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מאות חברי "העמותה לקידום אזרחים ותיקים"
ישתתפו בכנס השנתי  19-22בינואר באילת
במסגרת הכנס השנתי ה 4-של העמותה לקידום אזרחים ותיקים שיתקיים באילת .יתארחו חברי
העמותה במלונות :לאונרדו פלאז'ה ,לאונרדו פריויליז' ,אסטרל מרינה ,אסטרל סי סייד ,קורל.
ערב פתיחה חגיגי יופיע הזמר :גבי ברלין ,במסגרת הכנס תערך תחרות" :הסבתא היפה",
"הסבתא המתנדבת"" ,סבתא בשלנית" ,תחרות ריקודי שנות ה ,60-ברידג' ,הרצאות וסיורים.

“עמותה לקידום אזרחים ותיקים" מברכת את ראשי הערים לבחירתם
ירושלים

תל אביב

חיפה

ראשל”צ

חולון

ניר ברקת

רון חולדאי

יונה יהב

דב צור

מוטי ששון

כפר סבא

רחובות

רמת גן

רעננה

מודיעין

יהודה בן חמו רחמים מלול חיים ביבס
קריית מוצקין אור עקיבא

יבנה

חיים צורי יעקב אדרי

גוב ארי

ישראל זינגר זאב בילסקי
אילת

בית דגן

נתניה

אשדוד

באר שבע

מרים פיירברג יחיאל לסרי רוביק דנילוביץ’
גבעתיים

נס ציונה

אור יהודה

רן קוניק

יוסי שבו

יוסף דוד

גדרה

באר יעקב

גן יבנה

ניסים גוזלן

דרור אהרון

מ.יצחק הלוי רמי תנעמי יואל גמליאל

טכנולוגיה – לא רק לצעירים
חודש אוקטובר  2013הוכרז כחודש הקשיש בישראל.
ב"עד  "120רשת בתי מגורים לגיל השלישי ,הוחלט לציין
את האירוע ב"שבוע טכנולוגיה" שהתקיים בכל בתי
הרשת ,במטרה לחבר את הגיל השלישי אל המחר ולי
שנות את הסטיגמה הרווחת ולהוכיח ,שגם אוכלוסיית
הגיל השלישי יכולה להשתלב בחידושי הטכנולוגיה המי
תקדמים.
ברשת "עד  "120רואים בצעד זה מהלך בעל משמעות
רבה ,לפגוש ולהכיר את העולם של מחר – היום ,דרך
להבין ולהתקרב לעולמם של הבנים והנכדים ,לשלוט
בטכנולוגיה ,להתקדם ,לצבור בטחון ולגלות עולמות
חדשים.
לקראת "שבוע הטכנולוגיה" נערך סקר בקרב דיירי
הרשת לבדיקת שימושים בטכנולוגיות מתקדמות ולהי
בין עד כמה יש עניין ללמוד ולהיחשף למידע חדש .בהי
תאם לתוצאות נערכו בכל בתי הרשת סדנאות סקייפ,
פייסבוק ,שימוש נכון בגוגל ,טאבלטים ,אייפדים ,אייפון
וכד' ,סיורים במוזיאון הלאומי למדע "מדעטק" בחיפה,
הפעלת מדיות והרצאות בתחום זה בהשתתפות חברות
טכנולוגיה שנתרמו לעניין.

פרס
האוסקר
בבניה

מוענק ע"י מהנדסי ערים
בשיתוף
עיתון "חדשות השבוע"

בקרוב

| בת-ים | ת"א |
ודיעין | קרית גת

דבר המערכת
עיתון "האזרח הותיק” מופיע
לאחר הבחירות לרשויות המקוי
מויות שרובן הסתיימו ,במספר
ערים יערך סיבוב שבניהן פ"ת
והרצליה.
בעמ' השער מופיעים צילומים
של מרבית ראשי העיריות והמוי
עצות ,רוב הנבחרים הם אזרחים
ותיקים ואזנם קשבת לצרכים של
הגמלאים -האזרחים הותיקים,
בהקמת ובשדרוג של מועדונים.
נושא הגימלאים בארץ תופס
תאוצה עקב תוחלת החיים שהי
תארכה ויציאת אנשים בעלי יכוי
לת ורצון להמשיך ולפעול שנפלטו
משוק העבודה אל עולם צמא למי
תנדבים בעלי מוחות רצון ויכולת
לתרום מזמנם ומהידע והניסיון
שצברו במשך שנים רבות.
בעמותת הגמלאים כבר רשומים
כיום  20אלף גמלאים .מדי שנה

מסתמנת עלייה מתמדת במסי
פר הגימלאים וכיום כבר אינם
אזרחים הנמצאים בשולי החבי
רה ,אלא כאלה שתופסים מקום
מרכזי בתוכה .העמותה דואגת
לספק לאזרחים הוותיקים אפשי
רויות לנופש במחירים מיוחדים,
טיולים ,הרצאות ופעילויות העי
שרה אשר יעניקו תוכן ועניין
לזמן הפנוי שלהם .בקרוב יונפקו
כרטיסי החבר הוותיק לחברי העי
מותה שיקנו להם הטבות במאות
מקומות בילוי ומרכזי קניות.
בימים אלה מתחדש העיתון של
הגימלאים הנקרא “חדשות האזי
רח הוותיק” .העיתון יספק מידע
בתחום ההתארגנות החדשה ובי
תחומי ההטבות והבילויים
רות דנינו וצבי פכטר עורכים.

עורך
צבי פכטר

עיתון הגימלאים בישראל
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עורכת :רות דנינו
עורך בפועל :צבי פכטר
כתבים :שולמית אטיאס שרה אשכנזי,
רונית ג'לרדין ,משה גולדברג
צלם :ברק פכטר ,מיכאל בנש
הודפס“ :בדפוס החדש”
גרפיקה :מיטל שפירא “קולורטאץ”

2

חדשות האזרח הותיק גליון  | 3כסלו תשע"ד נובמבר 2013

“סידורים” מסייעת לכם
לעבור בקלות לדיור מוגן!
במעבר לדיור מוגן צריך
לומר להתראות להרבה
מאד חפצים וניירת .בכדי
להקל עליכם את המעבר

העברת חפצים שאינם נלי
קחים לבני משפחה אחרים
או לתרומה
ביצוע ההובלה על ידי שירוי

ולהפוך את התהליך למהיר
וידידותי יותר ”,סידורים
“מציעה את שירותי המעבר
לדיור מוגן הכוללים:
הבנת הרצונות והצרכים של
הלקוח במעבר לדיור המוגן
מיון הניירת ,התמונות ,החי
פצים והאוספים לקראת
המעבר
אריזת החפצים המיועדים
למעבר לדיור מוגן

תי הובלה אמינים ומקצוי
עיים
פריקה וסידור החפצים
בדיור המוגן – בהתאמה
והנדסת אנוש
הום סטיילינג להתאמת
הדירה בדיור המוגן לצרכיו
ולטעמיו של העובר אליה
סיוע במעבר לדיור מוגן ברי
גישות ומקצועיות
צוות המסדרות של “סיי

דורים” מבין את הקוי
שי הקיים במעמד המעבר
לדיור מוגן ,ועל כן מבצע את
כל תהליך האריזה ,המיון
והפריקה תוך התחשבות
ורגישות מלאה ,ותוך שמיי
רה על רצונותיו וכבודו של
העובר.
הצוות של “סידורים “ ניחן
בסבלנות ורוך ,אשר בשילוב
עם המקצועיות הבלתי מתי
פשרת ,מאפשר להשיג את
התוצאה הטובה והמהירה
ביותר מהמעבר ,ולאפשר
לעובר להנות מדירתו החדי
שה במהירות האפשרית.
נשמח לסייע לכם ,להקשיב
ולטפל בכל הקשור לתהליך
המעבר לדיור מוגן.
צרו קשר עם „סידורים “וקי
בלו את החבילה המושלמת
למעבר בקלות לדיור מוגן!

לפרטים והזמנות:

טלפון052-245-1609 :
מיילsidurim1@gmail.com :
אתר האינטרנטwww.weorder.co.il :
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בריאות

חליטת החורף של תה ויסוצקי ,חיזוק מערכת החיסון
ויסוצקי מרחיבה את קטגוריית הבי
ריאות ומשיקה לראשונה בישראל
סדרת חליטות חורף
ד”ר מינה פארן מומחית עולמית לצי
מחי מרפא תחת הקונספט “לבריאות
– תמיד טוב שיש בבית !”
לחזק את מערכת החיסון עם חליטת
אכינצאה וסמבוק ,להקל על
דרכי הנשימה עם עלי איקליפטוס
ולהתחמם עם חליטת ג’ינג’ר.
כולנו מכירים את ההרגשה ש ...הנה
זה מתחיל :הגרון מתחיל לכאוב,
ההתעטשויות מתחילות להגיע בקצב,
ומתחילים להרגיש תחושות של קור,
חולשה ועייפות ....
בדיוק לימי החורף ולעונות המעבר פיי
תחו בויסוצקי בשיתוף עם ד”ר מינה
פארן מומחית עולמית לצמחי מרפא,
את סדרת חליטות החורף החדשה:
“לבריאות”,
הכוללת ארבע סוגי חליטות מצמחי
מרפא.
לדברי ד”ר מינה פארן ,נשיאת העמוי
תה הישראלית לצמחי מרפא:
“מזה אלפי שנים ,לומדים בני האדם
את יכולותיהם המופלאות של הצמי
חים ונעזרים
בסגולות החיזוק הגלומות בהם .חליי
טות החורף ,מבוססות על צמחים מוי
כרים מעולם
רפואת הצמחים .הצמחים ידועים
בתרומתם לחיזוק מערכת החיסון,
בעיכוב התפתחות זיהומים ויראליים

ובקטריאליים ,ובהגברת העמידות נגד
מחלות חורף”.
מסקר שנערך בשנה שעברה המי
רכז לרפואה טבעית ,על ידי מכון
גיאוקרטוגרפיה ,עולה
כי כ 30% -מהישראלים משתמשים
במוצרי בריאות טבעיים .הסדרה החי
דשה באה לתת מענה
לאוכלוסיה זו המעדיפה לדחות את
השימוש בתרופות כימיות ומנסה
קודם להתחזק בעזרת
צמחי מרפא וחליטות טבעיות .הדבר
מתאים במיוחד לתקופת החורף בה
מרגישים הרבה פעמים

“לא לגמרי חולים” אבל גם “לא ממש
בריאים”.על סדרת “לבריאות” -חליי
טות החורף החדשות של ויסוצקי
ג’ינג’ר ולימון – שורש הג’ינג’ר ידוע
ברפואה העממית כתומך במערכת
החיסונית וכתורם לחיזוק בזמן שינויי
מזג האויר.הג’ינג’ר הוא אחד מצמחי
המרפא הנפוצים והאהובים בעולם
ומוכר כתבלין מחמם בעל סגולות
רבות .הג’ינג’ר בשילוב עם תמצית

לימון טבעית ,יוצרים חליטה מענגת
בטעם חריף-מתקתק ובארומה לימוי
נית.
ג’ינג’ר ודבש  -הג’ינג’ר בשילוב עם
תמצית דבש טבעית,
יוצרים חליטה מענגת בטעם ובניחוח
חריף-מתקתק.
אכיניצאה וסמבוק – סגולותיהן של
האכינצאה והסמבוק ידועות מזה
מאות שנים .האכיניצאה
נחשבת כצמח הממריץ ומחזק את
מערכת החיסון והסמבוק נחשב
כצמח המתאים במיוחד לטיפול בהי
תקררויות החורף .חליטת אכיניצאה
וסמבוק היא חליטה עשירה ,בטעם
ובניחוח לימוני.
עלי אקליפטוס והדרים – עלי האקי
ליפטוס ידועים כמתאימים לעונת
החורף .לעלי האקליפטוס ריח מנטה
רענן וברפואת הצמחים המסורתית
מיוחסות להם תכונות של הקלה על
גודש במערכת הנשימה .עלי האקליי
פטוס בשילוב פירות ההדר ,יוצרים
חליטה ייחודית בניחוח מרענן ובטעם
מעודן.
החליטות נמכרות בתיונים נוחים
לשימוש ,ללא קפאין ומיוצרות מרכיי
בים טבעיים בלבד.
כל טעמי הסדרה זכו לציונים גבוהים
במבחני טעימה.
מחיר מומלץ לצרכן  ₪ 17.99לאריזה.
צילום יוסי סליס.

