
> ורשנר: חמישה כוכבים של חופשת פסח למה־
דרין בחופי יוון הקסומה

במלון  או  בבית  חורין  כבני  הפסח  לחגוג  אפשר 
– ואפשר להיות בני חורין של ממש, עם חוויה שלא 
תישכח וברמה של חמישה כוכבים במלון רמדה פלאזה 
THRAKI המפואר לחופיה המדהימים של אלכנס־
נופים  פרטי,  ים  מחוף  תיהנו  כאן  שביוון.  נדרופולי 
מוריקים, חוויה קולינרית של סעודות גורמה בניצוחם 
של מיטב השפים ובכשרות מהודרת, טרקלין פתוח 
באווירת  תורה  ושיעורי  תפילות  ביממה,  שעות   24
חג מרוממת, לצד ספא מפואר, חדר כושר, פעילויות 
לילדים, מופעים, מרחצאות הכוללות בריכות תרמו־
מינרליות, בריכת מי ים מחוממת, בריכה לילדים וכל 

מה שאתם זקוקים לו להנאת חג מושלמת.
את חופשת הפסח הבלתי נשכחת הזו, מציעים לכם 
בוורשנר, אמני התיירות והנופש ברמה הגבוהה ביותר 
למגזר הדתי והחרדי. במלון 149 חדרים מרווחים המ־
לובי מפואר, חדרים  פני שני מפלסים,  תפרשים על 
מאובזרים ומרווחים עם מרפסות מרווחות. במלון ישנם 
ונוף  מרפסות  עם  מפוארות  משפחתיות  סוויטות  גם 

פתוח ומשכר לים.
במהלך כל ימי החג וחול המועד, יתקיימו במלון 
גדולי  עם  המשפחה  לכל  ופעילויות  מופעים  מבחר 
הזמר החסידי מאיר גפני ושרוליק שטרן, שיובילו גם 
את תפילות החג ואת ליל הסדר בפרקי שירה וחזנות. 
במקום יתקיימו בכל ימי החג שיעורי תורה מרתקים 
לצד שיעורי דף היומי מפי מגידי שיעורים מובילים.

סעודות החג וארוחות חול המועד יתקיימו בחדר 
האוכל הפנורמי, הצופה למרחבי הים התיכון, עם שפע 
קולינרי של מנות גורמה של מיטב השפים, שהוכנו 
תחת השגחה כשרותית קפדנית, למהדרין מן המה־
דרין וללא שרויה וללא קטניות, בפיקוח הרב אליהו 
רוטנברג שליט"א. לצד זאת יעמוד לרשות האורחים 
טרקלין הפתוח 24 שעות ביממה, בו יוצעו מיטב מט־

עמי השפים והקונדיטורים כמו עוגות וקינוחים כשרים 

לפסח למהדרין, פירות, שתיה חמה וקרה ועוד. 
ייהנו האורחים מכניסה  חול המועד,  ימי  במהלך 
למרחצאות הכוללות בריכות תרמו-מינרליות, בריכת 
מי ים מחוממת, בריכת כושר, בריכה לילדים ובריכת 

שחיה גדולה ועמוקה ועוד.
מוע־ בוורשנר  מציעים  ההורים,  על  להקל  כדי 

דון ילדים ייחודי הכולל ג'ימבורי ומתקני שעשועים, 
הילדים  וכן אפשרות להשגחה על  פעילויות שונות 
בשעות פעילות המועדון. בנוסף, באזור המלון לונה 
פארק מקומי רחב ידיים אליו ניתן ללכת עם הילדים 

אל וליהנות משעות של פעילות חווייתית.

