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

שירן רובינשטיין | עמ' 20

עמ' 28

איציק יוספן ואיילה אדלר | עמ' 30

כפר גנים
  www.kfarganim.co.il

אזעקת הרגעה
תוצאות בדיקת הקרינה של הנהגת 

בית-הספר "ביאליק" יצאו תקינות

צילום: אילוסטרציה

טלבישי אותי
טל אהרון במדור סטיילינג אישי, 
מלבישה בכל מידה

פשוט לפתור סכסוך
  מרכז לגישור קהילתי
 נפתח בפתח תקווה

רועי עטר | עמ' 8

הצד שלו והצד שלה
על הכדורגל שלו והאקססוריז שלה
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 
אורנית ארביב עורכת: 

עורכת משנה:   אורית צמח 
צדוק בן משה  חברי מערכת: 

שירן רובינשטיין    
                   אילת שדה

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,

אני כותבת שורות אלו ומתבוננת בנוף הרי הגולן, סוגרת את 
עונת החגים בטיול אחרון, וכבר מריחה את ריחות הסתיו. 

השגרה בפתח. ברקע נשמעים קולות החדשות הקשות המבשרות 
על רצח בני הזוג הנקין ז"ל ועל משפחת בנט, הם, שלא 

יחזרו לשגרה אחרי החגים. אני מתבוננת בתמונות וקוראת 
סיפורים על נעמה הנקין ז"ל, בכל קבוצות הפייסבוק שבהן אני 

חברה. היא ואני חלקנו חברות וירטואלית, מסתבר. מתבוננת 
בתמונותיה ורואה אותנו, תושבי כפר גנים. החיים בשכונה 

שלנו, בקהילה שלנו, זה לצד זה, חילונים ודתיים שגרים ביחסי 
שכנות נדירה, לימדו אותי דבר או שניים על עם ישראל. זוהי 

זכות לגור בשכונה שכזו, מעורבת ומכבדת. 

כתבת השער בגיליון זה מוקדשת לערכי הקהילה, ועוסקת 
בגישור הקהילתי. הודות ליזמה קהילתית התנדבותית של שירן 
רובינשטיין ושל צדוק בן משה, חברי מערכת העיתון ושותפיהם 

המגשרים, הוקמה מחלקה לגישור קהילתי במרכז לגישור פתח 
תקווה. אני מזמינה אתכם לקרוא את הכתבה ולהגיע לגישור 

המאפשר הידברות נינוחה ותרבותית שמובילה להסכמות. 

"אחרי החגים" כבר כאן. זה הזמן להפסיק לדחות ולהתחיל... 
להתחיל דיאטה, להיכנס לכושר וגם לפתור בעיות באמצעות 

גישור קהילתי.

               
                             קריאה מהנה, 
                            אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com                    

דבר העורכת
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*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

ברוכים הבאים למהדורה הדיגיטלית

לדפדוף: לחצו על פינות 
הדף או על החצים 

להגדלה: לחצו פעם אחת 
 על העמוד. או לחצו על 

כפתור מסך מלא.
קריאה מהנה.
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צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן

"הדואג לימים זורע חיטים, 
הדואג לשנים נוטע עצים, 

הדואג לדורות מחנך אנשים" / יאנוש קורצ'אק 

מערכת החינוך, בכל מקום, הינה התחום החשוב ביותר וסביבו 
שנודעת  החשיבות  את  מלתאר  היריעה  קצרה  מתנהלים.  אנו 
לחינוך ילדינו, כמות הזמן שאנו מקדישים, המשאבים והאנרגיות 

והתמורה שאנו מקבלים מילדינו שווה את כל המאמץ.

לצערי, עזיבתו של ראש מנהל החינוך את תפקידו, מתרחשת 
העירייה  בעלייה,  נמצאת  שלנו  החינוך  מערכת  שבו  בזמן 
הנכון  הזמן  לא  זה  ולטעמי  אדירה  כספית  ההשקעה  משקיעה 
לנטוש. אני מבין שקיימים מניעים וסיבות לא מבוטלים, אולם 

מול כל אלו, עומד עתידם של אלפי ילדים.

למרות האמור, אני סומך על מערכת החינוך בעיר! עובדי מנהל 
את  שמובילים  הם  וסייעות,  גננות  מורים,  מנהלים,  החינוך, 
ויפעלו ללא לאות  התחום בעיר, ואלו ימשיכו בדרכם, יקדמו 

למען חינוך ילדי העיר.

הספר,  בתי  והנהגות  ההורים  ועדי  ובמיוחד  התושבים  עלינו 
ההוראה  לצוותי  האפשר  וככל  בכל  ולסייע  אחריות  לקחת 
ולצוותי הגנים, להרגיע את השטח ולתמוך בו עד סיום המשבר.

