המדריך המקוצר
לחיים הטובים

עיצוב  //שולחן מאופנוע
אצל רונן וסרמן ,המכונה "אישפח" ,כל גרוטאת מתכת מיותמת
הופכים לפריט ריהוט מיוחד במינו .מדובר בשימוש חוזר
בפריטים מהתחום המוטורי ,שנזרקו .בין הפריטים
שיוצר וסרמן תוכלו למצוא שולחנות קפה הבנויים
מחלקי אופנועים או דלתות של מכוניות ,ארון
רחצה ממכסה מנוע ,מנורת עמוד שניצבת על גלגל
אופנוע ,ואפילו פסל ראש איל לתליית קסדות אופניים
שבנוי מחלקי אופניים.
השימוש היצירתי מעניק לחלקי כלי הרכב מקום מכובד
בכל חלל מעוצב ,בתלבושת חדשה ,למחזור חיים נוסף.
מחירים1,500 :־ 25,000שקל" .אישפח" ,רונן וסרמן,
3963071־ronen.w@ronentinman.com ,052

קארין לוי

מלון  //נופש אורגני

צילומים :יח"צ
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החווה האורגנית טור סיני ששוכנת
בעמק הארזים ,בכניסה לירושלים,
הפתיעה אותי ולא רק בגלל הירוק
והנוף הנשקף ממרפסת החדר ,אלא
בעיקר מאחר שלא ציפיתי לחופשה כזו
כשפניתי לכיוון הבירה.
מה ששבה אותי בחווה האורגנית,
הוא הסיפור החבוי מאחורי המקום
הזה ,שיושב על אדמות שכמעט הפכו
לשכונות מגדלים שבהם מרכזי קניות.
עודד וחיה טור סיני,
נלחמו במשך שנים
לשמר את האדמות
הללו ,וגרמו לתוכניות
הפיתוח של עיריית
להיגנז.
ירושלים
במקומן ,נבנה כפר
נופש מבלי לעקור
ולו עץ אחד ,להפך -
נטעו כ– 3,000עצים
נוספים.
הקסם של המקום טמון בשדרת
התבלינים המפוארת ,שם תמצאו
לואיזה ,לימונית ומרווה ,צמחי מרפא
ועשבי תיבול ,ובעצי הפרי הפורחים.
מי שיבקר בחווה החל מחודש מאי,
יוכל ליהנות מאפרסקים ,נקטרינות
ועוד פירות היישר מן העץ.
בחווה קיימות  5יחידות אירוח3 ,
סוגי סוויטות הבנויות בסגנונות שונים
עם ריהוט ייחודי לכל אחת .הסוויטות,
שנבנו בבנייה ירוקה ,מכילות חדר
אמבטיה פרטי ומפנק בנוסח חמאם
מרוקאי ייחודי ,ויציאה לחצר פרטית
עם מרפסת המשקיפה לעמק הארזים.
את פנינו קיבל בחדר ליקר דובדבנים
אורגני תוצרת החווה ,ובארוחת הבוקר
טעמנו מהריבות המקומיות.
הנופשים ייהנו מאוויר הרים
צלול כיין בשפע ,טיולים ומסלולי
הליכה וסיפור על שימור טבע .נקווה
שהמחירים יישארו שפויים ,ושהבוטיק
יישאר בוטיק גם לאחר ההתרחבות.
החווה האורגנית טור סיני ,ירושלים,
טלפון6324296 :־054

היה אופנוע?
שולחן קפה

נופש באוויר הרים
צלול כיין .טור סיני

בלי להתאפק.

2theloo
צילום :איציק בירן
סרקו את הברקוד וצפו
בכתבה של גלובס TV
על שירותי הבוטיק
i-nigma

שירותים  //בוטיק באמצע הדרך
אין אדם שלא חווה את הרגע בו לא ניתן להתאפק יותר ,במובן
הבסיסי של המילה .רגע בו פשוט אתה חייב לשירותים ,אבל סביבך
נמצאים רק חנויות ,קיוסקים או בית קפה שהפך מזמן למשתנה
ציבורית .במקרה הטוב תגיע לתחנת דלק ובבושת פנים תבקש
את המפתח לתא הקטן והמצחין שמאחוריה .ובכן  -לא עוד .הרשו
לי להכיר לכם את הסניף הישראלי הראשון של הרשת ההולנדית
 ,2thelooשנפתח החודש ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב.
לא מדובר בסתם תאי שירותים מהסוג שיש לנו בבית ,בקניון
או במשרד ,אלא בשירותי בוטיק.
תמורת  3שקלים תיכנסו לתאי
שירותים בסגנונות שונים ,למשל
חוף ים או גינה  -ממוזגים ,נקיים,
מעוצבים ,ועם מוזיקת רקע.
נכון שמדובר בסך הכל
בשירותים ,אבל אם כבר להתרוקן
מחוץ לבית ,אז לפחות שיהיה
בסטייל.
 ,2thelooרחוב המלך ג'ורג' ,9
ת"א

פינת השפן  //שתישאר שעיר
אלפסין  -שמפו קפאין  C1לחיזוק שורשי
השיער .המותג הגרמני המטפל בנ־
שירת שיער ,מגיע לארץ ומציע מבחר
תכשירים לחיזוק השיער .התכשיר
מבוסס על תמצית קפאין המכילה
חומרים הממריצים את צמיחת
זקיקי השערות ומחזקים אותם.
השפן האמיץ הסכים שוב לת־
רום את גופו למדע ,וחפף את

שערו המטופח בשמפו מהסדרה .הנסיין דיווח
כי "כל שערה נותרה במקומה ,ובמקרה שלי
בהחלט מדובר בהישג .מעבר לזה הריח הוא
גברי כמתבקש ,ורק ניסיונו של היצרן למשוך
גברים על ידי עיצוב המוצר כבקבוק המכיל
שמן מכונות ,די מביך".
 70שקל ל־ 250מ"ל .להשיג דרך דף הפייסבוק:
www.facebook.com/Alpecin

גליה שפרינג

