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רמי גרינברג, מועמד לראשות העיר 
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רמי גרינברג-
איש עבודה 

מהליכוד
מצהיר שהוא מנהיג חזק שבא לעבוד,

ושאינו נכנע ללחצים ולסחטנות
שירן רובינשטיין עמ' 20

קריאה לאסיפה כללית
קריאה לנציגי ועדי הבתים בשכונת כפר גנים ג'

דורון קורן עמ' 14

עד כאן! הגיע הזמן
לשינוי!

רשימה חדשה ורעננה שצמחה מתוך התושבים
תשנה את פני העיר

צדוק בן משה עמ' 4

בהחלטה חשובה כמו משכנתא,
אתם חייבים לפנות

למומחים של טפחות
מס' 1 במשכנתאות!
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מתן אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 

אילת שדה עורכת: 

צדוק בן משה  חברי מערכת: 

שירן רובינשטיין    

עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 

יפעת פרידמן עריכת לשון: 

נטלי אקופיאן עיצוב גרפי: 

סולן הדפסות הדפסה: 

ח.ב.ר הפצות  הפצה: 

קוראים יקרים,

השרב והרוחות החמות שפוקדים אותנו בימים האחרונים 
גורמים לשרפות רבות בכל רחבי הארץ.

בכל שרפה כזאת נגרם נזק לסביבת חיים שלמה;
לצמחייה ולבעלי החיים במקום.
כל שרפה היא עוד צביטה בלב,

וימי הקיץ הלוהטים עוד לפנינו...
זאת ההזדמנות להודות לכבאים שלנו, 

שעמלים בגבורה על כיבוי השרפות.

ולצד מזג האוויר הבוער, 
גם המערכת הפוליטית המקומית מתחממת.

בגיליון זה תמצאו את הכתבה השנייה בסדרת הראיונות 
שאנו עורכים עם המועמדים לראשות העירייה.
הפעם תוכלו להכיר את המועמד רמי גרינברג,

שמצהיר כי על-אף היותו המועמד הצעיר ביותר 
לראשות העירייה, יש מאחוריו ניסיון ציבורי רב,

וביכולתו להצעיד את פתח-תקווה קדימה.

                              חג שבועות שמח!

                                  קריאה מהנה,
                                       שלכם

                                    אילת שדה

ayelet.sadeh@gmail.com                   

 *אין המערכת אחראית לתוכן המודעות. )ט.ל.ח(
 תוכן כל כתבה הינו על דעתו ואחריותו של הכותב בלבד )ט.ל.ח(

*זכויות היוצרים בנוגע לחומר המפורט בגיליון זה הינן רכוש מערכת העיתון, 
וכל שימוש בחומר כפוף ומותנה באישור מראש ובכתב מאת המו"ל.

דבר העורכת

למשלוח כתבות, רעיונות ותגובות:
kfarganim@gmail.com

www.kfarganim@co.il :ובאתר

לרכישת מודעות: 050-5332540
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מרפאת גנים - קניון גנים - רח' העצמאות 65, פ"ת.  טל' 03-9404200

תבחרו בניין בשכונת כפר גנים ג',
תמצאו בו הרבה לקוחות מרוצים של כללית

עם מרפאה גדולה, חדישה ומרווחת במיקום מרכזי בשכונה, צוות איכותי ואכפתי ורופאים 
מיומנים במגוון תחומים, אין פלא שיותר ויותר תושבים עוברים לכללית בכפר גנים ג' ונהנים 

מכל היתרונות:

מומחים לרפואת ילדים  
מומחים לרפואת משפחה  

מומחים לרפואת נשים  

שירותי סיעוד  
שירותי משרד מלאים  

חניה בשפע  

בית מרקחת סופרפארם בקניון - מעניק שירות ללקוחות הכללית  

w
w

w
.boxla.co.il
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יו"רה ומעדכן

רבים מ עייפה.  תקווה  פתח  העיר  ועצת 
שכחו  בעיר,  שינוי  כל  הנהיגו  לא  מחבריה 
פגעו  ובכך  בוחריהם,  כלפי  מחויבותם  את 

באיכות חיי התושבים.

בעיקר  העיר  מועצת  חברי  התנהלו  האחרונות  בשנים 
של  אישיות  לבעיות  פתרונות  ושם  פה  נתנו  בשוליים, 
בגלל  בעיקר  הגדולים,  בפרויקטים  אבל כשלו  תושבים, 
שעשייתם  משום  ולעתים  מקיפה,  תכנית  ללא  שעבדו 

הייתה נגועה באינטרסים פוליטיים.

פעילי ועדי השכונות בעיר "נשכבים על הגדר" שוב ושוב 
למען התושבים בשכונותיהם, כדי להצילם מפני החלטות 
הרות אסון של אותם פוליטיקאים חברי מועצה. לא עוד! 

אנו, חברי הוועדים והפעילים ששכונותיהם יקרות להם, 
הבנו שהגיע הזמן לשינוי מהותי. החלטנו לעשות מעשה 
ולחבור לקבוצה אחת, בעלת מרץ ורצון רב לפעול למען 
שכונה  כל  של  נציג  התושבים".  "מועצת   - התושבים 
שאותה  שכונתו  לצרכי  לדאוג  יוכל  זו  בקבוצה  שפועל 
בסיוע חבריו לקבוצה מהשכונות  זאת  היטב,  הוא מכיר 

האחרות. 

תושבי השכונות  את  רשימה שתייצג  נבנתה  זו  מקבוצה 
מתוך  שצמחה  ורעננה  חדשה  רשימה  העיר;  במועצת 
"הפתח  רשימת   - העיר  פני  את  ותשנה  התושבים 

תקוואים"!

איך מצביעים בבחירות המקומיות?
ההצבעה לבחירות המקומיות היא כפולה; בפתק הצהוב 
הלבן  ובפתק  העירייה,  לראשות  למועמד  מצביעים 

מצביעים לרשימה / למפלגה למועצת העיר. 

שכן  רבה,  חשיבות  נודעת  הלבן  בפתק  להצבעתכם 
להחלטות חברי מועצת העיר השפעה ישירה על חייכם. 

מהי מועצת העיר?
העירייה.  סמכויות  כל  כמעט  מרוכזות  העיר  במועצת 
התוויית  תקציב,  קביעת  עזר,  חוקי  חקיקת   - תפקידיה 
דרכי מדיניות, הטלת מסים, אישור חוזים, מתן רישיונות 

ועוד.

בתחומים  ועדות   24 לפחות  למנות  חייבת  העיר  מועצת 
שונים, כגון: ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדת הקצאות 
בנושאים  הטיפול  על  אחראיות  תהיינה  אשר  ועוד, 

שבתחומן.

את  שממלאים  ציבור  נבחרי  הנם  העיר  מועצת  חברי 
תפקידם בהתנדבות.

העיר  עתיד  למען  לפעול  הוא  מועצה  חבר  של  תפקידו 
ותושביה, ללמוד גם מערים אחרות וליישם את הלקחים 

כאן בעיר, תוך שדרוג איכות חיי התושבים. 

כאשר  כי  לדעת  נוכחנו  שנים  ארוך  מניסיון  לצערנו, 
העיר  למועצת  שונות  לרשימות  מצביעים  התושבים 
לבחירת  הלבן"  "הפתק  בחירת  את  מתאימים  )לרוב, 
העיר  מועצת  שבו  מצב  נוצר  העיר(,  לראשות  המועמד 
משתפים  שלא  מועצה  מחברי  טלאים-טלאים  מורכבת 
כל  בו  מצב  נוצר  ל"שיתוקה".  וגורמים  ביניהם  פעולה 
מסוים  מגזר  מייצגים  המועצה  מחברי  שניים-שלושה 
במקרה  וזה  אחר.  לכיוון  העגלה"  את  ו"מושכים  בלבד 
רבות  בוחריהם.  למען  לפעול  מנסים  הם  כאשר  הטוב, 

הפעמים בהן הם לא עושים דבר.

עד כאן! הגיע הזמן לשינוי!
ב- 22.10.2013 תושבי השכונות יאמרו את דברם ויצביעו למען איכות חייהם

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה

המשך בעמוד 6 < 
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את המצב הבלתי רצוי הזה מתכוונים "הפתח תקוואים" 
לשנות.

היינו  אלא  הבחירות,  לקראת  מהשמיים"  "צנחנו  לא 
האחרונות.  השנים  במהלך  למענכם  כאן  ופעלנו  אתכם 
"אתם,  ואמרתם:  אחת  לא  אלינו  פניתם  אתם  ואתם, 
שעשייתכם מוכחת בשטח כל העת, שבאמת אכפת לכם, 
שמכירים אותנו ואת צרכי התושבים, אתם אלה שצריכים 
שאינם  פוליטיקאים  ולא  העיר,  במועצת  אותנו  לייצג 

מתפקדים".

ואנחנו הקשבנו, הפנמנו וידענו שאתם צודקים.

ברשימת "הפתח תקוואים" נמצאים נציגים נמרצים מכלל 
שכונות העיר, שמטרתם משותפת ומצעם אחד - שיפור 
אזורי  מכל  המגזרים,  מכל  התושבים  של  החיים  איכות 

העיר ובכל המישורים.

זוהי רשימה שאינה משתייכת למגזר מסוים או למפלגה 
אחת. 

עיר  ראש  כל  עם  פעולה  לשתף  שתוכל  רשימה  זוהי 
שייבחר.

ויותר מכך, זוהי רשימה שכל ראש עיר יוכל לעבוד עמה, 
ותהיה לו אפשרות אמתית לקדם עמה את כל הנושאים 

שכל-כך חשובים לכולנו.

שלא  כדי  זה  חיוני  מידע  אליכם  להביא  מעוניינים  אנו 
"נפספס" ולו קול אחד.

תצביעו  השכונות  כל  תושבי  שאתם,  ביותר  חשוב 
יטופלו  מפגע  או  בעיה  שכל  הבנה  מתוך  זו,  לרשימה 
ארוך  מתכנון  תיהנה  גרים  אתם  בה  ושהשכונה  מידית, 

טווח של פיתוח, חינוך ותרבות. 

מצביעה  הרשימה  חברי  של  הרבה  היומיומית  העשייה 
בבירור על העתיד לבוא, כאשר "הפתח תקוואים" ייצגו 

אותנו במועצת העיר.

www.petahtikvaim.co.il

עדכונים שוטפים
"מיתב" וחיובי המים המופרזים בצריכה המשותפת

בחודש האחרון נערכה פגישה בחברת "מיתב" במחאה 
על חשבונות המים המופרזים.

בפגישה נכחו נציגי תושבי השכונה - הלן לי ואלון חכמון 
תושב  הוא  מהם  אחד  "מיתב",  בחברת  מנהלים  ושני 

השכונה ומנהל מחלקת שירות לקוחות של "מיתב".

בפגישה הוצגו טענות התושבים, תוך ניסיון להגיע להבנה 
של תהליכי החיוב, והוצגו החשבונות האחרונים שקיבלו 
כמה עשרות בניינים בשכונה. לעת עתה, הסתפקנו בכך 

הצריכה  נתוני  הקרובים  שבחשבונות  הבטחה  שקיבלנו 
נכונות  יהיה לחשב את  ואפשר  יהיו ברורים,  המשותפת 

החיוב מול השעון הראשי בבניין.

בנוסף, הוסכם ששני בניינים ישמשו פיילוט עבור "מיתב" 
על מנת לבחון את תהליך החיוב.

מים  מחיובי  נפגעים  עצמם  שרואים  נוספים  בניינים 
חשבונית  של  העתק  לשלוח  מוזמנים  במיוחד,  גבוהים 

.kfarganim@gmail.com  המים שקיבלו למייל

פיתוח הכניסה לשכונה
בהתפתחות  חיוני  שלב  הנו  לשכונה  הכניסה  פיתוח 
הרוכל  ועמדת  המכירות  משרד  השלטים,  השכונה. 
המקבלים את פני הבאים פוגעים קשות במראה הכניסה 

לשכונה.

לאחר דיונים רבים בעירייה, במיוחד מול משרד המנכ"ל, 
העירייה  המשפט.  בית  להכרעת  השילוט  נושא  עבר 

מבקשת צו הריסה לשילוט שהוצב שלא כחוק לטענתה.

המיועד  והתקציב  לשכונה  הכניסה  של  הפיתוח  תכניות 
בית  שבו  לרגע  ומוכנים  לפיתוח,  בחברה  נמצאים  להן 

המשפט ייתן הוראת פירוק לשלטים ולמשרד המכירות.

עבודות  לתחילת  אישור  יינתן  לא  חודשיים  תוך  אם 
הפיתוח, נשקול מאבק או הפגנה כנגד העירייה שאישרה 

את הצבת משרד המכירות והשלטים.

