמו פעם .התערוכה אשר מוצגת לכבוד שבוע
העיצוב חולון (שיתקיים בחוה”מ פסח) תפתח בגלריית
המשכן “בית מאירוב” בחולון ותתקיים בתאריכים לילדים מגיל  :9-13קייטנה יותר מקצועית הכוללת
 30.5.15 - 14.3.15סיפורי הרפתקאות כמו טיפוסי חבלים לצד פעילות
התערוכה מוקדשת חברתית מגבשת וכל זה שלכל ילד כלב משלו.
לזכרו של האמן
והמעצב בני רוזן ז”ל לילדים מגיל  :13-15המחנה .המחנה הוא מסע של
אשר עולם הילדים נערים ונערות אל תוך הקסום והאפשרי מכיוון החשיבה
של הכלב וכולל אילופים מיוחדים וקשר עמוק עם הכלב
היה נר לרגליו.
שלו.
לילדים מגיל " :7-9קייטנת גורים" לומדים לאהוב ולחוות
חוויות של כלבנים צעירים .לכל ילד יש כלב .בקייטנה
יש יום סנפלינג ,יום של חיפושים ומשחקים מיוחדים
עם הגורים.

כלביית אפיקים היא הכלבייה הגדולה בישראל ובה כלבי
לברדור וגולדן רטריבר וכלבי רועה גרמני עם יכולות
מיוחדות של הצלה ואילוף .הכלבייה מתמחה בגידול
כלבי משפחה לאופי מושלם ובכלבנות טיפולית.
לפרטים – כלביית אפיקים -

www.afikimdogs.co.il

קרוב ל 4000-שנה מקיימת יפו ,מערי הנמל
העתיקות באגן הים התיכון ,דיאלוג מרתק בזמן ,בין
שכבות תרבות שעיצבו את זהותה .עברה הססגוני
של העיר משמש מקור השראה לתערוכה .עשרים
ושמונה צורפים משתתפים בתערוכה “שכבות”
ויוצרים ביטויים אישיים רב גוניים למושג שכבות
דרך יצירת התכשיט .היוצרים מעוררים שיח מחדש
למושג שכבות ואומנות ,היסטוריה ותרבות ועד
קריאת תיגר על הנורמטיבי והמוכר.
אוצרים :אבי וינוגרד ויעל פרידמן

תערוכת נייר בינלאומית
במוזיאון יפו ת”א

תערוכות

במוזיאון יפו ת”א

2.5.15 - 1.3.15

connecting

תערוכת צורפות “שכבות”

30.8.15 - 31.3.15

לרוב אנחנו מקמטים נייר כשמשהו לא מצליח לנו...
איך קימוט נייר הופך להיות אמנות ,וכיצד הוא מחקה
את הפעילות בטבע? במסגרת התערוכה יוצגו יצירות
'מקומטות' של האמן הצרפתי המוערך וינסנט פלודרר.
אוצר התערוכה ,פול ג'קסון ,אמן נייר מקצועי מאז
 .1982פסליו בקיפולי נייר מוצגים במוזיאונים וגלריות
ברחבי העולם .בנוסף ייערכו סדנאות באמנות הנייר לכל
המשפחה .בשיתוף המרכז הישראלי לאוריגמי .המבקרים
יוכלו להתנסות בשלוש סדנאות במקום אחד :קיפולי
נייר-קימוטי נייר-חיתוכי נייר.
עלות הסדנה –  ₪ 35לאדם (לערכה אחת) .מתאים לגיל 4
ומעלה ,כאשר לגילאי  4-5תינתן ערכה מותאמת .לגילאי
 3ישנו צורך בליווי הורים .בימי חג וחול המועד המוזיאון
יהיה פתוח בכל ימות השבוע ,החל מ 10:00-ועד .18:00
כתובת המוזיאון :רחוב טיילת מפרץ שלמה  ,10יפו
העתיקה  -תל אביב
דמי כניסה :מבוגרים  ,₪35 -ילדים ונוער (,₪25 - )3-17
כרטיס משפחתי  4מבקרים  ,₪ 100 -חיילים /נכי צה"ל/
שירות לאומי/תושב ת"א/סטודנטים  ,₪30 -אזרחים
ותיקים ₪15 -

סינדרלה  19במרץ בבתי הקולנוע

סרט

מי לא מכיר את סיפור סינדרלה? ועכשיו בהפקה חדשה לסיפור הקלאסי" .סינדרלה" מגיעה אל מסך הקולנוע ומפיחה
חיים חדשים בתמונות הבלתי נשכחות מיצירת המופת של אולפני דיסני משנת  .1950בסרט בבימויו של הבמאי
מועמד לפרס האוסקר קנת בראנה ("תור") מככבת בתפקיד סינדרלה השחקנית לילי ג'יימס ("אחוזת דאונטון"),
השחקן ריצ'רד מאדן ("משחקי הכס") בתפקיד הנסיך ,זוכת פרס האוסקר קייט בלנשט ("יסמין הכחולה") היא האמא
החורגת והשחקנית מועמדת לפרס האוסקר הלנה בונהם קרטר ("נאום המלך") היא הפיה .צוות יוצרי הסרט כולל את
זוכה פרס האוסקר שלוש פעמים ,המעצב דנטה פרטי ("הטייס"" ,הוגו" ,סוויני טוד") ואת מעצבת התלבושות זוכת
שלושה פרסי האוסקר סנדי פאוול ("הטייס" ,שייקספיר מאוהב").

