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מבשלים בסטייל
והאירוח,  הבישול  עולם  את  המובילה  החברה  “נעמן”, 
הכוללת  החדשה  השנה  ראש  קולקציית  את  משיקה 
החג  לרגל  ועוד.  וטיגון  בישול  כלי  מטבח,  אביזרי  הגשה,  כלי  שלל 
מציעה “נעמן” שלל מבצעים אטרקטיביים במיוחד: 1+1 על כלי הגשה 
ומערכות אוכל, עד 50% הנחה ברכישת מגוון כלים, סירים ומחבתות. 

ניתן למצוא בחנויות הרשת גם מבחר עשיר של מארזי מתנה מהודרים שחוסכים בעלויות ובזמן – 
רק להגיע ולקחת.
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כחול בפנים כחול בחוץ
עונת האביב עוד רגע בעיצומה וזו הזדמנות מצוינת לשיפוץ 
 – קנאופ  אורבונד  מבית  חדש  לוח  ובחוץ.  בפנים  הבית 
מיועד  הלוח  האולטימטיבי.  הפתרון  הוא   BLUE[EX[
לחיפוי קירות חיצוניים בשילוב שכבת בידוד תרמי למעטפת התרמית של 

ידידותי לסביבה, עמיד בפני עובש, מים, לחות  לוח עמיד אש, קל,  הינו   BLUE[EX[  .המבנה
ותנאי מזג אוויר שונים, באמצעות ליבת גבס מיוחדת ויריעת סיבי זכוכית משני צדיו. 

אין שמחה אלא ביין
בוטיק משפחתי הממשיך מסורת  יקב  הנו  בן-חיים  יקב 
יין   .1932 מאז   דורות,  שישה  לפני  שהחלה  יין  גידול 
השרדונה של יקב בן-חיים מגיע מכרמי היקב בהר מירון, 
אחרי התיישנות של עשרה חודשים בחבית עץ אלון חדשה המעניקה 

ליין חמאתיות ושומרת על אופיו הרענן של הפרי. הוא מפגין ניחוחות מהנים של לימון ואגס, עם 
רמזים של פרחים טריים, ומתאים עם דגים, פסטות וגבינות.
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עורכת המדור: נילי תיק tik.nili@besheva.co.ilהאינפורמציה במדור זה מטעם החברות ועל אחריותן

פלטינום של מזכרת
‘מלכות  אתם מוזמנים להכיר את הדור הבא של המזכרות לאירועים. 
‘פלטינום’.  היוקרתית  המוצרים  סדרת  את  להשיק  שמחים  וקסברגר’ 
לכלה,  תפילה  שבת,  זמירות  מוצרים:  מגוון  כוללת  החדשה  הסדרה 

תפילת השל”ה, ברכת המזון, סדר הסימנים לראש השנה, סדר הבדלה, הדלקת נרות שבת. פנים 
המזכרת מעוצב ומעוטר כמסורת בית ‘וקסברגר’, בעיצוב מרשים באותיות בוהקות קלות לקריאה, 

עם כריכה חיצונית, קשיחה ויוקרתית. ניתן להשיג בטרקליני ‘מלכות וקסברגר’ 1599-500-830.

מתחת לאף
תערוכת הצילום “מתחת לאף”, מאגדת את העבודות הנבחרות 
בשערי  ילדים  דיאליזה  ביחידת  לצילום  הקורס  תלמידי  של 
צדק. האתגר הגדול בקורס הוא העובדה שהתלמידים מגיעים 
לטיפולי דיאליזה ומתחברים למכונת הדיאליזה ללא אפשרות לקום מהמקום. 

מטרת התערוכה היא לגרום לצופים להרגיש, להבין ולשאול ובעיקר לחשוב על כך שלפעמים לא 
צריך לחפש רחוק כדי להגיע לדברים מופלאים. הם הרבה פעמים ממש כאן... “מתחת לאף”.
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שינה טובה
עורכת  המזרנים”  “עולם  רשת  החדשה  השנה  לקראת 
גדולי  הגדולים.  מהמותגים  כמה  של  מכירות  מבצעי 
לשנה  מיוחדות  הנחות  ונותנים  מצטרפים  היצרנים 
“רילקס”  “פולירון”  ו  גב”  “ד”ר  קויל”  “קינג  “סימונס”  השנה  החדשה. 