בדיקות קרינה - שנאי חברת חשמל
הנמצאים  החשמל  חברת  שנאי  של  קרינה  בדיקות 
שבבניין  דיירים  עלות.  ללא  יבוצעו  בשכונה,  בבניינים 
ליצור  מוזמנים  חברת החשמל,  שנאי של  מותקן  שלהם 

עמי קשר. 

kfarganim@gmail.com - צדוק בן משה, מייל
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4 חד' בבנין מדהים + מחסן

ביגאל מוסנזון 4 חד', מרפסת 5 חד' בחיים זכאי, חדשה ומיידית דירת גן 6 חד' במנרב, מפלס אחד

5 חד' בדניאל ליפשיץ, מיידית

דופלקס פנטהאוס 6 חד', חדש

5 חד' במייזנר, גדולה ומיוחדת

5 חד' במנרב, ק"ד, חדשה 5 חד' בעידוד+ סוכה ומחסן

בלהה 
שמואלי
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שכן  בריאותיים,  היבטים  קיימים  קשב  להפרעות 
תחומי  על  רבות  משפיעים  ובשליטה  במיקוד  הקשיים 
משיטות  אחת  כרוני.  וסטרס  אכילה  שינה,  כמו  חיים 
הטיפול היעילות ביותר להפרעות קשב היא אימון אישי 
המשלב טיפול תרופתי )במידת הצורך( יחד עם אימון 
המתמקד בשינוי הרגלי החיים לכאלה שעשויים לשפר 
את  לשפר  מכך  וכתוצאה  הקשב,  מערכות  צמיחת  את 

התפקוד היומיומי.

קשיי שינה: 50% - 70% מבעלי הפרעת קשב סובלים 
מהפרעות בשנתם אשר יכולות לבוא לידי ביטוי בקושי 
להירדם, בשינה לא רגועה, בקשיי התעוררות ובשינה לא 
רצויה במהלך היום, כפי הנראה בשל הקושי בשליטה 
באימון  הראשונות  מהפעולות  אחת  הזמן.  במוקדי 
שינה  רוטינת  בניית  הוא  הלקויים  ההרגלים  לשינוי 
חדשה מותאמת אישית, כגון: סגירת מחשב וטלוויזיה, 
שעת  קביעה  מרגיעה,  מוסיקה  בחירת  אורות,  עמעום 

שינה ועמידה בזמנים. 

מאד  משמעותית  היא  נכונה  אכילה  אכילה:  הרגלי 
בשיפור הסימפטומים של הפרעות קשב וריכוז. מחקרים 
שעסקו בנושא תהליכי עיבוד סוכרים בגוף הראו שקצב 
יותר  איטי  הוא  קשב  הפרעת  בעלי  אצל  הסוכר  עיבוד 

בהשוואה לאוכלוסיה ללא הפרעות קשב.

משתנה  מסודרת  ולא  כפייתית  בצורה  אוכלים  כאשר 
המופרשים  נוירולוגיים   - הכימיים  החומרים  מערך 
להעלות  כדי  הסרוטונין.  רמות  על  משפיע  וזה  במוח 
דווקא מזונות  נטייה לאכול  את רמת הסרוטונין, תהיה 
וזאת  פשוטים,  מסוכרים  מורכבים  אשר  מומלצים  לא 
כדי ליצור ספק אנרגיה זמין ומהיר. המחקרים טוענים, 
שהסוכר עצמו אינו מהווה את מקור הבעיה, אלא יוצר 
התמכרות אליו, וכתוצאה מכך נוצרים אי סדרים במאזן 

הפחמימתי.

בערד  "מואב"  ממרפאת  רבזין  גלינה  הנטורופטית, 
על  בסיסיים  אכילה  הרגלי  מספר  שינוי  על  ממליצה 

מנת להקל על התופעות:
יכלול  היומי  שהתפריט  מומלץ   - פחמימתי  איזון   .1
פחמימות מורכבות כגון- לחם מלא ואורז מלא. קמחים 
לתחושת  ומביאים  בגוף  יותר  לאט  מתפרקים  מלאים 
להימנע  מומלץ  כן,  כמו  יותר.  ממושכים  ורוגע  שובע 

מסוכרים  מורכבים  אשר  ממתקים,  כגון  מתיקה  ממיני 
אי  את  מגביר  שלהם  המהיר  הפירוק  ותהליך  פשוטים 

השקט וחוסר הריכוז.

ולהקפיד  קבועות  אכילה  לשעות  להיצמד  מומלץ   .2
מלאות:  מפחמימות  המורכבת  מזינה  בוקר  ארוחת  על 
מלא,  לחם  מומלצת!!(,  )מאד  שועל  שיבולת  דייסת 
ממרחי טחינה, שקדים או אגוזים, גרנולה, גבינת עיזים, 

ירקות ושתייה של חליטת צמחים. 

על  היא  ההמלצה  מרובה-  שתייה  על  להקפיד  יש   .3
הכנת חליטות של תה צמחים - בבונג )קמומיל(, מליסה 
מים  לכוס  יבשים  עלים  של  כפית  להוסיף  ולואיזה. 
רותחים ולהמתיק עם מעט דבש או כלל לא. בימי הקיץ 
ניתן להחליף את בקבוקי השתייה בקנקנים של חליטות 
כמה  עד  להימנע  רצוי  היממה.  לאורך  ולשתות  עלים 

שניתן משתיית קפאין )קפה, תה, קולה(.

** ההמלצות הן כלליות, ומתייחסות לאנשים בריאים 
בכל  המזון.  בתחום  ספציפיות  הגבלות  להם  אין  אשר 
דיאטנית/נטורופטית  של  בשירותים  להיעזר  יש  מקרה 
ושעות  הכמויות  הרצויים,  המזון  מרכיבי  בקביעת 

האכילה. 

צמח  של  אתרי  לשמן  הכללית:  לאווירה  ובאשר 
טיפות  מספר  טפטפו  מרגיעה.  השפעה  יש  הרוזמרין 
את  הדליקו  דקורטיבי,  למבער  במים  מהולות  מהשמן 

האש והפיצו את הריח בבית. 

כפי שציינתי, הצמדות לכללים ושינוי הרגלים הם חלק 
בסיסי בתהליך האימון לבעלי הפרעת קשב וריכוז, והם 
כדי  היום  במהלך  קבועים  עוגנים  בקביעת  מאופיינים 

שיהיה קל יותר לשנות הרגלים שעוצבו במשך שנים. 

שתוכלו  מנת  על  אישית  הכרות  לפגישת  אתכם  מזמינה  אני 
להצטרף למעגל האנשים שהיטיבו את חייהם.

מפי המומחים

והפעם:

קשב צומח
ההיבט הבריאותי של הפרעות הקשב

דפנה זהבי

דפנה זהבי, M.A בייעוץ חינוכי
מאמנת מוסמכת

054-3367360
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צדוק בן משה

פורום א' ב'
תושבי שכונת כפר גנים הוותיקה 

שטחו את תלונותיהם בפני ראש העיר, 
מר אורי אהד

בחובה  טומנת  ב'(  ו-  )א'  הוותיקה  גנים  כפר  שכונת 
היסטוריה נפלאה ואנשים נהדרים, אך ההזנחה בה בשנים 
האחרונות תמוהה ביותר. קומץ מתושבי המקום שמו להם 

ליעד לשפר את איכות החיים שלהם ושל שכניהם.

צילמנו  ברחובות,  שסיירנו  ולאחר  אליהם,  התלוויתי 
מפגעים והעלנו ביחד את הבעיות הקיימות בשכונה, הגענו 
ללשכתו של ראש העיר לפגישה בה נכחו מנהלי האגפים 

בעירייה.

בפגישה הועלו הנושאים הבאים:
ברחובות  אוטובוסים  ממעבר  הנוצר  האוויר  זיהום    .1
השכונה ובמיוחד בצירים המרכזיים, תוך דגש על הזיהום 
והרעש מהאוטובוסים המבצעים הסעות תלמידים בעת 

ההמתנה בתחנות.
העירייה  משפטית  מבחינה  אם  יבדקו  העירייה  נציגי   -
בכלל,  רכב  מכלי  האוויר  זיהום  את  לאכוף  רשאית 

ומאוטובוסים ומשאיות בפרט.

אגף החינוך יאכוף על חברות המבצעות הסעות תלמידים 
בזמן  מנוע  כיבוי  מהן  וידרוש  האוויר,  זיהום  נושא  את 

ההמתנה לתלמידים.

2.  מפגעים ובעיות חנייה באזור מרכז אורון )רוטשילד 
האשפה  חדר  מפגעי  על  התלוננו  התושבים  כץ(  פינת 
סימון  העדר  על  חנייה,  במקומות  מחסור  על  במקום, 
כיבוי  ברחבת  רכב  כלי  חניית  ועל  ופיקוח,  כיבוי  לרכב 

אש.
יגיעו  שנציגיה  הנדסה,  מחלקת  על-ידי  יטופל  הנושא   -

לסיור במקום.

ובגן  יהלום  רחוב  בקצה  הכדורסל  במגרש  הזנחה    .3
אין סלים, המקום  אין תאורה,  יונתן. במגרש הכדורסל 
מוזנח ומלוכלך, ואינו ראוי לשמש כמקום משחק עבור 

בני הנוער. 
- נושא ההזנחה במגרשי הספורט בכל רחבי העיר נמצא 
המגרשים  ברשימת  נמצא  המדובר  המגרש  בטיפול. 
שיטופלו בקרוב. בעיית התאורה הועברה לטיפול, וכך גם 
מתקני  הוספת  יבדקו  יונתן,  בגן  וההזנחה.  הניקיון  נושא 

משחקים והצללה.

 2 היסמין  רחוב  )בין  קלדרון  יעקב  במשעול  הזנחה    .4
ליהלום 17(

- הנושא יבדק ויטופל על-ידי מחלקת ההנדסה.

5.  בעיות בטיחות ברחוב דגל ראובן, תחנות אוטובוס לא 
מקורות וליקויים בפינוי האשפה והגרוטאות.

- בעיית הבטיחות במעבר החצייה תטופל על-ידי הגבהת 
המעבר והוספת אמצעי התראה לנהגים. נושא קירוי תחנות 
הגרוטאות  פינוי  שעת  תשונה  ויטופל.  יבדק  האוטובוס 

משעות העומס בבקרים.

6.  אנטנות סלולאריות  
אנטנות  התקנת  לשלול  או  לאשר  יכולת  אין  לעירייה   -
אנטנות  הימצאות  יבדקו  העירייה  נציגי  אולם  מורשות, 

פיראטיות וידאגו לאכוף את הנושא.

ועמידה  אישורים  לבדוק  ידאגו  הסביבה  איכות  נציגי   -
בתקנים גם של אנטנות קיימות.

הגעתם  בזמן  לבנים"  "יד  ביה"ס  תלמידי  בטיחות   .7
לביה"ס ובעת יציאתם בחזרה לביתם

- בתחילת שנת הלימודים הבאה יוחזרו מעבירי הכבישים 
לכל אזורי העיר, כך שבכל מעבר חצייה, ובמיוחד בצירי 
ביטחונם  למען  כבישים  מעבירי  יהיו  הראשיים,  התנועה 

של התלמידים.

"יד  תלמידי   - הביניים  לחטיבות  רישום  אזורי    .8
לבנים" חשים שנפגעו מחלוקת אזורי הרישום לחטיבות 

הביניים. הוריהם מבקשים לשוב ולדון בנושא.
-  הנושא יבדק בפגישה נוספת עם מנהל החינוך.

פורום תושבי כפר גנים א' ב' מודה לראש העיר על הפגישה 
החשובה וימשיך לעקוב אחר הטיפול בנושאים שהועלו.

מימין לשמאל: רותי גלסנר, יהודית קמפלר, פירחה לוטנר, 
ראש העיר אורי אהד, צדוק בן משה, יונה אמרוסי, בנצי סנדרס. 

צילום: צבי הרפז
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*ייתכנו שינויים במועדי ההרצאות, ההרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל, ט.ל.ח.

סרקו את הקוד

”נפגשים במזרחי-טפחות“ 
בואו ליהנות מסדרת הרצאות ומפגשי העשרה מרתקים במגוון נושאים. 

והפעם נפגשים בסניף כפר גנים פ“ת, רח‘ העצמאות 65, ב- 8.5, בשעה 19:30. 
הפעילות פתוחה לקהל הרחב ללא עלות.

לפרטים והרשמה היכנסו לאתר מזרחי-טפחות

חייגו 8860* mizrahi-tefahot.co.il

 בסניף כפר גנים פ“ת 
של מזרחי-טפחות

להרצאה בנושא:
”ההורה המודרני והילד הדמוקרטי“

עם מיכל  דליות
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במציאות  אם  גם  מאוד.  מבוקש  מצרך  היא  השמחה 
היא  החוכמה  ומורדות,  עליות  לכולנו  יש  היומיומית 
להתגבר על מועקות הלב ולהיות בשמחה תמיד. כמו שדוד 
המלך אמר: "הפכת מספדי למחול לי פיתחת שקי ותאזרני 
ליום חדש, עומד על  )תהילים(. כשאדם משכים  שמחה" 
עליו   - עצמו  בכוחות  לעמול  ומסוגל  בטוב  חש  רגליו, 
עשיר  "איזהו  אמרו:  וחכמינו  לבוראו,  ולהודות  לשמוח 
השמח בחלקו" )אבות(. כאשר יצאו עם ישראל ממצרים- 
מעבדות לחירות- הייתה שמחה גדולה בעם, כפי שנאמר: 
"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו 
לאמור: אשירה לה'..." )שמות ט"ו,א(. המילים "אז ישיר" 
מרמזות על שמחה שהייתה אז ועתידה לחזור בשנית עם 
בוא הגואל, כפי שמנבא זאת זכריה הנביא: "גילי מאד בת 
ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יביא לך צדיק ונושע 

הוא עני ורוכב על חמור..." )זכריה ט, ט(.