הרימון מוסיף המון
סגולותיו של הרימון רבות וחשובות
הרימון הוא מקור מצויין ונוגדי חיי
מצון ,לאשלגן ובעיקר לברזל המסייע
בנשיאת חמצן לכל תאי הגוף .מחסור
בברזל יתבטא בתחושות של עייפות,
חולשה סחרחורות ואף נשירת שיער,

4

הפגמנטים האדומים המקנים לרימון
את צבעו העז מסייעים במניעת טרשת
עורקים וסרטן .כן נמצא ששתיית
כוס רימונים ביום עשוייה להוריד את
הסיכון לתחלואה ומחלות לב
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סיור באחוזת רעים ברמלה

חברי העמותה ברמת השרון מסיבת הפתעה

הבנות מטל שחר

חברי העמותה ברמת השרון

על אחוזת רעים ברמלה

חברי העמותה בביקור מפעל המלט ברמלה

6
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פעילויות העמותה
קטיף דובדבנים

משפחת איפקר בכינרת
סיור בירושלים

סיור בצפון

יו”ר העמותה תומכת ברן קוניק לראשות עירית גבעתים

יום סיור בגליל
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טיול במטולה

הרמת כוסית במוזאון הפלמ”ח

סיור בירושלים
7

מספרת  ,NVברמת השרון
מעצב השיער יניב שלום  ,שיער משפיע ישירות על התדמית הנתפסת בעיניי הסביבה
מספרת  ,NVמשיקה קולקציה חדשה
בשיתוף פעולה עם מותג הבינלאומי לתוי
ספות שיער .HAIRDREAMS
CHOOSE YOUR DREAM

 - Hairdreamsמותג היוקרה המוביל
בעולם בתחום תוספות השיער הטבעי
חולל מהפכה של ממש בתחום ,עם כניסתו
למספרות המובילות בארץ לפני כשמונה
שנים.
של
הטבעיות
השיער
תוספות
 Hairdreamsהפכו ,לחלק בלתי נפרד

מההוויה היומיומית האופנתית של כוכי
בות הוליוודיות רבות.
יניב שלום ,בין מעצבי השיער המובילים
ברחבי הארץ .מציין כי .הפילוסופיה של
היירדרימס העולמית שמה
במרכז את ההקפדה על
איכות ללא פשרות באמי
צעות שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות .כל קווצת שיער
נבדקת ביסודיות ורק השיי
ער הבריא ביותר עובר את
מבדקי האיכות המחמירים
ומישם את תהליך העיבוד
התוצאה :שיער
העדין.
באיכות מעולה ,אשר הפך
לסימן ההיכר של מספרת
 NVוHairdreams -
שיער הוא הכרזה אמיתית
של ביטוי עצמי.
שיער משפיע ישירות על התי
דמית הנתפסת בעיני הסביבה.
לקבלת שיער מלא ברק וזוהר ,בעל נפח
ואורך ,את מוזמנת להיחשף לשיטת
 ,+ VOLUMEהשיטה נותנת פתרונות
לנשים
ומהווה אלטרנטיבה טובה ואיכותית
לבעלות שיער דליל או דק.התוספת מאי

פשרת התאמה אופטימלית -גוון ,אורך
והענקת רכות ומרקם .התוספות מותאי
מות בצורה מושלמת לשיער האישה
הקיים .התוצאה -מראה טבעי ומלא,
אשר מעניק שינוי תדמיתי של ממש באמי
צעות איבחון מקצועי ממעצב השיער יניב
שלום.באמצעות אבחון מקצועי ,התאמת
אישית ללקוחה ,ושימוש בטכניקה חדי
שנית ,כל לקוחה יכולה לצאת ממספרת
 NVכאילו היא צועדת לאחר התוספת על
השטיח האדום על השטיח האדום בטקס
האוסקר .והכי חשוב -להרגיש נפלאלהשיג
במספרת  NVברחוב סוקולוב  ,111רמת
השרון035400611 .

ההסטוריה חוזרת ובגדול
בחירות 2013

צור 70.5%
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חברי העמותה
ועד המנהל
יו"ר העמותה – רותה דנינו
נשיא העמותה – צביקה מיכאלי
נשיא כבוד – יונה בצלאלי
הרב וסרמן יוסף – יו"ר מחוז ירושלים ,צוות
ביטון צ'רלי – ח"כ לשעבר
קזדו יוסי – יו"ר גמלאי נתניה
אלהב אלי – יו"ר גמלאי הסוכנות היהודית

ועדות מקצועיות
יועץ משפטי – עו"ד יניב למבז
יועץ משפטי – עו"ד מייקל איתן
רו"ח – יוסי סרנגה
גזבר – אלי אלהב

יו"ר ועדות
יו"ר ועדת ביקורת – יצחק קריצ'בסקי
חבר ועדת ביקורת  -ליברמן גלעד
חבר ועדת ביקורת  -ויצמן גאולה
חבר ועדת ביקורת  -שלוס גדעון
יו"ר ועדת כספים – מוטקה כהן
יו"ר ועדת קשרי חוץ וזכויות האזרח והכנסת – צ'רלי ביטון
יו"ר ועדת תקשורת – יהודה ברוך
יו"ר ועדת ניצולי השואה – הרב יוסף וסרמן
יו"ר ועדת מעמד האישה – ג'ולי רייס
יו"ר ועדת רווחה – יוסי קזדו
יו"ר ועדת גיוס תרומות – צביקה מיכאלי
יו"ר ועדת דת ומדינה – הרב אבשלום קציר

יו"ר מחוזות
יו"ר מחוז נגב – צבי שורץ
יו"ר מחוז אשדוד ודרום – יעקב אלבז
יו"ר מחוז השפלה – אייזיק פיני
יו"ר מחוז ירושלים – גבי גניש
יו"ר מחוז תל אביב וגוש דן – יעקב אשרי
יו"ר מחוז השרון – יוסי קזדו
יו"ר מחוז חיפה והצפון – ניסים סיסבון

חברי המועצה
אלבז יעקב – יו"ר גמלאי אשדוד
הרב וסרמן יוסף – יו"ר מחוז ירושלים ,צוות
ביטון צ'רלי – ח"כ לשעבר
קזדו יוסי – יו"ר גמלאי נתניה
אלהב אלי – יו"ר גמלאי הסוכנות היהודית
שורץ צבי – יו"ר גמלאי אוניברסיטת בן גוריון

שורץ צבי – יו"ר גמלאי אוניברסיטת בן גוריון
גרוס אהוד  -תת אלוף במיל'
ורדי דני – תת אלוף במיל'
רוט לואי – גמלאי בנק לאומי
גרוס אהוד  -תת אלוף במיל'
ורדי דני – תת אלוף במיל'
רוט לואי – גמלאי בנק לאומי
אברהמי אתי
אטיאס נפתלי
ארבלי שלמה
ארבלי עליזה
אשרי יעקב
בלוט אשר
בן דוד דני
בנון חפציבה
ברוך יהודה
ברנדווין משה
גלס מיכאל
גניש גבי
גפני גד
גרונר יוסי
יער ארז
ירושלמי יהודית טריס
כהן מוטקה
מוצפי דוד
סהרוני שוקי
ססבון ניסים
פאר ברכה
פישר גיורא
פרץ סולם
הרב קציר אבשלום
ריס ג'ולי
שטיינברג שלמה
שקד נחום
צורי יוסף
ד"ר דוד שוורץ
יהודית ברכה
אורי דרזי
אלי דרזי
אדירי חיים
בלוט שרה
אייזיק פיני
בן אבו משה
חיים
אדיריפכטר
צבי

איפקר יעקב
ארז משה
ביחובסקי דב
בן גיגי עליזה
בן עמי יוסף
בן ששון יצחק
גולן יוסי
זיתוני אברהם
קסלסי שלום
הרב הראל יהודה
יפרח שאול
כהן בנימין
כסיף יאיר
לוי דוד
מזרחי סטלה
מנור קרן
מרדור אברהם
סופר עמי
סלע חיים
עמיקם שי
פרג' חיים
פרג' רחל
פרל ישראל
קלו חיים
קליינמן דוד
רקנזון ניסים
שלמה דרור
הרב הלוי חיים צבי
אשר אוד
אברהם טובול
עמרם בן צוריה
פרץ אברהם
רפי ויצמן
ד"ר שי בצלאלי
איציק דויטש
ועקנין אנטואנט
זאב אולשטיין
עו"ד איציק גבאי
אמנון מויאל
אלי גרוני

כתובת עמותה לקידום אזרחים ותיקים :טל ,03-6423188 .פקס03-5734786 :
 | 4קול האזרח הותיק | אוגוסט  -דצמבר 2012

 | rutha28@walla.com | www.ivatik.orgת.ד 25414 .ת”א 61253
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פעילויות של העמותה לקידום אזרחים ותיקים
חודשים נובמבר=ינואר

כנס באילת 19-22.1.14

החלה ההרשמה לכנס השנתי
במסגרת הכנס השנתי ה 4-של
העמותה לקידום אזרחים ותיע
קים שיתקיים באילת .יתארחו
חברי
העמותה במלונות :לאונרדו
פלאז'ה ,לאונרדו פריויליז',
אסטרל מרינה ,אסטרל סי סייד,
קורל.
ערב פתיחה חגיגי יופיע הזמר:
גבי ברלין ,במסגרת הכנס תערך

תחרות" :הסבתא היפה",
"הסבתא המתנדבת"" ,סבתא
בשלנית" ,תחרות ריקודי שנות
ה ,60-ברידג' ,הרצאות וסיורים.

מלון לאונרדו פריווילי’ג
אילת
מ 3 19-22.1.14 -לילות ו 4-ימים הכל
כלול ,הסעות הלוך ושוב  ,מחיר לאדם
בחדו זוגי . ₪ 1100בלבד

מלון לאונרדו פלאזה

מ3 19-22.1.14 -לילות  4ימים מחיר
לאדם בחדר זוגי  ₪ 1060בלבד

מלון סיסייד באילת
מתאריך  3 19-22.1.14לילות  4ימים.
חצי פנסיון כולל אוטובוס הלוך ושוב
מחיר לאדם בחדר זוגי  ₪ 820בלבד

מלון אסטרל קורל
הכל כלול ,מחיר לאדם  125ש"ח לאדם
כולל הסעה.

מלון אסטרל מרינה
חצי פנסיון  725ש"ח לאדם כולל הסעה

אילת על בסיס חצי פנסיון כולל הסעות

מלון לאונרדו קלאב ים המלח
הכל כלול מ 3 24-27/11/13 -לילות 4
ימים .כולל הסעות הלוך ושוב המחיר
לאדם בחדר זוגי  ₪ 1475בלבד

יום טיול ירושלים
18.11.13
מחיר 120:ש”ח
ארוחת צהריים
אוטובוס ומדריך
סיור במפעל המלט הרמלה ארוחת
צהריים נחלאות  ,ארמון הנציב

יום טיול עמק יזרעאל

“הכנסייה הסליזיאנת”
נצפה על עמק יזרעאל גדול העמקים
בארצנו,נסיעה לתל יזראל.
נרד ונצפה אל עבר עמק יזרעאל,
גבעת המורה ועין יזרעאל,
נהלך בשביל קסום נספר את סיפורו
של המלך שאול שמת
בקרב נגד הפלישתים בהר הגלבוע,
ארוחת הצהרים בקיבוץ
עמק החולה .נגיע לקיבוץ שדה
נחמיה.
נהלך לאורכו של “שבל עמי”.
כחצי שעה הליכה לאורכו של נהר
הירדן עד כפר בלום.
נבקר בבית הבד “סבא חביב” בקיע
בוץ פרוד.
נטעם את מוצרי השמן ,הזיתים,
חרובים והטחינה הטובה
בעולם אותה הוא יוצר בין אבני

13.11.13
ארוחת צהריים
אוטובוס ומדריך

הריחיים.

יום טיול לעמק יזרעאל.
נצרת .עיר בינלאומי בהיסטוריה
האנושית.

סיציליה ופלרמו
 4ימים

צ’פאלו  -סנטו סטפנו די קמסטרה
אריצ’ה  -טראפני  -קניות  -ת”א
22.11-25.11
 4ימים סופ”ש שישי-שני
מחיר לאדם בחדר זוגי 590 :אירו
לאדם
המחיר כולל :
טיסות שכר הלוך ושוב.
לינה בבתי מלון מדרגת תיירות
טובה/ראשונה *4
מדריך טיולים ישראלי
אוטובוס תיירים נוח וממוזג.
כלכלה :חצי פנסיון .
מסים והיטלים בארץ ובחו”ל
כניסות לאתרים כפי שמצוין
במסלולטיפים לנותני שירותים
מקומיים.

פלאי הודו  10ימים
טיול מאורגן  10ימים מלונות 4
כוכבים ,חצי פנסיון טיסות אל
על22.11.13 ,

אגריג’נטו  -עמק המקדשים

פרטים והרשמה :שרלה  0363423188פקס035734786:
כתובת עמותה לקידום אזרחים ותיקים :טל ,03-6423188 .פקס03-5734786 :
 | rutha28@walla.com | www.ivatik.orgת.ד 25414 .ת”א 61253
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דיור מוגן ללא פיקדון וללא דמי כניסה

רק  ₪ 4,950לחודש
מהפכה בדיור המוגן – מהיום כל אחד יכול!
אחוזת רעים גאה להציג ,לראשונה בישראל ,את הדור הבא של הדיור המוגן –
קונספט מגורים חדש לבני הגיל השלישי ,ללא פיקדון ,ללא כוכביות ועם דמי
שכירות חודשיים בלבד ,השווים לכל נפש.
ב"אחוזת רעים" תיהנו ממיקום מושלם בלב שכונת וילות במערב העיר רמלה,
עיר בתנופה ,אשר נהנית ממיקום אסטרטגי – קרוב לתל אביב ולנתב"ג ,עם
נגישות גבוהה מאוד לכבישים  431ו –  6ולכל ערי השפלה.

