עיצוב שולחן
ליאת נחמני

התחלה מתוקה
נעצב את השולחן בגוני אדום-זהב
עם נגיעות כתום וכסף.
סימני ראש השנה יככבו על השולחן.
ליד כל סועד נמקם תפוח בדבש,
ואת הרימונים נשלב בתוך סידור
הפרחים שיעמוד במרכז השולחן.
בין היתר נשלב נרות ,כפות דבש,
דבורים קטנות וסדר ברכות הסימנים.

תפוח בדבש
כל סועד יקבל צנצנת דבש אישית,
או לחילופין חלת דבש .נעטר את
צלוחית הדבש בכף דבש ובדבורים.

לתפוח נוסיף עלה שנגזור מבריסטול
בצבע זהב ,ונחבר לתפוח בחבל יוטה.

ראש
לשולחנות

קל לעצב את שולחן ראש השנה,
כך תמיד חשבתי ,אפילו קל מאוד.
היופי המושלם ומעורר ההשראה
של הטבע שה' ברא בעולמנו ,יוצר
לנו בשולחן ראש השנה הרמוניה
נהדרת של צבעים ומרקמים שונים
ומפתיעים.
האדום העז של הרימונים ,הגוון
הזהוב והמלכותי של הדבש ,ואפילו
הירוק של התפוח שנודף ממנו
ריח של טריות – כל אלה מעצבים
לנו את השולחן .מכאן הדרך כבר
קצרה ,בתוספת טאץ' אישי .ראש
השנה כבר כאן.
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נעצב במחשב מדבקה למכסה
צנצנת הדבש .את דף המדבקה
השקופה למדפסת קונים בחנויות
צילום והדפסה.
לאחר ההדפסה ,נגזור את המדבקה
לפי גודל הצנצנת ונדביק.

אפשר להניח על השולחן גם תפוח
מלא בדבש .כדי להימנע מהשחרת
התפוח החתוך ,יש לשטוף אותו
מבפנים ומבחוץ במים ומלח .מומלץ
ליצוק את הדבש אל התפוח סמוך
לארוחה.
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הטיפ של
ליאת

סידור פרחים
חומרים:
♥ ספוג לשזירת פרחים -
להשיג בחנות פרחים
♥ דלי או כלי עמוק מלא במים
♥ ירק ארוך גמיש ומשתפל
 אפשר לקטוף מהגינה♥ פרחים בגוני אדום,
כתום ומעט סגול
♥  8-6רימונים
♥ שיפודים
♥ מזמרה

תהליך ההכנה:
את הספוג חותכים לחצי .ניתן
להיעזר בסימון שחרוט על הספוג.

מניחים את הספוג בכלי מלא מים,
שיהיה עמוק מספיק כדי לאפשר
לספוג לשקוע במלואו.

מניחים את הספוג על כלי וחותכים
מעט את פינות הספוג.

באופן כללי:
הזר שנכין הוא זר מוארך שמתאים
לשולחן אבירים ,כך שהירק ישתפל
משני צדי הזר לאורך השולחן.
נשזור את הסידור במראה טבעי ולא
מסודר .לכן נוכל לשזור את סוגי
הפרחים בקבוצות – כלומר ,זה לצד
זה ולא בבודדים ובמרחקים שווים.
כך לדוגמה נשים שלושה רימונים
צמודים וכן הלאה בשאר הפרחים.
סדר שזירת הפרחים משתנה
מסידור לסידור .בדרך כלל מומלץ
להתחיל בירק ,ולעתים בפרחים
הגדולים יותר ,ומשם להמשיך עם
פרחי המילוי שהם קטנים יותר או
רבים מבחינת הכמות.
שוזרים ירק ארוך וגמיש בשני צדי
הספוג כשני ענפים מכל צד ,ירק
זה ישתפל על השולחן .אפשר
להשתמש בקיסוס המצוי בגינות
רבות ,או בירק גמיש וארוך אחר כמו
הגפן .אפשר גם להוסיף כמה ענפים
של ירק מעט ארוך בקדמת הזר
בחלק התחתון .בשאר המקומות
נמלא את הספוג בירק גזום קצר.

רימונים שנקטפו מהעץ אפשר
לגזום עם הענף ,ואת הענף להכניס
בספוג .ברימונים קנויים ננעץ
שיפוד ברימון ואת צדו השני של
השיפוד נכניס לספוג.

לפני השזירה יש לקצר את
גבעולי הפרחים לאורך של כ5-
סנטימטרים ולנקות אותם מעלים.
נמשיך למלא את הספוג בוורדים
)כ 10-ורדים( ,ונעבור לפרחים
הקטנים יותר.

הפירות בעיצוב

לא לחינם עונד הרימון כתר לראשו.
הרימון הוא פרי מלכותי ,ולכן גם
מאוד מבוקש בתחום עיצוב הפרחים.
בגלל שהוא פרי עונתי הוא לא תמיד
קל להשגה ,אבל הוא בהחלט שווה
את ההמתנה .פירות משדרגים את
סידורי הפרחים ,וניתן לשלב כל פרי
ואפילו ירק.
הפירות הפופולריים המשולבים
בסידורי פרחים הם רימון ,תפוח,
ענבים ולימון .במצעד הירקות
מככבים הדלעת הגמדית ,גמבה
ופלפל חריף.

