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מופץ חינם ב-11,000 עותקים בשכונות:
 כפר גנים, בת גנים ונווה עוז | קיים גם במהדורה דיגיטלית

ארז שלם: "אני נהנה 
לשגע את השחקנים 

תוך כדי הצגה. אין יותר 
מצחיק מפרצוף של 

שחקן שיודע שאני אמור 
לומר משהו, ובסוף שומע 

ממני משהו אחר" 

שירן רובינשטיין | עמ' 20
צדוק בן משה | עמ' 4

ארז שלם
יוצא עם 
אתיופית

הוא סטנדאפיסט מוכשר 
וכעת גם שחקן תיאטרון

ארז שלם, פתח-תקוואי במקור, 
מככב בהצגה "שוקו וניל" 
שעוסקת באחד הפצעים
של החברה הישראלית

כפר גנים
  www.kfarganim.co.il

מובילה בתעשייה
כיצד אפשר לשפר

את מיתוגה של העיר
ואף לזכות בהחזר כספי

לטובת התושב?

מאור מוזס | עמ' 26

מה בין
יום האישה, 

פורים וכלכלת
המשפחה?

צילום: פיני סילוק



עיתון כפר גנים  גיליון 61  מרץ 2015 2

ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 

אילת שדה עורכת: 

עורכת משנה:   אורנית ארביב

צדוק בן משה  חברי מערכת: 
שירן רובינשטיין   

עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 

יפעת פרידמן ייעוץ לשוני: 

אמיר בן חיים צלם: 

עיצוב גרפי:     אביגיל ספרלינג 
                   מריאנה אוסזלק - 'פרסום גלעד'

סולן הדפסות הדפסה: 

גיליון דיגיטלי: שוקי הראל | אקטיב דיזיין

לרכישת מודעות: 050-5332540 

קוראים יקרים,
בימים ההם הטיל המן את הפור ובחר את יום השמדת היהודים. 

למזלנו, קרה לנו נס וניצלנו, והיום אנו חוגגים את פורים בשמחה 
ובצהלה.

החודש, להבדיל, אזרחי ישראל יטילו את הפור ויבחרו במי שינהיג את 
המדינה בשנים הבאות.

כולי תקווה שלא נזדקק לניסים, ושההנהגה שנבחר תוליך אותנו אל 
עתיד טוב יותר בכל מישור בחיינו- חברתי, כלכלי וביטחוני.

אז ב- 17 במרס הכניסו את הפתק שלכם לקלפי!
גם אתם שמתנדנדים עדיין, הצביעו לאחת המפלגות שלגביה יש לכם 

את התחושה הטובה ביותר. רק אל תישארו אדישים ואל תתנו לאחרים 
להחליט עבורכם.

נשים יקרות, החודש אנו חוגגות את יום האישה הבינלאומי.
שנים ארוכות נלחמו נשים בעולם למען זכות הבחירה.

נצלו את זכותכן הדמוקרטית ולכו להצביע.
זכותנו, הנשים, לשוויון מלא ואמתי תינתן לנו

רק אם נשתמש בכוחנו, ורק כאשר נמשיך להוכיח את יכולותינו.

ובדרך לחברה טובה ובריאה יותר, חברה שוויונית, מוסרית וצודקת,
עוסקת ההצגה החדשה "שוקו וניל" של התיאטרון העברי 

בגזענות כלפי הקהילה האתיופית.
ארז שלם, כוכב ההצגה וכוכב כתבת השער שלנו,
מגיש את הנושא הכאוב בדרך קלילה אך שנונה,

כזאת שחודרת ישר לתוך הלב.

      חג פורים שמח!

                               
                              קריאה מהנה,

                                  שלכם
                               אילת שדה

   ayelet.sadeh@gmail.com                

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

*למערכת העיתון הזכות לקצר ולערוך כתבות על- פי שיקול דעתה.

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

לצפיה בגיליון הדיגיטלי
סרקו את הברקוד
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 קבוצת רוכשים!
  הזדמנות חד פעמית

לזכות בהנחה משמעותית
ברכישת דירה חדשה

בכפר גנים ג'

4.5 חד‘ ביוסף נקר 44 5 חד‘ בחיים זכאי 12 5 חד‘ ביגאל מוסנזון 4

5 חד‘ בעמנואל זמיר 3 5 חד‘ בקפלנסקי 67 דופלקס 6 חד‘ ביוסף נקר 39

דירת 6 חד‘ בנקש 3 פנטהאוז 6 חד‘ בנקש 3

דופלקס 6 חד‘ בעצמאות 56דופלקס 6 חד‘ בנקש 13



עיתון כפר גנים  גיליון 61  מרץ 2015 4

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן

מובילה בתעשייה
הצעתי לסדר היום- מיתוג העיר פתח- תקווה על-ידי חיזוק ופיתוח אזורי התעשייה

כפר גנים ג' סמוך לצומת רבין  טל: 052-7626309/10
   maonshir@gmail.com  www.maonshir.info  בקרו אותנו באתר
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והגייני
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צוות
מרגיש וחם

סביבה חינוכית
עשירה

מזון טרי
בריא ובשרי

 20
שנות נסיון

מחפשת מעון איכותי?

ההרשמה
בעיצומה!

הכי קרוב ללב הכי קרוב שיש!

שהוגשה  יום,  לסדר  בהצעתי  אתכם  לשתף  ברצוני 
2014, ושעסקה בחשיבות  למועצת העיר בחודש אוגוסט 

חיזוק ופיתוח אזורי התעשייה של העיר-

פתח תקווה היא העיר השישית בגודלה בישראל במונחי גודל 
העיר  אוכלוסיית  מרכז.  במחוז  בגודלה  והשלישית  אוכלוסיה, 

גדלה בקצב משמעותי מדי שנה כתוצאה מהגירה חיובית.

ארנונה ממגורים אינה מכסה את ההשקעה החוזרת של העירייה 
ומאזורי  מעסקים  שנגבית  לארנונה  חשיבות  יש  לכן  בתושב, 
שבו  עסק  כאל  התעשייה  לאזורי  להתייחס  עלינו  תעשייה. 
נשקיע ואותו נטפח והוא יחזיר לנו את ההשקעה ובגדול. מדובר 
וגם  לתושב  והשירותים  החינוך  בקידום  שיסייע  כספי  בהחזר 
במיתוג העיר, מה שיגרום לאוכלוסייה חזקה לבוא להתגורר בה.

על העיר לבסס את עצמה כמובילה בתעסוקה, תוך פיתוח אזורי 
המטרופוליני.  במרחב  ביקושים  רקע  על  "מתמחים"  תעסוקה 
אריה,  קריית  סגולה,  תעשייה:  אזורי  ארבעה  פועלים  בעיר 
מטלון ורמת סיב, בשטח כולל של כ- 10,000 דונם. השירותים 
שניתנים באזורים אלה מנוהלים על-ידי מינהל אזורי תעשייה.
יחסית  ותיקים  אריה  וקריית  מטלון  סגולה,  התעשייה-  אזורי 
ואזור התעשייה רמת סיב חדש יותר ומוטה היי-טק. כל אזורי 
השנים  ובמשך  ובילוי,  מסחר  פעילות  גם  משלבים  התעשייה 
שמושכות  בשוק,  והידועות  מהגדולות  פירמות  בהם  התמקמו 

אחריהן גופי תעשייה גדולים נוספים.
הארנונה שמגיעה מהתעשיינים בפתח-תקווה מהווה אחוז ניכר 
מכלל הכנסות העירייה, כ- 60% מסך הכנסות הארנונה, ומשום 

כך על העירייה לפעול לקידום תחום זה.

במצב שבו אנשים משוועים למקומות עבודה ולתעסוקה, קיומם 
של ארבעה אזורי תעשייה מפותחים ושונים מהווה נקודת זכות 
רצינית בשיקולי מגורים, בהעדפת ערים ובעמדות התפיסתיות 

לגבי העיר כולה. 
מזמינים  יהיו  התעשייה  שאזורי  שככל  למדים  אנו  כך  מתוך 
יותר, נגישים יותר ואיכותיים יותר, העיר פתח תקווה תשגשג 

ומכל הבחינות.
אי-לכך, עלינו לדאוג לחיזוק אזורי התעשייה ולפיתוחם. 

הקדשתי זמן רב לנושא, נפגשתי והתייעצתי עם מומחים בתחום 
והגשתי בהצעתי לסדר היום תכנית אסטרטגית מפורטת. 

ופיתוח  לחיזוק  הכוללת  האסטרטגית  לתוכנית  קישור  מצורף 
http://goo.gl/nb9Eq1 -אזורי התעשייה בעיר

עדכונים:
עם  פעולה  בשיתוף  לפעול  ממשיך  השכונה  ועד   - דואר   •
משה לוי, זכיין סניף הדואר בקניון גנים, למען קידום מיזם 
להפחתת העומס על הסניף. השאיפה היא ליצור שירות ייחודי 
לקבלת חבילות ובכך לקצר את התור המשתרך בפתח הסניף.
  עדכונים שוטפים בנושא בקבוצות הפייסבוק של כפר גנים.
  ובינתיים, שימו לב לשינוי ולהתארכות בשעות הפתיחה של 

הסניף -  
  ימים א, ב, ד, ה,  10:00 – 14:00 ו- 16:00 – 20:00  

  יום ג 14:00-10:00, יום ו וערבי חג 12:00-8:00

תנועה ותחבורה - ועד כפר גנים ממשיך לפעול למען קידום   •
תחום תנועה, תחבורה ציבורית וחניה. פירוט לגבי העשייה 

בנושא במדור ערוצי תקשורת- עמ' 6.
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לפרטים נוספים
פנו למוקד קשרי הלקוחות 03-9766111

בימים א' – ה' 09:00-20:30

״זה כמו כפר קטן...
כל הצוות

כבר מכיר אותי״
ד׳-תושבת כפר גנים

כללית כפר גנים,
המרפאה השכונתית שלכם.

אתם בידיים טובות.
 מומחים לרפואת ילדים  מומחים לרפואת משפחה

 מומחים לרפואת נשים  הריון בליווי אישי  שירותי סיעוד תזונה ודיאטה
 בדיקות מעבדה  שירותי משרד

 בית מרקחת סופרפארם בקניון מעניק שירות ללקוחות כללית

מרפאת גנים, קניון גנים, רח' העצמאות 65 פ"ת טל׳ 03-9404200
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דורון קורן דובר ועד השכונה

נוע תנוע
צביקה שטרן מעדכן בנעשה בתחום תחבורה, תנועה וחניה, לאור סיור מקצועי שנערך 

בשכונה

בתחום  גנים  בכפר  הבעיות  במוקדי  נערך  מקצועי  סיור 
התנועה והחניה

סיור מקצועי במוקדי הבעיות בתחום התנועה והחניה בשכונת 
כפר גנים ג נערך בתאריך 29.1.2015.  בסיור נכחו מנהלת אגף 
ויניצקי  ויויאנה  המהנדסת  פתח-תקווה-  בעיריית  התנועה 
זאייט, סגן מנהל אגף התנועה בעיריית פתח-תקווה-המהנדס 
מאיר שוהם וחבר וועד שכונת כפר גנים ג, אחראי תחום תנועה 

ותחבורה- צביקה שטרן.

להלן הנושאים שהועלו בסיור ופירוט הטיפול בהם-
1. צורך בסימון חניית נכים ברחוב העצמאות ליד קניון גנים. 

בוצע.
2. בניית פס האטה ברחוב העצמאות לכיוון מזרח לפני קניון 

גנים. יבוצע בימים הקרובים.
ביצוע  לפני מספר חודשים,  3. אגף התנועה אישר עקרונית, 
הנושא  בס-העצמאות.  זליג  הרחובות  בצומת  תנועה  מעגל 
אפשר  ואיך  עומד  הנושא  היכן  ייבדק  אלה  ובימים  תקוע 

לקדם אותו.
4. נבחנה הסוגייה הרגישה של כיוון התנועה ברחוב דוד אבידן. 
לפי דברי מנהלת אגף התנועה, הורדת הילדים לבית-ספר 
ההנחיות.  על-פי  הרכב  ימין של  מצד  להיות  חייבת  "כנר" 
כמו-כן, לטענת מנהלת האגף אין כל היגיון בכך שרכבים 
יחזרו שוב לרחוב  דוד אבידן ממערב למזרח,  יסעו ברחוב 

העצמאות ובכך יוסיפו לעומס.
   הנושא יעבור לוועדת תנועה לדיון מקצועי. 

5. רחוב שולזינגר הוא רחוב ללא מוצא ובו עומס תנועה רב. 
לאורכו קיימים בתי-ספר, בתי-כנסת, בנייני מגורים, מתנ"ס 

שכונתי ותנועות נוער.
   יש להקים גדר לאורך המדרכה ולבדוק דרכים נוספות להקלה 

על התנועה ברחוב.
   בנוסף יש לבצע במקום אכיפה מוגברת של פיקוח על נהגים 

שחוסמים את הרחוב בחניה בניגוד לחוק ובחניות כפולות.
תיבדק   - יטקובסקי-שולזינגר-ברוורמן  הרחובות  צומת   .6
אי  את  לסגור  או  אליפסי  תנועה  מעגל  להקים  אפשרות 

התנועה שנבנה בשנות ה- 80 ואינו מתאים למצב היום.

7. רחוב יטקובסקי 32-  במקום קיימת מדרכה רחבה שעליה 
שהמדרכה  יצויין  לחוק.  בניגוד  לחנות  תושבים  נוהגים 
תיתקל  המדרכה  על  וחניה  בלבד  הרגל  להולכי  מיועדת 
בשבועות  תגודר  המדרכה  קשה.  וביד  מוגברת  באכיפה 

הקרובים.
8. לאחרונה הוקמו גבעות עפר בפינה הצפון מזרחית של הכיכר 

הגדולה )ליד קניון גנים( למניעת חנית רכבים למכירה.

כנס תחבורה ציבורית
בתאריך 24.3.15 ייערך כנס תחבורה ציבורית שאותו יזם צביקה 
התחבורה  משתמשי  של  ישיר  למיפגש  מיועד  הכנס  שטרן. 
התחבורה  משרד  נציגי  עם  העיר  תושבי  וכלל  הציבורית 
והעירייה שאמונים על הנושא. מטעם משרד התחבורה ישתתף 
סוזנה ממונה תכנון תח"צ מחוז מרכז במשרד  בכנס מר אסי 
אבשלום  מר  ישתתף  פתח-תקווה  עיריית  ומטעם  התחבורה, 
במתנ"ס  ייערך  הכנס  ציבורית.  תחבורה  תחום  ממונה  שמחי 
בשעה  התכנסות  תקווה.  פתח   10 שולזינגר  רחוב  "עולמות", 

19:30. אתם מוזמנים.

לשירות תושבי השכונה:
צביקה שטרן, אחראי תחום תנועה, חניה, תח"צ 

בוועד כפר גנים ג - 052-3827776

ערוצי תקשורת ועד-רשויות

קומיקס
מקורי ומרתק

מחכה לכם
בעמ‘ 44... 

052-7642542 18
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סניף כפר גנים - לוחמי הגטו 30 מ. מסחרי. טל. 03-9242878
סניף מרכזי - השחם 18, ק.מטלון. טל. 077-4207300

למכירה בבלעדיות בכפר גנים

www.remaxpt.co.il

ראובן פלד
054-8020580

 דורית אוליבר
054-7300527

אילנית בניטה
054-8192007

בית פרטי ברימון (נווה עוז)
330 מ"ר מגרש, 300 מ"ר בנוי, חימום רצפתי, 

קמין, ש.א מרכזי, הכי מפואר בנווה עוז
ברח' האביב (נווה עוז) בית 580 מגרש,

400 בנוי, מעוצב בסגנון כפרי
באשר ברש (נווה עוז) בית, 

330 מגרש, 280 בנוי, מפואר ביותר
בית ברח' האביב נווה עוז

320 מגרש, 180 בנוי מושקע, כולל פטיו יפה

הצוות המנצח שלכם בכפר גנים א', ב' ג' !

בעצמאות עורף! דופלקס חדש ומפואר
נוף לוילות! יחידת הורים ענקית

בלוחמי הגטו דירת 4 חד', ק"ג
מרווחת, יחידת הורים, מעלית וחניה 

בית בדניאל ליפשיץ
320 מ"ר מגרש,  275 מ"ר בנוי, מפואר 

בבן גוריון פנטהאוז ענק, 200 מ"ר
3 מרפסות שמש! מעלית שבת

5 חדרים במסקין
ק"ד, 130 מ"ר, עורפית מושקעת

4 חדרים בברץ
 ק"א, עורפית, משופצת, מעלית

פנטהאוס בחיים זכאי, 6 חד',
200 מ"ר בנוי, 100 מ"ר מרפסת

מעוצב אדריכלית
דירת גן טריפלקס 5.5 חד' בצוויק

120 מ"ר, 2 כניסות, גינה יפה, 2 חניות צמודות

נמכר!

