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משהו חדש
מתבשל בסושיה...
בואו ליהנות מתפריט וטעמים חדשים

הסושיה רמת גן | מנחם בגין  5רמת גן (מתחם הסיטי טאוור)

דבר העורכת //
תושבי גבעתיים היקרים,
חודש נובמבר הוא חודש הגמלאי
בגבעתיים ותמונת השער שלנו צולמה
במפגש "קפה אירופה" הפועל כמועדון
חברתי למען שורדי השואה בגבעתיים,
בניהולה של דפנה לב בשילוב ארגון
ליונס גור אריה.
נעמי לבנון-קשת ערכה ריאיון אישי תוסס
עם דוד קיגלר מנהל תיאטרון גבעתיים
ופגשה לשיחה את תושב העיר ,ד"ר עמי
שיינפלד ,מנתח לב בכיר ומנהל מרפאת
אבי העורקים ,במרכז הרפואי שיבא
העוסק דרך קבע בהתנדבות ובספורט
כאיכות חיים.
במדור זרקאור אנחנו מארחים החודש את
טל רמון שאחרי שנים ארוכות של פעילות
מוזיקלית כנגן וכיוצר מוכשר הוציא את
אלבום הבכורה שלו "דמות" אותו הקדיש
לאביו ואחיו ,אילן ואסף רמון ז"ל.
נעמה ליבה ואוהד קב יצאו להכיר מקרוב
את פרויקט "ניצוצות" המפגיש בבתי
הספר תלמידים עם הורים ומנחים בעלי
"ניצוץ" בתחום ידע מסוים במטרה
שהילדים יחפשו את הניצוץ שלהם.
במדור "נפגשים במטבח" אנחנו מארחים
את אלון שבו ,שף קונדיטור (׳חדר האוכל׳
ומסעדת ׳שולחן׳ לשעבר) והוא משתף
אותנו במתכון לעוגת שוקולד חלומית,
והחל מהחודש ,יש לנו מדור חדש -
אסטרולוגיה עם האסטרולוג רועי לב.

שלכם,
נגה רוזנפרב

"הניצוץ
שבלב"
פרויקט
ניצוצות עף
למרחקים

"קיגלר על הגג"
ריאיון תוסס
עם מנהל
תיאטרון
גבעתיים דוד
קיגלר

"נפגשים במטבח"
עם השף
קונדיטור
אלון שבו

"רץ מכל הלב"
ריאיון עם ד"ר
עמי שיינפלד

זרקאור
עם טל רמון

"אסטרולוגיה"
עם רועי לב

משתתפים:
נעמי לבנון-קשת ,בטי בן בשט ,נעמה נעמי
ליבה ,נגה רוזנפרב ,ד"ר עפר גורביץ ,רון
קאולי ,השף אלון שבו ,בר פנזור ,זהבית
פינקלשטיין ,ירון נאמן ,רון קאולי ,עו"ד לירון
אורון ,דודי טל ,עו"ד עמיר רייסמן ,שרון
חזום ,ענת לנדא ,רועי לב
מנכ"לית :ענת לנדא קלמר
עורכת :נגה רוזנפרב
עיצוב גרפי :חגית וינגרטן H
צלמי מערכת :איציק רובין ,אוהד קב
צילום שער :איציק רובין
מו"ל :גבעתיים פלוס תקשורת (ע.א) בע"מ
ת.ד 0855 .גבעתיים 5310801
מיילlocal@givatayimplus.co.il :
www.givatayimplus.co.il
פרסום ומכירות052-5188877 :
דפוס :מפעלי המקור בע"מ
גבעתיים פלוס

ב"קפה אירופה" מתקיים מפגש בין דורי בין תלמידי בתי הספר קלעי ואורט
המלווים בהתנדבות את שורדי השואה .הקשר העמוק תורם לשני הצדדים וממשיך
עד גיוסם ולעיתים גם אחרי .בתמונה :אריאל גרסטל וסבתות אוהבות במפגש.

מורדי הגטאות
הגטאות4-64-6
מורדי

החלה המכירה !

דירות  4,5חדרים ,פנטהאוז וגן

דירות  3,4ו 5-חדרים עם מפרט עשיר

מכירות 073-2649559
משרד מכירות רח' שינקין  ,36גבעתיים

חדר החדשות //
שרות ייחודי לתושבים:
פורום התחדשות עירונית -
תמא  38ופינוי בינוי

חודש הגמלאי
בגבעתיים

במהלך חודש נובמבר נציין
בגבעתיים את חודש הגמלאי בשורה
של אירועים ופעילויות למען תושבי
העיר בני הגיל השלישי .אירועי חודש
הגמלאי מהווים תוספת לפעילות
הענפה אשר נערכת בעיר מדי יום
לרווחת הגמלאים והגמלאיות ומקיפה
את כל תחומי החיים והפנאי .בין
השאר ייהנו הגמלאים מיום ספורט
ובריאות בקאנטרי גבעתיים שיכלול
פעילויות ספורט מודרכות ,הרצאות,
דוכנים ומופע של האמן ישראל
גוריון .בנוסף לכך יתקיים בתיאטרון
גבעתיים המופע "שנינו יחדיו" עם
חדווה עמרני ויובל כספין .במועדוני
הגמלאים השונים יערכו הרצאות
פתוחות של מיטב המרצים ללא
עלות .כמו כן חוגי הציור של מועדוני
הגמלאים יקיימו תערוכה חגיגית
בבית אלון וכן יתקיים כנס מקהלות
בהשתתפות מקהלת גמלאי המורים,
מקהלת הווטרנים ומקהלת אלון
ובאירוח מקהלה אביבים מת"א.
ראש עיריית גבעתיים רן קוניק:
"בגבעתיים חיים גמלאים וגמלאיות
מדור בוני העיר והארץ .ההשקעה
העירונית באוכלוסייה הוותיקה גדלה
מאד בשנים האחרונות ,כאשר בין
היתר פתחנו את הקתדרה העירונית
ללימודי העשרה ,ערכנו טיולים
ונופשונים לגמלאי העיר ,אנו מקיימים
ערבי זמר ,מופעים ,הרצאות ועוד.
בכוונתי להמשיך ולהשקיע בקהילת
וותיקי העיר בכל התחומים".

"מכחולים"

בגלריית ספריית בית-אלון ,נפתחה

פורום גבעתיים פלוס
להתחדשות עירונית יעילה והוגנת
תיאטרון גבעתיים,
 14בדצמבר

2016

מרים רוטברד "הסוס"

שוש רוניס "על המוקד"
התערוכה השנתית של התלמידים
מחוגי הציור במועדוני הגמלאים
בגבעתיים .מועדוני 'אלון' ו'בית-
ראשונים' בהנחיית האמנית נילי
קשאני ומועדון 'שדה בוקר' בהנחיית
האמנית יהודית חדד .האמנים
המשתתפים :חמדה אבשרי ,שולמית
אליאס ,איילה ביטרמן ,שושנה בן-
עטר ,נורית הר-טוב ,אראלה הרטוב,
דויד ישר ,דינה  -מלכה כהן ,שולמית
כהן ,זהבה מועלם ,יעקב משיח,
נעמי נבו ,מילן סקלה ,נינה עוזרי,
מלכה פאר ,רגינה צימליכמן ,שושנה
קרויטורו ,חנה רגב ,מרים רוטברד,
שוש רוניס ,טובה רשטיק ,סבינה
שני ,ציונה שני .התערוכה תתקיים עד
.8.12.16

פורום ייחודי לשירות התושבים בנושא
התחדשות עירונית ,תמ"א  38ופינוי בינוי ,יערך
ב 14-בדצמבר בתיאטרון גבעתיים .הפורום
יתקיים ביוזמת המגזין "גבעתיים פלוס" ויערך
בהשתתפותם של מובילי התחום במגזרים
השונים .הפעילות בפורום והנושאים הייחודיים
שיעלו בו לדיון ,יהפכו אותו למפגש הכרחי לכל
השותפים בענף הבנייה תוך שימת דגש על סוגיות
ייחודיות המאפיינות את גבעתיים ותושביה.
פרוייקט ההתחדשות עירונית ,שבו התושבים
הם שחקן מרכזי ,יכול גם הוא לעזור ולשפר את
החזות העירונית ולשדרג את איכות חייהם של
התושבים כמו גם ההיפך .בניינים המועמדים
להתחדשות עירונית מהווים חלק חשוב ומרכזי
במרקם האורבני של האזור .בפורום תינתן
אתנחתא מהנה לטובת קוקטייל חגיגי וזמן איכות
למפגש ונטוורקינג עם שאר המשתתפים .הכניסה
לתושבים הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום
מוקדם באתר גבעתיים פלוס.

אבישי מזמין אותך להגשים חלום
עם ההחלקה היחידה שגם מחליקה וגם משקמת

מבצע
חורף
מטורף

4

50

%

30
שנות
ניסיון

הנחה

על כל סוגי ההחלקות

למסירה חדר
לקוסמטיקה/
בניית ציפורניים

אתם מוזמנים
לבדיקת ראייה חינם
במכשיר החדש  I profiler plusשל חברת Zeiss
כמו שמשתמשים בנאס״א ובמרכזים רפואיים
מובילים בעולם

קבלו דיאגנוזה להמשך טיפול חינם! חשוב למניעת נזק עתידי לעין
עד עכשיו לא ניתן היה לפתור בעיות ראייה מורכבות ,בעלי אופק כפול.
לפני זמן קצר פותח המכשיר I profiler plus
המאתר נקודות מיקוד חשובות מאד
להתאמת פתרון ראייתי נכון ולמניעת נזק עתידי מצטבר לעין!

שכללנו והגדלנו את מעבדת התיקונים
וייצור משקפיים אופטיים תוך שעה

רואים את זה בעיניים מעל  47שנה
טל' 03-7315056 :רחוב ויצמן  28גבעתיים
(פינת טייבר )69

סדרת חינוך //
 30שנה בלעדי רון ארד

תלמידי תיכון שמעון בן צבי בו למדה
בתו יובל ,לא שכחו! ביום חמישי13.10 ,

התרגשות גדולה מאוד ,שבתיכון בו למדה
ושהיה לה לבית לא שכחו את רון ומציינים
 30שנה בלעדיו.

בשעות אחר הצהריים תורמים רבות לילדים
ומעניקים להם מסגרות משלימות למערכת
החינוך של הבוקר .אחת המטרות העיקריות
לפתוח חוגים דווקא בשטחי בתי הספר היא
לאפשר לילדים להיות במקום המוכר להם
משעות הבוקר ,ולחזק את תחושת השייכות
לבית הספר .החוגים החדשים שייפתחו
בבי"ס בן גוריון מיועדים לילדים בכיתות א'
ועד ח' .בין רשימת החוגים ניתן למצוא חוג
צילום דיגיטלי ,אלקטרוניקה ,חינוך פיננסי,
לוגו אתגרי ,גרפיטי ועוד.

מחויבות אישית בצהרונים

התקיימה בבי״ס שמעון בן צבי פעילות
חינוכית ערכית לציון  30שנה לנפילת
רון ארד בשבי .הפעילות ,פרי יוזמה של
תלמידת י"ב ,עדי גבע ,שסחפה אחריה את
חבריה לשכבה כללה שעורי חינוך בכיתות
ע"י התלמידים ,הקרנת סרטים וטקס מרגש
מאין כמוה של הפרחת בלונים כחולים על
ידי כל תלמידי בית הספר .יובל ,בתו של
רון ארד בוגרת תיכון שמעון בן צבי הביעה

חוגים חדשים בבי"ס בן גוריון

עמותת קהילתיים בשיתוף מנהל החינוך
ובי"ס בן גוריון פותחים עבור הילדים
מסגרת חוגים לשעות הפנאי בבתי הספר.
בית הספר בן גוריון הוא הראשון שבו
תפעיל עמותת קהילתיים חוגים בשעות
אחר הצהריים ,ובהמשך גם בבתי ספר
נוספים בעיר .חינוך בלתי פורמלי וחוגים

השנה תיפתח עבור תלמידי כיתות י'
במסגרת מחויבות אישית בבתי הספר
התיכוניים האפשרות להתנדב בצהרוני גני
הילדים בעיר .שיתוף פעולה של עמותת
קהילתיים ,מנהל החינוך ומחלקת נוער
וצעירים ,אשר נחל בעבר הצלחה יוצא
לדרך פעם נוספת .אחד מערכי הליבה
של עמותת קהילתיים הם תרומה לקהילה
ונתינה אישית  -שילוב של תלמידי מחויבות
אישית מציג בצורה מדויקת את היופי של
הקהילה שמתפתחת בעיר .עשרות בני נוער
כבר נרשמו לתכנית ,שבמסגרתה ,יקבלו
התלמידים הכשרה מקדימה טרם ייכנסו
לגני הילדים.

גם בגבעתיים:

המוקד העירוני  107או *3107

האתר העירוני www.givatayim.muni.il

עיריית גבעתיים

6

אגף שיפור פני העיר
היחידה לקיימות
ולאיכות הסביבה

חברה לתועלת הציבור

"בגלל המיסוי הירוק:
שוק הרכב נערך לגל של התייקרויות
בינואר הקרוב...כ 60%-מהמכוניות
בשוק צפויות לספוג התייקרות מס"

רגע לפני שהמחירים עולים,

מתקדמים עכשיו
ליונדאי  2017במחירי 2016

מרכז מכירה כלמוביל ת״א | רח׳ יגאל אלון *5606 | 92
קבוצת
כלמוביל
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הפרסום מתייחס לדגמי הרכב המפורטים בטבלה מטה .כפוף לתקנון.
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סדרת חינוך //
השיר "גבעתיים שלנו"
מאת אסיף פרנסיה תלמיד
בית הספר יגאל אלון

תלמידי בית ספר אלון לקחו חלק במיזם
העירוני "יוצרים צעירים" ובהנחייתה של
שרית בר לב ,רכזת השפה בביה"ס ,יצרו
כאוות נפשם בתחומי הסיפורת ,השירה,
הציור והצילום .בגמר העירוני שהתקיים ב
 ,27/10/16הולחן והושר השיר "גבעתיים
שלנו" שכתב אסיף פרנסיה ,תלמיד כיתה
ח' .1מנהל בית הספר בית אקשטיין,
שחר פיינשטיין ,הלחין ושר את השיר,
מלווה בתלמידי כיתתו של אסיף .כמו
כן ,קיבל התלמיד עמית כהן ,בוגר בית
הספר ,תעודת הערכה על צילום כל יצירות
התחרות .יצירות נוספות של תלמידי בית
הספר הוצגו בתחרות ובתערוכת התוצרים.

מהפכה טכנולוגית
בגבעתיים

בשנת הלימודים תשע"ז מפעילה עמותת
תעשיידע בגבעתיים לא פחות מחמש
עשרה כיתות ובהן קורסי העשרה למאות
תלמידים ברחבי בתי ספר ,חטיבות ביניים
ותיכונים בעיר" :עיר באנרגיה חדשה
במיקוד הגז הטבעי" בשיתוף חברת נובל
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אנרג'י" ,השמיים הם לא הגבול" בשיתוף
עמותת  - Space ILלומדים על האתגרים
הניצבים בפני המהנדסים שאמורים להנחית
החללית על הירח" ,מבט לחלל" ,בשיתוף
מפעל מבת חלל
והתעשייה האווירית -
על התלמידים לחשוב
על פתרונות יצירתיים
האדם
להתיישבות
ומוצרים
במאדים
שיקלו על החיים
ו"יזמות
במאדים,
דיגיטלית – ."IOT
בסוף השנה תתקיים
תחרות בכל קורס
ולפי השתלבותם של
תלמידי גבעתיים בפרויקטים ,מצפה שנה
טכנולוגית במיוחד.

למדנו להעריך את כל מה שיש לנו :מדינה,
צבא ,משפחה וחברים .חזרנו מהמסע עם
כאב וזיכרון ,יודעים יותר ,מתעניינים יותר
ושואלים הרבה יותר".

אקדמיה בתיכון

בכל בתיה"ס התיכוניים בעיר :שמעון
בן-צבי ,קלעי ,אורט גבעתיים ותלמה
ילין מתקיימת זו השנה השנייה תכנית
הלימודים האקדמית "לומדים אוניברסיטה
בתיכון" המיועדת לכלל תלמידי כיתות
י"א-י"ב .המנהל האקדמי של התכנית הינו
דר' יצחק דגני  -מרצה בתחום מדע המדינה

המסע לפולין של תלמידי
קלעי

בתאריך  15.9.16יצאו למסע לפולין 60
תלמידי שכבת י"ב בתיכון קלעי .המסע
ערך שבעה ימים שהיו גדושים בפרטים,
ביקורים באתרים ,בהסברים ,בנופים,
בנסיעות וכמובן גם בחוויות רבות  -טובות
מרגשות ועצובות .כל רגע במסע היה בלתי
נשכח :החל מהביקור ביער לופוחובה שהיה
לחוויה מצמררת ,הביקורים בבתי הכנסת
בטיקוצין ,בורשה ובקרקוב ,ההנצחה
בבתי הקברות ,הביקור בגטאות כמו גטו
לודג' ,ורשה וקרקוב והשיא שהיה הביקור
במחנות השמדה כגון :טרבלינקה ,מיידנק,
אשוויץ ובירקנאו .מספרת אלונה טוסי
תלמידת י"ב" :כל המראות הקשים הללו
גרמו לנו לתחושות ורגשות של עצב וכאב,
לא נשכח זאת לעולם ...חזרנו מהמסע עם
תובנות ופרספקטיבות לגבי החיים .למדנו
שלא כל דבר בחיים מובן מאליו .כמו כן

באוניברסיטה בר-אילן .הרצאת הפתיחה
של דר' אפרים לפיד ששירת כתא"ל בצה"ל
והיה ראש אמ"ן בתיכון קלעי הייתה
בנושא :קהילת המודיעין במדינת ישראל -
מבנה ,חלוקת תפקידים ,הישגים .דר' לפיד
שטח בפני התלמידים את סוגי המודיעין
שאמ"ן מפעיל (האזנה...סוכנים...תצפיות).
בנוסף ,קיבלו התלמידים הסברים על
איסוף מידע ממקורות גלויים ,ועל יצירת
אינטגרציה מכל המידע שנאסף מכלל
המקורות .התלמידים הביעו עניין ,שאלו
שאלות ונהנו מאד מההרצאה.

בס“ד

הגרלה!

מטבח* במתנה!
*פרטים במקום

מבצע!

שיפוץ דירה כללי

59,000

*

ז

שיפוץ
חדר רחצה
קומפלט

מטבח יוקרתי
קומפלט בעיצוב אישי
כולל חבילת שיפוץ

21,000

*
ז

גל גפן-מודיעין והסביבה

24,900

*
ז

 | 9.11.16גליון |1345
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 21יקירי העיר גבעתיים

ביום רביעי  ,28.9.16נערך בתיאטרון
גבעתיים טקס מרגש להענקת אות יקיר
העיר ל 21 -תושבות ותושבי גבעתיים ,אליו
הגיעו מכובדים רבים ומשפחות היקירים
הנבחרים .את הטקס הנחה איש התקשורת
אור הלר ,שהנו תושב גבעתיים .הוא פתח
בתיאור אישי של העיר מנקודת מבטו כאדם
צעיר שבחר להשתקע בגבעתיים .הלר תאר
את האווירה הייחודית ,את ההתפתחות
המואצת שהפכה את גבעתיים מעיר מנמנמת
לעיר צעירה ושוקקת ,התמקד בקהילה

המקומית הענפה ,בפינות הקסם הנסתרות
ובעיקר תאר את התושבים המיוחדים שיש,
לפי דבריו ,רק בגבעתיים.
את אות יקיר העיר קיבלו השנה :גב' רחל
אוביץ ,מר אלישע איש-שלום ,מר יחזקאל
אנגלד ,גב' יונה ארנון ,גב' חוה בלניקוב ,מר
אברהם בקר ,גב' מרים בר-און ,מר דוד בריל,
מר רפי גמליאל ,גב' עופרה דויטש ,גב' נילי
הנדל ,מר שלמה ויסמן ,מר יהודה ונטורה,
מר שמואל זילברמן ,מר מיכה מסינגר ,גב'
הדסה מרגליות ,גב' מיכל פרי-הר ,גב' שולה

קומורניק ומר חיים רוטשטיין.
ראש עיריית גבעתיים ויו"ר וועדת יקיר
העיר רן קוניק אמר" :עיון בסיפור חייו של
כל אחד ואחת מכם הותיר אותי ואת שאר
חברי וועדת יקיר העיר נפעמים ונרגשים.
הענקת אות יקיר העיר הינו מהלך סמלי
המציין את הכרת תודתנו כרשות מקומית
לתושבי העיר ,אשר לאורך השנים עסקו
בנתינה ללא גבול וללא תנאי למען הקהילה
והחברה .בשם כל תושבי גבעתיים ,אני מודה
לכל אחד ואחת מכם ,יקירי העיר החדשים,
על תרומתכם המשמעותית לעיר".
אלישע איש שלום ,המבוגר מבין היקירים
מקבלי האות ,יליד שנת  ,1926דיבר בשם
יקירי העיר .איש-שלום הודה לחברי ועדת
יקיר העיר ולראש העיר על המעמד המרגש
וסיפר כי מאז ילדותו ,בשכונת בורוכוב
הותיקה ,ועד היום הוא מספר לכל אדם את
סיפורה הייחודי של השכונה .אלישע ,פעיל
וחבר הוועד של עמותת בני שכונת בורוכוב,
נחשב לדמות מכובדת וידועה ומטביע את
חותמו האישי גם במוזיאון הפתוח המצוי
בשכונה .במסגרת התנדבותו המסורה
והייחודית לו ,מדריך אלישע ויוזם סיורים
בשכונה ,בהם הוא מספר את הסיפורים
השונים של מעגלי השכונה ,העיר גבעתיים
ואת סיפורו האישי.

