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תוכן שיווקי

הלוחש לכלבים: מאלפי כלבים בשרון
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ניר סלע: שירותי הקלטה ותמלול

הדרכת הורים בשרון: הכירו את המובילים בתחום
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התחדשות עירונית: ממלכה של אי ודאות

ייעוץ מיני מומלץ במרכז
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שדכנים מומלצים במרכז

Mommy makeover: הטרנד המוביל בניתוחים הפלסטיים
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טיפול בזיהומים חוזרים במרכז

עורכי דין במרכז שכדאי להכיר
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מאמני זוגיות במרכז הארץ: הפתרון לזוגיות האידיאלית קרוב מתמיד

הכירו את המגשרים המומלצים בשרון
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דעות מקומיות

הנתון המזעזע מכולם, או: כך תרוויחו את הזכות לקטר | הטור של חנה בית הלחמי

לקרוא להם אופניים זה חלק מהטיוח | הטור של חנה בית הלחמי



https://www.tzomet-hrz.co.il/election/15030
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"חופשות בארץ לא זולות והמחירים בחו״ל מפתים"

היחס שקיבלתי מזכיר את היחס של שוטרינו לאלימות במשפחה| הטור של חנה בית הלחמי

משהו בוער לכם? כתבו לנו על זה

schgrouphz@gmail.com
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יוגה בשקיעה בהרצליה. צילום: עיריית הרצליה

לא לשכוח מזרן: פסטיבל יוגה על המים יתקיים במרינה, יריד ספרים ייפתח בקניון

עוד באירועי השבוע בהרצליה והסביבה: מחווה לזמרים הישראלים הגדולים, תערוכת ציורים מונגשת, בזאר יד
שניה וסטנדאפ של רועי לוי

פורסם בתאריך: 16.6.19 07:50

מאת: מיטל ליאור-גוטמן ודניאל סלגניק
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# פסטיבל "יוגה על הים" לכל המשפחה יתקיים ביום חמישי (20.6), בין השעות 23:00-18:30, וביום שישי (21.6), בין השעות 18:00-6:00 במרפסת חוף אכדיה בהרצליה
ובשלושה מתחמים נוספים ברחבת המרינה הרצליה. במועד זה מצוין ברחבי העולם יום היוגה הבינלאומי. באירוע יהיה ייצוג למגוון שיטות יוגה, סדנאות יוגה נשימה, הרצאות,

מדיטציה, יוגה עם מוזיקה חיה, קערות טיבטיות ופעמוני רוח, משחקי יוגה לילדים ויוגה אתגרית לבני נוער. אירוע ייחודי נוסף יהיה שיעור יוגה סאפ על גלשנים, בו ניתן יהיה לתרגל
יוגה במים על גלשנים. כמו כן, כחלק מהפסטיבל תתקיים הקרנה מיוחדת במועדון השיט של הסרט "יוגה היא" על אישה שחשבה שיש לה הכל עד שאיבדה את אמה שחלתה בסרטן

ויצאה למסע חובק עולם בו מצאה משמעות רוחנית לחיים ואת השמחה שבתוכה מחדש באמצעות תרגול יוגה. ההקרנה תהיה משולבת בהרצאה. בפסטיבל ישתתפו מרצים ומורים בעלי
שם בתחום, בהם מדריכת היוגה הבינלאומית אירנה טרובניקוב, מדריכה ראשית בסטודיו של מאסטר היוגה דארמה מיטרה. המנחה הראשית היא אורית אופיר, מורה מוסמכת

לוויניאסה יוגה, yin yoga, פילאטיס וצ'יקונג. אופיר היא יוזמת ומנחת הפרויקט "יוגה בשקיעה" בהרצליה שהחל לפני 14 שנים. לצפייה בתוכנית הפסטיבל באתר היכנסו לאתר
החברה העירונית לפיתוח תיירות. יש להצטייד במזרני תרגול.

# החל מיום שלישי (18.6) ומדי יום שלישי בחודשיים הקרובים, בשעות 22:00-20:00, יתקיימו במרינה הרצליה הופעות מחווה לזמרים ולזמרות הישראליים הגדולים בכל הזמנים,
ובהם אריק איינשטיין, יגאל בשן, צביקה פיק, ירדנה ארזי, עפרה חזה, שושנה דמארי ואחרים. המפגש הראשון שיתקיים השבוע יוקדש לשירים שכתבו, הלחינו ושרו יגאל בשן

וצביקה פיק. שבוע לאחר מכן יתקיים מפגש "כולם שרים על אריק", משיריהם של אריק איינשטיין, אריק לביא ואריק סיני. מפגשים נוספים יוקדשו לקלאסיקות של שושנה דמארי
ויפה ירקוני, לשיריהם של יורם טהרלב ודן אלמגור, של נעמי שמר ונורית הירש, ושל נחום היימן ויאיר רוזנבלום. יתקיים גם ערב שכולו שירים בניחוח ישראלי ים תיכוני ומפגש

סיום עם זוכה האירוויזיון יזהר כהן, אחותו ורדינה כהן ובנה קשת בן זאב. בכל האירועים יוקרנו מילות השירים על גבי מסך לשירה בציבור עבור הנוכחים.