בהיבנר דירת גג, 6 חד'
מושקעת! כניסה נפרדת!

מעלית שבת וחניה מקורה
בדגל ראובן דירת 4, חד' ק"א

עורפית! מעלית וחניה
בישראל עידוד דירת גן, 6 חדרים,

גינה 90 מ"ר, יחידה נפרדת! 
מגרש 300 מ"ר בניצנים (נווה עוז הותיקה)

רח' ללא מוצא, 2,100,000 ₪

פנטהאוס 6 חד' ביוסף נקר
מפלס שלם, 196 מ"ר בנוי,

200 מ"ר מרפסת, מפואר ביותר 
דירת גג, 6 חד', בעצמאות
140 מ"ר בנוי, 100 מ"ר גג

מעוצבת אדריכלית, מעלית, חניה
בית פרטי בדקל (נווה עוז), 600 מ"ר מגרש,

250 בנוי, כניסה גם מהניצנים 
פנטהאוס 4.5 חד' בגליצנשטיין (כפר גנים ב')

130 מ"ר בנוי, 90 מ"ר מ.שמש
משופץ מהיסוד! יחיד בקומה
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בתכנית  חלק  לקחת  שמחים  עומר"  "דבורה  בבית-הספר 
"אנחנו משפחה מתחשבת", שמטרתה הגברת הבטיחות בדרכים 
באמצעות קידום התנהגות אחראית ומתחשבת של כל משתמשי 

הכביש. 
תכלול  באדום",  "אנשים  עמותת  בשיתוף  התכנית, שתתקיים 
הסבים  וגם  ההורים  הצעירים,  הילדים  המשפחה:  בני  כל  את 
והסבתות.  מחקרים מעידים שתחושת ערבות הדדית משפחתית 
משפיעה על הימנעות מתאונות, וכי קיימת חשיבות רבה למתן 

מודל לחיקוי של המבוגרים במשפחה לצעירים שבה. 
שעוסקים  משפחתים  חווייתיים  מפגשים  שלושה  בתוכנית 
בסובלנות, בדרך ארץ ובאחריות בדרכים, בהם ייערכו גם חידון 

רב דורי והפנינג עם קארטינג והפתעות נוספות.

ויש גם בונוס: הפעילויות מתרגלות ומפתחות את האינטליגנציה 
הרגשית בדגש חיי הכביש, אבל משפיעות על כל תחומי החיים 

של הצעירים ושל הבוגרים. 

כ- 1500 הורים וילדים השתתפו באירוע פורים מרשים ומושקע 
בבית חינוך "ממ"ד כפר גנים". את האורחים קיבלו ליצני חצר 

שהכניסו את האורחים לאווירת החג. 
האירוע כלל עשרות דוכנים לכל הגילאים: דוכני משחק, דוכני 

מזון ואף רכיבה על סוסים. 
שזכה  "ריאקשן"  של  הקרקס  היה  הערב  של  המרכזי  המופע 

לתשואות. 
האירוע הססגוני הופק על-ידי ועדת אירועים וצוות החינוך של 

בית-הספר. חג פורים שמח!

לחיזוק,  פרטיים  במורים  נעזרים  מהתלמידים  למחצית  מעל 
ולעזרה שוטפת בלימודים. עלות של שיעור  להשלמת פערים 
פרטי היא גבוהה ולעיתים יש צורך בעזרה ביותר ממקצוע אחד. 
בהכנת  לתלמידים  שמסייעת  מקוונת,  מערכת  היא   My help
אונליין  בבית-הספר  הלימוד  נושאי  ובהבנת  הבית  שיעורי 
מקצוע.  בכל  ומנוסה  מוסמך  מורה  עם  צ'אט  וידאו  באמצעות 
המיזם מסייע לתלמיד בהתמודדות עם תכנית הלימודים, מעניק 
חלק  לקחת  להורים  ומאפשר  עצמי  וביטחון  סיפוק  תחושת 

בחוויות הלמידה בבית.

המיזם נגיש בימים א-ה בין השעות 15:30 – 21:00 ונותן מענה 
מיידי וללא הגבלה, בעלות מנוי חודשי.

 

מי תהיה המשפחה הכי מתחשבת?

משנכנס אדר מרבין בשמחה

כל תלמיד יכול להצליח

ים
גנ

ר 
כפ

ד 
מ"

במ
ם 

רי
פו

"דבורה עומר" ועמותת "אנשים באדום" משתפים פעולה למען הזהירות 
בדרכים • מירב רזניק, מנהלת בית-הספר "דבורה עומר"

חוגגים פורים בבית חינוך ממ״ד כפר גנים • ערן חגג

My Help – מערכת מקוונת לעזרה בלימודים לתלמידי יסודי עד תיכון • קארין אהרון

מדור חינוך

remax.elilevy@gmail.com

6 חדרים, 2 חניות
+ מחסן, 200 מ"ר מרפסות,

 יחיד בקומה, מושקע ביותר!

למכירה בבלעדיות!

יועץ הנדל"ן שלך 053-6297704
אלי לוי

פנטהאוז ענק בכפר גנים ג'

לפרטים-
www.myhelp.co.il 

קארין אהרון, אמא לשלושה, תושבת השכונה 
וכותבת הבלוג-מגוון לצרכן באתר "תפוז"
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ביטוח עסקים ביטוח דירות ביטוח רכב

רח' אודם 6, קרית מטלון פתח תקווה ׀ טל'. 03-5611088 
sharonf@maga-ins.co.il .פקס. 077-7929294 ׀ מייל

קבוצת מגע 
מימון והשקעות ביזנס

לעצמאיים ועסקים

החסכון שלך
זו המקצועיות שלנו!

קבוצת מגע מימון והשקעות פועלת משנת 
2005, ייחודנו בכך שאנו מציעים ללקוחותינו 
לעסקים,  מקיפים  ופתרונות  שירותים  מגוון 
אנו  פרטיים.  בית  ולמשקי  חברות, עצמאים 
לקוחותינו  עבור   One Stop Shop מהווים 
אישי  שירות  מקצועיות,  על  הקפדה  תוך 
ושמירה על מחיר תחרותי ואטרקטיבי. אנו 
מנהלים קשרים מקצועיים עם מגוון ענפים 
השוואות  ביצוע  מכם  חוסכים  ולכן  במשק 

מחיר בין מס' חברות.

למידע נוסף הכנסו לאתר
www.maga-ins.co.il

מחזור משכנתאות 
ביטוח:

• מנהלים, פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות
• אחריות מקצועית וצד ג'

• אנשי מפתח
• אובדן כושר עבודה מותאם לפי עיסוק.

• ריסק משכנתא, בריאות וסיעוד
רואי חשבון (לחברות ולעצמאיים)

פיננסים:
• ניהול השקעות

• פתרון מול הבנקים בהלוואות וריביות
• סיוע בגיוס כספים ממשקיעים

• טיפול בתביעות גוף ונזקין
ייעוץ והכוונה לערבויות מדינה

חבילת הפתרונות
של קבוצת מגע מימון והשקעות
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בחירות ב"בן גוריון" | צילום באדיבות תיכון "בן גוריון"

מזה שנים, לפני הבחירות לכנסת, בכל ארבע שנים או שנתיים..., 
נערך בתיכון "בן גוריון" בפתח-תקווה יום דמוקרטיה מושקע 

ומגוון, חגיגה של פוליטיקה.

ביום החגיגה הגדול התקשינו, תלמידי התיכון, לזהות את בית-
בשלטים  כולו  ועטוף  מקושט  היה  גוריון"  "בן  תיכון  ספרנו. 

ובכרזות עצומות של המפלגות השונות.
נציגי המפלגות עשו כל שביכולתם, כדי להגיע ללב התלמידים 
ולשכנעם לבחור דווקא במפלגה שלהם. במהלך ההפנינג הגדול, 
יצירתיות על-מנת למשוך את  נקטו חלק מהמפלגות בשיטות 
תשומת לבם של הבוחרים הצעירים; מפלגת "יש עתיד" דאגה 
שמח,  ויעשו  ההפנינג  את  שילוו  מקצועיים  רקדנים  ללהקת 
דת,  ושרו שירי  סביב ספר התורה  רקדו  "שס"  פעילי מפלגת 
היה לפספס את שיר הבחירות של מפלגת  ניתן  וכמובן שלא 

"מרצ".

שם  הספורט,  לאולם  התלמידים  הגיעו  ההמוני  הקרנבל  לאחר 
מאות  מול  נאמו  המפלגות  נציגי  האמתי.  המאבק  התרחש 
תלמידי התיכון במשך זמן ממושך וניסו למשוך אותם אל דרכם 

הפוליטית, ולו למספר רגעים. 

בסיומו של יום הדמוקרטיה נערך סקר בחירות, שבו לקחו חלק 
כל תלמידי התיכון, מכיתות י – יב, ושמטרתו הייתה להציג את 

דעתם של בני הנוער. 

להלן תוצאות הבחירות החשאיות שנערכו בקרב תלמידי תיכון 
"בן גוריון"-

מפלגתו של יאיר לפיד "יש עתיד" הובילה עם  37% מהקולות, 
במקום השני מוקמה מפלגת "הליכוד" שזכתה ב- 18% מהקולות 
)עבודה-תנועה(  הציוני"  "המחנה  הגיע  השלישי  המקום  ואל 
ו"הבית  11% מקולות המצביעים. מפלגות "ישראל ביתנו"  עם 
 5% ב-  הסתפקה  "מרצ"  ואילו  אחת,  כל   7% ב-  זכו  היהודי" 

מקולות הבוחרים הצעירים. 

בית-הספר,  לתלמידי  נשכחת  ובלתי  מיוחדת  חוויה  הייתה  זו 
חוויה שתרמה לשינוי השגרה של תלמידי התיכון ואפשרה להם 

הצצה אל עולם הפוליטיקה.

בבית-הספר "הדר" מתקיימות הפסקות פעילות, שאותן מפעילים 
נציגי ועדת הספורט, שפורשים בפני התלמידים את המשחקים 

הרבים כגון: חבל, כדורגל, קליעה למטרה וכדומה.
לפי  ומחולקות  ה  ד,  ב,  בימי  מתקיימות  הפעילות  ההפסקות 
גילאים: הפסקה פעילה לכיתות א-ב והפסקה פעילה לכיתות ג-ו. 

א-ב במשחקי  ילדי  את  מפעילה  אני  הספורט  בוועדת  כחברה 
חבל, אני דואגת לביטחונם, משגיחה שלא יפלו או יקבלו מכה 

ומראה להם אפשרויות שונות למשחק. 
והם  אני שמחה שבסיום ההפסקה כל הילדים חוזרים לכיתות 

מרוצים ומאושרים. 

במהלך חודשי הקיץ התחילו לשפץ את מגרש הספורט של בית-
ציפייה  הייתה  הלימודים  שנת  התחילה  וכאשר  "הדר",  הספר 
ציפו  בית-הספר  תלמידי  רוב  המגרש.  פתיחת  לקראת  גדולה 
למגרש חדש או משופץ, מגרש מקורה שיש בו גם דשא סינטטי. 
קירוי  לו  בנו  המגרש,  את  שצבעו  ראינו  לשפץ  סיימו  כאשר 

והתקינו בו שערים.
בחודש ינואר נפתח סוף-סוף המגרש לתלמידי בית-הספר. 

יהיו  שלא  וכדי  והתרגשו,  התלהבו  שמחו,  מאוד  התלמידים 
ריבים בין הכיתות על מי משחק ומתי, נקבעו ימי כדור שבהם 

רק כיתה אחת או שתיים משחקות במגרש.

מדור חינוך

מה הצביע "בן גוריון" בסקר הבחירות?

הפסקות פעילות

מגרש המשחקים נפתח!

נציגים מרחבי הקשת הפוליטית נאבקו על קולותיהם של אלה שיצביעו לכנסת לראשונה 
בחייהם, ביום דמוקרטיה ססגוני שנערך בתיכון "בן גוריון". האם הצליחו חברי המפלגות 

לשכנע את הבוחרים הצעירים? • טל מוריאן, כיתה י , תיכון "בן גוריון"

נציגי ועדת הספורט בבית-הספר "הדר" מפעילים את התלמידים במהלך ההפסקות
• שני זלמן, כיתה ד3, בית-ספר "הדר"- מועדון עניין כתבים צעירים

לאחר שיפוצים והמתנה ארוכה, נפתח מגרש המשחקים בבית-הספר "הדר" • טום שפרן- 
בילינסון, שגיא זלקוביץ' וליהיא אלישע ,כיתה ד3, בית-הספר "הדר"- מועדון עניין כתבים צעירים
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www.doronadlan.co.il  

  

054-4404286052-2898878

 לא משנה למי תצביעו בבחירות לכנסת הבאה
כולם בוחרים בדורונדל"ן כשמדובר בהחלפת הדירה

   

* בכפוף לתנאי המבצעים שנמצאים באתר האינטרנט שלנו 

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

חדש וייחודי: תעודת אחריות לאיכות השרות שלנו: לא מרוצים לא משלמים!
ואותך נפנק בחבילת נופש זוגי בשווי 2000 ש“ח לבחירתך לאחר המכירה*

האתר
שלנו
בסמרטפון 
שלך

לקבלת ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי
      הערכת שווי הנכס

והצעת מחיר לטיפול במכירתו
   התקשרו אלינו עוד היום

 

הנכס יקבל מאיתנו את
החשיפה המקיפה והמתקדמת ביותר

בענף הנדל"ן:

משרד דורונדל"ן הוא המשרד היחיד שנמצא בכפר גנים ג' ופועל מזה 7 שנים
אנחנו תושבי השכונה מהקמתה ומתמחים בשיווק נכסים בעיקר בה

מעורים בחיי הקהילה ופוגשים ביום יום את לקוחותינו המרוצים
בקניון, בסופר וברחוב

לרשותנו מאגר של מאות לקוחות פוטנציאליים המחפשים כאן דירה
והם כולם ממתינים שנשלח להם מידע על דירתך
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התקיים  והמחר"  היום  "מנהיגות  קהילת  של  מרתק  ערב  עוד 
בבית-הספר לשגרירים צעירים. את פאנל דור המחר יצגו טל 
וקסלר, סטפאני אולבסקי, סתיו רבינוביץ ואור ברק שפתחו את 

הערב וסיפרו על פעילותם.
דרכה,  עוצבה  כיצד  סיפרה  וסופרת,  עיתונאית  לפיד,  ליהיא 
הרבה בזכות חברותיה הטובות- ילדות, נערות ונשים מיוחדות 
וחזקות, גיבורות הספרים שאהבה. ליהיא, שכהרגלה דברה על 
החיים מנקודת מבטה האישית הנשית, רגשה ועוררה הזדהות 

בקרב הנוכחות.
שואפת  במשק,  המשפיעות  מהנשים  שטרק,  איריס  רו"ח 
כאם  ערכים.  של  עולם  על  שמירה  תוך  ולמנהיגות  למצוינות 
לשבעה וכסבתא לשבעה נכדים, היא יודעת לומר כי על הנשים 
לשאוף לשוויון זכויות הן בחברה והן בתא המשפחתי, ומציינת 
כי כסף הוא אחד המשאבים שנדרשים כדי להיות בעלת כוח 

ובעלת השפעה.
בתחומי  באירופה  רבות  שעובדת  דב  בן  דרורית  ד"ר 
בסיפוק  ציינה  האסטרטגי,  והייעוץ  התקשורת  הדיפלומטיה, 
ובגאווה כי "בחוץ" ישראל זוכה לכבוד רב ולהערכה על הישגיה 

בתחומים השונים.
דרורית גור אריה, ראש מנהל התרבות ואוצרת מוזיאון פתח-
ואת תפקידו  המוזיאון בקהילה  תקווה, הדגישה את מעורבות 

לתת במה לכל הדעות.

תודה לגב' ורד סוויד היקרה, שעומדת בראש הרשות לשוויון 
מגדרי במשרד ראש הממשלה, על שהפכה לחלק מהקהילה שלנו 
וממשיכה לפעול אתנו ועם השגרירים הצעירים למען המטרה 

המשותפת.