המומחים לנדל"ן בגבעתיים ורמת גן
במרום נוה המבוקש ,ברמת גן ,צמוד לקניון ולפארק,
מיני פנטהאוס ,נדיר ומיוחד ,בבניין מרשים ומפואר,
קומה  ,9נוף פתוח עד לים 5 ,חדרים 126 ,מ"ר  +מרפסת
שמש  43מ"ר ,ממ"ד ,מושקעת ומעוצבת אדריכלית,
 2חניות צמודות ומקורות ,מחסן 2 ,מעליות ,לובי מפואר,
הזדמנות למחפשי איכות במיקום AAA

בשיכון ותיקים ,במיקום הכי טוב ,דו משפחתי חכם,
מפואר מאוד ,מושקע ברמה בינלאומית 400 ,מ"ר בנוי,
 315מ"ר מגרש 8 ,חדרים כולל  3סוויטות,
מעלית פנימית ,בריכה על הגג 3 ,חניות,
הבית שחלמתם עליו-עכשיו שלכם!!!
שווה לבוא ולהתרשם!!!

חיים -היועץ האישי שלך054-3970200 ,
נדל"ן בחיוך winners

חיים -היועץ האישי שלך054-3970200 ,
נדל"ן בחיוך winners

₪ 3,690,000

מאגר גדול של נכסים בבלעדיות!
חפשו אותנו ב-
www.winnersnadlan.co.il
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₪ 9,200,000

צלצלו  054-9092942או שלחו מייל
winners.nadlan@gmail.com

SALE
כל החזיות ב-

קניון עזריאלי גבעתיים  -חנות הדגל
תקף בסניפי רשת פמינה בלבד ,על המלאי הקיים בחנות בלבד ,אין כפל מבצעים והנחות ,ט.ל.ח
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מימין :קובי אפללו ,משמאל :חנן בן ארי

מופע חגי תשרי

ביום חמישי  ,29.9.16רגע לפני ערב
ראש השנה ,נערך בפארק גבעתיים מופע
חגי תשרי המסורתי ,בפני למעלה מ3000 -
צופים וצופות .הקהל נהנה ממופע רצוף
להיטים של הזמר והיוצר ,תושב גבעתיים,
קובי אפללו ,אשר אירח במהלך את הזמר
חנן בן ארי ששירו "החיים שלנו תותים" זכה
לאחרונה בפרס שיר השנה תשע"ו .באירוע,
אשר נערך מספר ימים לאחר פטירתו של
שמעון פרס ז"ל ,נאמרו דברים לזכרו
ואפללו ובן ארי אף בחרו להקדיש לזכרו
את השיר "ים הרחמים" .השיר המצמרר
פילח והקהל הצטרף בפזמון " -אולי אחרי
הכל תגיע לשמיים ,אולי אחרי הכל תשמח
מהחיים ,תאמר תודה ותהפוך פתאום למים
ותצטרף לים הרחמים".
זו השנה השביעית שהמדור למורשת
ישראל בעיריית גבעתיים בהנהגתו של
מושיק גולדשטיין מקיים מופע בחינם לכלל
התושבים.
כיבדו בנוכחותם ראש העיר רן קוניק,
שרת המשפטים איילת שקד ,המשנה לראש
עיריית גבעתיים מושיק גולדשטיין ,חבר

הנהלת הסוכנות היהודית הרב יחיאל וסרמן
ומנכ"ל הבית היהודי ניר אורבך.

ציון לשבח להצגה
"שמועות" של תיאטרון
"בימתיים"

הארץ לקחו חלק בפסטיבל .האנסמבל
שייצג את העיר גבעתיים בכבוד זכה בציון
לשבח על עבודת צוות .זו הפעם העשירית
שהתיאטרון זוכה בפרס במסגרת הפסטיבל.
ההצגה התקבלה בתשואות רמות על ידי
הקהל ומבקר התיאטרון אלי לאון כתב
בביקורת שהתפרסמה באתרי האינטרנט:
"זהו תיאטרון מקצועי לכל דבר .תפאורה
מושקעת ,איכותית ,עשויה בטוב טעם.
עיצוב – אבי קידר ,מוסיקה נהדרת  -אורי
רוזן ,בימוי מעולה ,שוטף ,מעניין ,קצבי
ביותר .השחקנים מעולים ,כולם משחקים
כמקצועניים .הנאה שלמה של הקהל,
מומלצת".

פתיחת בית קפה חדש
בתיאטרון גבעתיים

הקומדיה הבלשית "שמועות" מאת
ניל סיימון בבימויה של מירי לרמן-באר
ובביצוע של תיאטרון "בימתיים" ,השייך
לעמותת קהילתיים ,השתתפה בפסטיבל
הארצי ה 20של תיאטרון החובבים "כל
הארץ במה" בצוותא ת"א 33 .הצגות מכל

שדרוג משמעותי לרווחת באי תיאטרון
גבעתיים ,השבוע נחנך בית הקפה החדש
בלובי העליון של תיאטרון גבעתיים .על
עיצוב בית הקפה עמלו אורן נורי ולירון
דסקל ,שיצרו פינה נעימה ומודרנית
בחלל .שיפוץ בית הקפה מצטרף לשורת
שדרוגים שעובר תיאטרון גבעתיים .בימים
אלו יצאנו לדרך עם סדרת הג'אז החדשה
וסדרת האופרה ,בנוסף ,תעלה לקראת הקיץ
הצגת ילדים הנכתבת ומופקת ע"י תיאטרון
גבעתיים".

"סדנת השן"

ל%מ5ביא1
ה
נ
ח זוה
מודעה

בניהולו של דוד ורוצלבסקי
)טכנאי שיניים אומן(
מעבדתנו נותנת שירותים לדיור מוגן מזה  20שנה
בפניות גבוהה ובמחירים נוחים

תיקוני תותבות מהירים
וביצוע תותבות חדשות

טלפקס 03-7445308 :׀ וורו נייד052-8453348 :
כצנלסון  143גבעתיים
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"סדנת

ש5נות2

פעילות

השן"

BLACK
FRIDAY
מגיע לקניון עזריאלי גבעתיים
21-25.11
מגוון רשתות ומותגים
בסיילים מטורפים!

עם  AZRIELI APPמרוויחים אפילו יותר ,עם קופונים אלה ועשרות נוספים!
90
ב-

פונצ'ו

סט נשים

מגש פינוק לטאבלטים/
ספרים עם תאורת לד

נעלי בית

תחתונים לגברים

14 20 39 99 99
₪

ב-

₪

ב-

₪

₪

בלבד

ב-

90

ב-

₪

דלתא – על מגוון הפריטים שבמבצע ,לא כולל עודפים .תוקף הקופון .21.11-5.12
ג'נטלמן  -תוקף הקופון  .20.11-15.12ורדינון – תוקף הקופון  20-25.11או עד גמר המלאי
המוקדם מביניהם על המוצרים המשתתפים במבצע .אין כפל מבצעים .קופון אחד ללקוח.
ייתכנו שינויים בין הקניונים במבצעים ובקופונים בהתאם להחלטת הרשתות .כפוף לתקנון ,ט.ל.ח.
שעתיים ראשונות חניה חינם!

דרך יצחק רבין  ,53גבעתיים

כמה קל להיות מאושר

כיכר העיר //
פסטיבל מספרי סיפורים
ה23-

לפסטיבל .כי מי שלא סיפר סיפור כאילו
מעולם לא נולד ומי שלא השאיר סיפור
אחריו כאילו מעולם לא היה חי".

עושים טוב בגבעתיים

דואט בין עירוני –
גבעתיים ברלין

בחוה"מ סוכות פקדו אלפי צופים את
תיאטרון גבעתיים בבואם אל פסטיבל
מספרי סיפורים .הפסטיבל האהוב ,שנוסד
בשנת  1993בניצוחו של מנהלו האמנותי
יוסי אלפי ,התקיים זו השנה ה 23-בתיאטרון
גבעתיים .הפסטיבל הביא בפני הקהל את
סיפורה של ההוויה הישראלית על רבדיה
השונים ,דרך קשת רחבה של נושאים עם
מיטב אנשי התיאטרון ,היוצרים ,מוזיקאים,
אנשי רוח ודמויות מרכזיות מהחברה
הישראלית .יוסי אלפי ,המייסד והמנהל
האמנותי של פסטיבל מספרי סיפורים:
"אנחנו כבר עובדים על הפסטיבל הבא,
ומזמינים את הציבור להציע רעיונות,
הצעות ,הארות ותובנות ,כדי שנוכל להביאם

עמותת קהילתיים והקונסרבטוריון
העירוני ארחו בחודש נובמבר נגנים מבית
הספר ליאו קסטנברג בברלין ,במסגרת
שיתוף פעולה ותיק בין שני המוסדות.
הנגנים הצעירים מגבעתיים וברלין נפגשו
יחד ,החליפו חוויות ותרבויות ,טיילו
באתרים מוכרים בארץ ובעיקר ניגנו.
במסגרת הביקור ,הנגנים בילו במשך סוף
שבוע שלם במחנה אימונים אינטנסיבי מלא
במוסיקה ונגינה משותפת ,כשבסופו העלו
שתי התזמורות קונצרט משותף בתיאטרון
גבעתיים.

כבכל שנה גם השנה נערך מבצע חלוקת
סלי מזון למשפחות נזקקות מהעיר גבעתיים
על ידי פורום הצעירים הדתי לאומי בהובלת
יעקב שטרן .המבצע נערך בשיתוף אגף
הרווחה והעובדים הסוציאליים המטפלים
במשפחות .בפעילות לקחו חלק סטודנטים
רבים וחברי גרעין נחשון של בני עקיבא
בעיר .הפעילות נערכת כחלק ממסורת רבת
שנים שנוסדה על ידי עמית קצין וצביקה
צפדיה שבה צעירי הציונות הדתית בעיר
מחלקים סלי מזון פעמיים בשנה בראש
השנה ובפסח למשפחות מועטות יכולת.
השנה גם המוצרים מעסקים בעיר מתוך
מטרה לחזק את העסיקם המקומיים.
בפעילות השתתף גם מושיק גולדשטייין
המשנה לראש העיר.

במציאות של היום כולנו צריכים
אנגלית בכל מקום

הבית שלך לאנגלית!

שיעורי אנגלית לתלמידי
יסודי ,חט"ב ותיכון
בהתאם לדרישות
משרד החינוך.

יחס אישי ,מורים
מקצועיים
במסגרת לימוד
ייחודית וחוויתית.

הכנה לבגרויות באנגלית
אנגלית מדוברת
ואנגלית עיסקית.

חווית לימוד בלתי
נשכחת
שיפור משמעותי
תוך זמן קצר!

חיזוק הדקדוק ,הבנת
הנקרא והנשמע ,העשרת
אוצר המילים וחיזוק
הביטחון העצמי
בדיבור והגייה נכונה.

מודלים חדשניים
של הוראה
בסביבת מולטימדיה
מתקדמת.

לקביעת פגישת ייעוץ חינם חייגו 03-7327170
כצנלסון  ,39גבעתיים www.englishhouse.co.il
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קורסים לילדים מוכשרים שרוצים לגלות עולם!
תכנית "במרחבי הדעת"

מציעה מגוון קורסים איכותיים וייחודיים לילדים סקרנים בכיתות ב'-ו'
הקורסים מתקיימים במרכז תפוח פיס.
פיזיקה ,אדריכלות ,מנהיגות ,רובוטיקה ,אווירודינמיקה ועוד.

רוצים להתנסות?

נפגשים ביום חמישי  24.11וביום א'  27.11החל משעה  16:00במרכז תפוח פיס.
בתיאום מראש עם אריאן ,מנהלת התכנית052-3324384 :

נעמה נעמי ליבה
צילום :אהד קב

פרויקט ניצוצות עף למרחקים בגבעתיים
עמותת ניצוצות הוקמה על
ידי אורי שנהר העוסק 30
שנה בטלוויזיה ,מנכ"ל
ונשיא קשת  10שנים,
ויזם אינטרנט ויואב
ארמוני לשעבר סמנכ"ל
בכיר בחברת נס טכנולוגיות
וחוקר במרכז לעתידנות בחינוך
באוניברסיטת באר שבע ,מתוך רצון ליצור

אצל התלמידים מוטיבציה פנימית ויכולת
לאתר עבורם פעילויות משמעותיות
(ניצוצות) ולהפוך את מימושן לחלק מרכזי
מחייהם הצעירים והבוגרים .התלמידים
נחשפים במסגרת בית הספר לעולמות
שונים אליהם קרוב לוודאי לא היו נחשפים
אחרת .התכנית מפגישה תלמידים עם
הורים ובוגרים (מנחים) מתוך הקהילה
ומחוצה לה בעלי "ניצוץ" בתחום ידע

הניצוץ של איריס כפיר ,אשת חינוך ,תושבת גבעתיים:

""YES WE CAN
הרציונל מאחורי הניצוץ של
איריס היה לחבר בין תלמידי
כתה ח' הלומדים בכיתה קטנה
בבי"ס המתמיד לתלמידי
כיתות ז'-ח' רגילות בבי"ס
אלון .הכותרת של הסדנאות
הייתה "קבלת השונה"
מתוך מטרה לשבור סטיגמות
ממעגלים
ילדים
ולהפגיש
חברתיים אחרים  -שכל ילד יפנים
שהאחר שונה בדרכו.
איריס נהנתה מאוד לפגוש ילדים שלא
הכירה ושהם ערכיים ומוכנים להכיר את
16

השונה מהם .במהלך הסדנאות
נוצר קשר חם עם הילדים
שהגיע לשיאו במפגש
השלישי ,בביקור שערכה
קבוצת התלמידים מבי"ס
אלון בבי"ס המתמיד
החווייתית
ובפעילות
מופע
–
המשותפת
באנגלית ,יצירה משותפת
ואפיית עוגות שמרים .את המשוב
המרגש שקיבלה מהילדים משני בתי
הספר תנצור איריס כחוויה מיוחדת
ומעצימה.

מסוים במטרה שהילדים יחפשו את הניצוץ
שלהם.

מהו ניצוץ?

ניצוץ הוא תחום התעניינות של
המנחה אותו הוא אוהב ומעוניין להעביר
לתלמידים .הניצוץ יכול להגיע מכל תחום
בחייו של המנחה ,פנאי ,תחביב ,עבודה
או ידע כללי .ניצוץ יכול להיות מקשת
רחבה של תחומים :על מבנה המוח או על
ריקוד זומבה ,על מדפסת תלת מימד או
עם אמא שמומחית באפיית עוגות וקישוט
בבצק סוכר .כל אדם מביא עמו את עולמו
הפנימי ,את תשוקותיו והאמונה היא שבכל
אדם ,קיים הניצוץ ורק צריך לגלות אותו.
המנחים משתפים באופן ישיר את
התלמידים בניסיונם במטרה לעזור להם
לגלות מה מעניין ומלהיב אותם .במהלך
השנה בוחרים התלמידים מתוך עשרות
ניצוצות את הנושאים המעניינים אותם
ונחשפים לא רק למגוון נושאים אלא
גם לאנשים מעוררי השראה ,בעלי ידע
ותשוקה אשר מוכנים להקדיש מזמנם
ומרצם.
פרויקט ניצוצות הגיח לראשונה
בגבעתיים שהייתה לעיר המנצנצת
הראשונה וכעת הוא עושה את צעדיו
הראשונים החוצה .הוא החל בשנה שעברה
בשני בתי הספר :יגאל אלון וברנר
והשנה התווספו גם בורוכוב,

תיאטרון גבעתיים
www.t-g.co.il

03-7325340

סדרת ג'אז חדשה

הטריו של יונתן ריקליס
חמישי > 21:00 > 24.11.16

JAZZ
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Time
k
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R
דנה ברגר
סדרת רוק בחורף
בתיאטרון גבעתיים

מופע אקוסטי סוחף!
מוצ"ש > 21:30 > 26.11.16

אנסמבל שם טוב לוי
מוצ"ש > 21:00 > 17.12.16

Rock Time
סדרת רוק בחורף
בתיאטרון גבעתיים

שלומי שבן והפסנתר
חמישי > 21:30 > 22.12.16

שמעוני וגורדון .הפרויקט מתחלק
לארבעה מפגשים שמתקיימים
בימי שישי בבתי הספר .שני המפגשים
הראשונים עורכים כשעה וחצי לכל
מפגש ובהם מעביר אותו מתנדב\ת את
הניצוץ לתלמידים ,מספר לתלמידים כמה
משמעותי הניצוץ עבורו ,מה הוא גרם לו
וכיצד שינה את חייו .המפגש השלישי נקרא
"ניצוץ בשטח" – ובו המתנדב\ת לוקח את
קבוצת הילדים שלו לשטח שבו מתקיים
"הניצוץ" ,לדוגמא  :שדרן רדיו ייקח אותך
לאולפן הרדיו ,וידגים את כישוריו בתפעול
האולפן ובעליה לשידור ,מנתח מוח ייקח
אותם לחדר ניתוח ,ויכיר להם את מתחם
העבודה והכלים הדרושים לו לשם ביצוע
הניתוח .אחד המתנדבים שהוא שף ,לקח
אותם לשוק והראה להם כיצד הוא בוחר

את הירקות והמצרכים שלו ,ואת התשוקה
והאהבה שלו בהכנות של טרום הבישול
וכן הלאה .המפגש הרביעי והאחרון נקרא
בשם "יריד ניצוצות"  -לאחר שכל קבוצה
מסכמת מה היא למדה עם המנחה שלה,
ומוקירה לו על החוויה ,מגיע ניצוץ אורח
למפגש שאורכו כ 45-דקות .כך הגיע
דביר בנדיק השחקן והקומיקאי והשף אסף
גרניט.

איך בוחרים ניצוץ?

קיימים חמישה מחזורים כאלו כאשר
בכל מחזור מוצעים לתלמידים עשרות
ניצוצות (סדנאות) והם בוחרים ומדרגים
את השלושה המועדפים עליהם .בבתי
הספר מדריכים את התלמידים על תהליכי

הבחירה ,כיצד בוחרים נכון ומהי בחירה
משמעותית .במידה והייתה הרשמה עודפת
לניצוץ (מעל  15תלמידים) ,נערכת הגרלה
בין התלמידים שביקשו את הניצוץ ,במידה
הייתה הרשמה של פחות מ 8-תלמידים,
הניצוץ לא נפתח.
הגורם המתווך והמהותי ביותר בין
בתי הספר לעמותה עצמה ,הינה יהודית
קורוטקי שניהלה במשך שנים את בית
הספר "בורוכוב" שבעיר וכיום מנהלת את
הפרויקט מטעם עיריית גבעתיים.
יהודית קורוטקי וזיוי ברמן  -הרכזת
מטעם עמותת ניצוצות ,עובדות בשיתוף
פעולה כדי לאחד את כל הגורמים
בהרמוניה על מנת ליצור את הגשמת החזון
המהותי ביותר של פרויקט זה  -היכולת
של כל תלמיד לבחור ולהתעניין כרצונו.
יהודית מוסיפה ואומרת" :הבחירה היא
דבר מאוד מהותי בפרויקט הזה ,הנושא של
בחירה זה סוג של עימות אחר שהתלמידים
זקוקים להתמודדות איתו ,והוא מאוד
משמעותי בעיני .אני מאוד מאמינה בנושא
של להלהיב את הילדים .ברגע שאתה
חולם ואתה מגשים את החלום שלך ,אתה
מסופק ויש לך ניצוץ כשאתה הולך למקום
העבודה שלך .זה אומר הכל".
יהודית ממשיכה ומודה לאירית
אהרונסון ראש מנהל החינוך ,הנוער
והצעירים בגבעתיים שהציגה את הנושא
בפניה ושילבה אותו בבתי הספר בעיר.
היא מציינת בסיפוק כי המטרה הבאה
היא לעלות בשכבות הגיל עד לבתי הספר
התיכוניים" .ככל שהילדים ייווכחו להכיר
את מיטב האנשים ,במגוון רחב יותר של
תחומים כך תגדל אמונתם בעצמם ,וביכולת
שלהם להגשים כל ניצוץ של חלום!"

