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אמהות מדברות
בקניון G יקנעם
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גיליון 3  | חודש מאי |  2017

אור שאקי
עם 5 טיפים לאורח 
חיים בריא )16(

חוות דרך התבלינים
בבית לחם הגלילית )11(

מתחם בילוי חדש 
ביקנעם

זכויות נשים 
)12(בהריון

בקרוב
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תוכן העיניינים

4   תעודות לידה
APrint      

5   הקרקס החקלאי
      פעילות לכל המשפחה 

6   פארק היורה
      פעילות לכל המשפחה 

 10 המלצה לאפלקציה
MC backup      

 11 חוות התבלינים
       בית לחם הגלילית

12 זכויות נשים בהריון
      חגית שווקי 

13 אמהות מדברות
      קניון G יקנעם

15 מנת שף 
     בודהה בורגרס

16 5 טיפים לאורח חיים בריא
       אור שאקי - מאמן אישי

17 חוף הבונים
     המלצה לטיול 

19 מובילת הרפואה היועצת ביקנעם 
      ד''ר גולדשטיק 

 TOPNAIL 20
      ייבוא ושיווק תמרוקים 

26 מתחם בילוי חדש 
      קניון Gיקנעם

28 תכון לשבועות 
      פשטידת ביצים

30 דרושים
      ביטוח ישיר יקנעם מגייס עובדים

31 תיווך דניאל 
     נדל''ן 

33 פרשת שמיני
       אריה שלום

פלטפורמת  את  יום  בכל  מחפשים  רבים  עסקים  בעלי 
הפרסום המתאימה להם. חלקם פונים ומפרסמים בעיתון, 
שמעדיפים  אלה  את  יש  פלאיירים,  מדפיסים  אחרים 
להדביק מגנטים על רכבים, יש את אלה שמחלקים כרטיסי 
ביקור ואחרים מנסים לפרסם בקבוצות-פייסבוק או פרסום 

בפייסבוק.
חייב  אתה  פרסומיים,  מסרים  רוויי  דיגיטלי  בעידן  כיום 
דופן  יוצא  שונה,  להיות  שלך,  המתחרים  מעל  להתבלט 
ולתת ערך מוסף ללקוח הפוטנציאלי. כדי שזה יקרה חייבים 

לפנות למקצוענים.

גם אני יכול לעשות את זה. האמנם?
הפרסום  מהות  את  מבינים  לא  עסקים  בעלי  מאוד  הרבה 
בפייסבוק. הם בטוחים שהם לוחצים על כפתור בוסט פוסט 
יותר טוב מפרסום של אנשי  והפוסט שלהם ימריא הרבה 
המקצוע. האמנם? פרמטרים רבים כלל לא נלקחים בחשבון 
כגון: בחירת התמונות, התאמת הטקסט והדיבור ביניהם, 
יצירת טקסט שיווקי ומניע לפעולה, יצירת קישורים נכונים 
להקטין  יכולים  אלה  כל  ועוד...  היעד  קהל  של  נכון  פילוח 
משמעותית את ההוצאות של הקמפיין ולייצר יותר חשיפה. 

זה משמעותי!

פרסום נכון ותהליך שקוף וברור פרסום נכון מתחיל בהבנת 
הצרכים של המפרסם תוך התאמה של קמפיין נכון המתאים 
לשני  קל  ושקוף  ברור  כאשר התהליך  ויכולותיו.  לכיסו  גם 
תוצאות  מקסימום  לייצר  כוונה   פה  שיש  מכיוון  הצדדים, 

במינימום הוצאות. אנחנו תמיד רוצים בטובת הלקוח.
עבודות הכנה של תכנית פעולה

עבודה  לכן,  הולכים.  לאן  להבין  חשוב  שמתחילים  לפני 
תקבלו  בה  פעולה  ודרכי  עבודה  תכנית  תכיל  מקצועית 
את דרכי הפעולה וכיצד אלהימומשו בפועל. כל אלה לפני 