חווית מגורים באיכות גבוהה מתחם פרטי ומאובטח פעילויות תרבות עזרה
ראשונה  24שעות ביממה דירות סטודיו ,דירות גן ודירות  2חדרים מרפסת שמש

*2140

רח' הכרמל  1פינת טיטלבאום ,רמלה .טל 08-9105069 .פקס 08-9165066 .דוא"לgalith@h-reaim.co.il :
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שיעורים ותיקונים ,בוחרת (עוזרים לה ,)...את המשב אלוקית ,ואינפורמציה ,לבחירת השם לתינוק שנוב
לקהל הקוראים שלום וברכה!
לד .ולכן אם האמא רוצה לקרוא לילד בשם מסויים,
פחה שאליה תגיע.
שמי משה גולדברד.
טיפ קטן :הדברים הקשים לנו בחיים ,הם השיעורים חייבים לכבד זאת.
מייסד ביה"ס המרכזי למקצועות
לא יכבדו ,תהיינה בעיות אח"כ לילד במסלול חייו.
שאותם באנו ללמוד ובהם עלינו לתקן.
הנומרולוגיה בבאר יעקב.
כשהנשמה מגיעה לכאן ,היא מקבלת שני דברים עיב (כמובן שחייבים להיות שלום בית והסכמה בין
מזה שנים רבות ,אני מייעץ ומטפל באופן פרטני,
ההורים לגבי השם).
קריים בכדי לעבור את הגלגול.
עובד עם זוגות,
שינוי שם
ומייעץ לאנשי עסקים באשר לעיתויים עיסקיים ,שותב
שינוי או הוספת שמות (ואכתוב על כך כתבה נפרב
תאריך הלידה
פויות ,קבלת עובדים לעבודה וכו'.
דת) ,מה שהפך לנפוץ ויומיומי בזמננו ,מנוגד מאוד
תאריך לידה ושמות.
מעתה ובכל שבוע נעסוק בנושא אחר הקשור בדרך
שאותו אף אחד לא יכול לשנות.מהווה עבורנו את לרוח הקבלה ,אלא אם האדם חולה מאוד ,קשיים
זו או אחרת לנומרולוגיה הקבלית,
בכניסה להריון וכו',
ואם כן ,הדבר צריך להעשות בזהירות יתירה .ואין
להקל בזה ראש.
האדם מקבל את שם המשפחה (שאותה בחר),
ומהווה את הסביבתיות שבה יגדל ויתחנך.
לסיכום:
*תאריך הלידה מהווה בעבורב
נו את מסלול חיינו" :המכתוב".
*השמות מהווים בעבורנו ארגז כלי עבודה של
תכונות אופי ,שאיתם באנו לכאן בכדי להתמודד עם
מסלול החיים שלנו.
אמר הקב"ה לישראל:
" פתחו לי פתח כחודה של מחט ואני אפתח לכם
פתח כגודלו של אולם" .
כלומר ,על האדם לעשות השתדלות בכדי להתקדם
ולהתמודד עם הדברים .ובשום אופן לשבת בחיבוק
ידיים .בסופו של דבר ,האדם בוחר איך והאם להתב
מודד עם הדברים " .הכל צפוי  -והרשות נתונה".
בשבועות הבאים ,נלמד איך מחשבים את השמות
ואת תאריכי הלידה במפה הנומרולוגית.

לתורת הקבלה ,לרוחניות ,למיסטיקה וכו'.
כמו כן ,במקביל ,תוכלו לפנות בשאלות אל מערכת
העיתון ,ואשמח לענות ולסייע.
נתחיל את מסענו המשותף בהיכרות ראשונית עם
הנומרולוגיה (תורת האותיות והמספרים).
ומידי שבוע ,נעמיק עוד ועוד ,כאשר מי שיתמיד ,ידע
לחשב מפות נומרולוגיות ,ויבין את עקרונות הנומב
רולוגיה הקבלית והמערבית

הנומרולוגיה הקבלית מהי?

הנומרולוגיה הקבלית ,היהודית ,מלמדת אותנו שכל
היקום נברא ע"י הצטמצמות של "אור האינסוף",
שהצטמצם לכדי  22אותיות של ה א-ב העברי
(ולזה מצטרפות גם אותיות סופיות :ם ן ץ ף ך).
ע"פ האמונה היהודית ,הנשמה ,הנמצאת בעולם
שכולו טוב ,וצריכה לשוב לעולמנו ,לשם גלגול נוסף,
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מסלול החיים שנעבור בגלגול הזה.
עליות ,ירידות,משברים,מצבים וכו'.
או כמו שאמרו לנו הסבתות" :הכל מכתוב"!
מובן שלשני אנשים שלהם תאריך לידה זהה,
יהיו דברים מקבילים ומשותפים במסלול החיים,
אבל כל אחד ישפיע על גורלו ,על מסלול חייו ,על ידי
תכונות האופי שלו ועל ידי מעשיו.
האמונה היהודית גורסת שיכול האדם להשפיע על
גורלו ,על ידי גמילות חסד ,תעניות ועוד" .הכל צפוי
 והרשות נתונה".את תכונות האופי של האדם אנו למדים על פי שמוב
תיו .השמות מהווים מעין" :ארגז כלי עבודה" של
תכונות אופי ,שאיתם הגיע האדם לגלגול הזה ,בכדי
להתמודד עם מסלול החיים הנוכחי.
על פי האמונה הקבלית ,האמא ,מקבלת אנרגיה

ועד אז,
ברכת אור ואהבה
בריאות נהדרת ופרנסה מצויינת.
משה גולדברד
נומרולוג  -כירולוג  -אסטרולוג.
מדריך להעצמה אישית על פי הנומרולוגיה הקבלית.

054-2158888
נומרולוג  -כירולוג  -אסטרולוג
מגשר ויועץ רוחני
עוסק ברפואה קבלית וקוריאנית.
WWW.NUMEROLOGY.CO.IL
הירמוך 8א באר יעקב.
נייד054-2158888 :
משרד08-9166665 :
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קורס בסיסי בנומרולוגיה:

בנומרולוגיה המערבית והקבלית.

נבין את משמעות השמות (שאיתם הגענו לעולם)
בחיינו ,וגם של תאריך הלידה .כפי שציינתי כאשר
מגיעה נשמה לעולם (כאשר נולד תינוק) ,היא מגיעה
עם :תאריך לידה (אצל יהודי ,גם תאריך לידה עברי),
המהווה את מסלול חייה של הנשמה (של האדם) -
“המכתוב” .ועם שמות ,המהווים מעין ארגז של כלי
עבודה (תכונות אופי) ,שאיתם יתמודד האדם בסיב
טואציות ומול סיטואציות שיפגוש בחייו.

האדם כנשמה

שימו לב ,שאני מתייחס לאדם כנשמה .כולנו נשמות
ובאנו לכאן ,לעולם הזה ,לגלגול הזה ,כדי ללמוד שיב
עורים בנושאים מסויימים ולתקן בנושאים מסויימים.
(לכל אחד ואחת מאיתנו יש את השיעורים והתיקוב
נים שלה או שלו!!! ומכאן ,שאין אדם עם מסלול
חיים “חלק” לגמרי .קו ישר וללא מהמורות ,יש במוב
ניטור ,בביה”ח ,בסוף ...עד אז ,חיינו מלאים בעליות
וירידות וקשיים ומצבים שאיתם יש לנו הכלים להב
תמודד .נתמודד ,נרגיש טוב עם חיינו .לא נתמודד,
יהיה לנו יותר קשה) .בפעם הקודמת ,הסברתי ,בין
השאר ,שע”פ האמונה היהודית ,העולם נברא ,ע”י
צמצומו של אור אינסופי ,שצמצם את עצמו ,והוריד
את השפע שיצר את העולם הזה .אנחנו ,כבני אנוש,
לא מבינים מהו אין סוף .כאשר נכניס משקפיים
לתיק ,ונחפשם יותר מאוחר ,נמצא אותם .כי התיק
הוא סופי .אם היה אין סופי ,המשקפיים היו נעלב
מים!!! וכן הלאה .כלומר ,אנחנו ,עם המוח האנושי
שלנו ,מסוגלים להבין רק דברים שיש להם צורה וגב
בולות והתחלה וסוף וכו’ .ולכן( ,ע”פ הכתוב ב”ספר
יצירה”  -הספר הקבלי הקדום ביותר המשוייך לאב
ברהם אבינו),העולם שלנו נברא ,ע”י הורדת השפע
והאינפורמציה ,דרך סוד האותיות ,שניתנו לנו ככלים
שיש להם צורה על מנת שנבין אותן.

כוחם של המספרים

בנומרולוגיה ,אנחנו ,בין השאר ,הופכים את
האותיות למספרים ,ובודקים את “האנרגיות” שבכל
מספר ומספר .כמובן שכשמספר מופיע ביום הלידה
או בשם הפרטי,משמעותו תהיה שונה .אבל יש לנו
את האנרגיה הבסיסית של כל מספר ומספר .הפעם,
כשלב ראשון של היכרות עם המספרים וכוחם ,אערוך
סקירה כללית לגבי כל מספר מ  1-9כדי שנבין את
האנרגיות הבסיסיות.השיעור הבא ,משמעות ערכי
המספרים ,ילך איתנו לאורך כל עיסוקנו בנומרולוגיה.
ובכדי להבין מפה נומרולוגית ,אנו חייבים להבין
קודם כל את כוחם של המספרים ,הן בשמות והן
בתאריכי הלידה“ ( .נומרולוגיה” = תורת המספרים ).
מספר  1יסוד הבריאה .האנרגיה האלוקית ,הקב”ה
 ה  ,1 -אדריכל היקום .המקור הראשוני ,הגברי .זהומקורו של מספר .1

משה גולדברג

אי לכך ,ה  1 -מסמל :עוצמה ,אינדיבידואליות ,ניהול,
פיקוד והובלה .מספרי  1הם בעלי כושר מנהיגות,
אינדיבידואליסטים ,בעלי חשיבה מקורית ואנרגיה
יוצרת ,ונכון להם לנהל ,לפקד ולהוביל.
מספר  2אם ה 1-היה הגברי ,ה 2-הוא הנשי.
 ,2תמיד מייצג את הרך ,משתף הפעולה ,המתוחכם
(נשים ,בינתן יתירה)”...
אי-לכך מספרי  ,2הינם אנשים שטובים בשותפויות,
שרגישים לזולת ,בני זוג טובים ,השואפים לשלווה
ולנוחות בסביבה שבה יהיו :משפחה ,מקום עבודה,
צוות וכו’.
מספ ר  ,3הוא נקודת ההיתוך של שני יסודות ה�ב
ריאה .הם משלימים זה את זה דרכו 1+2=3
 1יסוד גברי 2 ,יסוד נשי ,היקום הזה לא יכול ל�ה
תקיים ללא השילוב .לא תתכן יצירתיות ועשייה
ללא הגעה ל( .3-כדי שיווצר ילד ,צריך גבר+אשה!
ולכן מספר  3בנומרולוגיה ,מייצג גם ילדים).
אי לכך מספרי  3הם אנשים יצירתיים ,חברותיים,
תמיד יש להם משהו מעניין לספר לחבר’ה ,כישרוב
ניים ,אומנותיים ונדיבים.

עשייה  ,חריצות והתמדה

מספר  4מסמל עבורנו עשייה ויציבות עם הרגליים על
הקרקע (כמו כיסא ,שולחן וכו’ ,בעלי ארבע רגליים).
אי לכך מספר י  4הם אנשים יציבים ,פרקטיים ,חר�ו
צים ,מתמידים ,הרוצים מסגרות וסדר .בעלי חוש
ושב
מפותח לצדק,
מים לב לכל פרט ופרט ביקורתיים ועקשנים ,כי הם
רוצים שהכול יהיה ברור.

אנשי תקשורת

מספר  5אנו עוזבים את הקשיחות ואת ההכרח
בסדר .ה 5-נמצא באמצע  1234 5 6789הוא הציר
המרכזי ,בין כולם ,מקשר ,רב מימדי ,נייד ,רוצה להב
תנסות גם מכאן וגם מכאן .חיבור ,תקשורת .אי לכן
מספרי  5הם אנשים תקשורתיים במיוחד השואפים
לחופש ומרחב (גם חומרי וגם בעבודה וכו’) .ניידים,
מתנסים ,אוהבי חופש ונסיעות (פיזיות ורוחניות).
וטובים בעבודות בתחומי :נסיעות ,תקשורת ,מדיה,
פרסום ,תרבות הפנאי וכו’.
מספ ר  6מסמל בעבורנו את המשפחתיות וההרמ�ו
ניה .ה 6-הוא העובד הסוציאלי הטבעי של כולם.
תפקידו  -שליחות ,שירות הציבור ,יצירת הרמוניה,
חשובה לו גם האסתטיקה של הדברים והוא בחיפוש
אחר האיזון.
אי לכך מספר י  6הם אנשים שמעריכים יופי וא�ס
תטיקה ,מאוד הרמוניים ,ומתוך כך גם מאוד משב
פחתיים.לעיתים קרובות פרפקציוניסטיים ,וביסודם
 משרתי ציבור בכל מה שיעשו.מספר  7מתחיל עבורנו את השלשה של המוחלט.
אל
החיבור אל המטאפיזיקה ,אל הרוחניות,
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ה”מעבר” .שלב שבו רוח גוברת על החומר.
ה 7 -קשור ללימוד ,וללימוד פנימי ,לפילוסופיה,
למיסטיקה ואל הבלתי ידוע .אי לכך מספרי  7יהיו
אנשים רוחניים ,עם לימוד פנימי מתמיד .ולכן נכון
להם לעסוק בתחומים כגון :הוראה ,הרצאות ,מדעים
וכו’ .הם אנשים רגישים ,ירגישו הכי טוב באווירה
שקטה ושלווה ,קרוב לטבע ובסביבה רוחנית.

