
ידיעות נתניה   ˆ   8.8.2014  74

צלמי מגנטים? פאסה. תאי צילום סטנדרטיים? כל כך 
2012. מה כן? תכירו את הלהיט של קיץ 2014, הרווי 
החיפושית. כן כן, אם גם אתם הגעתם לאחרונה לאירוע 
או מסיבה ונתקלתם בחיפושית ירקרקה אליה נכנסים ויוצאים 
צעירים מחופשים, לא טעיתם, מדובר בטרנד החדש עליו אחראים 
בני זוג צעירים, גבי דלין )22( מקיסריה ותום וירט )24( מפרדס 

חנה.
דלין ווירט, יוצאים זה שנתיים וחצי. תחביבו הגדול של תום הוא 

שיפוץ כלי רכב ואילו גבי, במקור מאנגליה, נתקלה מספר 
פופולארית  שמאוד  צילום"  ב"מונית  פעמים 

ופיתחו  יזמו  חשבו,  הם  וביחד  בבריטניה 
משהו דומה בישראל.

ר"כשסיפרתי לתום על המונית בא
צילום,  כתא  גם  שמשמשת  נגליה 
לא  אבל  בנושא,  לחלום  התחלנו 

מס יקרה",  שזה  חשבנו  רבאמת 
גבי. לפני כמעט שנה מצאו  פרת 

בני הזוג את החיפושית עליה חלמו 
והתחילו לבנות ולשפץ אותה מאפס.

איך בונים חיפושית?
גבי: "זה תהליך מסובך מאוד, אבל עשינו 

רהכל לבד. תום בנה הכל מאפס והתייעץ עם אנ
שים מתחום הרכב ואחרי שמונה חודשים הכל היה מוכן והתוצר 
הסופי היה שווה את זה והחלטנו לקרוא לחיפושית 'פוטומוביל'".

ומה קורה באירוע עצמו?
ר"מדובר למעשה בתא צילום שנמצא בתוך רכב חיפושית וינ

יש מגוון תחפושות,  ומגניבה. מסביב לחיפושית  טאג' מיוחדת 
משקפיים, כובעים ושאר אקססוריז משעשעים שהבאנו במיוחד 
מאנגליה ואין להשיג אותם בארץ. בתוך החיפושית יש מערכת 
והאורחים מפעילים הכל בעצמם. הם לוחצים על  מחשב טאץ' 
המסך וברגע שהם מוכנים, המצלמה מצלמת שלוש תמונות והם 
מקבלים את התמונות מיידית מודפסות וכן אפשר להעלות אותן 

לפייסבוק, לשלוח לאימייל וכ"ו. יש גם אירועים שאנחנו פותחים 
בהם עמוד פייסבוק ייחודי וכל תמונות האירוע עולות ישירות 

לשם וכולם מתייגים וזה ממש כיף ונוח".
איך אנשים מגיבים לעניין?

"אנשים לא מבינים מה חיפושית עושה להם במסיבה או באירוע 
והם מסתובבים סביב החיפושית ומנסים להבין מה הסיפור. ברגע 
ומזמינים אותם להשתעשע ולהצטלם, כולם  שאנחנו מסבירים 

רמתלהבים וזה מתאים לכל האירועים. אנחנו מגיעים גם למסי
בות, גם לחתונות, גם לאירועי חברות וזה אהוב גם על ידי ילדים 

וגם מבוגרים".
למה דווקא חיפושית? היא גם נוסעת או רק 

משמשת כתא צילום?
משתווה  שלא  משהו  יש  "בחיפושית 
לשום רכב אחר. החיפושית שלנו היא 
וזה  מגניב  צבע  לה  יש   .1973 משנת 

נו גם  שהיא  כמובן  נוסטלגי.  רמשהו 
מגיעים  אנחנו  ובדר"כ  בעצמה  סעת 
איתה לכל האירועים, אלא אם כן מדובר 

רבאירוע מרוחק בצפון או בדרום ואז אנח
נו נוסעים בגרר כדי לא לקחת את הסיכון 

שהיא תיתקע בדרך".
ומי דאג לעיצוב שלה מבפנים ומבחוץ?

70 עם פרר -"אנחנו. עיצבנו אותה באווירה  מיוחדת של שנות ה
חים ועוד אביזרים. אני מאוד אוהבת עיצוב, עבדתי על זה מאוד 

קשה ואני מקבלת פידבקים חיוביים".
ואיך הולך עד עכשיו?

"לא רע בכלל. 'פוטומוביל' זו אטרקציה שתהפוך את האירוע 
רלמשהו שונה, ייחודי, זו לא חוויה רגילה. הרבה מפיקים של מסי

בות מחפשים את הדבר המגניב הבא ואנחנו יכולים לספק להם 
את זה. בנוסף אנחנו מתכננים בשל ההצלחה להרחיב את העסק 
וכבר מחפשים עוד רכב אספנות. הבנו שיש לעניין ביקוש רב ויש 

לנו רעיונות לדברים חדשים". ¿

חיפושית הקצב
אם הייתם לאחרונה במסיבה ונתקלתם בחיפושית ירקרקה מחופשת 

לתא צילום, לא טעיתם ‰ תום וירט מפרדס חנה וגבי דלין מקיסריה הם 
היזמים הצעירים מאחורי הטרנד שכובש את חיי הלילה

זה הזמן לאהוב
כשרוחות המלחמה מאחורינו, חגיגות ט"ו באב מגיעות בדיוק בזמן

בדרך כלל את יום האהבה מזהים כבר שבוע לפני כאשר 
בו לבבות,  בלוני  ואדום,  ורוד  נצבעים  הרחובות  רכל 

