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הרשמה לניוזלטר

] מדור פרסומי [

שלושה דורות ,ניסיון עשיר ואהבה אינסופית למקצוע מרכיבים את חברת
'האחים עיני' ,החברה המובילה בישראל לתיקון ,שחזור ,ניקוי שטיחים ,וילונות
וריפודים .שימוש בטכנולוגיה המתקדמת בעולם לצד סודות מקצוע עתיקים
אשר עוברים במשפחה משמשים את עובדי החברה ויוצרים שירות ייחודי
המתאים עצמו לכל מוצר ומוצר

לרשימת הכותבים בNews1-
הרשמה לSMS-

| הדפסה:

|

הגדל גופן

הקטן גופן

▪ ▪ ▪
מנשה עיני מייסד חברת 'האחים עיני' עלה לארץ מעירק בשנת  1936אך זמן קצר לאחר מכן
גורש לסוריה על-ידי האנגלים ששלטו בארץ .עם הגעתו לסוריה החל מנשה לסייע בהברחת
יהודים לארץ מתוך אידיאולוגיה ציונית ובמקביל רכש מקצוע והחל לעסוק בניקוי ותיקון
שטיחים ,מלאכה אשר באותם הימים נעשתה ברחובות הערים והכפרים ,על המדרכות.
לאחר מספר שנים בגלות ,חזר מנשה לארץ ובשנת  1950פתח חנות ברחוב שלוש בתל אביב
לתיקון ושחזור שטיחים ומכבסה .העסק העניק את שירותיו לכל אזור גוש דן ומיצב עצמו
כמקצועי ואמין.
לאורך השנים התמקצע מנשה ברזיי המקצוע הייחודיים ולמד כיצד לצבוע בדים ,מאילו חומרים
לרקוח גוונים שונים ,באילו חוטים להשתמש ועוד .לימים ,העביר מנשה לארבעת בניו שכבר
כילדים גדלו אל תוך העסק ,את כל הסודות והידע אשר משמשים אותם גם היום .בשנת 1978
עם התרחבות העסק החלו האחים עיני את דרכם כשותפים פעילים.

מועדון +
יועצים אדריכלים
שמאים
כסף רופאים
רואי חשבון
עיתונאים
עורכי דין
שופטים

קישורים ממומנים

לפרסום במדור זה
 Bpatentמציגה:
 50%הנחה על מגוון מוצרים !!
לפרטים לחצו כאן

 - Com&Sense +יח"צ וייעוץ אסטרטגי
 +לפידים  -חקירות בינלאומיות ובארץ

אחד התחומים בהם מתמחה החברה הוא טיפול בשטיחים עתיקים מירושות או אספנים
שמביאים שטיחים יקרי ערך לשחזור .היות שמדובר בפריטים עתיקים מאד ,אחת הנקודות
המעניינות קשורה לצביעת השטיחים .בשונה מהצבעים הסינטטיים של היום ,בעבר עשו את
הצבעים מפרחים ,מינרלים או תבלינים שהיו בנמצא וכאשר מגיע שטיח לשחזור יש להתאים
את הצבע החדש לזה של האריגה המקורית ונדרשת מיומנות וניסיון רב כדי לעשות זאת.
נקודה חשובה נוספת היא בחירת החוטים שצריכה גם היא להיות כמו המקור .בכל שטיח
משתמשים בצמר מאזורים שונים בבעל חיים ,כאשר בדרך כלל מדובר בכבש .באזור הבטן
למשל הצמר יותר עדין היות שהוא לא נחשף לשמש ואילו באזורים של הגב שהם יותר
חשופים ,הצמר יותר עבה .חשוב מאד לשחזר גם את החוט
המקורי ,גם את הצביעה וגם את סוג הקשר הנכון .אם מדובר למשל על קשר טורקי או אחר.
גם עובי האצבע של מי שארג את השטיח משפיע על הצפיפות שלו וככל שהאצבע יותר עבה,
כך הצפיפות נמוכה יותר.
סיפורי שחזור