הניצוץ של רן קוניק:

הניצוץ של טליה ברגר ספיבק ,מעצבת גרפית ,תושבת גבעתיים:

"להיות ראש
עיריית גבעתיים"

"כאילו מה קשור עיצוב ללייקים" –
מיתוג ועיצוב גרפי

רן סיפר לתלמידים
על עבודתו כראש
העיר ,על הפעולות
המתקיימות מאחורי
הקלעים וגם על
עצמו מחוץ לתפקיד
המקצועי .הוא הציג
בפניהם דילמות שהוא
מתמודד איתן מדי יום ,את
תכניות
דרכי הפתרון וגם חשף בפניהם
לעתיד .קוניק :״מדובר בפרויקט מדהים ,שמתאים
לגבעתיים ככפפה ליד .תענוג היה להעביר לילדים
את ארבעת המפגשים ובכך להרוויח שני דברים:
העברת הידע והגברת המעורבות החברתית בקרב
הילדים וכן את הכייף האישי שלי בשיתוף הילדים
בעבודתי המעניינת והחשובה .אני ממליץ לכל
אחד מתושבי העיר לקחת חלק בפרוייקט זה,
הנאתו מובטחת״.
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טליה שיתפה תלמידים
מכתות ז׳ ו-ח׳ בבית ספר
אלון בעיר בסיפורה
האישי ,החל מהבית
בו גדלה ,בו למדה
ולהעריך
לאהוב
אסתטיקה,
אמנות,
מוסיקה קלאסית ,ספרות
ויצירה ועד לרגע שבו
התחביב הפך למקצוע שלה
– מעצבת גרפית ,יוצרת ומרצה
לעיצוב עם ניסיון של כ 25 -שנה.
דרך סיפורה האישי ,דרך הצגת
העבודות שלה ושל אחרים ,עשתה
טליה היכרות לתלמידים עם עולם
המיתוג והעיצוב הגרפי והשימושים

שלו ונתנה לכל אחד
מהם את ההזדמנות
שלהם ״למתג את
ולעצב
עצמם״
לעצמם לוגו אישי
אותו הציגו בסוף
הניצוץ מודפס על
חולצה או על מגנט
גדול.
הניצוץ של טליה היה
מוצלח מאד הן מבחינתה והן
מבחינת התלמידים .הוא היה מהנה
לתלמידים וסיפק חוויה אחרת
שהוכיחה להם שניצוץ זה משהו
שיש לכל אחד  -רק צריך למצוא
אותו.

סובלים מ...

כאב ראש? כאב בטן? כאב גב?
עייפים? הסטרס מתיש אתכם?

הפסיקו לסבול!!!

ובואו לטפל בעצמכם ולהכניס איזון ובריאות לחייכם

שמי צילה כהן ,מטפלת מוסמכת בעלת  22שנות ניסיון
ואלפי שעות טיפול במגוון כלים ושיטות

מגוון שיטות ותחומי טיפול בהתאמה אישית לכל מטופל

נטורטפטיה
רפלקסולוגיה
ביו אורגונומי
תוספי מזון

דיקור סיני
מוח אחד
טיפול לימפטי
קריסטלים

שמרו על בריאותכם הגופנית והנפשית ובואו לטפל בעצמכם
ולהכניס איזון לחייכם עוד היום

שלכם,
צילה
התקשרו אליי ואשמח לעזור גם לכם052-2429732 :

הניצוץ של רנית בר און ,עורכת דין ,תושבת גבעתיים:

הניצוץ של אוהד גפן ,מתכנת מחשבים ,תושב גבעתיים:

להיות עורך דין
פלילי

מדפסת לפיצה וסוכר
(מדפסת תלת-מימד)

רנית ,אמא לשלושה ועורכת דין עובדת כפרקליטה
בפרקליטות תל-אביב (פלילי) כ 17שנה .במסגרת עבודתה
מגישה כתבי אישום ומנהלת תיקים בבתי משפט במגוון
עבירות :אלימות ,אונס ,שוד ,רצח ,תאונות דרכים .לצערנו
העיתונות מלאה בכתבות על שוד ,אונס ורצח .בטלוויזיה
המון תוכניות וסרטים על בית משפט .רוצים לדעת איך באמת
דברים מתרחשים? איך מתנהלות חקירות בבית משפט? איך
בית משפט מחליט מי דובר אמת? החל מביצוע פשע עד
הגעה לכלא – רנית בר און תחשוף אתכם לסיפורים שמאחורי
הקלעים ,ותשפטו אתם – אשם לא אשם? כמובן שגם נשמע את
הסיפורים של הקורבנות ,וכן נגיע לביקור בבית משפט .אז מי
רוצה להיות עורך דין?
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אוהד הוא מתכנת מחשבים במקצועו ובוגר תואר ראשון
במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית .כמי שעובד
ב 30השנים האחרונות בתחום המיחשוב באינטרנט וכבעל
ידע רחב בתחום הפלסטיקה ,בניצוץ התלת מימדי של אוהד
לומדים איך התעשייה עושה שימוש בהדפסה תלת ממדית
על מנת לספק פתרונות רפואיים שדורשים התאמה אישית.
בנוסף ,צופים בסרטונים המדגימים שימושים נרחבים
בכל תחומי החיים במדפסות תלת ממדיות ורואים הדגמה
של הדפסה של חפץ קטן בליווי הסברים איך ניתן לתכנן
ולהדפיס כל מוצר החל מכיסוי לטלפון עם גלגלי שיניים
שמסתובבים ועד בניין למגורים.

ויטמינים
מינרלים
מזון אורגני
פירות יבשים
מוצרים
ללא גלוטן

חדש

ועוד...

בעידן הטבע

טרי יום יום

פירות וירקות אורגניים

שעות פתיחה :א'-ה'  ,8:00-20:00יום ו' 8:00-15:00

רח' כורזין  5גבעתיים 03-7315665

חורף חם ב-
ביטוחי סיעוד והקשר
להשקעות

טור משפטי  /עו"ד לירון אורון

טור כלכלי  /ירון נאמן – אקספרט פתרונות כלכליים.

תעבורהעורכי דין אילון
בדינימשרד
אורון -
עו"ד
משפטי
טור
לירוןמומחים
אורון -
דין/אילון
משרד עורכי
אורון מומחים בדיני תעבורה

ביטוח סיעוד הינו ביטוח הנועד לתת
מענה לצרכים המתעוררים כאשר אדם
הופך לסיעודי ,כלומר הופך לתלוי במידה
רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות
היומיום.
בישראל ישנם  3רבדים של ביטוח סיעוד:
• באמצעות המקורות הציבוריים (ביטוח
לאומי וסבסוד מטעם משרד הבריאות
למאושפזים)
• במסגרת הביטוח המשלים שמציעות קופות החולים.
• כביטוח הנמכר בפני עצמו על ידי חברות הביטוח.
לרוב ,נוצר הצורך בשירותי סיעוד בגיל זקנה ,אך הוא עלול להתעורר
גם בגיל מוקדם יותר ,בעקבות תאונה או מחלה .תכנון מקרה סיעוד
מוקדם יכול להוזיל את עלויות הביטוח באופן משמעותי ,שכן בשונה
מביטוחים אחרים הפרמיה היא קבועה וככל שמתחילים מוקדם
משלמים פחות.

תמרוררישוי?
פסילת
עליכם
"עצור" ,גרם
בכיוונו
הוטלה אשר
נהג,
מסתבר
תוותרו!
שחלקעלגדולהמדרכה,
לעלות
מעורב
אללרכב
חוקיות וניתן
מהפסילות אינן
מאוד
ולבסוף זוכה.
להתנגש בעץ
לבטלן.
כדבר שבשגרה ,כאשר מתרחשת תאונת
שבכניסתוהמכתב
את צילום
לשלוח
ניתן
מוצב תמרור
בצומת,
דרכים
במסרון
הרישוי
ממשרד
שקיבלתם
עצור ,הנהג אשר לא ציית לתמרור יועמד
לטלפוןוביתמספר:
052-4652264אשם .אף
המשפט ימצא אותו
לדין
הפסילה
אם
מיידית
לכםהאחר התנהג בחוסר זהירות או
ונשיב הנהג
אם
חוקית או לא.
אפילו נהג במהירות מופרזת.
בדוא"ל:
| 03-5184737
הרכב בפקס:
שכלילשלוח
לחילופין ניתן
פיזית ,דוגמת
מתנגשים
המעורבים אינם
גם במקרה
info@oron-law.co.ilלרכב שבא בכיוון המצטלב לאבד את
נהג שיצא מהתמרור וגרם
נהג אשם
יימצא אותו
בתיגם אז
השליטה,
התאונה.אשר
בגרימת נוספת,
קיימת מערכת
לתעבורה
המשפט
לצד
אשר יצא
יימצא 9הנהג
מקרה
הנהיגה בכל
תמיד ולא
זאת ,לא
יחד עם
חודשים
של  3או
לתקופות
רישיונות
פוסלת את
שלפנינו.
במקרה
התאונה.זו כמו
אחראי
מהתמרור
הניקוד"
"שיטת
נקראת
לגרימתמערכת
נקודות –
צבירת
בשל

הסטודיו לאימוני
כושר אישיים

אבישי אורנן

בוגר מכללת וינגייט
מומחה במתן כושר אישי

מבצע מיוחד

 10אימונים
הקבוצתיים
בעיית הביטוחיםב₪ 1100-

בשנים האחרונות אנו עדים לחוסר ביטחון ,אי ודאות וחוסר שקיפות
בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים .ביטוחי סיעוד שהצטרפו אליהם
מיליוני מבוטחים באמצעות קופות החולים ,ומקומות העבודה.
בהתחלה זה נראה כמו פתרון קל וזול אך בשנים האחרונות המבוטחים
החלו להבין שהם בבעיה.
הביטוח הקבוצתי יפוג בשלב כלשהו והם יישארו ללא כל כיסוי
סיעודי .במידה וירצו לכסות את עצמם כנגד הסכנה הם יאלצו
להוציא מכיסם מאות שקלים כל חודש ,דבר שהם לא הורגלו אליו
עד היום .זאת בניגוד למי שעשה ביטוח סיעוד פרטי ונהנה מפרמיה
קבועה לאורך כל חיי הפוליסה.

חיטוב והרזיה
פיתוח הגוף
שמירה על אורח חיים בריא
הגדלת מסת השריר
אימון אישי

הקשר בין נכסים לביטוחים.

קיים קשר ישיר בין הנכסים אותם אדם צובר במהלך חייו לבין
הכיסויים הביטוחים שלו.
הקשר הזה לעיתים נסתר מעינינו ואנו לא מייחסים לא חשיבות רבה
אם בכלל .הסיבה טמונה בעיקר בעובדה שלרובנו יש יותר מדי אנשי
מקצוע שמטפלים בנו בנושאים השונים .יועץ ההשקעות בבנק מטפל
בכספים הנזילים בחשבון ,משווק של בית ההשקעות מטפל לנו בקופות
הגמל וקרנות ההשתלמות ,סוכן הביטוח מטפל בביטוחים ועוד.
כאשר מתייחסים לכל אפיק בנפרד ולא בוחנים את הדברים מלמעלה
כיחידה אחת המורכבת מרבדים שונים ,ניתן לראות לעיתים תכופות
את אחד משני המצבים :כפל ביטוחי או חוסר ביטוחי.
קיים יחס מאד ברור בין היקף הביטוח הסיעוד לבין הנכסים הצבורים.
יחס זה ידוע וניתן לבדיקה בצורה פשוטה יחסית ע"י איש מקצוע
מתאים וזוהי חובתו לבדוק שיחס זה מתקיים.
במצב של כפל ביטוחי אנו נשלם לאורך שנים פרמיות מיותרות
שיכולנו לחסוך במסלולים שונים ולהגדיל באופן משמעותי את
יתרות הפאסיבה שלנו.
במצב של חוסר ביטוחי אנו עלולים למצוא את עצמנו בחשיפה
מסוכנת ולאבד את כל החסכונות בשלב מוקדם מדי בחיים עקב
מקרה בריאות/סיעוד.
הכותב הינו יועץ השקעות בכיר בהכשרתו.
בחודש יוני יתקיים כנס מצומצם לגימלאי גבעתיים.
לפרטים :ירון נאמן MBA 054-2458889, yaronn@expert-fs.co.il
כל האמור בטור זה אינו מהווה ייעוץ ,המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה
או חיסכון במוצרים השונים והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק.

052-8602022

avishairnan1986@gmail.com

גבעתיים
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הניקוד -פסילות
שיטת
בצומת
תאונת דרכים
לבטל
לא רישוי
שניתןלבן
שחור או

הרישוי.
הפתיעמשרד
ומופעלת ע"י
את מי
מי
הקנס,
עבירות
לרבות
לנהגים,
שנמסרים
הדוחות
נהג את רכבו ברחוב דוד ניקוב ,ברחובות והתקרב
רובאופנוע
רוכב
היה 10 -
הרוכב  2ל
הנע בין
בחובן חיוב
טומנות
מוצב תמרור
רישוי,של
בנקודותנסיעתו
בנימין .בכיוון
עם רחוב
לצומת
פועלים
מכוניתשכזה
העת דו"ח
אותהניתן
הגיעהכאשר
לעבירה;
נקודות
טויטה
פרטיתאנומסוג
משמאלו
עצור.
מחייב
שאינו
יותר,
מקל
לסעיף
האישום,
לתיקון
זהירות,
בחוסר
לצומת
נכנס
הרוכב
האישום,
סעיףבכתב
המפורט
ולפי
בנקודות.
לתמרור ,חסם את דרכה של הפרטית ,גרם לנהגה לסטות
לא ציית
ובספסלשכבר
בעמודים לאחר
פונים אלינו
המדרכהנהגים
על כאשר
שגם
מסתבר,
שהיו
ולהתנגש
לעלות
ימינה,
חודשים ע"י משרד
חודשים או
לפסילהעלשל 3
"הגיעו"
לפגוע 9ברוכב.
מנת שלא
שם וזאת
מוצבים
הרישוי  -בחלק גדול מאוד מהמקרים לאחר בדיקה
נהג הפרטית טען כי הופתע מרוכב האופנוע שהגיח בפתאומיות
הוראותעלהחוק ,אנו
העבירות ,אל
ברשימת
מדוקדקת
המדרכה ולפגוע
מול לעלות
הפרטית
אילץ את נהג
ועקב כך
לצומת
(וכן
לבטלה
וניתן
חוקית
אינה
כלל
הפסילה
כי
למדים
בעמודים ובספסל  -תאונה אשר עלולה הייתה להסתיים באסון כבד.
הנלוותמס'אליה –
נהגניתן
עיוני ,לסטות,
מבחןשנאלץ
שניות לפני
הסנקציות הרוכב
את כי ראה את
לבטלטען
הפרטית
לבטיחות בדרכים).
הרפואי
במכון
ובדיקות
מעשי
מבחן
הרוכב יצא ,הסתכל עליו וחסם את דרכו.
הנקודות
וחישוב
הניקוד
גלש לכיוון
התמרור,
מסורבלתהוראת
שיטה רכבו ע"פ
היאעצר את
טען כי
שיטתמצידו
הרוכב
הרישוי
משרד
מחשב
ע"י
אלא
משפטנים
ע"י
הצומתנעשה
לא
תוך שהוא מסתכל ימינה ושמאלה ולפתע שמע חריקת
שולח
הרישוי
ומשרד
יוצרו
על
קם
שהגולם
מסתבר
בלמים והבחין ברכב המעורב כשהוא מתקרב אליו במהירות של
וזאת
לחוק
בניגוד
ניתנות
אשר
פסילה,
הודעות
אלפי
כ  100 -קמ"ש .גם הנאשם וגם עד התביעה מסכימים כי הנאשם בלם
האםלחוק;
החריגים
פתוחהאת
שנותרה לאתר
השאלה לא יודע
רכבו.המחשב
אתבאשר
למרותאת רכבו
הנאשם בלם
הייתה:
עשרות
לנו
וביטל
הדבר
שכך
יודע
הרישוי
שמשרד
בתוך הצומת וגרם עקב כך לנהג הפרטית לסטות או שמא בלם את
האנשים אינם מודעים לבעייתיות" ,סומכים"
פסילות,
רובלצומת?
בכניסה
רכבו
הרישוי ומרצים את הפסילות שלא בצדק.
משרד
על
בגין הספק
הנאשם טען כי לו היה מגיע בוחן למקום ,היה מגלה ע"פ סימני
מבנהכישיטת
הניקוד אל עבר האופנוע ,דבר שאילץ את
הפרטית סטתה
הבלימה
מחויב בקורס נהיגה בסיסי.
נקודות
לברוח12
הרוכבשצבר
נהג
אל תוך הצומת.
יעודי.
נהיגה
בקורס
מחויב
נקודות
24
שצבר
נהג
במהלך הדיונים העלה סניגורו של הרוכב ,עד ראיה אשר ישב
חודשים
3
ל
רישיון
בפסילת
מחויב
נקודות
36
שצבר
נהג
במרפסת ביתו סמוך לצומת וצפה על הרחוב .העד סיפר כי האופנוע
ובמבחן עיוני.
התמרור ,החל לגלוש לצומת ואז הגיע רכב הפרטית
עצר ליד
פסילה,
חודשי
המדרכה9 - .
עבר מחויב ב
נקודות,
עוד 36
שצבר
נהג
נהג
ההגנה,
לפי עד
וסטה אל
גבוהה
במהירות
במרב"ד.
עלובדיקות
מעשי
הפרטית עיוני,
מבחן
הדגיש כי האופנוע לא
המדרכה .העד
מבחןעלה
נבהל ולכן
נמחקות
הנקודות
היא כי
המחדל
ברירת
לאחרהחונות.
המכוניות
רק לקו
והוא הגיע
הפרטית
נסיעת
אומנם נתיב
חסם את
הנהג
גרסתימחקו
את לא
הרישוי
המשפטאך
שנתיים,
עודאותו.
הנאשםכלוזיכה
נקודות קיבל
לתעבורה
בית
עליו;
הסנקציות
פסקאת
ביצע
לא
נהגהגיונית
בנוסףאינה
הפרטית
שהוטלונהג
הנ"לכי גרסת
השופט
הדין כתב
בנימוקי
הצומת ,מה
כשהוא בתוך
חסם את
הנאשם
וזאת
תוארך לגביו
דרכוהצבירה
תקופת
נקודות,
שאם22
כיווןל -
שהגיע
לגביולחסום
ממשיך
הצומת
ונהגבמרכז
להיעצר
הטעם מצא
כשהואתחל
נקודות,
שצבר 36
הנאשםשנים
משנתיים ל 4 -
דרכה של
הפרטית.תקופת הצבירה ,והפעם ל  6 -שנים,
חדשה של
אתצבירה
ימחקו.השאלה עד כמה גלש הרוכב לתוך
שהתעורר לגבי
הספק
בגין
בהם הנקודות לא
הצומת ,אם בכלל ,החליט השופט כאמור לזכות את רוכב האופנוע
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קנטי
רו"ח גיל
38
ארצית
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כלי רכב.
לתכניות כאלו,
כ229,000-תוקף
כיום ליתן
מדיניותושובר
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רמת
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שלאוהב
הילדים .במיוחד
המסחרי
את המרכז
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כורזין קונה מוכר

אמריקאי,
רפואי
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הזדמנות
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אנשים".
ולשמח
לנושא
קרוב
ממש
להיות
* יודאיקה * תכשיטים מכסף
"כבר אז הופעתי בכנסים מ
עצמאי בשטחוזהב * פורצלנים אמני חושים בעולם ,בין ה
ועיצוב
בטחוןפרטי
אורן החל צובר *
החל * איטליה ,סין ואנגליה .מהר
רטרוכבר
ובמקביל
ויד שניה
עתיקות
ולזכות לקטע הזה של הכנסים ,שיש
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החלו להגיע והוא
מייל:
הולדת – מה שלא איתגר אותו במיוחד .עד היום זכור לו מופע מביש
בשלב זה כבר התפטר מהחברה בה עבד לוינשטיין' ,בו נכחו כ 250-א
החלו עוזבים את האולם ע
והחל להתנהל באופן עצמאי.

החידה

הח

החודשית/זהבית פינקלשטיין

יש למצוא רצף של אותיות אשר מהווה שם
של רחוב בגבעתיים.