שמתחילים בפרסום מוגשים ללקוח לאישור.
ברגע שיש אישור יוצאים לדרך. זוהי תחילתה של פסיעה 
את  להשמיע  מאפשר  הפרסום  בו  הנתיב  המהיר-  בנתיב 

הקול. אחרי הכול זה קול הפרסום!
פורטל יקנעם LIVININ YOKNEAM מאחל לכם שתצליחו 

גם אתם להשמיע את קולכם.
לפרסום אצלנו חייגו

054-8124584

זה  קול הפרסום
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תעודת לידה לבת

 תעודת לידה
 3 חלקים

 21X29.7 :מידה

+ מסגרות לתמונה 
 

במגוון עיצובים  

לפרטים - 053-2377550

https://www.facebook.com/ap24print/photos/a.711450555696822.1073741828.708812639293947/726688457506365/?type=3&theater
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 פינת חי קסומה
 קטיף עצמי של ירקות אורגניים

מופע קרקס מצחיק ומרשים לילדים
ולמבוגרים כאחד

רכיבה על חד אופן
פעילות בועות סבון

גלישה על אבוב
ועוד....

פתוח בשבתות וחגים
)מלבד ימי גשם ואירועים פרטיים(

 10:30-15:00 השעות  בין 
12:30 בשעה  קרקס  ומופע 

 לפרטים והרשמה
התקשרו: 054-5500175

במושב היוגב מציע  לכם
אטרקציות  שלל 
לכל המשפחה

https://www.facebook.com/agricircus/
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https://www.facebook.com/bl.archery
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https://www.facebook.com/ap24print/photos/a.711450555696822.1073741828.708812639293947/724640281044516/?type=3&theater
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פארק    
  יטי
יקנעם

שעות פעילות
ימים א'- ה': 

16:00-19:45 ,10:00-12:30 
ימי ו' / ערבי חג:  10:00-15:45

ימי שבת / חג:  10:00-19:45
שדרות יצחק רבין 9
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ל''ג בעומר

כללים להכנת מדורה בל"ג בעומר: 
בחר מקום נקי מעשבים, אין להכין מדורה ליד קווי חשמל 

גדר באבן סביב המדורה, הרחק חומר דליק, הוסף עצים בזהירות 

חובת השתתפות בוגר הורה, החזק במקום דליי מים 

זכור: היה זהיר!
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קבלו את האפליקציה שתגבה 
הקשר  אנשי  כל  את  לכם 
באף  תלויים  להיות  מבלי 
היא  הפתעה-  אפילו  ויש  גורם 
באנדרואיד  גם  להורדה  ניתנת 
אפליקציית  לאייפון.  וגם 
קלה  היא   MCBACKUP
את  מורידים  להפעלה  ונוחה 
האפליקציה ואז לאחר ההורדה 
מגדירים לאפליקציה הרשאות 
שלנו.  הקשר  לאנשי  וגישה 

הראשי  האימייל  את  נגדיר 
הגיבוי  את  לשלוח  נרצה  אליו 
על  לחצו  מוכנים...  אנחנו  וזה. 
כפתור ה- BACKUP  על מנת 
לגבות את אנשי הקשר שלכם. 
הקובץ  ישלח  התהליך  בסיום 
תוכלו  וכעת  שלכם,   לאימייל 
ולהעלות  הקובץ  את  לשמור 
זמן  בכל  למכשירכם  אותו 

שתרצו. 

המלצה על אפליקציה

https://goo.gl/H38rOi  >>>>להורדה לאייפון לחצו כאן

https://goo.gl/FYkix7  >>>>להורדה לאנדרואיד לחצו כאן

https://goo.gl/FYkix7
https://goo.gl/H38rOi
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מציעה  התבלינים  חוות 
צמחי  של  רחב  מגוון 
תבלינים  מרפא, 
איכותיים אותם מגדלים 
למעלה  כבר  במשק 
במקום  שנה.   50 מ- 
מפעילויות,  ליהנות  ניתן 
סדנאות ומשוק נפלא בו 
תוכלו למצוא כל תבלין, 
מטבח  כלי  וממגוון 

ואירוח. 