שנים   46 ונציין  ירושלים  יום  את  נחגוג  באייר  בכ"ח 
לאיחודה של העיר.  כ"ח בגימטרייה =28=כח!

יום שחרור ירושלים היה יום ניצחון לעם ישראל וקולות 
השופר החרידו את העיר - קולות שמחה והודיה לאלוקים 
על הנס האדיר שנפל בחלקנו; ירושלים החדשה נתחברה 
אל ירושלים העתיקה. דבר זה נאמר באופן נפלא בפסוקים: 
ירושלים  ירושלים:  בשערייך  רגלינו  היו  "...עומדות 
הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" )תהילים(. עלינו לזכור 
תמיד  ירושלים  את 
לדורות  ולהנחיל 
הבאים בהערכה רבה 
את המתנה המיוחדת

שניתנה לנו מאת ה', 
כדברי הנביא: "רוני 
כי  ציון  בת  ושמחי 
ושכנתי  בא  הנני 
ה'  נאום  בתוכך 

)זכריה ב,י"ד(.

שמות  ירושלים 
אחד  לה,  רבים 

מהם: "שלם".

שהכתוב  כפי 
"ומלכי- מתאר: 
שלם  מלך  צדק 

הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון ויברכהו..." )בראשית 
י"ד,י"ט(. אברהם נפגש עם מלכי-צדק המכונה מלך שלם- 

מלך האוהב צדק, כורת ברית עם אברהם ומברך אותו.

ירושלים שימשה בעבר מוקד לבריתות עם מלכי בית דוד, 
ומכאן שירושלים היא סמל לשלום ולשלמות.

שמות נוספים לירושלים הם: ציון, עיר-דוד, עיר האלוקים, 
משוש כל הארץ, כלילת יופי, ערי יהודה, קריה נאמנה...

עלינו להגביר את שמחתנו ולהודות לה' על ארץ ישראל 
שזכינו לשוב אליה אחרי אלפיים שנות גלות. ארץ ששבו 
בירתה  שעיר  ארץ  הארץ,  כנפות  מארבע  הגולים  אליה 
ירושלים-עיר נצחית בלתי נשכחת, שבה היו שני מקדשים 

ובית המקדש השלישי עתיד להיבנות בה.

העיר ירושלים מזוהה עם שמחה כמו שנאמר: "קול ששון 
וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול אומרים הודו את ה' 

צבאות כי טוב ה' לעולם חסדו" )ירמיהו ל"ג, י"א(. 

הבה נשאב ממנה את מלוא ההשראה לשמחה, כמו שנאמר: 
"שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה" )ישעיהו ס"ו,י(. 

אמן ואמן!

אני מזמינה אתכם להכנס לבלוג - "בראי התנ"ך"
http://ahuvaklein.blogspot.com

מאת: אהובה קלייןדבר תורה

"... אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" )תהילים קל"ז(
ביום ירושלים יש לראות השראה לשמחה

ציורי תנ"ך/ בית המקדש השלישי
ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(

ירושלים והבשורה 
עלייך קוננו גולי בבלאלייך נושאים עיני תבל
מרוממת מכל הערים

מקודשת בכל הזמנים.

בלתי נשכחת לעולמים.מופיעה בתורה נביאים כתוביםשגורה בפי רוזנים ומלכיםלך שמות וכינויים

ירושלים עיר בירה
כהרף עין בשורה

הדי משיח קרן ישועה.ברחובותיה קול תרועה

אהובה קליין ©
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לו
צי ועדי  ג' מורכבת מנציגי  גנים  האסיפה הכללית של כפר 

הכללית  האסיפה  של  הקרוב  המפגש  בשכונה.  הבתים 
ייערך במתנ"ס "עולמות" ביום חמישי, 9.5.2013, בשעה 

 .20:30
על סדר היום:

1. סקירה על פעילות הוועד.
בסעיפי  שינויים  על  והצבעה  הוועד  בתקנון  דיון   .2
הדורשים  סעיפים  מספר  ישנם  הוועד  בתקנון  התקנון. 
התאמה למציאות העכשווית. על שינויים בתקנון רשאית 

להחליט האסיפה הכללית בלבד. 
לתושבים  בניוזלטר  הופצו  ומועדה  האסיפה  קיום 
השכונה,  באתר  פורסמו  התפוצה,  ברשימת  הרשומים 
דואר אלקטרוני נשלח לנציגי ועדי הבתים שנרשמו בעבר 
מיידעים  אנו  וכעת  השכונה,  ועד  של  הנתונים  במאגר 

אתכם גם דרך דפי העיתון.

חייב  הנציג  אחד.  נציג  יגיע  בניין  מכל  כי  אנו מבקשים 
ברישום מוקדם עד לתאריך 1.5.2013, וזאת משום שעל 
נושאי  את  הבתים  ועדי  לנציגי  לשלוח  יש  התקנון  פי 

הפגישה והתיקונים המבוקשים שבוע לפני האסיפה.
לוועד השכונה קיים יועץ משפטי, עו"ד עמרם נהרי, אשר 
לוועד  הקודמות  הבחירות  את  וארגן  התקנון  את  ניסח 
לוועד  המועמדים  פניות  את  מרכז  נהרי  עו"ד  השכונה. 
השכונה ופועל בשיתוף ובתאום עם עיריית פתח-תקווה 

בנושא זה.
ועדי  כל  נציגי  של  ערה  השתתפות  לראות  מצפים  אנו 

הבתים בשכונה.

דורון קורן דובר ועד השכונה

קריאה לאסיפה כללית
ועד השכונה קורא לנציגי ועדי הבתים 
בכפר גנים ג' להגיע לאסיפה הכללית 

שתערך בחודש הקרוב 

ערוצי תקשורת ועד-רשויות

עו"ד עמי נהרי )מימין( ומשה בן דוד, ראש אגף הרווחה בעיריית פתח 

תקווה, בעת הליך הבחירות לוועד השכונה.  
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מאי בקניונ גנימ
חודש של חברות

רחוב העצמאות 65, כפר גנים ג', פתח תקווה חניה חינם!
טל‘ www.ganim-mall.co.il   03-9224699בחניון הקניון

הקניון שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתוכנית.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק - קניון גנים פתח תקווה
www.facebook.com/ganimmall

המופע של צוציק
 17:30 / 6.5

מופע אנרגטי ומקפיץ המשלב סטנד אפ,
 שירים, ריקודים והמון שמח...

חברות בכל אפשרות
 17:30 / 13.5

פלאי הטכנולוגיה מאפשרים לנתוש לתקשר
 עם חברו הטוב פנדוש הנמצא בקצה השני

 של העולם

 מופעימימי ב‘

הקיפוד שאהב לרקוד
 17:30 / 20.5

פודי הקיפודי מאד אוהב לרקוד אך מתקשה 
למצוא חבר לרקוד אתו כי כולם חוששים

 מהקוצים שלו...

הצבעים שחזרו
הביתה

 17:30 / 27.5

צביקה הצייר מתייחס לא יפה לצבעים שלו!
 באישון לילה הצבעים בורחים ממנו. 

במסעו לחפש אותם צביקה מגלה כמה חשוב
 להתייחס יפה לחברים שעוזרים.

 17:30 / 1.5
איקס מיקס דריקס

 17:30 / 8.5
תיאטרון בובות

 17:30 / 15.5
הכנת פאזל

 �דנאותימי ד‘

 17:30 / 22.5
מה נוצר ממה? 

הכנת משחק לפיתוח תפיסה חזותית
ולהעשרת אוצר מילים

 17:30 / 29.5
מה נלבש היום?

נכין דמות ומגוון בגדים להחלפה
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העצם א במסת  ירידה  היא  וסטאופורוזיס 
העלולה לגרום לשברים במקומות שונים כמו 
וקיומה  השדרה  ובעמוד  והיד  הירך  במפרק 
ניתן לאבחון על ידי בדיקה של צפיפות העצם. זו היא 
מחלה שמקושרת בעיקר עם נשים מאחר שהן עלולות 
ובשכיחות  יותר  בגיל מוקדם  לחלות באוסטאופורוזיס 

גבוהה יותר מגברים.
האוסטאופורוזיס נגרמת בשל גורמים גנטיים ושינויים 
עקב  מסוימות,  בתרופות  שימוש  עקב  הורמונאליים, 
וגם  גופנית  בפעילות  חוסר  מפאת  מסוימות,  מחלות 

בשל צריכה לא מספקת של סידן. 
האם ניתן למנוע את המחלה?

צריכה  על-ידי  בה  לחלות  הסיכוי  את  לצמצם  ניתן 
נאותה של סידן וויטמין D כבר מגיל הילדות, שאז חלה 
בנייתה של העצם. בגיל 35 מגיעה מסת העצם לשיאה.

עם זאת, גם בגיל המעבר חשוב להמשיך ולצרוך סידן 
מאחר  במיוחד  הקיימת,  העצם  מסת  את  לשמר  כדי 
שהשינויים ההורמונאליים בגיל זה מגבירים את הסיכון 

לאוסטיאופורוזיס.

כמה סידן צריך לצרוך ביום?
גיל                     צריכת סידן מ"ג/ יממה

800                                               8 - 4
1300                                              18 - 9
1000                                              50 - 19
51 ומעלה                                              1200
בעת הריון והנקה                                       1000

איך מתרגמים את ההמלצות לחיי היום יום?
לדוגמה,  ערך  שוות  ביום  סידן  מ"ג   1000 של  צריכה 
לשתיה של כארבע כוסות חלב ביום. רובנו לא צורכים 

לצרוך  היא  ההמלצה  ולכן  חלב,  של  רבה  כה  כמות 
כשלוש מנות מוצרי חלב, רצוי מועשרות בסידן ודלות 

בשומן )3% - 5% שומן(. 
מנת חלב מוגדרת כ: 1 כוס חלב, 100 גר' גבינה 5%,  
צהובה.  גבינה  פרוסת  או  יוגורט/לבן/אשל  גביע   1
דוגמאות למוצרי חלב עשירים בסידן הן: גבינה לבנה 
סקי/קוטג' )שטראוס(, גבינה צהובה )עדיף דלת שומן(, 

גבינת ריקוטה, חלב מועשר בסידן.
קיימים מזונות נוספים המכילים סידן כמו: סרדינים עם 
העצמות, מוצרי סויה, טחינה, ירקות כמו כרוב וברוקלי, 
עתירי  אלה  ממזונות  חלק  ושקדים.  יבשים  פירות 
שלהם  הסידן  שספיגת  או  שקדים(  )טחינה,  קלוריות 
אינה מיטבית )ירקות(. לאלה הנמנעים מאכילת מוצרי 
חלב, רצוי להתייעץ עם דיאטנית קלינית שתתאים להם 
הצורך  ובמידת  אחרים  ממקורות  סידן  המכיל  תפריט 

תמליץ על תוסף.
?D מה לגבי ויטמין

סידן.  של  מרבית  בספיגה  הוא   D ויטמין  של  תפקידו 
ונימצא  לשמש  בחשיפה  בגוף  משופעל   D ויטמין 
בסרדינים, דג סלומון, חלמון ביצה, חלב מועשר ועוד. 

במקרה של חוסר יש לקחת תוסף בהמלצת רופא.
כיצד עוד ניתן למנוע אוסטאופורוזיס?

לבצע  אלכוהול,  בשתיית  לצמצם  לעשן,  להפסיק  יש 
פעילות גופנית )כמו הליכה, התעמלות כנגד התנגדות  

וכד'( ולקחת הורמונים בהתייעצות עם רופא.
חג שבועות שמח!

המאמר מציג המלצות כלליות בלבד, ואינו מחליף ייעוץ הניתן 
ע"י דיאטנית קלינית מוסמכת.

