
בטיילת ארמון הנציב, בגינת מתחם האירועים 
עולמיא נפתח קפה עולמיא.

השבוע נפתח בירושלים קפה עולמיא, בית קפה 
חדש למרגלות טיילת ארמון הנציב, מול נופה 

המרהיב של העיר ירושלים.
בקפה עולמיא אפשר להינות ממבחר מאפים, 

סוגי קפה שונים, שתיה קלה וחמה וגלידות 
סורבה.

בעלי מתחם עולמיא, החליטו לפתוח לרווחת 
המבקרים הרבים בטיילת ארמון הנציב את קפה 

עולמיא שיהווה אטרקציה לאלפי המבקרים 
במקום במהלך הקיץ והחגים.

במקום עגלות קפה מעוצבות שיובאו מאיטליה, 
שולחנות וכיסאות מקסימים שמשתלבים בנוף 

היפה ביותר בארץ- ירושלים והרי יהודה.
קפה עולמיא יהיה פתוח בימים א-ה בין השעות 

09:00-17:00 ובשישי 09:00-15:00
מתחם עולמיא לאירועים בירושלים כולל חלל 

של 900 מ”ר מעוצב בקפידה. גג הפרגולה 
במתחם הינו גג חשמלי ייחודי הניתן לפתיחה. 

ע”י פתיחת הגג החשמלי ו”העלמת” קירות 
הזכוכית ניתן ברוב ימות השנה לצאת לחגוג 

מתחת לכיפת השמיים בין עצי הזית העתיקים 
ועל המדשאה המטופחת ולהפוך כל אירוע 
לחגיגת טבע באויר הפסגות של ירושלים 

ולאפשר מקסימום פתיחות של הנוף ומגע עם 
הטבע.

רח’ דניאל ינובסקי 1, טיילת האס )טיילת ארמון 
הנציב( ירושלים. טל 02-6262660 כשר חלבי. 

 www.olmaya.co.il

קפה עולמיא
 קפה ומאפה אל מול הנוף 

היפה ביותר בעיר 

חדש בטיילת ארמון הנציב: 
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1. “סיר קוק פלוס” – סיר בישול, עשוי מיציקת 
אלומיניום המאפשרת שימור הוויטמינים בעת 
הבישול וכן מבטיחה בישול מופחת שומן. נון 
– סטיק. )סיר ראשון של הענקית הקוריאנית 

“לוק אנד לוק”(. מחיר: 330 שקל, ניתן להשיגו 
בסניפי רשת המשביר לצרכן.

2. מעמד לתבלינים המאגד 8 בקבוקוני 
תבלינים מרהיבים מזכוכית שנועדו למילוי 

חוזר. את המעמד ניתן להניח או לתלות, 
לבחירת המשמש/ת )של חברת פרסקו(. מחיר: 

105 שקל, בחנויות כל הבית ברחבי הארץ. 
03-9611180

3.  “סינר פלוס” – סינר ייחודי ומשובב לב )בד( 
לחובבי הבישול. ייחודו טמון בעובדה כי בחזיתו 
מודפסים לטובת המשמש/ת בו שלל מתכונים 
מפתיעים ממטבחים שונים: מרוקני, תאילנדי, 

צרפתי וכדומה. )מוצר של חברת ביפור-מרקט(. 
4. סט תחתיות צבעוני לשולחן החג. ייחודן של 
התחתיות בעובדה כי הן עשוית מחומר גמיש 
ורך שניתן להניח עליו סירים וכלים לוהטים 

שיצאו זה עתה מהתנור. )ביפור – מרקט(
5. דבשית בעיצוב אוריינטלי יוקרתי, עשויה 
כולה מפיוטר ומעוצבת בהשראת הרימון. 88 

שקל )של חברת נובל קולקשיין(. בחנויות כלי 
הבית ברחבי הארץ.

