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פסח אפריל 2016

פסח שמח!!!

מתחם הבוטיק בגבעת הרקפות
דירות  4ו 5 -חדרים ,דירות גן ופנטהאוזים מפוארים

מתחם בוטיק פרטי
וד לשטח ציבורי ירוק
צמקום בשכונה מבוקשת
מי
 2דירות בקומה
 6קומות בכול בניין
מפרט טכני עשיר
חיי קהילה פעילים
גישות לצירים מרכזיים
נפארקים ציבוריים
וסדות חינוך מצוינים
מ

ם  9פלוסים ,לפחות.
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*המבצע לחודש ימים בלבד .החברה רשאית לשנות ,לקצר או להאריך את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד ט.ל.ח
חפשו אותנו ב-

תוכן

עניינים
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פרעה  -הסיפור שלא סופר

קוראינו היקרים,
אני גאה להגיש לכם לקראת הפסח את הגיליון החמישי
של  - HOME CONCEPTעיתון הלייף סטייל של
חברת “ארזים” .התגובות החמות שקיבלנו מכם ,לקוחותינו
וקוראינו היקרים ,על הגיליונות הקודמים ,מחזקות ומעודדות
אותנו להמשיך ולספק לכם מידע מעניין ואיכותי שתורם
לכם ידע ועצות המביאים לכם תועלות והנאות גם לביתכם,
אבל גם לעשייתכם מחוצה לו.
גם בגיליון זה אנחנו מביאים לכם מבחר כתבות ועצות
המעדכנות אתכם בכל מה שחדש ,מתפתח וקורה במגוון
תחומים הנוגעים לכם לקראת חג הפסח והאביב.
ומה ממשיך ומתפתח אצלנו ב”ארזים”? ובכן ,הדבר המשמעותי
ביותר שכיף לנו להתגאות בו הוא ההוצאה לפועל של החזון
שלנו .לא בדיבורים ובכוונות – אלא בביצוע בפועל! במרכז
החזון שלנו ניצב השרות שלנו ללקוחותנו ,או כפי שאנחנו רואים
אתכם – חלק ממשפחתנו .כל מי שהיה איתנו בקשר בעת
האחרונה כבר חש וזכה לתוצאות של ממש מהשדרוג
שלנו בתחום חשוב זה.
בגיליון הקודם שלנו דיווחנו לכם על ההנפקה המוצלחת
שביצעה חברת האם שלנו “קבוצת אורון אחזקות והשקעות
בע”מ” בשוק ההון .ובכן ,מגמת המנייה של הקבוצה
מצביעה על כך שאנחנו כנראה עושים דברים טובים ושיש
אמון בעשייה השוטפת של החברות.
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עושים כבוד לספרים
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בחודשים הקרובים נתחיל בשיווק של פרויקטים חדשים
וביניהם פרויקטים בעיר רעננה וקרית ביאליק .בקרוב נתחיל
בעוד שורה של פרויקטים חדשים וביניהם בתל אביב ובנס
ציונה .אנחנו מרחיבים את פעילותנו גם במסלולים של
התחדשות עירונית בתמ”א  38ו”פינוי בינוי”.
לאחרונה גם ערכנו מספר כנסי לקוחות :בבאר שבע קיימנו
כנס היערכות לקראת מסירת הפרויקט “רויאל קונספט”;
בפרויקט “קונספט אשכולות” ערכנו כנס לקוחות להצגת
המפרט הטכני לוילות החדשות; גם בפרויקט “קונספט וואלי
בנס ציונה” ובפרויקט “קונספט בשדרה בתל אביב” נערוך
בקרוב כנס לקוחות לקראת מסירת הדירות החדשות ,ועוד
שורה של כנסים כאלה מתוכננים לתקופה הקרובה.

סברס
יין לחג
מחוברים
עמ’ 3

שערfotolia :

עיצוב והפקה:
קו האופק מערכות פרסום ותדמית
מנהלת הפקה:
עיצוב גרפי:
יוליה יצקייר ,רוני אמיתי ,סטודיו קו האופק
יועצת מקצועית:
לימור ריחנה
כתובת המערכת:

איתן אפוד ,מנכ”ל
חברת ארזים

זכוכית

חג שמח!

שרהלה סגל

קוראות וקוראים יקרים :בשם כלל העובדים והמנהלים של
חברת “ארזים” אני מאחל לכם ולכל בני משפחותיכם,
חג פסח שמח ואביב של פריחות והנאות.
מי ייתן ונזכה כולנו להרבה שמחות.

החזון

קו האופק ,יגאל אלון  157ת”א
info@kav-haofek.co.il

LIVE YOUR STYLE

love
is in the air
כמו בכל שנה ,בוחרת חברת פנטון האמריקאית בשני צבעים שייצגו את השנה .לשנת  2016נבחרו רוז קוורץ
בגוון הורוד ,הידוע בעולם הקריסטלים כאבן האהבה והסרניטי שהינו בגוון תכול-סגול שמשמעו שלווה ורוגע.
שני הגוונים הבהירים משתלבים בהרמוניה ויוצרים אוירה רגועה ונעימה בבית .הצבע החם והמרגיע של הורדרד
והתכלת האורירי שמביא איתו שקט ,בריאות וקרירות מעוררים בנו רצון לסדר ,שלום וסובלנות ומפיג את
המתחים מהמציאות הכאוטית בה אנו חיים.

צמיד CHARLES&KEITH

לק ואניטיי פיירסט

essie professinal Vanity Fairest

₪ 56

משקפי שמש
₪ 29

Adika

₪ 199.90

תיק איפור עם כותרות וורדים בז'
ויקטוריה סיקריט
₪ 209.90

עמ’ 4

שעון מיני מאוס ,השיג
₪ 170

בFull Spot-

גופיה תכלת גליתה
₪ 180

בושם  la vie belleמבית לנקום 50 ,מ”ל
₪ 545

תיק מבית המותג,
₪ 350

סניקרס הפנתר הורוד
להשיג
₪ 49

בwww.LOLFASHION.co.il -

סט  2שולחנות צד עגולים מדגם טמפה
ברשת URBAN
₪ 390

Full Spot

LIVE YOUR STYLE

מפיות בצבע ורוד/תכלת פוקס הום
₪ 12.90
סדרת כלי עץ סרביס ,ברשת ביתילי
מ ₪ 39-עד ₪ 158

מצלמות פולרוד חדשות
₪ 499

רדיו וינטג לסטורי
₪ 349

מעמד עוגה בצבע ורוד פוקס הום
₪ 139.90

תרמוסים של המותג ארקוסטיל
להשיג ברשת
₪ 85

Arcosteel Kitchen

קולב מודל הרמוניה לבית
₪ 199

ספה אלמה במחיר במבצע ברשת ביתילי
₪ 4,990

CROSLEY

צילומים :אפרת אשל ,אודי דגן ,יחצ חול ,ישראל כהן ,אסף לוי ,ליז בינשטןק ,שי פרנקו ,יח”צ

גולף אנד קו
פמוט קטן ₪ 59.90
פמוט גדול ₪ 79.90

NORDIA

עמ’ 5

HOME style

סקנדינביה בבית
מאת :לימור ריהנה

בשנים האחרונות ,לצד העיצוב השבדי
מאיקאה התעורר טרנד העיצוב הסקנדינבי
שנהנה מפופולריות רבה.

איזון ושקט מבלי לשדר קור או ריחוק ובעיקר מייצג
את הפונקציונאליות לצד עיצוב ואיכות ברמה הגבוהה
ביותר .כיצד ניישם את טרנד העיצוב הסקנדינבי
בעיצוב הבית?

דיוק בבחירת פריטים.

העיצוב הנורדי דורש דיוק בפרטים .הימנעות מעומס
אביזרים בחלל כדי ליצור חלל שקט ,נקי וחם .מומלץ
לשלב חומרים ,טקסטורות וגוונים שתואמים לקווים
הנקיים של עיצוב החלל .לדברי חני פישלר ,מנהלת
השיווק וקשרי האדריכלים של חברת  ,ZEDKAהעיצוב
הסקנדינבי מייחס חשיבות הרבה לחיבור אל הטבע,
ליעילות ונוחות ולשימוש בחומרים טבעיים .למשל
שילובי חומרים טבעיים כגון עץ ואבץ תוך הקפדה
על כל הפרטים הקטנים וניקיון וויזואלי .עיצוב אורגני
או מינימליסטי מאמץ את הטבע והנוף ויוצר חלל קל
ואוורירי ,הרצון להכניס את החוץ לתוך הבית וליצור
פתחים גדולים ורחבים ולהשתמש באור הטבעי כמקור
אור למשך רוב שעות היום.

ריהוט

נירלט
עמ’ 6

צילום :יח"צ חו"ל

 muutoלסטורי
₪ 2,499

על רקע העומס והשפע שסביבנו ,העיצוב הסקנדינבי
מציע חלופה שמודעת לצרכים הרגשיים ,לשימושיות,
לנגישות ולסביבה .מדובר בעיצוב אשר מביא מודעות
גבוהה לסביבה ומשתמש בחומרים טבעיים .הסוד הוא
בדיוק בפרטים ובחוסר עומס יתר על המידה והתחברות
לטרנדים הנוכחיים הקשורים בחזרה לטבע.
העיצוב הסקנדינבי ,שזכה להכרה ממשית רק בתחילת
שנות ה ,50-הפך לפופולארי בשנים האחרונות וחצה
את גבולות סקנדינביה.
העיצוב הסקנדינבי הוא שימושי ,פשוט ,נגיש ,זמין
ובקווים נקיים .מדובר בטרנד עיצובי בסגנון רטרו
המאופיין בעיצוב מינימליסטי ,קווים נקיים ,צבעים
בהירים בכיכובם של האפור ,שחור ולבן ,מודעות
לסביבה ושימוש בחומרים טבעיים מהטבע כמו עץ
בגוון בהיר .התוצאה ,הקרויה “מינימליזם רך” מעניקה

 Frej Splitbackמחיר ₪ 6,780
להשיג ב , innovationדיזיין סנטר

השקעה ברהיט סקנדינבי
קלאסי דומה להשקעה
ביצירת אמנות .בחירה
בריהוט קלאסי
שלא נס לחו ,הוא
יישאר רלוונטי לעד ואף
sigaluna
פעם לא ישעמם .אפשר
להסתפק ברהיט מקורי אחד או שניים שיבלטו בחלל .מחיר ₪ 180
שאר הפריטים ,הפשוטים יותר ,צריכים להיות בקווים
נקיים ובצבעוניות עדינה ובהירה .מיקס אנד מץ',
פשוט ומורכב ,נקי ומקורי.