עמ’ 29

Delicious

פסח מן הצומח

בבתים רבים חוגגים את חג האביב עם מנות על טהרת הצומח ,ששמות במרכז את תוצרת
האדמה שהתברכנו בה .אורי שביט מהבלוג "טבעוניות נהנות יותר" ומנחת סדנאות בישול
מגישה שלושה מתכוני חג מנצחים ,לא רק לצמחונים ולטבעוניםwww.vegansontop.co.il .

ממרח עדשים שחורות ובצל
 500גרם עדשים שחורות ,מבושלות לריכוך במים ללא מלח
 1בצל גדול ,פרוס גס
 1/2כוס אגוזי מלך
 1/4צרור פטרוזיליה ,קצוצה גס
 2גבעולי בצל ירוק (החלק הירוק בלבד) ,קצוצים דק
שמן זית
מלח ים אטלנטי ,פלפל שחור גרוס טרי
מחממים מעט שמן זית במחבת ומטגנים את הבצל במשך  5-8דקות ,עד
לריכוך והזהבה .מסירים מהאש.
מניחים במיכל של מעבד מזון את העדשים המבושלות ,הבצל המטוגן,
האגוזים והפטרוזיליה .יוצקים מעט שמן זית ומעבדים לקבלת משחה גסה או
חלקה (ניתן להוסיף מעט מים למרקם חלק יותר).
מוציאים לקערה ,מוסיפים את הבצל הירוק ומתבלים במלח ובפלפל .טועמים
ומתקנים תיבול.

פולנטה צלויה עם צ’ימיצ’ורי (חומרים ל  6-4מנות)

טוחנים היטב

עמ’ 30

מערבבים

 1כוס קמח תירס
 1/2ליטר מים
 1/2ליטר חלב סויה לא ממותק
 1כפית מלח ים
 1כף גדושה שמן קוקוס
לקרם קשיו (מומלץ להכין כמות כפולה):
 3/4כוס אגוזי קשיו ,מושרים במים למשך לילה
 1/4כוס מים
 1שן שום
 1/4כפית מלח
לצ'ימצו'רי:
 2כוסות תערובת עשבי תיבול ,קצוצים דק מאד (נענע,
פטרוזיליה ,בזיליקום ,כוסברה ,גבעולי שום ירוק וכדומה)
 1פלפל צ'ילי ,קצוץ
מיץ טרי מלימון אחד
 1/4כוס שמן זית איכותי
מעט מלח ים
מרתיחים את המים וחלב הסויה בסיר כבד .מוסיפים את המלח .מוסיפים לאט ובהדרגה תוך כדי בחישה במטרפה את קמח
התירס למים המבעבעים ,על מנת שלא יווצרו גושים .בוחשים בעזרת כף עץ ומביאים לרתיחה ,מנמיכים את הלהבה ומניחים
להתבשל במשך כ 20-דקות תוך בחישה מדי פעם ,עד שהפולנטה מסמיכה מאד ונפרדת מדפנות הסיר .מסירים מהאש.
מוסיפים לפולנטה שבסיר את שמן הקוקוס וקרם הקשיו ומערבבים היטב .משטחים בתבנית .מניחים להתקרר ולהתגבש במשך
לפחות  15דקות (אפשר להכין עד יומיים מראש ולאחסן במקרר) .מחממים תנור ל 180-מעלות .חותכים את הפולנטה המוצקה
למשולשים או מלבנים וצולים בתנור החם במשך כ 10-דקות ,עד שהיא הופכת פריכה ומשחימה מעט .מגישים עם הרטבים.

חיתוכיות שוקולד ,מייפל ואגוזים (חומרים ל 30-ממתקים)
 200גרם תערובת אגוזים קצוצים גס (מלך ,פקאן ,לוז ,קשיו ,שקדים – מה שבא)
 200גרם שוקולד מריר איכותי  60%מוצקי קקאו
 120מ"ל קרם קוקוס
 1/4כוס סירופ מייפל טבעי
מחממים מחבת יבשה וקולים עליה את האגוזים הקצוצים ,תוך כדי ערבוב .מוסיפים את
המייפל (זהירות ,זה יבעבע) ומערבבים מיד כך שכל שברי האגוזים יצופו .מסירים מהאש.
משטחים את האגוזים הממותקים בתבנית בשכבה אחידה בגובה של  1-2ס"מ ומאחסנים
בינתיים במקרר או במקפיא .בסיר קטן מעל להבה נמוכה ממיסים את השוקולד עם קרם
הקוקוס ,תוך כדי בחישה ,עד שמתקבל קרם חלק .מוציאים את התבנית עם האגוזים
ויוצקים עליהם את קרם השוקולד החם .משטחים היטב ומעבירים למקרר למשך שעתיים
לפחות ,להתמצקות (אפשר לזרז תהליכים במקפיא) .חותכים לקוביות ומגישים .אם נשאר
משהו – שומרים במקרר.
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לגור בתוך ציור

הגדול

דירות  4ו 5-חדרים,
דירות גן ופנטהאוזים מפוארים!
חפשו אותנו ב-

מגדל העמק

עמ’ 31

כל אחד והקונספט שלו

חברת ארזים
מאחלת לכל בית ישראל
חג פסח שמח!

משלה שמאחד ומייחד אותה .אנו ,בחברת ארזים
ל
ללכלל משפחה יש סגנון
קשובים לסגנון הייחודי שלכם ומבינים כי לסביבת המגורים יש השפעה
על חיי היום יום .חברת ארזים בחרה לשים את הקונספט שלכם במרכז
ולאפשר לכם להביא אותו לידי ביטוי בחווית במגורים המתאימה לצרכיכם.

 Conceptפלח  - 5באר שבע

 Conceptהוד השרון

 Conceptנס ציונה-מתחם חיל השיריון
ומתחם ההסתדרות

 Conceptדרך השלום  -ת“א