מדור תזונה

סידן או אוסטאופורוזיס
מוצרי חלב )לא רק בחג שבועות( יכולים לעזור במניעת מחלת האוסטאופורוזיס

מאת: אורית וקסמן

 ,M.Sc מוסמכת  קלינית  דיאטנית   / וקסמן  אורית 
ואימון  ועיצוב הגוף. לייעוץ תזונתי  ומדריכת אירובי 

גופני אישי ניתן לפנות בטלפון: 050-7362193
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ציקי אורוןערוצי 

בופה של ביכורים
חג הביכורים מביא עימו הזדמנות לאירוח חופשי מהושבה סביב שולחן מוקפד, הוא 

דורש מעט הכנה וקוצר הרבה מחמאות

שפע א במיוחד.  אוהבת  אני  השבועות  חג  ת 
הביכורים בשוק מביאים עמם את החשק לחגוג 
הדובדבנים,  והיין,  הגבינות  ולארח;  במטבח 
פירות היער והענבים. מכל אלה אפשר להכין מטעמים, 

שהנראות שלהם לא נופלת מטעמם.
הבופה או המזנון מהווים פתרון לאירוח רב משתתפים, 
שאינו מחייב ישיבה סביב שולחן. היתרון ברור - מקום 
רב בחלל, אירוע דינאמי ומזמן שיח עם הניגשים למזנון. 
או  סביבו  לחוג  שאפשר  כזה  להיות  יכול  בופה  שולחן 
במרכז  עיצוביים  פריטים  שלושה  שניים  קיר.  צמוד 
השולחן ייפו את המרחב, לדוגמה: זר פרחים לבן שופע 
ואלגנטי שיפיץ את הלובן החגיגי. מעמד לעוגה עגולה 
העונה  פירות  את  יגביהו  רגל,  על  זכוכית שקוף  כלי  או 
בובת  ציפורים,  זוג  של  פסל  בהם.  שיונחו  הצבעוניים 
קרמיקה חייכנית או דמות מלאך, יעניקו חיוניות. תפקידו 
של המזנון לזמן אליו את האורחים, ולפריטים יש חלק 

נכבד בכך. 
פריטים גבוהים יוצבו מאחורי נמוכי קומה כמו בתמונת 
מחזור כיתתית. כששני פריטים הם באותו הגובה, אפשר 
הדירוג  ליצירת  המפה  תחת  עבים  ספרים  זוג  להציב 

המתבקש.
בתחילת   - מיקומים  מכתיב  המזנון  סביב  הנע'  'הסרט 
לסכו"ם  קיבול  כלי  לצד  צלחות  ערימת  תונח  המסלול 
הגשה  לכפות  ישמש  נוסף  קיבול  כלי  למפיות.  ומתקן 

כמספר המנות או שכף הגשה תונח לצד כל מנה.
הממרחים  לצד  הלחם  הפתיחה:  מנות  תונחנה  בהמשך 
ופלטת הגבינות, לאחריהן המנות העיקריות: הפשטידות, 
הלזניה והפסטות, ולבסוף שפע הירקות לארוחה מזינה 
ומאוזנת. עיטור פלטת הגבינות באגוזי מלך, פלחי תפוח 

עץ ירוק או ענבים - משדרג.

לסיום, מזנון המתוקים והשתייה החמה, בשיטת עשה 
אחר  תבלין  צמח  או  רעננה  נענע  אגד   - בעצמך  זאת 
שמונחים כזר פרחים באגרטל שקוף קטן מאפשרים קטיף 
רענן היישר לתוך הכוס. להגשת משקה קל בסטייל, תנו 
לפלח לימון, עלי רוזמרין, נענע או פלחי תפוז סיני לצוף 

במי שתייה בכד זכוכית.
בסטייל  למתוקים  קלילים  מתכונים  שני   - ולקינוח 

)שניהם "ישוויצו" בכלי זכוכית על רגל!(-
מקפא מנגו:

מערבבים בקלילות פריגת מנגו ושמנת מתוקה לתערובת 
מאלומיניום.  קטנה  עגולה  בתבנית  ומקפיאים  אחידה 
לקראת ההגשה מעבירים לכלי זכוכית על רגל ומוסיפים 

לקישוט: עלי נענע, חמוציות ואגוזי קשיו. 
פבלובה מהירת הכנה:

החומרים: נשיקות מרנג וניל, 2 שמנת מתוקה, 2 אינסטנט 
פודינג וניל.

מקציפים את השמנת המתוקה עם האינסטנט פודינג וניל. 
וניל  מרנג  נשיקות  שכבת  זכוכית  כלי  בתחתית  מניחים 
קטנות ומעליהן שמים שכבת קצפת, ואז עוד שכבת מרנג 
נוזלית  אוכמניות  ריבת  שופכים  הכל  מעל  קצפת.  ושוב 
במיוחד או דובדבנים )ניתן לדלל ריבה במים(, ובשכבה 
העליונה מפזרים פירות יער )אוכמניות ופטל/ דובדבנים 

ללא חרצנים(. מקשטים בעלי נענע.

שיהיה בהנאה!!

ציקי אורון- מעצבת פנים וסטייליסטית
טל: 054-2424976

zikioron@gmail.com
www.tzikidesign.co.il

ציקי סטייל



www.kfarganim.co.il19עיתון כפר גנים  גליון 39  מאי 2013 

 

www.doronadlan.co.il

האתר שלנו בסמרטפון שלך

דורון ואורית מותיקי כפר גנים ג'

מומחים בשיווק נכסים רק בכפר גנים ג'

 אוריתבמשרד היחיד הממוקם בכפר גנים ג'
052-2898878

 דורון
054-4404286

 רוצה למכור נכס בכפר גנים ג'?

פרסום הנכס בדף      שלנו: דירות למכירה בכפר גנים ג'
סרטון וידיאו לנכס בערוץ            שלנו 

דיוור ישיר בדוא"ל: למאגר ממוקד של מאות לקוחות פוטנציאליים
www.doronadlan.co.il :פרסום באתר הנדל"ן המקצועי והנצפה ביותר

פרסום הנכס באפליקציה בסלולר: ישירות בסמרטפון של הקונים
פרסום בעיתונות: המקומית, האזורית, החילונית והדתית. 

וגם תעודת אחריות לאיכות השרות שלנו: לא מרוצים לא משלמים! 
וגם נפנק אותך בסופ"ש בצימר זוגי על חשבוננו לאחר המכירה!

אנחנו כאן בשבילך לפגישת ייעוץ ללא התחייבות מצידך 

054-4404286

את הפנים שלנו לא 
תראו בשלטי חוצות.

אנחנו השכנים שלכם
אותנו תראו בקניון, 

בסופר וברחוב

אנחנו נותנים לנכס שלך את החשיפה המקצועית 
והמתקדמת ביותר בענף
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שירן רובינשטיין

במושב ר נולד  רווק,   ,35 בן  עו"ד  גרינברג,  מי 
בעיר  מתגורר  שנים  מספר  ומזה  נווה-ירק 
פתח-תקווה. בעשרים השנים האחרונות עוסק 

גרינברג בפעילות ציבורית ופוליטית.
כל  לאורך  השני  כחוט  עברה  שההצטיינות  גרינברג, 
שלבי חייו, שירת בצבא כקצין ביחידה מובחרת, וכיום 
לאחר  הצנחנים.  בחטיבת  במילואים  מ"פ  משמש  הוא 
במשטרת  מובחרת  ליחידה  התגייס  הצבאי  שירותו 
מאוחר  ובשלב  והמודיעין,  הבילוש  בתחומי  ישראל 
בתחומי  מרכז  מחוז  של  המרכזית  ביחידה  שירת  יותר 

חקירות וארגוני פשע גדולים.
סיים  משפט  שערי  במכללת  המשפטים  לימודי  את 

בהצטיינות.
פתח- בעיריית  גרינברג  עבד   2009-2007 השנים  בין 
מנכ"ל  שהיה  מי  של  מנכ"ל  עוזר  בתפקיד  תקווה 
חלק  לקח  זה  ובתפקיד  סויסה,  דני  דאז,  העירייה 
בפרויקטים רבים ברחבי העיר. בשנת 2012 חזר לעבוד 
לקידום  האגף  מנהל  בתפקיד  תקווה  פתח  בעיריית 
במקביל  מונה  קצר  זמן  ולאחר  העירוניות,  המערכות 

ליועצו האישי של ראש העיר לשעבר, יצחק אוחיון.
להתמודד  כדי  בעירייה  עבודתו  את  עזב   2013 במרץ 

לראשות העיר.

ובעל  אתה המתמודד הצעיר ביותר לראשות העירייה, 
הניסיון המוניציפלי המועט ביותר.

לדעתי גילי הצעיר אינו חיסרון, ועומד מאחוריו הרבה 
מאוד ניסיון.

צברתי ניסיון רב בתפקידים שביצעתי בצבא ובמשטרה, 
וכן בתחום המוניציפלי במועצה האזורית דרום השרון 
ובעיריית הוד השרון. את עיקר ניסיוני רכשתי בעבודתי 
בכירים  בתפקידים  כיהנתי  פתח-תקווה, שבה  בעיריית 

שחלשו על כל המערכת העירונית.
אני בעל ידע והכרה של המערכת העירונית על בוריה, 
מה שמקנה לי את היכולת להנהיג ולהניע את המערכת 
יעילה, מקצועית ושירותית לטובת העיר  הזאת בצורה 

והתושבים.

האם לא אצה לך הדרך? יכולת להמשיך לצבור ניסיון 
בתפקיד בכיר אחר או להתמודד למועצת העיר.

להתחיל  כדי  בעירייה  עבודתי  את  עזבתי  השנה  במרץ 
את תהליך ההתמודדות לראשות העירייה, מתוך הבנה 
שרק כשאתה עומד בראש המערכת, אתה יכול לעשות 
יודע  אני  ולקדם את העיר.  כל השינויים הנדרשים  את 
למקום  העיר  את  להביא  יכול  אני  שנים  חמש  שתוך 

הראוי לה.

תוכל לפרט אודות ניסיונך הפוליטי והמוניציפלי?
אני מעורב בפוליטיקה בעיר מזה כעשרים שנים. כבר 
הליכוד  נוער  תנועת  יו"ר  בתפקיד  כיהנתי   14 מגיל 
בפ"ת, ולאחר מכן שימשתי בתפקיד יו"ר צעירי הליכוד 

בסניף העירוני וברמה הארצית. 
בשנת 2007 נבחרתי לתפקיד עוזר מנכ"ל עיריית פתח 
תקווה, והנעתי את המערכת העירונית בכל התחומים: 
גדולים,  פרויקטים  העיר,  פני  שיפור  הנדסה,  בנושאי 
שירות לתושב, תקציב, כוח אדם, חינוך, תנועה, נושאים 

חברתיים וכיוצא באלה. 
וחזרתי  לקראת שנת 2009 עזבתי את תפקידי בעירייה 
ביקש   2012 בשנת  במשטרה.  מובחרת  ביחידה  לשרת 
ממני מר אוחיון להשתתף במכרז לתפקיד מנהל האגף 
לקידום המערכות העירוניות. לאחר תקופה קצרה ביקש 
למעשה,  האישי.  ליועצו  גם  להתמנות  אוחיון  ממני 

רמי גרינברג, המועמד הצעיר ביותר לראשות עיריית פתח-תקווה, טוען 
שהציבור שבע מהבטחות ריקות מתוכן, ומצהיר שהוא בא לעבוד!

איש עבודה מהליכוד
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בכל  המבצעת  והזרוע  העיר,  ראש  של  ימינו  יד  הייתי 
התחומים; תפקיד אשר הוגדר בתקשורת כ"מנכ"ל על". 
עבדתי שעות רבות ביום, ממקום של תחושת שליחות 

ציבורית.

אתה אומר שהנעת את המערכת. האם גם יזמת והוצאת 
לפועל פרויקטים? מה הייתה מידת מעורבותך?

הייתי מעורב בפרויקטים רבים, ביניהם: בניית מוסדות 
כיכרות  בניית  החדשות,  בשכונות  ציבור  ומבני  חינוך 
ציבוריים,  פארקים  הקמת  העיר,  ברחבי  ורמזורים 
קידום  הוותיקות,  בשכונות  ציבוריים  גנים  שדרוג 
סיירת  הקמת  )לדוגמה  התושבים  של  האישי  הביטחון 
הספורט  בתחומי  נושאים  קידמתי  בנוסף,  המושבה(. 
לשדרוג  פעלתי  בסירקין(,  הספורטק  הכשרת  )לדוגמה 
בתי ספר ותיקים בעיר, ועמלתי לטובת פתרונות לדיור 
ציבורי. כמו-כן, טיפלתי בקידום צירי תנועה מרכזיים, 
העירונית  המערכת  בהתייעלות  הקשור  לכל  ותרמתי 
חייה  ודרך  מהותה  מבחינתי,  לתושב.  השירות  בתחום 
שכן  הציבור,  את  לשרת  היא  העירונית  המערכת  של 

העשייה למען הכלל היא שמעניקה את הסיפוק.

כשאתה אומר "אני טיפלתי", למה כוונתך? 
קבלת  מרגע  בנושא  טיפלתי  שאני  לכך  מתכוון  אני 
ההחלטה ואישורה במועצת העיר, דרך ארגון המשאבים, 
וכלה בשלב  העירייה,  בתוך  הגורמים המטפלים  ריכוז 

הפיקוח והבקרה על הפרויקט עד להשלמתו.