ו-”הירוהיטו” משתתפים במבצע “שנה טובה-שינה טובה”. לרגל פתיחת הלימודים, יש מבצעים 
מיוחדים גם על ספות נוער של “וידר”, “סימונס”, “רילקס” ו”עמינח”. מהרו לפני שייגמר.

כוכבים בחדרה
יתקיים  במסגרת אירועי הקיץ של עיריית חדרה 
אברהם  החסידי,  הזמר  מגדולי  אחד  של  מופע 
וחנן  בניון  עמיר  הזמרים  את  שיארח  פריד, 
גנדלמן,  צביקה  העיר  ראש  במעמד  יתקיים  האירוע  ארי.  בן 
יו”ר  ומ”מ  בוסקילה,  אלי  עו”ד  תורנית  תרבות  תיק  מחזיק 
נורדמן,  בנצי  הרב  חדרה(  תיירות  לפיתוח  )החברה  “נחלים” 
הבולטים  אחד  הברית,  ארצות  יליד  פריד,  רב.  קהל  ובפני 
השואבים  שירים  מבצע  העולם,  ברחבי  החסידי  הזמר  בתחום 

עימו  בראיונות  קודש.  וספרי  מדרשים  תפילות,  מתוך  מוכרים  יהודיים  את השראתם מטקסטים 
גשר  מהווים  והשירה  המוסיקה  השמים.  מן  שליחות  זו  קהל  בפני  שהשירה  תמיד  מציין  הוא 
בניהול  המופע,  ישראל.  עם  את  ולחזק  לעודד  לשמח,  כדי  העולם  לכל  להגיע  ניתן  שבאמצעותו 
 20:30 בשעה  ה-7.9,  חמישי  ביום  חדרה,  נחל  בפארק  יתקיים  סטופל,  יובל  של  וניצוח  מוסיקלי 
 04-6202157 בטלפון:  תורנית  לתרבות  במחלקה  לרכוש  ניתן  כרטיסים  מ-19:30(.  קהל   )כניסת 

ב-60 ₪ במכירה מוקדמת.
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המחלקה 
לתרבות תורנית

קפוא וטוב לו
חברת ‘ליבהר’ מבית אלקטרה מזמינה אתכם לקראת החגים 
להתחדש באחד ממגוון המקפיאים המתקדמים של החברה. 
כך תוכלו להקדים ולהיערך לקראת ימי החגים תוך ידיעה כי 
האוכל שלכם יישמר טרי וטעים ממש כפי שהכנתם אותו. 
מבצע מיוחד לרגל החגים: קונים אחד ממגוון מקפיאי ‘ליבהר’ ומקבלים סט 
 סירים מבית נעמן במתנה )בשווי כ-1250 ₪(. המבצע המיוחד בתוקף בין 

א’ אלול – ח’ תשרי ) 23.8-28.9.2017(.

הפסקה טעימה
ארוחת ‘עמק’ היא ארוחה מזינה ומהנה שכל ילד ישמח 
‘תנובה’ מפתיעה  לקבל בבית הספר.  להשלמת החוויה 
‘עמק’  של  אוכל  מפיות  לעיתונים  ומצרפת  הילדים  את 
מחשבה  הושקעה  המפיות  בעיצוב  עשר.  להפסקת 
ידועה  ‘עמק’  גבינת  וכייפית.  נעימה  אווירה  לילדים  רבה בכדי להעניק 

ביתרונותיה ובערכיה התזונתיים - היא עשירה בחלבון, סידן ו-B12. המגוון העשיר של גבינות 
עמק, מאפשר את שילובן בכל ארוחה.