6. צלחת להנחת פלחי תפוח +קערית דבש 
)של חברת נובל קולקשיין(. מחיר: 139 שקל, 

בחנויות כלי הבית ברחבי הארץ.
7. מגש קומותיים דקורטיבי זכוכית של המותג 
הגרמני WALTHER-GLAS )וולטר-גלאס( - 
יצרנית כלי הגשה מזכוכית מהמובילות בעולם 
הן באיכות בברק ובצבע והן בדגמים המשלבים 

קולקציות מודרניות לעומת המסורתיות,   
כאשר כל שלחן שמכבד את עצמו מגיש בכלים 
מתוצרתה. מחיר: 315 שקל, להשיג ב”אין אנד 
אאוט”, רמת השרון, “ג’וי הום” הרצליה פיתוח 

וחנויות כלי הבית המובחרות ברחבי הארץ.
8. מעמד פטיפורים 3 קומות של המותג 

ההולנדי פיפ סטודיו. הכלים הצבעוניים של 
פיפ סטודיו נודעו בעיקר בשל עיצובם המרהיב. 

היופי של כלי פיפ בכך שמדי עונה נוספים 
עוד ועוד כלים עם הדפסים רומנטיים בגוונים 
מתוקים שניתנים להתאמה למה שכבר נצבר 

בבית. בין הכלים: צלחות בגדלים שונים, 
קעריות, סטים לקפה ותה, קערות וצלחות 

הגשה, מעמדים לעוגה, קנקנים, קומקומים ועוד. 
מחיר: 300 שח  להשיג “אין אנד אאוט” רמת 

השרון, “ג’וי הום” הרצליה פיתוח,  ובחנויות כלי 
הבית ברחבי הארץ.

9. חברת ‘נובל קולקשיין’ מציעה רימונים 
דקורטיבים לקישוט ועיטור שולחן החג. 

הרימונים מוצעים בשני גדלים והם עשויים 
מפורצלן המצופה בצבע ניקל יוקרתי. מחיר: 

גדול 42 שקל, קטן 17 שקל, בחנויות כלי הבית 
וברשתות המתמחות בכלי מטבח.  בנוסף,  מציע 

המותג ִדְּבִשׁית מוכספת העשויה להיות מתנה 
מקורית ומיוחדת שתשדרג את שולחן החג. 

הדבשית מורכבת משני חלקים, צלוחית ועליה 
מונחת קערית הזכוכית שנועדה לאיחסון הדבש. 

מכסה הסט מעוטר בחריטה של המילה “דבש” 
כמתבקש מהחג. 79 שקל בחנויות כלי הבית 

וברשתות המתמחות בכלי מטבח.
10. המותג ההולנדי פיפ סטודיו מציע סט 
הכולל ספלי שתיה חמה + כוסות תואמים 
בוורוד קיטש ובעיטור של ציפור שיר. 470 

שקל, להשיג “אין אנד אאוט” רמת השרון, “ג’וי 
הום” הרצליה פיתוח,  ובחנויות כלי הבית ברחבי 

הארץ.
11. לאוהבי הגאדגט’ים מוצע פורט רימונים 
מקצועי של המותג ‘פרסקו’, המאפשר ליהנות 

ממקסימום פרי ומינימום לכלוך ובלאגן. לכלי, 
על ארבעת חלקיו, שנועדו לאיסוף הגרגירים 
בפשוטות וקלות מצורפת גם מסחטת הדרים. 

מחיר: 30 שקלים.
להשיג: בחנויות כלי הבית וברשתות המתמחות 

בכלי מטבח  ובסניפי רשת הום סנטר.  

אופציות פרקטיות, 
נהדרות למתנת חג: 

מאת- ארז הקבליסט

עצרו לרגע...עצמו עיניים
נסו לדמיין את הקרובים 

אליכם, אלו הרוצים בטובתכם, 
אלו שאתם מתקשרים אליהם 
ראשונים כשיש חדשות טובות, 

אלו שאתם רוצים לחבק 
ברגעים קשים.

