המומלצים שלנו

הסאפ המתנפח  -שידרוג לחופשת החלומות שלכם

הסאפ הוא כבר מזמן פריט חובה לכל מי שמפליג ,חותר או סתם
נהנה לרבוץ לחופיו הקסומים של הים התיכון Ocean Nation .מביאים
לכם את החוויה הנהדרת של הסאפים של  ,.Red Paddle Coהחברה
המובילה בעולם בסאפים מתנפחים .לא עוד גגונים וכאבי גב מלסחוב
את הסאפ לחוף ,הסאפ המתנפח של  Redמגיע בתיק על גלגלים
שהולך אתכם לכל מקום ,בין אם זה לחוף בהרצליה ,על היאכטה
בדרך ל(אי יווני כלשהו) או במטוס לחופשה בתאילנד! לפרטים נוספים:
www.ocean-nation.com | 054-4422772

סדרת הים יקב בן-חיים

משחר ההיסטוריה יורדי הים היו צרכנים טובים
מאוד של יין ומשקאות אלכוהוליים ,האלכוהול
בהפלגות היה שווה ערך למוצרי הייסוד שלקחו
איתם למסעות.
"יינות הפורט" לדוגמה התגלו בטעות ,כאשר
הובילו האנגלים יינות פשוטים מפורטוגל לאנ־
גליה ,על סיפון הספינה הונחו החביות והשמש
עשתה את שלה ,היינות התאדו והתרכזו וכך במ־
רחק  600המייל שעברו ,הגיעו לאנגליה כמשקה
הפורט המוכר עד ימנו.
כשייט וותיק ,וכיינן עוד יותר יצרתי במסגרת יקב
הבוטיק שבבעלותי סידרה מיוחדת של יינות לאוהבי הים:
"מרינה  – "2003יין בסגנון פורט ,אשר מתיישן שנים ארוכות בחביות
עץ אלון ,מהסוג הנהוג בפורטוגל ,החביות מתיישנות מתחת לשמש
היוקדת .יין זה מורכב מ 7 -זנים שונים שגדלים על הר מירון ,והוא
מועשר באלכוהול ברמה של  18%אלכוהול .יין זה זכה במדליית זהב
לציון איכותו הגבוהה.
היין השני נקרא " "La Petite Sira de Benhaimזהו יין המורכב
מהזן " "Petit Syrahומזן ה"  ."Merlotהשילוב המיוחד הזה ,מעניקה
ליין את עוצמת הטעמים של הסירה ,פרי בשל בעל מתיקות טבעית
וצבע אדום מלהיב ,מהעבר השני טעמים עדינים של פרחי בר המ־
גיעים מענב המרלו .התווית של  2היינות הינה מפה ימית שעליה
מתנוססת תמונת היאכטה המשפחתית שלנו .הכותב :עו"ד אלי בן-
חיים ,יו"ר היקב ושייט ותיק .יקב בן-חיים ,רח' השרף  ,6רמת השרון.
טל03-5346748www.benhaim.co.il .
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משלמים פחות ,מרוויחים יותר FairFly
הדעה הרווחת הינה שמחירי הטיסות רק עולים עד ליום הטי־
סה עצמו ,אך הידעתם שמחירי הטיסות משתנים מעל  90פעמים
בממוצע מהרגע שהתפרסמו ,כולל ירידות חדות? אפליקצית FairFly
מאתרת בשבילכם את הירידות במחיר הכרטיס לאחר שכבר רכשתם
אותו ,ושולחת לכם התראה כשיש הזדמנות לקבל את כספכם בחזרה –
ממש עד יום הטיסה עצמו .רוצים לשלם פחות ולהרוויח יותר? הורידו
את אפליקצית  FairFlyבחינם עוד היום! להורדת האפליקציה :חפשו
 "”FairFlyבחנות האפליקציות בסמארטפון שלכם .לפרטים נוספים:
www.fairfly.com

הלוג בוק האוטומטי
הראשון בעולם

 Sailing logמטעם חברת
 BoatBookהינה אפליקציה
חינמית פורצת דרך המיועדת
לשייטים ובעלי ספינות ומתע־
דת באופן אוטומטי כל הפלגה
על היבטיה המקצועיים והח־
ברתיים כולל תחילתה וסופה.
היא פועלת על כול טלפון
חכם גם במקומות ללא קליטה סלולרית ומאפשרת לשייט לייצר לעצמו
יומן שיט הכולל את מסלולי ההפלגות שביצע ,הספינות
עליהן הפליג ,הביצועים ונתוני התנועה בכל נקודה על
פני המסלול בעוד מכשיר הטלפון נמצא בכיס .יומן
השיט מלווה את השייט לכל מקום ,ומאפשר לו שיחזור
ההפלגה בכול רגע לפי הצורך.