חוות דרך התבלינים
בבית לחם הגלילית

טלפקס: 04-9533405

לכל  חוויה  הנו  הביקור 
הצבעים  החושים, 
מאוד  האווירה  הריחות 
המוצרים  מרגשים. 
ואף  ואיכותיים   נפלאים 
בסדנת  לצפות  ניתן 
בכלים.  ושימוש  הדגמה 
עם  לבקר  מוזמנים 
הילדים לחווייה צבעונית 

ומרגשת. מרהיבה 

שעות פתיחה: 
ימים ראשון- שבת: 9:00-17:00

שישי: 9:00-16:00
חוות דרך התבלינים בית לחם הגלילית

https://www.facebook.com/derech.hatavlinim.co.il/
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כל הפרטים והעדכונים בדף הפייסבוק קניון     יקנעם רחוב התמר 2, יקנעם. טל׳: 04-9590352

 בואי לחוויה מהנה עם הבייבי שלך – יומיים של פעילויות תוכן מקצועי,
מתחם צילום, עמדת פינוקי לק, הטבות בחנויות, הטבה לארוחת בוקר ושקית מתנות 

לכל משתתפת והכל – ללא עלות!

פינוקים לאמהות

יום שני 22.5
10:30 ׀ עיסוי תינוקות – אסתר מעודה

11:30 ׀ התמודדות עם בכי – סמדר ליבנה

עמדת ייעוץ בנושא תהליכי ההורות וטיפול בתינוק עם סמדר ליבנה

יום שלישי 23.5
10:30 ׀ ליווי התפתחותי בתנועה ושיר – אסתר מעודה

11:30 ׀ הקניית הרגלי שינה בשנה הראשונה – מורן גיא

עמדת ייעוץ שינה עם מורן גיא

אמהות
יריד

מדברות
בקניון     יקנעם

22-23.5.17
10:00-13:00

· המבצעים תקפים לימי היריד בלבד · עד גמר המלאי · השתתפות בצילום וקבלת המתנה מותנה 
באישור העלאת התמונות לדף הפייסבוק · אין כפל מבצעים · ט.ל.ח.

שקית מתנה לכל 
משתתפת מתנת

מגוון מבצעים 
במחלקת תינוקות 

וקוסמטיקה

20% הנחה 
על מחלקת 
הצעצועים

שובר
4 אימונים

במתנה

מגוון פריטים 
בייבי וגדולים 
ב- ₪19.90

עמדת
מריחת לק

חינם

ארוחת בוקר
זוגית

ב- ₪99

₪50 מתנה
לקניית חזייה 

מקולקציית 2017

)תקף למימוש עד 31.05  בשווי ₪100( 

מתחם צילום 
מקצועי ותמונה 

על מגנט 
 במתנה

עדי הפקות

חופשית!הכניסה

־בא

תשי''ד-  נשים,  עבודת  חוק 
בתנאי  מתמקד   1954
למנוע  ובא  הנשים-  עבודת 
ובטיחות  בבריאות  פגיעה 
של האישה בתקופת ההיריון 
אתמקד  זה  במאמר  ולפניו. 
לפני  העובדת  בזכויות 
ובחובת  ההיריון  ובתקופת 
בהתאם  להתנהל  המעסיק 

לחוק.

עובדת  יפטר  לא  מעסיק   
פוריות  טיפולי  העוברת 
לאחר  ימים   150 במשך 
בגין  ההיעדרות  ימי  תום 
באישור  אלא  אלה  טיפולים 

התמ''ת. שר 

החמישי  בחודש  עובדת   
למעסיק.  תודיע  להריונה 
מאותו יום לא תועסק בשעות 
המנוחה  וביום  נוספות 
)אלא אם הסכימה  השבועי 
לכך בכתב ובאישור מרופא 

הנשים(.

עובדת  יפטר  לא  מעסיק   
יצאה  ושטרם  בהיריון 
עבדה  אם  לידה  לחופשת 
 6 אצל אותו מעסיק לפחות 

חודשים.