אביזרים

הצבעוניות הנורדית היא צבעוניות מונוכרומטית אך
האביזרים בחדר יכולים להכניס קצת צבע שיבליטו
את היופי השקט והטבעי .כריות ,שטיחים ,גופי תאורה
ופריטי אומנות מקוריים ובצבעוניות טיפה נועזת יותר.

exhibition

פרעה בכנען:

הסיפור שלא סופר
מאת :לימור ריהנה

מה מתאים לפסח יותר מזה?
בכורה עולמית לתערוכה המציגה
את תקופת שלטונה של האימפריה
המצרית על ארץ ישראל הקדומה.
עכשיו במוזיאון ישראל ,ירושלים ,הפתיחה 4.03.16
תערוכה המשתרעת על פני  900מ”ר וכוללת
כ 700-מוצגים ושחזורי ענק ,מספרת לראשונה
באמצעים ארכיאולוגיים את הסיפור שלא סופר.

לפני  3,500שנה יוצאת האימפריה המצרית לכבוש
את כנען .בית שאן ,יפו ועזה הופכות למעוזים
מצריים חשובים ,מהם שולטים המצרים על כנען
כולה .הם משפיעים על התרבות ,על חיי היום-
יום ,על הארכיטקטורה וגם על הדת .גם האימפריה
המצרית מושפעת מן המגע בין התרבויות ואלים
כנעניים “מאומצים” על ידי המצרים .המפגש בין שתי
התרבויות הביא לאחת ההמצאות החשובות ביותר
שידע המין האנושי – הכתב האלפביתי.
בשנת  1,500לפני הספירה יצא המלך המצרי פרעה
תחותמס השלישי למסעות כיבוש נרחבים ,שהביאו
לביסוסה של האימפריה המצרית על שטח אדיר
ממדים.
הוא מביס את הכנענים בקרב במגידו ומחזק את
אחיזתה של מצרים על כנען כולה .השפעת המצרים
על התרבות בכנען ניכרת בכול .הכנענים בני המעמד
הגבוה מתהדרים בחפצים ממצרים או כאלה העשויים
בסגנון מצרי.
תכשיטים ,כלי אבן וחרס בסגנון מצרי הופכים נפוצים,
ובערים בכנען מופיעות כתובות במצרית .מתנות
דיפלומטיות כגון פסלים מצריים נשלחים לשליטים
כנענים ,ותבואה ומיסים נשלחים מכנען למצרים.
השפעת האימפריה המצרית על כנען אדירה ,אולם גם
מצרים מושפעת מן התרבות הכנענית .כך ,למשל ,כלי
נשק בסגנון כנעני משמשים במצרים ,עיצוב הקנקנים
המצריים מושפע מכלים דומים בכנען ואפילו אלים
כנעניים מרכזיים מאומצים על-ידי המצרים.
המפגש בין התרבות המצרית לתרבות הכנענית הוביל,
בין היתר ,לאחת ההמצאות החשובות ביותר בעולם –
האלפבית.
הם התרשמו כל כך מהכתובות עד שרצו גם הם לכתוב
הקדשות לאלים שלהם .הכנענים אשר לא ידעו לקרוא
את כתב התמונות המצרי המסובך ,לקחו מתוכו 30
סימנים בלבד והביעו באמצעות כל סימן את העיצור
הראשון בתמונה ,אותה הוא מייצג.
כך ,למשל ,ציור של דג מבטא את האות ד' וציור של
נחש מבטא את האות נ' .פשטותה של המצאה זו
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והקלות שבה ניתן ללמד אותה ,הביאה למהפכה שאת
פירותיה אנו קוצרים עד עצם היום הזה.
המצאת הכתב האלפביתי תוצג בתערוכה גם באמצעות
עזרים טכנולוגיים שפותחו במיוחד עבורה ,והמבקרים
יוכלו לכתוב את שמם בכתב האלפביתי הקדום בעולם.
מצבות ניצחון ,כתובות קיר ושרידים ארכאולוגיים
יגרמו למבקרים בתערוכה לחוש את הנוכחות המצרית
בכנען .התוצרים הדרמטיים של המפגש בין התרבויות
מוצגים באמצעות שחזורים מונומנטליים של חלקי
מבנים ובאמצעות פסלי מלכים ומגוון פריטים מחיי
היומיום ובהם תכשיטים ,כלי תמרוקים ,מראות ,כלי
אבן ,חרס ועוד .ארון קבורה בסגנון מצרי שנמצא בעמק
יזרעאל לפני כשנתיים יוצג בפעם הראשונה לציבור.
הממצאים הרבים מעידים על הנוכחות הממושכת
וההשפעה המצרית העמוקה והנרחבת בכנען.
אמצעים דיגיטליים שנוצרו במיוחד לתערוכה יחזירו
את המבקרים אחורה בזמן לתקופה מרתקת זו .בין
היתר יוצג בתערוכה סרט ,שהופק במיוחד עבורה,
שבמרכזו עומדת “יציאת מצרים” על היבטיה השונים.
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עמ’ 7

המקרא מספר בהרחבה את סיפור יציאת מצרים אך
טרם נמצא ממצא כלשהו התומך בסיפור יציאת בני
ישראל ממצרים כפי שהמקרא מספר אותו .למרות
זאת ,הסיפור המקראי על יציאת בני ישראל ממצרים
הפך לסיפור מכונן ולאבן יסוד של התרבות המערבית.
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4
 1פסל בדמות תחותמס השלישי מצריים .המאה ה 15-לפני הספירה 2 .קמיע כנעני בדמות
אלה עירומה .המאה ה 15-לפני הספירה .זהב .אוסף רשות העתיקות  3מצבת ניצחון שהקים
המלך סתי בבית שאן .המאה ה 13-לפני הספירה .אוסף רשות העתיקות  4מכסה ארון קבורה
אנתרופואידי .המאה ה  13לפני הספירה .חרס .אוסף רשות העתיקות

newtrend

קמטים
שלעולם לא תרצו למתוח
מאת :לימור ריהנה

בשנים האחרונות מתפתח עולם שלם של
עיצובים מקומטים ,עיצוב שמאפשר לנו
להרגיש נוח ולא מחייב .המראה המקומט,
עם גימורים לא חלקים ,מוסיף גמישות
ורכות לחיים ,למוצרים ולרהיטים.

מנורה במראה נייר מקומט עשויה
פוליקרבונט ,קמחי תאורה
החל מ ₪ 7,800

סט כוסות דיאמונד
לוויסקי  2+6מתנה
ברשת Arcosteel Kitchen

₪ 159

עמ’ 8

שק אחסון  TELLKIDOלסטורי
₪ 149

עולם זה בא מתחיית טרנד מלאכת היד שהיה חזק
בשנות ה 90-והחל לתפוס שוב תאוצה בחיינו היום,
מתוך געגועים לטאץ' האישי .המון אומנים חזרו ליצור
בעבודת יד ולחדד את הקול האנושי בעבודתם.
כך בא לחיינו המראה המקומט שמנסה להיפרד
מהעולם המתועש והמהיר .המוצר המקומט מעורר
מחשבה ומלא ניגודים .מראה נקי אך גם מעורר עניין,
אוונגרדי אך פונקציונלי ,מחומר קשה אך גם רך
ומקומט.
המקומט מככב במיוחד בפריטי טקסטיל .זוכרים את
התקופה שסבתא הייתה מגהצת מצעים .היום בתקופה
שהזמן הוא מוצר יקר ,למי יש זמן וכוח לגהץ? וכך
הגיע לא רק טקסטיל שלא דורש גיהוץ ,אלא טקסטיל
מקומט וכמה שיותר מקומט יותר טוב.
טרנד הקימוטים משתלב עם כל עיצוב פנים ,ממודרני
ועד כפרי ,בחדרי אמבטיה ובחדרי אירוח ,בפריטי
ריהוט ועיצוב הבית ועד פריטי טקסטיל ונייר .מחומרים
של עץ ,מתכת ,זכוכית או בטון .המראה המקומט מגלה
את הרכות בחומרים שחשבנו אותם לקשיחים .המראה
המקומט משדר מראה רך ,עדין ונוח בתוך החיים
הקשוחים אליהם אנו מחויבים.

טוניקה מרשת פרופיל
₪ 289.90

 3כוסות צבעוניות במראה חד פעמי ברשת ביתילי
₪ 49
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ס ציונה
וואלי נ

דופלקסים ,לופטים ופנטהאוז אחרון

החל מ-

₪ 2,050,000

האכלוס בקרוב!
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החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק את תנאי המבצע .ט.ל.ח.

designnews
מותג האיטלקי ז ,Novamobilliבלעדי ברשת רהיטי
₪ 27,960

עושים כבוד

עמ’ 10

לספרים
מאת :לימור ריהנה

אחד הדברים האהובים עלי הם ספרים.
אני אוהבת לראות אותם ,לעלעל בהם וגם
לצלול לתוכם .יש בהם ידע ונשמה .הם
מעניקים תחושה של בית שחיים בו ,עם
היסטוריה ,עומק ,אוירה ואופי .נחשבים
כסמל סטטוס ובקלות ניתן לזהות את
אופי האנשים שחיים בבית.
בימים שחיינו הופכים לדיגיטליים ואנחנו מרוכזים
במסכי הסלולר ,קוראים עיתון באייפד וקונים ספרים
דיגיטליים ,היה סביר להניח שהספריות יפנו את
מקומן לטובת פרטי ריהוט ועיצוב חדשני ,אך לא כך
הדבר ,דווקא בשנים האחרונות ניכר כי כבודם של
הספרים במקומם מונח והספרייה בבית קיבלה מקום
של פריט עיצוב נחשק.
הספריות המעוצבות של  2016עושות כבוד לספרים
ולבית ומשמשות כמחיצות ,מטפסות במעלה המדרגות,
עשויות אלומיניום ,גבס או עץ והופכות את הספרייה
ל PIECE-של ממש בחלל.
		