ניר  במלון  כבני מלכים  נופשים  הזה  > בפסח 
RESORT עציון

בכל  לפסח  כבר  נערכים   RESORT עציון  בניר 
הכוח בכדי לאפשר לכם ליהנות מחופשת החג המו־

שלמת והמפנקת ביותר כמיטב המסורת.
במלון תמצאו חדרי גן מרווחים, מעוצבים וחדשים, 
חדרי מלון משודרגים ומאובזרים היטב, שפע מתקנים 
הכוללים בריכת שחייה חצי אולימפית מקורה, מתקני 
ספא, ארוחות גורמה עשירות, מחירים נוחים וכל מה 

שצריך בשביל חופשה מושלמת.
ובשפע.  בהידור  הפסח  לחופשת  נערך  המלון 
במהלך ימי החג יעמוד לרשות האורחים תפריט חג 
מפנק ועשיר לאורך כל ימות החג וחול המועד בני־

צוחו של שף הבית ובכשרות מהודרת היוגש בחדר 
האוכל המפואר והמרכזי. במלון נערכים בתכניה עשי־
המשפחה  בני  לכל  מדויקת  בהתאמה  ומפורטת  רה 
הכוללת הופעות של מיטב האומנים וענקי הזמר הח־

רדי, אטרקציות, משחקיה וג'ימבורי, במטרה להעניק 
לילדים. המלון מציע  וחוויה  והנאה להורים  שלווה 
חבילות נופש מיוחדות בהתאמה לכל משפחה ובכש־

רות המהודרת והגבוהה ביותר של הרה"ג רבי משה 
חשש  ללא  שליט"א,  לוביץ'  והרב  שליט"א  נחשוני 

קטניות ושרויה.

קיט
ונופש

בארבע 
ניים עם פרופ' אריאלה גורדון-שאג, ראש החוג לאופטומטריה בקמפוס שטראוסעי

> נופש יוקרתי והידור של בית
מלון גלי צאנז המשודרג שהפך בשנה האחרו־
נה לאופציה המועדפת לחופשה בציבור החרדי, 

מציע השנה חופשת פסח מושלמת לציבור אנ"ש: 
מהודרת, יוקרתית וברמת כשרות הכי גבוהה.

ספר לנו על ההתחדשות של מלון 'גלי צאנז'
"לאורך עשרות שנים היה ידוע מלון גלי צאנז 

כמלון המתאים ביותר לציבור המחפש אוירה 
חרדית מוקפדת. מתוך הבנה שגם לציבור הזה 
מגיע ליהנות מנופש ברמה הכי גבוהה, המלון 
עבר שדרוג מאסיבי. לפני כשנה וחצי התחלנו 
להפעיל את המלון במתכונת החדשה וכל מי 

שביקר בו לאחרונה מתפעל מהיוקרה, מהאווירה 
המלכותית, מהאוכל ברמת גורמה, מהטיפוח מס־
ביב למלון, מהחדרים המפוארים ומהחשיבה על 
הפרטים הכי קטנים שהופכים את המלון למלון 

הכי יוקרתי ומפואר בשביל הציבור החרדי".
מה הדבר שמייחד את מלון גלי צאנז?
מלון גלי צאנז, הוא מלון ייחודי בנוף 

המלונאות החרדית בארץ. אין עוד מקום נופש 
שמשלב את כל הדברים שמציע מלון גלי 

צאנז. מצד אחד האורחים מקבלים את האירוח 
והשירות הכי יוקרתי שיש, מצד שני האווירה 

היא "היימיש", מאוד חרדית, יש לנו בית כנסת 
מפואר, עם שיעורים ופעילויות מותאמות לציבור 
החרדי, והדבר השלישי שיש לנו זה הים. מעבר 

לכביש יש חוף יפהפה עם טיילת מטופחת שנותן 
שילוב מנצח.

זאת פעם ראשונה שאתם מארחים בפסח 
במלון?

"גם בשנה שעברה אירחנו פסח אצלנו במלון, 
אבל בכמות יחסית מצומצמת. זה היה פיילוט של 

הפעלת המלון המחודש לחג הפסח, ברוך השם 
התגובות של האורחים היו נהדרות, ורובם מעו־

ניינים לחזור גם השנה. בפסח הקרוב, אנחנו כבר 
ערוכים לקליטה מלאה, עם ארוחות גורמה ברמת 

כשרות הכי גבוהה עם הקפדה על כל החומרות 
וכמובן עם תכנית חגיגית לכל ימי חול המועד 

שתספק תעסוקה למבוגרים ולצעירים.
מה יהיה בתכנית החגיגית?