המערכות  לקידום  האגף  מנהל  לתפקיד  כניסתך  עם 
יש מישהו  בעיר שסוף-סוף  נוצרה תחושה  העירוניות, 
רושם  נוצר  זמן  לאחר  זאת,  עם  זמין.  מענה  שנותן 
שהטיפול היה מהיר ושטחי ולא נתן פתרון ארוך טווח. 
מנהל  ובתפקיד  מנכ"ל  עוזר  בתפקיד  שימשתי  כאשר 
האגף לקידום המערכות העירוניות, דאגתי ליצור קשר 
עם ועדי השכונות, והגעתי לסיורים תכופים כדי לפתור 
בשעות  גם  אליי  לפנות  בנוח  הרגישו  תושבים  בעיות. 
והולם.  מהיר  מענה  קיבלו  אז  וגם  המאוחרות,  הלילה 
חלק מהדברים שקידמתי עדיין לא הסתיימו. אם אבחר 
לתפקיד ראש העיר, אפעל בכל העצמה כדי לתת מענה 
לעיר  פתח-תקווה  את  להפוך  במטרה  הבעיות,  לכל 
גאים  יהיו  שתושביה  מטרופולין  עיר  אמתית;  מחוז 
רק  לא  אליה  ינהרו  האזור  מכל  ותושבים  בה,  לחיות 
בהיבט התעסוקתי אלא גם בהיבטים של פנאי, תרבות 

ואיכות חיים.

אישי  באופן  שחוללת  לומר  יכול  אתה  האם  זאת,  עם 
שינוי מהותי כלשהו במערכת העירונית?

העירייה  עובדי  בתפישת  שינוי  חוללתי  אני  בהחלט. 
התפישה  שינוי  לתושבים;  מיטבי  שירות  למתן  באשר 
חלחל מדרגת המנהלים הבכירים ועד לאחרון העובדים. 

השפעתי על קביעת תהליכי עבודה ועל פיקוח ובקרה 
שלהן  לתפוקות  הנוגע  בכל  בעירייה  היחידות  כל  של 

ולביצוע בפועל.

האישי,  יועצו  מתפקיד  אותך  לפטר  ביקש  כשאוחיון 
הקישור  הייתה  לכך  הסיבה  כי  טענת   ,2012 בנובמבר 
שעשית בין עד המדינה בפרשת אוחיון ובין המשטרה. 
או  רגשית  האם   - החוקית  לחובתך  להיכנס  מבלי 
אמונו  כאיש  כך  לפעול  לך  לך קשה  היה  לא  מצפונית 

וסודו? 
חוק  איש  שאני  מאחר  המדוברת;  הפרשה  לגבי 
ששירת במשטרת ישראל, הכול נעשה במסגרת חובתי 
כשלוש  לפני  אירע  שהדבר  לציין  חשוב  המקצועית. 
וכל  במשטרה,  אלא  בעירייה  עבדתי  לא  כאשר  שנים, 
מעורבותי בנושא הסתכמה בכך שהפניתי את האנשים 

שפנו אליי לגורמים המוסמכים.

האם למדת ממר אוחיון דברים שתיקח איתך אם תיבחר 
לראשות העירייה? 

למדתי רבות מעבודתי לצד איציק אוחיון; בעיקר לדעת 
העיניים  בגובה  איתם  לדבר  לתושבים,  קשוב  להיות 

ולהיות שם בשביל כולם.

אילו תכונות אופי שלך מתאימות לתפקיד ראש העיר?
לחצים  בה  ויש  מאוד,  מורכבת  עיר  היא  פתח-תקווה 
יכול  שאני  הוכחתי  החזקה  באישיותי  הכיוונים.  מכל 
וטוב לעיר ולתושבים, ומסוגל לחתור  נכון  לראות מה 
להשגת אותם יעדים, מבלי שלחצים ואינטרסים ישפיעו 

על העשייה. 
כמו-כן, על ראש העיר להיות אדם ישר – להנהיג מנהל 
תקין, ולעמוד במילתו ובהתחייבויותיו כלפי התושבים. 

בהתנהלותי בעירייה הוכחתי שאני מתחייב ומקיים. 
ולא  בשטח,  עשייה  להראות  צריך  העיר  ראש  וכמובן, 
להסתפק בהבטחות ריקות מתוכן. אני איש עשייה, ואין 

דבר שיעצור אותי מלממש את יכולת הביצוע.
במהלך כל חיי שימשתי בתפקידי ניהול ופיקוד, וזה מה 
שנדרש מראש עיר - לקבוע את החזון למען העיר ולמען 

התושבים, ולהשריש זאת במערכת.
המשך בעמוד הבא < 
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הסיסמה שלך: "בולדוזר צעיר - לראשות העיר" משקפת 
גם כוחנות, לא?

בקורס קצינים בצבא למדתי להציב יעדים ולשאוף אליהם 
במצוינות. כך אני פועל כל חיי, וכך מצופה ממנהיג שבא 
להוביל,  וידע  חזק  מנהיג  שיהיה   - הציבור  את  לשרת 
זאת  כל  הציבורי,  האינטרס  טובת  עומדת  עיניו  כשלנגד 

מבלי להיכנע ללחצים ולסחטנות. 

מה המצע שלך? 
בתחום החינוך - מתן משאבים נוספים במטרה להשלים 
את מבני החינוך ולשפר את הישגי התלמידים בעיר. כמו-

כן, אני שואף להקים בעיר מוסד אקדמי גבוה מוכר. 
בכל  העיר  ופיתוח  שדרוג   - העיר  פני  שיפור  בתחום 
ולפינוי  הכללי  לניקיון  הקשור  בכל  בעיקר  הפרמטרים, 

האשפה. 
בתחום טיפוח בני הנוער והצעירים - מתן סיוע לבני נוער 
ולסטודנטים צעירים בכל הנוגע לחינוך, לדיור, לתרבות 

ולפעילויות פנאי.
- מתן פתרונות בתחום הדיור הציבורי,  בתחום הרווחה 
חיזוק השכבות החלשות, קליטת עלייה אמתית, ושילוב 

מלא של העולים בחברה.
כולל  בינוי,  פינוי  קידום פרויקטים של   - בתחום הבינוי 
הבנייה  על  והפיקוח  הרישוי  הליך  וייעול   ,  38 תמ"א 

במנהל ההנדסה.
אדאג למתן פתרונות חניה ברחבי העיר, ואקדם פרויקטים 

בתחום איכות הסביבה ופיתוח התרבות.
אשים דגש על שיפור הביטחון האישי של תושבי העיר, 
כולל הקצאת המשאבים הרלוונטיים, תוך שיתוף פעולה 

עם משטרת ישראל ועם גורמים נוספים.
אפעל להורדת נטל הארנונה מהתושבים, ואדאג לשיפור 

השירותיות של המערך העירוני. 
שינוי  פה  לעשות  אפשר  ראויה  ובמנהיגות  נכון  בניהול 

מקצה לקצה, שיורגש כבר בטווח הקצר. 

מהן תכניותיך בשכונות החדשות?
שיעלו  הצרכים  פי  על  שכונה  לכל  ספציפי  מענה  אתן 
מגורמי המקצוע הרלוונטיים ומוועדי השכונות. לדוגמה, 
בכפר גנים ג' יש להשלים את פיתוח מבני החינוך ומבני 
בסמוך  להיבנות  לצעירים שאמור  כולל המרכז  הציבור, 
בסמוך  חניה  פתרונות  למתן  דאגה  תוך  רבין,  לכביש 

לאותם מבני ציבור.
באם המושבות החדשה ובשכונת נווה גן, יש לתת עדיפות 
חניה,  לפתרונות  החינוך,  מבני  של  פיתוחם  להשלמת 
הציבוריות,  והגינות  הפארקים  של  פיתוחם  להשלמת 
עומסי  על  להקל  שמטרתם  תנועתיים  פתרונות  ולמתן 

התנועה.

בשכונות  הרוויה  הבנייה  נושא  את  לבחון  יש  כמו-כן, 
על  יתר  עומס  של  מצב  למנוע  על-מנת  זאת  החדשות, 

התשתיות הקיימות.
השכונה  פיתוח  את  להשלים  יש  החדשה  עוז  בנווה 
ציבוריים  גנים  תאורה,  מדרכות,  כבישים,  של  בהיבטים 

וכיוצא בזה.
לעומת זאת, בשכונת נווה-עוז הוותיקה הגובלת בשכונות 
החדשות, נידרש לשמר את ההוויי הקהילתי, תוך שילובה 

של השכונה עם השכונות הסמוכות לה.

מי ברשימה שלך?
וכן  שונים,  מתחומים  מקצוע  אנשי  ישולבו  ברשימה 
נציגי השכונות בעיר שמכירים מקרוב את צרכי השכונות 

שלהם.

נציגי השכונות בעיר סבורים שיותר נכון לשרת את תושבי 
השכונות בסיעה נפרדת, סיעת "הפתח תקוואים".

אני שמח על כל התארגנות שבאה מהשטח, ממקום נקי 
ואכפתי של תושבים שרוצים לפעול ולשנות, ועל כך אני 
באמת מעריך אותם. שיתפתי פעולה עם מקימי סיעה זו 
שאמשיך  בטוח  ואני  בעירייה,  תפקידיי  במסגרת  בעבר 

לשתף עמם פעולה גם בעתיד.

"רמי  הפתק  את  לשים  צריכים  הם  למה  לתושבים  ספר 
גרינברג" בקלפי.

ריקות  מהבטחות  שבעים  פתח-תקווה  בעיר  התושבים 
מפתח  בעמדות  שהיו  פוליטיקאים  מיני  כל  של  מתוכן 
כדי  למערכת  באתי  אני  שהבטיחו.  מה  את  ביצעו  ולא 
עומד  שעמד,  היחיד  הדבר  וזה  התושבים,  את  לשרת 
ויעמוד לנגד עיניי. החלטתי להגיע לעמדה של ראש עיר 
בכדי שאוכל לפעול ולהוכיח שאפשר להוביל את העיר 
ושבעבודה קשה אפשר  ובמקצועיות,  בהגינות  ביושרה, 

להגיע לתוצאות הנדרשות למען העיר והתושבים. 
תשמש  היא  שבו  למקום  העיר  את  להוביל  מתחייב  אני 

מקור לגאווה בכל התחומים! 

גרינברג בסיור עם שר הביטחון משה בוגי יעלון
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יטות שונות להסרת שיער מתפתחות עם השנים, ש
שנים  מאה  מעל  כבר  קיימת  אחת  שיטה  אולם 

בהיותה מוכחת כיעילה ובטוחה - אפילציה!
יתרונות האפילציה:

1( אפילציה היא שיטה ממוקדת מאוד שעובדת על כל 
שערה בנפרד.

2( האופי הנקודתי של האפילציה עדיף משיטות אחרות 
באזורים הדורשים דיוק רב, כמו אזור הגבות.

שיער  כולל  השיער,  סוגי  כל  כנגד  יעילה  אפילציה   )3
בהיר,  דק,  אחרות:  בשיטות  ממנו  להיפטר  שקשה 
האפילציה  כך,  בשל  שיבה.  ושיער  ג'ינג'י  בלונדיני, 
בלייזר  שיער  בהסרת  טיפול  להשלמת  גם  משמשת 

באזורים בהם עדיין קיימת צמיחת שיער פלומתית.     
מגורמים  נובע  יתר  שיעור  הגוף  אזורי  ברוב   )4

הורמונאליים. 
טיפול בלייזר באזורים הורמונאליים עלול לעורר זקיקי 
שיער רדומים ולהגביר את צמיחת השיער באזור המטופל. 
אפילציה לעומת זאת, אינה מעוררת זקיקי שיער רדומים 
)פנים,  הורמונאליים  לאזורים  במיוחד  מתאימה  ולכן 
צוואר, עורף, חזה, בטן, גב, יד עליונה ועוד(. למעשה, 

באפילציה ניתן להסיר שיער כמעט מכל אזור בגוף:
קו  לחיים,  גבות,  פאות,  שפם,  סנטר,  הפנים-  מאזור 

המצח, אוזניים.
כתפיים,  גב,  בטן,  חזה,  רגליים,  ידיים,  הגוף-  מאזור 

צוואר, עורף, בית שחי ועוד.
כיצד פועלת האפילציה? 

בטיפול באפילציה חודרים לזקיק של כל שערה בנפרד 
בעזרת מחט חשמלית דקה, ובאמצעות זרם חשמלי הניתן 

לשבריר שניה מחלישים את שורש השערה, ובסופו של 
תהליך הורסים אותו.

הטיפול  על  חוזרים  לצמיתות  השיער  את  להרחיק  כדי 
ותלוי  למטופל/ת  ממטופל/ת  המשתנה  פעמים  מספר 

באזור המטופל.
לרוב התחושה היא של עקצוץ קצר שחולף במהירות. מי 
שבכל זאת רגיש לכאב, יכול להיעזר במשחה מאלחשת.

