
לוטוס והבנות 
 עושות לנו כבוד
הסטודיו של לוטוס

מסעדת 
בריאות 

טבעונית 
 בודהה
בורגר

חדש ביקנעם
כללית- מרפאה

רב תחומית

עיצוב זה כל הסיפור 
עדי זילברברג 

הצגות תיאטרון
לחודש מרץ 

גיליון 1  | חודש מרץ  |  2017

 עדלאידע
עם נועה קירל
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תוכן העיניינים

4   יקנעם חוגגת
      עדלאידע

5   מבחר הזמנות לאירועים
      דפוס אבנר 

6   הלוחשת לציפורניים
      אליה פיטקיס

8   תעודות לידה לבן ולבת
      דפוס אבנר

 10 זהבה ושלושת הדובים
     הצגות תיאטרון יקנעם

G WOMAN 11 - חודש נשי
      קניון G יקנעם

G 12 עופר
      מעצב שיער

 13 ייעוץ משכנתאות 
     אופק לממון 

14 עיצוב זה כל הסיפור
      עדי זילברברג

16 על האש | הקאמרי
      הצגות תיאטרון יקנעם

17 מכונות קפה 
ESPRESSO CLUB       

18 יום האישה הבינלאומי
      בתיאטרון יקנעם

19 אמת או חובה-הצגות
      תיאטרון יקנעם

 20 חדש ביקנעם- מרפאה רב תחומית        
     כללית

21 מסעדת בריאות טבעונית
       בודהה בורגרס

22 עושות לנו כבוד
      הסטודיו של לוטוס

25 מאמן אישי- אור שאקי
CHIC SHAPE       

26 דרושים 
      ביטוח ישיר

28 פרשת השבוע
      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



3



4

DANA
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DANA & DANI
15.05.17
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מבחר הזמנות לאירועים  | לפרטים נוספים - 052-2828749

https://www.facebook.com/avner.print/
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Eli  a
NAIL  ACADEMY

היא כוכבת עולה בתחום הסטיילינג של הציפורן הנשית, הכול מדוד ומעוטר לפי השיק. 
אליה פיטקיס- הדבר הבא בעיצוב ובניית ציפורניים. ולאחר קילומטראז' של כישרון וניסיון

תעשה לכן בית ספר-מוכנות?!

עיצוב הציפורניים  אליה היא מומחית בתחום 
ועוסקת בתחום כבר יותר מ 4 שנים. היא בונה 
ציפורניים, מציירת על ציפורניים ועושה ממש 

קסמים שלפעמים קשה להאמין.

לתחום  הגעת  למעשה  איך 
"זה  ציפורניים?  ובניית  עיצוב 
מתחום  מגיעה  אני  מצחיק, 
מעצבת  הייתי  השיער.   עיצוב 
ערב  ותסרוקות  כלה  תסרוקות 
עבדתי  אצל סטסדיזיין.  לנשים 
במשך כ- 6 שנים בתחום, אבל 
לא  שזה  לי  הרגיש  זה  איכשהו 

מספיק". היא מספרת לי כי בדיעבד, תחושת 
הבטן שלה הייתה מדויקת.  "מאוד אהבתי את 
לי  נתן  שהוא  ושמחתי  סטס  עם  העבודה 

הזדמנות להציג את יכולותיי".

רגע של התפתחות ויציאה לעולם הגדול
"קצת לפני שסיימתי לעבוד עם סטס, גיליתי 
שזה  מכיוון  מכונן  רגע  היה  זה  בהריון.  שאני 
אילץ אותי לחשוב הרבה יותר על העתיד שלי 

ומה אני יכולה להציע גם לתינוקת 
הקטנה שלי. הבנתי שאני צריכה 

מקצוע שהוא מבוקש, מכניס, 
וכזה שיאפשר לי לייצר 

הכנסה קבועה מידי חודש. 
אז יצאתי לעולם הגדול 

ועיצוב  בבנייה  קורסים  ללמוד  והתחלתי 
ציפורניים. קורס אחרי קורס ועד להשתלמויות 
בינלאומיות בתחום בחו"ל. כשאני מביטה על 
את  שעשיתי  מבינה  אני  לאחור,  היום  זה 

הבחירה הנכונה".