כדי לתת את החוויה המושלמת של אירוח 
כבני מלכים, עבדנו קשה כדי לדאוג לתוכן 

איכותי לאורח כל ימי החג. החל משיעורים עם 
רבנים מובילים כמו הרב שלמה ברוורמן, הרב 

שלמה לווינשטיין והרב ישראל גולדווסר, תהיה 
לנו תכנית מוזיקלית עשירה עם מקהלת 'נשמה' 
ואמן הרגש דודי קאליש, תהיה הופעה של אמן 

חושים, יהיו המון פעילויות לילדים והתכנית 
באמת מגוון ומותאמת לכל אחד".

מילה לסיכום?
"פסח ב'גלי צאנז' זה נופש אמיתי באווירה 

מלכותית אבל עם כשרות והידור כמו בבית"

> חוויות בלתי נשכחות בחופשת החורף 
של נופשים מהלב

מסלולי הנופש לחורף של נופשים מהלב 
הסתיימו בהצלחה ואלפי נופשים חזרו מלאים 

חוויות כוחות ומצברים לקראת חג הפורים ופסח 
הבעל"ט. החופשה המלכותית  של נופשים מהלב 

הייתה השנה מול ים כחול ומבריק, מזג אוויר 
נעים וחמים, נופים מדבריים מרהיבים ובית מלון 
עם כל הפינוקים. עם ניסיון של 20 שנה נופשים 
מהלב דאגו לחוויה מהנה ובלתי נשכחת, כמיטב 
המסורת של חופשה חלומית ומגוונת עם תכניה 
עשירה של מיטב האמניות הסדנאות וההרצאות 

סביב השעון.
לקוחות נופשים מהלב נהנו מחופשה אמיתית 
במלון קראון פלזה עם צוות מקצועי ומיומן, עם 

כל הפינוקים - ועוד קצת: מהמיקום המושלם 
על הטיילת: נוף מרהיב של הלגונה לצד מרכזי 

הקניות. וממזג אוויר חמים ונעים. מהחדרים 

מרווחים במגוון גדלים: היצע החדרים כולל חד־
רים במבחר גדלים לצד סוויטות מרווחות וחדרים 
נגישים. משפע הפעילויות סביב השעון: הופעות 

של מיטב האמנים הרצאות וסדנאות מאלפות. 
לצד אטרקציות בסביבת המלון כגון טיולי גמלים, 

סיורי ג'יפים ועוד.
משפע קולינרי וארוחות עשירות בשפע 

טעמים: ארוחות עשירות וטעימות ממגוון מטעמי 
השף, בהכשר מהודר גלאט למהדרין ובליווי צוות 

משגיחים יראי שמים.

בארבע 
ניים עם בצלאל לוינשטיין, מנכ"ל מלון 'גלי צאנז' עי
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> "הבוגרות שלנו מגיעות למקומות מרשימים 
ביותר"

בתחומנו,  ביותר  הטובים  להיות  שואפים  כולנו 
נכון? 

נראה כי זו הסיבה שלימודי האופטומטריה בקמפוס 
שטראוס הפכו בשנים האחרונות למבוקשים כל כך. 
קמפוס שט־ הבלתי מתפשרת של  האקדמית  הרמה 
ראוס, השלוחה החרדית של מכללת הדסה, כוללת 
וכשכל  בארץ.  מתחרים  לה  שאין  אקדמית  מצוינות 
זה מגיע בחבילה מושלמת המותאמת לצרכי הבנות 
החרדיות, עם הניואנסים הדקים ביותר, הרי שכבר אין 

צורך בהסברים ארוכים.
כדי להשלים את התמונה פנינו לפרופ' אריאלה 
גורדון-שאג, ראש החוג לאופטומטריה בקמפוס שט־
ראוס, וביקשנו להבין דבר או שניים על תחום האופ־

טומטריה ככלל ועל הלימודים בקמפוס בפרט.
למי כדאי לשקול לימודי אופטומטריה?