 עובדת רשאית להיעדר 
מהעבודה במהלך ההיריון 

לצורך בדיקות הקשורות 
להיריון )עד 40 ש'(. במידה 

והיא עובדת מעל 4 שעות 

זכויות נשים בהיריון

לייעוץ ועמידה 
על זכויותייך 

מוזמנת ליצור 
עימי קשר

ביום. אם מדובר 
בעובדת העובדת 

פחות מ- 4 ש' 
ביום,תאושר 

היעדרות 
של 20 ש' 

במהלך 
ההיריון.

 במידה 
והעובדת 

נזקקת 
להישאר 

בביתה 
עקב 

שמירת 
הריון- 

המעסיק 
ימשיך לשלם 

קו''ג אם 
עבדה לפחות 

6 חודשים 
לפני ההיריון.

 שלך,
עו''ד חגית שווקי

04-6762624

https://www.facebook.com/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99-1694110474157196/
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כל הפרטים והעדכונים בדף הפייסבוק קניון     יקנעם רחוב התמר 2, יקנעם. טל׳: 04-9590352

 בואי לחוויה מהנה עם הבייבי שלך – יומיים של פעילויות תוכן מקצועי,
מתחם צילום, עמדת פינוקי לק, הטבות בחנויות, הטבה לארוחת בוקר ושקית מתנות 

לכל משתתפת והכל – ללא עלות!

פינוקים לאמהות

יום שני 22.5
10:30 ׀ עיסוי תינוקות – אסתר מעודה

11:30 ׀ התמודדות עם בכי – סמדר ליבנה

עמדת ייעוץ בנושא תהליכי ההורות וטיפול בתינוק עם סמדר ליבנה

יום שלישי 23.5
10:30 ׀ ליווי התפתחותי בתנועה ושיר – אסתר מעודה

11:30 ׀ הקניית הרגלי שינה בשנה הראשונה – מורן גיא

עמדת ייעוץ שינה עם מורן גיא

אמהות
יריד

מדברות
בקניון     יקנעם

22-23.5.17
10:00-13:00

· המבצעים תקפים לימי היריד בלבד · עד גמר המלאי · השתתפות בצילום וקבלת המתנה מותנה 
באישור העלאת התמונות לדף הפייסבוק · אין כפל מבצעים · ט.ל.ח.

שקית מתנה לכל 
משתתפת מתנת

מגוון מבצעים 
במחלקת תינוקות 

וקוסמטיקה

20% הנחה 
על מחלקת 
הצעצועים

שובר
4 אימונים

במתנה

מגוון פריטים 
בייבי וגדולים 
ב- ₪19.90

עמדת
מריחת לק

חינם

ארוחת בוקר
זוגית

ב- ₪99

₪50 מתנה
לקניית חזייה 

מקולקציית 2017

)תקף למימוש עד 31.05  בשווי ₪100( 

מתחם צילום 
מקצועי ותמונה 

על מגנט 
 במתנה

עדי הפקות

חופשית!הכניסה
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תעודת לידה לבן

תעודת לידה
 
+ מסגרות לתמונה מידה: 21X29.7  3 חלקים

 
לפרטים - 053-2377550במגוון עיצובים  

https://www.facebook.com/ap24print/photos/a.711450555696822.1073741828.708812639293947/734994836675727/?type=3&theater
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סלט טופו ועדשים:
 עדשים מונבטות

 עגבניה
 מלפפון

 גבינה מלוחה
 סלק מגורד

 חמוציות
 בצל ירוק

בואו להתפנק
ממנה קלילה ומזינה...

http://www.yokneam.biz/%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A8%D7%A1-%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%A2%D7%9D/
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מכאבים  סובלים  אתם  -אם  שלכם  לגוף  הקשיבו 
וכו'( או מחוסר נוחות  )ראש, בטן, פרקים, שרירים 
שלא הייתה בעבר )עייפות, חולשה, שינה לא טובה, 
בעיות עור, וכד( גופכם מאותת כי משהו אינו כשורה. 

בדקו ואל תזלזלו.