"לעולם אל תוותרו על החלומות שלכם. כדי לפרוץ דרך 
שבו  במקום  להיות  וצריך  להצטיין  צריך  לרצות,  צריך 

תוכלו להשפיע ולשנות מציאות" / רו"ח איריס שטרק

בכנס  חלק  לקחנו  צעירים  לשגרירים  בית-הספר  כנציגי 
בסוגיית  שעסק  "בר-אילן",  באוניברסיטת  השנתי  ההתנדבות 
והובלתה בחברה הישראלית. אל  האחריות לקידום ההתנדבות 
הכנס הגיעו נציגי עמותות ואנשים מובילים במשק שעצרו ליום 
ההתנדבות  וקידום  שיפור  למען  השוטפת  פעילותם  את  אחד 

בישראל. 

בין הנציגים המכובדים פגשנו את מר יוסי היימן, מנכ"ל "אשל-
ג'וינט ישראל".

היימן, בהשכלתו מהנדס כלכלה וניהול ובעל תואר מוסמך במדעי 
המדינה, הוא תא"ל במילואים ולשעבר מנכ"ל עיריית ירושלים. 

שמחנו לשמוע ממנו על פעילותו-
מר היימן, האם תוכל לספר לנו בקצרה על "אשל-ג'וינט ישראל"? 
מעמדם  לחיזוק  הממשלה  בשיתוף  פועל  ישראל'  "'ג'וינט 
סל  בעזרת  בארץ  הקשישים  אוכלוסיית  של  החברתי-כלכלי 
שירותים שניתן להם ועל-ידי קיום פעילויות גופניות לקידום 

בריאותם של הקשישים בכל רחבי הארץ".

ציין נקודה אחת חשובה שאתה מרגיש שאתה תמכת בה ועזרת 
לקדם. 

השואה  ניצולי  אוכלוסיית  למען  בפעילויות  מדובר  ספק,  "אין 
בירושלים'  השואה  ניצולי  זכויות  מיצוי  'שנת  בפרויקט  בעיר. 
לקחו חלק כ-1,400 מתנדבים אשר יצרו קשר עם כ-19,000 ניצולי 
שואה שמתגוררים בירושלים, במטרה לסייע להם להגיש בקשות 

למיצוי מלוא זכויותיהם". 

לאחר שהקשבנו לפאנל מנהיגי ההתנדבות, לקחנו חלק בפאנל בני 
נוער, שאותו הנחה טל וקסלר, בנושא "ההתנדבות באחריות מי?"

בפאנל הצגנו את עצמנו ואת פעילותנו, דנו באופן שבו ההתנדבות 
השתנתה עקב החלטת משרד החינוך על פרויקט תעודת בגרות 
חברתית, וסיפרנו על בית-הספר לשגרירים צעירים שלוקח חלק 
בפרויקט עם המועצה הלאומית להתנדבות. מסקנת הכנס הייתה 
שיש לתת לנוער להוביל את נושא ההתנדבות, ובכך גם לבנות 

את דור ההמשך של מנהיגי ההתנדבות בארץ.
זה היה יום מעשיר ומרתק, שהיה לנו כבוד להשתתף בו. 

מנהיגות היום והמחר | צילום: זאב שטרן

      פאנל בני הנוער בכנס בר-אילן להתנדבות

"אני מצדיעה לכל הנשים... ועכשיו קחו רגע, כל אחת 
מכן, והצדיעו לעצמכן" / ליהיא לפיד 

ההתנדבות באחריות מי?

ליהיא לפיד, רו"ח איריס שטרק, ד"ר דרורה בן דב ודרורית גור אריה היו אורחות הפאנל 
בקהילה שפועלת עם בני הנוער למען שוויון מגדרי • אילת שדה

טל וקסלר, שגב לוי ואור ברק, תלמידי 
בית-הספר לשגרירים צעירים, יצגו את בני 

הנוער בפאנל שהתקיים בכנס בר-אילן 
להתנדבות  • אור ברק, תלמיד כיתה יב
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בובה של חודש
מרצ בקניונ גנימ

 �דנאותימי ד‘

 מופעימימי ב‘
 17:00 / 16.3

תיאטרון בובות - בייגלה
בייגלה, כלב התחש הארוך בעולם, מנסה

להשיג את אהבתה של זהובה בכל דרך.
 17:00 / 30.3

תיאטרון בובות - פינוקיו
סיפורו של פינוקיו, בובת עץ שבנה ג‘פטו 

הנגר, שהופך לבסוף לילד אמיתי.

מדריכת מעגלי התינוקות, איריס זינגר, 
מגיעה לקניון גנים. בואו לחוויה מרגשת

 של מפגש אמהות ותינוקות...

הפעילות תתקיים בסטודיו
הפעילות בעלות סמלית של 10 ש"ח

 מעגל תינוקותימי ב‘
סבב 2 - בשעה 10:45סבב 2 - בשעה 10:45
יםסבב 1 - בשעה 10:00סבב 1 - בשעה 10:00

גנ
שבט תינוקות 

ים
גנ

שבט תינוקות 

בסימן משחקי ילדות

יום ב‘ 4.3

הפנינג
  פורים 

  שמח

יו

מחכים לכם לכיף אמיתי
ומופע מקסים של תמיר

16:00-19:00 משחקי ילדות
18:00 המופע של תמיר

 17:00 / 11.3
נכין ליצן שמח

 17:00 / 25.3
נכין בובה על מקל

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

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

קניון גנים פתח תקווה
www.facebook.com/ganimmall

בובה של חודש בקניונ גנימ

בס“ד

בארוע יצולמו הילדים 
ויחולקו מגנטים מתנת 

סטודיו קרן מאור 
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קוסמטיקה רפואית 

כולם רוצים להיות חלקים

"גשר המיתרים" 

שיטות שונות להסרת שיער מתפתחות עם השנים, אולם שיטה 
כיעילה  מוכחת  בהיותה  שנים  מאה  מעל  כבר  קיימת  אחת 

ובטוחה – אפילציה!

יתרונות האפילציה:
אפילציה היא שיטה ממוקדת מאוד שעובדת   •
פני  על  עדיפה  ולכן  בנפרד,  שערה  כל  על 

שיטות אחרות באזורים שדורשים דיוק רב.
אפילציה יעילה כנגד כל סוגי השיער, כולל   •
שיערות לבנות ושיער שקשה להיפטר ממנו 
בשיטות אחרות. בשל כך היא משמשת גם 

להשלמת טיפול בהסרת שיער בלייזר.     
הורמונאליים  באזורים  בלייזר  שטיפול  בעוד   •

את  ולהגביר  רדומים  שיער  זקיקי  לעורר  עלול 
צמיחת השיער באזור המטופל, אפילציה אינה מעוררת 

זקיקי שיער רדומים, ולכן מתאימה במיוחד לאזורים אלה. 
למעשה, באפילציה ניתן להסיר שיער כמעט מכל אזור בגוף.

כיצד פועלת האפילציה? 
מחט  בעזרת  בנפרד  שערה  כל  של  לזקיק  חודרים  באפילציה 
חד-פעמיות(,  במחטים  הוא  השימוש  )היום  דקה  חשמלית 

זרם חשמלי, שניתן לשבריר שנייה, מחלישים את  ובאמצעות 
שורש השערה והורסים אותו בהדרגה. לרוב התחושה היא של 
עקצוץ קצר שחולף במהירות. מי שבכל זאת רגיש לכאב, 

יכול להיעזר במשחה מאלחשת.
להימנע  חשוב  באפילציה  הטיפול  בתקופת 
בחסם  להשתמש  ולהקפיד  לשמש  מחשיפה 

שמש.
כדי להרחיק את השיער לצמיתות, חוזרים על 
ממטופל/ת  )משתנה  פעמים  מספר  הטיפול 

למטופל/ת ותלוי גם באזור המטופל(.

אולם  עוד,  יצמח  לא  לצמיתות  שהוסר  שיער 
שיער חדש עלול לצמוח עם השנים בשל שינויים 
הורמונאליים, עקב נטילת תרופות מסוימות וכדומה. 

גם שיער זה ניתן להסרה באפילציה.
יש לבצע רק אצל אפילטורית מוסמכת, שתדע  הסרת שיער 

לשים דגש מיוחד על בריאות העור בתהליך האפילציה.

ושאול  יוליה  הוירטואוזיים  הכנרים  פתוחים",  "שמיים  צמד 
בן-הר, אירחו את המוסיקאים איקדה ופוג'יטה איסקו, יפנים 
בעיבודים  עולם  מוסיקת  של  מרהיב  במופע  ישראל,  אוהבי 
מקוריים ומרגשים. המופע, שהתקיים במתנ"ס "עולמות", לווה 
במצגת ייחודית- "חלון אל העולם", שתאמה את תכני השירים. 
שאול בן-הר, שהפליא לנגן במגוון כלי נגינה, הנחה את הערב.

קלאסיות  יצירות  מחרוזת  נגנו  המוכשרים  הכנרים  צמד 
מתוך  יצירות  בהן  המלחינים,  מיטב  של 
רוסיני  של  מסיביליה"  "הספר  האופרות- 
היצירות  לצד  ביזה.  ג'ורג'  של  ו"כרמן" 
הקלאסיות המופלאות נגנו מוסיקה יהודית 
הייתי  "לו  כמו-  שמחה  ומלאת  מלהיבה 

רוטשילד" ו"לחיים" ומוסיקת עולם.

מהידועות  קלאסית  זמרת  איקדו,  איסקו 
ביפן, בעלת קול שמיימי, שרה ביפנית קטע 
מתוך האופרה "רומיאו ויוליה" לצד שירים 
עבריים כמו- חורשת האקליפטוס וירושלים 

של זהב.

רגע מיוחד היה כאשר איקדו שרה בעברית את "שיר המעלות" 
מתוך ספר תהילים, על-פי לחן של פוג'יטה איסקו. פוגי'טה, 
פסנתרן ומלחין מפורסם ביפן, שמתעקש שבישראל יקראו לו- 

יצחק, הלחין מספר יצירות בהשראת אתרים בישראל.

ומצליחים  שרים  מנגנים,  המקסימים,  בן-הר  ויוליה  שאול 
להנגיש את המוסיקה הקלאסית לקהל הרחב בחן רב. 

נעמי עזר, קוסמטיקה רפואית מתקדמת 
www.neomiezer.co.il ,052-3929793 :טל

הסרת שיער הפכה בשנים האחרונות לדבר שבשגרה. מבין כל השיטות להסרת שיער, 
האפילציה היא השיטה הוותיקה ביותר

יוליה ושאול בן-הר, מוסיקאים מוכשרים, ואורחיהם היפנים איקדו ופוג'יטה איסקו, העניקו 
לנו ערב מוסיקלי מרהיב ומרגש • אילת שדה

נעמי עזר 

P.G צילום אילוסטרציה    
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בס"ד

קופלמן אברהם 10, (נווה עוז) פתח תקווה ׀ 052-3929793
e1960noemi@walla.com ׀ www.neomiezer.co.il

בס"ד

חפשו אותנו ב-

 

HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

המבצע בתוקף עד ה- 31.3.15

על כל מוצרי חוה זינגבוים

 להרשמה מראש התקשרו: 052-3929793

כולל הדגמה
ע"י רופאה מומחית
 ברפואה אסתטית

ודרמטולוגיה קוסמטית

 שי לכל המשתתפות
 קרם לחות אייג פרוטקשן

בהתאמה אישית
מבית חוה זינגבוים
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ד"ר ל', רופאת שיניים בכירה, הגיעה אליי לטיפולים בדיקור 
ירידה  ועל  בתחושה  ירידה  על  כאב,  על  תלונה  עקב  סיני 
בתפקוד היד. הרופא המליץ לחבוש את כף היד למניעת תנועה 

ולמנוחה. 
ד"ר ל' סבלה מתסמונת התעלה הקרפלית, שנגרמת מלחץ על 
נגרם כתוצאה  היד. הלחץ  העצב המדיאני שזורם בשורש כף 
לאורך  ונשנות  שחוזרות  מונוטוניות,  מתנועות  או  מחבלה 
והגידים  הדם  כלי  ולהתנפחות  לדלקת  גורמות  התנועות  זמן. 
שתחומים בתעלה. עובדים בעבודות שמצריכות תנועות ידיים 
רופאי  מוזיקאים,  פקידים,  מחשבים,  אנשי  כדוגמת  קבועות, 

שיניים, חייטים ודומה, חשופים יותר לתסמונת.

אבחון תסמונת התעלה הקרפלית-
• על-פי תלונות נפוצות עליהן מתלוננים הפונים: 

נימול, כאב ורדימות בידיים, תחושת צריבה בכף היד, ירידה 
ובסיבוב  האגודל  בתפקוד  פגיעה  והאחיזה,  ההרמה  ביכולת 

המפרק וירידה בתחושה בידיים. 
הסימפטומים  התגברות  על  מתלוננים  מהתסמונת  הסובלים 

בלילות.
בדיקת מוליכות עצבית )EMG( בכף היד- הבדיקה המרכזית   •
יותר,  נמוכה  העצבית  שהמוליכות  ככל  התסמונת.  לאבחון 

רבה יותר מידת הפגיעה בעצב.

לפי הרפואה הסינית הירידה בתחושה, הנימול, הרדימות והכאב 
בכפות הידיים נובעים כתוצאה מפגיעה בזרימת הצ'י, מחוסר 

דם ומפגיעה בהזנת כלי הדם והגידים. סינדרום זה יכול להיגרם 
ממחלות  מאומצת,  מעבודה  מונוטונית,  מעבודה  כתוצאה 
ממושכות, מחולשה מולדת או מהיריון. הכאב בכף היד נובע 
מסטגנציה ומתקיעות דם כתוצאה מחבלה מקומית, מהשענות 

על המפרק או מתנועה חוזרת.  

טיפול על- פי הרפואה מערבית- 
המלצה על מנוחה וחבישת היד למניעת תנועה.   •

מתן תרופות נוגדות דלקת והזרקת סטרואידים במפרק שורש   •
כף היד. 

התעלה  גג  לפתיחת  ניתוח  מבצעים  נפתרת,  לא  כשהבעיה   •
על-מנת להפחית את הלחץ שמופעל על העצב. 

טיפול על-פי הרפואה סינית- 
הטיפול הוא באמצעות דיקור בנקודות מקומיות באזור שורש 
כף היד ובנקודות מרוחקות )דיסטליות( באזור עמוד השדרה 
הצווארי ולאורך הזרוע. המטרה היא להזרים דם אל עבר העצב 
המידיאני הפגוע ולשקמו, להוריד את הלחץ, את הבצקת, את 

הנפיחות ואת הכאב. 
בנוסף, מומלץ לשפר את האגרונומיה בעבודה. 

לאחר  משני  הגנה  קו  היה  הסינית  ברפואה  הטיפול  בעבר 
הפיכה  בלתי  לפגיעה  החשש  בשל  אך  המערבית,  הרפואה 
לדיקור  המטופלים  רבים את  אורתופדים  מפנים  היום  בעצב, 

סיני כבר בשלבים ראשונים.

השיפור  באקופונקטורה.  טיפלתי  השיניים,  רופאת  ל',  בד"ר 
היה מיידי והחזרה לעבודה סדירה הייתה מהירה.

בריאות לפני הכל

אלון לרנר מומחה לטיפול ברפואה סינית, ניסיון של 18 שנה 
www.alon.l-a.co.il / 0522-904008

אלון לרנר

התעלה הקרפלית
אתם חשים בכאב בשורש כף היד, בתחושת נימול ואולי אף בירידה ביכולת התפקוד של כף היד?

ייתכן שאתם סובלים מתסמונת התעלה הקרפלית

www.neomiezer.co.i  ׀ l קופלמן אברהם 10, (נווה עוז) פתח תקווה ׀ 052-3929793  ׀ 

הטבה לקוראי עיתון כפר גנים
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077-5503267לוחמי הגטו 30 מרכז מסחרי

שפע חד פעמישפע חד פעמי
קופון הנחה!

בקנייה מעל 200 ש"ח

3% הנחה
(כולל מבצעים)
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זליג בס 18, כפר גנים • טל'. להזמנות 03-9338670
משלוחים חינם עד הבית!

'סופרמרקט ויטל - כפר גנים'  חפשו אותנו ב-

2 בסיס להכנת
קצפת ריץ' 

מגוון גלידות משפחתיות
חלבי/פרווה

 YOLO 3 מעדני

2 חבילות
קבבים/המבורגרים

20₪

רק ב-

מארז 3 פיצות
משפחתיות

להכנה מהירה

33₪

רק ב-

2 חלות
מתוקות

20₪

רק ב-

שמן זית
"הר-חלוץ" ליטר

35₪

רק ב-

10₪

רק ב-

1590
₪

רק ב-

2250
₪

רק ב-

בימי שישי, בכל קנייה מעל 150 ₪ 

מתנה! חלה לשבת    סופרמארקט ויטל - כפר גנים 

מאחל לכם פורים שמח

והרבה מבצעים לחגים!
סופרמארקט ויטל - כפר גנים 

מאחל לכם פורים שמח

והרבה מבצעים לחגים!
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חדר רחצה הוא חדר לכל דבר! זהו הקו שמנחה אותי, ומכאן 
שיצירת אווירה נעימה בחדר זה היא מחויבת המציאות.  

