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 הספא את מנהלת
 כל כנגד שהצליח שלה,

 והפך והתחזיות הסיכויים
באזור. דבר לשם

 וביקור בארה״ב טיול
 הולידו מקומי בספא מקרי

 שהפך הרעיון את
 יבנה. בגן ח״ה למפעל

 מספרת היא מיוחד בראיון
ומגלה התחיל הכל איך על

 שלום סרנסל ^'נ■ : מאת
סער ו*לית מלכה שמואל צילום:

ארומה
SIM

 קוסמטיקה חדר
לב אילי

 הפכה לב אילי
 בגן משיכה למקור

 את כשהקימה יבנה
 מתחם ספא/ ׳ארומה

 ורחב מפנק הוליסטי
 טיפולי המספק ידיים,
 וקוסמטיקה גוף ספא,

 הזדמנות לצד
 בבריכה, להשתכשך

 ובראנץ׳ מפנק ג׳קוזי
 עכשיו במיוחד. טעים
 איך על מספרת היא
 ומדברת התתיל הכל
 לעשות הצורך על
 אתרים לאנשים טוב

הספא באמצעות

 נושא את ינקה )59( לב אילי
 מבית והטיפוח הקוסמטיקה

 גדול מכון היה לאימה ילדותה.
 והיא שבע בבאר מאוד ומוצלח

 שנות בכל רגליה בין הסתובבה
 לנערה והפכה כשבגרה ילדותה.

 כל את והכירה במכון לה סייעה
 50 לפני היה ״זה הטיפוח. סודות

 בתקופה נדיר די משהו והיה שנה
 ועוד לעבוד יוצאת שאישה ההיא

 אמא אבל כך, כל מצליח עסק מנהלת
 מספרת. היא ובגדול" זה את עשתה
דווקא והקוסמטיקה הטיפוח "עניין

 המון ועורר אז, כבר נדיר היה לא
 שהגיעו העיר נשות בקרב עניין
בהמוניהן". אליה

 היה לא מעולם לאילי זאת ולמרות
 היא אימה, בעקבות ללכת חלום
 לריקוד. מורה להיות רצתה בכלל

 לחיים מקצוע לבחור הזמן כשהגיע
 וכשהגישה בקיבוץ התגוררה היא

 הקיבוץ מחול הוראת ללמוד בקשה
 כמעט וככה, לה. לאשר סירב

 עצמה את מצאה היא במקרה,
 שלה. אמא הלכה בה בדרך הולכת
בקיבוץ שיתופי מאוד אז היה "הכל

 אם להחליט צריכים היו והם
 מתאים בו בוחרת שאני המקצוע

 שלא, החליטו הם לא. או להם
 להם שיועיל משהו לא שזה בטענה
 לחשוב נאלצתי ואני בעתיד למשק
 קוסמטיקה" ובחרתי אחר בכיוון

משחזרת. היא
 אז הייתה אילי ,90ה- שנות אלה היו

 ונכנסה שלה 30ה- שנות בתחילת
 "התמחתי ענק. בצעדי לתחום

 ואחר ואנטי-אייגיינג אקנה בטיפולי
 במשך ויועצת מורה הייתי גם כך

שנים". הרבה
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