בחנו את אריזות המזון שאתם קונים -התרחקו ממזון 
קנוי המכיל ממתיקים מלאכותיים, חומרי טעם וריח, 
זרים  אלו  חומרים  משמרים.  חומרים  מאכל,  צבעי 

למערכת העיכול וצריכתם מזיקה מאד לבריאות. 

ומסודרת  הדרגתית  גופנית  בפעילות  התחילו 
הליכות  לעשות  ניתן   - מוסמך   מאמן  בליווי  רק 
מהירו16ת, שחייה, ריקוד, יוגה, פילאטיס... כל אחד 
מפעילות  הישמרו  אליו.  שהואמתחבר  והספורט 
ספורטיבית אינטנסיבית מידי, כמו ריצה למרחקים 
ארוכים והרמת משקולות כבדות. אלה יכולים יותר 
מקצוע. איש  ליווי  ללא  להועיל  מאשר  לגוף  להזיק 

שתו מים - הקפידו לשתות באופן קבוע מספיק מים, 
אך לא יותר מידי. שתיית יתר של מים יכולה להזיק 
ליטר   2 נעה סביב  לגופכם.כמות המים הממוצעת 
מים ביום. אם אתם עוסקים בפעילות גופנית מואצת 

או שאינכם בריאים - ממליץ להיוועץ עם רופא.
  

כמות ארוחות ביום- כבר ציינתי שעליכם להקשיב 
שש  לאכול  לכם  ממליץ  אני  קשובים.  היו  לגוף?  
ארוחות  ושלוש  עיקריות  שלוש   : ביום  ארוחות 
מילת  )עוד  באיזון  מסייעת  נכונה  החלוקה  ביניים. 
קסם!(, כמו כן, מונעת נטילת תרופות להורדת סוכר 
בדם, מסייעת בשמירה על איזון הסוכר בדם, עוזרת 
ורוגע  לשובע  גורמת  חשוב  והכי  במשקל  בירידה 

היום. כל  במהלך 

5

4

3

2

1

אור שאקי- מאמן כושר אישי
054-9599674

 למעבר לדף הפייבוק
של אור הקליקו 

טיפים לאורח חיים בריא:  5

כאן <<<

http://www.yokneam.biz/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%9F-%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99/
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מכירים  בוודאי  אתם 
הבונים  חוף  את 
כי  ידעתם  האם  אך 
לרצועת   במקביל 
החוף היפה יש שמורת 
בחוף  יפהפיה.  טבע 
יש חניון יום ולילה וניתן 
והוא  החוף,  על  לישון 
צל,  בסככות  מאובזר 
שולחנות פיקניק וכלים 

מדורה.  להבערת 
תוכלו  שבחוף  כמובן 
חוף  מקלחות  למצוא 
לשטוף.  גופכם  את 
מסלול  יש  בשמורה 
קצר  מעגלי   הליכה 
גבעת  הכולל  ויפה 
המערה  את  פריחה, 
של  )תוצר  הכחולה 
באבן(  הים  מי  כרסום 

חוף הבונים
רצועת החוף עם שמורת טבע

למיטיבי  ועוד... 
ולמשפחה  הלכת 
ספק  ללא  זוהי  
לצאת  נפלאה   חוויה 
וליהנות משלל  לטבע 
שמציע  האפשרויות 
הכניסה  לנו.   הוא 
הנו  ולשמורה  לחוף 
בתשלום ובפיקוח של 
והגנים. הטבע  רשות 
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http://www.yokneam.biz/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D/
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ד"ר אורלי גולדשטיק מובילה את 
ד"ר  ביוקנעם.  היועצת  הרפואה 
אורלי גולדשטיק מונתה כאחראית 
הרב  במרפאה  היועצת  הרפואה 
שנפתחה  כללית  של  תחומית 
לאחרונה בעמק השלום ביוקנעם. 

