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ילדים

נולד  שנים  כמה  לפני 
קטן  עסק  השרון  ברמת 
ומתוק. הדס טמיר, מעצבת 
גרפית בהכשרתה וחובבת מושבעת 

־של אפייה, החליטה לשלב בין העי
־צוב לאפייה, וכך, לאט־לאט ובהש

 .”Kids קעה רבה, נולד “מתוקים
הפעילות, בהדרכתה של טמיר, 
מהנה ומושקעת ומתאימה לילדים 
בני 12-3. כל סדנה בנויה מכמה 
כשעה  ואורכת  שונות  הפעלות 

־וחצי, ללא צורך בעזרה או בנוכ
חות של ההורים.

הפעילות מתנהלת בבית פרטי 
ברמת השרון, באווירה כפרית תוך 

וילד.  ילד  לכל  לב  מתן תשומת 
והנעי האינטימית  ־“האווירה 

מה והקבוצות הקטנות מאפשרות 
לילדים להתנסות וללמוד את רזי 
האפייה בדרך חווייתית ומאתגרת”, 

־אומרת טמיר שפיתחה שיטה ייחו
דית שבה הילדים עצמאים לחלוטין 

בסדנה. 
־“כל ילד מכין בעצמו את המת

כון שלו. הוא מודד חומרים, חותך, 
לש, מרדד, מערבב, יוצק ומעצב 
את מטעמיו”, מספרת טמיר. “בסוף 

־הפעילות נארזים המטעמים בקופ
סה אישית וידידותית לסביבה יחד 
ונלקחים הביתה על  עם המתכון 

ידי הילדים כדי שהמשפחה תוכל 
לחלוק עימם את החוויה”.

עם  מכינה  את  מאכלים  אילו 
הילדים?

“הכול מהכול. ממטעמי שוקולד, 
עוגות גבינה, עוגיות ועד פשטידות 

ומאפים”.
להכין פשטידות? זה לא קצת 

מסובך עבור הילדים?
־“לא, ממש לא. המתכונים פשו
־טים אך מאתגרים. הם טעימים ומו
־תאמים לרמת הילדים. אני מקפי

דה מאוד שכל הפעילות תיעשה 
בעבודת ידיים כדי שהילדים יחושו 

־במרכיבים ובריחות מתחילת התה

ליך ועד סופו”.
בפעילות  משתלבים  בחגים 
סמלי החג וחומרי גלם מתאימים 
ולעתים גם יצירה צבעונית ברוח 
החג. דגש מיוחד מושם על שימוש 
בחומרים בריאים ואיכותיים כגון 
שיבולת שועל, פירות טריים, קמח 

־מלא ושוקולד מריר איכותי. לדב
רי טמיר, היא רואה חשיבות רבה 
בחשיפת הילדים לטעמים ומוצרים 
לא שגרתיים ובריאים כגון ממרח 

תמרים, חלבה, חמוציות וקינמון. 
הקונספט שעומד מאחורי העסק 
פעילויות  מגוון  לייצר  מאפשר 

מלו מתכונים,  עשרות  ־ולהכין 

חים ומתוקים, המותאמים לבנות 
־ובנים בגילאים שונים. בין ההפ
ייחו בסגנון  הולדת  ימי  ־עלות: 

די, סדנאות חגים, חוגים פרטיים 
ומוסדיים ופעילות מיוחדת לחגים 

בגנים ובבתי ספר.
יש ילדים שסדנה כזו לא תתאים 

להם?
“מניסיוני, כל מי שאוהב לאכול 

־ייהנה בסדנה. אני מעודדת עצמ
אות ויצירתיות בכל הגילים ובכל 

־פעם אני מופתעת מחדש מהפתי
־חות, ההנאה והאושר שחווים היל

דים במהלך הסדנה”. 
לי דניאל

מתוק לה, 
מתוק לה

הדס טמיר מרמת השרון מציעה סדנאות 
מתוקות לימי הולדת וחוגים  “אני עדיין 
מופתעת מרמת האושר שחווים הילדים”