"מי שאוהבת לעבוד עם אנשים תוכל ליהנות מאד 
מהמקצוע. כמו כן, גם מי שמתחברת למקצוע טיפולי 
תחוש   - מידי  סיפוק  גם  רבות  פעמים  עמו  שמביא 
מסופקת כאופטומטריסטית. נסו לחשוב על ילד שמגיע 
עם ליקוי ראייה, לפעמים אפילו הוא אינו מודע לכך, 
ופתאום, אחרי בדיקה והכוונה מקצועית, הוא רואה 
את הנכתב על הלוח! לעיתים הבעיה של הקשב והרי־
כוז מתגלה כתוצאה של בעיית ראייה שנפתרת במחי 
בחייהם  לחולל מהפך של ממש  ניתן  כך  משקפיים. 

של הנבדקים.
"חשוב לציין כי אופטומטריה לא כוללת רק בדי־

קות עיניים והתאמת משקפיים, אלא גם תת מקצוע 
טיפולי, פרא רפואי, המשלב תרגילי עיניים, ומכונה 

'תרפיה ויזואלית'. 
"בנוסף, אם כבר מדברים על סיפוק ותחושת שלי־
חות בעבודה, חשוב לציין כי אנחנו מלמדים את הת־

למידות לזהות סימנים לדברים שאינם בטווח הנורמה 

הפתגם  אומר  לנשמה,  חלון  היא  העין  הבריאותית. 
הידוע, ובאותה מידה היא גם חלון לבריאות. הבוגרות 
שלנו יודעות לבדוק את העין ולזהות סימני סוכרת, 
לחץ דם גבוה, טרשת עורקים, לחץ תוך עיני, גידולים, 
הגיע  כך אנחנו מנצלים את העובדה שהאדם  ועוד. 
לבדיקת ראייה פשוטה, ומבצעים בדיקת סקר שעשויה 
להציל לא רק את העין שלו, אלא גם, אולי, את חייו.

"לצד כל אלו, גם בעלות החוש השיווקי והאופנתי 
תוכלנה לשאוב הנאה מהעיסוק באופטומטריה כאשר 
תעבודנה בחנות ותוכלנה להתאים משקפיים ללקוחות. 
הוא  האופטומטריה  מקצוע  התחתונה,  "בשורה 
רב תחומי, וכמעט כל אחת יכולה למצוא את הנישה 

שתתאים לה ותמלא אותה בסיפוק".
מייחד את 'קמפוס שטראוס'?

"ברור מאד: אנחנו לא עושים פשרות בפן האק־
דמי, תוך מתן מענה לסוגיות הקשורות באורח החיים 
החרדי. כך, לדוגמא, קיימת בקמפוס מרפאת תרפיה 

ויזואלית בה מתנסות התלמידות בטיפול בפציינטים 
במסגרת הנפרדת לה הן רגילות, וכך גם שלחנו אותן 

לעבודה מעשית במקומות חרדיים, ועוד". 
ספרי לנו על ההשמה.

"אני שמחה לספר כי הבוגרות של 'קמפוס שט־
ראוס' מגיעות למקומות מרשימים ביותר. אני מקבלת 
משובים חיוביים עליהן בכל מקום... אחת מהבוגרות 
השתלבה במרפאת מיכלסון ב'הדסה', בוגרות נוספות 
ואחרות  חולים,  בבתי  או  עיניים  במרפאות  עובדות 
פר־ בקליניקות  שמועסקות  יש  משקפיים.  בחנויות 
טיות ויש שפתחו קליניקה משל עצמן, בוגרות שלנו 
השתלבו בתחום התרפיה הוויזואלית, יש שמלמדות 

אצלנו בקמפוס, ועוד...
"חשוב להזכיר כי הביקוש לאופטומטריסטית מעו־
לה הוא רחב, ולכן, אם נדבר באחוזים, הנתונים שלנו 

מורים על כ-90% השמה מכלל הבוגרות
 מלי הלר