אנשים  הרבה  שלא  לנו  לספר  יכולה  את  מה 
רבים  שלא  דברים  שני  "יש  עלייך?  יודעים 
בחוג  פעם  שהייתי  האחד,  עליי.  יודעים 
היא  מאמין?"  היית  קרקע....   התעמלות 
הוא  השני  "הדבר  צוחקת.  מחייכת 
והשתתפתי  צלפים  בקורס  שהשתתפתי 

בתחרויות. הייתי ממש טובה בזה". 

אבל  פנוי.  זמן  הרבה  לי  "אין 
מאוד  אני  קצת,  לי  כשיש 
הזמן  כל  אני  ללמוד,  אוהבת 
מה  בכל  ומתעדכנת  לומדת 

שחדש ומעניין בתחום זה".. 
הפנאי?  בשעות  לעשות  אוהבת  את  מה 
"תראה" היא אומרת לי, "אין לי הרבה זמן פנוי. 
אבל כשיש לי קצת זמן פנוי לעצמי אני מאוד 
אוהבת ללמוד. חשוב  לי להיות תמיד בקידמה. 
עצמי  את  ולהעשיר  ללמוד  אוהבת  אני  לכן 
לומדת  הזמן  כל  אני  האומנותי.  בתחום 
בתחום  ומעניין  שחדש  מה  בכל  ומתעדכנת 

זה".

להיות 
תמיד 

בקידמה 

"

חשוב לי ""

https://www.facebook.com/eliyanailacademy/
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Eli  a
NAIL  ACADEMY

תשובות
במשפט קצרצר
הדבר הכי יקר לך?

אימא שלי. למדתי ממנה המון 
והיא עוזרת לי המון בחיי.

מה השאיפות שלך?
פתיחת סניף של סלון ציפורניים ביקנעם

ובית ספר ללימודי בניית ציפורניים.
תל אביב או יקנעם?

לא עוזבת את יקנעם!
ולסיכום- כמה מילות השראה לנשים 

"תנסי שוב ושוב כי רק מי שמנסה וטועה מצליחה".

054-4643309

https://www.facebook.com/eliyanailacademy/
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תעודת לידה לבן

 תעודת לידה
 3 חלקים

 21X29.7 :מידה
 + מסגרות לתמונה 
במגוון עיצובים  

דפוס אבנר - 052-2828749

https://www.facebook.com/avner.print/photos/a.711450555696822.1073741828.708812639293947/734994836675727/?type=3&theater
https://www.facebook.com/avner.print/photos/a.711450555696822.1073741828.708812639293947/734994836675727/?type=3&theater
https://www.facebook.com/avner.print
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תעודת לידה לבת

 תעודת לידה
 3 חלקים

 21X29.7 :מידה
 + מסגרות לתמונה 
במגוון עיצובים  

דפוס אבנר - 052-2828749

https://www.facebook.com/avner.print/photos/a.711450555696822.1073741828.708812639293947/726688457506365/?type=3&theater
https://www.facebook.com/avner.print/photos/a.711450555696822.1073741828.708812639293947/726688457506365/?type=3&theater
https://www.facebook.com/avner.print


10 052-8990005  04-9893401  : טל'
עלית יקנעם   ,11 אלונים  רח’ 

־זהבה ושלושת הדובים
תיאטרון אורנה פורת    

הצגה לגילאי 3-6

יום ב'  6/3/17
שעה 17:30

https://www.facebook.com/teatron.yoqneam/
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https://www.facebook.com/ofer.gavriel
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משכנתא 
הגדול  לרגע  הגעתם   אז 
בליבכם   ויש  דירה   לכם  לרכוש  עומדים  ואתם 
המון  תקוות. אבל רגע... רגע.... מה פה קרה? 
לקחתם משכנתא מהבנק ללא ייעוץ או הכוונה?