דואט ניהול מתקדם
למשאבי אנוש

חברת דואט עוסקת בהשמה אק־
טיבית ,איתור ואיוש מתמחה בתה־
ליכי  HEAD HUNTINGבארץ ובחו”ל
אנו מציעים לווי ,אתור ,מיון והשמה
של מועמדים לתפקידים מרכזיים
מומחים בתחומים שונים ,בכירים-
מנכ”לים סמנכ”לים ,יו”ר דירקטוריון
ומשרות ניהול ביניים .תהליך העבודה
מתחיל בכך שאנו למדים את התר־
בויות הרלוונטיות וצרכי הלקוח בפגי־
שה מול הגורמים המחליטים/מגייסים בהמשך בונים פרופיל מדויק של
המועמד הנדרש הן מבחינת הכישורים והן מבחינה אישיותית אנו בונים
ומנהלים תהליך של איתור ואיבחון המועמד המתאים כאשר בסיומו אנו
מציגים בפני המגייס את המועמדים שנמצאו ראויים .למועמדים אלה
אנו יוצרים “תיק” ובו האינפורמציה הנדרשת כולל בדיקות ממליצים
בהתאם .הליווי המקצועי של דואט כולל סיוע בסגירת חוזה ההעסקה.

בטון בסלון ואדני רכבת בציפוי לכת יכטות

המעצב גיל הדני מציע שילוב חומרים החודרים לסלון בחיבור
אסטתי ומפתיע.
שולחן קפה .בסיסי הבטון מאוגדים יחד במסגרת מתכת .פלטת
הזכוכית יכולה להיות מוזמנת בשתי גרסאות אחת פרוסט וגרסה
שקופה בה ניתן לראות את המסגרת והבסיסים .מחיר 3400 :ש"ח.
קוטר  110ס"מ גובה  30ס"מ.
שולחן טלויזיה .אדני רכבת מצופים לכת יכטות המוצבים על בסיסי
בטון וברגי מתכת גדולים ניתן להזמין בגרסה עם גלגלים* וללא גלג־
לים כמוכן ניתן להזמין כריהוט גן בחוץ .מחיר 9600 :ש"ח 130 .ש"ח
60סמ 45סמ(כולל גלגלים) *תוספת גלגלים  550ש"ח.
גיל הדני צלם במקצועו ,עוסק במקביל בעיצוב רהיטים .עיצב
מתקני גן בחברת עצמון ושימש כמעצב גרפי בחברת סולן.
הרהיטים בהזמנה מראש בלבד .בטלפון 054-4920007 :או אימייל
.allpix@ccc.net.il

Marine Technology
 Against Wind & Rainמי שמבלה הרבה בים יודע שזו סבי־ בה מאוד תובענית,
ולכן נוחות ,נראות ובהירות הן קריטיות במיוחד .משקפי השמש של
 BOLLEמסדרת  MARINEמציעים עדשות מושלמות לשהייה ארוכה
בים במקסימום נוחות .המסגרות האולטרה קלה והאולטרה עמידה
של המשקפיים כוללת את הפטנט  - Thermogripאחיזה טרמית
ייחודית עם אפונים הידרופיליים והיפו-אלרגניים .הפטנט המיוחד
הזה שומר על המשקפיים באופן ויציב על הפנים ומונע את תזוזת של
המשקפיים בעת הפעילות.
עדשות עוצבו במיוחד על מנת להתמודד עם התנאים הייחודיים
של הסביבה הימית :הקיטוב של העדשות מנטרל את האור המסנוור
מבחוץ ,הציפוי ההידרופובי שומר על העדשות יבשות מפני מים,
לכלוך וכתמים.הציפוי אנטי רפלקסיבי מרחיק את קרני האור ומנטרל
את הסנוור בצד הפנימי של העדשות .התוצאה  -נראות ובהירות
מעולה ,נוחות והגנה מקסימאלית בסביבה התובענית של המים .ניתן
להזמין גם את עדשה לפי מרשם אופטי .להשיג אצל היבואן הבלעדי
של  - BOLLEחברת  ,ICONטלwww.be-icon.com 03-6161718 :
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