חיבור בן החומר לרוח

מספר  8ה  8 -הוא חיבור בין החומר לרוח 8 ,מספר
האינסוף .ה 8-בניגוד ל 7-מסמל שליטה בחומר .זוהי
כפולה של  ,)4+4=8 ( :4עדיין ,יציב ,אבל מאוד חומרי
במושגיו .לעומת זאת יש לו שילוב בין הפן החומרי
לרוחני בחיים .ה 8-מבין את כל אלה שלפניו .אי לכך
מספר י  8הם אנשים יציבים ,חומריים ,מאוזנים ,יו�ע
צים טבעיים (כי מבינים את כולם וגם כי מחברים
בין חומר לרוח) ,החבר/ה הטוב/ה ,איש/ת סוד וכו’.
לא לשכוח אצל ה 8-הדברים באים מתוך כוח
וסמכותיות,אך גם רצון להעניק מהידע שיש לו.
מספר  9שלמות כל האנרגיות שבמספרים האחרים.
סגירת המעגל( .ולכן  9הוא גם סגירת מעגל) .סכום
כל המספרים מסתכם ב1+2+3+4+5+6+7+8+9 :9-
=  )9 = 4+5 ( 45תפקיד ה 9-למסור את כל הידע
הידוע לו מכל המעגלים על מנת לאפשר לידה
מחדש .אי לכך מספר י  - 9הם אנשים אוניב�ר
סליים “ראש גדול” ,שבאו לעולם בכדי להעביר מסב
רים .ולכן שאיפתם להעביר מסרים ,להדריך ולטפל.
בגלל והצורך שלהם בהעברת מסרים ,פיהם משמש
להם לעיתים קרובות ככלי בעבודתם .ולכן נכון
להם :לטפל ,להדריך ,ללמד ,להרצות וכו’.
בפעם הבאה ,נלמד מה המשמעות העמוקה והמב
דויקת יותר של שמו של האדם .ואיך “מסתדרים”
לנו המספרים כפי שלמדנו אותם ,בניתוח השמות.
כל שנותר לי הוא לאחל לכם גמר חתימה טובה
ישנה מאושרת ומבורכת “ .אלוקי ,תן לי את התובב
נות והכוח לחיות כל יום (משארית חיי בגלגול הזה
הנוכחי) כאילו הוא היום הראשון בחיי וכאילו הוא
היום האחרון בחיי”...
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שפים ומלונאים ותיקים
אביגדור ברי השף של מלון הילטון תל
אביב .שף ברו נולד בתל אביב ב .1944-כבר
בגיל  21השתלב במטבחי מלונות הילטון
הבינלאומיים .תחילה בתפקידים זוטרים
ברוטרדם ,לונדון ווינה וגם בתל-אביב
וירושלים .באמצע שנות השמונים מונה
לתפקיד השף הראשי של מלון הילטון
ירושלים שפעל אז בסמוך לכניסה לעיר .שף
אביגדור הנמרץ נודע אז בעיקר בשל שיתופי
הפעולה הרבים שערך עם שפים צרפתיים
נודעים להם מסעדות עם כוכבי מישלן.
בהם – טרוגארו,אורסי ,ננדרו ,לה-דיבאלק
ואחרים .בשנות התשעים עבר להילטון תל-
אביב ומאז הוא משמש כשף הראשי במטבח
ובו  80שפים זוטרים וטבחים מדרגות שונות.
הוא ערך פסטיבלי גסטרונומיה ישראליים
ביפן ,מכסיקו ,גרמניה ,טורקיה ,קפריסין
השף אלי פדידה ,שף מלון רנסנס ירושלים .ומדינות נוספות .במקביל ארח שפים
השף אלי פדידה בן השבעים שמסרב לצאת ממקומות אקזוטיים כמו מאוריציוס ,איי
לפנסיה ,ואחרי שהספיק לבשל למלכים ,סיישל ,נורבגיה ,יפן ועוד.
שגרירים ,רבנים גדולים וראשי ממשלות,
היום הוא הבעלים של קייטרינג ביתי
לאוכל מוכן.

אריאלה שמידע מנהלת ובעלים של מלון "ג'רוזלם גולד"
בירושלים מקבלת את גביע ההצטיינות על המלון המעולה.

אביגדור ברי שף מלון הלטון  45שנה

ראובן סרוגו בעלים של מלון "ויסטה" באילת .חוגג יום הולדת .80

מיקי פדרמן נשיא התאחדות המלונאות בישראל
מיקי פדרמן (נולד ב )1943-הוא איש עסקים ישראלי בעל
השליטה בחברת רשת מלונות דן וחברת אלביט מערכות.
פדרמן נולד בחיפה לבלה ויקותיאל (קסיל) פדרמן ,אח
לאירית פדרמן-לנדאו .נשוי לליאורה ,האחראית על העיצוב
ברשת המלונות .בשנת  2005הוענק לפדרמן פרס התעשייה
בקטגוריית האלקטרוניקה.
פדרמן דורג במקום ה 7-ברשימת  100העשירים של ישראל של
העיתון מעריב לשנת  2010עם הון בשווי  6.5מיליארד שקל.
רשת מלונות דן כוללת  14מלונות ,בהם  3,847חדרים.
מימין אבי לוי מנכ"ל מלון המלכים בירושלים ,מיקי פדרמן
נשיא התאחדות המלונאים בישראל .צילום מיכאל בנש
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טיפים ומתכון להכנת פסטה
לקראת החורף מציע השף יניב פרטוש תמיר מתכון להכנת פסטה
מתכון להכנת מרק רטטוי עם פסטה
פפרדלה "ברילה" באדיבות שף יניב
פרטוש -תמיר ל"ברילה"
• מהו היחס הנכון בין מים לפסטה?
מבקר המזון של הניו יורק טיימס
חישב ומצא :ליטר מים לכל  100גרם
פסטה.
• השף של ברילה
רוברטו באסי
מציע לא להתייחס
לבישול פסטה
בחומרה.
אפשר לבשל
אותה רק  2דקות,
ולהשאיר במים
הרותחים עוד 5
דקות.
• ניפוץ מיתוס:
לא חייבים לבשל פסטה על המינוט.
אפשר יום לפני.
רותחים.מבשלים חצי בישול (3
דקות) ,מסננים ושומרים במקרר.
לפני האוכל
חולטים לדקה במים מוכן.
• תמיד תשאירו כוס ממי הבישול.
הם מוסיפים טעם ברוטב.
• נסו לבשל ירקות ביחד עם מי הפע

סטה .תראו איזה עושר טעמים.
• פסטה יבשה על בסיס קמח דורום
ומים מתאימה לרטבי שמן זית,
עגבניות ,בשר.
• פסטה על בסיס ביצים – הולמת
רטבי שמנת.

• יש  300צורות פסטה בעולם.
מתכון להכנת מרק רטטוי עם פסטה
פפרדלה "ברילה" באדיבות
שף יניב פרטוש -תמיר ל"ברילה"
חומרים
 1.5כוסות פסטה פפרדלה ברילה,
מבושלת לפי הוראות היצרן
 1חציל
 1בצל

 3פלפלים בצבעים שונים
 1קישוא
 4שיני שום
 1צנצנת רוטב עגבניות פומודורו
ברילה
 4כוסות מים
קורט אורגנו יבש
קורט טימין יבש
 1/4כוס שמן זית
 3כפות סוכר
מלח
מעט טבסקו
פרמזן
אופן ההכנה
 חותכים את הירקותלקוביות ומאדים בסיר
עם שמן הזית ,כ5 -
דקות.
 מוסיפים את רוטב בעגבניות ו4 -כוסות מים ומביאים לרתיחה.
 מבשלים על להבה נמוכה כ25 -דקות נוספות ,מוסיפים את הפסטה
ומטבלים.
יוצקים את המרק לקעריות ומגישים
עם גבינת פרמזן מגוררת גס.

סגולותיו של פרי החמוציות
האם סגולות המרפא של החי
מוציות שייך לתרופות הסבי
תא .או שמא לחמוציות שימוש
רפואי בדוק ועכשווי גם לעולם
המודרני?לימור בן חיים דיאטנית
קלינית ויועצת תזונה למשקה
האנרגיה  CRANERGYמציינת
כי,חמוציות נחשבות מאוצרות
המרפא של הרפואה העממית של
צפון אמריקה ,ששאבה כמובן את
רזיה מהאינדיאנים תושביה המי

קוריים .ברפואה העממית היו לחי
מוציות שימושים רבים הפרחים
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היפים שימשו לחבישת פצעים,
העלים לטיפול בבעיות של דרכי
השתן וטיפול בשלשולים והפירות
הכחולים סגולים שימשו למניעת
דלקות וחיזוק המערכת החיסוי
נית .פרי החמוציות שימש לספנים
האמריקאים מקור לויטמין C
בזמן הפלגתם ברחבי
האוקיינוס .לפני השימוש באנטיי
ביוטיקה שימשו החמוציות כטיי
פול מוכר לדלקות בדרכי השתן.
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דוד עזריאלי מלך הקניונים
בבעלותו  13קניונים בישראל ובהם  2000חנויות ורבע מליון מבקרים מדי יום
תורם ביד נדיבה מלגות לסטודנטים ,בתי חולים ומוסדות אומנות

דוד עזריאלי בעל השליטה בקבוצת עזע
ריאלי בן -ה 91-המשיך השנה לבצר מ�ע
מדו בתחום הקניונים והמשרדים.
עם השכר הגבוה מבין מנהלי החברה הציי
בורית  23מיליון ש”ח.
באוקטובר  2012זכתה קבוצת עזריאלי
באחד המכרזים הגדולים של השנה שרי
כשה את הקרקע של קופת חולים כללית
ברחוב מנחם בגין בת”א תמור ת  240מ�י
ליון ש”ח שטח הקרקע 10 ,דונם ,הסמוכה
למרכז עזריאלי ומגדל עזריאלי הרביעי,
בצמוד לקרית הממשלה .תקים הקבוצה
שני מגדלים בשטח  75.000מ”ר שרובם
משרדים ועוד  215דירות.
דוד עזריאלי תורם ביד נדיבה למגוון מוי
סדות בישראל השנה תרם  40מיליון ש”ח
למכללה להנדסה בירושלים שתשא את
שמו.
תרומה קבועה נוספת בסך של  40מיליון
ש”ח אותם תורמת קרן עזריאלי מדי שנה
ושנה ,בין יזמי חינוך ובנייה קידום תלמיי
דים בחתיבות ביניים  ,מלגות לסטודנטים
לאדריכלות ,בניית משכן לבית ספר לאדי
ריכלות באוניברסיטת ת”א והקמת מזאון
“הלוחם היהודי” במלחמת העולם ה2-
ביער לטרון.
תרומות נוספות לנצולי השואה ובתי חוי
לים ,קרן קיימת וקרן ירושלים  ,האופרה
 ,יד שרה ועוד...

חייו של דוד עזריאלי הינם:

חמה יצא למסעות ברחבי העולם במהלכם
התגורר בדרום אפריקה ,באנגליה ובארי
צות-הברית ,עד שהשתקע בקנדה בשנת
.1954
סיפורו הייחודי של דוד עזריאלי ,סיפור
השרדותו בזמן מלחמת העולם השנייה
מסופר בספר שנכתב ע”י בתו ,דנה עזי
ריאלי“ ,צעד אחד לפנים” בהוצאת יד
ושם (.)1999

החלה הבנייה של הקניון בראשל”צ
דוד עזריאלי מקבל אור ירוק בראשון-
לציון :ועדת המשנה להתנגדויות של
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
מרכז דחתה את מרבית ההתנגדויות
שהוגשו לתוכניתה של קבוצת עזריאלי
להקמת קניון ומגדל משרדים בצומת ראי
שונים ואישרה את התוכנית למתן תוקף.
התוכנית של קבוצת עזריאלי מתייחסת
למתחם סמוך לתחנת רכבת ראשונים,
בגבול הדרומי של ראשון-לציון עם נס-
ציונה ,ושאמור לכלול קניון בשטח של
כ 12,500-מ”ר ומגדל משרדים בשטח של
 24,285מ”ר.
כפי שנחשף ב”גלובס” ב ,2008-הקבוצה
רכשה את הקרקע מידי היזם גדעון ביקל
תמור ת  25-30מיליון דולר .במצגת ל�מ
שקיעים ,שנערכה בחודש שעבר ,ציינה
הקבוצה כי העלות המשוערת להשלמת
הפרויקט היא  400-430מיליון שקל.

את התוכנית ליוו קבוצת הייעוץ הכלכ
לי צ’מנסקי-בן שחר ,שערכה את בדיקת
הפוטנציאל הכלכלי של הפרויקט ,אדריי
כל אמיר מן ממשרד מן-שנער ,שביצע את
התכנון ,ויועץ התנועה דני פוקס .בנוסף,
נקבע כי התוכנית אינה מנוגדת למדיניות
המועצה הארצית ,היות שלא מדובר בשוי
לי העיר או במרחב הכפרי ,אלא בכניסה
הראשית לעיר ובחלק בלתי נפרד מהרחוב
הראשי.
עוד נקבע כי התוכנית אינה פוגעת בפעיי
לות המסחרית בתוך הערים המדוברות,
משום שהמרחק מהקניון המתוכנן למרכי
זי הערים הוא גדול מדי להולכי רגל.

סיפור ותיאור מעוררי השראה אודות
יכולתו של האדם להתגבר על אסונות וטי
רגדיות .בנוסף לחריצות ,ליצירתיות ולחי
ריפות האינטלקטואלית שניחן בהן ,לכל
אורך סיפור חייו שזורים וניכרים חזונו
הפילנתרופי ומחויבותו האישית לעבר,
להווה ולעתיד של העם היהודי.
דוד עזריאלי נולד בפולין בשנ ת  ,1922ו�ב
שנות השואה הוא איבד את הוריו ואת
ָאחיו ואחותו הצעירים ממנו .בשנת ,1939
ִ
בהיותו בן  ,17הוא נמלט מפולין לרוסיה,
ומשם ,למרכז אסיה ,תוך הצלחתו להי
קדים צעד אחד קדימה את התקדמות
הנאצים במהלך המלחמה .בסוף 1942
דוד הגיע לארץ ישראל ,שם הוא עבד בכדי
לממן את לימודיו ובשנ ת  1943החל בל�י
מודי אדריכלות בטכניון שבחיפה .בשנת
1948הוא הצטרף לצה”ל ולחם במלחמת
העצמאות של מדינת ישראל .בתום המלי
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השף הצעיר והנמרץ ( )28של מלון
“יד השמונה” מקבל תשבוחות
מהסועדים במלון ומבשל לכל העי
דות ובעיקר מאכלים אירופיים,
אבל גם אינו מקפח את המטבח
המזרחי ,שכולל חרימה מעולה.
עוטמן בוגר בית הספר לבישול
“טדמור”  ,סיים בהצטיינות את
לימודיו לאחר שבמשך  5שנים
למד את יסודות הבישול.
בגיל  19כבר היה סו שף במלונות
 5כוכבים באילת ובים המלח.
לעזרתו במלון יד השמונה טבי
חים מאירופה והמזרח שיוצרים
מאכלים מגווונים “אני גאה
בהם” אומר שף עוטמן ,מדי יום
מוגשות ארוחות בוקר עשירות
בחדר האוכל הכפרי הבנוי כולו
מעץ בטבון אפשר להזמין חביתות
וכל דברי המאפה נאפים במקום

פעמיים ביום בהם  4סוגי לחמים:
צרפתי ,בצל ,זיתים ,עגבניות.
לרשות האורחים  3סוגי גבינות
קשות -ו 3-רכות ,בלינצ’סים מת�ו
קים ופשטדות ,שפע של ירקות,
סלט טונה מעולה ,ודגים כבושים,
ולקינוח עוגות הבית ולפתנים.
ארוחות הערב כוללות  3סוגי
בשרים ,דגים  ,ומרקים טעימים
המבושלים לפי המתכון של אמא
 ,בשישי ובשבת בנוסף יש גם גפיי
לטעפיש וחמין ,בכל יום שישי
משעות הבוקר עד  12:00מתקיים
בראנץ’  95ש"ח.
הכולל דגי מושט ,סולומון סלטים
כולל חומוס ביתי ובר מתוקים
שכולל קנפה .לאחרונה ביקרו כל
משתתפי האח הגדול במסעדה
וציינו לשבח את האוכל המעולה
של עוטמן

תודה!