מחיצות
מחיצות שעשויות מספרייה הן דרך מצוינת לנצל את
הקירות הריקים .תיחום וחלוקה של החלל בעזרת
ספרייה תעניק לחלל עומק נוסף ועניין .שימוש
בספרייה כמחיצה היא דרך מצוינת ליצור הפרדה בין
מדפים מדגם - IDdesign - veron
₪ 2,790
יחידת מידוף אלכסונית  -ביתילי.
₪ 5,049

Rossetto

desing News

חללים שונים בבית ,מבלי לחסום את זרימתם .מחיצה
באמצעות ספרייה בין חלל הסלון למטבח ,או לפינת
האוכל ,תייצר קישור בין החללים ,מבלי ליצור הפרדה
של ממש .בנוסף ,במידה ויש צורך לערוך שינויים
בחלל או לשנות את תכנית העמדת הריהוט ,ניתן להזיז
את המחיצה בקלות ולמקם אותה במקום אחר.
לאמבטיה
כל מי שאוהב אמבטיות קצף מפנקות עם ספר טוב
ביד ישמח לשלב מדף ספרים קטן ליד המגבות ולקבל
פינוק מהסרטים.
למטבח
עידן תכניות הבישול מעלה צורך באזור מיועד
לטאבלט וספרים .כדי לתכנן את עיצוב המטבח עם
נישה המשמשת לאחסון ספרים .פונקציונאליות
ודקורציה בו זמנית.
בחדר השינה
אומרים ש 15-דקות לפני ההירדמות זהו הזמן החשוב
ביותר להרגעות והטמעת מסרים .קריאת ספר טוב
עדיפה בהמון מגלישה בפייסבוק .נישה קטנה לספרים
לצד המיטה עם גישה נוחה תיצור אלמנט עיצובי ואף
תאפשר לכם להעדיף ספר טוב על פני כל טלפון נייד.

צילום :שי עפגין

לסגנון כפרי בשיטת עשה זאת בעצמך
ארגזי עץ התלויים על הקיר ,ארגזי עץ עם גלגלים,
ארגזי עץ צבעוניים ,כל אלו יהוו תחליף לאחסון
ספרים בזול ובהישג יד .פתרון מעולה לחדרי ילדים כך
שהספרים בגובה נוח עבורם וזו דרך מקסימה לאפשר
להם לקרוא ולבחור ספר לקריאה מגיל הגן.
למי שחוששים מאבק
ארונות סגורים מאפשרים לאחסן ספרים ללא חשש
מלכלוך ואבק .ארונות דקורטיביים מוסיפים סטייל
בחדר ונופך עיצובי בחלל .ניתן לבחור וויטרינות
מזכוכית ,כך הספרים יחשפו מבלי שתצטרכו לנקות
את הצטברות האבק ללא הפסקה.

עמ’ 11

גיאומטריה מהטבע ,ספרייה של המעצב יפרח בן צבי,
₪ 18,000

 Decorאדריכלית פנים ליאת הראל.

דומיסיל,

SEGMENT

architectip

עיצוב הבית,

הספרייה הביתית
טיפים מאת מעצבת הבית של ארזים

עמ’ 12

אל תוותרו על ספרים ובטח לא על ספרייה
בבית .זהו אלמנט מחזק עיצוב.
הספרייה הביתית היא רהיט שיכול להיות
מעוצב ובנוי מאין סוף חומרים ,גוונים
וטקסטורות ועל כן יכול להשתלב בכל
סגנון אליו בעל הבית מתחבר ואף לחזק את
עיצוב הבית ,להאיר את החלל עם גוונים
וטקסטורות ,לחבר בין חללים שונים בחדר,
לחשוף את אופי הדיירים בבית ,להיות
נסתר ובלי נוכחות מורגשת או להיפך,
להוות אלמנט מרכזי שהחלל מושפע ממנו
וסובב סביבו.

קורין לוי

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

תכנון
ספר אינו מוצר שמעבירים או זורקים .האוסף שלו רק גדל לכן יש צורך לפני רכישת
ספרייה לתכנן אותה ולבדוק את תכולתה כמו גם היכן נרצה למקם אותה והאם נרצה
שהספרייה תהיה עם נוכחות מורגשת בבית או בעלת פונקציונאליות בולטת.
לדוגמא הספרייה שבתמונה למעלה משמשת כמחיצה בין חללים לכן היא אטומה
חלקית ורואים דרכה מעט.
פונקציונליות  -הספרייה בגובה  5מ' משמשת כמחיצה בין החלל הציבורי לבין מעבר
לשרותי אורחים ,חדר המזווה והשרות אך לא אוטמת את תחושת המרחב הקיים בחלל.
בנוסף ,ניתן לחבר בין  2הקומות כאשר הספרייה מטפסת לקומה מעל דרך החלל
ומשמש גם כסוג של מעקה.
עיצובית  -שתי כורסאות ישיבה מפנקות עם מנורת קריאה ושולחן אורחים קטן
יהפוך ברגע את הספרייה ל”פיס” מיוחד ,אלגנטי ומעוצב .בתוספת תאורה מתאימה
ומעומעמת בחלל מתקבלת פינה קסומה המעודדת שיח ותחושת אינטימיות והרמוניה.

חברת "ארזים" חרטה על דגלה את השרות האישי באיכות מעל הסטנדרט
הקיים כיום בענף הנדל"ן ,בראש סדר העדיפויות שלה.
יש חברות המציגות "חזון" – תכנית עבודה
וקודים שהן שואפות להגיע אליהם .לשאוף,
זה טוב .לרצות להתקדם ולהשתפר בוודאי
זה חשוב" .ארזים" גאה להכריז :לאחר
עבודה רבה ומאומצת – הגענו ליעד! החזון
כבר איננו תכנית לעתיד ,הוא עובדה בשטח!
בנושא חשוב זה שוחחנו עם גל קסטל,
מנהל השיווק של חברת "ארזים".

vision

שומעים ,לומדים ומבצעים

גל ,מהם הדברים החשובים ביותר העומדים בראש
סדר העדיפויות של חברת "ארזים"?
בראש מעייננו הצבנו שני עיקרים עליהם איננו
מתפשרים בכהוא זה :רמת איכות בנייה גבוהה של
הפרויקטים אותם אנו בונים ושרות וליווי אישי של כל
אחת ואחד מלקוחותינו.
איך אתם מיישמים את שני העיקרים האלה?
"ארזים" מחוייבת למצוינות ולאיכות ללא פשרות וללא
קיצורי דרך .אנחנו לומדים כל העת על רצונותיהם
וציפיותיהם של לקוחותינו ,מצד אחד ,ואנחנו
מתעדכנים על כל החידושים הטכנולוגיים מצד שני.
את כל אלה אנחנו מיישמים הלכה למעשה בפרויקטים
שלנו ועם הלקוחות שלנו.
אנחנו עומדים באופן מלא בהתחייבויות שלנו כלפי
לקוחותינו ולוקחים עליהן אחריות מלאה .ברגע
שמכרנו דירה של "ארזים" ,עבורנו – זהו תחילתו של
קשר קרוב ,אמיץ ואמין .אנחנו מלווים כל שלב ,לאורך
כל הדרך.
איך זה בא לידי ביטוי ביום יום?
שמנו דגש מיוחד על מחלקת שרות הלקוחות שלנו
ב"ארזים" .הרחבנו ,שיפרנו ושדרגנו את המחלקה הכל
כך חשובה הזו אצלנו .הוספנו אנשי צוות ,הדרכנו אותם
בהכשרה מקצועית וארוכה כיצד לתת מענה לכל בעיה
היכולה לצוף אצל לקוחותינו ,ובעיקר – וידאנו שכל
פנייה אלינו תזכה לטיפול מהיר ומקצועי ,באדיבות
ובמיומנות.
במחלקת השירות נקבעו "אופייני שירות" שהינם
מדדים ברורים לאופן הטיפול בלקוח וטווחי הזמן
שהלקוח צריך לקבל מענה בחברה לכל סוג של פניה.
בנוסף ,מחלקת שירות הלקוחות שלנו פועלת עם
מערכת  CRMאשר בה מתועדים ומנוהלים כל פניות
הלקוחות .אנו מקפידים שכל פניה ופניה מטופלת

כנס דיירים פרויקט  CONCEPTאשכולות – כנס הצגת גמרים לפרויקט

באופן מסודר ובלוחות זמנים ברורים.
איך אתם שומרים על הקשר השוטף עם הלקוחות
שלכם?
בנינו תוכנית עבודה רב שנתית אשר מיישמת את
חווית השירות שלנו הלכה למעשה בקשר השוטף
שלנו עם הלקוחות .זה בא לידי ביטוי בכנסי דיירים
שאנחנו עורכים מעת לעת ,סקרי שביעות רצון
דיגיטליים שנערכים באופן שוטף,על מנת לשפר את
עשייתנו ,מתנות שהדיירים מקבלים לפרקים ,עדכונים
שוטפים לאורך כל הדרך והכי חשוב אוזן קשבת לכל
פניה ופניה .באמת אכפת לנו שהדיירים יהיו מרוצים!
איננו רואים את הבחירה לרכוש בית או דירה ב"ארזים"
כמובנת מאליה וכך גם היחס שלנו .כפי שאמרתי
בתחילת דברי ,תחושתנו היא שלאחר עבודה רבה
ומאומצת החזון שלנו מתגשם ומתבצע הלכה למעשה
ואנחנו מאמינים כי כל אחת ואחד מלקוחותינו חשים
בכך בקשר השוטף אתנו .מי שיחשוב שיש איזו בעיה
או פנייה שאיננה מטופלת כראוי מוזמן לפנות אישית
אלי.
לסיום נבהיר :על אף השיפור הגדול שביצענו בכל
הנקודות שמנינו כאן איננו שוקטים על שמרינו .אנחנו
ממשיכים ונמשיך ללמוד ,לחפש וליישם עוד ועוד
היבטים מקצועיים ואישיים אשר יגבירו את ההנאה
ושביעות הרצון של לקוחותינו כחלק ממשפחת
"ארזים".
חג שמח לכם ולכל בני משפחותיכם!
כנס דיירים פרויקט
עם מעצב העל צביקה חורש

CONCEPT VALLEY

נס ציונה – כנס הרצאה

עמ’ 13

SELFIE

ארי
לב
יאנה
מנהלת שירות לקוחות

"יש סיפוק אדיר לראות שלקוח שלך
מרוצה ,שהצלחת לעזור במשהו ולתת
הרגשה טובה".

איפה את הכי אוהבת לקנות פריטים לבית?
אני קונה בכל מיני מקומות ,אני מאמינה שלעצב את
הבית לא צריך לעלות המון כסף ,הכל עניין של טעם
טוב ולדעת לשלב בין דברים .אפשר לקנות בפוקס
הום ,באיקאה או בסתם חנות מזדמנת ,העיקר לדעת
להתאים את הפריטים לאווירה שאתה רוצה ליצור.
מהו האזור  /החדר הכי אהוב עליך בבית?
הסלון ,כי לרוב שם מבלים את מרבית הזמן.
מה הכי סטייל בעיניך?
אני אוהבת את הסגנון הכפרי ,אוהבת שבבית תהיה
אווירה חמה ומזמינה ,שהכל יהיה בהיר ומואר.
לסיום ,מהו הבית האידיאלי בעיניך?
בית קרקע בעיצוב כפרי במושב או קרוב לים.