חדר הרחצה של שי
ליום הרכישות עם שי יצאתי, כמובן, לאחר בירור מעמיק של 
הסתמנה  לשי  ולכיור.  לאמבט  לאסלה,  מדייק  ותכנון  הצרכים 
חשוב  פרט  וזהו  המודרני,  המתועש  הבטון  למראה  משיכה 
שהתבססתי עליו, שכן עליי לאפשר לשי ולמשפחתו להרגיש 

נעים במרחב הרחצה שלהם. 
קיר  הדומיננטי,  הקיר  את  לקחנו  עיצובית  פתיחה  כנקודת 
דלת  מול  וממוקם  ההורים  יחידת  את  שמשמש  המקלחון 
טקסטורה  בעל  עניין,  מלא  אפרפר,  חיפוי  לו  בחרנו  הכניסה. 

תלת מימדית. הקיר חופה כטפט מקו ריצפה ועד תיקרה. 
לריצוף בחרנו אריח בגוון בטון, כזה שמעניק מראה אחיד, כמו 

פלטה אחת חלקה בכל המרחב, מראה מאד נעים ושלם לעין. 
לקיר  שמאפשר  ומשתלב,  לבן  אריח  נבחר  הקירות  לשאר 

הדומיננטי לבלוט ולדבר בעד עצמו.

      בחירה של חיפוי קיר דומיננטי או ריצוף צבעוני מחייבת 
חיפוי משתלב ועדין לשאר המרחב, במיוחד כשמדובר במרחב 

רחצה אינטימי.

חדר הרחצה של דינה ומאיר
דינה ביקשה חדר רחצה לבן כשלג, כחדר טהרה. זה היה הקו 

מאיר.  ושל  שלה  הרחצה  לחדר  החומרים  בבחירת  המנחה 
דינה ומאיר בחרו חיפוי לבן לכל חדר הרחצה; אריח אחד עם 
טקסטורה של פסים ואריח נוסף לבן חלק. השילוב העדין בין 

שניהם הוא שיצר עניין בחלל המואר. 
לעמדת הרחצה נבחר ארון כיור בצבע לבן, משולב מסגרות עץ 
עדינות במגירות ורגלי "לואי" מעוגלות. פיתוחים אלה מוסיפים 

חמימות גם כשהמראה כולו לבן.
כיור  לעמדת  הזוג  מבני  אחד  כל  זכה  לצרכים שעלו,  בהתאם 

אישית ומפנקת.

בין  החיבור  לבלבל.  עלול  המכירות  במרכזי  החיפויים  ריבוי 
החיפויים השונים להרכבת מראה הרמוני בחדר הרחצה דורש 
ידע ומיומנות. רצוי להיעזר באיש מקצוע לתכנון ולהעמדה של 
הריצוף,  בין  הרמונית  להתאמה  וכן  הרחצה  בחדר  הפונקציות 

חיפוי הקיר ומשטח הכיור. 

וסגנון אישי  מומלץ להיות ממוקדים ולחשוב על קו מנחה 
לפני יציאה לרכישות. 

להלביש את חדר הרחצה
גם מי שניחן בכישרון ההלבשה האישית אינו מיומן, בהכרח, בחיבור בין חיפויים בחדר הרחצה. 

איך מחברים בין ריצוף, חיפוי קיר ומשטח כיור, כך שיתקבל מראה שלם והרמוני לעין?

ציקי אורון- מעצבת פנים וסטייליסטית
טל: 054-2424976

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

                                     זוג כיורים בעמדת רחצה לבנה אחתחיפוי דומיננטי בקיר אחד

המראה הבטוני המודרני

לט
ופ

 ד
גר

 ה
ם:

מי
לו

צי

ציקי סטייל

במרכז לקוסמטיקה ניתן לרכוש את המייקאפ המהפכני
דרמה קולור מבית:

להתאמת מייקאפ חייגי: 077-4121800

כפר גנים ג‘, פתח תקווה 

חדש בפתח תקווה!

 לכיסוי מושלם, היחיד בעולם למראה עור חלק, 
מעלים כתמי פימנטציה ופגעי עור

ציקי אורון

טיפ! 
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להלביש את חדר הרחצה
גם מי שניחן בכישרון ההלבשה האישית אינו מיומן, בהכרח, בחיבור בין חיפויים בחדר הרחצה. 

!2015פורים  איך מחברים בין ריצוף, חיפוי קיר ומשטח כיור, כך שיתקבל מראה שלם והרמוני לעין?
מסיבת התחפושות

של כפר גנים

המסיבה בחסות  

הכניסה בתשלום של 25 ₪ לאדם
יש להירשם מראש באתר השכונה:
w w w . k f a r g a n i m . c o . i l

בואו לרקוד איתנו עם מוסיקה משגעת, שלל תחפושות מרהיבות,
כיבוד ושתייה קלה חופשית. אלכוהול במחירים סמליים.

ועדת תרבות של כפר גנים ג שמחה להזמינכם

למסיבת פורים השנתית
לתושבי השכונה וחבריהם!!!

ועדת תרבות של כפר גנים ג וועד השכונהמצפים לחגוג איתכם!

ועדת תרבות של כפר גנים ג וועד השכונהמצפים לחגוג איתכם!

מוצ"ש 7.3.15 | בשעה 20:30 | במועדון "הוליווד" ברח' הסיבים

הקדימו להירשם והבטיחו את מקומכם במסיבה

ובתחרות התחפושות המפורסמת שלנו-
פרס ראשון - לילה בצימר גלילי - מתנת ועדת תרבות של כפר גנים ג
פרס שני - שובר לטיפול קוסמטי - מתנת הקוסמטיקאית נעמי עזר
פרס שלישי - שובר זיכוי על סך 200 & - מתנת בוטיק מילי אילני

פרסי ניחומים, שוברים לארוחות בוקר ב"לחם",
יחולקו על-ידי

נותן החסות הראשי לאירוע

עיתון כפר גנים כפר
גנים
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לא  והוא  יחד,  ולמדנו  ילדים  שהיינו  מאז  מכירה  אני  ארז  את 
במסיבות  שהתבלט  כאחד  או  במיוחד  כמצחיקן  לי  זכור  היה 
סיום. והנה בשנים האחרונות התרגלתי לראותו מופיע ובהצלחה 
כסטנדאפיסט בתוכניות טלוויזיה ועל במות. ועכשיו, הוא מפתיע 

לטובה גם בטבילת האש הראשונה שלו בתיאטרון.

הלכתי לצפות בהצגת הבכורה של "שוקו וניל", קומדיה שנונה, 
בהופעתו  נוח  מרגיש  שארז  היה  נראה  ומשובחת.  מרגשת 
היה  התפקיד  הטבעי.  ביתו  זהו  כאילו  בתיאטרון,  הראשונה 
גם כתב אותו... ארז, שלא  הוא  כי  טוב, כנראה  "תפור" עליו. 

לוקח את ההצגה ברצינות רבה, עושה אותה לקלילה ומהנה. 

"שוקו-וניל" היא קומדיה מקורית, שכתב וביים מנהל התיאטרון 
חלק  לקח  שגם  שלם,  ארז  מככב  בהצגה  צדקה.  גדי  העברי 
בכתיבת ההצגה, בעיקר בחלק הקומי. שלם מגלם סטנדאפיסט 
רמת-אביבי שמחליט לעזוב לברלין ומבקש להשכיר את דירתו 
הסמוכה לאוניברסיטה. אל מפתן ביתו מגיעה אביבה )השחקנית 
אביבה נגוסה(, סטודנטית לרפואה ממוצא אתיופי. אימו הפולניה 
ומכנסת  בבניין  נחרצות לתוספת הצבע  )פנינה ברט( מתנגדת 
סיפור  השניים  בין  מתפתח  לבין  בין  בהולה.  דיירים  אסיפת 
אהבה. בהצגה משחק גם רמי חזקיהו ובתפקיד אורח- עודד בן 

עמי.

ארז שלם )41(, נשוי למירב ואב ליונתן ולרון נולד וגדל בפתח-
תקווה, למד בבית-הספר היסודי "יד לבנים", בחטיבת "בן גוריון" 
ובתיכון "עמל א". "לא הייתי קשור למשחק, לא הייתי בכיתת 
דרמה, לא הופעתי במסיבות סיום, לא כלום, אפילו לא הצבעתי 

בכיתה", הוא מעיד על עצמו. 
את שירותו הצבאי עשה בחטיבת הנח"ל, ובגיל 26 החל את דרכו 
המקצועית על במות "צוותא" ו"הקאמל קומדי קלאב". במקביל 
הלילה  בהן:  טלוויזיה  תכניות  במספר  ולהשתתף  לכתוב  החל 
עם ליאור שליין, משחק מכור, רצועת הביטחון ובפינת ההומור 
בתוכנית האירוח "יאיר לפיד". אבל שלם זכור בעיקר מתוכנית 
הבידור "צחוק מעבודה" בערוץ 2, שבה השתתף בפאנל הקבוע 
במשך שש עונות. במקביל העלה מופע סטנד-אפ, ומאוחר יותר 
הצטרף לעונה השנייה של התוכנית הקומית "מחוץ לחוק" של 

ערוץ קומדי סנטרל.

רוב חייך עברו בפתח-תקווה. גם לא מעט חברים שלך מפה.
"כן. רוב החברים שלי הם מפתח-תקווה. הדבר הכי טוב שאפשר 
מאוד  להיות  לומד  אתה  החבר'ה.  זה-  פתח-תקווה  על  לומר 
הרבה;  לפה  בא  אני  לך...  ירביצו  שלא  כדי  גם  כאן,  חברותי 
לאימא שלי, לחברים ולסידורים. היום אין את הילדות שאנחנו 
עברנו. אנחנו גדלנו בחוץ, והיום הילדים בקניון או מול המחשב. 
אני זוכר את המסיבות על הגג, את הבילוי בבורגר ראנץ'. אני 

אחרי שש עונות ב"צחוק מעבודה", 
הסטנדאפיסט  המוכשר ארז שלם יוצא מהמסך

ועולה לראשונה על בימת התיאטרון כשחקן 
בקומדיה המרגשת "שוקו וניל". ההצגה מטפלת 
בהומור ובסרקזם באחד הנושאים הכאובים של 

החברה הישראלית בכלל ושל העיר פתח תקווה 
בפרט-  היחס הגזעני אל הקהילה האתיופית, 

ומציבה בפנינו מראה משעשעת חדה ושנונה, כזו 
שלא ניתן להתעלם ממנה

• שירן רובינשטיין
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 המשך בעמוד הבא <

עדיין בקשר עם שלושה ילדים שלמדו איתי בגן. אני לא הייתי 
קונדסון, אבל הייתי 'המוח' כשאחרים היו המבצעים. גם לא הייתי 
תלמיד טוב. בכלל לא למדתי בעצם. כשאני חושב על זה, יכולת 
המשחק שלי התחילה כשישבתי בכיתה והעמדתי פני תמים, כדי 

שהמורה לא תפנה אליי ותגלה שלא הכנתי שיעורים. 
אין ספק שהעיר התפתחה מאוד מאז, כל השכונות החדשות. היום 
אני גר במושב ליד פתח-תקווה, בבית ישן שאני מתחזק לבד; יש 
לי מטע זיתים שאני מטפל בו, שלושה כלבים וחתול, ואני אוהב 
לבית  קוראים  והחבר'ה  תמידי,  'נחלאווי'  אני  בפרדסים.  לטייל 
שלי 'עספור'. כל ערב באים חברים, יושבים אצלי ואני מדליק 

קמין. יאללה, מתי את באה?"

מתי הבנת שאתה מצחיק?
"רק בצבא, בנח"ל. היכרתי אנשים חדשים ממקומות שונים, היו 
צחוקים ושיגועים והתמכרתי להצחיק אנשים, אפילו שזה עלה 

לי 'בשבתות'".

מתי הפכת את זה למקצוע?
קופירייטר  הייתי  מזדמנות;  בעבודות  עבדתי  הצבא  "אחרי 
לפרנסתי,  במחשבים  עבדתי  והשתעממתי,  פרסום  במשרד 
ובמקביל הופעתי במועדוני סטנד אפ לנשמה. הפריצה הראשונה 
שלי הייתה בשנת 2005 בפינה בתוכניתו של שר האוצר לשעבר, 
שלא צלחה טוב. זה הגיע אליי כשלא הייתי מוכן עדיין. אחר-כך 
מכור',  'משחק  הטלוויזיה  לתוכנית  בכתיבה  שנים  כמה  עבדתי 
מעבודה'.  ל'צחוק  להצטרף  אסייג  משלום  הצעה  שקיבלתי  עד 
זו התוכנית שמאוד פרסמה אותי. היו שש עונות שלה וכנראה 

שבאפריל היא תחזור".

כילד, חשבת שתעסוק בתחום אחר?
שקשור  משהו  פאב.  לי  שיהיה  או  מסעדן  שאהיה  "חשבתי 
אבל  מלחיצה,  מאוד  עבודה  זו  אפ  סטנד  ולשירות.  לקולינריה 
תכלס היא עבודת חלומות. כשהבן שלי שובר משהו בבית, אני 
אפילו לא יכול לצעוק עליו ולומר לו- 'אתה יודע כמה קשה אבא 
עובד בשביל זה'? כי האמת שאני לא עושה יותר מדי. אז הופעתי 
בערב ושתיתי איזה בירה... הבן שלי יודע שאני לא עובד קשה".

איך היה להופיע לראשונה בתיאטרון? 
"בשנתיים הראשונות שהופעתי כסטנדאפיסט לא סיפרתי לאף 
כי  התביישתי,  קרובים.  ולחברים  למשפחה  לא  אפילו  אחד, 
כבר  אפ  בסטנד  מופיע  אני  מאז  מצחיקן.  הייתי  לא  פעם  אף 
שבע עשרה שנה, אבל בארץ סטנד אפ לא מחובר עם המילה 
איכות, למרות שאני מנסה לעשות מופע איכותי. כשאתה עושה 
תיאטרון אתה רואה איך אנשים מסתכלים עליך אחרת, כאילו 
עלית 'הקבצה'. אני רגיל להיות סוליסט והרגשתי די הזוי שעוד 
מישהו מדבר על הבמה. קשה לי לא לגנוב משפטים לאחרים, אבל 

השחקנים שלצדי למדו אותי". 

לא למדת משחק באופן מקצועי.  זה חסר לך?
"לדמות שאני משחק ב'שוקו וניל' זה לא מפריע לי. אני בן אדם 
למופע  גם  חזרות.  לי עם  תנועה. מאוד קשה  כדי  תוך  שלומד 
הסטנד אפ שלי לא עשיתי חזרות. אם הייתי לומד משחק זה היה 
מבלבל אותי לגמרי, לא הייתי משתפר אלא להיפך. כל שחקן 
כי  והכי מפחיד,  הכי קשה שיש  זה הדבר  יגיד לך שסטנד אפ 
אתה לבד מול הקהל. אז התפקיד בהצגה דווקא בא לי די בקלות, 
כאילו הייתי חייל קרבי ועכשיו אני ג'ובניק. אני גם מאלתר על 

הבמה".

זאת הצגה, לא סטנד אפ, כמה מקום יש לאלתור?
הקטעים  את  רושמים  אנחנו  והצגה  חזרה  כל  לאחר  "המון. 
ומי  משנה,  הזמן  כל  אני  לטקסט.  אותם  ומכניסים  שאלתרתי 
בדיחות  כותב  אני  שונים.  טקסטים  תמיד  יראה  להצגה  שיבוא 
כפייתי. המוח שלי מאומן בכתיבת פאנצ'ים וממשיך לכתוב גם 
תוך כדי הצגה. אני נהנה לשגע את השחקנים תוך כדי הצגה. אין 
יותר מצחיק מפרצוף של שחקן שיודע שאני אמור לומר משהו, 

ובסוף שומע ממני משהו אחר, אבל הם למדו לעבוד איתי".

היית לחוץ לפני העלייה לבמה?
"הייתי מאוד לחוץ, במיוחד כי אני פותח את ההצגה במונולוג. 
תיאטרון  ולשחק  הבמה  על  ככה  לעמוד  מאוד  מלחיץ  היה  זה 
אבל גם כיף גדול. זה אדרנלין שמזמן לא היה לי. יש לי קטע, 
עד  ולהשתעל  ולהשתעל  להתעטש  מתחיל  אני  הופעות  שלפני 
זה  את  יודעים  כבר  סטנדאפיסטים  פסיכוסומטי.  זה  חנק.  כדי 
עליי. כששומעים אותי משתעל ככה, מבינים שאני כמה דקות 
לפני מופע. לא יודע, אולי זה ניסיון של הגוף לברוח מהמקום".