לכל ציבור המצביעים המתנדבים
והפעילים בבחירות בראשל"צ

דב צור
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תודה!

מכל ה-

לכל ציבור המצביעים
המתנדבים והפעילים
שעזרו לי להיבחר לראשות
המועצה באר יעקב לקדנציה
שלישית
נמשיך בתנופה לפתח את
באר יעקב כפנינת השפלה

ניסים גוזלן
18
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מה כדאי לדעת לפני שקונים שמן זית איכותי?
.1סוג השמן :וודאו כי על תווית הבקבוק
מצוין כי מדובר בשמן מסוג כתית מעולה
אשר הינו השמן האיכותי ביותר מבחינת
ערכים בריאותיים ,טעמים וארומות:
א מופק בתהליך כבישה קרה  -תהליך
מכני של דחיסה והידוק הזיתים בלחץ
בלבד ,ללא תוספת של חומרים כימיים,
בטמפרטורה שאינה עולה על  35מעלות,
לשימור איכויות שמן הזית.
ב.בעל חמיצות נמוכה -מ - 0.8%-אחוז ח�ו
מצות השומן החופשיות .ככל שהחמיצות
נמוכה יותר כך השמן נחשב איכותי ובריא
יותר.
ג.ללא פגמים בטעם -מעיד על זיתים שגודי
לו כהלכה ,תהליך תקין בבית הבד ואחסון
נאות.
 .2קנייה מיצרן אמין ומוכר בעל תו תקן:
תו התקן מבטיח כי גורם בקרה חיצוני
מפקח על כל תהליך הפקת השמן ייצורו
ואחסונו.
.3צבע השמן נגזר בעיקר מזן הזיתים ומ�י
דת בשלותם ולכן אינו מעיד על איכות
השמן.
.4קפיאת שמן הזית במקרר אינה פרמטר
לאיכות שמן זית .הדרך היחידה לבדוק
איכות וטוהר שמן זית הינה במעבדה מוי
סמכת ,ואין כל דרך ביתית לעשות זאת.
.5לשמירת איכות שמן הזית מומלץ ל�א
חסנו במקום קריר ואפל .לשמן תוקף של
שנה.
ההמלצה שלנו היא לטעום ולהתרשם
משמני הזית ולחוות את הטעם הנפלא של
הטבע.
בחרו לכם את השמן האיכותי האהוב עליי
כם ושתפו בחוויה את יקירכם -עם לחם
או סלט ,בתבשיל ובמגוון מתכונים.
עשרה דברים שחשוב לדעת כשקונים שמן
זית
 .1מה 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 מ 35-מעלות.

על מנת לשמור על השמן יש להימנע ממגע
עם חמצן ,אור וחום .ההמלצה היא לאחי
סן את השמן במקום קריר ואפל
 .8שמן זית באמת בריא?
שמן זית הוא אחד החומרים הבריאים
ביותר של הטבע!
לשמן הזית סגולות רפואיות מגוונות ומוי
כחות והוא אחד המקורות המעולים לחוי
מצות שומן חד בלתי רוויות (המסייעות
בסילוק הכולסטרול הרע והעלאת הכולי
סטרול הטוב) .שמן הזית מעניק אנרגיה
רבה לגוף ומסייע לקליטת וויטמינים
חיוניים לגוף.

טוב ללב ולטיגון
 .2מה הרמה הכי גבוהה בשמן זית? כתית
מעולה והיא מאפיינת שמן זית בעל חמיי
צות (אחוז חומצות השומן החופשיות )
נמוכה מ 0.8%-ושלא נמצאו בו פגמי טעם,
כפי שמוגדר בתקן שמן הזית העולמי.

איכות השמן
 .3מהם הגורמים המשפיעים על איכות
השמן? תנאים טופוגרפיים ,תנאי הגידול
של כרמי הזיתים ,בשלות הזית ,שיטת
המסיק ,הזמן שעובר מהמסיק ועד להפי
קת השמן ,תהליך ההפקה ואחסון השמן.
.4הסיבה לכך שטעימת שמן זית מקצועית
מתבצעת בכוס כחולה המונעת מהעין להי
בחין בצבעו של השמן.
 .5האם ניתן לבדוק את איכות שמן הזית
בבדיקה ביתית במקרר?
לזנים השונים הרכבי חומצות שומן שונות
אשר גורמות לשמן לקפוא בטמפרטורות
שונות .על כן מבחן המקרר הביתי  -אינו
מהימן.
בדיקות לקביעת איכות שמן זית הינן בדיי
קות מורכבות ,ולכן הדרך היחידה לבדוק
טוהר שמן זית הינה במעבדות המוסמכות
לכך.
 .6בקניית שמן זית כדאי לבחון האם יש
 .7איך ניתן לשמור על איכות השמן ש�ק
נינו?

 .9מה כמות הצריכה המומלצת?
הכמות המומלצת לצריכה יומית היא 25
מ”ל- .ה FDA-האמריקאי ממליץ על צר�י
כה יומית כזו ( 3-4כפות) להקטנת הסיכוי
למחלות לב שונות.
 .10ומה לגבי טיגון ובישול?
בניגוד 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.

“הסבתא היפה” ומפעל חיים
בכנס השנתי של העמותה “האזרח הותיק” באילת

רחל בראמי
תלבושות חינה

תקווה מזרחי
בשלנית

הילי איפלה
מנהלת אופנה
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יעל קפיטולניק
בדרנית

אורלי כהן
צלמת טלויזיה
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נדלניסטים

זהירות מתווך!
עבודת המתווכים ,ללא ספק ,אינה
עבודה קלה ודורשת ידע ,מיומנות
וניסיון .אכן רבים המתווכים אשר
עושים כמיטב יכולתם גם כדי לרצות
את הלקוחות שלהם המבקשים לרכוש
או למכור דירה או נכס אחר וכמובן גם
.מעונינים להרוויח את לחמם בעבודה זו

כדי להיות מתווך נדרש מהם לעבור קורס תיווך
המוכר על ידי משרד התמ"ת ,לאחר שהם עוברים
בהצלחה את מבחני הקבלה וסיום הקורס הם
מקבלים תעודת מתווך מורשה שתוקפה
שנה קלנדרית ואז הם שייכים לארגון
המתווכים והופכים להיות מורשים
לעיסוק בתיווך נדל,,ן .מדי
שנה עליהם לשלם אגרת
מתווך בסך 320
המזכה
₪
בשנת
אותם
עבודה נוספת ברשות
המימסד ובזכות
אלא שביניהם יש גם
כאלה שלא עברו קורס,
לא קיבלו הרשאה וכנגד
החוק מחליטים להשיג,
מפעם לפעם ,טרף קל
אשר יסכים שימכרו נכס
עבורו וישלשלו אלפי
שקלים לכיסם
כך היה כשדינה החליטה,
משפחתיים,
מטעמים
למכור את דירתה היפה
הקומה האחרונה בבית דירות שהייתה במרום
באזור מבוקש בעיר רחובות .הייחוד של הדירה היה
המרפסות הגדולות שהקיפו אותה ומכאן שנוף מרהיב
נשקף משלושה כיוונים שבו ניתן לצפות ,בצד מזרח
עד הרי ירושלים .דינה ,שהייתה בשנות הששים,
התגוררה בגפה בדירה המרווחת ובתקופה זו של
חייה החליטה להסתפק בדירה צנועה יותר ובסכום
שתקבל מהעיסקה תוכל לסייע לבת הנשואה שלה
לרכוש דירה כדי לחדול מלהתגורר בדירות שכורות.
כצעד ראשון פרסמה מודע באינטרנט בה תיארה את
הדירה ומסרה את הפרטים הדרושים כולל המיקום
של הדירה ומספר הטלפון שלה

כעבור זמן ,בשעת ערב התדפק על דלתה
גבר ,בעל חזות נאה ולבוש בהידור והציג את
עצמו כמתווך שהגיע לראות את הנכס כי
לדבריו "יש לו קונים" .היא נעתרה לבקשתו
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להראות לו את הדירה וכשהציע לתווך
עבורה גם הסכימה לחתום על טופס שהגיש
לה המזכה אותו ב 2%-מערך הדירה כאשר
העיסקה תצא לפועל

לימים הגיעו מתעניינים נוספים לאחר שתאמו איתה
טלפונית ביקור בדירה ,והיא כמעט וסגרה עיסקה
שהמתווך עם זוג שהביע עניין ברכישה .אלא
הזדרז והביא עמו קונה והגיע
איתו
מספר פעמים ומעט
לפני שסגרה
עיסקה

עם הזוג הוא הודיע

שולה קסם שירן

חתימה התמקדה בבדיקת הסכומים ולא שתה ליבה
למחדל שהיה בו ,גם בגלל שנתנה אמון במתווך
שהשים את עצמו כדואג לה
התביעה שהוגשה נגדה דרשה כתב הגנה והיא נאלצה
להיעזר בעורך דין כדי להגיב לתביעה
אותו עורך דין ,כשערך את כתב ההגנה בדק את
נתוני המתווך והתברר שאינו רשום כמתווך מורשה
מטעם ארגון המתווכים לעסוק בתיווך .כאשר חלו
התפתחויות במשפט גם נודע לה שהמתווך הפך
לעד עויין והוא משתף פעולה עם הלקוח השני שלו,
כלומר ,הקונה שרכש ממנה את הדירה .היה ברור לה
ששני הגברים ,המתווך והקונה ,הבינו שהם עומדים
מול אישה מבוגרת שמתמודדת לבד עם מכירת
נכס גדול ורציני והם החליטו שהיא "טרף
קל" כדי מה שקוראים "לגזור קופה"
והגישו נגדה יד אחת את התביעה
השיקרית שגררה אותה להוצאות רבות
כאשר נודע לה שהמתווך אינו מתווך אלא מתחזה,
נזכרה שאף לא השאיר לה עותק מהטופס עליו
חתמה .בכל אופן החליטה להגיש תביעה נגדו בבית
משפט לתביעות קטנות ,לפחות כדי לקבל את
כספי התיווך ששילמה לו בחזרה
בעת המשפט התברר שהוא ,מה שקוראים ,בעל
עבר עשיר בתביעות ותרמיות ואף נרשם כפושט
רגל ,מה שאוסר עליו לעסוק בעיסקאות כאלה
ואחרות על פי החוק .הוא חוייב להחזיר את
הכספים אלא שגם אז הודיע שאין בידו לעשות
כן ,ולאחר התערבות של הוצאה לפועל ,נכון להיום
הוא מחזיר את הסכום בחלקים קטנים

לה שהקונה מעוניין לרכוש את הדירה אין לתאר את עוגמת הנפש והטרחה
ומאחר והיה הראשון להגיע היא נאותה לסגור את הרבה שנגרמה לדינה כתוצאה מהעיסקה
העיסקה איתו .בינתיים ,אמר ,יש לו עורך דין ,הוא כבר הקלוקלת והשקרית הזו ואת הצער
ימסור לו את פרטי העיסקה והוא ממליץ לה ולקונה על שהסכימה לעשות את העיסקה עם
מישהו שהוא בעצם «רמאי ונוכל» היום
לבוא אתו לאותו עורך דין כדי לחתום על החוזה
העיסקה הסתיימה ,החוזה נחתם והיא ברור לדינה שיש לדרוש ממתווך את
שילמה למתווך את האחוזים שסוכם רשיון התיווך שלו .אם אין לו ,או אם הרשיון
עליהם בעת שחתמה על הטופס אינו בתוקף ,להימנע מלעשות עיסקה איתו .בהמשך
התברר לה שגם מה שאנו קוראים ,,שיפוצניקים,,
שהגיש לה בזמנו .אלא שלימים התברר
שהמתווך שניהל את המשא ומתן עם מחוייבים על פי החוק להיות רשומים במשרד התמ,,ת
לאחר שנבדקו שהם אכן יכולים לתת שרות כזה
עורך הדין לא בדיוק מסר לו את הפרטים
לציבור
של העיסקה כלשונם והקונה ניצל את
המצב והגיש נגדה תביעה שקרית על מי מאיתנו אכן מודע לצורך לבקש תעודה מבעלי
נתונים שכביכול מסרה לו שאינם נכונים מקצוע ומהעוסקים בתחום התיווך
בעת חתימת החוזה ,כאישה לבד הניצבת מול עיסקה
חשובה וגורלית ,חששה פן תהיה תרמית בסכומים
שעליה לקבל מהקונה וכשבדקה את החוזה טרם

על כן ,היזהרו ובידקו!!!