עמ’ 14

מה הדבר הראשון שאת עושה בבוקר?
מדליקה את מכונת הקפה.
תארי יום בחייך במתן שירות לקוחות – תחום השירות
הוא קרוב לליבי ,בכל מקומות העבודה שלי עסקתי
במתן שירות וקשר ישיר עם לקוחות .יש סיפוק אדיר
לראות שלקוח שלך מרוצה ,שהצלחת לעזור במשהו
ולתת הרגשה טובה .צריך אופי מיוחד כדי לעבוד עם
אנשים .מדובר במלאכה לא פשוטה שמצריכה יחסי
אנוש מעולים והמון סבלנות.
החלק האהוב עליך בעבודה?
קשר עם אנשים.
אם יכולת לבחור כל עיסוק אחר ,מה הוא היה?
מעצבת פנים/אדריכלית .משהו יצירתי שבסוף התהליך
אתה רואה את התוצר של העבודה שלך ,הידיעה
שאתה יצרת משהו שמשאיר חותם בעולם.

ארי
לב
יאנה
מנהלת שירות לקוחות

צבע אהוב  -סגול
מאכל אהוב – כל דבר איטלקי
ספר אהוב – הנסיך הקטן
מילה אהובה  -שמחה
תכונה אהובה באנשים  -אופטימיות
תכונה הכי לא אהובה באנשים  -צביעות
המלצה  -תמיד להיות אופטימי וחיובי כי המחשבה מייצרת מציאות,
תמיד לנהוג כפי שהיית רוצה שינהגו בך ולא לשכוח לחייך!

מה הדבר הראשון שאת עושה בבוקר?
מתכרבלת עוד כמה דקות עם ג’ולי ,הכלבה המתוקה
שלי.
תארי יום בחייך במתן שירות לקוחות?
במסגרת תפקידי כמנהלת שירות הלקוחות ,אני חווה
אתגרים רבים ,בהם לתת מענה לרווחת הדיירים ,גם
כשלעיתים הדברים אינם תלויים בי .במקרה שלי
אני מעורבת ברמה האישית בתהליך הטיפול בדייר
עד למציאת פתרון ,גם אם זה אומר לצאת מהמשרד
לשטח ולאתרי הבניה בפרויקטים השונים ,עם עקבים
אך עם הרבה מרץ ,מוטיבציה ורצון טוב.

selfie

נניקשוילי
שגית
מנהלת שירות לקוחות

“אני מעורבת ברמה האישית בתהליך
הטיפול בדייר עד למציאת פתרון”

מהו האזור/החדר הכי אהוב עליך בבית?
הסלון.
מה הכי סטייל בעיניך?
עיצוב נקי בגוונים בהירים וחמים ,מלא בפריטים
שנותנים טון אישי ,שמח ומזמין.
לסיום ,מהו הבית האידיאלי בעיניך?
שכונה צעירה במרכז העיר ,בבניין מגורים רב קומות,
קומה שביעית לפחות ,עם מרפסת ענקית לכיוון
השמש.

החלק האהוב עליך בעבודה?
כשאני מצליחה לתת פתרונות ,בחלקם יצירתיים,
לשביעות רצונם של הדיירים ,כשהם מאושרים,
מחייכים ,ומרגישים שיש מי שמקשיב להם ומטפל
בהם.
אם יכולת לבחור כל עיסוק אחר ,מה הוא היה?
נשארת בתחום הניהול ,והמשאב האנושי.

המלצה -תמיד לשאוף קדימה ,תוך עשיה ,באמונה שלמה
ואהבה גדולה.

מנהלת שירות לקוחות

צבע אהוב  -אדום
מאכל אהוב סטייק סינטה
ספר אהוב  -המוסד
מילה אהובה  -באהבה
תכונה אהובה באנשים  -ערכיות ,כבוד ,כנות וחמלה
תכונה הכי לא אהובה באנשים  -חוסר יושרה

שגית נניקשוילי

איפה את הכי אוהבת לקנות פריטים לבית?
באופן אקראי ,בכל מקום בו אני מוצאת פריט שאני
מתחברת אליו.

עמ’ 15

hot concept

חיפוי בזכוכית
מאת :שרהלה סגל

השם זכוכית מוזכר כבר במקרא" .לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז".
(איוב פרק כח פסוק יז).
מקור המילה הוא עקב תכונות ַהּזַ ּכֹות המאפיינות אותה.
המצרים הקדמונים גילו את הזכוכית לפני כ5,500-
שנה .הפיניקים התקדמו והמציאו שיטה לניפוח
הזכוכית החמה .תגלית זו פרצה את הדרך לעיצוב
אומנותי של חפצי נוי .הרומאים שכללו את שיטת
הניפוח וקידמוה מבחינה טכנולוגית.
במאה ה 15-יצרו אומני הזכוכית של ונציה זכוכית
שכונתה בדולח (קריסטל) ,הידוע בשקיפות ובעדינות.
עיצובו של הבדולח הפך למלאכת אומנות .במזרח
הרחוק גילו ,כי תוספת תחמוצת מתכות לעיסה
מעניקה צבע לזכוכית .תוספת קובלט תעניק גוון כחול
למשל ,וברזל  -גוון ירוק.
הזכוכית היא חומר חזק ,שקוף ועמיד בפני שחיקה.
היא מעבירה אור ועמידה בטמפרטורות גבוהות בשל
תכונות אלה היא מתאימה מאד לשימוש ביתי.
בעבר ניתן היה למצוא אותה רק בבתי עשירים ,היום
הזכוכית נמצאת בכל מקום בבית.

צילום :יח"צ

עמ’ 16

הזכוכית ,מעצם היותה כזו ,כוללת בתוכה מספר
יתרונות אשר הופכים אותה לאידיאלית בעיצוב בתים.
ראשית ,ויש שיגידו מעל הכול ,הזכוכית מביאה
למראה יוקרתי.
בסרטים רבים בתי העשירים מוקפים בזכוכית,
והמשרדים היוקרתיים ביותר בישראל מכניסים את
הזכוכית לתמונת העיצוב שלהם .היא משדרת איכות,
תופסת תשומת לב חיובית תמיד ותורמת למראה הבית.

חיפוי קיר מזכוכית עם הדפס המותאם לילדים  -א.א מראות

זכוכית ,כאשר היא עבה ועמידה ,תחזיק מעמד שנים
על גבי שנים .בניגוד לחומרי גלם אחרים בעיצוב
הבית ,אין חשש מהתיישנות של הזכוכית .כל שנדרש
לעשות הוא להקפיד להתנהל בזהירות ראויה לצידה,
וכמובן – לא לזרוק אבנים ,כמאמר הפתגם הידוע.
זכוכית היא כמו זיקית ,יכולה ללבוש על עצמה כל
צבע ,להסתגל לכל סביבה .לכן ניתן למצוא אותה בלא
מעט מקומות ברחבי הבית.
לאחרונה נכנס טרנד חדש בעיצוב הבית  -חיפוי קיר
בזכוכית שבא כתחליף לקרמיקה או החרסינה הישנה.
בשיטה זו משתמשים בפלטות זכוכית גדולות שבאות
לחפות על קירות במטבח וחדר הרחצה בעיקר .הטרנד
החדש הזה תופס תאוצה ומשמש כחלופה לחיפויים
המסורתיים.
השימוש בחיפוי זכוכית היא הדרך הקלה לקבל מראה
המשקף את טעמך במחיר סביר ובקלות התחזוקה.
הדפסה על זכוכית היא הדפסה מאחור וזה מה
שמעניק את העומק והחיים שבה – התמונה עוברת
מבעד לזכוכית והתוצאה מרהיבה.

ד"ר זכוכית ,דן דיזיין סנטר

hot concept

במטבח  -בהתחשב בעובדה כי המטבח הוא חדר מרכזי
בבית ,אין זה פלא כי עיצובו של המטבח מקבל יותר
תשומת לב .הרבה כבר הבינו שהתקנת חיפוי זכוכית
במטבח הוא הפתרון מושלם המשדר חדשנות ויוקרה.
הטרנד מתבסס על משטח זכוכית צבעונית רחב
בהתאמה אישית ,בצבעים משתנים עם מגוון ענק
של עיצובים קלאסיים או מודרניים בשילוב איורים
צבעוניים ,תמונות נוף אורבני או טבע ,חיות או פרחים.
הצבע מעניק את ַה ַחּיּות למטבח ואילו הזכוכית את
היוקרה.
אחד היתרונות בחיפוי זה הוא השימוש בפלטה אחת
גדולה המכסה את כל הקיר בלי חיבורים ובכך נמנעות
בעיות של רטיבות בקיר (בעיה נפוצה בחיפוי חרסינה
למשל).
יתרון נוסף הוא שזכוכית היא חומר שקל לנקות
ובמטבח ,לכלוכים כמו שמן ,רטבים ומיצים הניתזים
מהבישולים הם בעיה נפוצה .הפתרון פשוט  -מטלית
לחה .הזכוכית עמידה באופן יחסי מפגיעות בחומר
עצמו וכמעט אינה דורשת תחזוקה .כל זה בנוסף
למגוון האפשרויות הענק הופך את המוצר למוצר
מוצלח ומבוקש בשוק.
עכשיו גם במקלחת  -דלתות זכוכית מודפסות
המשדרגות באופן מיידי את מראה האמבטיה ואת
חווית הרחיצה.

חיפוי זכוכית ,דקור

כשבוחרים צריך לזכור :החיפוי הולך להישאר אתכם
זמן רב .מגוון הדגמים הוא עצום .לכן כדאי לבחור
בשיקול דעת ולהשקיע מחשבה ולבחור דגם של
חיפוי שיתאים לכם גם בעוד מספר רב שנים .אז
אל תיכנעו לאופנה אלא בחרו מראש צבע ודוגמה
שתואמים את האופי שלכם ושל הבית שלכם.

עמ’ 17

חיפוי קיר אביב ,א.א מראות

ד"ר זכוכית ,דן דיזיין סנטר

אפשרות נוספת לשימוש בזכוכית מודפסת היא
תמונות ענק לחדר השינה או הסלון עם פריחות
אביב ,פרפרים או תמונות נוף מעניינות ומיוחדות .כל
אחד לפי בחירתו האישית.

essence

בשמים לאביב
הבשמים החדשים לשנת 2016

הבקבוקים מעוצבים ,הריחות משכרים ,הצבעוניות
מרהיבה ,כל זה הופך את הבחירה לכמעט בלתי
אפשרית .שלא לדבר על המבצעים הרבים ,על הסלב
שמככבים ועל הפרסומות מפתות שמשכנעות
אותנו שנהיה צעירים לנצח ,יפים ומפתים ,מצליחים
ועשירים ,מסתוריים ובכלל כובשים..