סופג להפליא

חשוב מאוד לתת לספוג לשקוע
במים בקצב שלו .אם ננסה לזרז את
התהליך ולדחוף את הספוג נגרום
לחלקים ממנו להישאר יבשים.
גבעולי הפרחים שייגעו בחלקים
היבשים של הספוג לא יקבלו מים
וימותו מהר.

את הזר אפשר להניח על כלי
בגובה של כ 10-סנטימטרים או
ישירות על השולחן.

לטיפים או לכל שאלה,055-6688872 :
nliat2010@gmail.com
 | 166פנימה תשרי תשע"ו

| 167

חבקי מפיות מחרוזים
נשתמש בחישוק גדול של עגילים
להשחלת החרוזים .ניתן לקנות
חישוקים אלה בחנויות לחומרי
יצירה .אפשר להשתמש גם בחוט
ברזל עבה.

מושב נחם בהרי ירושלים
הגליל של מרכז הארץ

בואו לחוות מה שהאורחים שלנו חושבים
19.3.14

נחת אמיתית

זכינו לקבלת הפנים החמה של רחמים
המקסים שעשה לנו סיפתח מוצלח
לחופשה .רחמים דואג שמי שמתארח אצלו
ירגיש קודם כל בבית ולא פחות חשוב,
שלא יחסר דבר ,עד הפרט הכי קטן ,ישנו
דגש על הפרטיות ,מרפסת נפרדת ,בריכה
מקורה ומפנקת ,ומדשאה מאובזרת.

לאחר שנעקם את סוגר העגיל,
נוכל להשחיל את החרוזים .אפשר
להשחיל לפי מתכונת שנבחר ,ובין
החרוזים נשחיל את תליון הרימון.

צימר בנחת

סדר ליל ראש השנה
נעקם חזרה את סוגר החישוק ונסגור
את העגיל.

נדפיס במחשב את סדר הברכות של
סימני ראש השנה.
נבחר בעיצוב זהה למדבקות
שעיצבנו לצנצנות ,ובגוונים
שמתאימים לשולחן.

27.4.14

כיף בנחת בנחם

התארחנו בחול המועד לשני
לילות ,אני ובעלי יחד עם הילדים
וחמישה נכדים.אין לי אלא
להלל את השרות ,רמת הניקיון
והתחזוקה .מי שבאמת רוצה
שירות כמו של רחמים,שנענה
לכל בקשה שלנו,שיגיע לצימר.

21.1.14

היחידות ברמה מצוינת מאובזרים ומפנקים
להפליא .הנוף עוצר נשימה והבריכה הוסיפה לנו
מאוד לאוירה ולביחד ,היה מקסים! כחובבי צמרים
אני עדה שיש הרבה צימרים יפים ,אבל את ההבדל
האמיתי עושה המארח!! רחמים הוא מארח בחסד
עליון ,אדם מדהים ,לבבי ונדיב שנתן לנו הרגשה
שאנחנו בחופשה אבל בבית ,התרוצץ ,עזר והסביר
ואפילו לימד אותנו להכין ג'חנון לשבת! מומלץ
בחום רב!!!

נחת של צימרים

היה לנו מושלם

בעל המקום מאיר פנים ,כל מה שכתוב באתר-
נכון .נוף נהדר ,מקום נקי ,תעסוקה לילדים,
דשא ,בריכה בטיחותית ,אפשרי להרגיש חופשי
ולשתות קפה על הדק ,רצון טוב לסייע בכל
בקשה חריגה .גמישות מחשבתית ....מקסימום
הנאה .תודה מקרב לב לבעל המקום רחמים,
על השרות מאיר הפנים ,עוד נשוב.

28.7.12

נחת של צימרים ,המקום
מדהים ,החדרים מבריקים,
הבריכה מהממת ,הפרטיות סוף
הדרך ,עם יחס מהמם ואווירה
קסומה .מה צריך יותר??? אני
את המקום בחרתי שבע"ה יהיה
המקום הקבוע של חופשות
המשפחה .והעיקר תודה לכם
המארחים הנפלאים

צימרים בנחת

 שולחן פינג פונג  נוף מדהים  מסעדות  מעיינות  מסלולי הליכה  אטקרציות  הפעלות לילדים
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אבירם צברי 052-6071345
חפשו אותנו בפייסבוק

16.11.14

בזמן מבצע "עמוד ענן" ,חיפשנו מקום
לברוח אליו ,צימרים בנחת אירחו אותנו
באהבה מכל הלב ,עם יחס אישי וחם...
המקום מדהים ,הנוף עוצר נשימה
והצימרים סוף הדרך ...מעוצב בצורה
גאונית ,מאובזר ברמה גבוהה והג'קוזי
מפנק .מקום שקט ומרגיע שנתן לנו
את האפשרות להתנתק מהכל ,זכינו
לשלווה אמיתית.

 ארבע סוויטות יוקרתיות  בריכה ענקית  שעות פרטיות בבריכה  מתאים למשפחות וזוגות
 ג'קוזי בכל חדר  מדשאה ענקית  פינות ישיבה  פינות מנגל  נדנדות  ערסלים

אפשר להניח את החרוזים האדומים
המזכירים את גרגירי הרימון על
הצלחת ,לצד המפית עם החובק.

12.5.14