מאיפה החיבור המפתיע לתיאטרון? 
על  שדיברתי  בקטע  בטלוויזיה  אותי  ראה  הבמאי,  צדקה,  "גדי 
להצגה שהוא  לו  התאימה  מאוד  והדמות  שלי,  הפולניה  האימא 
רצה לכתוב. הוא פנה אליי ויחד הפכנו את הדמות לסטנאפיסט 
להצגה,  כללי  רעיון  עם  חזרה  עשינו  הארץ.  את  לעזוב  שרוצה 
כתבתי  כשאני  בעצם,  חזרות  כדי  תוך  נכתב  המלא  והטקסט 

בעיקר את החלק הקומי".

סטנד  במופע  מאשר  תיאטרון  בהצגת  להופיע  אחרת  זה 
אפ? הקהל אחר.

"זה לא כל-כך שונה. קהל זה קהל. בשנים האחרונות הסטנד אפ 
פונה יותר לצעירים, למרות שהמופע שלי מכוון דווקא לגילאי 
30 ומעלה. פתאום, בתיאטרון, אתה מול קהל בוגר יותר, אבל אני 
לא מתייחס לתיאטרון ברמה רצינית יותר מאשר לסטנד אפ. אני 
חושב שמתייחסים לתיאטרון יותר מדי ברצינות, לכן לא מגיעים 

לרמות הצחקה כאלה ולא פונים לכל הקהלים וחבל".

איך היו תגובות הקהל להצגה?
"התגובות היו מאוד מפרגנות. אנשים לא מצפים לרמות כאלה 

של צחוק בתיאטרון".

ארז שלם  מתראיין לעיתון כפר גנים | צילום: שירן רובינשטיין
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Unique TAXI & More
 הזמינו מראש נסיעתכם במונית יפה לנתב"ג ולכל יעד אחר

מכבדים כרטיסי אשראי

נראה שנכנסת לדמות מאוד בקלות.
"ההצגה הזו עבורי היא חצי טיפול פסיכולוגי. כמו בהצגה, גם 
אבא שלי נפטר ואימא שלי היא האימא הפולניה שדואגת. אימא 
לפעמים,  אותי  היא משגעת  גם  מאוד,  אותה  אוהב  שלי, שאני 
אבל היא לא נוראית כמו הדמות בהצגה. את רוב ההומור שלי 
קיבוצניקיות  שלוש  הן  שלה.  ומהאחיות  שלי  מאימא  קיבלתי 
וציניות  מצחיקות  מאוד  הן  כשנולדתי.  לפתח-תקווה  שעברו 

ואפילו עוקצניות".

איך זה להופיע יחד עם שחקנים נוספים על הבמה?
"נורא כיף שאפשר להצחיק עוד אנשים חוץ מהקהל. לבן אדם 
עם הפרעת קשב כמוני זה מאוד נחמד כי יש לך עניין כל 

הזמן. זה להתייחס לעוד נפשות".

רגיש  בנושא  מדובר  תכל'ס  אבל  וקלילה,  יפה  קומדיה  זו 
וכאוב, הגזענות נגד האתיופים, נושא שעלה לכותרות לא 

מעט בהקשר לפתח-תקווה.
ואמתי. לדעתי, לאף עדה לא התייחסו כמו  כואב  נושא  "נכון. 
עשתה  לא  פעם  שאף  עדה  זו  האתיופית.  לעדה  שמתייחסים 

בעיות ורעש ואולי זו הבעיה שלה".

איך התחברת לנושא באופן אישי?
הזאת עד שלא התחלתי לעבוד על  הגזענות  "לא הרגשתי את 
של  הלהט  את  רואים  האלה,  הנושאים  על  כשמדברים  ההצגה. 
השחקנית. מהסיפורים שאביבה )נגוסה ש.ר( סיפרה, אתה מבין 
כמה זה אמתי וזה מזעזע אותך. היא שחקנית כל-כך מוכשרת 
ולא קל לה בגלל הגזענות. חיים קשים יש לאתיופים פה. ברור לי 
שזה ישתפר עם הזמן, שהדור שלנו יותר פתוח, ושהצגה שעוסקת 
בזוג מעורב ומאוהב עושה טוב לחשיבה הזו. זה עוד שלב לקראת 

הפתיחות".

היית רואה עצמך בזוגיות עם אתיופית?
"היפותטית, אם הייתי רווק- אז כן, בטח".

אז מה, נפתח לך התיאבון להופיע בתיאטרון? 
"יש לי מספיק עבודה; מופע הסטנד אפ שאני רץ איתו ו'שוקו 
וניל'. אבל,יש תיאבון לגדי צדקה ולי לעבוד על פרויקט נוסף. 
סוג  וזה  גיוון  זה  בתיאטרון  להופיע  הכל.  עם  ופתוח  זורם  אני 
לומד את השחקנים  לדרמה,  לרגשות,  אני מתחבר  של תרפיה; 

האחרים ומתאים את עצמי אליהם".

על איזה נושאים אתה אוהב לצחוק? 
"מלבד ההצגה אני מעלה עכשיו את המופע החדש שלי שנקרא 
כל פעם  זה  ובגלל  הנישואין,  מוסד  נגד  מופע  זה  בסלון'.  'ישן 

שאשתי רואה אותו, אני ישן בסלון...
בסך הכל אני אוהב לצחוק על דברים רגילים, על כל מה שנוגע 

לעם ישראל".

יש לך חברים טובים מהתחום?
"כן, רועי לוי, אבי אטינגר וכל החברים מ'צחוק מעבודה'".

אתה עושה סטנד אפ בחופות.  מנסה להפיג את המתח?
שצועדים  הזוג  בני  את  עוצר  אני  לחופה'.  'הכנה  עושה  "אני 
לקראת החופה ומספר להם מה הם עומדים לעבור, ואם הם עדיין 
רוצים להתחתן אנחנו קוראים לרב. אני קורא לזה מופע בוטיק, 
כי זה לא מתאים לכולם. אני יושב עם הזוג לפני החתונה וכותב 
עליהם קטעים. האירוע האחרון שעשיתי היה של חבר טוב שלי 

שהתחתן בפתח-תקווה".

מה השאיפות הלאה?
ולא  בן 41, אני אומן  "לקנות בית בישראל. למרות שאני כבר 
קבלן. אשמח שכמה שיותר אנשים יבואו למופע שלי כדי שאוכל 

לקנות בית. 
האמת שבמקצוע שלי, אם אתה חושב קדימה אתה מקבל התקף 
חרדה, אז אני לא חושב קדימה ומנסה ליהנות ממה שיש עכשיו".
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זהב ויהלומים 
שיבוץ יהלומים ואבני חן

חידוש תכשיטים
כל סוגי התיקונים

אחריות על כל התכשיטים
עיצוב ויצור תכשיטים

לפי הזמנה אישית

מעל 20 שנות וותק
03-6706336
קניון גנים, רחוב  העצמאות 65, פ“ת קומת קרקע
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חפשו אותנו ב-        'שפירא'

דרך אם המושבות 12, איצטדיון המושבה פתח תקוה (שער 2) טל'. 03-5365613 | 050-2401404
שעות פתיחה: א'-ה׳: 2:00-12:00 | שישי: סגור לאירועי צהריים עד כניסת שבת |  מוצ״ש: חצי שעה אחרי צאת שבת עד 2:00 בלילה |

בר מסעדה חדש בפתח תקווה
המשלב אלכוהול משובח ואוכל איכותי 

במחירים אטרקטיביים!

39₪
ארוחות צהריים עסקיות
עשירות ומפנקות החל מ-

כשר

שפירא בורגרGoose סנדוויץ'
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כלכלת המשפחה 

להגיע  סירבה  הפמיניסטית,  המלכה  כשוושתי,  התחיל  הכל 
המלך  נפרד.  נשים  משתה  וקיימה  אחשוורוש  שערך  למשתה 
הזועם העביר את המלכות לאסתר הצעירה והתמימה, שהצניעה 
הצטיירה  אסתר  הדעתנית,  לוושתי  בניגוד  יהדותה.  סוד  את 
ככנועה וכצייתנית. עם זאת, בהמשך המגילה נלמד, כי אסתר 
למען  והסתכנה  לפעול  כוח  צברה  העצמה,  של  תהליך  עברה 
הצלת בני עמה, תוך תכנון מהלכים והוצאתם לפועל בתעוזה 

רבה.

מה לזה ולכלכלת המשפחה?
נשות המאה ה-21 הן פמיניסטיות, עוצמתיות, דעתניות, נשות 
אחד  בתחום  ועדיין,  ומשפחה.  בית  גם  שמנהלות  קריירה 
משמעותי רבות מהן מעדיפות להיות פסיביות, לסמוך על בן 
הזוג, להתעלם ולהתנער מאחריות. רבות עדיין מאמינות שזהו 
תפקיד הבעל לטפל בנושא הכספים בבית, במצב חשבון הבנק 

ובהשלכותיו, שכן הוא בעל הידע.
התקציב  ניהול  את  עצמו  על  לוקח  הזוג  בן  תמיד  שלא  אלא 
לאן  מושג  לנו  כשאין  לחלוטין.  מוזנח  הנושא  ואז  המשפחתי 
הולך הכסף, זה מוביל לוויכוחים ולמריבות, לחיים בלחץ, למתח 

נפשי, לחוסר ודאות כלכלית ולאי בהירות. 

כספי  לניהול  באחריות  חלק  את  גם  קחי  אלייך-  פונה  אני 
המשפחה, הביעי התעניינות וגלי מעורבות פעילה בדיוק כמו 
בשאר הדברים שאת עושה בעבודה ובבית בהצלחה רבה. היום 
או  בעיתונות  באינטרנט,  נגישים  הידע  לרכישת  הכלים  כל 

בפנייה לייעוץ מתאים.
של  ענין  הכל   – נכון  ולהתנהל  להתחיל  מאוחר  לא  פעם  אף 

החלטה ושל יוזמה!
על     המשפחה  כלכלת  ניהול  נושא  את  קחי  החלטה-  קבלי   .1

עצמך. 
נהלי עם בן זוגך דיאלוג בנושא, תוך שיחה נעימה, באווירה     .2

טובה וללא כעסים.
ולכן   כוח,  הוא  ידע  שלכם-  וההכנסות  ההוצאות  את  למדי   .3

עלייך לרצות לדעת הכל אודות כספך.
רכזי את הניירת המגיעה מהבנק ומחברות הביטוח- החשבונות,  .4

 

החסכונות, ההלוואות, קרן הפנסיה והביטוחים השונים.
בדקי האם אתם ערוכים לעתות משבר כגון פיטורין, אובדן   .5

כושר עבודה, תאונות או מחלות.
תכנני את העתיד עם בן הזוג )כסף לבר מצווה, ללימודים   .6
גבוהים לילדים(. הרשי לעצמך לחלום על תכניות עתידיות 
את  תבינו  יחד  וכדומה.  הבית  שיפוץ  לחו"ל,  טיולים  כגון 

המשמעויות הכספיות בדרך למימוש החלומות שלכם.
זכרי שניהול ובקרה של כלכלת המשפחה הכרחי בכל רמת   .7

הכנסה של משפחה, נמוכה וגבוהה כאחד.

דיאלוג זוגי ושותפות פעילה בנושא כספכם יוביל אתכם יחד 
וודאי תהוו מודל חיקוי  ולהגשמת חלומות,  כמשפחה לצמיחה 

נפלא לילדיכם להתנהלות נבונה עם כסף!
מעמדך כאישה תלוי אך ורק בך ובכוח רצונך, ואם נחזור לרגע 
לסיפור המגילה: ידע ושליטה בנושא כספים וכלכלת המשפחה 

ייתן לך כוח, הקלה ושמחה. 
בין אם את מזדהה עם ושתי או עם אסתר, דבר אחד ברור – את 

תמיד מלכה!

מאור מוזס, יועץ ומאמן בכלכלת המשפחה
 Maor.Moses@gmail.com | 055-8838047

מה בין יום האישה, פורים וכלכלת המשפחה?
ושתי ואסתר, שתי נשים מעולמות שונים, כל אישה בדרכה, בדעותיה ובעקרונותיה. 

על נשים וכלכלת המשפחה 

מאור מוזס

מערכת עיתון כפר גנים
משתתפת בצער משפחת אורבך 

על מותו של השר

אורי אורבך
יליד פתח-תקווה, עיתונאי ופוליטיקאי 

שזכה להערכה ולחברים רבים
מכול גווני הקשת הפוליטית

מערכת עיתון כפר גנים
משתתפת בצער משפחת פרג' 

על מותו של הצלם הוותיק

סמי פרג'
תושב פתח-תקווה 

מי שהנציח רגעים רבים בהתפתחות העיר 
ובחייהם האישיים של תושביה

וזכה להכרה ולהערכה ברחבי הארץ כולה
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הגבהה שקופה, יציבה ובטיחותית אינה מסתירה את הנוף, מזכוכית מחוסמת בגובה 35 ס"מ

054-2475997

 סורגים שקופים לשקט נפשי בחדרים

מפעל ותצוגה בן ציון גליס פתח תקוה
נייד. 054-2475997 | טל. 073-7370001 | פקס. 03-6039939

התקינו הגבהת "              " ותהיו רגועים

www.railing.co.il  .׀ אתר info@railing.co.il .דוא"ל

פוחדים להשאיר את הילדים במרפסת???

בנוסף
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נבחרת הדירקטוריות של פתח תקווה יצאה לדרך!
26 נשים ו- 8 נערות מצטיינות סיימו בהצלחה קורס דירקטוריות

• חלי פרידמן, מנכ"לית "יהל"

תחושה של גאווה מלאה את לבן של 26 נשים מוכשרות ושל 
8 נערות שסיימו את קורס הדירקטוריות במסגרת חברת "יהל" 

ובשיתוף המרכז להשתלמויות באוניברסיטת בר אילן.

נשים אלו פינו זמן אחת לשבוע במשך ארבעה חודשים ובאו 
כהונה  הגשמת  ולמען  עיסוקן  להעשרת  חדש  צוהר  לפתוח 
בדירקטוריון, פעילות שמזוהה עם שליחות חברתית ועם אתגר 

משמעותי. 

לרבות התכנים הפורמאליים המוכרים: משפטיים, חשבונאיים 
לתכנית  נוספו  ואתיקה,  סיכונים  ניהול  ההון,  שוק  ולימודי 
אלה  חשובים-  פחות  לא  כלים  שמהווים  תכנים  זו  ייחודית 
שולחן  סביב  הכוחות  למפגש  מעשי  באופן  נשים  שמכשירים 

הדירקטוריון, שדורש גם היכרות עם עולם הפוליטיקה.

את  הבאה,  ההזדמנות  את  מחפשות  לקורס  שמגיעות  הנשים 
האתגר החדש שייקח אותן למקומות חדשים, כאשר עם הניסיון 
העשרת  אמיתית,  סינרגיה  לייצר  תוכלנה  שלהן  והכישורים 
לזכות  וגם  ועסקי  חברתי  רישות  מעגלים,  הרחבת  עיסוק, 

בחברויות חדשות באמצע החיים.

לצד הנשים האיכותיות למדו בקורס האחרון גם שמונה נערות, 
שקיבלו הזדמנות מיוחדת במינה ללמוד במילגה מלאה. הנערות, 
נבחרו  וקהילתית,  חברתית  לימודית,  אישית,  מצוינות  בעלות 
על-ידי מנהל אגף הנוער, גיא אליהו ועל-ידי אשת ראש העיר, 

דפנה ברוורמן, בוועדה מיוחדת שהוקמה לצורך פרויקט זה.

אנו מודות לעיריית פתח תקווה, לראש העיר, לרעייתו, למנהל 
אגף הנוער, לחבר מועצת העיר צדוק בן משה ולכל מי שהאמינו 
ותמכו ושבזכותם זכתה העיר בנשים שהוכשרו ואותגרו להיות 
ההכרעה  ובמוקדי  בדירקטוריונים  העיר  בכירות של  שגרירות 

במדינה.

צדוק בן משה, חבר מועצת העיר, הגיע לברך את מסיימות קורס 
הדירקטוריות.

חיבור מרגש נוצר בין סיגי ישראל לנערה לאה מלקיט- "סיגי, שזכיתי 
להכיר במהלך הקורס, נתנה לי מעט מהכוח ומהידע שברשותה. 

בעזרתה הצלחתי לשנות דברים בסיסים שלפני כן לא הצלחתי, ועל 
כך אני מודה לה".

