
 

 לפני תחילת מילוי הטופס – בבקשה פתחו את הלינק הבא –לפליקר
https://www.flickr.com/ 
 עם שם משתמש: (SIGN IN תכנסו (
jlm.travel.il@gmail.com 

סיסמהו : 
jerusalem123456 

 העלו אליו שתי תמונות בלבד: אחת במשקל קל ואחת במשקל כבד
 העתיקו ושימרו את הקישורים לכל תמונה כדי שתוכלו להשתמש בהם בהמשך
 
 אחרי העלאת התמונות מלאו את הטופס בלינק:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5H7yFgGakTEhXjd1Q-
XBuArDxum9hGS4xpz_ZII3PylrGiw/viewform?usp=sf_link 
 
 
 הסבר ודוגמא על הנדרש למלא בכל שורה:
 
Online Master Classes submission form 
 
Activity name 
 סדנת עיצוב חלות

 
Arist name 
 עתליה עין מור
 
Activity page photo (large) line: 

לינק לתמונה במשקל כבדכאן מדביקים את ה  
 
All Activities page photo (small) link: 

קללינק לתמונה במשקל כאן מדביקים את ה  
 
Pay web page 

https://www.atalya.co.il/contact  

 )הלינק הזה רק לדוגמא(
 
Price 
10 
 
Currency 
$ 
 
Minimum participants 
10 
 
Language 
Hebrew 
 
Religion / Faith 
Jewish, Christian, Muslim 
 
Date 
Tuesday, 24 March 2020 
 
Time (Israel Time) 
14:00 
 
Description 
 .סדנא לעיצוב 3 סוגים שונים של חלות

ההרים, באווירה ביתית וחמימה אשמח לשתף אתכם בתהליכים וטיפים  חלל נעים וכפרי אל מול הנוף המוריק שלב
 .לאפיה טובה ונכונה

https://www.flickr.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5H7yFgGakTEhXjd1Q-XBuArDxum9hGS4xpz_ZII3PylrGiw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5H7yFgGakTEhXjd1Q-XBuArDxum9hGS4xpz_ZII3PylrGiw/viewform?usp=sf_link
https://www.atalya.co.il/contact


 

לסגנן וליצור מאפה ריחני וטעים מעשה ידיו. בסיומה של  לזגג, בסדנאות האפיה לכל אורח יש הזדמנות ללוש,
משתתפים יקח איתו הסדנא נאכל וננשנש ממעשה ידינו עם תוספות ופינוקים מעשה ידי. בסיום הסדנא כל אחד מה

 .את מאפה ידיו לביתו
  .הסדנא מתאימה לאירועים משפחתיים, חברתיים, אירועי חברות, מסיבות רווקות וימי הולדת

 
Highlights  

נולדתי וגדלתי בבית שבו אני מארחת כיום אורחים מכל רחבי העולם. עין כרם הייתה ותמיד תהיה מקור ההשראה 
, היה לי ברור שעין כרם הוא הכפר שיהווה את 2010העיקרי שלי. כשהחלטתי לפתוח מקום משלי בשנת 

החלטתי לשלב את כל אהבותיי  אחרי שנים רבות של בישול ואפייה שבאו ממקום פשוט של צורך ליצור, התפאורה.
הגדולות ביותר: אוכל, עין כרם ואנשים. האהבה שלי לאירוח הביאה אותי לפתוח את ביתי לקהל הרחב ולהנות 

היה לי ברור לחלוטין מה אעשה  9מהמגוון האנושי שמגיע לבקר אותי בכל יום ויום. הבישול בחר בי. כבר בגיל 
נס מהתחביב ולאחר מספר שנות עבודה במטבחים, הלכתי ללמוד את התחלתי להתפר 16כשאהיה גדולה. בגיל 

הפלא. כיום, אחרי שהעסק פעיל ומצליח כבר שנים רבות, אני יכולה לומר שהלמידה, הכמיהה וההתרגשות הם 
 .יומיומיים, וממלאים אותי בחדוות יצירה אמיתית, שבאה מהלב