בטובתכם,  רוצה  שהבנק  בטוחים  הייתם  כן, 
בסיפור. המרוויח  הצד  הוא  לעשות  מה  אבל 

 
כיצד  עכשיו?   עושים   מה   אז    נו... 
אלפי  ועשרות  מכווצים  המשכנתא  את 
של  למקצוענים  פונים  חוסכים?  שקלים 
המון!    - לחסוך  ומתחילים  לממון  אופק 

משחקים. לא  במשכנתא  כי 
אליכם יחזרו  ונציגינו  פרטיכם  לנו  השאירו 
 w w w . o f e k m a m o n . c o m
למשכנתאות. מומחים   - לממון  אופק 

https://www.facebook.com/ofek.mamon2013/


14

 אף פעם לא להיות כוס מלאה, 
תמיד להשאיר מקום קטן לספק- כי הוא 

תמיד עוזר לנו להתחדד יותר

"
"

עדי זילברברג
050-2600627

>>>

https://www.facebook.com/adizildesign/
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כמה מילים על עיצוב: 
 אסתטיקה תמיד תפסה מקום מרכזי בחיי, 
עוד בתור נערה אני זוכרת שתמיד היתה 
חשובה לי החזות של מקומות שנכנסתי 
אליהם.היום אני מאוד מקבילה את עיצוב 
הפנים כמראה לפנימיות האדם, עומקים, 
בדומה  חומרים-  טקסטורות,  רבדים, 
נגמר,  לא  שלעולם  עומק  האדם,  לנפש 
גילויים חדשים על אישיותנו וצדדים שלא 
הכרנו.ומכאן שהעיצוב שלי מאוד דינאמי 

ואינסופי במגוון האפשרויות.

מה מרגישים כשמסתיים פרוייקט?
כשאני  אדיר,בעיקר  סיפוק  של  תחושה 
שלא  הלקוחות  בעיניי  הניצוץ  את  רואה 
או  הדף,  על  מסקיצה  איך  מאמינים 
חיים  מקבל  הרעיון  ממוחשבת,  הדמייה 

והופך למציאות...

יודעים  אנשים  הרבה  שלא  עובדות   2
עלייך: 

בצעירותי ניגנתי על סקסופון,
אני מאוד רוחנית.

העיצובי  הסגנון  את  שואבת  את  מאיפה 
וסביב  סביבי  שיש  דבר  מכל  שלך? 
משמעותית  הכי  ההשראה  הפרוייקט. 
עבורי לכל פרוייקט הם הלקוחות עצמם, 
האישית,  ברמה  אליהם  מתחברת  אני 
מנהלת איתם הרבה שיחות על מגוון רחב 
של נושאים ומשם אני מוצאת את נקודת 

הפתיחה לתכנון ולעיצוב עצמו.

נקודת מבט והשראה נשית:
של  התווך  עמוד  היא  אישה  מבחינתי 
כל  ומסופקת  מאושרת  כשהיא  הבית, 
צריכה  אישה  כל  לכן  מאושר-  הבית 
להשקיע קודם כל בעצמה, להיות שלמה 
ועם הדרך שבה היא  עם הבחירות שלה 

בוחרת לחיות.
ואי אפשר בלי טיפ קטן בעיצוב:

תמיד  מלאה,  כוס  להיות  לא  פעם  "אף 
כי הוא תמיד  להשאיר מקום קטן לספק, 

עוזר לנו להתחדד יותר".

זה כל הסיפור
עדי זילברברג, 34, נשואה ואמא ל-2 בנות, מתכננת ומעצבת פנים. 

עיצוב <<<

מה המוטו שלך בחיים? 
ללא ספק "חיה ותן לחיות" אם כל אחד 
יסתכל על עצמו וקידומו האישי, יפסיק 

לחפש אשמים ויצמח מתוך משברים, אין 
ספק שהעולם שלנו היה טוב יותר...

https://www.facebook.com/adizildesign/
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בקיבוץ  וצביקה   רוחל'ה  של  ביתם  בחצר 
יום  למסיבת  מוכן  הכל  יזרעאל,  בעמק 
העצמאות.  הבן, שגדל פה ועזב, חוזר הביתה 
לחג, לביקור מברלין עם אורחת שההורים לא 
ציפו לה. וגם הוא, שלא היה פה ארבע שנים, 
לא מצפה לפגוש את סבתו כשהיא סיעודית 
ומטופלת בידי עובד זר וגם לא את אהובתו 

המיתולוגית, שתפתיע בביקור. 
המטוסים  מתיחות.  בחזית,  כמו  בעורף, 
מהחדר  והחדשות  העמק  בשמי  שעוברים 
השני, "מאתגרים" את כל הנוכחים. אל תוך 
השעות הקטנות של הלילה, בתוך עשן המנגל 
ושירי הארץ הישנה והטובה, הכל יצוף אל פני 

השטח. ויהיה "שמח"...