גם אוסי הורביץ, יו"ר ועד פעולה שכונת כפר גנים ב )במרכז( הייתה 
בין מסיימות קורס הדירקטוריות. בוגרות הקורס הוזמנו להצטרף 

לפרלמנט הנשים – עמותת פני"ם חדשות.

שבט ראשונים מזמין אתכם לחגוג איתנו פורימון

מתי?

מאור- 054-2299351  שני- 050-3520324
לפרטים

בתאריך 6/3/15 בשעות 10:00-15:00

מה בתוכנית?
לונה פארק צופי:

גלגל ענק, קרוסלה, ספינת פיראטים
 רכבת שדים, פיינטבול, רכיבה על סוסים

שלל תחנות!

ארלוזורוב 33 א‘ (גן יהונתן) פתח תקווה
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עור מתוח ללא ניתוח!
ניתוחים פלסטיים אאוט - טיפולים אסתטיים לא פולשניים - אין

גם המומחים לכירורגיה פלסטית כבר הגיעו למסקנה כי עם
טיפולים אסתטיים לא פולשניים אפשר להגיע לתוצאות!

ד"ר טל נחליאלי, מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית עונה על שאלות בנוגע למכשיר הלגאסי:
(מתוך כתבה שהתפרסמה בתאריך 14/9/29 בשבועון לאישה)

אחריאחרילפני לפני

חדש! אפילציה | טיפולי פנים  ׀ פילינג עמוק  ׀ הבהרת כתמים ׀ גלי רדיו ׀ מזותרפיה ׀ אקנה  ׀ הסרת שיער ׀ איפור קבוע

איך אתה מסביר את המגמה לכיוון 
הלא פולשני בתחום האסתטי?

בתחום  עצומה  פריחה  יש  אחד  "מצד 
המכשור והחדשנות הטכנולוגית, ומצד 
יצטרכו  שלא  מעדיף  הקהל  שני, 
שנים  בחמש  ממושכת,  החלמה 
מצויינות  לתוצאות  הגענו  האחרונות 
בטיפולי פנים וגוף בעזרת מכשור בלבד 
כירורגיות....טיפולי  התערבויות  ובלי 
ישתלטו  ועוד  רדיו  גלי  לייזר,  הזרקות, 

על התחום האסתטי הטיפולי"

בלי  הגוף  לעיצוב  מציע  אתה  מה 
ניתוח?

ולצלוליט  היקפים  להצרת  טיפול 
לגסי  ונוס  מכשיר  בעזרת  נעשה 
(LEGACY) שמשלב שימוש בגלי רדיו 
ובמגנטים, ולהבדיל ממכשירים אחרים 
על  ששומרים  קירור  אמצעי  לו  יש 
כשרקמת  החיצוני  העור  טמפוטורות 
השומן התת עורית מתחממת. זה טיפול 
לטיפול  גם  טוב  היקפים,  שמצר 
בצלוליט והוא מתאים לנשים ולגברים... 

שיעברו  יש  למטופל.  מותאם  הטיפול 
אחת  אחרים  לשבוע.  אחת  טיפול 

לשבועיים או פעם בחודש.
לאחר שישה טיפולים רואים הצרה של 
שיפור  ויש  הטיפול  באיזור  ס"מ   5-3

באיכות העור ובמיצוק שלו"

בס"ד

077-4121800

ב“דנה ואלה“

כפר גנים ג‘, פתח תקווה 

בלעדי!

*כולל גברים *הדגמה למשך 10 דק'

חייגו עכשיו!
+ הדגמה חינם לפגישת אבחון

מכשיר מהפכני
”ונוס לגאסי“ 

למיצוק עור הפנים והגוף
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משפחה בהתבגרות

יחסים זוגיים במשפחה מקרינים על כל מערכות היחסים בתוך 
המשפחה.

שנמצאו  כפי  מוצלחת,  לזוגיות  הדיברות  עשרת  להלן 
והוכחו במחקרים חובקי עולם:

1. בפירמידת הערכים, נסו לראות את הקשר הזוגי ואת ה"ביחד" 
הזוגי כבעל חשיבות גבוהה, בניגוד לראיית העצמי והצרכים 

האישיים בלבד. 
   לדוגמה- צאו לנופש זוגי בלי חברים לפחות פעם בחצי שנה.
2.  שמרו על כבודו של בן הזוג וגלו הערכה כלפיו גם כשמתגלים 
חילוקי דעות וחוסר הסכמה. אין טיפקס לתאי זיכרון, מילים 

מכאיבות לא ניתן למחוק, הזהרו בלשונכם.
זוגות  בוויכוח.  גם  ואמפטיה  חיבה  וגלו  בהומור  השתמשו   .3

שצוחקים יחד, יודעים להשלים מהר ובלי משקעים. 
לבין  הזוג  בן  של  המתסכלת  ההתנהגות  בין  הפרדה  עשו   .4
לומר:  במקום  ביקורת.  עליה  תעבירו  ואל  שלו  האישיות 
עזרתך  את  צריכה  "אני  אימרי:  עצלן",  כזה  תמיד  "אתה 
עכשיו". במקום לומר: "את תמיד כל-כך ביקורתית", אמור: 
"אני צריך שתקשיבי לי ותנסי להבין את הצד שלי בעניין".

הטובים שהיו  בדברים  גם  התבוננו  ראיית התסכולים,  לצד   .5
מאפשרת  הזו  היכולת  הזוג.  בבן  ושקיימים  הזוגי  בקשר 
להפריד בין הדברים הטובים לדברים המתסכלים בלי לצבוע 

את הקשר כולו בצבעים שחורים.
ולתחושות  לתסכולים  שגורמים  הקונפליקטים  כשעולים   .6
הלב  מתוך  להקשיב  המשיכו  הקשר,  בתוך  השארו  קשות, 
ונסו להבין את עולמו של בן הזוג כפי שהוא, ולא כפי שאתם 
מפרשים אותו מעולמכם. המשיכו את הדיאלוג, אל תברחו 

ממנו ואל תמנעו מלשוחח שיחה ישירה וגלויה. 
לו  גורמת  התעלמות  הזוג.  בן  שמעלה  ממה  תתעלמו  אל    
שלו,  המהות  את  כליל  ושוללים  אותו  שמבטלים  להרגיש 
לצאת  לו  כבדים שקשה  עם משקעים  אותו  משאיר  והדבר 

מהם. 
   אף אחד לא אוהב להרגיש לבד!

7. במקום למתוח ביקורת על בן הזוג ולהאשים אותו, חישבו 
כיצד ניתן ליצור גשר איתו, להבין את מקורות ההתנהגות 
דרך  וחפשו  שלו  ההתנהגות  מאחורי  שעומדים  והכאב 

משותפת שתענה על הצרכים של שניכם.
מידרדרים  הדברים  מריבה  במהלך  אם  בזמן.  לעצור  דעו   .8

למקומות הרסניים, עיצרו לפני שיהיה מאוחר מדי.
המריבה  מתוך  מהירה  וליציאה  לפיוס  מתאימה  דרך  מצאו   .9
הנעים  לקשר  האפשרי  בהקדם  לחזור  כדי  והוויכוחים, 

והמספק.
"ביחד",  של  במילים  שימוש  תוך  הזוגי  הקשר  על  דברו   .10
"אתה  במקום  "שלנו".  "אנחנו",  כמו:  ביחיד,  ולא  ברבים 

צריך", אמרו "אנחנו צריכים...". 

זוגיות טובה תורמת לשלווה נפשית, לתחושת 
משמעות ולבריאות פיזית.

אנשים שמשקיעים בזוגיות וטורחים בהבעת 
אהבתם מורווחים ברבדים רבים.

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

ענת זפרני

עשרת הדיברות לזוגיות מוצלחת 
על זוגיות ומשפחה בפסיכולוגיה חיובית – חלק ב

 

> לק ג'ל
> בניית ציפורניים
> הלחמת ריסים

> שעוות, 
> עיצוב גבות

> איפור קבוע בשיטת
  ההצללה/שערה שערה

רחוב חיים עוזר 1, פתח תקווה • 052-4510676
חפשו
אותנו ב-

קוסמטיקה

מקלחוני שיזוף
בעמידה

+שיזוף בהתזה

שיזוף
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ליצירת קשר וקביעת תור:
שושן ימין 17, פתח תקוה )מול קניון גנים(  מזכירות המרפאה: 03-9233456

רופאים: ד"ר נעמי בכור: 052-8753619 | ד"ר רון בכור: 052-7246245 
 w w w . d r - b e c h o r . c o . i l

 -

אינקוגניטו
השיטה הבלתי נראית ליישור שיניים

ד"ר נעמי בכור
<  ד"ר בכור נעמי בעלת תואר מומחית לאורתודונטיה מטעם 

    משרד הבריאות וחברה באגודה האורתודונטית בישראל 

    השייכת להסתדרות לרפואת שיניים.

< חברה בסגל האקדמי, מרצה ומדריכה קלינית במחלקה 
לאורתודונטיה בבית-הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת

    תל אביב. 

< בוגרת בית הספר לרפואת שיניים בהדסה עין כרם בירושלים

 .)BSC, DMD(     

< סיימה את תוכנית ההתמחות הבינלאומית באורתודונטיה 
באוניברסיטת  תל אביב.

< בעלת תואר "מוסמך באורתודונטיה" מאוניברסיטת תל אביב 
בהצטיינות. 

 

אורתודונטית  בכור,  נעמי  וד"ר  שואלים,  אתם 
מומחית ליישור שיניים לילדים ולמבוגרים, עונה:

שאלה: 

"אני אישה לא צעירה והחלום שלי זה שיניים ישרות, 
אבל לא נעים לי להסתובב עם רסן כמו של נער מתבגר. האם 

יש לכך פתרון?"
תשובה:

"בזכות ה'אינקוגניטו' - השיטה הבלתי נראית ליישור שיניים, 
תוכלי ליישר שיניים ואף אחד לא יידע.

אחד  שמצד  לאנשים  מושלם  פתרון  הם  הפנימיים  הסמכים 
נרתעים  שני  מצד  אך  שלהם,  השיניים  במראה  מתביישים 

מלהסתובב עם סמכים נראים לעין.
בצידן  מודבקים  הוא שהם  הפנימיים  בסמכים  העיקרי  היתרון 
מציעים  בכך  כלל.  נראים  אינם  ולכן  השיניים  של  הפנימי 
הסמכים הנסתרים פתרון דיסקרטי ונוח לכל מי שרוצה למזער 

את ההפרעה האסתטית במהלך הטיפול ליישור שיניים".
שאלה:

"שמעתי שטיפול בשיטת ה'אינקוגנטו' מחייב טיפול דווקא אצל 
אורתודונט  אצל  טיפול  מספיק  לא  האם  מומחה.  אורתודונט 

רגיל?"
תשובה:

"קיימים סוגים שונים של סמכים פנימיים. אני משתמשת רק 
את  שן  לכל  שבונה  בגרמניה,  במעבדה  שמיוצרים  בסמכים 
הסמך האידיאלי )Incognito(. למעבדה זו טכנולוגיה חדשנית, 
התאמה  שמאפשר  דבר  טהור,  מזהב  סמכים  לייצור  יחסית, 
אישית בדיוק מירבי לכל מטופל ולכל שן בנפרד. בזכות הדיוק 
המירבי, הסמכים יחסית אינם בולטים אל חלל הפה, וזה תורם 
לגירוי מופחת בחלל הפה ולצמצום אי-הנוחות בדיבור. במקביל, 
לסמכים שטח פנים גדול שממקסם את אפקט ההדבקה ומביא 

לתוצאות מושלמות. 
בשיטה זו, בניגוד לאחרות, ניתן לבצע את כל הפעולות בדומה 

לסמכים חיצוניים.

לכל  מחשב  על-ידי  ומופקת  מעוצבת  'אינקוגניטו'  מערכת 
מטופל בהתאמה אישית, על-מנת להבטיח טיפול בסטנדרטים 
גבוהים ביותר, ורשאים להשתמש בה רק אורתודונטים מומחים 
על-ידי  מקיף  הסמכה  קורס  בהצלחה  שעברו  שיניים,  ליישור 

חברי הצוות הבכיר ומומחי 'אינקוגניטו'.  

כמו-כן, קיימת חשיבות רבה לניסיונו של האורתודונט ולמספר 
שיטה  שכן  'אינקוגניטו',  בשיטת  על-ידו  שטופלו  המטופלים 
זו דורשת מיומנות מיוחדת ולא כל אורתודונט יכול לעשותה 

בצורה מושלמת".

"אינקוגניטו" 
היא הקוד להצלחת טיפול 

אורתודונטי, בשל היותה שיטה 
דיסקרטית, נוחה ומותאמת 

אישית לכל מטופל.
יש לכם שאלה? 

רוצים שד"ר נעמי תשיב לכם מעל גבי העיתון? 

BECHORNAOMI@gmail.com-כתבו ל
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בדרך הרגש

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

rinatguri@gmail.com / 054-3972187

קנאה בקרב אחים
הבכור מציק לקטן ומלטף אותו חזק מדי?! 

קנאה היא רגש טבעי, אנושי ולגיטימי ויש בה גם פן חיובי, עם זאת היא נתפסת פעמים רבות 
כרגש שעלינו להתבייש בו

רינת רופא גורי

בו  להתבייש  שעלינו  כרגש  רבות  פעמים  נתפסת  הקנאה 
אצלנו  יוצרת  שהיא  מכיוון  בעיקר  עליו,  להתגבר  ולנסות 
רגשות אשם על שאנו לא מרוצים ממה שיש לנו, ועל שאנו 
רוצים את מה שיש לאחר. עלינו לזכור כי הקנאה היא תחושה 
אנושית ולגיטימית ונבדלת מתחושת צרות העין אשר טומנת 

בחובה את הרס האהבה.

לקנאה היבטים חיוביים לא מעטים; היא מעודדת תחרותיות 
ומגבירה מוטיבציה למצוינות. ילד שמקנא בהישגי חברו עשוי 

להתאמץ יותר בכדי לשפר את הישגיו. 
עם זאת, קנאה יכולה להוביל גם להתפרצותן של התנהגויות 
לא נאותות אצל ילדים. תופעה שכיחה במשפחות רבות היא 
או  בהצקות  שמלווה  קנאה  חדש,  באח  הבכור  האח  קנאת 
בהתנהגויות רגרסיביות כגון הרטבה וכעסים. מצבים שכיחים 
נוספים הם קנאה בזמן שאחד האחים מקבל מנה גדושה של 
תשומת-לב: בימי הולדת או להבדיל בעת מחלה, עקב הישג 

כלשהו של האח או בעת סיוע לקראת מבחן מתקרב. 
הבעיה אינה נעוצה בעצם קיומן של תחושות קנאה טבעיות, 
אלא בחוסר היכולת של הילד לבטא אותן באופן ראוי. האתגר 
הקנאה  תחושות  את  להכיל  הילדים  את  ללמד  הוא  החינוכי 

ולבטאן באופן מאופק, ללא תוקפנות וביטויי אלימות.

הורים, אל תחמירו את המצב
ישנם מצבים שבהם ההורים עלולים גם הם לתרום לקנאה בין אחים: 
שפת השוואה- "תראה איך אחיך מתנהג יפה, למה אתה לא   •
יכול להתנהג כמוהו?" זוהי אמירה שמלבה את תחושת הקנאה 

וסוללת דרך לעוינות. 
נקיטת עמדה במריבות בין אחים- מעבירה תחושה של העדפת   •

אחד הילדים על פני השני.
משפטים שמעמידים את אמינותנו בסימן שאלה ואף מכבידים   •
על כתפי הילד- "קניתי רק לך כי ידעתי שאתה רוצה, אבל אל 

תספר לאחותך". 

מה לעשות?
1. הכירו בצרכיו הייחודים של כל אחד מילדיכם ונסו להיענות 

    לו בהתאם.
רצונו     על-פי  האישיים  חפציו  את  לחלוק  הילד  את  עודדו   .2

בלבד. זו זכותו לסרב ולומר "זה שלי".
רוצה  ולא  עצלן  "אתה  שלנו",  החכם  "אתה  בכיין",  "איזה   .3
העצמי.  בבטחונם  פוגע  תיוג  ילדים,  תתייגו  אל  להצליח". 

השוואות אינן מועילות והילדים האחרים שומעים אתכם.
השקעת  בעקבות  קנאה  כשמתעוררת  הילדים:  עם  דברו   .4
נובעת  אינה  כי  הסבירו  האחים,  באחד  יתרה  תשומת-לב 
וכי במצבים אחרים גם הם  מהעדפה של אחד על פני השני, 

יהיו אלו שיזכו בתשומת-לבכם. 
לגיטימי:  באופן  שמבוטא  קנאה  רגש  וחזקו  לגיטימציה  תנו   .5
"איזה כיף לך, גם אני הייתי רוצה", "אני מקנא בך, כל הכבוד לך". 
6. אם נתתם דבר מה לילד אחד, אל תסתירו זאת משאר  הילדים. 