פקחו עיניים...
נסו לדמיין את אלו הרוצים 
ברעתכם )תאמינו לי, יש 

כאלו( אלו המנסים להכשיל 
כל דבר טוב שקורה לכם, 

אלו שלא מפרגנים לשינויים 
דרמטיים בחייכם...

עצרו לרגע...עצמו עיניים
עין הרע במודע,

עין הרע שלא במודע
זה מסביבנו, בתוכנו, בנפשנו!!!

פקחו עיניים!!!

בכל שאלה, ארז הקבליסט

טל’: 054-3852029

לחיות טוב- 
כל כך פשוט.

פרוצדורות לא פולשניות למראה צעיר -  
מראה עור הפנים שלנו משתנה עם השנים 
בעקבות חשיפה לשמש, שינויים במשקל, 
עישון, גנטיקה ותהליך ההזדקנות הטבעי. 
כיום, קיימים בעולם האסתטיקה פתרונות 
נפלאים לכל סוגי הבעיות הקיימות. ד”ר 

נמרוד פרידמן, מומחה לכירורגיה פלסטית 
ואסתטית מסביר: “לניתוחים הפלסטיים 

שהיו בעבר הפתרון העיקרי להצערת עור 
הפנים, מגיעים כיום אנשים בגיל מאוחר 

יותר, עקב ההתפתחות הטכנולוגית והידע 
הרפואי שנצבר. הטיפולים האסתטיים נכנסו 

לתמונה והפכו לפופולאריים יותר ויותר בשל 
זמינותם, היעדר הצורך בתקופת החלמה ובשל 

התוצאות הטובות שהם מספקים”. 
קצת נתונים סטטיסטיים: האגודה האמריקנית 

American so� (לכירורגיה דרמטולוגית 
ciety for dermatologic surgery(, ה 

– ASDS, פרסמה לפני שבועות מספר נתונים 
אודות טיפולי פנים על ידי שימוש בלייזר 

ובאנרגיית אור ורדיו. לפי הנתונים מסתבר כי 
ישנה עליה חדה בביצוע טיפולים כאלה בין 

2012 ל – 2013. ואם לדבר במספרים: בשנת 
2012 בוצעו 1.68 מיליון טיפולי פנים ע”י 

מכשור בארה”ב וב – 2013 כבר בוצעו 2.25 
מיליון טיפולים.

הזרקות הבוטוקס וחומרי המילוי תפסו מקום 
של כבוד, וללא ספק התאימו עצמן לנשים של 

הדור הנוכחי. ד”ר נמרוד פרידמן: “הבוטוקס 
מאפשר לי כרופא, לטפל בהצערת קו הלסת, 

בהרמת זוויות פה, בטשטוש קמטים באזור צדי 

העיניים והמצח ועוד. חומרי המילוי הזמניים 
המבוססים על חומרים הנמצאים בגופנו, 

מסייעים לי להעניק נפח לאזורים שטוחים 
שברצוני להבליט כמו עצמות לחיים, עיצוב 

אף, מילוי שפתיים ועוד”. 
אך המזרק אינו הפתרון היחידי להשבת 

המראה הצעיר לפנים. כיום, בעזרת מכשור 
חדשני כמו מכשיר ה – ELOS PLUS, ניתן 

לטפל בנושא כתמי פיגמנטציה ונימי דם 
המופיעים על הפנים, וכן, במיצוק וחידוש 

העור. ד”ר נמרוד פרידמן מסביר: “ המכשור 
מבוסס על “פולסים” של גלי אור ורדיו 

והשילוב בין השניים הופך את הטיפול ליעיל 
יותר ובטוח יותר ממכשירים דומים מהדור 

הישן”. 
ד”ר נמרוד פרידמן, שב לא מכבר מסדרת 

הרצאות בחו”ל בנושא החידושים הטכנולוגיים 
האחרונים בתחום טיפול בעור הפנים: 