על האש | הקאמרי
052-8990005 מחזה ובימוי: דרור קרן  04-9893401  : טל'

עלית יקנעם   ,11 אלונים  רח’ 

יום ב'            
יום ג'
יום ד'
יום ה'

מוצ”ש'

27/3/17
28/3/17
29/3/17
30/3/17
1/4/17

שעה 18:00 
שעה 20:30 
שעה 20:30 
שעה 20:30 
שעה 21:00

https://www.facebook.com/teatron.yoqneam/
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איך אתה אוהב את זה
חזק או חלש?

https://www.facebook.com/MoadonEspresso/
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אמת או חובה
052-8990005 הצגה משירי קובי אשרת            04-9893401  : טל'

עלית יקנעם   ,11 אלונים  רח’ 

יום ג'  14/3/17
שעה 17:30

הצגה לגילאי 6-10

https://www.facebook.com/teatron.yoqneam/
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מוסקה

 מנה חדשה מוגשת בחום היישר משולחנו
של השף במסעדת בודהה בורגרס יקנעם

            - אורז, שעועית אדומה, עגבניות, 
פלפלים אדומים וחצילים בתיבול עדין של 

עגבניות מיובשות ועשבי תיבול אפויים 
בתנור. כל אלה מגיעים עם תפו"א 

וחצילים מוקרמים בטחינה, חרוכים קלות-  
מוגש במחבת אישית ובליווי סלט עלים.

קניון G | התמר 2, יקנעם עלית מסעדת בריאות טבעונית
 | כשרה למהדרין

קניון G | התמר 2, יקנעם עלית
Buddha Burgers Yokneamf 04-8266222

מסעדה  היא  יקנעם  בורגרס  בודהה  מסעדת 
ומבחר  טעים  מזין  אוכל  המגישה  טבעונית, 
במתכונים  ומרקים  תבשילים  של  רחב 
ייחודיים. כל האוכל מוכן במקום מחומרי הגלם 
מתאפיינת  המסעדה  ביותר.  האיכותיים 
תוכלו  במסעדה  וביתית.  נעימה  באווירה 
גלוטן,  ללא  מנות  של  רחב  מבחר  גם  למצוא 
הבישול  לחובבי  הנמכרים  טבע  מוצרי  מבחר 

וגם מיצים טבעיים ושייקים מזינים וטעימים.

איש    40 עד  אירועים  נערכים  במקום 
לאירועים.  למהדרין  כשר  טבעוני  בקייטרינג 
מראש.  יומיים  בהזמנה  עוגות  להזמין  ניתן 
עושים  משלוחים ליקנעם, אליקים, עין העמק, 
רמות מנשה, רמת השופט, עין השופט, קיבוץ 
כפר  ישי  רמת  הזורע,   קיבוץ  גלעד,   , דליה 
מגידו,  עוז,  מדרך  העמקים,   שער  יהושוע,  

יוגב, בת שלמה וקריית טבעון

https://www.facebook.com/BuddhaYokneam/
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עושות לנו 

שבע  באר  בעיר  נערכה   24.2.17 שישי  ביום 
 Star Dance בשם  ארצית  ריקודים  תחרות 
2017" במכללת קיי. לתחרות הגיעו מתחרות 
מכל רחבי הארץ במטרה לקטוף את המקומות 

הגיעה  זו  לתחרות  קטגוריה.  בכל  הראשונים 
לוטוס  של  הסטודיו  וצוות  דהרי  בנימי  לוטוס 
המקומות  את  לקטוף  ויחידה-  אחת  במטרה 

הראשונים! לא פחות מזה.