אם לדעתכם מגיע לילד, תנו לו, בלי רגשות אשם. 
7. חזקו מילות פרגון ותמיכה בין הילדים. 

בהצלחה!
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שפע חד פעמישפע חד פעמי
מחירים ללא תחרות!

לוחמי הגטו 30 מרכז מסחרי
077-5503267

מוצרי מטבח ואפייה
תבניות, כל הסוגים
צלחות, כוסות, סכו"ם
מוצרי יום הולדת
קופסאות אחסון איכותיים

שירות אדיב

בס"ד

ועוד...ועוד...

בס"ד

שפע מרקט לאה
כשר

לוחמי הגטו 30, מרכז מסחרי (בפסאג')
 

03-9243092 משלוחים חינם
בקנייה מעל 150 ₪

שפע מרקט לאהשפע מרקט לאה

ועוד...ועוד...

מגוון מוצרי בד"ץ
מוצרי חלב

מגוון מוצרים אמריקאיים כשרים
מצרכים אסייתיים לסושי

חומרי ניקוי
דגים

קפואים (טבעול, בודק, סנפרוסט, וכו') 
עופות וחלקי עופות טריים ללא אנטיביוטיקה וללא הורמונים

(ארוז, מצונן למהדרין בהשגחת הרב אויירבך) 
בשר טרי אדום אדום (ארוז, מצונן)

מגוון מוצרי טבע וללא גלוטן (תבואות וכו')

מחיר ושירות!
מחיר ושירות!                       זה הסוד שלנו...
                       זה הסוד שלנו...

1

מבצע עד הפסח
כל מוצרי הקפואים של בודק 

ב- 29.90 ₪
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ד"ר טלי אלוני-רוזןפינת החי

ד"ר טלי אלוני-רוזן, וטרינרית, תושבת כפר גנים, 
drtali@animal-clinic.co.il / 052-3910673

www.animal-clinic.co.il

היום אנו יכולים לקחת אתנו לחופשה גם את חיית המחמד 
שלנו, בתנאי שנמלא אחר התנאים והנהלים של מדינות היעד 

השונות ושל מדינת ישראל.

להיערך לטיסה עם חיית המחמד- מדריך מזורז:
החוקים  את  יש  מדינה  לכל  הנדרשים:  האישורים  הכנת   .1
המצאת  ותהליך  לתחומה,  בעלי-חיים  כניסת  בנושא  שלה 
האישורים הנדרשים כרוך בזמן ארוך למדי. יש לבצע לבעל- 
החיים בדיקות וטרינריות וחיסונים, וישנן מדינות שדורשות 
להיערך  חשוב  לכן,  כלבת.  חיסון  לאחר  המתנה  תקופת 

לנסיעה מספר חודשים מראש. 
   תשלום עבור כרטיס הטיסה משתנה מחברת תעופה אחת 

לאחרת ויחושב על-פי משקל בעל-החיים.
2. הכנת בעל-החיים לטיסה: חשוב להתאים את הכלוב לגודל 
פעמים  להיכנס מספר  המחמד  לחיית  לאפשר  בעל-החיים, 
וליצור  הכלוב  בתוך  משחק  לעודד  הטיסה,  לפני  לכלוב 

אווירה נינוחה בעזרת שמיכה או צעצועים מוכרים. 
בתא  או  לצדכם  לטוס  יכולה  המחמד  חיית  הטיסה:  בעת   .3
המטען, תלוי בגודלה ובחברת התעופה. ב"אל-על" חיות עד 
משקל 8 ק"ג יכולות להישאר לצד בעליהם במהלך הטיסה, 
לא  והדבר  במידה  למושב.  מתחת  מרופד  מנשא  בתוך 
מתאפשר, חברת התעופה דואגת לתנאי חימום וטמפרטורה 

מתאימים בתא המטען.

גם מיצי רוצה לטוס  
אם אתם מזמינים את חופשת הפסח או את חופשת הקיץ שלכם ומתכננים לטוס עם חיית 

המחמד, עליכם להיערך לכך מבעוד מועד

הרדמת בעל-חיים בטיסה 
אינה מומלצת, ואף עלולה 

להיות מסוכנת במיוחד! 
כתוצאה מלחצי אוויר בזמן 

הטיסה עלולים להיגרם 
לבעל-החיים- בחילה, 

הקאה, קשיי נשימה, חוסר 
שליטה על מערכות בגוף 

והפרעות בקצב הלב. בעל-חיים מטושטש לא יהיה 
מסוגל להתמודד עם תופעות אלו. 

ניתן לפנות אלינו לקבלת
ייעוץ והכנה לטיסה בעלות של 150$.                                                                                  
טיסה נעימה!

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

ג'וני מחפש אהבה
וזה הרעיש  הגורון המנומר הוחזר רק בגלל שהוא משחק בצעצועים שלו  ג׳וני 

למאמצת הקודמת. 
ג׳וני, חתול בית שנזרק אצלי בעבודה לפני כחודשיים, לא ישרוד ברחוב! הוא 
מפחד מחתולים ולא הולך לפינות האכלה. ג'וני, שעבר טראומה בזנב והחלים, 
ועדין שרק מחפש את הפינה השקטה שלו עם משפחה  רגוע  הוא חתול מאוד 

אוהבת.

אמצו אותי

גרפילד החתול, 
תושב רחוב עמנואל זמיר 

שבשכונת כפר גנים ג, 
מחפש שידוך. 

בתמונה עם בעליו 
אירית בר, 

מורה בבית הספר נווה עוז.

054-9495311 לפרטים: "פתח-תקווה אוהבת חיות" 
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ייבוא, ייצור ופיתוח מתקני הרמה 
לצרכים ודרישות מיוחדות

שולחנות עמידה / ישיבה 
מהווים פתרון ארגונומי 

לכל המשתמשים
כל השולחנות

מתכווננים
חשמלית / ידנית

שולחנות ארגונומיים
מתכווננים בגבהים שונים

E-mail: niggi@npt.co.il  ˆ  www.niggi.co.il

49001 10095, פתח-תקוה  69 קרית-אריה, ת.ד.  גיסין  רח’ 
0 3 - 9 2 4 7 8 1 6  : ס ק פ  ,0 3 - 9 2 4 7 8 1 1  : ל ט

Niggi lifting solutionsניגי פתרונות הרמה
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לראשונה  נצבים עליו..."  והנה שלושה אנשים  וירא  עיניו  ויישא 
פוגשים את המלאכים בחומש "בראשית" כשאברהם יושב בפתח 
אוהלו, חש ברע וממתין לקיים מצוות הכנסת אורחים, ואז: "ויישא 

עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו...". 
רש"י מבאר: היו אלה שלושה מלאכים, ולכל אחד מהם שליחות 
את  -להפוך  השני  הבן,  הולדת  על  לשרה  הראשון-לבשר  משלו: 

סדום ועמורה, השלישי - לרפאות את אברהם. 

כאשר הגר וישמעאל גורשו מבית אברהם למדבר וכלו המים מן 
הכד, השליכה הגר את ישמעאל מתחת לאחד השיחים ואז הופיע 
מלאך להרגיעה: "מה לך הגר אל תראי כי שמע אלוקים אל- קול 
הנער באשר הוא שם: קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי 

לגוי גדול אשימנו" )בראשית כ"א י"ז(.

והנה  השמימה  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  והנה  "ויחלום 
מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו". יעקב חולם ובחלומו הוא נאבק 
עם המלאך ונפגע. אומר לו המלאך: "...לא יעקב יאמר עוד שימך 
כי אם- ישראל כי- שרית עם- אלוקים ועם  אנשים ותוכל" )שם, 

ל"ב, כ"ט(.

כאשר יוסף, בציווי אביו, תר אחר אחיו הוא פוגש "איש": "וימצאהו 
איש והנה תועה בשדה וישאלהו האיש אמור מה תבקש?"

רש"י סובר כי זהו המלאך גבריאל. 

על לידת שמשון הגיבור בישר מלאך לאם: "...הנה – נא את עקרה 
ולא ילדת והרית וילדת בן..." )שופטים י"ג, ג-ה(.

המלאך השומר
היהודי  את  ללוות  מלאכים  שני  נוהגים  שבת  בערב  חז"ל,  לפי 
מבית הכנסת לביתו, ובסעודת ערב שבת נהוג לקבל את המלאכים 

בפיוט: "שלום עליכם מלאכי השרת... ברכוני לשלום..."
בערב, בטרם הולכים לישון, נוהגים להגיד קריאת שמע על המיטה 
ומבקשים את שמירת המלאכים: "מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, 

מלפני אוריאל, מאחורי רפאל ועל ראשי שכינת אל".
מי ייתן ונזכה תמיד ללווי ולשמירת מלאכים: 

"כי מלאכיו יצווה לך, לשֹומרך  בכל דרכך" )תהלים, צ"א, י"א(

אהובה קלייןדבר תורה

רֵת מַלְֲאכֵי עֶלְיון ָשלֹום ֲעלֵיכֶם מַלְֲאכֵי הַָשּׁ
אומרים כי מכל מעשה טוב או מצווה שאדם מקיים נוצר מלאך

ציורי תנ"ך/ סולם יעקב/ ציירה אהובה קליין © )שמן על בד(

www. ahuvaklein.blogspot.com

במרומים קול אלוקים
בשורת הבטחת הבנים

ארץ לנצח נצחים
תפרוץ לכל הכיוונים.

יעקב מתעורר משנתו
אחוז אימה בליבו

המקום שער שמים
תפילתו זכה כמים.

הערה: השיר בהשראת פרשת ויצא )חומש בראשית(

יעקב יוצא מבאר שבע
מאיץ צעדיו בשבילי טבע

לפתע מעליו עלטה
לעיניו הר המוריה.

יתור אחר אבני המקום
לראשותו יתאחדו למען השלום

בחלומו סולם מלאכים
צחורים עולים ויורדים.

סולם יעקב / אהובה קליין

שמעון ברוורמן
יוצר ומוכר בתי מזוזה מזכוכית

Shimon Glass ArtistShimon Glass ArtistBSBS
מתאים לגודל קלף 10 ו-12 ס"מ

ניתן להזמין גדלים שונים וצבעים שונים
בתיאום מראש. 

emai l :  shimibr@gmai l .com

130₪

להזמנות התקשרו: 058-5003075
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כשר למהדרין
בס"ד

גלאט כשר

אני
מוכשר!

האיכותית ביותר בעיר
של מאירשל מאיר

ניקיון מוצרים ברמה הגבוהה ביותר
שירות אישי, מקצועי ואדיב, מתכונים

קנייה מהירה ומהנה
(White �sh ,כבד עוף צלוי, ירקות בודק) מוצרים ייחודיים

מבחר דגים באיכות הגבוהה ביותר
מוצרים משלימים ייחודיים - (רטבים, תבלינים ותיבולים)

מוצרי אווז

אצלנו תמצאו:

משלוחים
 חינם!*

*מעל ₪250

• עופות • בשרים • דגים• עופות • בשרים • דגים

מבחר מעדני
בשר, הודו ועוף

מטעם
חפץ חיים
למהדרין

מרכז מסחרי לוחמי הגטו 30 (בפסז')

03-924890703-9248907
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- כתבת פרסומת -

היא   ,2  + נשואה  פתח-תקווה,  ילידת  מוזס,  גנון  לאה  שירלי 
בעלת צהרון אמנות בכפר גנים ומפעילת חוגים.

איך הגעת למקצוע הזה?
"כל חיי סבבו סביב ילדים ואומנות. 

את הגישה לילדים למדתי בבית סבתי סוזן גנון ז"ל, שלה 30 
נכדים שהייתה לי הזכות לשמור עליהם, להצחיק ולהבין אותם. 
אופנה,  עיצוב,  אומנות:  חיי  כל  למדתי  האהובה  אימי  בזכות 

טכסטיל, גרפיקה, פיסול, ציור, רישום ואיור". 

ספרי על הצהרון
"זהו צהרון פרטי ובו מספר מצומצם של ילדים )כ-12 ילדים(.

ארוחת  אוכלים  הם  ומהגנים  מבתי-הספר  מגיעים  כשהילדים 
צהריים, מכינים שיעורי בית, שומעים סיפור ויוצרים.

הבשלנית שלנו, רותי, מכינה מדי יום אוכל טרי, כשר ומגוון מאוד.
בהכנת  לתלמידים  מסייעת  מוסמכת,  מורה  פרוייליך,  רותי 

שיעורי הבית.
לאחר קריאת סיפור שקשור לעונה או לחג, אנו יוצרים בהתאם, 
בשמש  בגינה,  נעשות  היצירות  מאפשר,  האוויר  וכשמזג 
הנעימה. הילדים יוצרים בחומרים שונים: פחם, דיו, צבעי מים, 

עיסת נייר, חרוזים, פלסטלינה וקאנווסים. הילדים מבינים שהם 
אמנים, ושלכל קו וצורה שהם יוצרים יש חשיבות ויופי. בסוף 

שנה אנו מציגים בתערוכה את עבודות האמנות שלהם".

ומשהו מהלב...
כל  זה  עבורו  למשל,  מסוים,  צבע  כמו  משהו  מבקש  "כשילד 

העולם, ויש להתייחס לכך ברצינות וברגישות.
ויותר מכל, אני רוצה להגיד תודה שיש לי את הזכות לעשות 

יצירה יומיומית ולהיות מוקפת בחיוך ובשמחת ילדים. 
איפה עוד יש מקום שבו אוכל לשחק "תופסת עכברים" ו"דג 

מלוח" ככה סתם באמצע היום? :("

שירלי יוצרתיצירה לט"ו בשבט - הילד מביט למעלה אל העץ

     שירלי 
ת ו י ו מנ ו א צהרון אמנות ו

צהרון אומנות ואומנויות שירלי
)מאחורי ספריית כפר גנים(

אתם מוזמנים להתרשם - 050-8859795

03-9233280
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השירות יינתן ב- 'רונית-מרכז טיפולים קוסמטיים'
רח' לוחמי הגטו 36, פתח תקווה

וותק של 25 שנה!

050-4530796

מגוון פאות
משיער אירופאי
עיצובים ייחודיים
וחדשניים

הנחה
על כל רכישת פאה

זה
ון 

ופ
 ק

גת
הצ

ב
$

• שירות • זמינות ⋅ אחריות

ניתן להשיג גם 
B.K פאות היוקרה של

לקביעת תור ולברור פרטים:

050-4530796
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דנה קוזניצקי השפית הקטנה
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מצרכים לבצק העוגיות: 
200 גרם מחמאה

חצי כוס שמן
חצי כוס מים פושרים 

חצי כוס סוכר

עוגיות אזני המן במילוי שוקולד:

אין פורים בלי אוזני המן
משנכנס אדר מרבין בשמחה ובשפע של עוגיות אוזני המן מתוקות ונימוחות

אופן הכנה:
לבצק:

לשים ביחד את כל החומרים עד לקבלת בצק אחיד.
מרדדים את הבצק עד לעובי של חצי ס״מ וחורצים עיגולים בעזרת כוס. 

)להשאיר בצד 30 גרם מבצק העוגיות לתערובת המילוי(.
למילוי: 

שמים בסיר קטן את השמנת המתוקה ומרתיחים.
כשהשמנת רותחת מוסיפים את השוקולד ומערבבים לתערובת אחידה.

מורידים מהאש ומקררים מעט.
כשהתערובת פושרת מוסיפים את פירורי בצק העוגיות ומערבבים. 

הכנת האוזניים
שמים מעט מהמילוי במרכז כל עיגול בצק, סוגרים את העיגול לצורת משולש ומהדקים את 

הקצוות. 
אופים בתנור, בחום של 180 מעלות, במשך כחצי שעה עד שה״אוזניים״ מוזהבות.

2 שקיות סוכר וניל
2 שקיות אבקת אפייה

850 גרם קמח
 

ממולא  בצק  מאפה  הוא  המן  אוזן 
במילוי מתוק ונהוג לאוכלו בחג פורים.
ובמסורת  אירופה  במרכז  מקורו 

האשכנזית נהגו למלאו בפרג טחון. 

״מֹוהְן״ )Mohn( הוא ּפֶרֶג ביידיש ומכאן 
 –  Mohntasch מאן־טש  המאפה  שם 
״מֹוהְן״ הזכיר לשומע  כיס פרג. הצליל 

את שמו של המן הרשע.