נשואה   )49( גולדשטיק  ד"ר 
לנשות  היטב  מוכרת   ,3 ל  ואם 
המטפלת  כגינקולוגית  יוקנעם 
כמומחית   – ובבנותיהן  בהן 
שנים.    14 מזה  ונערות-  לילדות 
מונתה  אלה  לכל  ובנוסף  כעת 
הרפואה  כלל  על  כאחראית 
הגדולה  במרפאה  היועצת 
כללית  שהקימה  והמרווחת 
השלום".   "עמק  מרפאת   ביקנעם 

בוגרת  היא  גולדשטיק  ד"ר 
את  הטכניון.  של  לרפואה  ביה"ס 
ההתמחות שלה עשתה במיילדות 
רמב"ם.  בבי"ח  וגינקולוגיה 
עוסקת  שהיא  בכך  הוא  ייחודה 
בגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות 
והיא הפעילה מזה עשור מרפאה 
זה  לנושא  ויחודית  ייעודית 
היא  בנוסף,  לין.   רפואי  במרכז 
בישראל,  היחידה  הגינקולוגית 
רפואת  ללימודי  התוכנית  בוגרת 
תל-אביב, באוניברסיטת   ספורט 
לתת  לה  שמאפשר  מה 
ממוקדים  גינקולוגיים   ייעוצים 
לספורטאיות  ביותר  ומקצועיים 
המרפאה  צעירות.  ורקדניות 
חלק  היא  שבאחריותה,  היועצת 
מהמרפאה הרב תחומית הגדולה 
שלום".  ב"עמק  כללית  של 

 מובילת
הרפואה היועצת ביקנעם

ימים   3( ימים בשבוע   6 היועצת פעילה  המרפאה 
יועצים   רופאים   13 של  צוות  עם  אחה"צ(  בשבוע 
מומחים, רובם משולבים עם בתי החולים באיזור, 
אא"ג,  אורטופדיה,  כגון:  הרפואה,  תחומי  במגוון 
עור,  ילדות(,  של  גינקולוגיה  מרפאת  )כולל  נשים 
עיניים )כולל ילדים(, אורולוגיה, נפרולוגיה, גסטרו, 
נוירולוגיה, נוירולוגת ילדים, גסטרו מבוגרים וגסטרו 
ילדים. בנוסף, יש שירות של תזונה ודיאטה, ריפוי 

רנטגן.  ומכון  נוירולוגי  בעיסוק 

נאחל לה המון הצלחה

http://www.yokneam.biz/?p=3088


עופר G  מעצב שיער   |   טל’: 04-9891555   |    רח’ החרצית 52, יקנעם 20

https://www.facebook.com/ofer.gavriel
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https://www.facebook.com/MoadonEspresso/


22
באדיבות: יח"צ
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הסרטים  ששני  אחרי 
ועצבני  מהיר  של  האחרונים 
לנפץ  שאפשר  לנו  הוכיחו 
קופות עם סרט אקשן איכותי 
הגיע לאקרנים החלק  וכייפי, 
בעיקר  שמתמקד  השמיני 
כך  שכל  המשפחה  בערך 
מאפיין את החבורה בהנהגתו 
של דום ומעמיד אותו למבחן .
הסרט מוכיח  שהומור, אקשן, 
המון  וכמובן  מדהימים  נופים 
מתכון  כנראה  הם  מכוניות 
מנצח כיוון שהאולמות מלאים 

עולות. רק  וההכנסות 
סרט פופקורן מושלם- 

מומלץ בחום !

המלצה על סרט

מהיר
8ועצבני
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חבר מועדון למקצועיות בהצגת תעודה, 10% אחוז צבירה מהקניה

הנחה מיוחדת 
למציגים מודעה זו

 הזמנות ומשלוחים בכל רחבי הארץ  במספר : 04-8408083
www.topnail.co.il לצפיה בקטלוג ניתן להיכנס לאתר

שעות פעילות: ימים עד א'-ה' שעות 9:00-19:00 | ו'- 9:00-13:00

מכירת ציוד וחומרים לבניית ציפורניים ולק ג'ל | קוסמטיקה| אסתטיקה
 ספא | פדיקור | מניקור | איפור מקצועי | איפור קבוע ועוד.

