רמת השרון
הפורטל המקומי הגדול בישראל
הקניון העירוני

חוק ומשפט

רישום לעדכונים לוחות מקומיים
מופעים מקומיים עסקים מקומיים
שדרת העסקים

בעלי מקצוע

אוכל ומסעדות

המומלצים

ארכיון עיתונים

צור קשר

הפוך לדף הבית

הוסף למועדפים

04.02.2016

אתרים מקומיים

אזור השרון
הוד השרון
הרצליה
כפר סבא

אזור המרכז

נתניה
רמת השרון
רעננה

חיפוש Local

ארכיון Local

► צהל

אזור הצפון

גולן גליל
ירושלים
תל אביב יפו
רמת גן-גבעתיים פתח תקווה חדרה
חיפה והקריות
מודיעין
חולון-בת ים
רחובות

מודעות Google

העמוד שלנו ב facebook

נהריה ועכו

אזור הדרום
אילת
אשדוד
אשקלון

באר שבע
עוטף עזה
שדרות

ראשון לציון

Google

מודעות לוח Local

► בית ספר

► רמת השרון

► Ram ram

ראשי רמת השרון חדשות הרמטכ''ל לשעבר בני גנץ ,בוגר הכפר הירוק ,התמנה ליו''ר אגודת
ידידי הכפר

עסקים
בעירך

תסרוקת ערב

החל מ 150
₪
חיפוש בלוחות מקומיים

בני גנץ ושרה חייקה רן המורה לספרות
מהכפר הירוק
צילום :פרטי
חדשות

לוח יד שניה
בחר קטגוריה
בחר אזור

הוועדה המחוזית דנה בהתנגדויות לגבי
תכנית מתחם "שתיל" ברמה"ש
במהלך דיון בוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה שדנה בהתנגדויות התושבים
לתכנית מתחם ''שתיל'' הפתיעו היזמים
עם תכנית חלופית שאינה מפחיתה את
מספר הדירות אך מבטאת נסיגה לכאורה
מבניית המגדלים .בוועד הפעולה נגד
התכנית גורסים שהתכנית החלופית לא
נותנת מענה לבעיות
פוליטיקה מקומית
ניתוח הסיבוב השני בבחירות :גרובר זכה
בשמונה אזורים
מניתוח התוצאות ,שערך יוגב שרביט,
תושב העיר ,עולה כי גרובר זכה ברוב
קולות בכל אזורי העיר פרט למורשה ,שם
זכה קורצקי לרוב
העיר שלי
"זאת פינת חמד שכל הזמן מלוכלכת"
כך מתלונן תושב רמת השרון המתגורר
ממוקם בסמוך למגרש החניה הגדול של
מוקד קופ"ח מכבי ,שלדבריו ,מלוכלך
תמיד בערימות פסולת וגזם
רכילות

חדשות
הרמטכ''ל לשעבר בני
גנץ ,בוגר הכפר
הירוק ,התמנה ליו''ר
אגודת ידידי הכפר
בילי בסרגליק

10.09.2015

בני גנץ ,שלמד בנעוריו בכפר הירוק ,היה מהתלמידים הבולטים בשכבה שלו ,ושימש גם כיו''ר
מועצת התלמידים בתקופתו
בני גנץ ,הרמטכ''ל לשעבר ,בוגר בית הספר הכפר הירוק ,התמנה ליו''ר חבר הנאמנים ועמותת ידידי
הכפר הירוק ברמת השרון .את התפקיד ימלא גנץ בהתנדבות.
''החינוך החברתי חינוכי ערכי בכפר הירוק ,חופף את השקפת עולמי'' אומר גנץ ,שנענה לבקשת מנכ''ל
הכפר הירוק ,ד''ר קובי נווה )סיסקו( ,ולבקשת יו''ר הדירקטוריון של הכפר הירוק ד''ר יואל ישורון,
להתמנות לתפקיד.
העמותה הוקמה לפני כעשר שנים עלי ידי בוגרי פנימית הכפר ,שגם בני גנץ נמנה עליהם'' .הכפר הירוק
משקף את תפיסת עולמי מבחינה חינוכית'' ,אומר גנץ'' ,לימוד מעורב של נוער ישראלי יהודי ,עם נוער
מהמגזר הערבי ,עולים חדשים מארצות חבר העמים ורוסיה ,נוער מהעדה האתיופית ,עולים חדשים
מארצות הברית .עקבתי אחרי ההתפתחות העצומה מאז הגעתי כתלמיד לכפר ואני אשמח לעזור''.
גנץ הגיע לכפר הירוק לפני  43שנה כתלמיד מין המניין בפנימיית הכפר הירוק .כבר שם התלבט ונבחר
ליו''ר ועדת העבודה ,עבד כרפתן ברפת ,עבודה נחשקת בכפר אז והיום והיה מבני הנוער הבולטים
בכפר הירוק .גנץ בנעוריו בכפר הירוק שימש גם יו''ר מועצת התלמידים .עם המורות שלו שהאמינו בו,
חולדה רוזנטל ושרה חייקה רן ,הוא שומר עד היום על קשר חם.

רמת השרון מרכלת
מי נפגש עם מי ,מי נראה איפה ,ועל מה
דיברו בשבוע האחרון במרת השרון

הפלגות
בעולם במחיר
מפתיע

ספורט
חזרה עם ניצחון
הפגרה הארוכה הגיעה לא.ס .ויתניה רמת
השרון ממש בזמן הנכון .הקבוצה ביצעה
חילופי שחקנים וחזרה ממנה בכושר טוב
יותר לסיבוב השני אותו פתחה עם ניצחון
ביתי על הפועל ר"ג .מחר תתארח
הקבוצה אצל הפועל ראשל"צ למשחק
מסקרן

הקדימו להתקשר
ולהזמין חופשת
קרוז ונצלו את
מחירי הטיסות
הנמוכים

טורים ודעות
''תסביך אמא''
התמונה הייתה של שחקן כדורגל ידוע
מאוד ,רווק מבוקש ,שתהרגו אותי ,אם
הייתי משער שהוא ''חבר'' של אישה
נשואה בת כמעט 50

עמוד ראשי

הדפסת כתבה

שלח לחבר

שתף

טיסות ללרנקה החל מ$59-
שריינו כבר עכשיו את חופשת החורף עם  !UPבמחירים אטרקטיביים ,כנסו עכשיו
Share Be the first of your friends to like this.

Sort by Oldest

Like

0 Comments

Add a comment...

בילוי ופנאי
חברת אבטחה למקומות בילוי והופעות
חיות  -תכירו ''צוות שגיא''
''הייחודיות שלנו מחברות אבטחה אחרות
מתבטא במצוינות ,באמינות ,בשירות
אישי ומסור ללקוח ומקצועיות בלתי
מתפשרת'' כך אומר אלון כתריאל ,מנהל
בכיר בצוות שגיא

Facebook Comments Plugin

עסקים ברמת השרון
כותנה  -בוטיק טקסטיל לבית
לבנדר שירותי גננות  -הדר
צור
לבנדר שירותי גננות  -הדר
צור
לבנדר שירותי גננות  -הדר
צור
חממה חנות המפעל – רמת
השרון
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