“הבשורה האחרונה בתחום זה” מסביר ד”ר 
 .V TOUCH – פרידמן, “היא מכשיר ה

מכשיר זה המשתמש באנרגיות נמוכות יחסית 
של גלי אור ורדיו, מאפשר לי כרופא, שליטה 
על עומק הטיפול, אופי הטיפול וסוג החדירה. 
התוצאה עם מכשיר חדשני זה תהיה מדויקת 

יותר, אחידה ואפקטיבית יותר והכאב בטיפול 
יפחת. הטיפול במכשיר מתאים גם לגיל 

מתקדם במידה ואין קמטים עמוקים או צניחה 
מאוד משמעותית”.

נכתב בעזרתו המקצועית של  ד”ר נמרוד 
פרידמן, מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית.  

גידול משמעותי של 90% בטיפולים 
אסתטיים על ידי מכשור לייזר ואנרגיית 

אור בשנה החולפת! 
 ד”ר נמרוד פרידמן, פלסטיקאי מומחה מציג את הפרוצדורות לא 

פולשניות למראה צעיר ומסביר את השינוי. 

רגע לפני סיום החופש הגדול, תארח 
קבוצת קניוני עופר סיבוב הופעות  של 

להקת Boyband – להקת הבנים 
החדשה, אשר זכתה לאחרונה להצלחה 

רבה עם צאת סינגל הבכורה “שר וחולם”. 
סיבוב ההופעות נערך במסגרת מסיבת 

סיום אירועי החופש הגדול.
קניוני עופר, תיתן  במה לזמרים צעירים 

בתחילת דרכם במטרה לעודד אומנים 
צעירים לפרוץ לתודעת הקהל.

המסע יחל בתאריך 21.08.14 – בקניון 
עופר לב אשדוד,  בשעה 17:30  ויערך 

עד תאריך 11.09.14 – בקניון עופר 
הקריון, בשעה 17:30.

להקת Boyband יצאה לאוויר העולם 
ביולי 2014, תחת שרביטו של מנהלה 
האמנותי מייקל הרפז בוגר היי-פייב. 

סינגל הבכורה של הלהקה – “שר וחולם” 
זוכה להצלחה רבה והפך ללהיט בקרב בני 

הנוער בישראל, המככב בצמרת מצעד 
ההשמעות הארצי. 

להקת Boyband תציג הופעה אנרגטית 
ומקפיצה, בה יבצעו חברי הלהקה את 

שירם מסינגל הבכורה וכן קאברים 
לשירים אהובים ומוכרים, בעיבודים 
מחודשים ובהופעה מדליקה וסוחפת. 

אורחי קניוני עופר ברחבי הארץ, ייהנו 
ממסיבת סיום של סוף החופש הגדול, עם 
להקה חדשה, אשר מתעתדת להיות השם 
החם הבא בעולם הפופ והבידור הישראלי. 

בסיום ההופעה יינתן שי לצופים – 
דיסקים חתומים, גלויות ומוצרים נוספים 

 .Boyband של חברי להקת
ההופעות יתקיימו ברחבי הארץ:  

בתאריך  21.08.14 – בקניון עופר לב 
אשדוד,  בשעה 17:30.

בתאריך  24.08.14 – בקניון עופר מעלה 
אדומים  בשעה 17:30.

בתאריך 25.08.14 – בקניון עופר 
רחובות, בשעה 17:30.

בתאריך 26.08.14 – בקניון עופר סירקין, 
בשעה 17:30.

בתאריך 27.08.14 – בעופר גרנד קניון 
חיפה, בשעה 17:30. 

בתאריך 28.08.14 – בעופר הקניון הגדול 
פ”ת, בשעה 17:30.

בתאריך 31.08.14 – בקניון עופר לב 
חדרה, בשעה 17:30.

בתאריך 11.09.14 – בקניון עופר הקריון, 
בשעה 17:30.

סיבוב הופעות מיוחד וחד פעמי של:
 Boyband - להקת הבנים

 של ישראל 