1

תקופת החגים  -הוא הזמן הטוב ביותר לרכישת בושם
כי אז נערכים המבצעים וההנחות המשמעותיות.
כלל בסיס  -הבושם הוא אביזר מסתורי ומהווה חלק
בלתי נפרד מהמלתחה.
ריח אישי  -לכל אחת מאיתנו ריח גוף ייחודי
ובושם משפיע ומתלבש על גופנו באופן
אינדיבידואלי .כל בושם מתקבל אחרת על כל
אחת ואחד .אז לפני שקונים בושם אל תהססו
להתיז ריחות שונים ולגלות את התוצאה על
גופכם .התעלמו מכל הפרסומות ,הדיילות,
ושטיפות המוח ותתרכזו בחוש הריח והטעם
האישי שלכם .חבר/ה טובה או בן/בת זוג שאתם
סומכים על חוש הריח שלהם יוכלו לכוון אתכם
לבושם המתאים .המתינו מספר דקות לאחר
ההתזה כי בשנייה הראשונה מריחים רק את ריח
האלכוהול.

11

10
9

2
3

גיל ,אופי ואישיות :הבושם שתבחרו ,כמו סגנון
הלבוש שלכם ,צריך להתאים לאופי האישי ולסגנון
שלכם .בושם הוא רגש בנוזל המעורר זיכרונות
ומעביר מסר אישי .לגיל הצעיר מתאימים בשמים
קלילים ורעננים עם אחוז נמוך של אלכוהול.
לגיל מבוגר יותר הרוצה לשדר סמכות ,רצינות או
מיניות נבחר בשמים כבדים ומתובלים יותר.

4

טיפים

5

צילום :יח"צ

ליום יום כדאי לבחור בשמים נקיים ורכים ,מהמשפחות
הרעננות ,הפרחוניות והפירותיות בעוד לאירוע מיוחד
או לפגישה בה אנו מתכננים לבלוט אפשר לבחור גם
מהמשפחה העצית ,ארומאטית ואוריינטלית.
במזג אוויר חם עשויים בשמים עשירים ומתובלים
להרגיש כבדים מדי ולהעמיס בנוכחותם על הסובבים
אותנו ,לכן ההמלצה היא לשמור אותם לשעות הלילה
ולעונה הקרירה .למעשנים מומלץ לבחור בבשמים
קלילים ורעננים או ארומאטיים המצטיינים במרכיבים
כמו :מנטה ,לבנדר ,הדרים ,מוסק ופירות  -הניחוחות
הנקיים הניטרליים .בושם דומיננטי לא מסווה עשן
אלא להיפך מתקבלת תוצאה כבדה וחריפה.
לצמחונים יש ריח גוף מעודן יותר מאשר לאוכלי בשר
ולכן לרוב יתאימו להם ריחות רכים ומעודנים.
אל תתביישו לעצום עיניים כשאתם מריחים את
הבושם  -כשהראייה מטשטשת חוש הריח עובד טוב
יותר ויגרום להעלאת אסוציאציות המתקשרות עם
הריח.

עמ’ 19

8
 ,Victoria’s Secret 1בלעדי בדיוטי פרי ובמתחם שחקים 100 ,מ”ל 2 ₪ 419.90
5
 ,Signorina Misterioפראגמו 50 ,מ”ל ₪ 299
 3נינה ריצ’י פופ יומולדת  80 ,10מ”ל  4 ₪ 504.30בושם קלואה ,מ”ל ₪ 496 100
,Rihanna RiRi 6ת 100מ”ל  7 ₪ 229בונבו ,בלעדי בדיוטי פרי ,מ”ל ₪ 325 135
9
 8בלעדי בגיימס ריצ”רדסון ,דיוטי פרי  100 MARC JACOBS DECADENCEמ”ל ₪ 383
ג”וסי קוטור  I am Juicy Couture edpן ₪ 329

7

איב סאן לורן ,מניפסטו אליקסיר 100 ,מ”ל ₪ 560

10

Miu Miu

בושם  100 bottle boxמ”ל  11 ₪ 739ג’יבנשי , LIVE IRISISTIBLE EDPר  75מ”ל

להשיג ברשתות הפארם ברחבי הארץ

₪ 349

6

spring

מרעננים

את הבית לאביב
מאת :לימור ריהנה

מכניסים את האביב הביתה

מזג האוויר תמיד היה גורם משפיע על מצב
רוחנו והתנהגותנו .כשמעונן וחורפי ,אנו
לובשים בגדים כבדים יותר ,עוטפים את עצמנו
באפורים וחומים .בחומרים כמו צמר ובדי פלנל.
הדבר בא לידי ביטוי לא רק בלבוש שלנו ,אלא
גם בהלבשת הבית .בחורף אפשר “לזרוק”
על הספות כריות בגוונים חורפיים ומלטפים
שיהיה נוח ונעים  -לפרוש שטיח רך ומלטף
במרקם צמרי שאפשר לשקוע בו ,בצבעי מוקה
ואפור ,להתקין על החלונות וילונות עם נוכחות
ונפח “לחימום הבית” .בחדר השינה לפרוס
מצעי פלנל או טריקו נעימים ומלטפים בגוונים
תואמים.

קערת לבנדר מקרמיקה
פוקס הום
₪ 149.90

צילום אפרת אשל ,יח"צ

עמ’ 20

כשהאביב מגיע אנחנו משילים את החורפיות הכבדה
ומעיזים להתלבש צבעוני ,קליל ושמח וככה גם נלביש
את הבית שלנו שיתאים לעונה .כריות פרחוניות
וצבעוניות על הספה ,הווילונות הכבדים יוחלפו בקלים
יותר עם נגיעות של צבע קל כדי לא להעמיס על החלל
ולאפשר לפריחה של הטבע להיכנס הביתה .את הפוך
נחזיר לארגז המצעים ,ונפרוס מצעים מכותנה מצרית
מלטפת ומזמינה.
פסח הוא זמן טוב לרענן את הבית ולהלביש אותו
מחדש .אין צורך לקנות רהיטים חדשים אין צורך
להוציא כספים רבים ,רק לדמיין איך אני רוצה להלביש
את האביב בבית ולקשט אותו בטקסטיל צבעוני ,בכלי
בית ועציצים ,כך מכניסים את האביב הביתה.
מה הסגנון שלי לאביב? שילוב של וילונות לבנים קלים
ומתנפנפים ,עם שטיח צבעוני וכריות ומצעים בגוונים
שמחים.

וילון מוסיף המון!

הווילונות הם מפריטי העיצוב המרכזיים האחראיים על
המראה הכולל של החלל .לדברי מעצבת הטקסטיל
ומלבישת הבתים אדית בן ארי “הווילונות המעטרים
את חלונות הבית הם כבר מזמן לא רק פריט להאפלה
ולחסימת השמש .הווילון הוא אלמנט חשוב בעיצוב
החדר .ניכרת כיום מגמה של עיצוב וילונות על פי
הזמנה אישית הכוללת מגוון שילובי דוגמאות ,הדפסים,
רקמות ,בדי פשתן ,ודומיהם המייצרים תחכום ועומק
בחלל”.
בבחירת וילון צריך לשים לב לשני היבטים מרכזיים:
נראות ופונקציונליות .אדית בן ארי ממליצה לבחור
וילונות בגוונים בהירים .לדבריה לווילונות כהים יש
נטייה טבעית להשתלט על החלל בעוד הבהירים
מייצרים חלל אוורירי ורענן .בכדי לא להפוך את החלל
למשעמם ,מומלץ לשלב בווילון אלמנטים כמו פס
דקורטיבי ששובר את המראה של דוגמת הבד ,שילוב
של בדים ממרקמים שונים ,שיוצרים טוויסט מפתיע
בחלל.
הווילונות הם פריט רלוונטי בחלל הבית לאורך כל
השנה ,ופעמים רבות – לשנים ארוכות .לכן לא כדאי
להיכנע לתכתיבים טרנדיים ,אלא להיצמד לדוגמת בד
שתהיה רלוונטית גם בטווח הרחוק.

SUNSTYLE

מסגרת תומכת
מאת :לימור ריהנה

הקיץ הישראלי ידוע בשמש החזקה ובקרינה שלא יודעת רחמים .משקפי השמש
הם אביזר הכרחי להגנה על העיניים .אז כך תבחרו לעצמכם משקפי שמש
משקפי שמש הם כבר מזמן לא רק משקפי הגנה מפני
השמש הישראלית הקופחת ,הם גם אקססוריז בלתי
נפרד מהלוק שלנו ופריט סטטוס הכרחי במלתחה.
רגע לפני שאנחנו רצים לקנות משקפי שמש כדאי
שנבחר משקפיים שמתאימות לנו ,למבנה הפנים
ולאישיות המסוגננת שלנו.
אז איך עושים את זה נכון ומהם הטרנדים לקיץ הקרוב?
קודם כל התחשבו במבנה הפנים שלכם ולא באופנה
העכשווית .עמדו מול המראה בשיער אסוף והביטו
במבנה הפנים שלכם.
למבנה פנים מאורך וצר  -יתאימו מסגרות מרובעות
או עגולות כדי לרכך את המבנה המחודד .הימנעו
ממשקפי טייסים שידגישו את הסנטר.
למבנה פנים עגול  -בחרו מסגרת הפוכה למבנה
הפנים שלכם .לכם דווקא כן יתאימו משקפי הטייסים.