פורומים

מסחר
תעשיה
ביטוח ופיננסים
ביטוח חיים
ביטוח בריאות
פנסיה קרנות השתלמות
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח נסיעות לחו"ל חיסכון
ניהול תיקי השקעות

במהלך השנים בהן קיימת החברה ,שחזרו מנשה עיני ובניו מאות שטיחים עתיקים מהארץ
ומהעולם וצברו סיפורים לרוב שאת חלקם הסכים לחשוף רוני עיני ,מבעלי העסק .מהדגל של
הרצל ,דרך ההיסטוריה של בית הספר 'בצלאל' ועד העברת מסרים סמויים באירן הרחוקה
להלן כמה סיפורים שימחישו את חשיבות שחזור השטיחים העתיקים.
הדגל של הרצל

מלונאות ונופש

"לפני כשנתיים הגיע אלינו דגל שנתנו להרצל בקונגרס הציוני ממשי שזור עם חוטים מוזהבים.
האספן הביא אותו למטרת שחזור .הוא היה מלוכלך ומלא כתמים ומסתבר שסחרו בו סוחרי
עתיקות במחיר נמוך מאד בגלל מצבו .בסוף התהליך הצלחנו להחזיר את הדגל למצבו
המקורי".
הירושה של הסבתא

רשת קלאב הוטל
מבצעים בקלאב הוטל אילת
מבצעים בקלאב הוטל טבריה
מבצעים בקלאב אין אילת
חבילות פינוק כל הקודם זוכה

"זוג שקיבל בירושה מהסבתא שטיח שהיה שייך לסבא שלה .הוא חיזר אחריה ובתקופה ההיא
השטיח שימש כדרך להעביר מסרים אז הוא שילב בו משפטי חיזור .סך הכל היו  12אליפסות
ובכל אחת משפט אהבה אחר".
ההיסטוריה של 'בצלאל'
"דוגמה נוספת להעברת מסרים באמצעות שטיחים אפשר למצוא בהיסטוריה של בית הספר
לעיצוב 'בצלאל' .כאשר הוא הוקם לפני מאה שנים ,אחת הדרכים לממן את הפעילות שלו
הייתה למכור שטיחים שארוגים עליהם מוטיבים יהודיים לקהילות יהודיות בחו"ל .בשנים
האחרונות שחזרנו מעל ל 20-שטיחים כאלו".

כלל פיננסים
ניהול תיקים מסחר עצמאי
קרנות נאמנות חיסכון פיננסי
דסק עסקי דסק אקסקלוסיב

שטיחים מאירן
"קיבלנו גם שטיחים שנארגו באירן והגיעו אלינו לשחזור על-ידי סמי שאול .יהודי אירן דאגו
לשים מוטיבים יהודיים על השטיחים כמו 'אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני' ובמקרים אחרים
השתמשו בכתב עברי הפוך על-מנת להעביר מסרים מוצפנים בין חברי הקהילה".
מאיטליה באהבה

בלוגרים  / News1דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
מה עלה בגורלה?

 | 21/05/2012זיוה גל
האינטרס :לשפר את יעילות בתי המשפט
 | 21/05/2012אשר גרוניס

22/05/2012

"אחת הלקוחות הביאה לנו שטיחים מאירופה בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה שהיו
מונחים על ההיכל בבית כנסת באיטליה .היות שהייתה בעיה לשחזר את הצבע המקורי שהיה
גוון מיוחד של סגול ,הציע אבי להשתמש בפרי הסברס שגדל באזור מסוים בארץ ויש לו גוון
סגלגל דומה לזה של השטיח המקורי .על השטיח היו מוטיבים של בית המקדש והיה מרגש
מאד לשחזר אותו".
טיפים לשחזור מוצלח
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גוף הביקורת על הפרקליטות  -לחזק אמון
הציבור
 | 21/05/2012יהודה וינשטיין