מחשיפה  להימנע  חשוב  באפילציה  הטיפול  בתקופת 
לשמש ולהקפיד להשתמש בחסם שמש.

אולם  לעולם,  עוד  יצמח  לא  לצמיתות  שהוסר  שיער 
שינויים  בשל  השנים  לאורך  להופיע  עלול  חדש  שיער 
בעקבות  הגיל,  עם  שמתרחשים  טבעיים  הורמונאליים 
נטילת תרופות מסוימות ובשל גורמים שונים אחרים. גם 

שיער זה ניתן להסרה באפילציה.
הסרת שיער )בכל השיטות( שאינה מבוצעת במקצועיות 

עלולה לגרום לנזקי עור. 
על  מיוחד  דגש  לשים  תדע  מוסמכת  אפילטורית  רק 

בריאות העור בתהליך האפילציה.

כולם רוצים להיות חלקים!
הסרת שיער הפכה בשנים האחרונות לדבר 
שבשגרה. האפילציה מלווה אותנו כבר שנים 

רבות

קוסמטיקה רפואית 

נעמי עזר, קוסמטיקה רפואית מתקדמת, 
www.neomiezer.co.il ,052-3929793 :טל
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ריח חופשה נישא באוויר 
איך נתמודד עם "התרופפות המתח" לקראת 

סוף שנת הלימודים?

חוה טופר

רק ש הרשמי  לסיומה  מגיעה  לימודים  נת 
כבר  בפועל,  אך  יוני,  חודש  סוף  לקראת 
הילדים  מתחילים  הפסח  חופשת  לאחר 

לחוש את החופשה הגדולה המתקרבת ובאה.
החומר"-  "עייפות  ביטוי  לידי  באה  הלימודי  בהיבט 
בית  פנים  נוצר לחץ  חוסר חשק לעשייה מחד, מאידך 
ספרי - "לא הספקנו את החומר הנדרש", "תתכוננו כי 
ו... כמות מוגברת של שיעורי  צריך לרוץ עם החומר" 

בית ועבודות.
של  והחרדה  המתח  ברמות  עלייה  חשים  אחד,  מצד 
התלמידים לקראת המבחנים האחרונים וציוני התעודה 
)בעיקר בכיתות המסיימות- ו', ט', י'ב(, ומהצד שכנגד 
כללי  ושבירת  גבולות  חציית  מתח"-  "נפילת  נראית 
שהשנה  לפני  הרבה  עוד  חופש  אווירת  התנהגות. 

מסתיימת בפועל.
שהתקשו  תלמידים  אותם  אצל  יוקצנו  אלו  תופעות 
על- רבים  מאמצים  להשקיע  נדרשו  השנה,  במהלך 
מנת לווסת רגשות, לשפר דרכי למידה, לשפר הישגים 

ולשמור על מתח לימודי מתמשך.
וכמעט  ההר,  במעלה  המטפסת  למכונית  הדבר  דומה 
והמכונית  מתעייף,  המנוע  לפסגה  הגעתה  לקראת 

מתחילה בגלישה מטה.
הילד  של  במוטיבציה  והירידה  הספר  בית  דרישות 
חיכוכים  ונוצרים  הביתה,  גם  המתחים  את  מכניסות 
הילד  על  תלונות  אלינו  מגיעות  כהורים,  ההורים.  עם 
התלמיד  של  אי-עמידתו  בשל  הספר  בית  מצוות 
בדרישות הלימודיות  ובשל הפרעות ואי-ציות לכללים 
המקובלים. ציוני המבחנים שמביא הילד לעיתים אינם 
גואה,  התסכול  כהורים.  אותנו  ולא  אותו  לא  מספקים 

הטונים בבית עולים ומתחילים לחפש אשמים.
כאן בא לידי ביטוי המשולש הורה - ילד - מורה. 

ההורה המתוסכל מטיח האשמות במורה על חוסר הבנה 
והכלה של הילד. המורה, שמשתדל לשמור על מסגרת 
לימודית תקינה עד סוף השנה, אינו מוכן לקבל חציית 
התכוון  שלא  הילד,  התלמיד.  ידי  על  אדומים  קווים 
להוות גורם מריבה בין ההורה למורה, מוצא את עצמו 

במצב מביך זה בנוסף לתסכול הראשוני.

הורים, אל תתפתו להיסחף בסערת רגשות. קחו אוויר 
לנסות  עדיין  ניתן  וכיצד  שגה  היכן  הילד  עם  ובדקו 
הוא  לבין המורה  ביניכם  ולשפר את המצב. קשר טוב 
לטובת הילד. הורה שמתייחס למורה בחוסר כבוד נותן 
וחוסר  זלזול  של  דומה  יחס  להביע  לילד  לגיטימציה 

כבוד למורה.
לחשוב  נוהגים  אינם  הצעירים,  בגילים  בעיקר  ילדים, 
על השנה הבאה. המחשבות הן יותר על "כאן ועכשיו". 
השגתי או לא? איך תהיה התעודה? מה אעשה במהלך 

חופשה?
בהבנה,  לקבלה  עלינו  לתופעה,  מודעים  שאנו  זמן  כל 
להשתתף בתוכניות הילדים לקראת החופשה, להקשיב 
להם ולעזור להם לחלוק איתנו את רגשות המתח והלחץ 
לשמור  להמשיך  עלינו  במקביל,  השנה.  סיום  לקראת 
המקובלים  החוקים  על  ולהקפיד  הקיימת  המסגרת  על 

בסביבת הילד )ביה"ס, בית(.
והעיקר- לעודד, לעודד ושוב לעודד!

בר- יהיה  השנה  הושג  שלא  מה  כל  כי  לילדים  שדרו 
השגה בשנה הבאה.

זכרו - כל סיום הוא התחלה חדשה! 

חוה טופר - מאמנת אישית לילדים ונוער 
/https://sites.google.com/site/havacoaching

054-7946254
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ד"ר בכור עוסק רק בתחום
 הפריודונטיה והשתלים, 
כדי שתקבלו את השירות

 המקצועי והאיכותי ביותר.

 לבריאות הפה והשיניים ד“ר בכור
מרכז מומחים רב תחומי 

בוגר תוכנית ההתמחות
 בפריודונטיה

בהדסה ירושלים.

חבר סגל 
במחלקה לפריודונטיה
באונברסיטה העברית.

בוגר הפקולטה
לרפואת שיניים

בהדסה ירושלים.

 טיפול במחלות חניכיים שונות באופן לא 
כירורגי,כירורגי ותרופתי תוך ניסיון לשמר את 

המשנן הקיים עד כמה שניתן.

טיפולים חניכיים כירורגיים למטרות אסתטיות, 
טרום שיקומיות.

התקנתם של שתלים דנטלים, טיפול 
בסיבוכים הקשורים בשתלים וביצוע 

פרוצדורות מקדימות לצורך ביצוע שתלים כמו 
בניית עצם, הרמות סינוס, שתלי רקמה רכה
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החברים הם המשפחה 
החדשה של המתבגר 
איך לקבל את השינויים החברתיים בחיי 

המתבגר

משפחתית ה חופשה  תיכננו  ליאור  של  וריו 
בבית מלון מפנק באילת. ליאור סרב להצטרף 
קצת  להישאר  מת  אני  אותי,  "עזבו  ואמר: 
בכל  אותו  לשכנע  ניסתה  ליאור  של  אמו  בבית".  לבד 
תצטרך  לא  לבד,  חדר  לך  "נשיג  האפשריות:  הדרכים 
על  נדחו  האפשרויות  כל  אך  הבוקר",  לארוחת  לקום 

הסף וגררו אחריהם ריבים וכעס.
מאוד  "אנחנו  להציע:  ורק  לחץ  להפחית  לאמו  יעצתי 
רוצים שתבוא ונשמח אם תצטרף, אבל אם תבחר שלא, 

נקבל זאת".
בוקר הנסיעה הגיע, הוריו העמיסו את המזוודות, נכנסו 
להם  צעק  ליאור  כשלפתע  לדרך,  לצאת  ועמדו  לרכב 

מהדלת: "חכו, אני בא"...
לאן נעלם הילד ההוא שבא אתכם תמיד לכל מקום?

הקבוצה  להיות  הופכים  החברים  ההתבגרות  בגיל 
להשתייך  הרצון  המתבגר.  עבור  ביותר  המשמעותית 
לחבורת המקובלים, להיות זה שמקבל הכי הרבה פניות 
בפייסבוק, זה שמציעים לו לצאת להכי הרבה מסיבות, 
לזכור  חשוב  עצמאית.  להצלחה  המדד  להיות  הופך 
רצון  יש  בו,  שחלים  השינויים  כל  בעקבות  שלמתבגר, 
להיות עם מתבגרים אחרים שנמצאים באותו שלב שבו 
הוא נמצא, לבדוק את עצמו ודרך זה לגבש זהות. המתבגר 
מחפש את זה שמבין אותו בצורה הטובה ביותר, שנמצא 
באותו מקום שהוא נמצא בו, שעסוק באותן בעיות כמוהו 
את  מחפש  המתבגר  אותן.  מקטין  או  בהן  מזלזל  ולא 
זהותו דרך חבריו. כשהוא נמצא עם חבריו הוא בודק את 
ובודק את  צוחק, מחפש תשובות  עצמו דרכם- משווה, 

הכוח שלו הן מול הבנות והן מול חבריו. 
עצות:

על  בחבריו  בוחר  שהמתבגר  מכך  תיעלבו  אל   .1
חברתי  עולם  להם  שיש  מתבגרים  ההורים.  חשבונכם, 
נפש  חברת  או  אחד  חבר  רק  לכלול  )שיכול  מפותח 
הפרידה  את  יותר  קלה  בצורה  לעבור  יכולים  אחת(, 
מההורים, ולמצוא את הכוחות הפנימיים להתמודד עם 
מצבים חיצוניים בעזרת החברים האלה! פרגנו למתבגר 

על חבריו.

מנפנף  המתבגר  אם  גם  דעתכם!  את  אמרו  תמיד   .2
שאתם  ממה  למילה  מקשיב  לא  שהוא  ונראה  אתכם 
אומרים לו, הוא כן שומע אתכם ודבריכם הולכים עמו. 
3. תנו למתבגר להתנדנד בין תלות לעצמאות, לעיתים 
- אולי הוא  נכון לתהליך ההתבגרות שלו. לדוגמה  זה 
בפועל  אך  בחופשה,  שאתם  בזמן  ריק  בית  על  חלם 
משעמם לו. לקיחת אחריות על תוצאות הבחירה שלנו, 
זהו חלק מההתבגרות, והוא בסופו של דבר ילמד מכך.  
)וזה כמובן  4. אם הילד בוחר לבלות בחברה שלילית 
עליו  לשמור  חייבים  אתם   - שערכתם(  בדיקה  אחרי 
ההורית  האחריות  בדיוק  זו  ממנה.  אותו  ולהרחיק 
לפנות  מייעצים  רבים  במקרים  כתפינו.  על  שמוטלת 
בחר  הילד  מדוע  להבין  על-מנת  מקצועית,  לעזרה 

בחברה השלילית ועל איזה צורך זה עונה אצלו.
לסיכום:

חברים הם רשת ביטחון גדולה והם תופסים חלק עצום 
אותם  מעדיף  שהמתבגר  זה  המתבגרים.  של  מעולמם 
על פניכם, ודאי לא אומר שהוא הפסיק לאהוב אתכם. 
לדרך,  שותפים  לו  שיש  לשמוח  צריכים  פשוט  אתם 
בבוא  יישם  הוא  שאותם  כלים,  יפתח  הוא  ושבעזרתם 

העת בחייו הבוגרים.

*הכתבה כתובה בלשון זכר, אך נכונה הן לגבי מתבגרים 
והן לגבי מתבגרות.

מאת: ענת זפרנימשפחה בהתבגרות

ענת זפרני מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך
 www.anat-zafrani.co.il ,מנחת קבוצות הורים
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מאת: דנה קוזניצקי

כופתאות גבינה
חומרים:

500 גרם גבינת ריקוטה
500 גרם גבינת מוצרלה

רבע כפית מלח
1 כוס קמח

2 ביצים טרופות
1 כוס פנקו )פירורי לחם יפניים(

שמן קנולה לטיגון

אופן ההכנה:
את  כדורי המוצרלה, מוסיפים  1.  מועכים מעט את 

הריקוטה והמלח ומערבבים.
2.  יוצרים כדורים אחידים וחלקים בגודל כדור פינג-

פונג או מעט קטנים יותר.
3.  מגלגלים את כדורי הגבינה בקמח, טובלים בביצים 

הטרופות ומגלגלים בפנקו.
4.  מטגנים בשמן רותח כחצי דקה עד להשחמה קלה 

ומניחים על נייר סופג.

מצע הכרישה
חומרים:

שמן זית
1 כרישה, פרוסה למטבעות דקות

4 שיני שום
מלח )לפי הטעם(

פלפל שחור )לפי הטעם( 
100 גרם )חצי כוס( צנוברים

אופן ההכנה:

1.  מטגנים את הכרישה במעט שמן זית.
2.  מוסיפים לכרישה את השום, ממליחים ומפלפלים 

לפי הטעם.