בות וכו', אך המצב הביטחוני שינה את השיגרה ואת 
המציאות שכולנו רגילים אליה ויום האהבה נשכח לו. בתקווה 
שהפסקת האש תימשך, אז ביום שני הקרוב התאריך העברי נופל 
על ט"ו באב ובעלי הברים מקווים שהמצב הביטחוני יאפשר להם 

לחגוג את היום הזה שכולו אהבה.
ראז אם יהיה שקט, להלן מה שהולך לקרות בפאבים ובברים בש

רון. ב"גלובל בר" בכפר סבא נקבעה הופעתו של רותם כהן. 
רשיריו הרומנטיים של כהן מתאימים בדיוק ליום האהבה והזו

גות האוהבים יוכלו להתאהב מחדש ב"גלובל" כאשר כל זוג 
שיגיע למקום, יקבל ורד אדום. גם ב"אינגו מונטויה" יציינו 
ביום שני את יום האהבה בהופעה של ארז לב ארי ויום לפני 

כן, יציינו במהלך ליין ה"בלאק סנדיי" את המאורע, כאשר 
אדומים,  בלונים  עם  האהבה  יום  בצבעי  ייצבע  המקום  כל 
ורדים לנשים, ומבצע של אחד פלוס אחד על בקבוקי קאווה 
ויין. ב"באגסי מלון" בהרצליה יחכו לכם מבצעים על הקאווה, 
"שנקין" ברער הלבבות בכל פינה והמקום יהיה מלא באהבה. 
ננה הולך על קונספט מגניב בשם "אהבה בשנקין" בו קוראים 
במקום לכל הזוגות שהכירו ב"שנקין" או יצאו לשם לדייט 
ראשון להגיע לארוחה רומנטית לכבוד ט"ו באב בין השעות 
20:00-22:00 עם תפריט שף חגיגי ומיוחד למזומנים בלבד. 
המקנה  אהבה  מציד  ליהנות  תוכלו  יעקב  בזכרון  ב"הוביט" 
קאווה או למברוסקו ב-63 שקלים ללא הגבלה במבצע שתה 

רכפי יכולתך וליהנות מלבבות, בלונים ושוקולדים וורדים שי
חולקו לבנות בכניסה. ¿
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מצטלמים בתוך החיפושית. "פוטומוביל" הטרנד החדש במסיבות

יוצאים לאכול

̂ ברשת "ג'פניקה" השיקו 
לאחרונה תפריט לילה חדש 

 ."PAPER MOON" בשם
התפריט החדש מוצע גם 

בסניפי הרשת בשרון בהרצליה, 
נתניה, כפר סבא וקיסריה החל 
מהשעה 22:30 והמחירים של 

המנות בו נעים בין 10 ל-20 
שקל בלבד. בנוסף, לאחר 

השעה 22:00 ינוגן פלייליסט 
חדש עם אווירת לילה מעודכנת 
ומנות אלכוהול זולות. בין היתר 

ניתן למצוא בתפריט הלילה 
סלופי באו )לחמניה סינית 

מאודה במילוי בשר מוקפץ(, 
יקיטורי עוף, פי קאי )כנפיים 

ברוטב צ'ילי תפוז( ועוד.

̂ ברשת הגלידריות "אייסברג" 
לה יש סניפים ברעננה ורמת 

השרון השיקו לאחרונה קו 
חדש של גלידות טבעוניות 

לצד מילקשייקים טבעוניים 
וקינוח טבעוני מיוחד של 

עוגיית שוקולד צ'יפס ענקית 
היישר מהתנור, שלושה כדורי 

גלידה טבעונית וסלט פירות 
מרענן. התפריט הטבעוני כולל 

שמונה טעמי גלידות: גלידת 
"חלב" שקדים חלבה ושקדים 

מלוחים, גלידת "חלב" אגוזי לוז 
ושוקולד מריר, גלידת "חלב" 

עם אורז וניל ופירות יער, גלידת 
"חלב" עם קוקוס וצ'אטני מנגו, 

סורבה מנגו, סורבה נקטרינה, 
אשכוליות קמפארי וסורבה 

אננס ויוזו יפני.

ˆ"איסלנדיק" הם מים מינרליים 
סופר פרימיום שהושקו 

לאחרונה בישראל ומגיעים 
אלינו מאיסלנד. המים מגיעים 

ממעיינות של מי קרחונים 
שנחשבים לאיכותיים ולנקיים 

ביותר בעולם והם משווקים 
ב-82 מדינות בעולם ועכשיו 

 PH גם בישראל. למים יש רמת
גבוהה, הם דלי נתרן והבקבוק 

המעוצב בו הם מגיעים הוא 
.A ללא ביספונל

̂ בית הקפה "פיט קפה" 
ברמת השרון, הוא חלק 

מרשת חדשה של בתי קפה 
שנמצאים בתוך מועדוני 

כושר. "פיט קפה" שמחובר 
למועדון הכושר "גרייט שייפ" 

בעיר מציע תפריט בריא 
של מנות המתואמות לצרכי 

המתאמנים, אך גם לקהל הרחב 
המעוניין ליהנות מתפריט עם 

ערכי בריאות ותזונה נכונה.  
התפריט כולל בין השאר מגוון 

רחב של ביצים וחביתות, 
סלטים יצירתיים, שקשוקה 

מיוחדת, כריכים מפנקים 
ותפריט שייקים ומשקאות 

עשיר, הכולל פירות אקזוטיים 
וייחודיים כמו פרי האסאי 

מברזיל.

סלופי באו ב"ג'פניקה"
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