עידוד ילודה
במהלך  יוצא  הישועה’  ‘מעייני  הרפואי  המרכז 
שיעודד מיילדות להצטרף לצוות המרכז. בחדרי 
יותר  מתקבלות  הישועה’  ב’מעייני  הלידה 
מ-12,000 לידות בכל שנה. צוות הרופאים, האחיות והמיילדות 
החולים  בית  ומקצועי.  מיומן  ובעולם,  בארץ  מהטובים  הוא 

החליט לתגמל את שבע המיילדות הראשונות שיתקבלו לעבודה והן יזכו במענק חד-פעמי גדול 
במיוחד אם יעמדו בתנאי הסף ויתקבלו לעבודה. בנוסף, הוחלט לשפר את תנאי העבודה והשכר 

לכלל המיילדות והאחיות במרכז הרפואי.
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מקצועיות לא רק בחוץ
החלה  ובעולם,  בארץ  פנים  דלתות  לשיווק  תייר, מפעל  דלתות 
הדלתות  מחברות  אחת  היא  וכיום  ב-1991  משפחתית  כחברה 
מוצרים  פיתוח  על  עובדים  בחברה  במשק.  הגדולות  היצרניות 
חדשנים, תכנון ייצור, ייצור, בקרת איכות, שיווק ,פרויקטים, מכירות והתקנות. 
לאחרונה פיתחה החברה מוצר בלעדי: דלת אינפינטי - עמידה במים. אולמות 
ינאי פתח תקוה, מרכז  רח’ אלכסנדר  רח’ שוהם אזור תעשייה ברקן,  התצוגה: 

מסחרי שילת.
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הגנה ראויה
הראוטר ההיברידי, הדור הבא של הראוטרים: בעזרתו ניתן 
אחת  הגנה  למשל  בית,  באותו  שונות  הגנה  רמות  להגדיר 
למכשירים של ההורים והגנה אחרת למכשירים מהם גולשים 
הילדים. בשבועות האחרונים הפעילה רימון את הראוטר ההיברידי לאלפי 
לקוחותיה, הגולשים היום עם רמת הגנה שונה למכשירים השונים בבית, 

יינתן השירות ללא תוספת תשלום. לפרטים   – והפידבקים מצוינים. ברכישת הראוטר ההיברידי 
נוספים והצטרפות: 1-800-222-234 או “אינטרנט רימון” בגוגל.

מתלבשות לחג
וזהבה”.  “אורית  לסניפי  השבוע  הגיעה   2018 קולקציית 
רקמות  ייחודיים  מבדים  ומחמיאה,  קלאסית  חג  קולקציית 
וטקסטורות.  בדים  ושילובי  במיוחד,  מעניינות  וגזרות 
בואי  רחב.  גילאים  לטווח  ומתאימה   36-50 במידות  מגיעה  הקולקציה 
רובינא 22 פתח  | חנה  ירושלים  גבעת שאול,   3 ופנקי עצמך לחג: שטנר 

תקווה | 052-4474703 | 050-6211019.
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13 נקיון של שנה חדשה
“פרסיל”, ג’ל הכביסה המוביל והנמכר ביותר בישראל ממשיך להוביל, 
משופרת  בפורמולה  “פרסיל”  של  והמוכרים  האהובים  הניחוחות  עם 
ומרוכזת יותר, נוסחה חדשנית עם מיליון מסירי כתמים פעילים. פיתוח 
בלעדי ל”הנקל סוד” מבטיח כושר ניקוי גבוה עם חדשנות בלעדית המותאמת במיוחד 

למדינות חמות, משום שלחום יש השפעה מהותית על אפקטיביות האנזימים בפורמולה ועל כושר 
הניקוי. הפורמולה מיוצרת בתוספת טכנולוגיה המבטיחה את הישארות הניחוח לאורך זמן. 
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חתונה ללא גלוטן
בחתונה שלכם מגיע לכולם להנות מהאוכל: היכרות עם 
חבר חולה צליאק שמגיע לחתונות ואירועים עם סנדוויץ’ 
מהבית הובילה את אריאל קרמרסקי, מנכ”ל ובעלים של 
אורנג’ קייטרינג להשיק תפריט מיוחד לחתונה ללא גלוטן. לרגל השקת 
התפריט: תפריט מנות ללא גלוטן בחתונה “סטנדרטית” ללא עלות, עד 

הרגיל.  מהמחיר  ב-5%  הנמוך  השקה  במחיר  גלוטן  ללא  מלאה  חתונה  או  מנות,   10 של  לכמות 
לפרטים נוספים: משה 0523211700.
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