3.  לבסוף מוסיפים את הצנוברים.

מרק דובדבנים
חומרים:

4 כוסות מים פושרים
4 כפות סוכר

¼ כוס תרכיז פטל
2 כפות קורנפלור

1 שקית סוכר וניל 
1 מקל וניל

לפתן דובדבנים חמוצים 680 גרם
חלמון ביצה

אופן ההכנה:
לפתן  סוכר,  כפות   3 המים,  את  בסיר  מחממים   .1
דובדבנים חמוצים )עם הנוזל(, תרכיז פטל, סוכר וניל 

ומקל וניל. 
2.  נותנים למרק להצטנן.

3.  בקערה נפרדת מערבבים את הקורנפלור, החלמון, 
כף הסוכר וחצי כוס מהמרק המצונן. יש לערבב עד 

שאין גושים ולהוסיף הכל לסיר.

אופן ההגשה:
שמנת  של  מגביע  "גבעה"  הצלחת  במרכז  יוצרים 
חמוצה מעורבבת עם כף סוכר, כפית קורנפלור וחצי 

שקית סוכר וניל. 
מסביב מפזרים את מצע הכרישה ומעליו מניחים את 

כדורי הגבינה. 
את מרק הדובדבנים מגישים קר בכוס יין.

בתאבון!

מה בין מאכלי חלב ובין חג השבועות, חג מתן תורה?

החלב - צבעו לבן ולבן מסמל טוהר. בני ישראל 	 
נצטוו להיטהר לקראת קבלת התורה.

כאשר חזרו בני ישראל ממעמד הר סיני לאוהליהם, 	 
לא יכלו עוד להשתמש בכלי האוכל שלהם, מפני 
ולפיכך  אליהם,  נתוודעו  זה  שאך  הכשרות  דיני 

נאלצו להסתפק בינתיים במאכלי חלב בלבד. 
גימטריה של "חלב" = 40 - כנגד ארבעים הימים 	 

ששהה משה בהר סיני כדי לקבל את התורה.

גימטריה של "חלבי" = 50 - כנגד חמישים ימים 	 
של ספירת העומר שבין פסח לשבועות. 

מאכלי חלב מתעכלים ביתר קלות ממאכלי בשר, 	 
ובליל שבועות כשהולכים ללמוד תורה בתיקון של 
שבועות, מוטב שלא להעמיס על הקיבה מאכלים 

כבדי עיכול המערפלים את המחשבה.
אז לפי מיטב המסורת קבלו מתכון ל-

כופתאות גבינה, "קן-טורוש", על מצע כרישה לצד מרק 
גבינה  כופתאות  הן  טורוש"  )ה"קן  חמוצים.  דובדבנים 

הונגריות מתוקות המכונות גם טורוש גומבוץ(.

השפית הקטנה

"חלב ודבש תחת לשונך"- שיר השירים
"קן טורוש", כרישה ומרק דובדבנים- ממאכלי חג השבועות
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. . ן המצלמה. נתפסו בעי

רקדנית ג'ינג'ית צעירה נתפסה 
יוצאת מתוך תיבת נגינה! 

מעיין אורון חגגה את בת המצווה ב"קסיופיאה" 
יחד עם בני משפחתה ועם חבריה משכבת כתות 

ו' בביה"ס "הדר". 
היה מדהים ושמח במיוחד!!

מזל- טוב!

שחקני הכדורגל מקבוצת 
מכבי פתח תקווה התארחו 

בבית הספר "הדר". 
התלמידים הנרגשים נהנו מהמפגש עם 

השחקנים, שוחחו איתם וקיבלו מהם תמונות 
חתומות.
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ילד רע?
התפתחות המוסר והיכולת 

האמפטית אצל ילדים

קשים פ אירועים  על  שומעים  אנו  רבות  עמים 
שאלה  סימני  שמעלים  אירועים  ילדים,  בין 
ויכולים  וגבולותיו,  האנושי"  "הרוע  לגבי 
כגון:  בזולת,  פוגעות  בהתנהגויות  ביטוי  לידי  לבוא 
קונדס"  "מעשי  איומים,  ונשנות,  חוזרות  הצקות  חרם, 
ועוד. תופעה זו מעלה את התהייה - לאן נעלמה היכולת 

לראות את מצוקת האחר?
לפתח  עליו  כבוגר,  מוסרי  להיות  יוכל  שאדם  על-מנת 
הילד  על  לפעול.  ומשם  הזולת  למצב  ורגישות  הבנה 
לפתח הבנה שלאדם אחר יש רגשות, ששונים במצבים 
את  להעריך  מסוגל  להיות  ואף  שלו,  מאלה  מסוימים 
החוויה של האחר. כאשר אדם נמנע מפגיעה באחר רק 
בשל פחד מעונש, התנהגותו אומנם נורמטיבית אך לא 
מוסרית. התפתחות היכולת לחוש אמפטיה הינה תכונה 
יחסי  בסיס  על  המתפתחת  גנטי,  בסיס  בעלת  אנושית 
העיקריות.  המטפלות  לדמויות  התינוק  בין  הגומלין 
ואופן  בין הילד להוריו  כי מערכת היחסים  פרויד טען 
חינוכו הם משמעותיים בהקניית ערכי מוסר עבור הילד 
ואיסורים. לטענתו, התפתחות המוסר  גבולות  והפנמת 
בשלב  שנים(.   5  -  4 )גיל  הפאלי  בשלב  בעיקר  נוצרת 
שמשמש  אגו",  "הסופר  של  התפתחותו  מתרחשת  זה 
כחוש מוסרי פנימי, אשר מתגמל או מעניש את הילד על 
התנהגותו, באמצעות רגשות כמו תחושת אשמה וחרדה. 
בסוף  מגיע  המוסרית  ההתפתחות  שיא  פרויד,  לדעת 
השלב )גיל 5 - 6 שנים(. תיאורטיקנים אחרים מדברים 
על שלבים מוקדמים הרבה יותר לתחילת התהליך - גילי 
2 - 3 שנים. כמובן שיש לזכור, כי התפתחות האמפטיה 
והמוסריות מתאפשרות כחלק מהתפתחותם המקבילה 
הקוגניטיבי  הרגשי,  החברתי,   - נוספים  תחומים  של 
מתאפיינת  אשר  גיליגן,  קרול  התיאורטיקנית  ועוד. 
בחשיבה פמיניסטית, טענה כי ישנו הבדל בהתפתחות 
נוטים  גברים  לטענתה,  וגברים:  נשים  בין  המוסריות 
יותר לפעול לפי אוריינטציית הצדק - שמירה על זכויות, 
קריאה לצדק, נאמנות לחוקים, לוגיקה אינדיבידואלית 
ואוטונומית. ואילו נשים נוטות לפעול לפי אוריינטציית 
רגישות  לזולת,  דאגה  שמדגיש  קול   - לאחר  הדאגה 
האנושי  למין  אחריות  על  דגש  תוך  לאחרים  וקשר 
להימנע  רצון  להן  יש  מופשטים.  עקרונות  על  ופחות 

מפגיעה באחרים ולשמור על יחסים וקשרים גם במחיר 
של הקרבה עצמית. ממחקרים עולה כי ילדים בעלי רמה 
גבוהה של אמפטיה רגישים יותר חברתית לעומת ילדים 
בעלי רמת אמפטיה נמוכה הן מבחינת אופן התנהגותם 
להתנהגויות  ותגובותיהם  עמדותיהם  מבחינת  והן 

חברתיות של אחרים. 
הרגשיות  התוצאות  את  מבינים  ילדים  כאשר  כלומר, 
לנקוט  שלא  ייטו  הם  פעולותיהם,  של  והחברתיות 

בהתנהגות שאינה מוסרית. 
חשוב לזכור: 

אולם  מולדת,  יכולת  אומנם  היא  האמפטית  היכולת 
הסביבה  על  רבה.  השפעה  ישנה  הילד  של  לסביבה 
לעודד את הילד להתנהגות אמפטית ולהדגים לו כיצד 
להבין  היכולת  את  לפתח  לו  לעזור  יש  זאת.  לעשות 
מסרים רגשיים באמצעות התאמת הטון הרגשי והסבר 
בשפה אותה יבין. התנהגויות כמו חיבוק, ליטוף ונחמה 
מדגימות התנהגויות אמפטיות ומסייעות לילד להפנים 
אותן וליישמן. כמו כן, גם עידוד הילד לגשת לילד אחר 
השרוי במצוקה, עידוד הילד לחשוב כיצד האחר מרגיש 

ומדוע, ומתן רעיונות לעזרה. 
יש להדגיש בפניו את  אם הילד התנהג באופן פוגעני, 

רגשות האחר בעקבות התנהגותו.
החינוך לאמפטיה חשוב למען כולנו!

אני מזמינה אתכם לשלוח אליי למייל שאלות נוספות בנושא זה 
או אחר.

מאת: רינת רופא גורי

רינת רופא גורי, עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת 
בילדים, נוער ומבוגרים 

rinatguri@gmail.com / 054-3972187
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ֲעבֹוָדה  ַּבָּיַדִים  ַלּפוַעל  ְלהֹוִציא  ַהְּיכוֶלת  ִים =  פַּ בּוַנת כַּ תְּ
ָיָפה. 

דוגמה: ַּבֲארּוַחת ֵליל ַׁשָּבת ִלְכבֹוד יֹום ֻהַּלְדּתֹו ַהִּׁשְבִעים 
ַהַּבת  ֶׁשל  ַּכֵּפיֶהן  ִמְּתבּונֹות  ַהְּמֻסִּבים  ָּכל  ָאְכלּו  ַאָּבא  ֶׁשל 

ְוֶׁשל ַחְברֹוֶתיָה. 

ָהֲעִדיפּות  ְזכּות   = קוֶדם  ִדיר  תָּ  - ִדיר  תָּ ֵאינוֹ  ְושֶׁ ִדיר  תָּ
ְלָדָבר ָרִגיל ְוָקבּוַע ַעל-ְּפֵני ָּדָבר ִּבְלִּתי ָרִגיל ּוִבְלִּתי ָקבּוַע. 

תִדיר = מֹוִפיַע ִּבְתִדירּות ְּגבֹוָהה, ֵאינֹו ָנִדיר. 

דוגמה: ְׁשֵּתי ָלקֹוחֹות ִּבְּקׁשּו ְלִהְסַּתֵּפר ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת 
ַהָּלקֹוָחה  ֶאת  ַרק  ַהַּסָּפִרית  ִסְּפָרה  ַסָּפִרית.  אֹוָתּה  ֵאֶצל 

ַהְּקבּוָעה ְּבאֹוְמָרּה: "ָּתִדיר ְוֶׁשֵאינֹו ָּתִדיר - ָּתִדיר קוֶדם". 

ָהה ַעל ַקְנַקּנוֹ = ָחַקר ֶאת ִטיבֹו ֶׁשל ַמֶּׁשהּו אֹו ִמיֶׁשהּו.  תָּ

דוגמה: ָהֵאם ִהְזִמיָנה ֶאת ֶהָחָתן ַהְּמיוָעד ְּכֵדי ִלְתהֹות ַעל 
ַקְנַקּנֹו. 

תוֹ ָזַרק = ִנֵּצל ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשַּבָּדָבר ְוָזַרק  ּתוֹכוֹ ָאַכל ּוְקִלפָּ
ֶאת ָהַרע ֶׁשּבֹו. 

ָצִריְך  ְמַגָּמִתִּיים,  ְּבִפְרסּוִמים  ְמַעְּיִנים  ַּכֲאֶׁשר  דוגמה: 
ֶאת  ְוִלְזרוק  ַהּתֹוְך  ֶאת  ֶלֱאכול  ְלָטֵפל,  ִעָּקר  ֵּבין  ְלַהְבִחין 

ַהְּקִלָּפה. 

ָברוֹ = ְּפִניִמּיּותֹו ֵזָהה ְלִחיצֹוִנּיּותֹו, ָאָדם ֵּכן ַוֲאִמִּתי.  ּתוֹכוֹ כְּ
ָּבר = חּוץ. 

דוגמה: ָּכל ֶאָחד ִמְּיִדיַדי, ּתֹוכֹו ִּכְברֹו - ְּכִלּבֹו ֵּכן ְּדָבָריו. 