# בקניון שבעת הכוכבים יתקיימו השבוע יריד ספרים עם מבצעים והטבות ופעילויות לילדים המוקדשות לשבוע הספר. ביום שלישי (18.6) תתקיים סדנת בישול של "סטאר שף",
שבה יכינו הילדים פשטידת תירס בהשראת הסיפור "בים בם בם תירס חם". שבוע לאחר מכן (25.6) הם יכינו עוגת גזר בהשראת הסיפור "אליעזר והגזר". בסדנת האמנות השימושית

יכינו הילדים את הפיל מתוך הסיפור "הפיל שרצה להיות הכי" (19.6) ושבוע לאחר מכן (26.6) יכינו הילדים בובות אצבע מהסיפור "הנסיכה והצפרדע". בסדנת הפלסטלינה יכינו
הילדים יצירות בהשראת שבלול בצנצנת (20.6) והצב בצבוץ ((27.6). הכניסה חופשית.

# במתנ"ס יד התשעה של המרכזים הקהילתיים הרצליה מבית החברה למתנ"סים נפתחה בשבוע שעבר תערוכת אמנות מונגשת – ART for ALL. התערוכה היא יוזמה משותפת של
המתנ"ס ושל סטודנטים מהמרכז הבינתחומי הרצליה שמטרתם הייתה לייצר תערוכה שתאפשר לכל הצופים בה חוויה רב חושית. בתערוכה, שתוצג במתנ"ס עד סוף השבוע הבא,

מוצגות יצירות של סטודנטים מבתי ספר לאמנות ברחבי הארץ, ביניהם מהאקדמיה לאמנות "בצלאל", והיא מאפשרת למבקרים ליהנות מיצירות אמנות תוך שימוש בחושים שונים
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מלבד חוש הראייה. חלק מהיצירות ניתנות למישוש, והמוצגים תלויים בגבהים שונים כדי שיהיו נגישים גם לאנשים בכסאות גלגלים וילדים. הכניסה חופשית. ניתן לבקר בתערוכה
בשעות הפעילות של המתנ"ס: בין השעות 9:30 בבוקר עד 22:30.

# מועדון ליונס פנינת השרון ברעננה, בשיתוף פעולה עם אגף הרווחה של העירייה, מארגן בזאר יד שנייה ענק שמטרתו איסוף תרומות לבעלי מוגבלויות ברעננה. בבזאר הזה,
שיתקיים ביום שישי, תוכלו ליהנות ממסע קניות נטול ייסורי מצפון, בידיעה שמאה אחוז מההכנסות של הבזאר הולכות למטרה טובה. בין הפריטים בגדים, תכשיטים, כלי בית ומתנות.
אברהם שרם, חבר מועדון ליונס פנינת השרון: "בבזאר הקודם שנערך באוקטובר גויסו מספיק כספים על מנת לאפשר לבעלי מוגבלויות לערוך טיול לטבריה ופעילויות נוספות שתרמו

וגרמו להם לאושר רב. אנחנו מזמינים את תושבי רעננה לבוא ולתרום למטרה טובה וליהנות מהדרך". הבזאר יתקיים ביום שישי, 21 ביוני, בין השעות 13:00-10:00 ברחבת יד
לבנים, רעננה. הכניסה חופשית, הציבור מוזמן.

# רועי לוי, אחד הקולות המקוריים והיחודיים בסטנד אפ הישראלי בשנים האחרונות, מביא את המופע החדש שלו לרעננה. במופעו החדש אין כמעט נושא בו לוי לא נוגע: החל מכל מה
שבינו לבינה, דרך ילדים, הורים ועבודה, ועד קידמה, פייסבוק וגוגל. קריירת הסטנדאפ של לוי מתפרשת על פני שלושה עשורים, במהלכם החל להופיע במסך הקטן כשהתארח

בתכניות "פרפר לילה", "של מי השורה הזאת", "לא נפסיק לצחוק" ו-"הקו האדום". לוי פרץ לתודעה הציבורית בתכנית "דאבל דייט" בערוץ ביפ, שזכתה להצלחה גדולה, ולאחר מכן
כאשר הנחה את התכנית "מחוץ לחוק". המופע יתקיים ביום חמישי, 20 ביוני, בשעה 21:30 ביד לבנים, רעננה. מחיר כרטיס הוא 85 שקלים, ניתן לרכוש במוקד "קול טיקט" בטלפון

*8864

הירשמו עכשיו לקבלת עדכונים על הנושאים שמעניינים אתכם
הרשמה בקליק

אולי יעניין אותך גם

"הלהטנו שם את האווירה, כל האולם צעק 'אל אל ישראל'"