י

בגינתנו היפה פורחים רקפת ,פרג ,ורד ונרקיס.
מניות כור זינקו היום בבורסה בלמעלה מ!10%-

לא

ה

הזוכים מגיליון  :6חן ידיד ,אהרן שלמן ,נעם פינקלשטיין

פתרונות לשלוח במייל local@givatayimplus.co.il :
יש לצרף תשובה מלאה ,שם וכתובת מדוייקת.

פרס יוגרל בין השולחים נכונה עד התאריך 26.1.2016 -
גבעתיים

36

גבעתיים

45

83
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לא רואים ממטר?!
אופטיקה שירי  -איכות  שירות  אמינות

בתקציב .אנחנו מאמינים שכדי ליהנות
ממשקפיים ,צריך התאמה מושלמת .לכן
אנחנו מספקים בנוסף למשקפיים את כל
השירותים הנלווים:
בדיקות ראייה מקיפות שנעשות על ידי
מומחה באמצעות מכשור מתקדם.
מעבדת תיקונים וייצור עדשות במקום.
צוות אמין ,אדיב ומנוסה שישמח לתת
ייעוץ והכוונה.
וכמובן מבחר ענק של משקפיים
ועדשות במחירים אטרקטיביים.
בחרו מסגרת מתאימה בקטלוג ואשף
הרכישה יעזור לכם להתאים עדשות
וצבעים.
מעדיפים למדוד? מצוין ,מצפים
לראותכם אצלנו בחנות ברחוב תירצה ,19
מרום נווה ,רמת-גן.

רק אצלנו

מי אנחנו?

אופטיקה עיניים הינה חנות בוטיק
למשקפיים ,בעלת ותק של  15שנים
הממוקמת במרכז רמת גן .בחנות הנוחה
והמרווחת ישנה תצוגה עשירה של מגוון
משקפי ראייה ,משקפי שמש ,מסגרות
לילדים ואביזרים נלווים .אנו משווקים
משקפיים ומסגרות של מיטב היצרנים
ומקפידים לחדש את המגוון בהתאם
לעונה ולאופנה .תוכלו למצוא אצלנו
את החידושים האחרונים בתחום משקפי
ראיה ,משקפי שמש ,עדשות ומסגרות,
מן החומרים המתקדמים ביותר ובמבחר
דגמים ייחודיים ומקוריים.
האהבה שלי למשקפיים התחילה
ממזוודה למכירת מסגרות ועדשות והפכה
עם השנים לחנות משגשגת המספקת
משקפי יוקרה ממותגים מובילים .הכוח
של "אופטיקה עיניים" נמצא בלקוחות.
הלקוחות שלנו הינם מליצי היושר הכי
טובים והשמועות על השירות שלנו
עושות כנפיים.
בנוסף לשרות בחנות ,אנו מפעילים
חנות אינטרנטית מקוונת ,optop.co.il
בה ניתן לרכוש את המשקפיים אונליין
ולקבלם במשלוח או בדואר .תצוגת
המשקפיים בחנות המקוונת הינה מפורטת
וברורה ,עם מחירים תחרותיים ומבצעים
המתעדכנים בכל יום.

אחריות ותו של איכות

בין אם אתם זקוקים למשקפי ראייה,
משקפי שמש או עדשות מגע ,מומלץ
לרכוש רק מוצרים ממותגים מובילים.
24

כך אתם יכולים להיות בטוחים שמדובר
במוצר איכותי :שהעדשות מלוטשות
כראוי ,הציפויים השונים ובמיוחד מסנן
 UVאכן עושים את עבודתם ושרכשתם
מוצר שיש מאחוריו גב .אנו מחזיקים
אצלנו רק מותגי איכות מהשורה
הראשונה .עם המשקפיים ,אתם מקבלים
אחריות ותמיכה מלאים.

משקפיים עם יחס אישי
לכולם

רכישת משקפיים היא תהליך שדורש
הרבה סבלנות ,החל מבדיקת הראייה ומצב
העיניים דרך בחירת המסגרת והעדשות
המתאימות וכמובן תוך התחשבות

חדר הבדיקה מצוייד במכלול מכשירים
מהמתקדמים בעולם ,לקבלת נתונים
מדוייקים המאפשרים התאמה אופטימלית
של משקפי ראייה ,עדשות מגע ועוד.
האופטומטריסטים שלנו מתמחים
במגוון בדיקות ראייה לרבות בדיקות
ראייה לילדים בכל הגילאים בדיקות
מיקוד ,תפקוד ראייה דו-עינית ועוד.
על המכשור החדש שלנו:
מכשור מתקדם למדידת לחץ תוך עיני
ועובי קרנית ללא צורך בטיפות -לגילוי
מוקדם של מחלת גלאוקומה.
מערכת מיפוי קרנית – להתאמה
אופטימלית של עדשות מגע ולאבחון
בעיות קרנית.
מצלמת רשתית (רשתית = קרקעית עין
המכילה את חיישני האור באמצעותם אנו
רואים) המאפשרת בדיקה מדויקת ללא
צורך בהרחבת אישונים.
ציוד מתקדם זה בשילוב מיומנות צוות
האופטומטריסטים שלנו מהווים את
השילוב האידאלי לראייה חדה ונוחה.

על מעבדה להכנת
משקפיים:

לרשותכם אופטיקאי מוסמך לתיקון
והכנה משקפיים ,ציוד אוטומט של
חברה  Essilorהעולמית לחיתוך עדשות
ברמה דיוק גבוה כך שתוכלו לקבל את
המשקפיים תוך שעה בלד.
סטייל ומיתוג לרשותכם מגוון
קולקציות משקפי שמש וראייה נשמח
לייעץ ולהתאים את המשקפיים.

חוגגים יום הולדת 17
עם מבצעים והנחות!

זוג עדשות
מולטיפוקל

₪ 650

נוסף
במתנה

PRADA
D&G
VERSACE
ועוד

)כולל ציפוי אנטירפלקס .אחריות
מלאה להסתגלות .תחום (4/2

)עדשות עם ציפוי אנטירפלקס
תחום (4/2

₪ 500
)מודלים המשתתפים במבצע(

*המבצע בתוקף עד * 31/1/17אין כפל מבצעים

ברכישת עדשות
מולטיפוקל

משקפי ראייה
מסגרת כולל עדשות

משקפי שמש
מותגים
קולקצית 2016

רח' תרצה  19מרכז מסחרי מרום נוה ,רמת גן ,טלפון03-5745769 :
שעות פתיחה :א'-ה'  ,9:00-20:00ו' www.optop.co.il ,9:00-15:00
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ראיון אישי תוסס עם דוד
קיגלר מנהל תיאטרון גבעתיים

קיגלר
נעמי לבנון-קשת

צילום :איציק רובין

שנתיים אחרי שמונה לתפקיד מנהל תיאטרון גבעתיים דוד קיגלר,
( )51מנהל תיאטרון גבעתיים ,נראה רגוע מתמיד ובטוח בצדקת דרכו
המקצועית .יש להודות :בצדק הוא חש כך ,כי עכשיו כבר יש לו
'קבלות'!

"אני לא פוליטיקאי .יש לי פה משימה ואני מבצע אותה"  -הוא אומר בנחישות -
בעיות גדולות .הזנחה של שנים וחוסר אמון של
שהיו לו
"נכנסתי לריק עצום ,למקום
פלומו
אילנה
כולם בכולם .זאת בצד צנרת רעועה ,מערכת הנהלת חשבונות מפורקת לחלוטין .באתי
לכאוס מוחלט .מיד בהגיעי עשיתי בדיקת-עומק וחודשיים לאחר מכן ערכתי מצגת
לכל הנהלת העיריה .בשלב הראשון רציתי רק להחזיק בהגה וליישרו .התיאטרון הוא
לשכת החוץ של העיר ולשמחתי רן קוניק הבין זאת היטב ונתן לי גב ותמיכה ,דבר
שאני מודה לו על כך .לקח לנו שנתיים וקצת והנה התייצבנו .שיקמנו את שם המוסד
והדבר נראה בבירור בשיתופי הפעולה ובלוח ההופעות שלנו ,כשמקביל התיאטרון
גם התייצב כלכלית  -למרות ועל אף מצב השוק .עכשיו ,כשהספינה התייצבה ,תחת
החברה הכלכלית ,עברנו לחסות תחת עמותת 'קהילתיים' הכפופה לעירייה".
ואכן בנין התיאטרון שוקק חיים .לוח המופעים מלא .הצגות ,פסטיבלים ,אירועים.
יותר ויותר הצגות ילדים ,יש מחשבות זהירות על הפקות עצמאיות ובקרוב גם מועדון
ג'אז שיפעל אחת לחודש .בקרוב גם תוחלף מערכת מיזוג האוויר ,בת  20השנים,
בסיוע משרד התשתיות והאנרגיה" .כי לפרויקט כזה היינו זקוקים לתמיכה כלכלית
ולשמחתי קבלנו אותה" -הוא מסביר.
כשמזכירים את החובות הגדולים בהם היה שקוע התיאטרון ערב הגיעו למקום ,הוא
אומר בפשטות" :באופן אישי התדפקתי על דלתות החייבים וגביתי חובות גדולים.
התיאטרון ,כמו מירב המוסדות הדומים לו ,בארץ ,נדרש לתמיכה חיצונית על מנת
לממש את תכנית עבודתו .לשמחתנו היקף התמיכה הנדרש הינו במגמת ירידה בשנה
האחרונה ,לאור ההתייעלות בהתנהלות התיאטרון וצמיחתו".
קיגלר הציב לעצמו יעדים ויש לו תכנית עבודה מפורטת ,בצד חלום ,בהחלט בר-
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על הגג
הגשמה :להקים במתחם התיאטרון קריית
תרבות עירונית ,שתחת כנפיה יחסו כל גופי
התרבות של העיר.
כשחקן ,יוצר ומפיק זה  25שנה ,קיגלר
יודע היטב שמדובר בפרויקט רציני ורחב
היקף והשקעה וזה לא מרתיע אותו כלל.
בדיוק בשל אותו ניסיון רב שנים הוא נזהר
פי כמה כשמדובר בהוצאות כספיות על
הפקות כאלה או אחרות המוצעות לו" .זה
לשים  200אלף  ₪על הפקה! ואז צריך גם
למכור אותה!! דווקא אני נזהר יותר מכל
אחד ,כי עכשיו אני בכיסא האחר ורואה
ממנו את התמונה הרחבה יותר" -הוא
אומר – "ובכל זאת אני עומד להפיק בשנה
הבאה הצגת ילדים ,עם לביא זיטנר שהוא
הכותב הראשי ואני לצידו – כי מדובר
בנושא חשוב שטרם נגעו בו ,ואני לא רוצה
לפרט בשלב זה .אני עושה זאת ללא כל
תמורה ,ובכלל ,אני נזהר מאד כשמדובר
בכסף ציבורי ,הן בשל תפקידי והן בשל
היותי תושב העיר".
מיד בהגיעו למקום ,למרות
החובות והכאוס ששרר
שם ,היה לו חשוב בראש
ובראשונה לשמר את
הקיים – עם הקהל
והקבוע,
הנאמן
שברובו הוא קהל

מבוגר ,יחסית .במקביל הייתה המחשבה
לפתח דברים במטרה להגיע לקהלים
חדשים וצעירים יותר .כצעד התייעלות
ראשון הוא קיצץ במספר ימי ההצגות
שהוצעו למנויים ,שבחלקן היו האולמות
ריקים למחצה .בהדרגה הגיע למצב של
פחות ימי בחירה להצגות המנויים אבל
האולמות מלאים.
בד בבד החל שיתוף פעולה עם 'המון
ווליום'  -חברה להפקות מוסיקה שביחד
עם התיאטרון יצרה קו מוסיקלי המצליח
למלא את האולם במופעים שלא נראו
בעיר זה שנים .בנוסף הוא יצר מנוי לילדים
להצגות איכותיות בשבתות" .עשיתי
ניסיונות להעלות הצגות ילדים גם באמצע
השבוע ,כי היו פניות מקהל חובשי הכיפות,
אך לצערי לא באו והאולם היה כמעט ריק.
זה כיף וחשוב לראות ילדים בתיאטרון
ולכן לא אכפת לי לא להרוויח  -אבל חשוב
לי לא להפסיד" -מסביר קיגלר.

 מקדמת הבמה אל מאחורי
הקלעים

טרם הגיעו לכיסא מנהל התיאטרון הוא
היה שחקן עסוק ומוערך מאד ,עם רזומה
עשיר ומגוון .ממש בהיכנסו לתפקיד שיחק
ב'רק אתמול נולדה' -שלאגר ענק ,שבו

המשיך לשחק עוד חודשים אחדים ,בשל
ההסכם החתום ,כשבמקביל כבר תיפקד
כמנהל התיאטרון" .אלה היו חודשים
קשים ,לשחק על הבמה בלילה ולנסות
לנהל את התיאטרון ביום ,אבל זה גם נתן לי
איזון"  -הוא אומר במבט לאחור ומוסיף:
"ותוך כדי כל זה גם למדתי 'ניהול תרבות
ואמנות' במכללת לה"ב".
הוא נולד וגדל בבאר שבע .למד משחק
ב'בית צבי' ,ומיד עם סיום הלימודים
ב 1990-החל לקבל תפקידים ושיחק
במגוון תיאטראות ,ובהצגות מצליחות.
בצד הבמה השתתף גם בתכניות טלוויזיה
כמו 'זהו זה'' ,לילה גוב' ואחרות ובסדרות
כמו 'הבורגנים'' ,רמת אביב גימל'' ,משחק
החיים' ועוד .בשנים  2003-2006קבל
חשיפה משמעותית כשהשתתף בתכנית
ההומור 'הרצועה' לצד אורי גוטליב ונתי
קלוגר .ב 2011-שיחק את אלכס הטבח של
בית האומנה בסדרה 'החולמים' שהוקרנה
בערוץ הילדים .ברשימת הסרטים בהם
השתתף אפשר למנות את' :שחקנים',
'קדימה אריות'' ,תמונות'' ,מפטיר' ו'ארץ
חדשה'.
הוא מודה שעד היום הוא אמביוולנטי
ביחסו למצלמות ,בעיקר של הטלוויזיה
ואף אומר כי אף פעם לא באמת אהב
אותן" .באתי מבאר שבע ומשאת
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קיגלר על הגג
נפשי הייתה ונשארה התיאטרון.
קולנוע לא עשיתי הרבה ,אולי בגלל
חוסר הסבלנות שלי .בטלוויזיה אין קהל
ואני תמיד מעדיף את הבמה .בשבילי
תיאטרון הוא המקום בהא הידיעה:
החזרות ,האינטרקציה על הבמה ועם
הקהל .אין לזה תחליף" -אומר קיגלר.
הוא נשוי לאדוה אדני ,שחקנית וזמרת,
ויש להם  3בנים שהוא מכנה 'שלושת
ה'אלפים' שלי' אבל אינו חושף את
שמותיהם כי הם מעדיפים להישאר
אנונימיים ,עד כמה שזה אפשרי ,והוא
מכבד את רצונם .הבכור ,בן  ,20חייל



אני מת על העיר הזאת .יש בה תחושת 'שכונה' נפלאה.
כיף לי להגיד כל יום 'בקר טוב' לבעלי העסקים
בשכונה שלי .אין הרבה מקומות בארץ שבהם אתה
יוצא בערב עם הכלב לסיבוב ושומע מהבתים מישהו
שמנגן בפסנתר ,או בצ'לו ,או מישהי ששרה אופרה"
בחילוץ והצלה ,מנגן בגיטרות וכותב
מוסיקה .השני ,בן  ,17לומד ב'תלמה ילין'
במגמת תיאטרון "לדאבון לב הוריו"-
אומר קיגלר ,ספק ברצינות ספק בצחוק,
ובן הזקונים בן ה" .11-בבן האמצעי שלי
אני מקנא כי יש לו הורים שידריכו אותו,
בצד הפרוצדורלי של המקצוע ,לא חלילה
בצד המקצועי .כרגע הוא לא רוצה לשמוע
על עזרה מאיתנו .עושה הכל לבד .אבל אני
מקווה שבעתיד ישמע מה שיש לנו להגיד.
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לי ולאשתי לא היו הורים כאלה ועשינו
טעויות".
אשתו ,אדוה ,משחקת בימים אלה
בתיאטרון באר שבע בהצגות 'פרק ב''
ו'רומיאו ויוליה' ,ונוסעת ערב ערב לכל
מקום בו מציג התיאטרון .במקביל הזוג
העלה ,עד לפני כשנה ,מופע זוגי' ,נישואים
גרעיניים' ,ששניהם כתבו ,הפיקו וביימו
ביחד והמבוסס על חיי הנישואין שלהם.
"כל הזמן יש אלינו פניות ובקשות
להחזיר את המופע הזה ,שהצליח מאד,

אבל ההחלטה להפסיק הייתה כי רצנו עם
זה בכל הארץ ורוב המופעים היו בערבי
ששי .בשלב מסוים הבנו שאנחנו מעדיפים
ארוחות שבת משפחתיות עם הילדים
שלנו ,ושבתות בחיק המשפחה ולא לחזור
בלילות שבת הרוגים ולישון כל השבת"-
הוא מסביר" -יתכן שבעתיד נחזיר את
המופע הזה אבל על אש קטנה".
עכשיו ,אחרי כשנתיים של עבודה
מאומצת ,ושהייה כמעט אינסופית במתחם
התיאטרון ,שתוצאותיה ניכרים בשטח,
הוא אומר כי לאחרונה החל למתן את קצב
הגעתו ,בעיקר בערבי ששי או בשבתות.
"אני סומך על האנשים שלי במקום ולא
חייב להיות נוכח פיזית .יש פה אנשים שכל
אחד מהם טוב בתחומו הספציפי יותר ממני
ואני מנסה לנצח על התזמורת כולה" – הוא
אומר.
בעבודה של שחקן יש הרבה תנועה.
לעתים תזזיתיות של ממש .בעבודה של
מנהל תיאטרון יש הרבה ישיבה ,והוא לא
בדיוק רגיל לזה .עם זאת הוא לא מצליח
להביא את עצמו לעשות ספורט של ממש.
"אבל אני עושה הליכות עם אשתי .אני כל
הזמן רודף אחריה" -הוא צוחק.

 מאוהב בגבעתיים

כבר  15שנה שהוא גר עם משפחתו
בגבעתיים ואוהב כל רגע בה .הוא אומר
בגאווה שההישג הגדול שלו שהצליח
להביא את חבריו התל אביבים לשתות
בירה בפאבים בכצנלסון! "אני מת על העיר
הזאת .יש בה תחושת 'שכונה' נפלאה .כיף
לי להגיד כל יום 'בקר טוב' לבעלי העסקים
בשכונה שלי .אין הרבה מקומות בארץ
שבהם אתה יוצא בערב עם הכלב לסיבוב
ושומע מהבתים מישהו שמנגן בפסנתר ,או
בצ'לו ,או מישהי ששרה אופרה" -אומר
קיגלר בהנאה גלויה.
ועם מי שבא מהפריפריה אי אפשר שלא
לדבר על השרה מירי רגב ואמירותיה באשר
לתקציבים ולפריפריה" .אני מבאר שבע.
כל תל אביב באה מהפריפריה אז בשביל
מה צריך לדבר על זה?!" -הוא תוהה-
רוגז " -והשרה רגב צריכה ללמד אותנו
פטריוטיות? לשים דגלים בכל תיאטרון?!
פה היה דגל עוד לפניה! ומה יש לדבר
גבוהה-גבוהה על הקמת תיאטראות
בפריפריה? מי יחזיק אותם אחר כך ואיך
בדיוק? באיזה כספים? תיאטרון גבעתיים
לא נתמך בגרוש אחד מהמדינה ואנחנו כבר
לא מגישים בקשות לסיוע ,כי לא נקבל .אני
מאחל לרגב הצלחה .הלוואי שתצליח .אם
אכן התרבות בפריפריה תפרח – אז כל
הכבוד .אני בשביל להתקדם ולהתפרנס
היית חייב לעזוב את באר שבע ולהצפין
לתל אביב ,ואם היא תצליח להשאיר
שחקנים מהפריפריה בערים שלהם,
ולהפריח את הערים הללו  -יופי! אני רק
לא כל כך רואה את זה קורה".