חדשות האזרח הותיק גליון  | 3כסלו תשע"ד נובמבר 2013
19

מלון חדש ברעננה
של רשת פרימה

המלון יהיה בבעלות מליסרון ויופעל ע”י
רשת פרימה והוא יוקם בהשקעה כוללת
של כ  100 -מיליון  .₪בכוונת מליסרון ל�ה
קים בעתיד מלון עסקים נוסף בגרנד קניון
בחיפה ובקניונים נוספים
יו”ר מליסרון ליאורה עופר ,מנכ”ל רשת
מלונות פרימה אבי דור וראש העיר רעננה
נחום חופרי הודיעו השבוע על הקמת מלון
עסקים ראשון במתחם המילניום ברעננה.
המלון יהיה בבעלות מליסרון ויופעל ע”י
רשת פרימה והוא יוקם בהשקעה כוללת
של כ  100 -מיליון  .₪בכוונת מליסרון ל�ה
קים בעתיד מלון עסקים נוסף בגרנד קניון
בחיפה ובקניונים נוספים.

פארק בירושלים ואת מלון סיטי בתל
אביב .המלון שייפתח ברעננה ייתן מענה
הן לתושבי העיר ואורחיהם והן לאורחי
חברות ההייטק ,שיותר ויותר מהן עוברות
לאזור ההייטק בעיר”.
ראש העיר רעננה מר נחום חופרי“ :פתיי
חת המלון נותנת מענה לצורך של הציבור
והקהילה ברעננה וכן מענה לצורך של
חברות ההייטק ואנשי העסקים הפועלים

המלון ישתרע על שטח של כ 10 -אלפים
מ”ר ויכלול  140חדרים ,חדרי ישיבות
ואולם כנסים.
המלון עתיד להיפתח בסוף שנת .2014
ליאורה עופר יו”ר מליסרון מסרה בתגוי
בה“ :הקמת מלון העסקים ברעננה הוא
צעד חשוב בהמשך הפיתוח העסקי של
מליסרון .כמי שמתמחים בניהול קניונים,
ומתאפיינים גם בניהול מלונות בעלי אופי
ראשוני ובלעדי ,הקמת המלון הראשון ברי
עננה ,בה ממוקמות חברות הייטק מוביי
לות ,מהווה כניסה לתחום מלונות עסקים
הנמצאים בלב פארקים תעשייתיים זיהינו
פוטנציאל אדיר ,וקטגוריה של קהל לקוי
חות שלא ניתן לו עד כה מענה”.
מנכ”ל רשת פרימה אבי דור אמר“ :פתיי
חת מלון ברעננה מהווה המשך להתרחי
בות הרשת שרק לאחרונה רכשה את מלון

בעיר .זהו צעד משלים לכניסת חברות
רבות לפארק המסחר והתעשייה הצפוני,
דוגמת קומברס ,נייס וריטליקס ,שיוביל
לעלייה בהיקף פעילותן .זיהינו את הפוטני
ציאל האדיר שיש בשטח ויחד עם מינהלת
פארק מסחר ותעשייה ,בראשות רואי דיי
נוביץ הובלנו את המהלך להקמת המלון.
הפרויקט מהווה בשורה חשובה ביצירת
מאות מקומות עבודה חדשים ,שהמלון
יספק לתושבי העיר והאזור כולו”.

חיבור טבעי ומתן ערך מוסף לתחומים
בהם עוסקת מליסרון ,של ניהול ,אחזי
קה ,ייזום ,פיתוח והשבחה של מבני משי
רדים ותעשייה עתירת מידע .זאת בנוסף
להיותה מובילה בתחום הקניונים ומרכזי
המסחר”.
האדריכלית לאה רובננקו בנתה אסטרטי
גיה עיצובית התואמת את צרכי הקהילה
העסקית .מעצבי הפנים של המלון הם ארי
שאלתיאל ונועה קסטיאל.
המלון ממוקם על ציר תנועה מרכזי
ומיועד לשרת את תושבי העיר רעננה כפר
סבא ויישובי השרון .כמו גם את קהילת
ההייטק הנמצאת בתנופה באזור בכלל ובי
רעננה בפרט.
פארק מסחר ותעשייה רעננה צפון
פארק הצפוני משתרע על פני  900דונם,
שמתוכם בנויים כ –  470,000מ”ר .בפארק
פועלים עסקים וחברות מגוונים בתחומי
ההיי-טק ,ובהן  HP, NICE, SAPועוד,
קניון רננים ,בתי מלאכה ,מסעדות מקוי
מות בילוי .
בפארק עובדים כיו ם  31,000איש ונ�מ
צאים בו גם משרדי מינהלת הפארק.
הפארק הצפוני הוא הגדול והוותיק מבין
הפארקים למסחר ותעשייה רעננה.
המינהלת פארק מסחר ותעשייה רעננה
בראשות רואי דינוביץ הוקמה בפברואר
 2012ביזמת ראש העיר מר נחום חופרי
כחלק מראייה עירונית כוללת לשיפור
השירות הניתן על ידי הרשות המקומית
לתושבים ולבעלי עסקים בתחומה,

אבי לוי ,מנכ”ל מליסרון אמר :הקמת המי
לון בפארק מסחר ותעשייה רעננה מהווה

אוכל מבושל עד הבית

במחיר מסובסד .ארוחות במבחר ענק באיכות הגבוהה ביותר לפי תקנים בינלאומיים
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נדודי שינה בגיל השלישי

בני הגיל השלישי סובלים פעמים
רבות מבעיות שינה או מהפרעות
שינה ,ואלה משפיעות באופן ניכר על
איכות חייהם .אפשר לטפל ברבות מן
הבעיות הללו ,ולפעמים הפתרון פשוט
משנדמה .מציינת הדס יריב ,מנהלת
מותג "טונייט" בחברת "כצט"
מחקרים מראים שבני הגיל השלישי
ישנים פחות ושכמחציתם סובלים
מהפרעות שינה המתבטאות
בקשיי הירדמות ,שינה שטחית,
מחזורי שינה קצרים,ישנוניות לאורך
היום ויקיצה מוקדמת .

במערכת העכול ובדרכי השתן .בנוסף,
לבעיות אלה מצטרפות המצוקות
הנפשיות הנובעות מפרישה לגמלאות,
שינויים במקום המגורים תחושות של
בדידות ,חרדות ודכאון.
טיפול נכון בבעיית השינה במקור
ממנו נובעת יכולה להשפיע באופן ניכר
על איכות חייו של המבוגר ולשפרה.
מרבית הקשישים הסובלים מבעיות
שינה זמניות או מתמשכות מטופלים
לרוב באמצעות כדורי שינה.
מגוון התרופות לשינה רב ועל הרופא
המטפל להתאים לקשיש את כדור

גמלאים ישנים מעט
חוקרים מעריכים כי במהלך השינה
מתרחשים במוחנו ובגופנו מגוון
תהליכים הקשורים בבניית האנרגיה
ועיבוד מידע ,בעוד שבזמן שאנו ערים
מתבצע תהליך משלים של ניצול
האנרגיה .לאור ההנחה כי למבוגרים
מספר פחות של תאי מוח ,מסבירים
החוקרים את הצורך הפחות בשינה
משתי סיבות :ראשית ,פחות תאים
זקוקים להטענה .שנית ,עקב פעילות
פיסית ואקטיבית נמוכה יותר במהלך
היום ,המוך צורך פחות אנרגיה
למרות זאת ,יש לקחת בחשבון מספר
גורמים נוסף כדי להסביר את הפרעות
השינה בקרב מבוגרים .כידוע ,בני
הגיל השלישי סובלים ממגוון של
בעיות פיזיולוגיות ומחלות כגון:
סכרת ,אי ספיקת לב ,מחלות ריאה,
ובעיות
מפרקים,קשיים
כאבי

 .6השפעה אפשרית של כדור השינה על
מבנה השינה מומלץ לשלב את הטיפול
בהפרעות שינה יחד עם טיפולים
התנהגותיים-קוגנטיביים( )CBT
וטיפולים משלימים .
יש לבצע מעקב בליווי רופא המשפחה
אחר השפעות התרופה ולבחון טיפול
חלופי בהתאם לצורך .פתרון נוסף
שצובר תאוצה בימים אלה הוא
תרופות נוגדות דכאון .בני הגיל
השלישי עושים בהן שימוש נגד דכאון
וכתחליף לכדורי שינה .תרופות אלה
יכולות לשפר את שנת המבוגר
ולסייע במניעת התמכרות .

כדורי שינה בהמלצת רופא

השינה הנכון ביותר למצבו הנפשי
והפיזיולוגי .בעת התאמת הטיפול יש
להתחשב בגורמים הבאים
 .1אופי השינה של הקשיש
 .2התאמה מירבית למכלול התרופות
אותן הקשיש נוטל
 .3התאמת התרופה למקרים של
מחזורי שינה קצרים
 .4אפקט הסיבולת לתרופה
 .5בעיה אפשרית של התמכרות

כדורי שינה ללא מרשם כגון טונייט,
אשר מיועדים כעזר לשינה ,אינם
ממכרים ומבוססת על חומר פעיל
תכשירים
וכן
אנטי-היסטמיני
חלופיים מתחום הרפואה הצמחית
או מלטונין המשווק כתוסף מזון) הם
אפשרויות נוספות לטיפול בבעיות
שינה .עם זאת ,חשוב ומומלץ לבדוק
מול רופא המשפחה את השילוב שלהן
עם שאר התרופות שהחולה נוטל לשם
טיפול במחלות אחרות.
אינסומניה בגיל השלישי אינה גזירת
גורל .איכות החיים חשובה ושינה
טובה ומספקת מהווה את אחד
המפתחות לחיים בריאים ועשירים
בכל גיל ובמיוחד אצל מבוגרים.

כריכיית אברהם פרץ 052-2445773

מומחה לכריכה קשה עבודת יד מיוחדות ,חידוש ספרים.
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המלונות הנבחרים באילת

בכנס העמותה לקידום אזרחים ותיקים
19-22/1/14

לאונרדו פריוילג’ אילת

לאונרדו פלאזה אילת

מרינה

קורל
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סי סייד
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רולדין רשת הקונדיטוריות ובתי קפה
חוגגת  25שנות פעילות

במסגרת החגיגות ה 25-יוצאת
רולדין במהלך מיתוג מחדש
השקת מועדון לקוחותהרחבת מרכז המבקריםהיקף המהלך מסתכם בכ 10 -מיליון
ש"ח
מנכ"ל ,קובי חקק ,ומבעלי רשת
רולדין לדברי" :אנו חוגגים 25

שנות פעילות של המותג "רולדין"
במהלכו למד הקהל הישראלי
להכיר באיכות ובטעם ולאהוב את
הרשת .רולדין צמחה והתפתחה
יחד עם לקוחותיה ,הייתה קשובה
לרחשי ליבם ,לטעמים שהקהל
הישראלי מחפש והקפידה לחדש
ולרגש במהלך התקופה ובכל החגים
והעונות תוך הקפדה על איכות
חומרי גלם משובחים ותהליכי ייצור
קפדניים.
ליין מוצרי הפטיסרי המושק
בימים אלה מצטרף למגוון העוגות
האהובות שהצרכן הישראלי גדל
עליהן ברולדין החל מהקראנצים,

שטרודלים ועד המקרונים ועוגות
המוס המפנקות.

נקודת חן אמיתית במסעדת "ננה" בתל אביב
ב"ננה" תפריט משודרג ועשיר שבו כל אחד ימצא טעמים אהובים.
נקודת חן אמיתית במסעדת "ננה" בתל
אביב ב"ננה" תפריט משודרג ועשיר שבו
כל אחד ימצא טעמים אהובים.
אחת המסעדות הטובות שביקרתי לאי
חרונה ,ננה ,אחד העם  ,1נווה צדק ת"א
אפשרות ישבה על הבר ,חדר לאירועים
פרטיים מרהיב ביופיו.
תפריט עשיר וטעים קרוב לעיר אך רחוק
מההמולה ,מסעדה באוירה רומנטית וחי
מימה.קורים דברים טובים ...ננה מציעה
תפריט משודרג ועשיר שבו כל אחד ימצא
טעמים אהובים .המנות עשירות מוגשות
במשך כל היום.
לחובבי אלכהול ,המסעדה מציעה תפריט
יינות ואלכהול עשיר ומגוון במיוחד.
לילדים מחכה תפריט המוקדש לילדים!!
הפניניה ....נקודת חן אמיתית במסעדת
ננה בתל אביבהמסעדה מעוצבת בסגנון

פרס
המסעדה
המצטיינת
2013

24

אדריכלי מיוחד המנות שבתפריט ,התפי
ריט עשיר הכולל מנות פתיחה ,מנות עיי
קריות ומנות קינוח .במנות הפתיחה מומי
לצים  :סלט עגבניות המורכב מכמה סוגי
עגבניות ,גבינה בולגית ורוטב מדהים.
טורטליני גבינה ברוטב עגבניות טרי וגי

בינת פמזן.קראנץ קלאמרי לצד רוטב
ספייסי מיונז .המנות העיקריות עשירות
ומגוונות במבחר רב .המבורגר שמכינים
במקום מ ד ה י ם בטעמו הוספנו גבינת
רוקפור ובייקון .פאייה פירות ים טעיי
מה מאוד ,סטייק האנטריקוט עשוי טוב
ורך למנה אחרונה בחרנו בעוגת שוקוי
לד מדהימה "נמסיס" עשויה משוקולד
מריר הפניניה ....נקודת חן אמיתית במי
סעדת ננה בתל אביב עשיר ומיוחד.מומלץ
לאוהבי השוקולד!!!!
הצוות של ננה נותן שירות אדיב ,העיצוב
מאיר פנים ותאורה חמימה
עם כניסתכם למסעדה .המראה שניבט
מכל עבר עושה את השאר -בתוך החלל
המזמין של המסעדה או במרפסת המרי
ווחת .לרומנטיקנים שבנינו