מהחברות המובילות בארץ- עדה לזורגן, אנה לוטן, כריסטינה ועוד.

https://www.facebook.com/topnailisrael/
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Accessorize :תיק
FOREVER21 :נעליים
משקפיים רשת הלפרין

קושן  מירקל  מייק-אפ: 
LANCOME

 R E V L O N : ן ו ת פ ש
            ColorBurst Crayon

J'adore Dior   :בושם
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החדש שלכם

מתחם
הבילוי

בקרוב

fרח' התמר 2 יקנעם. כל העדכונים בדף       שלנו קניון G יקנעם

בר אירי
והופעות חיות

בית קפה
בראסרי
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החדש שלכם

מתחם
הבילוי

בקרוב

fרח' התמר 2 יקנעם. כל העדכונים בדף       שלנו קניון G יקנעם

בר אירי
והופעות חיות

בית קפה
בראסרי

צילומי משפחה

מגוון חבילות צילום | לפרטים נוספים: 053-2377550

https://www.facebook.com/ap24design
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מצרכים לבלילה:
עכוס וחצי קמח תופח או קמח רגיל בתו

ספת כפית וחצי אבקת אפייה
3 ביצים

1 כוס אשל
3 כפות שמנת חמוצה

חצי כפית מלח

מצרכים להכנת המלית:
5 ביצים קשות חתוכות לקוביות

חבילת בצל ירוק
חופן שמיר קצוץ דק

פשטידת ביצים טעימה ומפנקת
הכנה:

לקערה  הבלילה  מצרכי  כל  את  הכניסו 
מהכ מחצית  צקו  כעת,  היטב.  עוערבבו 

נוסיף  עכשיו  זכוכית.  תבנית  לתוך  מות 
הבצל  את  הקשות  הביצים  קוביות  את 
דק  הקצוץ  השמיר  ואת  הקצוץ  הירוק 
המלית  יתרת  את  נוסיף  לסיום,  למלית. 

לתבנית.
180מעע של לטמפרטורה  תנור   נחמם 
למשך  לאפיה  התבנית  את  ונכניס  לות 

דקות.  30-35

בתאבון...
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החלב  תכולת  כל  את  לסיר  יוצקים   .1
לרתיחה. ומביאים 

2. תוך כדי בחישה מוסיפים את הביצים, 
הסוכר, החמאה, סוכר וניל ואת הקמח.

וממשיכים  בינונית  לאש  מורידים   .3
לערבב עד שנוצר קרם חלק )כ- 10 דקות 

בערך(.
בתבנית  העוגיות  את  מסדרים  כעת   .4

הקרם. את  לתבנית  ושופכים 
5. נסדר שוב שכבת עוגיות ושופכים את 

הקרם עד שנגמר לכם המקום :(
6. לקישוט לוקחים את העוגיות שנשארו. 
את  ולפזר  לפירורים  אותן  לרסק  יש 

כציפוי. מעל  הפירורים 
במקרר  אותה  ונניח  העוגה  את  ניקח   .7

אותה. שנגיש  לפני  לשעה 

עוגת נפוליאון
                

600 גרם עוגיות 
אוזני פיל מסוכרות מצק עלים

3 ביצים
100 גרם סוכר

3 כפות קמח
600 מ''ל חלב
50 גרם חמאה

1 חבילה סוכר וניל

מצרכים:
לבסיס:

הכנת העוגה:

למילוי:

בתאבון...

עם קרם וניל



050-5214902 | רח' התמר 8, יקנעם30

https://www.facebook.com/MoadonEspresso/
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תיווך דניאל

בנוף לכרמל 3 חדרים
₪ 630,000

רח' הירדן בבני ביתך 6 חד' 
₪ 2,390,000

חנות במרכז פנויה
2500 ₪ + מע"מ

ברמת יקנעם דירת גן 4 חד' 
₪ 1,250,000

רח' מיצר קוטג' 5 חד' + גינה גדולה

₪ 1,400,000

בנוף כרמל, 4 חד'
 ₪ 2500

ברח' אלונים 3 חד', משופצת
₪ 830,000

דירת גן משופצת ונדירה, 5 חד'