מבנה פנים מרובע  -מסגרת עגולה תחמיא ותרכך
את המבנה המרובע .הימנעו ממסגרות ארוכות וצרות
או מרובעות ובחרו זוויות מעוגלות יותר.
שימו לב ,בחרו תמיד מבנה מסגרת ששונה ממבנה
הפנים שלכם.
משקפי שמש הם אקססוריז שמתבל את ההופעה
הכללית ומוסיף טאץ' אישי.
בחרו צבעים שיחמיאו לצבע שלכם ולעור הפנים.
לבעלי השיער הכהה אין כמעט בעיה ,אך אם אתם
ג'ינג'ים ,או שעור הפנים שלכם נוטה להאדים כדאי
להימנע ממשקפיים עם מסגרת בצבעי אדום ,כתום או
זהב ולכו על סקלת הכחולים והכסופים .לעומת זאת
אם אתם רוצים ללכת על בטוח אז שחור וחום יחמיאו
כמעט לכולנו .המסגרת השחורה הקלאסית תישאר כאן
לנצח.
עמ’ 21

הטרנדים החדשים לקראת הקיץ:
המסגרת הקלאסית
טום פורד
₪ 1,900

טרנד המגינים הצדדיים
לדיוק אופטיקס
₪ 2,400

ג'נטל לדיוק אופטיקס
₪ 1,650

טרנד חתולי

מייקיטה לדיוק אופטיקס
₪ 3,200

פורלה
₪ 1,300

Lavnin
₪ 2,450

צילום :שמוליק אלטל ,יח"צ ,יח"צ חו"ל

טרנד האובר סייז

טרנד המגינים הצדדיים

טרנד מסגרת על מסגרת

טרנד מסכות

אמיליו פוצ'י
₪ 1,850

טרנד שקופים

אתניה ברצלונה
₪ 1,850

planet

סברס
מאת :שרהלה סגל

האביב מבשר את בוא הקיץ ואיתו הפרי
המתוק שכלנו אוהבים  -הסברס ,פרי
הצבר ,שהוא אחד ממיניו הרבים של
הקקטוס .הקקטוס הינו צמח ייחודי
בנוף הצמחים ,בעל מבנה מיוחד ,ללא
גבעול ועלים .מבנה ייחודי זה מקנה לו
יכולות עמידות גבוהות במצבי יובש וחום
קיצוניים .לקקטוסים רבים ישנה פריחה
מרהיבה ולצבר גם פירות מתוקים .לא
סתם הדביקו לילדי הארץ את הכינוי
"צבר" שהוא רמז לישראלי המחוספס
והקוצני כלפי חוץ אך רך ומתוק מבפנים.
צמחים ממשפחת הקקטוסים הם צמחים עמידים
לתנאי האקלים שלנו ,לא תלותיים בטיפול ויכולים
להפתיע בפריחה ובמראה לא שגרתי.
קבלו את הצמחים שיפרחו גם אם לא תדברו אליהם:

צילום :איתי פאול

עמ’ 22

צמח האבן
האבנים הפורחות שלמעלה משאירות סימן שאלה
אם אנו מתבוננים בצמח או אבן .מי שאינו מכיר את
זני צמחי האבן בוודאי יתבלבל ,אך מדובר בסוג של
צמח בית חדיש ופופולארי המורכב משני זוגות עלים
בשרניים.
לצמח האבן מאות זנים שהופכים את חובבי הגינון
לאספני "אבנים" עם מראה עלים משתנה בגוונים של
קרם ,אפור ,חום עם הדפסים כהים של נקודות או
קווים אדומים ועוד.
זני האבנים הגיעו מנמיביה ודרום אפריקה .שם קיבלו
את המראה המפתיע כמנגנון הסוואה להישרדות,
שלאורך השנים הקשה על איתורם בנוף הסלעי שסובב
אותם וכך מנע את אכילתם.
כדי לצלוח בגידול האבנים אין צורך להשקותם הרבה.
ההשקיה נדרשת כאשר העלים הישנים התייבשו
והוחלפו בזוג חדש .הם מיועדים לגידול בתוך הבית או

בחוץ במקום שלא מקבל הרבה גשם.
קקטוסים פורחים
אפשרויות מפתיעות נוספות הם קקטוסים פורחים,
שהם סלחניים ביותר לטעויות הגינון שלנו .ניתן
למצוא להם מקום בגינה או בבית ,ליהנות מצורותיהם
המיוחדות ופרחיהם המרהיבים בעונות שונות.
מוצאם של הקקטוסים הוא מיבשת אמריקה .מקנדה
בצפון ועד פטגוניה בדרום .ישנם אלפי מינים שונים,
הם מאופיינים בצימוח איטי יחסית ,בעלי גבעול בשרני
שמקנה לצמח יכולת לאגור מים לתקופות ארוכות .יש
במשתלות מגוון גדול של קקטוסים ,יש המתנשאים
לגבהים ובצורת עמודים ויש קטנים ועגולים ,בצורת
אליפסה ומשושים ועוד .רצוי להיזהר לא להשקות
אותם יתר על המידה על מנת לא לגרום לריקבון
במערכת השורשים שלהם .אם מגדלים אותם במיכלים
עדיף לתת להם קרקע קלה ומנוקזת היטב .ישנם מינים
בעלי פריחות מרהיבות ובשלל צבעים ,חלקם נפתחים
רק בלילה וחלקם גם ביום ,יש פרחים גדולים מאד
וקטנים ,בדרך כלל הפרחים מעטרים את ראש הקקטוס
כמו זר מסביב .עדיף לגדל אותם בשמש מלאה על
מנת שיגיעו לעוצמות של פריחה אך גם בחצי צל הם
יסתדרו .ניתן להרכיב מינים שונים של קקטוסים אחד
על השני על מנת לקבל שילובים מעניינים ומיוחדים
של צבעים וצורות.
באדיבות איתי פאול מנהל משתלת הסוכה – בית ירוק
בכפר אז"ר www.facebook.com/hasuka.il

1,440,000
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לצפייה בסרט
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לאתר הפרויקטwww.concept-eshkolot.co.il :

Travel couch

טיולים בעקבות

סרטים

סרטים מעוררים בנו את הרצון לטייל .אז אם בחג הזה לא בא לכם לצאת מהבית,
להיתקע בפקקים ,ולמנגל בפארקים ,הנה שלושה סרטים שהצפייה בהם תגרום לכם
להרגיש שלא בזבזתם את החג וכן יצאתם לטייל מתוך הכורסא הנוחה.

מלאכים ושדים

דרכים צדדיות

עמ’ 24

לחובבי היין-טיול יקבים
אין כמו יין לדבר על רגשות ולשתף סוד.
מיילס וג'ק הם שני חברים שיוצאים לטיול של שבוע
באזור היינות של דרום קליפורניה .ג'ק ,שחקן דועך,
עומד להתחתן עם בחורה ארמנית עשירה ,ולהתייצב
מבחינה כלכלית .מיילס ,סופר כושל העובד כמורה
לאנגלית בחטיבת הביניים ,גרוש ,מדוכא ,חובב מושבע
של יין .רוצה לעשות חיים עם ידידו הוותיק מימי
הקולג' .רגע לפני שג'ק נכנס למערכת יחסים יציבה
מחליט מיילס לקחת אותו לטיול של שבוע בדרכים
הצדדיות של עמק סנטה אינז בקליפורניה.
הטיול הופך להיות מסע אל תוך עולם של כרמים,
נופים משכרים והמון יין מסוגים שונים .מנקודת
מבט גברית עם תובנות ,סודות ורומנטיקה כשברקע
הכבישים המפותלים של קליפורניה ,החורשות
והכרמים ,העיירות הקטנות בדרך והיקבים היפיפיים
וכמובן לכל חובבי היין יתגלה סיור טעימות עשיר
בעמק סנטה איז היפיפה שהוא מעין משחק מקדים
לאהבה .וציטוט מהסרט “אל תחכו לאירוע מיוחד,
כשתפתחו את הבקבוק  -זה יהיה האירוע המיוחד”

רומא היפה והרומנטית היא עיר פוטוגנית להפליא,
ומככבת בסרטים רבים .סרט מתח מומלץ שרבות
מהסצנות בו צולמו ברומא הוא “מלאכים ושדים” ,על
פי ספרו של דן בראון .חוקר הסמלים רוברט לנגדון
מנסה לחקור את היעלמותם המסתורית של ארבעה
קרדינלים .הסרט מתאר את קורותיו של פרופ’ רוברט
לנגדון( ,טום הנקס) חוקר סמלים מאוניברסיטת
הרווארד ,המוזמן על ידי הוותיקן לחקור את
היעלמותם של ארבעת הקרדינלים המועמדים לרשת
את כס האפיפיור.
לנגדון ובתו המאומצת של וטרה (איילת זורר),
הפיזיקאית ויטוריה ,מנסים למנוע את הרס הוותיקן
ולהציל את חייהם של ארבעת הקרדינלים שנחטפו
בתוך הוותיקן עצמו תוך פענוח סמלים ורמזים שונים
במקומות שונים ברחבי העיר ,ובהם פיאצה דל פופולו,
הפנתיאון ופיאצה נבונה.

שר הטבעות

טרילוגיה מדהימה שעשתה רק טוב לניו זילנד שצברה
פופולאריות והרבה מאד תיירים ,מאז שימשו נופיה
תפאורה לצילומים .התיירים מגיעים בעיקר כדי לצפות
בנופים עוצרי הנשימה ששימשו רקע לסדרת הסרטים.
הסרט צולם בכמה מהאתרים היפים ביותר בניו
זילנד :ארץ הפיורדים שבאי הדרומי ,הנחשבת בעיני
רבים לאחד המקומות היפים בעולם בשל המפלים,
הקרחונים ויערות גשם .האי הצפוני על נופיו הגעשיים
של הפארק הלאומי טונגיררו ,בו צולמו כמה סצנות
הקרב הבולטות .וכמובן כפר ההוביטים ,ההוביטון,
ששוכן באי הצפוני ,ונבנה לצורך הצילומים הוא
היום אתר תיירות שניתן לטייל בו בין בתי ההוביטים
הזערוריים.

cheeeeers

הכול עניין של מצב רוח
מאת :שרהלה סגל

אתחיל את דברי בכך שאם היין טעים
לכם ,גמלא שרדונה 2014
לחיים! ולא משנה אם אומרים לכם ,מביני

היין ,שיין אדום מתאים למאכלי בשר ולבן
למאכלים קלים יותר .מה שטוב וטעים לכם
– עשו .לקראת חג הפסח אני רוצה להמליץ
בפניכם על  5יינות שאני אוהבת במיוחד.

יש מקום אחד בארץ ,שבו בדיוק כמו בבורדו
שבצרפת או טוסקנה שבאיטליה ,מתקיימים התנאים
האופטימאליים לגידול ענבים ליינות איכות ברמה
בינלאומית .ברמת הגולן ,חבל ארץ מרהיב ,מתקיימים
תנאים אידיאליים :אדמת בזלת געשית ,גובה פני
הקרקע ואקלים קר .כל אלה מעניקים לאזור ייחודי
זה את שמו השני“ :ארץ היין” .לכן יקבים רבים בארץ
בוחרים לגדל בו את ענבי היין שלהם במקום זה.
הפעם בחרנו ב 4-יינות מיקב רמת הגולן ויין אחד
של יקב סגל.