מסעדה מזרחית פתוח יום יום! בשרים ודגים על האש
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שמואל חנה
מנהל סניף בת ים

* הסלטים חופשי בסניף אזור

בני חנה
מנהל סניף ראשון

עזרא חנה
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שיאים במחירי נדל,,ן

דירה בשדרות רוטשילד בתל אביב
נמכרה ביותר מ 200-מליון שקלים
מאת :שולה קסם שירן

התעניין  THE MARKERלפי עיתון
אוליגרך יהודי אוקראיני ברכישת דירת
דופלקס במגדל מאייר ברחוב רוטשילד
בתל אביב ,הממוקם בהצטלבות של
רחוב אלנבי ושדרות רוטשילד .מדובר
בעיסקה שהוערכה בסביבות  200מליון
שקלים

הבית הפרטי הגדול בעולם

הבית הפרטי היקר בעולם שייך
למליארדר ההודי מוקש אמבני ,האיש
החמישי בעושרו בעולם .הבית הוא
בעצם מגדל שמתנשא לגובה  72קומות
ועלותו מוערכת במיליארד דולר .לאחר
שאשת המליארדר ביקרה בניו יורק
בשנת  2005והתאכסנה במלון מנדרין
את המשא ומתן עם האוליגרך ניהל בעיר ,היא החליטה שהיא מעונינת לגור
איש העסקים הישראלי דודי גילאור ,בבית דומה בעיצובו ובגודלו .המגדל
שהוא בעל קשרים באוקראינה ,מול
,,
מנכ ל חברת ברגרואין
רזידנטיאל ,יגאל צמח

הדופלקס עוצב על ידי
האדריכל ריצ,רד מאייר והוצע
למכירה במחיר שיא במונחים
ישראליים –  170מליון שקל.
הדופלקס משתרע על שתי
קומות בשטח של  1,400מר
עם מרפסת בגודל  150מר
האוליגרך דרש לאחד את
שתי הקומות של הדופלקס
כולל את המרפסות  -מה
שייקר בעשרות מליוני
שקלים את סכום העיסקה.
בנוסף דרש הרוכש שתיבנה
מעלית ושבקומה הראשונה
תיבנה בריכת שחייה גדולה ,שחציה
בשטח הדירה וחציה במרפסת ,ובנוסף
ספא פרטי מפואר .האוליגרך גם ביקש
להתקין מערכת של חשמל חכם
המאפשרת לשלוט בכל חלקי הדירה
ע,,י שלט מרכזי

המלון הגדול ביותר בעולם
–  6118חדרים

המלון הכי גדול בישראל הוא קלאב
הוטל באילת ,עם  700חדרים ,אבל
החיים באמת נראים אחרת בפירסט
וורלד הוטל שבפאהנג שבמלזיה.
המלון הצבעוני והמפואר כולל שני
מגדלים ובכל אחד מהם  28קומות.
שני המגדלים מאכלסים יחדיו לא
נקרא אנטילה ונמצא בעיר מומבאי .פחות מ 6118-חדרים 11 ,מסעדות,
שש הקומות הראשונות מיועדות פארק שעשועים וקזינו
לחניית בני המשפחה ואורחיהם

בית המגורים הפרטי הגדול
בעולם

הוא ארמון וינדזור השייך למשפחת
המלוכה הבריטית .הארמון משתרע
הרוכש המליונר לא הסתפק בעיצוב על שטח של  45אלף מ,,ר המחולקים
הדירה על ידי המוכרים אלא דרש כי לאלף חדרים
אדריכל איטלקי ,אותו הוא מכיר ועמו הדלת הגדולה בעולם נמצאת
הוא עבד ,ישתתף בעיצוב של פנים בבניין ההרכבה של נסא,,א בפלורידה
הדירה .מגדל מאייר ברחוב רוטשילד והיא מתנשאת לגובה של  139מ,,ר46 .
מתנשא לגובה של  37קומות ואיכלוסו מטר מעל פסל החירות בניו יורק
,
.צפוי להסתיים עד סוף שנת 2014
הבורג חליפה הממוקם בדובאי הוא
הרוכש המפורסם ביותר במגדל עד כה
הבניין הגבוה בעולם .הוא
הוא נתנאל רוטשילד ,נינו של הברון
מתנשא לגובה  828מטרים ומכיל 160
רוטשילד שעל שמו קרוייה השדרה
קומות
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האי הפרטי היקר בעולם הוא
איסלה דה סה פראדורה השוכן לחופי
ספרד .הוא משתרע על שטח של 56
דונם ומחירו בשוק עומד כיום על
 40מליון דולר .ניתן גם לשכור אותו
.תמורת  230אלף דולר לשבוע
המפלס השני מכיל ספא ,סטודיו ליוגה,
סטודיו לריקוד ,חדר כושר ,בר מיצים,
מלתחות ,מכון שיזוף וחדר קרח
להפיג בו את החום בתקופת המונסון.
מפלס הבידור כולל קולנוע בגודל
מלא ,חדר יינות ,בר וחלל אירוח.
המפלסים הבאים כוללים שפע
של לאונג,ים ,חדר נשפים עצום
ממדים ,מטבח שיכול לשרת מאות
מוזמנים וכמה אגפים פרטיים .סך
הכל ,הבית משתרע על שטח של 73
אלף מ,,ר בליבה הצומח של העיר

 28אלף דולר ללילה  -חדר
המלון היקר בעולם

חדר המלון היקר בעולם ממוקם בקצהו
( )BURJ AL ARABשל מגדל בורג ,אל ערב
בדובאי .שתי הקומות של הסוויטה
הממלכתית נועדו לענות על צורכיהם
של שייחים ,נסיכים ומלכים מהמפרץ
הפרסי .העלות הנוכחית עומדת על 28
אלף דולר ללילה ,ובתמורה מקבלים
שטח של כ 780-מ,,ר ,נהג צמוד עם
רולס רוייס ,מסוק על פי צורך ,חדרן
צמוד  24שעות ביממה ,ספא פרטי של
הים הערבי
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ככה זה כשאת המוזה של העיר...
מותג היוקרה סיסלי פריז משיק את מראה
סתיו-חורף  2013בהשראת האישה האורבנית
המצליחה

קרם יום נגד קמטים
או סבוקלם אינוביישן פיטו סרום.
 beige SeboCalmניתן להשיג כשאר מוצרי החברה,
ברשת סופר-פארם (במחלקת הטבע) ,בקופות החולים
כללית ,מכבי ומאוחדת ובבתי המרקחת הנבחרים.
מחיר  BB CREAMשל סבוקלם  159ש"ח ,ל  38גרם.

חברת “תומר” ,המתמחה בשיווק מוצרי מזון,
משווקת בארץ את מותג הקונפיטורות האיכותי
 ,FRUPPAומציעה סדרת קונפיטורות איכותיות
 %70פרי ,ללא חומרים משמרים וללא צבעי
מאכל .מחיר :כ16 -

"אקמול פוקוס" מוצר מתמחה
ממשפחת אקמול מיועד להקלה
במיגרנה קלה עד בינונית.
"אקמול פוקוס" מכיל שילוב של
פארצטמול (אקמול) ,אספירין וקפאין
והוכח במחקרים
כיעיל בהקלת תופעות המיגרנה.
אריזה  30קפליות במחיר של 38.51
.₪

מותג נעלי הנוחות האופנתיות המוביל
 Clarksמציג את קולקציית
סתיו-חורף  14/2013לנשים

ללין משיקה לחודש המודעות לסרטן
השד ,קרם ידיים עם סרט וורוד
במהדורה מוגבלת %50 -מהרווחים למען
עמותת אחת מתשע

מוצר חדש בחוגלה
אריזת "לילי קומפקט"
 32גלילים תימכר במחיר
השקה מיוחד,
נמוך מאריזת לילי 32
גלילים רגילה

פרי התאווה מעתה גם בסבון
הרחצהPALMOLIVE...
תחליב רחצה בניחוח
פסיפלורה המוצר החדש
בעל ניחוח פירותי ,מעורר
וחושני ,מותיר את העור חלק
ומשיי ומעניק תחושת רעננות
מתמשכת
מחיר 20 :ש"ח

“פבוניה בוטניקה”
Vitaminic Concentrate
תמצית ויטמינים עשירה ,לטיפול
מיידי בעור יבש ולהענקת זוהר
וברק ,ללא השארת מעטה שמנוני
התכשיר מכיל רכיבים פעילים
מכל טוב הטבע ,אנטי-
אוקסידנטים בריכוז גבוה ,רטינול,
תמצית מנדרינה ,תמצית תפוז
ואזולן

עונת סתיו-חורף  2013מותג הגרביונים
האיטלקי "גולדן ליידי" מציע מגוון
רחב של גרביונים להשלמת הלוק החורפי
האופנתי בשלל צבעים ודוגמאות .כמו כן,
ישנם מותגים נחשקים לבית "גולדן ליידי"
ביניהם "סיסי" ו"-אומסה" הנחשבים
למובילים בעולם.

NEURO BIO PEPTIDE CREAMמבית חוה זינגבוים
תחליב נוזלי ,בספריי שניתן יהיה לפזר  .מתאים למעבר בתחילת
החורף ,הוא עשיר מאוד ושומר על העור בחורף.
החומר הפעיל הינו פפטידים המסייעים לקשר בין התאים
ומשפרים
את מוצקות ,גמישות וחלקות העור.
חומרי גלם חדישים המשפרים את תפקוד העור ותאי העור,
ותורמים למראה צעיר ומוצק יותר של העור ולשיפור קמטוטים.

חברת  Syneron Beautyמבית  Syneron Medicalהמובילה העולמית
במכשור אסתטי רפואי מציגה את הדור הבא ש ל  mēלטיפול לגוף ו�ל
קל ומהיר 10 -דקות בלבד
פנים .המכשיר פשוט,
ניתן לראות את התוצאות
ב 7 -טיפולים בלבד
תות בבית ,המשלבת טכנוי
הרצויות .שיער לצמיי
בטוח ,פשוט וקל ,לרבות
לוגיה חדשנית ותפעול
ולבעלי גוון שיער בהיר.
לבעלי עור גוון כהה
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קולקציית הנעליים של
טימברלנד לנשים לסתיו
חורף  14-2013מביאה
את האיכויות הגבוהות
והבלתי מתפשרות
של נעלי טימברלנד
לשיאים חדשים.
הקולקציה ,מאופיינת
בנוחות ואופנתיות
וכוללת נעליים בסגנון
ספורטיבי,קז′ואל
וקלאסי.

‘טופיק מדיס’ – תרחיץ
אידאלי לעונת היובש
ניקוי ,לחות והזנה בתכשיר
אחד ‘טופיק מדיס’
מחיר לצרכן 59.99 :שקל.
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מהפך בגבעתיים  -רן קוניק זכה ב50.6% -
רן קוניק ( )45נבחר לראש עיריית
גבעתיים
בעליה של חברת השמת הבכירים
“קוניק השמות בע”מ”.
מנהל מחלקת הספורט של עירית גבעי
תיים בין השנים 1996-2008
שחקן נבחרת ישראל בטניס שולחן בין
השנים 1985-1996
אלוף ישראל  13פעם :קבוצתי ,אישי
נוער ,וזוגות גברים.
יו”ר איגוד הטניס שולחן  ,מייסד
ומאמן מועדון הטניס שולחן “עירוני
גבעתיים” במשך  14שנים .המועדון
זכה בשנים אלו  ב  5אליפויות ו 5גב�י
עים הן בגברים והן נוער.
מאמן מנטלי של בכירי כדורסלני נבחי
רות ישראל הצעירות.

החזון ל 5-השנים הקרובות :בינוי,
בתכנית תמ”א שתהווה פתרון טוב
לבנייני מגורים אשר אינם עומדים
בדרישות בטיחות ובנוסף תפתור גם
חלק מבעיות החנייה“ .אני מבטיח

שבתוך זמן קצר העיר גבעתיים תחבר
ותפרסם את תוכנית האב לבינוי.
שלב ראשון פינוי בינוי במתחם ההסי
תדרות ונוסע התחבורה תיהיה חניה
רק לתושבי גבעתיים ללא תשלום
משעה מסויימת ,נעודד ועדי בתים
שבהם אין חניונים אך ניתן להכשיר
כאלה ע”י מימון ביניים לפרוייקט.
נקדם חפירת קניונים תת קרקעיים
מתחת למבני תיבור ונפחית את נפח
רכבי התנועה של כלי הרכב ע”י הפי
עלת קו עירוני פנימי (שתל) בהפעלת
תלת-אופן.
בשיחה עם כתבינו הבטיח רן קוניק
לתמוך בגמלאי העיר גבעתיים.

שמואל רוטריו נשיא הקהילה ברומניה וכיום תושב בית האבות "נווה עמית"

חגג את יום הולדתו ה100 -
שמואל רוטריו דייר "נוה עמית"
רחובות חגג את יום הולדתו ה100 -
כשהוא מוקף בבני משפחה ובדיירי
הבית.
מר רוטריו נולד בשנת  1913ברומניה,
בגיל  20התגייס לצבא הרומני ושירת
בדרגה בכירה מה שאפשר לו לעזור
לחיילים היהודים בבסיס במיוחד.
עם שחרורו מהצבא למד רוקחות
באוניברסיטה ברומניה ופתח בית מרי
קחת ,שמואל נהג לחלק תרופות לאלו
שלא יכלו לשלם והשמועה על נדיבותו
של שמואל התפשטה והובילה אליו
את כל מי שידם אינה משגת לשלם.
עיתור הוקרה מבן גוריון
בעקבות הפוגרומים סגרו השלטונות
את בתי העסק היהודים.
לאחר המלחמה התרכז שמואל בפעיי
לות למען היהודים  ,שימש כיו"ר התי
נועה הציונית ,נשיא הקהילה היהודית
בעיר וכן יו"ר מפא"י.
(בן גוריון שימש כיו"ר הארגון העולי
מי) בפעילותו זו שכנע שמואל יהודים
להצטרף לתנועה הציונית ולעלותם
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ארצה וכן דאג לרווחת היהודים ברוי
מניה בכלל.
על פעולות אלו קיבל עיטור הוקרה
מארץ ישראל.
בשנת  1948נעצר שמואל והוגדר על
ידם כ"פעיל ציון ואויב מדינה".