התחדשות עירונית – גבעתיים ,רמת גן
מנוף לצמיחה והתקדמות כלכלית

פורום גבעתיים פלוס
להתחדשות עירונית
יעילה והוגנת
לראשונה יוצגו בו סוגיות יחודיות
המאפיינות את העיר גבעתיים ותושביה

מנחה :עופר פטרסבורג

עורך הנדל"ן ידיעות אחרונות

תיאטרון גבעתיים,
יום רביעי  14בדצמבר ,2016
20:30 - 16:30
הכניסה חינם לנציגי ועדי בית ותושבים מתעניינים

החידה החודשית /זהבית פינקלשטיין

יש למצוא רצף של אותיות אשר מהווה
שם של רחוב בגבעתיים
אימוני האירובי הנפוצים ביותר
הם ריצה והליכה

מבכיריבארץ,
מבכירי 5המורים
חיים דאן 5
בהדרכת תמר,
בהדרכת חיים
משלחתחבר משלחת
חברבארץ,
המורים
תמר ,דאן
משלחת
חבר
רץ,
וינגייט
ובוגר
בצרפת
העולם
באליפות
שזכתה
בוגר ישראל
טבאליפות העולם בצרפת ובוגר וינגייט
שזכתה
ישראל
וינגיי
חופשי
יום שישי
גבעתיים,וה׳
גבעתיים ,בימים ב׳
חופשיצה״ל
רח׳
מ14:00-
ן
שישי אימון
אימוןיום
מ17:30-
מ17:30-וה׳
בימים ב׳
רח׳7צה״ל 7
מ14:00-חופשי מ 14:00-פתרונות לשלוח במייל local@givatayimplus.co.il :
050-7121010
 050-7121211ערן:
פרטים חיים:
 050-712פרטים נוספים:
050-7121010
ערן:
050-7121211
חיים:
נוספים:
יש לצרף תשובה מלאה ,שם וכתובת מדוייקת.
www.karate.org.il
www.karate.org.ilיוגרל בין השולחים נכונה עד התאריך – 20.11.2016
פרס
www.karate.org.il
בישראל
שוטוקאן -דו
שוטוקאן קראטה
עמותת
בחסות
דו בישראלקראטה
עמותת
בחסות
הזוכים מגיליון  :16אתי ניטקה ,מיכל דריי

סניף גבעתיים ורמת גן מתרחב!!
דרושים:
סוכני/ות נדל"ן!

מנהל/ת משרד!

מגייסי/ות סוכנים!

מנהלי/ות סוכנים!

תנאים מעולים למתאימים!!
יעוץ ללא התחייבות לקניה מכירה והשכרה של נכסים מכל סוג!!

בשכונת עג'מי ביפו דופלקס כפול
 685מ"ר שטח בנוי
 11.8מיליון ₪

ברמת גן – דירת גג מושקעת
ומשופצת ,נוף מדהים!
 3.9מיליון ₪
הצנחנים  12גבעתיים טלפון 03-7739936 :פקסenviro.green@outlook.com 03-6835973 :

קליני מומחה
יועץ//
גורביץ'
עופר
טורד"ר
פסיכולוגהנדל״ן
כלכלי בתחום
רון קאולי
נדל״ן /

אילון אורון  -משרד עורכי דין

המכר
חוק
1973ודימוי גוף
אכילה
הפרעות

החגים מאחורינו וחלקנו עסוקים
העודפים
להוריד
מכירת
הקילוגרמיםאופן
החוק להסדיר את
בנסיוןמטרת
כללי:
זוהי
החג.
ארוחות
במהלך
שנצברו
חדשות מקבלן על פי ההגדרות הבאות:
דירות
של אולם
נורמטיבית.
התנהגות
כמובן
עשרים
החכרה לתקופה
מכירה -לרבות
והפרעות אכילה ,הינם
גוף
דימוישנים או יותר.
וחמש
בשיח
הנמצאים
בעייתיים
נושאיםמי שמוכר דירה שבנה או שהוא
מוכר-
והקליני.
אדם אחר על
החברתי על ידי
התקשורתי,בעצמו או
עתיד לבנות
אנורקסיה
על )1
אכילה -
סוגי
מנת למכרה.
הפרעותשל זולתו,
קרקע שלו או
לאבחנה :א.
קריטריונים
אינברוזה
יסודית
התאמה שאינה
התאמה –-כל אי
התואם את
מינימאלי
משקל גוף
המכרעל
לשמור
האחריות.
מצוינת תקופת
ושלגביה
קיצונילחוק
סרובבתוספת
הכלולה
עומסים
הנושאים
 85%הבנין
אי-התאמהלבחלקי
יסודית-
ומעביריםב .פחד
המינימאלי).
מהערך
ומין (מתחת
אי-התאמהגובה
הגיל,
ולבטיחותו.
להבטחת
את הבנין
הנושאת
עצוםלקרקע
מכל סוג
יציבותותת משקל.
מצב של
והנוגעתלמרות
ומהשמנה
במשקל
מעלייה
היא
אנורקסיה
והמראה.
המשקל
של
בתפיסה
הפרעה
ג.
חוק
פעולות בסיסיות של המוכר (קבלן) על פי
מחלת הנפש בעלת שיעור התמותה הגבוה ביותר ( 10אחוז).
שמתכונן
בולמוסי מכירת
השיכוןא.ודיווח על
לממונה -במשרד
הדירה נשלטים.
אכילה בלתי
קריטריונים:
הצהרהבולמיה
)2
לבנות אותה.
פעולות התרוקנות ע"י הקאות או שימוש במשלשלים.
ב.
הוראות
הדירה
במשקלהטכני
אובססיבי המפרט
לרוכש הדירה על
המכורה .אכילה
 )3הפרעת
ודימוישלגוף.
דיווח עיסוק
ג.
התנהגויותהדירה.
ושימוש במתקני
בלתי אחזקה
תחזוקה,
אכילה מופרעות מלוות בעיסוק
ספציפית -
בדימוי גוף ושאינן עונות על קריטריון ספציפי .ע"פ מחקרים
לחוזה
המצורף
במפרט
מה
המכר בולימיה -קרוב ל
קרוב ל,2%
עומדת על
אנורקסיה
,שכיחות
והנמכרים
הקונה
ידי
על
הנרכשים
האביזרים
כל
את
כולל
המפרט
 5%והפרעת אכילה בלתי ספציפית 90% .4%-מהחולים הינן
פריטים
שלהם.
בשניםוציון
צעירות.איכותם
לרוב לרבות
נשים,הקבלן
על ידי
בשכיחות
הטכניעלייה
המפרט ישנה
האחרונות
בהם
שינוי
שכל
כך
לגביהם
יירשם
המחיר
להחלפה,
הניתנים
מסוימים
וכן ירידה בגיל החולים .כיום התופעה קיימת גם אצל קבוצות
בזיכוי
התחליפים
כמו,כולל
כה,בלבד
והקונה
סבלוהמוכר
בחתימת
שהוסכמו ונשים
ערבים ,חרדים
גברים,
ממנה עד
יהיהשלא
מחיר .שינויים במפרט ניתנים לביצוע רק כאשר עדיין לא
בחיוב
או מבוגרות.
הותקנו אך לא לפני  6חודשים מיום סיום היסודות של הבניין.
גורמים להפרעות אכילה  )1 -גורמים פסיכולוגיים
דיכאון
פי אכילה
הפרעות
שלקשר בין
אחריותקיים
ומשפחתיים –
לביןלחוק)
התוספת
המוכר (על
תקופת
לעיתים
מפגינות
אכילה
מהפרעות
הסובלות
נערות
וחרדה.
באופן כללי הפרות שאינן יסודיות (שאינן קשורות לביטחון ויציבות
באוכל הוא
הכפייתי
המפורט נמוך
דימוי עצמי
קרובות
המוכר
באחריות של
והעיסוקכלול
במפרט הטכני
כל פריט
המבנה)
של
מזויפת
תחושה
ונותן
רגשית
מצוקה
עם
להתמודד
דרך
ותקופתה נעה בין שנה אחת ל –  7שנים על פי סוג הפריט והחומרים
לפתח
ביותר
הגבוה
בסיכון
הן
ההתבגרות
בגיל
נערות
שליטה.
ממנו עשוי ועל פי רשימה שפורסמה ,הפרות יסודיות (קשורות לנושאים
ניתןלעיתים
מאופיינות
בהפרעה
הלוקות
הפרעת אכילה.
לגלותן
שנה כאשר
עליהן תוך
הנערותלדווח
ומהותיים) ניתן
בטיחותיים
טראומה
או
התעללות
וביקורתיות.
חודרניות
באימאותבמידה ולא ניתן לגלותן בבדיקה סבירה .המוכר מתחייב
ועד  20שנה
חברתיים
גורמים
אכילה)2 .
הפרעת
להופעת
טריגר
מהווים
כיאות,
בוצע
שאלמלא לא
הסוגיה
ולפתור את
סביר
תוך זמן
לתקנם
רב על השפעת התקשורת
דגש
מושם
האחרונות
בשנים
רשאי הקונה לתקנם ולחייב את המוכר בהן.
והנורמות החברתיות על התפתחות הפרעות אכילה .ההנחה
דירה
במסירת
הינם בבסיסם הפרעה חברתית .אנחנו
אכילה
איחורשהפרעות
הינה
המועבר
והמסר
ורזון
גוף
בדימוי
אינטנסיבי
באופן
מתעסקים
המוכר חייב בפיצוי הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד
אידיאל הרזון.
והצלחה .זהו
מצביופי
פרושו
ברור -רזון
לנוער
תלויות
במסירה אינם
שבו איחור
(למעט
הוא הדירה
למסירת
החזוי
מהמועד לבין
אידיאל הרזון
הפנמת
חזקכלבין
קשר
החוזי.
חלק ממנו
חודש או
בעבור
נמצאנזק,
במחקריםהוכחת
במוכר) בלא
דימוי גוף
שלילי.הוא כדלקמן:
הקבוע בחוק
הפיצוי
אני יכול
בגודלההקליני
מניסיוני
דירה -
המודאג
לדמי להורה
אזהרה
סימני
כשהם
ובמיקומה
דומה
שכירות של
השווה
סכום
ברצון נאיבי
הפרעת אכילה
במקרים
וסיומה
מתחילה החוזי
שתחילתה במועד
רביםהתקופה
בעבור
כי – 1.5
להעידב-
מוכפלים
שכירות
תקופה זו,
ולאחר
ובהדרגה מועד;
חודשים מאותו
בתום
משליטה.דמייש לשים
יוצאת
הדיאטה
שמונהלג'ינס"
"להכנס
ימי
שבעה
ומשקל .לאחר
ריבית פיגורים
המוכפלים ב – 1.25
דיאטה
למשל:
תשלום אוכל
בהתנהגות סביב
כאמור לשינויים
לב
בתקנות.
ובשיעור
פיגור
הירידה למשקל הרצוי ,ירידה דראסטית
שנקבעלאחר
מסתיימת
שאינה
במשקל ,צמצום קיצוני באכילה ,המנעות מארוחות ומאוכל
לסיכום
לבית הספר ,השארת אוכל ,טקסיות סביב האוכל ,הימצאות
לבצע
מקרה
יסודית .בכל
יסודית
אינטנסיבית הפרה
יש להבדיל בין
מומלץהליכה
כפייתי,
ספורט
ללא איטית,
אכילה
במטבח,
גילוי
מתמדת ,אופן
שקילהבמיוחד על
ולהקפיד
הדירה לקונה
תכופהלאחר
בדק בית
הימנעות
ארוחות,
מסירת סביב
לשירותים
זה
מחזור ,חוק
הפסקת על פי
המהותי .עונשין
לנושא
הקשורים
מהותיים
דברים
נשירת
פיזיים כמו
ושינויים
בחברה
מאכילה
מאחר
להיפרע
ניתן
אחרים
וחוקים
נזיקין
דיני
פי
על
אך
קנסות,
הן שיער ותלונות על קור .בכל מקרה של עדות לסימנים אלה,
פי
מוקדמת על
עשוי להיתבע
מקצועית.המוכר
שמלבד קנסות
עילה,
ואיןישייחוד
יכולה
התערבות
מיידכךלעזרה
לפנות
רשלנות מכוונת.
של
במקרה
הפלילי
הדין
סדר
לרבות
אחרים,
חוקים
לצמצם הפגיעה הפיזית והנפשית ואף להציל חיים.
הכותב רון קאולי – יועץ כלכלי בתחום הנדל"ן ,טל054-4472523 :

 enviro.green@outlook.comמומחה בארץ ובארה"ב.
אלקטרוני :גורביץ' הוא פסיכולוג קליני
דוארד"ר עפר
קליניקה בלב תל אביב .לשאלות בכל נושא.052-4819050 ,

דיני תעבורה
נוסד ב–1976

נהיגה בשכרות | תאונות דרכים | מהירות | הזמנה למשפט
פסילות משרד הרישוי והמכון הרפואי | פסילות מנהליות
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים וכל יתר עבירות תעבורה
למידע נוסף בקרו באתרנו:
 | www.oron-law.co.ilדוא"לinfo@oron-law.co.il :
בית תעוז ,רח' קיבוץ גלויות  ,34ת"א
טלפון ,03-5184567 :נייד052-3977162 :

סעיד ראובן משרד עורכי דין
ניהול תיקי הוצאה לפועל








פינוי שוכרים שמפרים חוזה
פינוי פולשים לנכס
גביית חובות
גביית צ׳קים חוזרים
ביצוע של פסקי דין
איחודי תיקים
פשיטות רגל
בוק

בית פנינת האילון ,יגאל אלון  ,155ת״א
טלפון | 03-6880011 :פקס03-6880012 :
דוא״לrobby_law@hotmail.co.il :
31

נשי אישי //

נגה רוזנפרב

על השפה
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שמן זית הוא אחד החומרים הבריאים
ביותר של הטבע! יש לו סגולות רפואיות
מגוונות ומוכחות והוא אחד המקורות
המעולים לחומצות שומן חד בלתי
רוויות (המסייעות בסילוק הכולסטרול
הרע והעלאת הכולסטרול הטוב) .שמן
הזית מעניק אנרגיה רבה לגוף ומסייע
לקליטת וויטמינים חיוניים לגוף .אני
נוהגת לבשל ולטגן בשמן זית ובניגוד
לדעה הרווחת ,בבישול וטיגון קצר,
שמן זית כתית מעולה נחשב יציב הודות
להרכבו הייחודי ולכן הוא עדיף על פני
שמנים אחרים .שפים ובשלנים חובבים
משתמשים בשמן זית לטיגון קל ו"חצי
עמוק" (שניצלים) וגם לאפייה .כדי
שתוכלנה לבחור לכן את השמן האיכותי
האהוב עליכן בואו נעשה סדר ונבין אחת
ולתמיד מה חשוב לדעת כשקונים שמן
זית:
מה זה כתית? כתית הינו שמן שהופק
בתהליך שנקרא כבישה קרה  -תהליך
מכני בו מופרד השמן משאר חלקי הזית,
ללא התערבות כימית וללא הוספת
חומרים בטמפרטורה הנמוכה מ35-
מעלות.
מה הרמה הכי גבוהה בשמן זית?
כתית מעולה והיא מאפיינת שמן זית
בעל חמיצות (אחוז חומצות השומן

החופשיות) נמוכה מ 0.8%-ושלא נמצאו
בו פגמי טעם ,כפי שמוגדר בתקן שמן
הזית העולמי.
מהם הגורמים המשפיעים על איכות
השמן?
תנאים טופוגרפיים ,תנאי הגידול
של כרמי הזיתים ,בשלות הזית ,שיטת
המסיק ,הזמן שעובר מהמסיק ועד
להפקת השמן ,תהליך ההפקה ואחסון
השמן.
צבע השמן אינו מעיד על איכות השמן.
הצבע הינו נגזרת של תנאי הגידול של
הזית ,מידת בשלותו ותהליך הפקתו.
בקניית שמן זית חשוב לבחון האם יש
סימון של תו תקן על גבי התוית המבטיח
שנעשו בדיקות קבועות וקפדניות לאורך
כל תהליך הייצור של השמן.
איך ניתן לשמור על איכות השמן
שקנינו?
על מנת לשמור על השמן יש להימנע
ממגע עם חמצן ,אור וחום .ההמלצה היא
לאחסן את השמן במקום קריר ואפל.
מה כמות הצריכה המומלצת?
הכמות המומלצת לצריכה יומית היא
 25מ"ל .ה FDA-האמריקאי ממליץ על
צריכה יומית כזו ( 3-4כפות) להקטנת
הסיכוי למחלות לב שונות.

צילום :דן לב

בשנים האחרונות התחלתי
לגלות רגישות עזה לשפה
שלנו ,לעברית .הסיבה המרכזית
והעיקרית לכך היא העובדה
שאני נתקלת מדי יום ,בעבודה,
במפגש עם תלמידים וסטודנטים,
בפייסבוק ובאמצעי התקשורת
האחרים בשיבושי לשון מוזרים,
יצירתיים ומאתגרים .אני מודה
שעם אלה אין לי בעיה! נהפוכו!
שפה חיה דינאמית נאלצת להתקדם
עם הזמן ,לגוון ,להתחדש .הבעיה
שלי היא עם :״מכנס״ ,״נעל״,
״תחתון״ וכדומה ...זה לא חידוש,
זה לא יצירתי וזה בעיקר לא נשמע
טוב .זה נשמע רע ,שגוי ועילג! זה
מתחיל כשברדיו מתנגנת פרסומת
שמציעה לרכוש ״תחתון״ קלווין
קליין לחג במחסני היבואן ,ממשיך
בפייסבוק כשמבקשים מהחניכים
בצופים לבוא עם מכנס חקי (הייתי
רוצה לראות את התגובה של מי
שניסח את זה ,אם שבט שלם
היה מגיע כאשר רגל אחת לובשת
מכנס חקי והשנייה ערומה! זה
יכול היה להיות מצחיק )....ושיא
השיאים מבחינתי היה כשהערתי
בהודעה אישית ,לחברת אופנה
בשם "ליגל" שרצוי לכתוב
בפרסום שלה מכנסיים ולא מכנס
וקיבלתי את התשובה הבאה:
״מבחינה לשונית את בהחלט
צודקת אך מכיוון שהטעות הזאת
היא כה שגורה החלטנו להשתמש
בה גם באתר שלנו על מנת להפוך
את חווית חיפוש המוצרים בו
לפשוטה ,מהירה וידידותית
למשתמשת".
סליחה ,איפה הטעות הזו בדיוק
שגורה? ומה בכלל הקשר בין
חווית החיפוש באתר לבין שפה
נמוכה ,רדודה ומביכה?! במקום
לתקן את הטעות היא מצאה צידוק
טיפשי והיא מנסה לשכנע אותי
שאני טועה .אז זהו שאני לא!
הגדיל לעשות עיתון ידיעות
אחרונות שפרסם כתבה על אבא
ובת שהביאו שני ילדים .הביאו
מאיפה? יש מקום שמחלקים בו
ילדים ולא ידעתי?!!! במקום
לכתוב הביאו לעולם או ילדו בחר
הכתב או העורך לקצר כי זה מאוד
מקובל כיום והופך את העיתון
"לפשוט וידידותי למשתמש" .אני
מוחה בתוקף!

על שמן זית

חצי הכוס המלאה
 2חברות מוכשרות – סיגל ,מעצבת טקסטיל
וטליה ,מעצבת גרפית

על האיפור
מראה האיפור לסתיו חורף 2016-17
מושפע ממזג האוויר ההולך ומתקרר
ומצבעם של עלי השלכת המרמזים על
בואו של החורף.

קולקציית התיקים המשגעת של המותג
 TEXTURAלסיגל לדנהיים

מראה איפור של  IL MAKIAGEהוא
בהשראת מראה רומנטי ,סגרירי עם
טאץ' של דרמה.

ההדפסים מושפעים מהעולם הגרפי
וממקצבי קווים והפשטה של צורות
גיאומטריות .הצבעוניות של הקולקציה
היא מונוכרומטית עם נגיעות זהב.
הקולקציה כולה עשויה מבדי קנבס

איכותיים ,ובעבודת יד קפדנית ,החל
מתהליכי רישום ,תחריטים והדפסי משי
ידניים .הקולקציה אחידה אך לכל פריט
יש ייחוד וקריצה שונים במעט .פייסבוק
ואינסטגרםtexturacollection@ :

רשת Beautycare
(ביוטיקייר) מציעה מגוון
עשיר של צלליות ושפתונים
בגוונים חורפיים.

משקית במבה לקלמר מקסים
אי אפשר היה להתעלם מהקלמר
המקסים שתפרה טליה ספיבק והיא
אפילו הסכימה לחלוק
אתנו את הוראות
ההכנה .בהצלחה!

החומרים:

שקית חטיף ,בד
לחלק הפנימי,
טפט שקוף ,רוכסן
(ריץ׳ רץ׳)

התהליך:

חותכים את שקית החטיף לחזית וגב
ורוחצים שאריות חטיף
במים וסבון.
מייבשים
את
ומכסים
החלק החיצוני
בשכבת טפט שקוף.
חותכים  2חתיכות בד
זהות בגודל לחזית וגב עטיפת
החטיף .מניחים פיסת בד אחת על
משטח עבודה ,בקצה העליון שלה

מניחים את הריצ׳רץ׳ שטוח ומעליו,
את חזית האריזה כשהצד המודפס
של האריזה פונה פנימה .תופרים את
שלושת החלקים יחד .חוזרים על
הפעולה מצדו השני של
הריצ׳רץ׳ עם פיסת
הבד וגב אריזת
החטיף.
כשהרוכסן
פתוח והאבזם
שלו בתוך שטח
תופרים את שלושת
הקלמר,
הפאות הנותרות (שתי פיסות הבד יחד
בצד אחד ,ושתי חלקי העטיפה
מצד שני) .משאירים
פתח קטן בבד
את
לאפשר
הקלמר.
הפיכת
לאחר הפיכת הקלמר,
תופרים את הפתח
ומכניסים את הבד אל תוך
הקלמר.