ועשו זאת ובגדול!
בנות   32 עם  הגיע  לוטוס  של  הסטודיו 
שבאו לקחת את המקום הראשון

כבוד גדול
>>>

https://www.facebook.com/studio.lotus.b/
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לפרטים והרשמה:

לוטוס: 052-7020525
רח' התמר 3, אזור התעשייה יקנעם

 )מאחורי בניין כוכב ההיטק(

באימונים  ''קשה  שאומר  חכם  משפט  יש 
להצלחה  ''הדרך  לוטוס.  אומרת  בקרב''  קל 
מאמינה  אני  זיעה.  טיפות  בהרבה  רצופה 
נחישות,  במטרה,  דבקות  קשה,  בעבודה 
הכרחיים  רכיבים  אלו  והתמדה.  מחויבות 
להצלחה, ובלעדיהם לא ניתן להגיע לתוצאות. 
השמיים הם הגבול, תמיד יש לאיפה לשאוף 
היא  ומקיימת.  אומרת  לוטוס  ולהשתפר''. 
אימונים  במסגרת  יתאמנו  שהבנות  מקפידה 
משמעת,  על  דגש  מושם  בה  אינטנסיבית 
עבודה קשה, דיוק, הקשבה והכי חשוב שיתוף 
פעולה בין הבנות לבין עצמן. ''חשוב לי ליצור 
גיבוש ואחדות בין הבנות. אני מאמינה כי רק 
כך ניתן ליצור תקשורת טובה ושיתוף פעולה 

מיטבי לצד הישגיות ותחרותיות''.

הישגים בחו''ל וגם בארץ
דאנס  האירובי  נבחרת  שבה  האחרון  בקיץ 
של לוטוס מתחרות בין אומית בבולגריה, שם 

קטפה את גביע הגראנד פרי. גם הפעם
לא  הבנות   Star Dance 2017 בתחרות 
אכזבו. הסטודיו של לוטוס הגיע עם 32 בנות 
זאת  ועשו  הראשון  המקום  את  לקחת  שבאו 

ובגדול!
להלן תוצאות התחרות של הנבחרת 

המופלאה:
בקטגוריה ריקוד קבוצתי במסלול התעמלות, 
גילאי 9-11 זכו במקום ראשון 9 בנות מקבוצת 

הנבחרת הצעירה.

גילאי  התעמלות,  במסלול  קבוצתי  בריקוד 
מקבוצת  בנות   4 ראשון  במקום  זכו   11-14
מקום  'קלינקה'.  בריקוד  הבוגרת,  הנבחרת 
בריקוד   הבוגרת,  הנבחרת  בנות   15 זכו   2

'קאובוי'.
בקטגוריה ריקוד קבוצתי במסלול מחול, גילאי 
בריקוד  בנות,   8 הראשון  במקום  זכו   14-17

'מזרחי'.
בקטגוריה ריקוד סולו במסלול התעמלות גילאי 
9-11 זכתה במקום הראשון דיאנה מושיאקוב 

ובמקום השני זכתה נגה שמלכר.
בקטגוריה ריקוד סולו במסלול התעמלות גילאי 

11-14 זכתה במקום הראשון נויה יעקב.
גילאי  מחול  במסלול  סולו  ריקוד  בקטגוריה 
14-17 זכתה במקום ה1 סיון מטסרו שרקדה 
ריקוד היפ הופ. בקטגוריה ריקוד דואט במסלול 
הראשון  במקום  זכו   14-17 גילאי  התעמלות 
סיון מטסרו ואור פסחוביץ שרקדו ריקוד היפ 

הופ.

ומה מצפה לנו בהמשך?
בתאריך 13/7 יתקיים מופע סוף שנה בהיכל 

התרבות ביוקנעם.
בין לאומית  20/7 נשתתף בתחרות  בתאריך 

בפראג בה ישתתפו 6 בנות מהסטודיו.
נאחל לכולן המון הצלחה

קרדיט לצילום התמונות- גלית סלמה ויוסי דהרי

אימונים קשים מובילים לתוצאות טובות

''בכישרון רגיל ועם התמדה בלתי רגילה אפשר להשיג כל דבר''
                                                           )תומאס פ.בקסטון(

>>>

https://youtu.be/zdutMef465o
https://youtu.be/sbZBdtE2JBY
https://www.facebook.com/studio.lotus.b/
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איך את אוהבת את זה
ארוך או קצר?

https://www.facebook.com/MoadonEspresso/
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איך את אוהבת את זה
ארוך או קצר?

http://www.yokneam.biz/?p=2905
http:// https://www.facebook.com/Chic-shape-1090159244394424/
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http://www.yokneam.biz/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
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