לאחר חקירות רבות נכלא בבית כלא
בבוקרשט (גם שם סייע בדרכים רבות
לאנשים חולים) בכלא נשלח לעבודות
פרך בתעלה כשנתיים וחצי וסבל מעי
בודת כפיים קשה ,רעב ומצב בריאותי
ירוד .שמואל מגדיר תקופה זו כתקוי
פה קשה מאוד.

שמואל נשא לאישה את לולה ,נולדו
להם  2בנים זאב וישראל .המשפחה
עלתה לישראל בשנת .1960
המשפחה התמקמה בעיר ראשל"צ
ושמואל התקבל לעבודה במקום אותו
תמיד אהב בצבא כאזרח עובד צה"ל
בחיל הקשר.
בו זמנית לא פסק בפעילות פוליטית
התפקד למפא»י והיה פעיל אקטיבי
מאוד .חיפש בכל דרך לשרת את המי
דינה.
בשנת  1971פקד את המשפחה אסון
כאשר שכל את בנו הצעיר ישראל בעת
שרותו הצבאי.
על אף הצער והכאב קם שמואל על רגי
ליו והמשיך את פעילותו למען המדינה
ולהנצחת עם ישראל .
שמואל הקדיש כל חייו זמן רב לחינוך
נכדיו להטמעת ערכים ואהבת המולי
דת.
במסיבה שנערכה לכבודו התרגש
מאוד ולמאחלים לו עד  120עונה זה
הכול רק ?120
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פרס מפעל חיים דורין פרנקפורט
ע"ש לאה גוטליב מייסדת גוטקס

במסגרת שבוע האופנה HoF13
 ,הוענק בטקס פרסי האופנה של
ישראל אשר פתח את שבוע האופנה
של מוזיאון העיצוב חולון ,פרס מפעל
חיים על שם לאה גוטליב ,מייסדת
"גוטקס" ,למעצבת דורין פרנקפורט
דורין פרנקפורט ,מסרה בהתרגשות
לאחר שהתבשרה על דבר זכייתה,
"התרגשתי מאוד מההכרה שקיבלתי
מהקולגות שלי בתעשייה ,ממוזיאון
העיצוב חולון ומהמחווה של משפחת
גוטליב .לאה גוטליב הוכיחה שאפשר
לבנות יחד עם משפחתה ,מותג על
ייחודי ,גם במדינה בהתהוות .המפעל
שלנו בתל אביב הוא דרך חיים בה
מרגיט שותפתי ואני בחרנו לדבוק.
עובדים איתנו בני כל המגזים והדתות
ברעות ובהרמוניה .ליהנות יום יום
ממקצוע אהוב ובדרך שבחרת זה,
זה נס לא קטן" .פרס מפעל החיים
אלכס ליבק פותח עונה חדשה של
סדרת מפגשי אמן במוזיאון תל אביב
לאמנות
ארם גרשוני ,מיכל נאמן ,חנוך פיבן
ואמנים נוספים יספרו על תהליך
היצירה
מוזיאון תל אביב לאמנות פותח בסי
דרת מפגשים עם אמנים מובילים על
דרכם האמנותית.
סדרת המפגשים ‘שיחות עם אמנים
על אמנות’ ביוזמת אגף החינוך לאמי
נות של המוזיאון,
תכלול מפגשים בלתי אמצעיים עם

ע& ;quotש לאה גוטליב מוענק
לדורין פרנקפורטפרס מפעל חיים על
שם לאה גוטליב ,מייסדת "גוטקס",
יוענק בטקס פרסי האופנה של ישראל
בשבוע האופנה במוזיאון העיצוב
חולון  HoF13לדורין פרנקפורט ,בעלת
מותג הנושא את שמה ומציינת השנה
 30שנות פעילות מקומית ובינלאומית.
הסטודיו שלה בתל אביב חורט לנגד
עיניו את קידום הייצור המקומי
והישראלי בשאיפה לקדם את תעשיית
הטקסטיל והאופנה הישראלית.
ממוזיאון העיצוב חולון נמסר",
מוזיאון העיצוב חולון בחר להעניק
את פרס מפעל חיים לשנת 2013
במסגרת שבוע האופנה חולון למעצבת
האופנה דורין פרנקפורט .מנימוקי
הבחירה :אחרי  30שנות של פעילות
מותג עצמאי הנושא את שמה ,עם
הצלחה מקומית רחבה ,פרנקפורט

ממשיכה לעצב ולייצר בישראל תוך
שמירה על קו עיצובי מובהק וייחודי.
פרנקפורט ראויה לציון על הצורה בה
היא משלבת בין עמידה על עקרונות
חברתיים לצד הקפדה על איכות
יצירה מקומית גבוהה ושמירה על
אלגנטיות תמידית .התמדה זו הופכת
את פרנקפורט לאחת המעצבות
המשפיעות ביותר על תעשיית האופנה
הישראלית כיום ולמעצבת אופנת
הנשים המובילה בישראל".

אמנים ישראליים בינלאומיים מתי
חומים שונים .במפגשים
יציגו האמנים את עבודותיהם וישי
תפו את הקהל במקורות השראתם
ותהליכי עבודתם.את המפגש הראי
שון ביום ה’  31.10.13בשעה 20:00
יפתח האמן אלכס ליבק,בשיח על
צילום רחוב והשתקפות התרבות
הישראלית דרך השוטטות במרחב
הציבורי.אמנים נוספים שישתתפו
מדי חודש בסדרה יהיו :ארם גרשוני,
מיכל נאמן ,רועי רוזן ,פיליפ רנצר ,חן
שיש וחנוך פיבן שינעל את הסדרה.

פורמולה מיוחדת להצמחת שיער
אלטמן רוקחות טבעית
פורמולה מיוחדת לגברים
המכילה שילוב ויטמינים
ומינרלים ודקל ננסי
«רוטס  HRלגבר» הינה
נוסחה טבעית מיוחדת של
רכיבי תזונה לשיער שפותחה
לאור מחקרים וגילויים
אחרונים בתחום נשירת
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השיער .אלטמן רוקחות
טבעית מציגה :רוטס
 HRלגברהנוסחה מכילה
רכיבים המסייעים לעצירת
הנשירה וזירוז הצמיחה.
מכילה בטא סיטוסטרול
במינונים
ננסי
מדקל
הבדוקים על פי מחקרים
בנשירת שיער האופיינית

לגברים קיימים מחקרים
שמצביעים על שיפור בקרב
 %60מהנבדקים בעקבות
טיפול בדקל ננסי .בנוסף,
מכילה אנטיאוקסידנטים
שונים להגנה על השיער ועור
הקרקפת מפני נזקים.
מחיר לצרכן:
 120טבליות –  265שקלים
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03-5734786

rutha28@walla.com www.ivatik.org

Email

_________________________________________________________________________.

_________________________

____________________

עמותת "אור ירוק":

להגביר הסברה לנהגים
 48קשישים נהרגים בממוצע בכל
שנה בערים בעקבות תאונת דרכים
מספר הקשישים שנפצעו קשה
בשנת  2012קפץ בכ 50% -לעומת
שנת  ,2011תל אביב היא העיר בה
נפגעו מרבית קשישים בשנת .2012
שמואל אבואב ,מנכ”ל עמותת “אור
ירוק”“ :המדינה והרשויות המקוי
מיות חייבות לכבד ולתת לאזרחיהן
הוותיקים את האמצעים להגברת
מודעותם ומודעות הנהגים האחרים
לסכנות בדרכים הנובעות מהמאי
פיינים הייחודיים כ 48 -קשישים
בממוצע נהרגים בכל שנה בעשור
האחרון כתוצאה מתאונת דרכים
המתרחשת בעיר ,כך על פי נתוני
עמותת אור ירוק המבוססים על נתוי
ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
לרגל “חודש הקשיש הבינלאומי”
המתקיים בחודש אוקטובר ,בדקה
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עמותת “אור ירוק” את מספר הקי
שישים מגילאי  65ומעלה שנפגעו
בתאונות דרכים בתחום העירוני
בעשר השנים האחרונות (2003-
 .)20122למרות שחלקם של הקש�י
שים ,נאמד באוכלוסיה בכ 10%-הם
נפגעים בשיעור כמעט כפול (.)18.5%
על פי הנתונים ,בכל שנה נפגעים כ-
 14455קשישים בתאונת דרכים ב�ע
רים .בנוסף ,בממוצע נפצעים קשה
כ 225 -קשישים בכל שנה.
רוב הקשישים נפגעו בתל אביב
בתאונות דרכים ,בשנת 2012
בתל אביב נפגעו  198קשישים ()+65
בתאונות דרכים בשנת  .2012חמישה
נהרגו ו 46-נפצעו קשה.
בירושלים נפגעו  137קשישים ()+65
בתאונות דרכים בשנת  .2012שלושה
נהרגו ו 49-נפצעו קשה.
בחיפה נפגעו  84קשישים ()+65

בתאונות דרכים בשנת  .2012שלושה
נהרגו ו12 -
על המדינה והרשויות המקומיות
לדאוג לשפר את הנגישות לתחבורה
ציבורית ולהגדיל את ההסברה עבור
הנהגים ,כי יש להתחשב בהולכי
הרגל הקשישים.
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חדש על המדף
רשת נעלי גלי משיקה
בימים אלה קולקציות
חדשות לסתיו-חורף
14/2013
הקולקציה החדשה
מתאפיינת בהקפדה על
איכות ושמירה על נוחות
מקסימלית עם דגש על
דגמים טרנדים ואופנתיים.
לנשים  ,גברים וילדים

מורז צמחי מרפא
טבעי על בסיס צמחי מרפא
קרם העיניים בעל פורמולה
ייחודית עדינה המורכבת
מרכיבים מאושרי ECO-
CERT
ואינה מכילה פרבנים ו-
 .SLSכמות 30 :מ"ל מחיר:
₪ 89.90

 6פפסי מקס
יוצא במבצע למארז
של פחיות ה 250-מ"ל
הייחודיות.
במסגרת זו תימכר
אריזת שישייה
הכוללת שש פחיות
 250מ"ל
במחיר אטרקטיבי
ברשתות השיווק
השונות.

הזיתים של זיתא
לא עוברים פסטור ובכך שומרים על
הטעם הייחודי של הזית
באיכות וטעם של מעדנייה ,מוגשים
באריזה נוחה במגוון תיבולים,
ההופכים כל ארוחה לחגיגה  10שקלים

פאולנר אוקטוברפסט
היא בירת לאגר בהירה העשויה מלתת שעורה
בווארית מובחרת ,קלה לשתייה ומרווה
במיוחד .הבירה עשויה בתהליך בישול
איטי ממרץ ועד אוגוסט .היא מבושלת פעם
אחת מדי שנה מארז חבית ליטר של פאולנר
יימכר רק ברשת שופרסל ובמספר חנויות יין
מובחרות 59.99 .שקלים

רשת "תיק התיקים",
משיקה בימים אלו את קולקציית
החורף המשלבת בין פרקטיות
לאופנתיות ,קולקציה ששמה את
הדגש על טקסטורת בד נעימה הנעה
בין בדים דמויי עור לבדי כותנה קלים.
החל מ 129 :ש""ח

לגבר שמפו סילבר
לגבר מסדרת  spוולה
פרופשיונלס מנטרל גוון
צהבהב בשיער שיבה,
מעניק ברק אפור בהיר.
תכולה 250 :מ»ל מחיר:
₪ 78

לאישה :שמפו סילבר בלונד
מסדרת  spוולה פרופשיונלס
לקבלת גוון בלונד קר וצלול
יותר .אפקט השמפו מנטרל
גוונים חמים ומדגיש גוונים
קרים בשיער בגוון בלונד,
שיער מובהר ,גוונים ושיער לבן.
תכולה 250 :מ»ל מחיר₪ 104 :

אריזת הסקיני מכילה 12
מסטיקים בפורמט הסטיקס
הפופולרי באריזה מעוצבת,
רזה ונוחה כדי לאפשר לצרכנים
נגישות קלה בזמן ובמקום
הנכון אחרי כל ארוחה או
חברת "כרמית" החליטה על הרחבת שתייה ,האריזה תשווק בשני
טעמי המנטה הפופולאריים:
הפעילות לאור הביקוש הגדל
והצמיחה המשגשגת בשוק השוקולד ,פפרמינט וספירמינט עוזר
תוך ייצור בידול וייחודיות באמצעות לשמור על בריאות השיניים
פיתוחים חדשניים ואיכותיים במותג לאורך כל היום.
"אגו רוקס"  .סדרת פינוקי שוקולד
איכותי בטעמים
מחיר 10 :ש"ח

קיצ'נאייד משיקה קו מוצרים חדש למטבח
הסדרת החדשה המוצעת במרכזי ניופאן
כוללת מעבדי מזון ,קוצצים ,בלנדר מוט,
מצנם וקומקום חדשיםלדברי ניר הנדלר,
"טרנד הבישול והאפייה מביאים כיום לחנויות
ניופאן צרכן ישראלי מתוחכם הדורש איכות
ואחריות"
מחיר 599 :ש"ח
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לראשונה בישראל!
Basic Smartphone
– טלפון חכם עם לחצן
מצוקה וממשק קל
לשימוש
 LGמשיקה סמארטפון
ייעודי לבני הדור
השלישי

31
2

32
2
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