 ,OPIענקית הלקים
הבינלאומית מציעה את
הקולקציה החורפית בהשראת
העיר וושינגטון  -בשיתוף
פעולה עם השחקנית קרי
וושינגטון.
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צילום :בן יוסטר

נפגשים במטבח //

השף אלון שבו
אלון שבו ,שף קונדיטור
(׳חדר האוכל׳ ומסעדת
׳שולחן׳ לשעבר) .בוגר בית
הספר ׳בישולים׳
ומעביר סדנאות

צילום :אנטולי קרינצקי

עוגת שוקולד
חומרים:
תחתית בצק ברטון
 150גרם חמאה
 150גרם סוכר
 80גרם חלמונים
 210גרם קמח
 10גרם אבקת אפייה
 3גרם מלח
מוס שוקולד
 200גרם חלב
 40גרם חלמון

 20גרם סוכר
 250גרם שוקולד
 350גרם שמנת
ציפוי שוקולד
 100גרם שמנת
 100גרם שוקולד מריר
 20גרם חמאה
טוויל שוקולד
 100גרם שוקולד מריר
 30גרם פייטה

אופן ההכנה:

תחתית העוגה
במיקסר עם וו גיטרה מרככים חמאה עם סוכר .מוסיפים חלמונים
ומאחדים .מוסיפים קמח ,אבקת אפייה ומלח ומערבבים רק עד
לאיחוד .מעבירים לרינג בקוטר  22ס"מ על נייר אפייה ,ובתוכו
משטחים את הבצק .אופים בתנור שחומם מראש ל 170מעלות
במשך  20-30דקות ועד להזהבה .מצננים את הבצק בטמפ' החדר.
מוס שוקולד
מכינים קרם אנגלז :מביאים לרתיחה בסיר חלב ,וניל וסוכר .שופכים
מחצית מהנוזל על החלמונים וטורפים מיד .מעבירים בחזרה לסיר
וממשיכים לבשל על אש נמוכה תוך כדי ערבוב בעזרת לקקן עמיד
לחום .תוך כדי הערבוב חשוב כל הזמן ל'גרד' את תחתית הסיר

בעזרת הלקקן -הדבר ימנע יצירת גושים של ביצים שייקרשו.
התערובת מוכנה כאשר היא מגיעה ל 84מעלות צלזיוס או עד שניתן
לראות שהיא מסמיכה מעט וכאשר טובלים כף עץ בתוכה ו"חוצים"
את הנוזל שעל הכף בעזרת אצבע ,הנוזל נותר יציב ושומר על הצורה
שהאצבע יצרה.
מסננים את התערובת ישירות על השוקולד ,ממתינים דקה להמסת
השוקולד וטורפים עד לאיחוד .מקציפים שמנת מתוקה לקציפה
רכה ומקפלים אותה לתערובת .יוצקים את המוס על הבסיס האפוי
ומקפיאים בפריזר (כ 5-6שעות).
ציפוי גנאש
מרתיחים חלב ושופכים אותו על השוקולד .מחכים דקה להמסת
השוקולד וטורפים עד לאיחוד.
מוסיפים חמאה וטורפים עד ליצירת תערובת אחידה .יוצקים בתוך
הרינג ועל שכבת המוס .מיישרים במידת הצורך בעזרת פלטה.
טוויל שוקולד
ממיסים שוקולד בבן מארי או במיקרוגל (בפולסים של  20שניות).
מוסיפים פייטה ומערבבים היטב .מניחים את התערובת בין שתי
ניירות אפייה ומרדדים לעובי אחד מ"מ .מקפיאים.
חילוץ העוגה וקישוט
בעזרת ברנר מחממים מעט את הרינג ומחלצים את העוגה .ניתן גם
לשפשף את הרינג במגבת שנטבלה במים רותחים( .ניתן כמובן לחלץ
בעזרת סכין אך במקרה הזה הגימור לא יהיה מושלם) .שוברים את
טוויל השוקולד לחתיכות גדולות ומניחים על העוגה .ניתן להוסיף
פירות ,נשיקות וכד׳.

מרמלדת פטל וליצ׳י
אופן ההכנה:

מביאים לרתיחה מחית פרי יחד עם סוכר
וגלוקוז .מערבבים את הכמות הקטנה
של הסוכר יחד עם הפקטין ומוסיפים
לסיר .מחממים לטמפ' של  105מעלות
תוך כדי ערבוב .יוצקים את התערובת
לתבנית בגודל  20x20ומצננים  3שעות
לפחות בחוץ .חותכים את את המרמלדות
לגודל הרצוי ומגלגלים אותם בסוכר לבן
לציפוי.

חומרים:

 3גרם אבקת פקטין
 17גרם סוכר
 130גרם מחית פטל
 30גרם מחית ליצ׳י
 150גרם סוכר
 30גרם גלוקוזה
צילום :שמרית יערי
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רשת "בייבי סטאר"
מראה לרכב  360מעלות  -אשר
מעניקה לנהג אפשרות לראות את
התינוק כאשר הוא יושב במושב האחורי

חברת "טבע נאות"
משיקה קולקצייה חדשה
לחורף 2016-17

 -WALDLAUFERנעלי הנוחות מגרמניה
לבירור חנות קרובה לביתך ניתן לייצור
קשר בטלפון מיקי 052-2577357 :
יאיר050-5720516:
רשת האופנה

G O L B A RY

רשת  Timberlandמשיקה:
קולקציית גברים לחורף 2016/17

משיקה את
קולקציית הדנים
הכי טרנדית

מתכוננים לחורף באיב רושה
 YVES ROCHERמותג
הקוסמטיקה והטיפוח הבוטני
יוצא במגוון מבצעים לקראת
החורף במהלך חודש נובמבר
רשת אירופלקס
המתמחה בפתרונות שינה מתקדמים
מציגה :שמיכת חורף מבודדת וקלילה
לחורף קל ונושם

נעלי הבית - DEARFOAMS
קולקציית חורף 2017 – 2016
את נעלי הבית ניתן להשיג במגה ספורט,
ורטהיימר ספורט ,רשת "את" ,רשת "המשביר
לצרכן" ,רשת "פפאיה"H&O ,
 Doveפרח האדמונית
 Dovמשיקה תחליב רחצה בניחוח
פרח האדמונית המתווסף לסדרת
תחליבי הרחצה עם טכנולוגיית
Nutrium Moisture
אסם מציגה
סדרת רטבי עגבניות חדשה ,ומורידה את מחירי סדרת
פסטה פרפקטו ,אשר ישווקו באריזה חדשה
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מותג לואקר
גרנד פטיסרי – קוקוס ושוקולד לבן
שכבות וופל במילוי קרם קוקוס בציפוי שוקולד
לבן ושבבי קוקוס
מותג האופנה
הבינלאומי
:NAUTICA
קולקציית חורף
 2016/17לנשים

מותג האופנה  RIBOSמבית ביופט
משיק את קולקציית הביגוד החדשה לעונת
החורף 2016-2017
הקולקציה בלעדית לכלבים בהשראת
הטרנדים החמים בעולם האופנה ניתן לראות
באתר החברה בכתובת www.biopet.co.il

אתנחתא //
הטבע העניק לנו תפאורה מושלמת .אנחנו רק משלימים אותה

גדי
עין
ספא
מלון
טיפולים וחופשה בלב שמורת הטבע

מ

לון ספא עין גדי ממוקם
המקומות
באחד
המרהיבים בעולם -
לחופו של ים המלח ,בין
מדבר יהודה לשמורת
הטבע השופעת מים,
ובליבו של גן בוטני מרשים.
על מנת להשלים את התמונה,
הוקם במקום ספא מפנק ואינטימי,
בעיצוב יפייפה המשתלב היטב בטבע
המקיף אותו .הדובדבן שבקצפת הינם
טיפולי הספא האיכותיים שמאפשרים
לכם ליהנות מחופשה שהיא גם התחלה
מחדש .המלון שוכן בתוך גן בוטני המכיל
מגוון עשיר של צמחים מכל העולם.
המלון מציע לאורחיו ללא תוספת תשלום
סיורים מודרכים בגן הבוטני .במקום ספא
חדש ויוקרתי ,בריכת שחייה צופה לנוף,
מסעדת שף ,קפה-מסעדה ועוד .תוכלו
לצאת למגוון טיולים באזור :טיולי ג’יפים,
סיורים לשמורת הטבע ,מצדה ועוד.
חדרים החל מחדרי סטנדרט ועד מיני
סויטות ודלקסים .החדרים מעוצבים

ומצוידים במערכת מיזוג אוויר ,פינת קפה,
טלוויזיה בכבלים וכספת.

נוף קדומים יפייפה

הספא החדש במלון עין גדי בנוי על
צלע הר ,ומשקיף על נוף קדומים יפייפה
המאפשר לטבע לחדור ולהפוך לחלק
מחוויית הטיפול .האוויר הרווי חמצן
וברום ,השקט ,המים המינרלים הטהורים

ומי ים המלח העשירים במינרלים ,הופכים
את הספא במלון עין גדי למקום אידאלי
לטיהור הגוף והנפש.
לרשותכם צוות מיומן של מטפלים
מוסמכים ,המביאים עימם את הטיפולים
החדשניים והמתקדמים בעולם.
בין הטיפולים המוצעים :חבישת תמרים,
עטיפת הגוף בקרם בוץ העשוי מתמר עין
גדי .התמר ניחן בסגולות רבות שניתן
ליהנות מהן גם באכילתן וגם במריחתן על
הגוף .סגולות התמר מהווים מרכיב בחיטוי,
ניקוי ,צינון הגוף ,ריענון ,וכיווץ העור.
עטיפת בוץ ,פילינג מור ולבונה ,פילינג
אפרסמון ,פילינג וניל ונענע ,פילינג תפוח
ולימון .עיסוי ארומתרפי ,עיסוי שבדי,
רפלקסולוגיה,
אביאנגה ב 2-ידיים ,שיאצו ,וטיפול פנים
קלאסי.
כמו כן קיים בספא חמאם טורקי בו
ניתן להזמין טיפולים ,בריכת מי ים המלח
מחוממת ובריכה רגילה חיצונית ,וסאונה
יבשה.
.www.ein-gedi.co.il
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רץ
מכל הלב
ד"ר עמי שיינפלד
מנתח לב בכיר העושה
נפשות לריצה

מאת :נעמי לבנון  -קשת
צילום :גד אייזן

אחד המרצים הבולטים
בהפנינג הבריאות שארגנו
גבעתיים
עיריית
ועמותת קהילתיים,
היה תושב העיר,
ד"ר עמי שיינפלד,
מנתח לב בכיר ומנהל
מרפאת אבי העורקים,
במרכז הרפואי שיבא.
איך שלא מסתכלים עליו ,ד"ר שיינפלד
( )57הוא 'עוף מוזר' :קודם כל הוא מתנשא
לגובה  1.95סנטימטרים המסתיימים
בכיפה סרוגה קטנה .איש דק וארוך ,חייכן
ונעים הליכות ,שאהוב על כל הפציינטים
שלו במרכז הלב בשיבא ,אבל גם נערץ
על כל תושבי שדרות – העיר אותה הוא
פוקד זה  6שנים ,יום בשבוע בהתנדבות,
כדי להעניק שירותי רפואה לתושבים .והוא
עושה את זה מכל הלב ,כרופא משפחה
לכל דבר .בנוסף הוא מתנדב ,לסירוגין עם
עמיתיו למחלקה בשיבא ,לתורנויות ניתוח
בבית החולים 'פוריה'' ,מחלקה-בת' של זו
שלהם .וזה עוד לפני שדיברנו על עיסוקו
האינטנסיבי בספורט ,שלו הוא מטיף
בלהט.
"אני לא מתעייף" -הוא אומר בחיוך
שליו" -ההתנדבות בשדרות היא בעיני
שליחות מעניקת אנרגיות .בכל ביקור כזה
אני רואה  15איש ,ומטפל בהם מפצע
ושפעת ועד בעיות לב ,לחץ דם ואבי
העורקים .אם הם צריכים ניתוח ומביעים
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רצון שייעשה בשיבא אני מסדיר זאת
מידית .אחרים מופנים לברזילי באשקלון.
קרה גם שהסעתי מטופלים דחופים ברכבי,
לבית החולים באשקלון .כמובן שנוצרו
יחסים חמים עם מטופלים ומשפחותיהם
ויש סיפורים מרגשים .רבים מהפציינטים
הם עולים-רוסים ,אנשים טובים במצב
כלכלי קשה ,שאני שמח לעמוד לשירותם".
הוא נולד וגדל בבני ברק ,למשפחה
דתית-לאומית ,כיפה סרוגה .האב ,תעשיין
פלסטיק ,בא ממשפחה חרדית .האם תמיד
עשתה ספורט במסגרות של חוגים שונים.
כנהוג בזרם הדתי הזה הלך לתנועת 'בני
עקיבא' וכמובן לצבא ,שם שירת כחובש
ומכאן ניצתה האהבה לרפואה ,שהביאה



ממילא מי שעושה
ספורט יום יום ,נכנס
לאורח חיים בריא
והגוף כבר מכתיב
מה לא טוב לו לאכול
ובאיזה שעות .הגוף
מפסיק לשמש פח זבל"

אותו ללימודים באיטליה ואחריהן
התמחויות ארוכות ,בארץ ובאוקספורד,
אנגליה .רעייתו ציפי היא עורכת דין
ולזוג ששה ילדים ושלושה נכדים" .אף
אחד מהם לא המשיך ברפואה אבל שניים
הינם עובדים סוציאליים ,ובת אחת עובדת
בחינוך הלא פורמלי" -אומר ד"ר שיינפלד
– "בן אחר ,שסיים צבא ,לומד הנדסה.
אחד עדיין משרת והצעיר עומד להתגייס".

עיסוק בספורט כאיכות חיים

לבית החולים שיבא הוא מגיע בשעת
בוקר מוקדמת ויוצא בלילה בדרכו הביתה.
ביום ההתנדבות בשדרות הוא חוזר מאוחר
עוד יותר .לפני ואחרי הוא מספיק לעסוק
בספורט – דבר שעליו אינו מוותר בשום
פנים ואופן ,ולו הוא מטיף בלהט רב ומעל
כל במה הנקרית בדרכו.
כששואלים אותו אם לאשתו ,ציפי ,לא
נמאסו שעות העבודה הארוכות הללו ,כמו
גם ההתנדבויות שלו ,הוא אומר שגם אם
זה כך היא מסייעת לו ככל יכולתה ובעיקר:
לא לוחצת עליו להפסיק ,או לחילופין
לפתוח קליניקה פרטית" .כי היא יודעת
שבשבילי זה יעוד .זה בנשמתי וציפי היא
התומכת הראשונה שלי .בלעדיה כל זה
לא היה הולך" -הוא מסביר – "היא כבר
רגילה לכך שיש דברים ,בערב ,שאליהם
היא הולכת לבד כי אני לא מספיק להגיע
הביתה בזמן".
מי שחושב שמדובר באיש של ספורט

לשכוח את הדופק  .בהדרגה תעלו את משך
זמן הריצה ותשמרו על הדופק הנכון לכם.
ככלל ,הוא ממליץ לפני התחלת העיסוק
בספורט :לעשות בדיקות כלליות" .ואם
אין בעיה מיוחדת – אזי גם בן  ,70בדופק
הנכון – יכול לרוץ!" -הוא אומר ומסביר
איך מחשבים 'דופק נכון' 220 :פחות
הגיל שלכם = הדופק המכסימלי המותר.
"והשאיפה היא להתאמן על  80%מהדופק
המכסימלי .לא למצות את המכסימום"-
הוא מסביר ומדגיש" :חשוב לעבוד עם
שעון דופק .יש לכל אחד 'דופק מטרה'
שהוא אותם  80%מהדופק המכסימלי –
ובזה יש לעמוד .לא נורא אם קורה שמידי
פעם עוברים אותו אבל לא בקביעות כי אז
עלולים לגרום נזק".
הוא אומר שספורט לא בריא הוא רק
כזה שנעשה באגרסיביות ,מה שהוא
מכנה 'פעילות סטרסנטית'" .הכל ענין של
עצימות" -הוא מזכיר" -ותמיד עם שעון-
דופק צמוד .זהו אביזר קריטי המשמש לנו
נורת אזהרה" .כשמדברים על תזונה הוא
מחייך ואומר שאכן היא חשובה אבל:
"ממילא מי שעושה ספורט יום יום ,נכנס
לאורח חיים בריא והגוף כבר מכתיב מה
לא טוב לו לאכול ובאיזה שעות .הגוף
מפסיק לשמש פח זבל".
מקדמת דנא -טועה טעות גדולה .ד"ר
שיינפלד התחיל לעסוק בספורט לפני כ6-
שנים בסך הכל .כשחצה את גיל  .50כיום
הוא רץ במשך כשעה 10 ,קילומטרים4 ,
ימים בשבוע ,לרוב בשעת לילה מאוחרת.
בפארק הלאומי או בחוף הים .ברכבו
הוא תמיד מחזיק בגדי ריצה .בעוד ציפי
מתמידה בצעידה ,הוא גאה בכך שהיום
כבר כל ילדיו רצים את  10הקילומטרים
המומלצים שלו ,כשצעיר הילדים השתכנע
רק לאחרונה והצטרף.
"הדבר החשוב ביותר הוא זמן האימון
ודופק המטרה ,שמשתנה עם הגיל והמצב
הבריאותי" -הוא מסביר – "אימון מאומץ
מידי עלול לפגוע ברגליים ובלב ואימון
חלש מידי פשוט אינו מועיל".
אם לא די לו בכך הרי שבכל יום ששי
הוא רוכב במשך שעתיים אינטנסיביות
על אופניים ופעמיים בשבוע ,ב 6-בבוקר,
עושה שעה של חתירת קיאקים ,במועדון
'מרכז דניאל' בתל אביב .משם הוא ממהר
היישר למרפאת אבי העורקים בשיבא,
שבראשה הוא עומד" .העיסוק שלי בספורט
אינו התמכרות" -הוא מסביר לאלה התוהים
על כך – "זו מחויבות לאיכות חיים וחינוך
על ידי דוגמא אישית .עד גיל  ,40כשכבר
לא הייתי מתמחה אלא 'מומחה' ,הייתי
ממש קבור אך ורק בבית החולים .פה ושם
התחלתי עם רכיבת אופניים ,ניסיתי לרוץ
ועזבתי .לא התמדתי בשום ספורט .רק
אחרי גיל  50אמר לי אחי הקטן שכל אחד
יכול לרוץ ,ובוודאי אני .הרמתי את הכפפה
והתחלתי .עשיתי זאת לאט לאט ובהדרגה
הגברתי את משך הריצה .לא את המהירות

לרוץ מהלב

כי משך הזמן הוא החשוב".
וזה בדיוק מה שהוא מסביר לאנשים
בהרצאותיו :אם החלטתם על ריצה של 20
דקות – זה בדיוק מה שתעשו ,ולא חשוב
כלל באיזו מהירות זה ייעשה! וכמובן :לא



הדבר החשוב ביותר הוא
זמן האימון ודופק המטרה,
שמשתנה עם הגיל והמצב
הבריאותי" ,הוא מסביר,
"אימון מאומץ מידי עלול
לפגוע ברגליים ובלב
ואימון חלש מידי פשוט
אינו מועיל"

לפני כחמש שנים הוא הוציא ספר "לרוץ
מהלב – יומן ריצה של מנתח לב" (הוצאת
אופוס) ,שכבר הספיק להימכר ב15,000-
עותקים ,ושגם בו הוא טוען שכל אחד,
בן  20ובן  ,70יכול לרוץ  10קילומטרים
– ובכך לשנות את איכות חייו מהקצה אל
הקצה.
ביולי האחרון הוקרן ,במסגרת 'דוקאביב
 ,'2016הסרט "עניינים שבלב" ,שהפיק
ערוץ  8ושביים גד אייזן .בסרט המרגש הזה
עקבה המצלמה אחרי ד"ר שיינפלד במשך
 3שנים ,בעבודת ההתנדבות בשדרות,
בעבודה היומיומית בשיבא ,בחדרי הניתוח,
בפעילות הספורטיבית ועוד .הצפייה
בסרט מגלה איש נינוח ,שקט ,ומקצועי
לעילא ולעילא .המצלמה גם מלווה את
הדילמה הנצחית בפניה הוא ניצב ,כמו
רבים מעמיתיו לתחום הספציפי בו הוא
עוסק .אך בעוד רבים מהם ,כנראה רובם,
פתרו את הדילמה הזו כשפתחו קליניקות
פרטיות המתפיחות את כיסיהם ,הוא עדיין
מתקשה 'לעשות לביתו' ,לדאוג לרווחתו
הכלכלית בלבד ,ומתעקש להמשיך
ולעשות למען האחרים ,בעיקר אלה שאינם
במרכז ,ושידם אינה משגת .הוא היה רוצה
שגם עמיתיו ינהגו כמותו ,ביותר חמלה
ונתינה ,ויש בזה מידה של נאיביות נוגעת
ללב .באחד הראיונות עמו אמר שרפואה
היא מקצוע עם חמלה ונדיבות .מקצוע של
שליחות" .אם אתה רוצה להיות עשיר אל
תלך להיות רופא" -אמר באותו ראיון .זה
אולי מה שעושה אותו איש שקשה שלא
לאהוב.
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זרק אור //

נגה רוזנפרב

צילום :ליאור כתר

טל
רמון
אחרי שנים ארוכות
של פעילות מוזיקלית
כנגן וכיוצר מוכשר
הוציא טל רמון את
אלבום הבכורה שלו
"דמות" אותו הקדיש
לאביו ואחיו ,אילן
ואסף רמון ז"ל

ערך מוסף
אני עושה מוזיקה בצורה שמעניינת
אותי ,מוזיקה שנובעת מתוך איזשהו
דיבור עצמי ,שמעצימה ונותנת כוח.
אני מוצא את עצמי מתעמק בכל
מנסה
במוזיקה,
העבודה
גווני
בכל שיר שאני כותב.
תמיד לחדש
הוצאתי את האלבום כי רציתי שהשירים האלה
יהיו בשביל מישהו אחר כמו שהם היו בשבילי.