ירדן בלאן דה בלאן 2008

שרדונה רכסים כרם בן זמרה
שרדונה  ,UNOAKEDיקב סגל,
בציר 2013
אזור גידול הכרם נטוע בשטחי מושב כרם בן
זמרה שבגליל העליון ,בגובה  810מ’.
שרדונה ( UNOAKEDללא מגע עץ) .שיטת
העשייה הייחודית איננה שכיחה בארצנו
ביין שרדונה איכותי ומטרתה לשמר את
טעמיו ומאפייניו הטבעיים של הענב .בעל
ארומה מעודנת של פירות הדר ,אפרסקים
וליצ”י .היין רענן ובעל טעמים מודגשים
של פרי לימוני
מחיר מומלץ₪ 90 :

ירדן רוזה 2010
יין מבעבע מהנה ומתקתק ,בעל צבע וורוד
וחגיגי .מרענן ואלגנטי ,אשר
מציג שילוב ארומטי של
ניחוחות לימון ופרחים טריים.
מתאים מאד לפתוח איתו
ארוחה או ללגום אותו לצד
הקינוח .מופק מ 76%-ענבי
שרדונה ו 24%-פינו נואר,
שגודלו בכרמים הממוקמים
בגובה רב בצפון רמת הגולן.
בעוד שהיין מוכן לשתייה ,ירדן
רוזה  2010צפוי להתיישן בגאון
עד עשר שנים משנת הבציר.
בעל  12 %אלכוהול
מחיר מומלץ₪ 130 :

גמלא “השמורה” קברנה סוביניון
2011
נסיים בגמלא “השמורה” קברנה סוביניון .2011
יין אדום ,יבש עם מאפיינים ארומטיים של
דובדבן בשל ,שזיפים וניחוחות שוקולד מריר
ומצטיין בסיומת ארוכה ומהנה .נוצר מענבי
קברנה סוביניון המגיעים ממספר כרמים
ברמת הגולן הקרירה ומכרם אחד הממוקם
בגליל העליון
בעוד שהיין מהנה לשתייה כעת ,הוא
ימשיך להשתפר במשך השנים
ויתיישן עד עשור משנת הבציר.
 14.5%אלכוהול
מחיר מומלץ₪ 80 :

עמ’ 25

צילום :דניאל לילה ,עומרי מירון ,גלעד לרום" ,צילום בהיר".

יין מבעבע מעולה ,עשוי כולו מענבי
שרדונה הגדלים בצפון רמת הגולן .עם
מאפיינים ארומטיים של קליפת לימון
ופרחוניות עדינה .מצטיין במרקם קרמי.
היין מוכן לשתייה כבר עכשיו ,אך
יתיישן נהדר למעלה מעשור משנת
הבציר.
בעל  12%אלכוהול .יבש מאד.
מחיר מומלץ₪ 130 :

יין לבן יבש ,בעל גוף בינוני מהנה מאד
ומרענן .מיוצר כולו מענבי שרדונה
שנבצרו בכרמים הממוקמים בחלק הגבוה
והקר ביותר של רמת הגולן .עם ארומה
של פרי הדר ומלון .מושלם ללווי אוכל.
מוכן לשתייה כבר עכשיו וישתמר בתנאי
אכסון נאותים עד  4שנים מהבציר.
בעל  13%אלכוהול.
מחיר מומלץ₪ 59 :

SPORT
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זה רק ספורט

מאת :ענבל סינגר  -עלית פיטנס ,מאמני כושר אישיים

איך מגייסים מוטיבציה להרים את הטוסיק מהספה כדי להכניס אותו לביקיני בקיץ?
לא צריך להיות בוגר מגמת תסריטאות בשביל להכיר
את התסריט הבא :אדם נרשם למכון כושר במבצע
אטרקטיבי הכולל חודש חינם ו 5-שיעורים אישיים
במתנה ,פלוס קיטבג ,פלוס מימיה ממותגת עם שם
המכון .אותו אדם בדרך חזרה הביתה נכנס לחנות בגדי
ספורט ורוכש לעצמו שלל חולצות מנדפות זיעה ,נעלי
ספורט איכותיות ,טייצים ,אולי אפילו גם שעון מיוחד
שמודד דופק וצעדים .הפעם הוא משוכנע שהוא יצליח
ובגדול עם הפנטזיה להיראות חטוב ואתלטי .הוא מגיע
כמעט כל יום לחדר הכושר ,מתאמן לפחות שעתיים,
גומר לעצמו את הצורה ,חוזר הביתה ושותה אקטימל
כמו ילד טוב .בסוף השבוע הוא מבטיח לעצמו להשכים
בשבת בשמונה בבוקר לאימון ספינינג אבל השרירים
כבר תפוסים בטירוף ואתמול הייתה מסיבה עד שלוש
בבוקר .לא נורא ,אתאמן כבר ביום ראשון ,הוא אומר
לעצמו .ואז ביום ראשון החברים רוצים לצאת לבירה,
אז לא נורא ,אתאמן כבר ביום שני ,ואז ביום שני יש
דייט עם בחורה חמודה ,ואז ביום שלישי בדיוק יורד
גשם מטורף ,ואז ברביעי צריך להישאר עד מאוחר
בעבודה .באורח פלא התדירות הופכת מ 5-פעמים
בשבוע ל 5-פעמים בחודש במקרה הטוב ,או לאפסית
עד כדי פרסום מודעה נואשת ביד " – 2מכירת מנוי
במחיר מיוחד".

אז איך מצליחים לעשות ספורט בלי
להישבר כל כך מהר? איך מנצחים
במקום שבו כל כך הרבה נכשלים?

.1

קודם כל הכול בראש שלכם – נכון שאנחנו
חיים בתרבות האינסטנט וכולם זוכרים מהסרט "מבצע
סבתא" שמתחילים הכי גבוה ומשם מגבירים את
הקצב ,אבל כניסה למשטר ספורט לוקחת זמן ולא
רואים תוצאות תוך שבוע של עבודה מאומצת ,וגם
לא אחרי חודש .ברגע שמבינים את זה ,ולא ממהרים
לשום מקום ,אפשר להציב יעדים ריאליים .מומלץ
להתייעץ עם מאמן כושר אישי או עם המאמן בחדר
הכושר ולבנות ביחד תכנית אימונים אישית והדרגתית
שאתם יכולים לעמוד בה.

.2

זמינות ונגישות – עדיף להתאמן בחדר כושר
קטן שנמצא קרוב לבית מאשר בחדר כושר מעוצב
ומפואר שנמצא בקצה השני של העיר .עדיף להתאמן
בגינה שליד הבית מאשר בפארק רחב ידיים שנמצא
במרחק של חצי שעה נסיעה .צריך שהנגישות למקום
בו מבצעים את האימונים תהיה כמה שיותר גבוהה.
הרי גם כך קשה להזיז את עצמנו לעשות את זה ,אז
לפחות שמשהו אחד יהיה קל – להגיע בזריזות למקום
שבו אנחנו בזעת אפנו שורפים קלוריות ובונים מסת
שריר .בחורף במיוחד המרחק משחק תפקיד .כל רגע
שם בחוץ ,בקור ,גורם לנו לעשות צעד אחורה אל
שמיכת הפוך.

.3

אתם לא לבד – אתם לא בעלי משמעת עצמית
גבוהה? מודעים לבעיה הזאת שלכם? זאת הסיבה
שבגללה תמיד נפלתם? קחו מאמן כושר אישי שלא
ייתן לכם להישבר הפעם .הוא יבנה לכם תכנית
מתאימה ,יאמן אתכם בהתאם ליכולות שלכם ,שאולי
אתם לא מצליחים לעמוד על טיבן כיאות ,כמו איש
מקצוע מנוסה ,יפתיע ויגוון לכם עם תרגילים חדשים
מעת לעת והכי חשוב – ייתן לכם "כאפה מטפורית"
בכל פעם שרק תחשבו לחפף.

.4

אתם לא לבד  – 2אתם אנשים תחרותיים?
משתעממים מהר? מעולה ,תתאמנו ביחד עם חברים
נוספים ,התחרו אתם" ,עקצו" אותם והם אתכם מי
מצליח לעשות יותר כפיפות בטן ,מי מסיים מהר
יותר את הסט ,מי מגיע ראשון לקו המרוץ הדמיוני
שקבעתם בפארק .זה לא רק כיף ,זה גם עוזר שיש
מישהו נוסף שמתאמן אתכם ואכפת לו מכם.

.5

שכל העולם יידע – דמיינו שאתם מינימום בר
רפאלי שמתעדת כל אימון שלה באינסטגרם .ספרו
לכל החבר'ה בעבודה שנרשמתם לחדר כושר ,העלו
לפני כל אימון תמונה שלכם בטייץ ב"פייס" ,תייגו את
עצמכם בכל פעם שאתם נכנסים למכון ,שתפו על
הקיר כמה רצתם היום או איך היה בשיעור פילאטיס.
כך גם תקבלו חיזוקים ולייקים אוהדים מחבריכם,
ותצרו לעצמכם "קהל עוקבים" אחר התחביב החדש
שלכם .ההתחייבות שתחושו תהיה הרבה יותר גדולה,
כי הרי לא תרצו לאכזב את כל החברים ,נכון?
רוצים לדעת עוד? כנסו לwww.elite-f.com -
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מחוברים

הצעות לבילוי
מאת :לימור ריהנה

סטודיו לולאות  -סדנאות יצירה

אי שם בין כרמים ושדות מצאנו את סטודיו לולאות -
להשראה ויצירה.
כשמו  -מדובר בסטודיו ליצירה ,בתוכו חנות בה ניתן
לרכוש מוצרים הקשורים לסריגה ,תפירה ועבודות נייר
שונות ,ממש כמו פעם .האופנה של לעשות כמעט הכל
לבד חוזרת ,ובסטודיו לולאות ניתן ללמוד את אומנויות
היצירה השונות :סריגת קרושה ,תפירת בגדים ,צורפות
בנייר ,מקרמה ועוד הרבה .בכל ימות השנה ובמיוחד
בחגים ,מתקיימות בסטודיו סדנאות בהן יכול לקחת
חלק כל מי שאוהב ליצור ,ילדים ומבוגרים ,בנות ובנים,
המגיעים מכל רחבי הארץ.
הסטודיו ממוקם באזור התעשייה בבנימינה ,שבשנים
האחרונות החל לתפוס תאוצה ולאט לאט הופך למתחם
מעניין ופסטורלי של אומנים ויוצרים .ההגעה לשם היא
קלה ונוחה  -עולים על רכבת ויורדים בתחנת בנימינה.
וזהו .אתם שם .לקראת פסח מתכננות הבעלים סטפני
וענת ,מגוון סדנאות יצירה הקשורות בהתחדשות
ומיחזור .מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק ולעקוב.