מזכירה  המשולשת  צורתו  כמו-כן, 
אוזנו  כצורת  אומרים,  ויש  אוזן,  צורת 

של המן הרשע לאחר תלייתו.

מצרכים למלית: 
150 גרם שוקולד מריר

150 גרם שמנת מתוקה 
30 גרם פירורי עוגיות 

)מהבצק של עוגיות 
אוזני המן( 

בתיאבון! 

צילומי הריון   צילום תינוקות   צילומי משפחה   צילומי בוקים 

פעילות של שעתיים שבמהלכה יאפרו ויסרקו את הילדות.
כל ילדה תצטלם עם מגוון תלבושות ותפאורות.

יום ההולדת כולל כיבוד, שתיה ומזכרת לכל ילדה.
ולילדת היום הולדת - עיצוב שער מגזין אישי

הפקות יום הולדת

www.studio-km.co.il studio_km1
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סלט בהרכבה אישית (בולגרית, טונה, ביצה קשה, זיתים, תירס בתוספת - 3 ₪) 
בייגל טוסט כולל 4 תוספות לבחירה (תוספת 1 ₪, תוספת ביצה קשה - 3 ₪) 

זיוה גבינה צהובה/בולגרית מוגש עם רסק עגבניות וחריף (תוספת ביצה קשה - 3 ₪) ג'חנון מוגש עם רסק עגבניות, חריף וביצה קשה
זיוה פטריות / זיתים מוגש עם רסק עגבניות וחריף (תוספת ביצה קשה - 3 ₪) 

מלאווח מוגש עם רסק עגבניות, חריף וביצה קשה  
מלאווח פיצה 

שקשוקה                                                                                          בבגט 23 ₪ בצלחת 
שתיה                                                  פחית 6 ₪ בקבוק 0.5 ל' 8 ₪ בקבוק 1.5 ל' 
קינוחים: מלבי                                                                                        1 ב-10 ₪, 3 ב-

זיווה נוטלה 

03-5229111
משלוחים חינם! ׀ מינימום הזמנה 50 ₪ ׀  מכבדים כרטיס אשראי

אבא אחימאיר 22, כפר גנים פ"ת
טל' להזמנות:

T   MATO’S
03-5229111 22

T   MATO’S

בס"ד

תוספות: זיתים שחורים | זיתים ירוקים | פטריות טריות | משומרים | תוספת גבינה | גבינה בולגרית 
עגבניות | פלפל חריף | בצל | בצל סגול | תירס | אננס | גמבה | ביצה קשה 

 22
23
20
20
25
20
25
26
11

25
20

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

שעות פתיחה: א'-ה' 11:00-24:00, מוצ"ש שעה אחרי צאת השבת עד 24:00

מבצעים!מבצעים!
 פיצות

2L 60משפחתיות
במקום  ₪68

₪

 פיצות
משפחתיות

98XL 2ענקית 
במקום  ₪120

₪

מחכה לכם בעמוד 46...  קופון מבצע!
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בין שמיים לארץ- פורים שמח בצוק מנרה
הפארק האתגרי צוק מנרה הוא אחד מהאתרים התיירותיים הידועים והאהובים בישראל. 

הרכבל, מגלשות ההרים, הסנפלינג והאומגה הם חלק משלל פעילויות וחוויות לכל 
המשפחה שהצוק מציע 

יולי לביא יל                                                                             לייף סטי

יל                                                                             לייף סטי

דמיינו לכם- ערמת חברים על הדשא, שמש חמימה, ילדים רצים בשדות, 
תותים בקצפת...  כן, חו"ל זה כאן! 

חוויה  שמעניקה  נדירה  טבע  פנינת  היא  השרון  הוד  בלב  "סתלבטות" 
להורים ולילדים. ב"סתלבטות" משתמשים בהדברה ביולוגית שמאפשרת 

לאכול הישר מהאדמה וגם לקטוף מלוא הטנא. 
שווה  הכי  המקום  "סתלבטות"-  ומצאה-  בדקה  הפיקיניקיסטים  חבורת 

בשבת חורף קייצית!

אורנית ארביב

על  להשקיף  מאפשר  בניחותא,  מעלה  שמעפיל  הרכבל  קרון 
הנוף המשגע שמסביב; הרי הגולן, עמק החולה, קריית שמונה 
באורך  בישראל,  ביותר  הארוך  הרכבל  הרכס.  שעל  והיערות 

1,940 מטר, הוא חוויה שהילדים )וגם ההורים( יזכרו זמן רב. 

חם,  צמחים  תה  שתינו  האקסטרים-  במתחם  היום  את  פתחנו 
התחברנו לרתמות וקדימה לאומגה! מדובר באומגה מהארוכות 
כבל  על  מהמצוק  זוויתית  גלישה  בישראל, שמאפשרת  ביותר 
שאורכו 200 מטר. גם הקטנטנים יכולים לגלוש כשהם קשורים 

להוריהם. 
שוב  קפצנו  ההתחלה,  נקודת  אל  בג'יפ  עלינו  הגלישה  בתום 
לרכבל וירדנו אל המתחם התחתון של הפארק, שבו מתקיימות 
להורים  גם  שמתאימות  הרים,  מגלשות  כגון  פעילויות,  מגוון 

וגם לקטנטנים. 
סיימנו את יום הכיף ברכבת הצוק, בסיור קצר בקיבוץ מנרה 
הסמוכים.  לבנון  דרום  כפרי  ועל  המערכת  גדר  על  ובתצפית 
האזור  של  ההיסטוריה  על  הקיבוץ,  על  הסברים  כלל  הסיור 

וסיפורי מורשת קרב.

השימוש במתקני צוק מנרה כרוך בהוצאה כספית בלתי מבוטלת, 
לכן האתר מציע עסקה משתלמת במיוחד: מזמינים לינה בבית 
ובמחיר  פסטורלית  באווירה  מחופשה  נהנים  בקיבוץ,  ההארחה 
סביר, ונכנסים חופשי לפארק שנמצא מרחק דקת הליכה מהלודג'.

לכבוד פורים, תתקיימנה באתר 

פעילויות יצירה ברוח החג:  

• "סאנקה"-פינת איפור אינדיאני • קיר גרפיטי שעליו יוכלו 

הילדים להטביע את חותמם ברוח החג • פינת יצירה אקולוגית 

להכנת מסיכות • רעשנים וקישוטי פורים.

סמדר: 054-4921899
הנשיאים, פתח תקוה

קבוצה קטנה ואיכותית עד 10 תינוקות מגיל 3 חודשים.
סביבה חינוכית לימודית מושקעת עבור ילדכם.

צעצועי התפתחות חדשים ומגוונים.

משחקית חוץ פורחת, מרווחת ועשירה במשחקים.
ארוחות מזינות, איכותיות וטריות יום יום.

צוות מקצועי ומסור, עם המון חום ואהבה.

עכשיו הוא זמן התות אז...
סתלבתות!

התות מגיע אלינו לזמן קצר ויקר וחבל לפספס אותו, 
אז בואו לקטיף עצמי שהוא חוויה לילדים ולהורים

רחוב הבנים פינת רחוב ההכשרות, הוד השרון.
 טל' 072-3301122

פתוח בימים שני-שבת החל מ-8:30 ועד התות האחרון.
יש לוודא טלפונית מראש כי אכן מתקיים קטיף.

בשבת מומלץ להקדים. שפע חניה במקום.
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שעות פעילות:  
א’-ה’ 7:00-16:30, יום ו’ 7:30-12:00 

רח’ ויצמן 18 כפר גנים פ”ת  

תפריט עשיר
ובריא

מגיל 3 חודשים
 עד 3 שנים

חצר עשירהפיקוח מקצועידת ומסורת

בטיחות

טל: 052-7642542    

+3-3

חום ואהבה

ליטוף הטף - החממה של הילדים!

פעילויות
העשרה ארץ 054-6577789

מירי זו
ב: 

צו
עי

מעון

ליטוף הטף


על זה בטח אין 
לך מה לדאוג, הם 
נותנים שם אוכל 

בשפע, מזין ובריא 
ומאכילים במסירות 

כל ילד, הוא עוד 
יהיה בונבון!

וואו, חבל שאני לא יכולה לשלוח 
לשם את בת השלוש שלי...

את דווקא יכולה! שמעתי 
שבגלל הביקוש הרב, נפתחה 
קבוצה לגילאי טרום חובה,    
        בסבסוד משרד החינוך   

       )מוכר שאינו רשמי(

זו כבר הילדה השניה שאני שולחת 
לשם... הגדול יצא לי מהגן ממש 

“פרופסור” מרוב ידע והעשרה, אני 
ויתר האמהות מרוצות עד הגג.

טוב, תני לי את הטלפון 
מהר - לפני שלא ישאר 

לי מקום!!

כן אבל הילד שלי עושה בעיות 
עם אוכל, בקושי אוכל...

אני מחפשת 
גן לאורי...ואת 
מכירה אותי, 

פרפקציוניסטית 
כמוני, לא מצליחה 
למצוא גן כלבבי...

מה את נראית 
סימן שעדיין לא ראית את הגן כל כך מוטרדת?

של שני שלי! הצוות מדהים, 
אחת אחת, אין דברים כאלה... 

חום, אהבה, איכפתיות!

חפשו אותנו ב-
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ספרים לגן ולכיתות א-ב
מומלצי משרד החינוך והאוניברסיטה העברית

www.oferbooks.co. i l

טל: 03-6875487
ניתן להגיע בתיאום מראש

קיימים גם בכריכה קלה, קשה ומנוילנת

אנו שמחים להודיע לכם על פתיחת סניף חדש

ברחוב קלישר 30 פתח תקווה (על יד הדואר)
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שליחת מודעות לוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

מטפלות

מאוד,  רב  ותק  בעלת  מטפלת 
גננת  בעבר  ומסורה,  אמינה 
לגיל הרך, בעלת המלצות רבות. 
מתפנה בספטמבר ומוכנה לטפל 

בילדכם במסירות רבה.
טלפון: 050-4453559

מעוניינת לטפל בילדים ומנוסה 
במיוחד עם תינוקות. ניסיון רב 
יש  ילדים.  אוהבת  חשוב-  והכי 

המלצות. טלפון: 054-3001075 

מורים פרטיים

וייצמן  מכון  בוגר  לכימיה,  ד"ר 
פרטיים  שיעורים  מלמד  למדע, 
לבגרויות  מכין  הרמות,  לכל 
בעל  אקדמיים.  ולמבחנים 

סבלנות. מחירים נוחים!
טלפון: 058-6603330

מוסמכת  דידקטית  מאבחנת 
לאסטרטגיות  מומחית  ומורה 

קריאה  בקשיי  וטיפול  למידה 
וכתיבה, וכן מכינה לכיתה א.
רונית מנדלבליט: 050-7543079

הרב  בתיכון  יב,  כיתה  תלמיד 
הנדסת  במגמת  ב  פ"ת  תחומי 
פרטיים  שיעורים  מלמד  תוכנה, 
יסודיים  בבתי-ספר  ילדים 
במתמטיקה  מתמחה  ובחטיבות. 
ובאנגלית. מגיע לבית התלמיד.

טלפון: 052-8222240

מלמדת  בתיכון,  לאנגלית  מורה 
שיעורים פרטיים תלמידי תיכון, 
מתמחה  ויסודי.  ביניים  חטיבת 
בהוראה מתקנת ומלמדת שימוש 
מגיעה  למידה.  באסטרטגיות 

לבית התלמיד. 
טלפון: 050-6996602

זול  במחיר  פרטית  מורה 
מדהים.  פעולה  שיתוף  ותוך 
בנוסף,  מבטיחות.  תוצאות 

עושה בייביסיטר לכל גיל.
טלפון: 054-4459702

רואה חשבון עם הצלחה מוכחת 
מנוסה  מתמטיקה,  בלימודי 
תלמיד  כל  אצל  עובד  ואכפתי, 
שלו  התורפה  נקודות  על 
מחירים  החסר.  את  לו  ומשלים 

נוחים. ניתן לקבל המלצות.
פנחס: 052-4403888

במתמטיקה  פרטיים  שיעורים 
ע"י תלמידת י"ב כיתת מחוננים.
בלימוד  שנים   3 של  ניסיון 
כולל  ותיכון,  חט"ב  תלמידי 

הכנה לבגרות לכיתות י''-י"א. 
טלפון: 050-2888803

עסקים קטנים

נושא משק הבית-  מטפלת בכל 
כביסות וסידור ארונות.

מקצועית ושירותית ברמה.
טלפון: 054-9963858

ריטה - אומנות הציפורן. בניית 
ש״ח(,   70( ג׳ל  לק  ציפורניים, 
ציפורניים  וקישוטי  מניקור 
מיוחדים. את מוזמנת להתפנק. 

רח׳ חיים זכאי 11.
ריטה: 050-7773692

ואחראים  רציניים  בחורים   2
יעזרו לכם לעבור את הנקיונות 
ואנחנו  התקשרו  בקלות.  לפסח 
כבר נעשה לכם את החיים קלים.

יוני- 054-9328138 
דורון- 052-6711233

דרושים

ל3  מטפלת/בייביסיטר  דרושה 
ילדים בני 8, 6, ותשעה חודשים 
)עדיפות   17.30 15.30 עד  משעה 

לרכב( מיידי. 
טלפון: 052-4641129

נדל"ן

דו  בית  גנים  בכפר  להשכרה 
משפחתי 4.5 חדרים 130 מ"ר

גינה 120 מ"ר, ללא בעלי חיים 
לפרטים: 052-4534623

עמידה בלוח זמנים
נסיון של למעלה מ-30 שנה

שמירה על ניקיון בזמן ולאחר העבודה

050-2585693

לקראת האביב...
ניסים יחזיר

לכם את הצבע לבית!

כל סוגי
עבודות הצבע

תושב השכונה

בכפר גנים
הָצַּבע שלכם

פיצה
ענקית
XL

03-5229111אבא אחימאיר 22, כפר גנים פ"ת | טל'.

31
.3.

15
ה-

עד 
ף 

וק
בת

בהצגת קופון זה

+
1.5 ל'

 66₪

רק ב-

T   MATO’S
03-5229111 22

T   MATO’S

מזל טוב לדנה גינת, מבעלות "דנה ואלה"
המרכז לאסתטיקה וקוסמטיקה רפואית

בכפר גנים ג'
שחגגה החודש יומולדת

אלה שילה השותפה האוהבת ובנות צוות המרכז,
שמאחלות לדנה אושר, שמחה, בריאות והצלחה,

פינקו אותה בלילה מפנק במלון "כרמים"!
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03-9192677
054-7720300
שעות פתיחה: א-ה 06:00-20:00 יום ו 06:00 עד שעה לפני כניסת השבת

רח‘ לוחמי הגטו 36
כפר גנים, פתח תקוה

סנדוויצ‘ים, סלטים, טוסטים, שקשוקה
שתיה חמה/קרה

לחם בריאות
ללא סוכר
     

  1 ב- 15 &
 2 ב- 28 &

חלות לשבת
 לחמניות / מקמח מלא ללא סוכר
עוגות ועוגיות ללא סוכר
פשטידות
ג‘חנון מלאווח
מוצרים ללא גלוטן
עוגות ליום הולדת

חלות לשבת
 לחמניות / מקמח מלא ללא סוכר
עוגות ועוגיות ללא סוכר
פשטידות
ג‘חנון מלאווח
מוצרים ללא גלוטן
עוגות ליום הולדת
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בקר טרי!
כבש טרי!
בקר טרי!
כבש טרי!

הברון הירש 9, שוק פ"ת (חניה חינם מרחוב גוטמן) טל' 03-9304173 •052-6940507

משלוחים חינם!
ברחבי העיר *בקניה מעל 300 ₪

 דגים • ירקות • עופות • הודו • מבחר בשרים על האש • כבש טרי

לשעבר

חנות של

צ'רלי בשר

₪₪

מבחר עשיר של בשרים

מבחר עשיר של בשריםטריים יום יום

טריים יום יום

מבצעים לפורים

9990רק
₪

4 ק"ג
כרעיים טרי

8990רק
₪

2 ק"ג
אסאדו טרי

3190רק
₪

1 ק"ג
חזה עוף טרי

1 ק"ג
עוף שלם טרי

10990רק
₪

3 ק"ג
בשר טחון טרי

בשרים על האש!מבחר עשיר של 
בשרים על האש!מבחר עשיר של 

רק
לק"ג

רק
לק"ג

רק
לק"ג

רק
1290לק"ג

₪

1 ק"ג
כנפיים טרי

3790
₪

שניצל
פרוס דק

1390
₪

דג פילה
זהבון

4190
₪

דג סלמון
שלם

מרכז הבשר הטרימרכז הבשר הטרי

2190רק
₪

₪