₪ 1,590,000

ברח' אורנים דירת 4 חד' 
 ₪ 3,200

למכירהלמכירהלמכירה

למכירה למכירה למכירה

להשכרהלהשכרהלהשכרה

050-5214902 | רח' התמר 8, יקנעם
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http://www.yokneam.biz/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8/
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http://www.yokneam.biz/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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ימי  את  ישראל  עם  מונה  אלה  בימים 
הספירה  ימי  מניין  העומר.  ספירת 
מסתכם בכ-50 יום. הספירה מתחילה 
לאחר  יום  שזה   הסדר,  ליל  למחרת 
בחג  .ומסתיימת  מצרים  יציאת 
תורה.  מתן  יום  שהוא  השבועות, 
את  מסמלת   מזכירה/  הספירה 
ההמתנה המרגשת לליל הכלולות. ואכן 
בין  הקשר  את  מסמל  תורה  מתן  כך. 
בורא  הם  הלוא  הנצחיים  האוהבים 

העולם ועם ישראל.
מנהגי  נוהגים  אלו  שבימים  נזכיר 
 24000 של  מיתתם  בשל  אבלות 
במגיפה,  שמתו  עקיבא  רבי  תלמידי 
מגיפה   . לזה  זה  כבוד  נהגו  ולא  היות 
השבועות  חג  בעומר,  בל"ג  שפסקה 
גם חג הביכורים, את הביכורים  נקרא 
שבהם  המינים  משבעת  מביאים  היו 

נשתבחה ארץ ישראל.
ביום זה עלו לרגל, לבית המקדש , עם 
שהבשיל  והמשובח   הראשון  הפרי 
המקדש  לבית  מקדישים  היו  ואותו 
כהכרת הטוב לבורא העולם על הברכה 
יהודי  בו  מצב  ישנו  כלומר  שהשפיע. 
הלוגיסטיקה  כל  ,עם  לירושלים  עולה 
על  מדובר  היה  ובזמנם  בכך.  הכרוכה 
מנת  על  זאת  וכל  ימים.   10 מינימום 
מובחר  רימון  או  ענבים  אשכול  להביא 
המתבקשת  והשאלה  תודה.  ולומר 
שיהודי  צריך  עולם  בורא  האם  היא: 

אריה שלום
arieslom1@bezeqint.net

פרשת שמיני
ובלבד  הכרוך.  המאמץ  כל  את  יעשה 

שיאמר תודה?
מחנה  לשוק  שליח  לשלוח  לא  מדוע 
יהודה  בירושלים של אז ,שיקנה ארגז 
בשם  ברכה  אגרת   ויצרף  ענבים 

אברהם בן יצחק לצורך העניין?
הרי בסך הכל מדובר באשכול ענבים . 
מבטיח  מי  שהרי   רימונים.  מספר  או 
נראה  בדרך?  מעמד  יחזיקו  שהם 

תמוהה? מסתבר שלא.
עניין הכרת הטוב, המילה תודה ,גם על 
הדברים הקטנים  היא התכלית וחובת 
מובן  אין  יום.  היום  בחיי  המציאות 
ללקט  צריך  היה  מדוע  לשאלה  מאליו. 
הרי  במדבר?  המן  את  מחדש  יום  כל 
מן  להוריד  מגבלה  אין  העולם  לבורא 

בכמות חודשית או שבועית.
יכול  ההרגל  שכח   : היא  התשובה 
להשחית את המידות. כאשר הכל מובן 
והדרך   לי,  מגיע  בחזקת  והכול  מאליו. 
מכאן לעשות ככל העולה על רוחי קצרה 
מאוד. הכרתי אנשים שעל מנת להעניק 
שי צנוע , משקיעים כוחות נפש אדירים. 
בבחירה בעיצוב ובנוסח הברכה, וזאת 
ללא  רגשותיהם  את  להביע  מנת  על 

קשר ליכולות האישיות שלהם.
לכאורה  שנראית  פעולה  על  גם  תודה 
קטנה, משאירה רושם גדול, וזאת בכל 

הרבדים בחיינו.

http://www.yokneam.biz/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99/