מאת: מיטל ליאור-גוטמן
אחרי הישג מרשים בתחרות הרובוטיקה הבינלאומית תלמידי כיתה ט' מחטיבת יד גיורא חזרו לארץ והתקבלו בבית הספר בשטיח אדום. אחד התלמידים, עידו קוסובר, מספר על רגעי

השיא של התחרות, על המפגש עם קבוצת התלמידים היהודים מלוס אנג'לס וגם על כלבים בחלל והתוכניות להמשך

מאי דיין ואלה פינצי חתמו בבנות הרצליה

מאת: לירון סובול
הקבוצה של קורי קאר ממשיכה להתחמש לקראת העונה הקרובה. דיין חוזרת לקבוצה אחרי קדנציות בבני יהודה וברעננה. "רוצים לעזור למאי להגיע לנבחרת", אמר המנהל המקצועי

עמית הלמן

דרמה מול חופי הרצליה: השיטור הימי וחיל הים חילצו שלושה שייטים מסירה מערבית למרינה

מאת: רועי הדרי
השלושה פונו לבית החולים כשהם סובלים מתשישות. הם סיפרו שאחד המנועים הפסיק לעבוד בגלל תקלה טכנית

ההורים השביתו את השעתיים הראשונות ללימודים. המנהלת: "רואה בחומרה את ההיעדרות"

מאת: מיטל ליאור-גוטמן
הנהגת ההורים בחטיבת הנגיד הפיצה אתמול הודעה להורים ובה טענות על ההשלכות הצפויות כתוצאה מהמעבר למתכונת לימודים של שישה ימים בשבוע. בתגובה, הפיצה המנהלת

מכתב להורים, ענתה על כל אחת מהטענות והפצירה בהורים לשלוח את הילדים ללימודים בשעה הרגילה

בגלל מחסור בשישה ילדים: לילדי הגן הזה לא תהיה קייטנה בקיץ

מאת: מיטל ליאור-גוטמן
העירייה הציעה להורים מגן אביב לשלוח את ילדיהם לקייטנות בגנים אחרים או להתאחד עם הגן הדתי בבר-אילן, אך ההורים מסרבים

מלחיץ: ילדים תיעדו נחש בגינת משחקים בהרצליה

מאת: מיטל ליאור-גוטמן
הנחש, מסוג לא ידוע, תועד על ידי אחד הילדים בגינה ברחוב זיסו. עובדי עירייה שהגיעו למקום סגרו את הכניסה לגינה

שבוע שני ברציפות: הלימודים בחטיבת הנגיד הושבתו היום
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מאת: מיטל ליאור-גוטמן
ההורים בחטיבה ממשיכים במאבק במשרד החינוך ונגד המעבר לשבוע לימודים בן שישה ימים

רכיבה טיפולית בשרון: המקומות הנחשבים ביותר

מאת: גיא ויטנר, תוכן שיווקי

אל"מ זיו נמני, מפקד מבצע מגן צפוני, בראיון מיוחד לצומת השרון: "חיזבאללה נתפס במערומיו"

מאת: דניאל סלגניק
מפקד מערך ההנדסה של פיקוד צפון, תושב בני ציון אל”מ זיו נמני, פיקד על אחד המבצעים המורכבים של צה”ל לאיתור והשמדה של מנהרות התקפיות של חיזבאללה. בראיון לרגל

המעבר לתפקיד החדש הוא אומר: “במשפחה תמיד צוחקים שלא פספסתי אף מבצע צבאי או מלחמה”

מתווך דירות מומלץ בתל אביב

מאת: גיא כספי, תוכן שיווקי

בני טבק צפוי לאמן את הפועל הרצליה

מאת: לירון סובול
שחקן העבר של מכבי תל אביב, ששימש כעוזר המאמן של בית”ר תל אביב רמלה בעונה האחרונה, צפוי לשוב לקדנציה שניה

אנחת רווחה בהרצליה פיתוח: התוכנית להרחבת בית הדיור המוגן נדחתה, בינתיים

מאת: מיטל ליאור-גוטמן
ועדת הערר דחתה את התוכנית להוסיף 65 יחידות דיור בבית הדיור המוגן שבעה כוכבים. בעלי בית הדיור המוגן יוכלו להגיש את התוכנית לוועדה המחוזית
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תגובות

תגובה

דוא"ל שם

שלח

כלים שימושיים
מדיניות פרטיות

פרסמו אצלנו
אודות

נגישות
מומלצים

אתרי רשת שוקן
עיריית הרצליה

תמ"א 38 בהרצליה
מחיר למשתכן בהרצליה

פארק הרצליה

כל הזכויות שמורות לרשת שוקן בע"מ 2019
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עדכונים חמים מ"צומת השרון הרצליה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
לא תודה  אשמח לקבל עדכונים  

עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.

הורידו את האפליקציה 
לחוויה מהירה וטובה יותר
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הורידו את האפליקציה 
לחוויה מהירה וטובה יותר