ספר רעיונות
ליצירה

TOTAL ART STUDIO

טוטאל ארט הוא מותג צעיר וחדשני שהתחיל את
פועלו בשנת  2013ועיקר עיסוקו הוא בתחום ההום
סטייל והאקססוריז לבית.
כחלק מתהליך העבודה התגבש הרעיון להתמקד
בצרכי בעלי החיים שלנו ושילובם כחלק אינטגראלי
מנוף הבית בלי להתפשר על העיצוב.
ליין סדרת מוצרים מיוחדת לאוהבי בעלי חיים כמו:
מתקני האכלה יוקרתיים ,מיטות מעוצבות ,מתקני
שתייה ושינה ויחידות אחסון שונות.
כתובת :שוקן  27ת”א .טלפון054-9937393 :
מיילtotalartst@gmail.com :

צילום :יח"צ

עמ’ 28

ספר רעיונות ופרוייקטים בלתי רגילים ומעוררי

השראה של פריטים מעוצבים מחדש.
לכולנו יש חפצים וחומרים מן היום יום שכבר אינם
בשימוש ,די משעממים וכאלו שכבר לא מביאים
ערך .רגע לפני שאנחנו נפטרים מהם מביא לנו הספר
רעיונות לחידוש ועיצוב החפצים מחדש.
הכוונה :איך להשתמש בסביבתנו הקרובה כדי לשמח
אותנו .הדרך :עשה זאת בעצמך או יותר נכון מלאכת
יד למשפחה .המטרה :ליצור מחפצים מיותרים חפצים
מעוצבים מחדש כאלו ששישמשו אותנו למטרות
חדשות ומפתיעות .לדוגמא :סכו”ם מעוצב בצביעה
מחדש או נעליים שהופכות להיות עמידות למים.
הוצאת Square Peg 2014
₪ 179
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ספר הג”ונגל

THE JUNGLE BOOK

מאולפני דיסני ארה”ב 2015
מבוסס על סיפרו הנצחי של רודיארד קיפלינג
ובהשראת סרט האנימציה הקלאסי של דיסני“ .ספר
הג'ונגל” הוא הרפתקה אפית חדשה על מוגלי ,הילד
שגודל על ידי משפחת זאבים .מוגלי מגלה שהוא אינו
רצוי עוד בג'ונגל לאחר שהנמר האימתני שירחאן (קולו
של אידריס אלבה) ,אשר נותר מצולק ע”י בני האדם,
מחליט שמוגלי הוא סכנה שצריך לסלק מהג'ונגל.
כשהוא נאלץ לעזוב את הבית היחיד שאי פעם הכיר,
יוצא מוגלי למסע מרתק של גילוי עצמי ,מובל ע”י
מורו הרוחני  -הפנתר בגירה (קולו של בן קינגסלי)
וע”י באלו  -הדוב החופשי בנשמתו (ביל מוריי) .לאורך
הדרך מוגלי פוגש ביצורים שונים בג'ונגל כמו קאה
(קולה של סקרלט ג'והנסון) ,נחשית פיתון שמפתה

ומהפנטת את גור-האדם ,והמלך לואי החלקלק (קולו
של כריסטופר ווקן) ,שמנסה לשכנע את מוגלי לוותר
על הסוד לפרח האדום החמקמק והקטלני :אש.
בימוי :ג'ון פברו (“שף”“ ,איירון מן”)
קולותיהם של סקרלט ג'והנסון ,כריסטופר ווקן ,ביל
מוריי ,לופיטה ניונגו ואידריס אלבה.
הסרט יגיע לבתי הקולנוע ב 14.4.2016-בדו מימד
ותלת מימד מתורגם ומדובב.

חדש  -אלישבע וסיירת הסופר פוד

צילום :דניאל לילה

בימים אלה מוציאה לאור אשת הקולינריה שי-לי ליפא את ספר הקריאה
הראשון בעולם המוקדש לסופרפודס וספרה הראשון לילדים .תוך שימוש
בשפה קלילה ,חריזה והומור ,עוסק הספר "אלישבע וסיירת הסופר פוד”
בהיכרותה של הילדה אלישבע עם סוגים שונים של מזונות על ובהם
שיבולת שועל ,בטטה ,ברוקולי ועדשים והיתרונות התזונתיים הגלומים
בהם .בספר משולבים איורים מרהיבים של ענבל שריד בר שקד ,המנהלים
דיאלוג שוטף וחינני עם העלילה .סופרפודס ,מזונות העל ,הם מזונות
טבעיים ,עשירים בוויטמינים ,מינרלים ,נוגדי חמצון ,סיבים תזונתיים,
חלבונים וחומצות שומן חיוניות .הסופרפודס ידועים בסגולותיהם וביכולתם
בין היתר לסייע למערכת העיכול ,לשמור על תפקוד המערכת החיסונית,
להטיב עם מערכת כלי הדם והלב ,לספק אנרגיה לגוף ועוד .מתוך הבנה
כי עקרונות התזונה הינם מורכבים לילדים ,ביקשה שי-לי בסיפרה לפשט
ולהקל ביישום עקרונותיה .לשם כך ,היא בחרה לשים דגש על אותם מזונות
על הזמינים והנגישים לכל .בהם קטניות ,פירות ,ירקות ודגנים ,להבדיל
ממזונות אקזוטיים ויקרים שחלקם מיובא ממקומות מרוחקים .לדברי ליפא:
“כמתכונאית ,בשלנית ואם לשני ילדים ,מדובר בנושא שקרוב לליבי .רבים
יודעים שתזונה בריאה לילדים היא מתכון להתפתחות תקינה ,ומכירים
בחשיבותם של דגנים מלאים ,פירות וירקות טריים .אך מעטים ,הורים
וילדים כאחד ,מודעים לקיומם ונגישותם של הסופרפודס ,המכילים ריכוז
גבוה של מרכיבים חיוניים לגוף .מטרתי בספר היא לגרום לילדים לא רק
להתוודע למונח “סופר פוד” אלא להבין עד כמה מזונות-העל טעימים ,מועילים ,זמינים ועדיפים
על פני מזון מתועש שאינו מספק את אותה תרומה תזונתית של מנה טרייה שמכינים בבית”.
שי-לי ליפא ,מגישת תכנית הבישול “סופר שי-לי” בערוץ  10ו”הבית של שי-לי” בערוץ ,2
כתבה שמונה ספרי בישול רבי-מכר ,ובהם "מטבח בריא לילדים”“ ,המטבח הבלקני שלי” ו”בריא
להפליא” ,שיצא לאור בארצות הברית בשפה האנגלית“ .אלישבע וסיירת הסופר פוד” הוא ספר
הקריאה הראשון שלה לילדים .מחיר  .₪ 48הוצאה עצמית ,הספר מיועד לילדים מגילאי  .4להשיג
בכל חנויות ורשתות הספרים.

עמ’ 29

קינוחים אביביים

Delicious

קינוחי פירות

מלבי טבעוני (ללא גלוטן) עם פירות יער כמות לשמונה מנות
מצרכים:

אופן ההכנה:

 שלוש כפות מייפל כוס מים חצי כפית קינמון תיון בטעם פירות יער שש כפות סוכר -מיץ מרבע לימון

לרוטב:

פותחים ומרוקנים את מקל הווניל לקערה,
 שלוש כפות קורנפלור פחית קרם קוקוס ( 400מ”ל) מוסיפים את הקורנפלור והחלב ומערבבים היטב. מים ( 400מ”ל)יוצקים את קרם הקוקוס ופחית המים לסיר
 רבע כוס חלב סויהומחממים לפני הרתיחה ,מוסיפים בעדינות את
 מקל ונילבלילת הקורנפלור והסוכר ,מערבבים עם מטרפה
סוכר
כפות
 שש(בלי להפסיק) על חום בינוני עד שכל הבלילה
מסמיכה .יוצקים לכוסות הגשה ומניחים במקרר.

לרוטב:

בסיר על אש גבוהה מניחים את כל מצרכי
הרוטב ,מביאים לרתיחה ובעבוע ללא מכסה
עד שהנוזלים מתאדים והנוזל הופך לסירופ.
מקררים ויוצקים בעדינות עד שהמלבי קר,
מוסיפים פירות יער טריים או מיובשים.

טארטלט אישי

קרם וניל ולוטוס עם פרי עונתי (טבעוני)
מצרכים:

 מיכל שמנת צמחית להקצפה חבילת אינסטנט וניל כף ממרח לוטוס תחתיות מיני טארטלטים(ניתן לרכוש בחנויות קונדיטוריה)

עמ’ 30

 פירות עונתיים שלא משחירים:מנגו ,תות ,אננס ,שזיף ,קיווי ,ענבים וכדומה
 -עלי נענע לקישוט

אופן ההכנה:

מניחים בקערה את השמנת .מוסיפים אינסטנט וניל ומערבבים בעזרת
מטרפה .מוסיפים כף ממרח לוטוס וממשיכים לערבב (ניתן להוסיף
יותר ,תלוי במידת המתיקות הרצויה) .מקררים את הקרם סמוך להגשה.
ממלאים את הטארטלטים בקרם (לא לגמרי עד הסוף) .חותכים פירות
למניפות (פרוסות דקות מאוד) ומסדרים יפה על הטארטלט .מניחים
עלה קטן ורענן של נענע.

פירות העונה בשוקולד ,חלבה ושבבי פיסטוק
מצרכים:

  2חפיסות שוקולד מריר איכותי (לפחות  40%מוצקי קקאו)  2כפות שמן כף טחינה גולמית פיסטוק קלוי וטחון גס -פירות שאוהבים :בננה ,תות ,אננס ,קיווי וכדומה.

צילום :ערן כהן studio326

אופן ההכנה:

מרתיחים סיר עם מים ,מניחים בתוכו קערת זכוכית ,שמים את
השוקולד בקערה החמה וממיסים .מוסיפים  2כפות שמן וכף
טחינה גולמית.
ממשיכים לערבב עד שהמסה חלקה ונוזלית ,ניתן להוסיף
מעט חלב קוקוס לדילול .חותכים את הפירות לגודל של ביס
מכובד .טובלים בשוקולד ומייד מעבירים לקערה מלאה בשבבי
פיסטוק לציפוי .מכניסים לקירור של עשר דקות ומגישים.
באדיבות מיקה שמעונוב שפית טבעונית ,מטפלת בבישול ומנחת סדנאות בישול www.mikafoodart.com

עמ’ 31

 48דירות כבר נחטפו!

נותרו דירות אחרונות!

גן או גג?

אוז דו מפלסי

רות גן ופנטה
די

אחרונים!

1₪ ,450,000
תם להצלחה!

הצטרפו גם א

החברה רשאית לשנות ,לקצר או להאריך את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד .ט.ל.ח.

כל אחד והקונספט שלו

 Conceptפלח  - 5באר שבע

 - Concept Valleyנס ציונה

 Conceptארגמן הצעירה  -נס ציונה

 Conceptבשדרה  -הדר יוסף ת“א

 - Conceptמגדל העמק

 Conceptאשכולות

 Conceptנאות שדה  -רעננה

 Conceptדרך השלום  -ת“א

 Conceptגבעת הרקפות  -קריית ביאליק
ה
שיו
וק
ב
ק
רוב

 - Conceptהוד השרון

 - Conceptיהוד

 - Conceptגבעת אולגה

לכל משפחה יש סגנון משלה .חברת ארזים שמה את הקונספט שלכם במרכז לחווית מגורים המתאימה בדיוק בשבילכם.
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