את ה ישראל  במסורת  מייצג  כותל 
המקדש.  בית  של  היחיד  שרידו 
הקודשים,  קודש  היה  בו  הבית 
וכך  קורבנות  ישראל  הקריבו  בו  הבית 

עסקו בשאלת  חז"ל  אלוהים.  אל  התקרבו 
בחוץ  "העומד  מתפלל  כי  וקבעו  התפילה 

לארץ, יכוון את פניו כנגד ארץ ישראל, ויכוון 
קודש  ולבית  המקדש  ולמקום  לירושלים  ליבו  את 

כנגד  פניו  יכוון את  בירושלים,  הקודשים... היה עומד 
יהודי  לכל  הקודשים".  קודש  לבית  ליבו  ואת  המקדש 
מתפללים  שאינם  אלה  גם  לכותל.  זיקה  יש  ויהודיה 
מתרגשים מהקיר הנישא והעצום, ולו רק בשל הצנחנים 
בה  הוקמו  המדינה  הקמת  עם  שחרורו.  על  שלחמו 
מוסדות  אלה  דתיים.  אינם  אלה  מוסדות  דת.  מוסדות 

ומשרד  החינוך  משרד  כמו  חילוניים 
עובדים  אלה  במוסדות  הבריאות. 
והם  אורתודוקסים,  דתיים,  אנשים 
אלה האמונים על נישואינו ולוויותינו. 
הם אלה שהפכו את הכותל לבית כנסת 
גדולה  גברים  עזרת  בו  יש  ככזה,  חרדי. 
קטנה  נשים  עזרת  בו  יש  ככזה,  ומרווחת. 
המבקרת  למשפחה  אפשרות  אין  ככזה,  וצפופה. 
בו להתקרב אליו ולהתרגש ממנו יחד. ובכן, הכותל הוא 
שריד היסטורי של עם ישראל. הוא אינו אתר דתי. עלינו, 
אלה שאינם רוצים אותו כבית כנסת חרדי, לדרוש את 
החזרת העטרה ליושנה. לדרוש את הסרת המחיצה. אך 
היהודים  למעט  מופרד  קטן  אזור  ולאפשר  לשכוח  לא 

החרדים בארץ ובעולם.

מאת: רּבָה מיכל שורץ רבת פנים

"עמדה נערה מול הכותל שפתיים קרבה וסנטר"  
יוסי גמזו

ן ניבו נופל על  ן  נעמן אופירלשו

רק טוב

נעמן אופיר, תושב כפר גנים ג', עורך אתר הניבים   
http://www.nivon.co.il   "העבריים "ניבונכון

michalshva@gmail.com - אשמח לקבל הארות ותגובות. רָּבה מיכל שורץ
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האב,  לי  אמר  עגלה"  עם  בבובה  לשחק  רוצה  "הוא 
משחקת  היום  כל  "היא  סופר...".  עגלת  לו  קניתי  "אז 
עם מכוניות ואני מאוד מודאגת", אמרה לי האם. החל 
ההבדלים  את  להבין  מתחילים  פעוטות  שנתיים  מגיל 
האנטומיים בין בנים ובנות ולומדים לזהות לאיזה מין 
הם משתייכים. רק בסביבות גיל ארבע מגיעה ההבנה, כי 
המין הינו קבוע ואינו משתנה על פי סממנים חיצוניים 

של לבוש, תסרוקת וכדומה.
למרות שחל שינוי בשנים האחרונות בהתייחסות שלנו 
לנושא המגדר, עדיין קיימים פערים בין המינים שבאים 

לידי ביטוי כבר בגיל הרך, בעיקר בגללנו ההורים. 

ניגש להתפתחוטיפים: 
הכול. 	  ולנסות  לחוות  ללבוש,  ולבנות  לבנים  תנו 

נהגו בשוויון בין שני המינים. דעו כי ללבוש אין 
ומומלץ  הילד,  של  המיניות  נטיותיו  על  השפעה 

לחשוף אותו לכל הצבעים ללא חשש.
כבר 	  המינים  שני  עם  למשחק  התינוק  את  חשפו 

בינקות וצרו סביבת משחק שוויונית. אל תתעקשו 
לתת לבן את הכדור ולבת את הבובה. קנו לבת גם 
גם בכלי מטבח  לבן לשחק  ותנו  וחיילים  מכונית 
ובבובה בעגלה. הרעיון הוא לחשוף את הפעוטות 

למגוון רחב של אפשרויות.
במשחק 	  שותפים  יהיו  האם  וגם  האב  שגם  דאגו 

גם  ויצירתיים  ורבליים  באופן שווה. היו רגשיים, 
את  גם  עודדו  הבנות.  עם  גם  ופיזיים  הבנים  עם 
הבנות לטפס ולקפוץ ואת הבנים לשוחח ולשחק 

במשחקי דמיון ויצירה.
הבת 	  כי  תקבעו  אל  החוגים.  בבחירת  חופש  אפשרו 

תלמד ריקוד והבן כדורסל או ג'ודו. אפשרו להם 

להיחשף למה שמעניין אותם ולהתנסות. בסוף הם 
יחליטו בעצמם מה מתאים עבורם.

אם לא נכתיב לילדים את דפוסי ההתנהגות המצופים 	 
מבני מינם, הם יתפתחו בכיוונים נוספים ויעצימו 
את היכולות שלהם, מבלי לפגוע בזהותם המינית.

חג שבועות שמח, פורח ומלא בכל טוב.

הידע,  את  להעשיר  העיתון  לקוראי  לאפשר  נועד  הזה  הטור 
אינו  אבל  מקצועיים,  מטיפים  וליהנות  חדשים  דברים  לגלות 

תחליף לייעוץ מקצועי, אישי.

בן או בת?
התפתחות הזהות המינית 

אלה זילברמן

אלה זילברמן מוסמכת בהנחיית הורים ובעבודה עם 
תינוקות, בעלת B.A בפסיכולוגיה, מנחת סדנאות 

במתנ"ס עולמות ומקיימת מפגשי ייעוץ אישיים.
 carmella26@013.net

050-6864772

התפתחוטיפ
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1. נחלש  

2. ... המלכה

3. אזרח

4. ביטוי בסלנג: "עושה ..." 

5. אחד הרגלים

6. תורה שבעל-פה

7. ההיפך מרעב

8. אציל, עשיר

9. פרפר מזיק

בהגרלה, בין הפותרים נכונה, זכתה בטלפון אלחוטי - אורית גלמן, רחוב בן גוריון 41

נעמן אופירחידודי פנאי

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
טלפון אלחוטי מתנת קראוזמן ובניו

את הפתרונות יש לשלוח, בצירוף פרטים אישיים, לכתובת: צדוק בן משה רח' נקר 32 פ"ת
kfarganim@gmail.com :או לסרוק ולהעביר במייל לכתובת תמונה להמחשה בלבד

מאוזן:
1. ראשית התבואה ופרי העץ  8. אדוני ההר שומרון ]מל"א טז[  
11. כסף ממתכת בצורות שונות  12. ליקוי במעגל חשמלי 14. גחו  
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24. כינוי למבנה הרודיאני בעיר העתיקה  25. קומנדקר  26. מדע 
העוסק במבנה גוף החי והצומח  28. אחד משמותיה של ירושלים 
במקרא  30. מלאך חבלה  31. מלך בבלי  33. הכניס בבריתו של 
אברהם אבינו   34. אחד משלושת הרגלים  37. נפטר  40. סופר 
צרפתי שחי במאה התשע-עשרה  41. אליו הגיעו הצנחנים בכ"ח 

באייר תשכ"ז

מאונך:
1. אביו של ביבי יבל"א  3. בדומה ל-     4. חציו השני של פמוט  
5. "דודי צח ואדום, דגול מ..." ]שיר השירים[  6. בעל חיים שוכן 
בידינו!"   הבית  "הר  שהכריז  הצנחנים  חטיבת  מפקד   .7 הרים  
בעמק  קיבוץ   .13 השחמט  בלוח  כלי   .10 בחומרה   נוהגת   .9
יזרעאל  15. נעזרים במצנח 17. שר הבריאות בשנות החמישים  
דני...,   .24 אנקול    .22 השישי   ביום  נברא   .21 פוטומטר    .19
ממפקדי חטיבת הצנחנים בשנות החמישים  27. שמתייחסים אליו 
בסובלנות  29. מין אריג דק ומשובח מבד פשתן  30. רגוע  31. גדר 
מגן  32. בעל חיים טורף  33. אחת מרוחות השמים  34. לא שבור 
35. מלחין גרמני  36. בעל חיים טורף ממשפחת הכלבים  38. תפר  

39. בור חצוב לדריכת ענבים ליין  40. התו הרביעי
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למסירת מודעהלוח מודעות
kfarganim@gmail.com

חינם!

מורים פרטיים

בחטיבת  ומורה  ותיק  מחנך 
שנים  מזה  מתמחה  ביניים, 
הספר  בבית  פרטני  בלימוד 
אנגלית,   - המקצועות  במגוון 
אזרחות  היסטוריה,  מתמטיקה, 
פרטית.   בהוראה  עוסק  ועוד. 
ביה"ס,  צוות  עם  בקשר  עומד 

בעת הצורך. 
שמוליק  052-4306148.

שיעורים  מלמדת  סטודנטית 
לבגרויות  הכנה  פרטים, 
בית  שיעורי  הכנת  ומבחנים, 

והקניית שיטות למידה .
מיי קליין  050-4530582

ומנוסה  מסורה  אחראית,  נערה 
)מזה שנתיים(, מעוניינת למצוא 
באופן  בייביסיטר  בתור  עבודה 
חד- ובאופן  שבוע  מדי  קבוע 

פעמי לילדים מעל גיל 5. 
שיעורים  מלמדת  בנוסף, 
חשבון,  במקצועות:  פרטיים 
לילדים  ועברית  אנגלית  תורה, 

בכיתות א' -ו'. שיר בן שלומי
shirbs10@gmail.com

מלמדת  מתקנת  להוראה  מורה 
יסודי,  מבי"ס  תלמידים  בביתה 
הכנה  כולל  ותיכון,  חטיבה 
העיונים.  במקצועות  לבגרויות 
תוצאות מוכחות תוך 4 חודשים.  

טל'  050-2077010

מסורה,  אמינה,  פרטית,  מורה 
חרוצה ואכפתית, בת 21, בעלת 
פרטיים  שיעורים  במתן  ניסיון 
שיעורי-בית  בהכנת  ועזרה 
התלמיד  בבית  א'-ו',  לתלמידי 

או בביתי. *מחירים נוחים*
בר  052-822226

בחשבון  פרטיים  שיעורים 
לתלמידי יסודי, חט"ב,

ממורה אקדמאית, בת 56
אליזה 052-44-56-563

מורה פרטי למתמטיקה לכיתות 
לבית  הגעה  אפשרות  יב'.  א'- 

התלמיד. שיעור ניסיון חינם
תומר- 052-4055740

פרטיים"  שיעורים  "פיתגורס 
שיעורים  בהעברת  התמחות   -
לבגרויות  והכנה  פרטיים 

למעלה  ואנגלית.  במתמטיקה 
מורים  ניסיון.  שנות  משש 

מעולים.
איתי 054-6235859

נותנת  ב'  שנה  סטודנטית 
בכל  בביתה  פרטיים  שיעורים 
בגילים  לתלמידים  המקצועות 
לבית  הגעה  אפשרות   .12-6
באווירה  אכפתי  יחס  התלמיד. 
לכל  שמשתלם  במחיר  נעימה, 

כיס. לפרטים: 050-2715412

מטפלות ובייביסיטר

אני בעלת ניסיון של מספר שנים 
בכל  בילדים  הטיפול  בתחום 
הילדים  הוצאת  כולל  הגילים, 
בית   - בשיעור  עזרה  מביה"ס, 
וזמינה  ניידת  אני  אוכל.  והכנת 
ברשותי  היום.  שעות  בכל 
קודמים.  ממעסיקים  המלצות 

אשמח אם תצרו איתי קשר. 
רונית 052-3345854

הורים יקרים, גם לכם מגיע קצת 
לשבור שיגרה, ואני אוכל לעזור 

לכם בשמירה על ילדיכם. 

אני בת 26, סיימתי תואר ראשון 
התואר  לימודי  לתחילת  ומחכה 
זמינה  ניידת,  השני. גרה בפ"ת, 
והערב-לילה.  הבוקר  בשעות 
במשך היום אני עובדת בצהרון. 
מהבית,  אנגלית  דוברת  אני 
חברותית, ערכית ואינטילגנטית. 

שירה בן עטר
shira.benattar@gmail.com

חיפוש עבודה

מחפש  מנוסה  מכירות  סוכן 
עבודה בתחום הרכב.

רציני,  ג',  נהיגה  רישיון  בעל 
אחראי, מנוסה בגביית כספים.

לפניות: טל. -5757097 052

שונות

תוצרת  מלא,  מקמח  עוגות 
להזמנות:  פרווה.  כשר  ביתית. 

050-2077010
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מפעל ואולם תצוגה: רח' גיסין 65, א.ת, קרית אריה, פתח-תקווה
ימים: א‘-ה‘. 08:30-18:30 ׀ יום ו‘. 08:30-14:00

לתיאום פגישות ולפרטים נוספים: אורי 052-4251497

ייעוץ יינתן ע“י מעצב תאורה בבית הלקוח (בתאום מראש)

ן י gimic" כניסה מצידו הימני של הבני " 1 מעל  ן מול תחנת הדלק "פז" קומה  י בני

  

מלאי חדש ומגוון - הנחה למביא מודעה זו