תכירו את זה - פורטל “את זה”, בבעלות יעל גרינשפון, עוסק בלימוד נושאים חשובים בדרך חווייתית ומעשירה באמצעות יצירה, משחקים ודפי העשרה

 צרכנות

פעילות

חברת עגליס מהרצליה, בבעלות דליה שני ברייר ועידן 
דותן, משיקה שירות חדש: השכרת עגלות אמבטיה לתינוק 

וטיולונים לתקופות קצרות. 
השכרת עגלת טיולון מקלה מאוד על תיירים שמגיעים 
לביקור קצר ולא רוצים להיסחב עם העגלה שלהם מהבית. 
 השירות גם מתאים גם לכל מי שזקוק לטיולון באופן 

־זמני: העגלה בתיקון או סבא וסבתא הגיעו לשמור על הנכ
דים בחופשה. 

מחיר: 120 שקל 
לשבוע. 590 שקל 
לשלושה חודשים. 

עגליס  כן  כמו 
רחב  מגוון  מציעה 

של מוצרים לתינוקות 
ולאמהות כגון פריטי 
משחקים,  טקסטיל, 
טיולונים,  תיקים, 

־סל־קלים, קלים כיס
ומוצ בטיחות  רים ־אות 

משלימים. 
לי דניאל

גלגלים ידידותיים
חברת עגליס מהרצליה משיקה שירות 
השכרת טיולונים  קהל היעד: תיירים

־ה”שחר העולה” בשיתוף סדנת הבישול לילדים של “מבש
לים עם תמי” יקיימו ביום שלישי הקרוב ב־17:00 סדנה 

בקניון ארנה הרצליה.
כל משתתף יקבל סינר וכובע שף וילמד להכין קרפ צרפתי 

ולמלא אותו בממרחים המתוקים מבית ה”שחר העולה”. 
“מבשלים עם תמי”, בהנהלת תמי סול, מציעה סדנאות 
בישול לילדים, הפקות קונספט מקוריות ופעילויות קידום 
מכירות בכל רחבי הארץ. “הילדים שיגיעו לסדנה יהפכו 
לשפים קטנים וילמדו כמה פשוט להכין דברים טעימים”, 

מבטיחה סול.
לי דניאל

שפים קטנים
קניון ארנה ו”השחר העולה” מציעים 

סדנת בישול טעימה לילדים 

הסברה

וסובל להקשבה  ־החינוך 
נות מתחיל בדוגמה אישית, 
רמת  בעיריית  מאמינים  כך 
השרון, שפיזרה בעיר שלטים 
לחשוב  לתושבים  שקוראים 
לפני שהם פוגעים בסביבה. 
כך לדוגמה, “רגע לפני שאתם 
זורקים את הזבל הפרידו בין 
אשפה יבשה לרטובה”, “רגע 
לפני שאתם לוחצים על הגז 
למנוע  יכולים  שאתם  זכרו 
את התאונה הבאה” הם מקצת 
השלטים הם חלק מפרויקט בשם “רגע לפני”, שיז־  הדוגמאות.
מה אורלי שמש, תושבת חולון. המיזם מעלה בצורה מיידית 
וויזואלית לסדר היום הציבורי נושאים חשובים כמו שמירה 
 על הסביבה, סובלנות ואדיבות, נהיגה זהירה והעצמה אישית.

“מדובר במיזם שהתחיל בפייסבוק שבו אנשים כתבו את ‘הרגע 
לפני’ שלהם ואני עיצבתי אותם לשלטי חוצות וירטואליים”, 
מספרת שמש. “עיריית רמת השרון היא הראשונה שאימצה 

את היוזמה. אשמח אם עיריות נוספות יצטרפו אליה”.
לי דניאל

רגע למחשבה
עיריית רמת השרון פיזרה ברחבי 
העיר שלטים המעודדים סובלנות

www.etze.co.il

אוכל

סדנה של טמיר. “העשייה מעודדת עצמאות ויצירתיות בכל הגילים“
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