ילדות
כששואלים אותי על ילדות תמיד קשה לי לענות
בקצרה .עד גיל  7גרנו במכבים רעות  -שם קיבלנו
את הבשורה שאבא שלי יהיה האסטרונאוט
הישראלי הראשון ,משם עברנו לגור בארה"ב
עד גיל  14ואז חזרנו לארץ לגור ברמת חן.
היו לי הרבה מעברים בחיים הכוללים שינויי
שפה ותרבות .לפעמים אני מרגיש שהילדות
שלי הייתה קצת חצויה ,חלק ממנה נמצא עוד
שם בטקסס  -ילד ישראלי שגדל בין אמריקאים,
והחלק השני נמצא כאן בארץ -המקום שממנו
הגעתי ושהוא בית עבורי .בבית בארה״ב
(לפני תקופת היוטיוב) היה לנו כמה דיסקים
ישראלים שהיו מקבלים במה במהלך החגים,
כמין עוגן לישראל ,כשהגענו לארץ פתאום
גיליתי עולם שלם ועשיר של מוזיקה ישראלית
שלא נחשפתי אליה עדיין וככל שהתעמקתי
יותר  -התאהבתי .את תקופת התיכון העברתי
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ברמת חן בתיכון ״בליך״ ,לא הייתי תלמיד
מאוד מסור אבל כל המורים מאוד אהבו
אותי.

שירות צבאי
שירתי בחיל האוויר בתור מפעיל מזל״טים
ברמת דוד .עברתי במהלך השירות קורס
מ"כים וקורס צניחה .יצא לי לשרת במגוון
בסיסים בכל מיני תפקידים ,אפשר להגיד
שהיה לי שירות מעניין .אני עדיין זוכר כמה
מקרים שאני מגיע הביתה ישר מהצבא וממהר
לשבת על הפסנתר ,יש אפילו שיר שכתבתי
בטירונות על הדרמה של להפוך להיות מנער
שמתעסק במוזיקה לחייל מן המניין 3 .שנים
שהמוזיקה התקיימה בין לבין החיים בצבא,
במידה מסוימת זה היה בשבילי לשים את
המוזיקה בהמתנה ולהתעסק במשהו אחר.
למדתי המון במהלך השירות ,איך להתמודד
עם עצמך בכל מיני מצבים ולהתגבר על
הדברים שהכי מפחידים אותך.

המוזיקה בחייך
המוזיקה הצילה אותי .היו הרבה רגעים
קשים בהם נשענתי על המוזיקה ונעזרתי
ביצירה כדי לתת לחיים משמעות וצבע.
השירים שנכתבו הגיעו מתוך תחושה של
קבלה ועידוד עצמי לשם סגירת מעגל.
את תהליך הכתיבה אני עושה לבד עם
הפסנתר ,כל שיר נכתב ממקום ובצורה

הפסנתר ומוזיקה
באופן כללי
לוקחים חלק
מאוד משמעותי
בחיים שלי,
הקול שמלווה
אותי ונותן לי
עוגן אך יחד עם
זאת מאפשר לי
לרוץ עם הדמיון"

טל רמון
צילום :גוני ריסקין

אג'נדה

אחרת ,יש שירים שמגיעים מתוך הלחן
וכאלה שנולדים מתוך משפט או שניים.
עם השנים הופעתי יותר ויותר עם החומרים
שלי והצטרפו אלי למסע הרכב נגנים
מוכשרים מאוד ויחד הקלטנו את האלבום.
המפיק המוזיקלי היה אורי וינוקור ,איש
מיוחד ומוכשר שהפך להיות פרטנר ביצירת
העיבודים והסאונד של האלבום ,עבדנו
תקופה ארוכה כולנו יחד להדק ולדייק כל רגע
באלבום .את הדרך המוזיקלית שלי אני עושה
בצורה עצמאית לחלוטין ,דואג להופיע בשלל
מקומות בארץ ,להגיע לקהל המדהים שיש
בארץ ושמפרגן ותומך באמנות.
הופעתי בפעם השנייה בפסטיבל הפסנתר
ומאוד התרגשתי מהמעמד .כבר שנים שאני
הולך להופעות בפסטיבל ,אני מאוד מעריך
אותו הוא נותן כבוד ודגש לפסנתר שאני מאוד
מחובר אליו .הפסנתר ומוזיקה באופן כללי
לוקחים חלק מאוד משמעותי בחיים שלי,
הקול שמלווה אותי ונותן לי עוגן אך יחד עם
זאת מאפשר לי לרוץ עם הדמיון.

אני מאוד אוהב את הפארק הלאומי ,כמובן זה
תלוי באיזה יום ,יצא לי פעם אחת לנשום כמות
משמעותית של עשן מנגלים כשיצאתי לריצה.
מעבר לזה אני מאוד אוהב את המדשאות
והעצים העתיקים .יצא לי להיות שם לא מעט
בילדותי ,ורמת חן היא בית עבורי.

פנאי

הדובדבן שבקצפת

בזמני הפנוי אני אוהב לבלות עם חברים,
לטייל בטבע להתרענן ,מצד שני אני
נהנה מסיבוב אופניים או ריצה לבד.
אני אוהב ללכת להופעות ולהכיר מוזיקה
חדשה ,אני אוהב להתעסק באמנות מכל מיני
סוגים ,בעבר התעסקתי בנגרות ,ציור וצילום.
אני מקפיד ללכת לים ולהקיף את עצמי
בסביבה נעימה.

הייתי רוצה לקדם תרבות שיש בה עומק
וכנות ,כזו שמאפשרת חיבור אמיתי
בין אנשים .עולם המוזיקה נמצא תמיד
בתנועה ובהתפתחות ,אני משתדל תמיד
להישאר נאמן לעצמי ולאמנות שלי.
חשוב לי ליצור מוזיקה שנותנת
מקום לפשטות ,אך עדיין עשירה
בתוכן מוזיקלי ובעוצמות רגשיות.
מה שהביא אותי להוציא את האלבום זו
המטרה שהשירים האלה ישמשו וישרתו אדם
אחר כמו ששירתו אותי ברגעים שונים בחיי.

רמת חן
הדבר שהכי מרגש
ונעים לי זה לדעת
שהאלבום שלי
"דמות" מתנגן לו
אי שם אצל האדם
הנכון ברגע הנכון"

עושה לי טוב לדעת שמשהו שהתחיל ביני
לבין עצמי הפך וגדל יחד עם השנים לצעד
ראשון " -דמות" אלבום הבכורה שלי יצא
לאור ומושמע לאוזניי כל .חוויתי רגעי
קסם אמיתיים בתוך המוזיקה ואני מכיר את
עוצמתה ,הדבר שהכי מרגש ונעים לי זה לדעת
שהאלבום מתנגן לו אי שם אצל האדם הנכון
ברגע הנכון.
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ענת לנדא

סדרת ספרי "מעיין לכל יום"

איתמר פוגש ארנב  -אופרה לילדים

סדרת ספרי טיולים "מעיין לכל יום –
 365פלגי מים ,מעיינות ובריכות"
הוצאת מסלולים ,להתאהב בארץ
מחדש בבעלות דוד וערן גל-אור ,אב
ובנו ,מציעה את סדרת ספרי הטיולים
"מעיין לכל יום –  365פלגי מים,
מעיינות ובריכות" .הסדרה לוקחת
אותנו אל  365מקורות מים טבעיים
הקיימים בארץ ישראל  -אחד עבור כל
יום מימות השנה ,בעיקר לעונת הסתיו
המתקרבת ,ומיוחדת כולה למקורות
המים של ישראל.
סדרת "מעיין לכל יום –  365פלגי מים,
מעיינות ובריכות" מחולקת לשלושה כרכים 122 :מקורות מים
בחלקה הצפוני העליון של הארץ 122 ,מקורות מים בחלקה הצפוני
התחתון והמרכזי ,ו 121-מקורות מים בהרי יהודה ובדרום הארץ.
מחיר לסדרה בת  3ספרים .₪ 298 :מחיר לספר בודד .₪ 112 :ניתן
להשיג :בחנויות הספרים ,בחנויות הטיולים ברחבי הארץ ,באתר
הבית שכתובתו www.maslulim-israel.co.il :ובאפליקציית
מסלולים .להתאהב בארץ מחדש.

האנסמבל הקולי הישראלי
אופרה לילדים על בסיס ספר
הילדים האהוב ,המספרת
על ידידות אמיצה הנרקמת
בין איתמר לארנב .שניהם
פוחדים מן הזר והלא מוכר,
אך לומדים להכיר זה את זה
והופכים לחברים.
"איתמר פוגש ארנב" היא
אופרה קטנה מאת שניים
מהיוצרים הגדולים בישראל ,המביאה מסרים של דו-קיום ודיאלוג
בסגנון מלא חן והומור.
מאת :דויד גרוסמן מוסיקה :יוני רכטר במאי :אלי גורנשטיין
לגילאי  4-10תאטרון גבעתיים .שבת .11:30 / 26.11.16 /

חוויית דייג ייחודית ומטעמי דגים טריים בכינרת

עם בוא הסתיו ומזג האוויר הנעים ,מציעים בנמל עין גב ,דייגים
ליום אחד ,עם קפטן מנחם לב ,הדייג וצוותו המנוסה בסירת דייגים
אמיתית בפעולה.
חווית הדייג מתחילה בהיכרות אישית עם מנחם לב הדייג והסברים
על ענף הדייג.
על ספינת דייג אנשי צוות מיומנים ,הנעזרים במכשירי רדאר לזיהוי
להקות דגים מסוגים שונים .כאשר מזוהה הלהקה ,מתבצעת פעולת
הדייג בעזרת 'רשת הקפה' ענקית ,הנזרקת למי הכנרת לאורך 250
מטר (!) ומקיפה את להקת הדגים .מרימים את הרשת חזרה בעזרת
מנוף וממיינים את הדגים .כאשר הקטנים מוחזרים חזרה למים.
תוך כדי הדייג מוסברת הפעילות ,ניתן רקע על ענף הדייג בכנרת,
סוגי הדגים והשמירה החשובה על אוכלוסיית הדגה ואיכות המים
בכנרת .בתום הדייג חוזרים אל המזח ופורקים בשמחה את שלל
הדגים .מחיר לדייגים ליום אחד (דייג על סירת הדייגים)200 -
 ₪לאדם .הפלגה בשעות הבוקר .בתאום מראש בלבד .עד  7איש
בסירה .משך הדייג  -מינימום  5שעות .עם החזרה אל המזח ,ניתן
להשלים את החוויה במקום החדש והכשר 'מפגש הדייגים',
בנמל עין-גב ,בניהולו של הקפטן מנחם לב ,הממוקם ממש על שפת
הכנרת וליהנות מטעמי דגים טריים מהכינרת -מושט ,בורי וסרדינים
וצ'יפס .לפרטים והזמנת חווית הדייג  -טל ציון .054-5658009 -
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הפנינג ראשון המסיק בשמנא בעיצומו!
ארועי חגיגות המסיק
ב"שמנא" בעיצומן :הפנינג
של טעמים ופעילויות לכל
המשפחה ,מכירה של שמני
זית טריים-טריים ,רעננים
וריחניים והפעלות מרתקות
לילדים.
אז מה הולך להיות אצלנו
השנה?
• מכירה של שמן זית
"ראשון המסיק" :שמן זית בתולי וטרי מאוד ,שלא עבר סינון או
הצללה לאחר הפקת השמן ,ממבחר של זנים המניבים טעמים
שונים ועוצמה שונה.
ובנוסף תחנות הפעלה חווייתיות ומרתקות בסופי שבוע:
• פעילויות בכרם הזיתים הפסטורלי ובבית הבד שמנא
• השתתפות במסיק ידני  -חווייה בה הזמן עומד מלכת
• פעילות מסיק מודרני עם מנערת  -הטרקטור הכי מיוחד שיש
(בשבתות)
• התנסות בעצירת זיתים ידנית עם אבני ריחיים ,כמו בימי קדם
• סדנה לכבישת זיתים על פי מתכון סודי
• וטעימת שמני זית בטעמים  -חוויה מענגת במיוחד
ההשתתפות בפעילות המשפחות רק בהרשמה טלפונית מראש
התקשרו עכשיו.03-90-333-80 :

כשמחול ואמנות עכשווית נפגשים
הכוריאוגרפית שרון
וזנה בשיתוף האמן
תומר ספיר יצרו את
" , "BODIESמופע
מחול בו מחול ואמנות
וחוקרים
נפגשים
את המתח בין הגוף
הנחשק והמפתה לבין
הגוף המעורר דחייה.
שבת 19.11.2016 ,בשעה  ,20:00תאטרון תמונע ,שונצינו  8תל
אביב₪ 75 ,
להזמנת כרטיסים ,03-5611211 :או באתר.

תפריט חדש למסעדת "סרדיניה"

על גמל או על אופניים בארץ המכתשים

מנות סארדיות עם חומרי
גלם מסרדיניה
מסעדת "סרדיניה",
הטרטורייה האיטלקית
ביפו העתיקה ,בראשותו
של השף איל סבן ,משיקה
בימים אלו תפריט חדש
עם קריצה אל מחוזות
סרדיניה הידועה בחומרי
הגלם האיכותיים שלה ,ומתייחסת אליהם בכבוד הראוי עם מנות
סארדיות מהמטבח הסרדיני דוגמת :ספגטי בוטארגה (ביצי דגים
מומלחות ומיובשות) ,פרגולה (פסטה אפויה) פירות ים ,ניוקי
סארדי עם פול ירוק וחזה אווז.
כיכר קדומים  ,9יפו העתיקה .להזמנות .03-6832211

למה רק כבשים -תיאטרון אורנה פורת
טל לא מצליח לישון.
הוא לא שיתף היום
חבר במשחק והדבר
מציק לו ולא מניח לו
להירדם .הוא מספר
לאמא מה קרה .אמא
אומרת לו שלפעמים
החלומות
דווקא
מביאים איתם את
הפתרון ,ועל מנת
להירדם ולחלום היא
מציעה לו לספור כבשים .כשטל מתחיל לספור את הכבשים ,מתפרץ
באמצע צב ,ומבקש להיכלל בספירה .אחר כך מגיעה ג'ירפה,
ואחריה פיל וקופים ותוכים ,גן חיות שלם ,וכולם דורשים שטל
יספור גם אותם .אבל טל רצה לספור רק כבשים ...הצגה צבעונית
ומלאת הומור המלמדת אותנו לתת מקום לאחר" ,לספור" גם אותו,
ולהיות נאמנים לעצמנו כשאנו בוחרים חברים.
גילאי .6-3
למה רק כבשים ,יום רביעי  30.11.16בשעה  , 17:30אודיטוריום
רוזין.

"רוכבים בדרך הבשמים" –גיאופן ו'טיול אחר' מזמינות להפנינג
רכיבה בן יומיים ,ממצפה רמון ועד פארן וצופר בערבה
"לעומק המדבר" – בן מדבר מציע טיול גמלים אל חיי הנוודים של
פעם.17-18-19.11.2016 .
הנגב כולו ואזור הר הנגב בפרט התברך בשפע שבילים ,נופים,
עמקים והרים וביניהם אלף אפשרויות לטיול של סוף שבוע .בסוף
שבוע סתווי של נובמבר 'תיירות הר הנגב' מזמינה את המטיילים
להרגיש את המדבר ,ברגליים ,באופניים ועל גמל.
רכיבה קצרה במצפה רמון תעלה בין  60ל ₪ 80-לרכיבה של עד
שעה .טיול לעומק המדבר בהרשמה מראש בטלפון .054-4609027
בשישי ובשבת ( 18-19בנובמבר) מפיקות חברות גיאופן וטיול אחר
הפנינג רכיבה מדברית הכולל שני מקטעים מרהיבים – ממצפה
רמון ועד פארן וצופר בערבה – הנקרא רוכבים בדרך הבשמים.
הייחוד בפרויקט הינו האפשרות שניתנת לרוכבים להתרכז אך ורק
ברכיבה ובנופי הבראשית שיקיפו אותם מכל עבר ,ולהשאיר את
הלוגיסטיקה המורכבת ,הכוללת מאהל לינה מפנק במיצד נקרות,
כלכלה מלאה ,תחנות רענון ,הקפצות ציוד ואופניים ואפילו הופעה
בחניון הלילה .שלושת מסלולים מוצעים :מסלול דו יומי לרוכבים
מיומנים  110ק"מ ,כולל לינה בשטח .מסלול דו יומי למשפחות
רוכבות  55ק"מ – כולל לינה בשטח ומסלול חד יומי ( 25ק"מ55 /
ק"מ) ללא לינה ,וחזרה למצפה רמון.
פרטים נוספים והרשמה בטלפון .08-6595192

צביעת הבית והום סטיילינג בנירלט
"וואי וואי חמש אפס" מופע קומיקלי חדש
משחרר ,קומי ,סאטירי
מלא צחוק ,חיקויים
ושירים בניחוח נוסטלגי
בכיכובו של משה
שחר .משה שחר,
זמר,
סטנדאפיסט,
חקיין וקומיקאי ענקקק
במופע אישי קומי
ומקורי.
לקראת יום הולדתו ה 50-הפיק בעצמו לעצמו מסיבת הפתעה .הזוי
ואמיתי!
מופע וירטואוזי מקורי בשילוב שירים וחיקויים של מיטב הזמרים
מהארץ ומחו"ל ,הגשש החיוור ,אריק אינשטיין ,יוסי בנאי ,תום
ג'ונס ועוד רבים וטובים שיעצימו את חווית הצחוק...
.Mastik.hafakot@gmail.com

כיצד צובעים קיר
במראה של סופת חול?
איך מחדשים רהיטי עץ
ישנים? מהם הפריטים
הקטנים שעושים את
כל ההבדל בחלל?
ומהו הום סטיילינג?
נירלט ,חברת צבע
מובילה ,יוצאת בסדרה
של קורסים ,סדנאות
בנושאי
והרצאות
צביעת הבית באופן
עצמאי ,חידוש רהיטי עץ והום סטיילינג ,שיתקיימו במרכז נירלט
בדיזיין סנטר בבני ברק .הסדנאות יועברו על ידי מקצועני צביעה
של נירלט ומעצבי פנים מובילים והן מיועדות לקהל הרחב,
לאדריכלים ,מעצבים וצבעים.
למוקד נירלט לפרטים והרשמה.1700-500-004 :
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הפסקת אוכל //

הסטארט-אפ
הקולינרי של רהב
OCD TLV

קטונתי מלספר לכם על הדינאמיות בסצינת
המסעדות בתל אביב  -עשרות מסעדות
נפתחות ונסגרות בכל יום ,לכל אחת מטבח,
״וייב״ ,וקונספט אחר .ועדיין ,בשורה
התחתונה ,רובן ככולן אותו הדבר; אנחנו
מזמינים את המנות הישר מהתפריט ,ואלו
מגיעות לשולחן תוך התמהמהות קלה ,כזו
שמאפשרת לנו לנהל שיח ,אבל לא למות
ברעב .אנחנו אוכלים ,משלמים ,והופ
הביתה.
לא בכדי ,ערוצי הטלוויזיה מלאים בתוכניות
שסוקרות את העולם הקולינארי .הרי מי לא
מצא עצמו יושב אל מול הטלוויזיה ,בוהה
בתוכניות האוכל ,ומתחיל פתאום לרייר?
כל התוכניות האלו מונעות מהסקרנות שלנו
לראות ולהכיר את האוכל שלנו  -מרכיבים,
טעמים וטכניקות.