זכות ההשתטחות

 | 21/05/2012דן אלון



השלכות שביתת הרעב של האסירים
הפלשתינים
 | 21/05/2012אודי דקל ,אורית פרלוב
לרשימות נוספות

לבימה חופשית

לרשימת הכותבים

שחזור עושים רק אצל מומחים לתחום .לא כל חנות שטיחים יודעת לשחזר פריטים
עתיקים.
במהלך השחזור יש לבקש מבעל העסק לבקר ולראות את העבודה .אם מדובר על
משחזר מקצועי ואיכותי ,נוכחות הלקוח לא תאיים עליו.
מלאכת השחזור דורשת צביעה ואריגה כמו שנעשתה בשטיח המקור .כמו-כן ,יש
להשתמש בצמר כמו זה המקורי בבחינת בעל החיים והאזור ממנו הוא נלקח .חשוב
לציין כי בחירה לא נכונה של צמר ,צבע או שיטת אריגה יכולה לפגוע בשטיח העתיק
ולצור בו נזק בלתי הפיך.

חברת "אחים עיני" נוסדה בשנת  1950ע"י מנשה עיני )ז"ל( ,כעסק לניקוי ותיקון שטיחים עם
ידע וניסיון שרכש בחו"ל .בשנת  1978עם התרחבות הפעילות העסקית צורפו בניו כשותפים
פעילים בעסק המשפחתי שהשכילו להתעדכן בכל הטכניקות המודרניות והחדשניות ביותר
בתחום וטיפחו את ההיבט הטכנולוגי של העבודה לצד השימוש בידע המקצועי הרב שנרכש
במהלך השנים.

מדור פרסומי

לפרסום במדור זה

קונים דירה? מתכננים
שיפוץ?
בואו לראות מה המומחים של
טפחות בנו בשבילכם!

מדור פרסומי

כיום מחזיקה החברה את המיכון המתקדם ביותר בארץ ובעולם בתחום הניקוי ,הטיפול
והשחזור של שטיחים ,וילונות  ,בדי עור יריעות עור טקסטיל ובדי ריפוד למערכות ישיבה.
בראש החברה יושב ארז עיני המשמש כמנכ"ל החברה.
תאריך | 21/05/2012 :עודכן21/05/2012 :
מבצע מדהים!
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כתוב תגובה

לכל התגובות
 10קופסאות שקופות לנעליים ב-
 ₪ 150במקום במקום ב₪ 250 -

מהפכת הנדל"ן העסקי עכשיו בתל אביב  /רוכשים משרד במחיר שכירות!
שלם עבור דירת  4חדרים  /וקבל  5חדרים  +מרפסת  +חניה

הודעות נוספות ברשת
סקר קינון בזים שחורים בנגב ,דרום מדבר יהודה והרי אילת ,סתיו .2011

 | 22:38 | 21/05/2012המגוון הביולוגי
Welcome words from the University of Iceland

 | 21:50 | 21/05/2012אוניברסיטת ת"א | TAUVOD
Welcome by the Icelandic Ministry of Economic Affairs

 | 21:49 | 21/05/2012אוניברסיטת ת"א | TAUVOD
בשל עבודות בכביש המתבצעות הלילה עד השעה חמש בבוקר יתכנו שיבושי תנ

 | 21:45 | 21/05/2012מוקד התנועה
בגהה צפונה עומס תנועה ממחלף גנות עד אלוף שדה בגלל תאונת דרכים .בג

 | 21:33 | 21/05/2012מוקד התנועה

עופר וולפסון
 12.9%נפילה בייצור ההיי-
טק ברבעון הראשון

עופר וולפסון
אוהד כהן  -מנהל מינהל
סחר חוץ במש' התמ"ת

עופר וולפסון
ביהמ"ש אישר הקפאת
ההליכים נגד פוליאון ברקאי
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