"חוויה חדשה"

רז רהב הוא סטארטפיסט קולינרי ,כזה
שמנסה לשבור את המוסכמות ,ולייצר
״חוויה חדשה״ במסעדת  19 .OCDסועדים
יושבים סביב המטבח עצמו ,וזוכים לראות

בר פנזור

צוות מיומן צולה ,חותך ומצלחת הכל לנגד
עיניהם .תוסיפו לעניין שימוש בטכניקות
מתקדמות ,מנות מורכבות ואוכל מאוד
מאוד טעים ,וקיבלתם מתכון מנצח .כזה
שגם אם תרצו ,תתקשו לשחזר בבית.
דמיינו את  OCDכך :הזמנתם מקומות
מראש ,התלבשתם יפה ,ויצאתם לדרך.
הגעתם ,ונכנסתם לחלל הגדול והמעוצב
עם התקרות הגבוהות .מולכם ,מטבח מצויד
ומאובזר ,מסביבו בר ארוך בצורת ח׳ ו19-
מקומות ישיבה .עבור הגברות שביניכן,
אפילו וו לתליית התיק יש תחת הבר לצד
הכסאות (מי שתכנן את המקום ,פשוט חשב
על הכל) .תפריט שתייה מונח לצד הצלחת,
אבל העדר תפריט האוכל יבלוט  -אין
תפריט ממנו תוכלו להזמין מנות ,הקונספט
הוא ״פיקס מניו״  -תפריט שנקבע מראש
בסכום קבוע .הסועדים זוכים לקבל ארוחה
של  9מנות (+כמה מנות ביניים) שמשתנות
מפעם לפעם ,ונעשות כולן אל מול עיניכם.
מדובר בתהליך מהפנט של ממש .אפילו
להכנס למטבח ,ולראות מקרוב את רז מניח
את עלי המיקרו עם הפינצטה הענקית שלו
על כל צלחת וצלחת ,תוכלו לראות.
כל מנה ,שיש לטעמי לכנותה ״יצירת
אומנות״ גם מבחינת הטעמים ,וגם מבחינה
ויזואלית ,מוגשת תוך התחשבות מלאה
בסועדים ובהעדפות האישיות  -צמחוניים?
לא אוהבים דגים? לא אוכלים גלוטן? אין
בעיה .המנה תשונה במיוחד בשבילכם.
ואילו חשבתם שאחרי כמה מנות ,כבר
תתחילו להשתעמם  -הרי ששגיתם .מדובר

במשחק של מרקמים ,טכניקות וטעמים
שנרקם אל מול עיניכם ,ויוצר עניין ויזואלי,
אושר בפה ,ואנחות קלות של הנאה
והתמוגגות  -הבשר הנימוח שבושל זמן
ארוך הוגש על גבי סוג של טוסט פריך שספג
טעמים בהצטיינות ,לקינוח ה״ענן״ הונילי
שבושל בואקום הצטרפו גבינת עזים מלוחה
ורוטב קרמל צ׳ילי חריף שנתנו איזה ״קיק״
בפה .אפילו הלחמניה המטוגנת שמולאה
בגבינה ,והפכה למשהו בין סופגניה לבייגל
אמריקאי ,הפכה לקלילה ,הודות לניחוח
הלימוני ולביצי הסלמון שהצטרפו .כל
מנה שמוגשת מזכה אתכם בביקור של אחד
מהצוות ,שיתאר את המנה ומרכיביה ,ואם
תרצו ,אפילו הסבר יותר מפורט על תהליך
העשייה ומתכון.
ואז ,מגיע הביס .ואוי ,איזה ביס זה .כל מנה,
יותר טעימה מקודמותיה ,וגורמת לכאב לב
קטן כשנוחתת ההבנה שהצלחת ריקה .וכך
מגיעות להן עוד ועוד מנות ,כשהארוחה
מורכבת ממנות ראשונות ,עיקריות וקינוחים.

מופע מרתק

 OCDהיא לא ״עוד מסעדה״ בנוף התל
אביבי .היא חוויה קולינרית מהסוג הטוב
ביותר  -כזו שהופכת את ה״יציאה למסעדה״
ליותר מאשר סתם להזמין-לדבר-לאכול-
לשלם ,או לבילוי שמגיע אחרי הבילוי.
 OCDהופכת את הארוחה למופע מרתק,
בילוי ממכר בפני עצמו ,אליו תמצאו עצמכן
חוזרים שוב ,ושוב ,ושוב( .והאמינו לי ,אני
מדברת פה מניסיון)
בכל אחד מימי ראשון  -שישי מתקיימות
שתי ארוחות ערב (280 ,21:30 ,19:00
ש"ח) ואחת לחודש מתקיימות ארוחות
בראנץ ביום שישי ובשבת (,13:00 ,11:00
 150 ,15:00ש"ח) .יש להזמין
מקומות מראש.

OCD TLV
תרצה  17תל אביב
טל03-556-6774 .
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אסטרולוגיה //
אתם יכולים לשלב ולקשור בין עבודתכם
לבין תחביב מועיל .בכל אופן החודש נראה
טוב מבחינתכם .בעבודה יתכנו שינויים
מפתיעים או בארגון או בתנאי העבודה
אל לכם לחשוש מכך כי שינויים אלה יהיו
מועילים בסופו של דבר .היחסים המתוחים
שחוויתם בזוגיות עברו בשבוע האחרון,
ושוב המצב חוזר להיות טוב.

תחזית אסטרולוגית נובמבר 2016
רועי לב ,אסטרולוג
054-8041123

טלה 21/3-20/4
בתחילת החודש אתם משקיעים הרבה
בקריירה ובתדמיתכם ,ובהמשך החודש
תעדיפו להימצא בחברת חברים ומכרים,
תרגישו שאתם לא רוצים להיות לבד.
לפנויים יש סיכויים טובים להיכרויות
רומנטיות שיכולות להתרחש במקום
העבודה ובקריירה .בכלל בתקופה זו יש
פוטנציאל לזוגיות .החודש יכולים להגיע
כספים מקרובים שרוצים לסייע לכם וזאת
בנוסף לכספים שאתם מרוויחים החודש יפה
מעבודה ועיסוקים שונים.

שור 21/4-21/5
רובכם החודש מבלים בנעימים בקשר
רומנטי שנוצר לאחרונה .יש לשמור
על הקשר גם הלאה ,כפי שאתם יודעים
ואוהבים לעשות .העבודה בזמן זה טובה
ואתם מרגישים סיפוק והערכה מצד
הממונים עליכם .מה שמעיק עליכם בזמן
האחרון זה הנושא הכספי ,למרות ההקלה
שהרגשתם בתחילת החודש שהיא זמנית
ובהמשך החודש יחזור להיות קשה .נראה
שיש לכם הוצאות רבות מידי .אנשי משפחה
רוצים וזקוקים לקרבתכם החודש.

תאומים 22/5-20/6
החודש הזה יהיה טוב יותר מבחינה
רומנטית-זוגית .הייתם מאוד בודדים בשנה
וחצי האחרונות ולא הלך לכם בזוגיות,
אם כבר התחילו קשרים הם התגלו כלא
מתאימים או בעייתיים .למדתם הרבה
מהקשיים והחודש הזה הביא לכם הזדמנות
להתחיל קשר חדש ומוצלח הרבה יותר תוך
יישום מה שלמדתם .בקריירה ישנם עדיין
דברים לא ברורים או נושאים לא פתורים.
אתם גם נהנים מזמנכם הפנוי ובחודשיים
האחרונים אתם שופעים בתחביבים ובכוח
ליצור דברים חדשים.

סרטן 21/6-22/7
בימים אלה טוב לכם להיות בפרטיותכם
עם מחשבות ותהיות .נראה שבזמן האחרון

אריה 23/7-22/8
הבית והמשפחה החודש בראש מעינכם.
זה הזמן לעשות סדר או שיפוץ כלשהו
במקום המגורים .זה הזמן להקדיש למשפחה
ולבלות בנעימים .המשפחה תהיה מאוד
תומכת ומפרגנת .המצב הכספי טוב למרות
שיש קצת בלבול וערפול .היחסים עם בן/
בת הזוג סוערים בימים אלה ,בעיקר לילידי
תחילת המזל .נסו לשמור על איפוק כי יתכנו
ויכוחים ומריבות .בכל אופן לא נראה שזה
יגיע עד לכדי פרידה.

בתולה 23/8-22/9
המצב הכספי החודש למרות שהוא נראה
מצוין בפועל הוא פחות מזהיר לכן אל תתפסו
לאשליות .זה הזמן לגישה זהירה ומחושבת
בכל הנוגע לכספים .אתם מרבים לחשוב על
כל דבר כהרגלכם והחודש תהיו מתוכננים
במיוחד .הבית ו/או משהו מהמשפחה צורך
תשומת לב מיוחדת ונופלת עליכם אחריות
רבה בתקופה זו .החודש אתם מקבלים את
זה בהבנה רבה ואכן גישה חיובית זו תעזור
לכם להתגבר על הבעיות .החודש תיקחו על
עצמכם גם יוזמות חדשות בעבודה.

מאזניים 23/9-22/10
החודש אתם נהנים לחדש וליצור קשרים
עם אנשים בקרבת מקומכם (שכנים ,עמיתים
לעבודה) .התקשורת שלכם טובה מאוד
כעת .בחודש האחרון התחלתם להרגיש
הרבה יותר טוב ,ואכן השנה הזו תהיה השנה
שלכם .תרגישו יותר אופטימיים ומחוזקים
ושנסיבות הדברים באות לקראתכם .בזוגיות
יש בימים האחרונים מתח ועלולות להיות
התפרצויות מפתיעות ,נסו לשמור על איפוק
כי תוך כמה ימים המתח יעבור .אתם חשים
שאתם רוצים יותר עצמאות וחופשיות
בקשר.

עקרב 23/10-22/11
החודש יהיה טוב בעבודה לעצמאים
שביניכם .השכירים יצטרכו להיזהר ולהיות
יותר מאופקים ביחסים שלהם עם מעבידים
וממונים עליהם ,כי יש נטייה להתמרד
ולהתווכח .בכל אופן אם רציתם לעזוב או
להחליף עבודה זה הזמן .בזמן האחרון היה
לכם קשה מבחינה כספית ,החודש תהיה

הקלה משמעותית במצב .אתם מרגישים
שסוף סוף יש ברכה לעמלכם .שמרו על
בריאותכם בימים אלה.

קשת 23/11-21/12
החודש יהיה הרבה יותר טוב מהתקופה
האחרונה שלא פינקה אתכם והתחילה לפני
כשנה וחצי .אתם מרגישים שאיפוק ,תכנון
ואחריות משתלמים ואתם חשים שאתם
בדרך הנכונה .אתם תרחיבו השנה את מעגל
חבריכם ומכריכם ,כמו כן תהינו החודש גם
מהלבד .זה זמן למחשבות ,תהיות וחלומות.
מבחינה כספית הייתה נטייה בחודש האחרון
לבזבז ולהוציא יותר מדי כספים ,היו זהירים
יותר ובימים אלה אתם מפנים את המרץ
שלכם להתקשרויות עם אנשים ,יהיו יוזמות
חדשות ומשתלמות.

גדי 22/12-20/1
בחודש האחרון הייתם מאוד אנרגטיים
והקרנתם הרבה מרץ ויוזמה כלפי חוץ,
בימים אלה חלה רגיעה ואתם מרגישים
שהייתם רוצים לנוח .הרבה גדיים עברו
שינויים במקום המגורים ו/או במבנה
המשפחה ,ילידי סוף המזל יעברו שינויים
אלה עכשיו או בשנים הקרובות .השינויים
נראים כהכרחיים ונחוצים לתקופה זו .יש
לכם החודש רומן טוב ומשיכה לבני המין
השני והאהבה פורחת .יהיה לכם חודש נעים
וטוב נצלו זאת.

דלי 21/1-19/2
חודש טוב להתקשרות עם אנשים
וחברים ,נושא שאתם אוהבים וטובים
בו .נראה שבשנה וחצי האחרונות אתם
נוטים להתחבר עם אנשים יותר מבוגרים
ו/או בעלי עמדה .בכל אופן אתם בודקים
בתקופה האחרונה את יחסכם עם הקרובים
אליכם .העבודה והקריירה גם הולכים טוב
בימים אלה ,מעמדכם יציב ובעבודה זה
הזמן להתקדם ולהעלות בתנאים .תקופה זו
מזמנת לכם גם נסיעות רחוקות.

דגים 20/2-20/3
בעבודה ובקריירה הסתמנו קשיים בשנה
וחצי האחרונות וההוצאות היו מנופחות.
אתם מתקשים לנהל את זמנכם וכמעט
שלא מוצאים מנוח .כעת יעריכו אתכם
יותר בעבודה ,זה לא מן הנמנע שהחלפתם
מקום עבודה לאחרונה ועכשיו יותר טוב
לכם בתחום זה .נראה שהיה לכם קשר זוגי
בשנה האחרונה ,קשר זה עשוי להסתיים אם
הוא לא נבנה טוב .בכל אופן קשר זה צריך
להיבחן.
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מרכזהעיר
מרכז
העיר //
דודי טל

גבעתיים

דודי טל

מוצאי שבת האחרון ,קניון גבעתיים מארח במפתיע
את השחקנית נעה ירון שמגיעה לעשות קניות עם
שתי בנותיה .היא מתמקמת לה בפינה קטנה וכשחלק
מהעוברים ושבים מזהים את הטאלנטית היא גם מתפנה
לסלפי משותף.
בין ימי צילום ארוכים
החליט טום באום לרענן
את עיצוב דירתו בגבעתיים
ורכש שטיח לסלון
ב"שטיחי איתמר" .השטיח
הגיע לביתו אך בדיקה
קפדנית העלתה שהמדידות
שטום עשה בסלון ביתו
לא טובות והשטיח קטן
מדי .הפעם טום הזמין את
השטיח הגדול ביותר שיש
בחנות .עכשיו הכל מתאים
בול.

תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער מקיים זו השנה
התשיעית את פסטיבל חנוכה להצגות ילדים ויעלה כ40-
הצגות בין התאריכים  26.12-1.1.17בתיאטרון גבעתיים.
החליט
אורנן
הכושרמיאבישי
מהווה מוקד מאמן
הפסטיבל גולן,
אחרי שחזרה רוסלנה מחופשה לרגל חגיגות יום הולדתו של בן זוגה איל
להעניק
שרוצה
משיכה לכל
במקום
אז
קצת
לנוח
הזמן
שהגיע
מרגלית
אילן חוויה תרבותית מהנה ,איכותית ובלתי נשכחת.
התייצבה הדוגמנית רוסלנה על סט הצילומים של מעצב השיערלילדו

לוולה פרופשיונלס.רוס לבשה אאוטפיט שחור קצרצר והצטלמה איתו לצד
מכשירי כושר בשלל פוזות ונגיעות של הלבשה תחתונה ובגדי ים .הצילומים
היו משעה  9בבוקר עד עד  5בערב .על הדרך היא הפריכה את השמועות שנפוצו
לאחרונה ,שלפיהן היא נושאת ברחמה את ילדה השני אבל אמרה שהיא לא
פוסלת אפשרות לאח או אחות ליאן אז מה שנותר זה לראות מתי זה יקרה כבר...

לצאת לריצה קלילה סביב הבלוק הוא
פשוט הזמין לעצמו טיסה לרודוס
ובזמן שאתם תאכלו גבינות הוא
יחגוג את שבועות ברודוס .נו ,העיקר
שיהיה כיף.

סגן ראש העיר גבעתיים בני רייך עם רעייתו
צילה ואביגדור קהלני ואשתו דליה היו בין הפוליטיקאים
שהגיעו לחגוג עם יעל קפיטולניק ,הנערה הנצחית,
יום הולדת  78ו 18-שנה על הבמה באולם אלהמברה
לירון ויצמן ,אשת הטלוויזיה והרדיו ,הגיעה לאופטיקה
ביפו .רוב האמנים גם עלו לברך ולהופיע בשרשרת
בריל בגבעתיים לבדיקת ראייה תקופתית אצל אביב בריל
ארוכה מ 11-בבוקר עד השעות הקטנות וביניהם משה
האופטומטריסט .ללירון ימי צילומים ארוכים ,יציאה
להב הטיש הגדול ,גבי ברלין ,מושיק טימור ציפי
מוקדם בבוקר וחזרה מאוחר בלילה .לכן הותאמו לה
מור תושבת גבעתיים לני רביץ ,ירין טימור ,הצמד צחי
עדשות מגע  Alcon Total 1החדישות והמתקדמות
תושבת
פרי -
יריב(לירון)
ויעל
גבעתיים.בקבוצה,
אימון אישי
והדר
ולימוריריב
לירוןהכושר
יעלמכון
והדר– ,בעלי
ברצף.
במיוחדרבות
משמחלשעות
להרכבה
טוב!
מזל
לב ,הכוכבת
לעדנה
שמתאימותהיה
את רן קוניק ראש העיר ,במכון ,שמהווה מוקד עלייה בעולם חודש מאי
אירחו
לרגל למבקשים להתמיד בספורט עם ליווי אישי צמוד .במהלך
סיפרודניאל,
הביקורנמרוד
לראש העיר ,מה הסוד שלהם לגרום למתאמנים
בהתמדהניצב
להגיעבכיר (סגן
קצין
להתאמן ,ואפילו סיכמו את האימון בכך ששום
במשטרת
להרים במכון שלהם ,לא תהיה כבדה כמו להיות
בדימוס)שניתן
משקולת
ישראל ,שמילא
ראש עיר!

שורת תפקידי פיקוד,
חקירות ומודיעין
במשטרת ישראל,
התארח השנה בפאנל
והגבעטרון הפכו לשם
שיח)ארזי
ירדנה
בנושא
(רב
שלישראלית טובה ,אנחנו
למוזיקה
דבר
בהנחייתו
פלילים
במסגרת שאת הקליפ החדש
הופתענו לגלו
בוקי נאה
דווקא
הסיפוריםצילמו
הבא" הם
"השיר
לשיר
בחודש האחרון
שהתקיים
מספרי
פסטיבל
פה בגבעתיים .למי שהשם של השיר
שהתקיים בגבעתיים.
מצלצל מוכר נספר שהוא למעשה
בהתרחשויות והחוויות סביב
לשיר את
חידוש שיתף
נמרוד
הקהל אושרת אבל
של קובי
שנוהלה על ידו עת היה
חקירה
"פרשת דודו
מהמקור.
טופז",נופל
החדש לא
העיבוד
קצין אגף החקירות במרחב הירקון ,והציג את ספרו "לא
רלוונטי (בהוצאת אופיר ביכורים) שנכתב בהשראת אותה
חקירה.
גבעתיים

46
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של שנות ה 70שחגגה יום הולדת ולא ממש הסגירה
את הגיל ,זה התחיל בחגיגה עם חברות וכלל מאות
ברכות בפייסבוק ואז קבלת שבת קיציית במיוחד
ברג'ינה .מזל טוב.

בשבוע שעבר התקיים אירוע פתיחה חגיגי של תערוכת
מחווה לזמר העברי "קום והתהלך בארץ" בראשות אשת
העסקים הסופרת והמשוררת גילה לפידות ואותה אוצר
איש המוסד לשעבר אבנר אברהם.את האירוע פתחה הזמרת
סימה לוי-דוכין אשר ביצעה את השיר "חמלה"
אותו כתבה אשת העסקים הסופרת והמשוררת גילה
לפידות והלחינה כלת פרס ישראל נורית הירש.

יוצא עם לאקי?!
אסוף את הקקי!

סטודיו קוקושקה

שומרים על גבעתיים נקייה!

״
ש
ו
ח
חה״
להצל
תקרא לזה

ההדמיה להמחשה בלבד

תדהר ברמת השרון

2,494,000
 5חד׳ |  132מ״ר  15+מ״ר מרפסת

₪

תקרא לזה חוש להצלחה .תקרא לזה טיימינג מושלם .תקרא לזה אינסטינקט.
כשאתה מזהה הזדמנות ,אתה לוקח אותה:
דירות  5חד' אחרונות בפרויקט של תדהר ברמת השרון.
 150רמת שרונים כבר הצטרפו לסיפור ההצלחה ,עכשיו זאת ההזדמנות שלך!
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