אני פונה גם למנהיגי העיר וחברי המועצה ומבקש כשמדובר 
בחינוך הניחו את הפוליטיקה בצד, המשיכו להצעיד את החינוך 
רעות  לרוחות  תתנו  אל  האדירה  בתנופה  והמשיכו  קדימה 

לשאוב את המערך האדיר הזה מטה, לא על חשבון ילדינו!

לוקרים בבתי הספר היסודיים

לתלמידי החטיבות, חומר למידה רב והם נדרשים לסחוב לבית 
הספר ילקוטים כבדים.

לשם כך, בחטיבות יש לוקרים, בהם התלמידים יכולים לאכסן 
את ספריהם.

כך גם בכיתות הגבוהות בתי הספר היסודיים )שכבת ה' ו ו'( 
בשכבות אלו הילקוטים כבדים והתלמידים כבר אינם נעזרים 
עם  בשיתוף  הספר  בתי  הנהגות  לטעמי  גלגלים.  על  בתיקים 
ההנהלות יכולים לרכוש לוקרים מכספי בית הספר כשהלוקרים 
יהיו בבעלות בית הספר, הרווחים השכרת הלוקרים לתלמידים 
הספר  לבית  מכן,  שלאחר  ובשנים  הרכישה  עלויות  את  יכסו 

תהיה הכנסה לא מבוטלת.

אתם מוזמנים לפנות אליי
בכל שאלה, הצעה או תלונה,
צדוק בן משה 050-5332540 

k f a r g a n i m @ g m a i l . c o m

בימים האחרונים נפל דבר, ראש מנהל החינוך, מר איציק ישראל, התפטר מתפקידו
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 בלעדי  360:
  סרטון וירטואלי

לנכס שלכם
באתרי הנדל“ן

המובילים

היום יותר מתמיד
לא לוקחים סיכונים!!
”תיווך המושבה“ -
ללכת על בטוח!!

4 חד‘ בצבי נריה, ק“ב, 3 כ"א, 2 חניות נפרדות, מטבח ’סמל‘,  1,980,000 3.5 חד‘ במייזנר עם נוף לוילות

5 חד‘ במשה מייזנר 3, קומה ה‘6 חד‘ בצבי נריה 2, קומה ד‘4.5 חד‘ בעמנואל זמיר 12, קומה א‘

דופלקס פנטהאוז ברח‘ חביב ביטון 6 חד', 3 מרפסות, מחסן, נוף לוילות

לפרטים: בלהה 052-2720247 | דרור 052-3856096 מומחים לשיווק נדל“ן בכפר גנים ג‘ | משרד: 03-9230880

דרור בלהה

נמכר

נמכרהחודש

החודש נמכר

נמכרהחודש

החודש נמכר

נמכרהחודש

החודש

6 חד‘ בבו גוריון, ק“ב נוף ומחסן
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מקשטים ונהנים- אירוע הקישוטים הגדול
השנה החדשה נפתחה במסורת חדשה בשכונה, אירוע הכנת הקישוטים השכונתי. 

עיתון כפר גנים יזם והביצועים כולם שלכם. 

 • אורנית ארביב

לקראת חג הסוכות עיתון כפר גנים בשיתוף רימקס עוצמה 
כפר גנים, ארגן אירוע קישוטי סוכות. באירוע שמח וצבעוני 
וילדים  הורים  וסבתות,  סבים  משפחות  עשרות  השתתפו 

בחדוות יצירה צבעונית. 

ותושבת השכונה העבירה  חוגי אומנות  ורד פרייס מפעילת 
הדפסות  סולן  לסוכה.  משי  פרחי  יצירת  סדנת  בהתנדבות 
תרמו בחפץ לב דפי צביעה לתמונות לסוכה, ורצועות נייר, 
לשימוש חוזר בהכנת שרשראות. הילדים התאחדו לקבוצות 
תחרות  נערכה  האירוע  בסיום  לתפארת.  שרשראות  והכינו 
השרשרת הארוכה ביותר. תלמידי בית ספר דבורה עומר זכו 
מאוד,  ארוכה  שרשרת  ויצרו  כשהתאחדו  הראשון,  במקום 

תחילתה בבית כנסת רננים וסופה בסוף הטיילת.   

המיוחד  לקישוט  נוספת  תחרות  עמדה  האירוע  במרכז 
ולגמר  ובחריצות  פעולה  בשיתוף  עבדו  המשפחות  ביותר. 
רימקס  שופטי  במיוחד.  מיוחדים  קישוטים  שלושה  הגיעו 
נותנת החסות העיקרית לאירוע, הקשיבו לסיפורים מאחורי 
הקישוטים והתקשו לקבוע זוכה במקום הראשון. הם החליטו 
לחלק את הפרס בין שלושת המתמודדים. כל משפחה זכתה 
בשובר בסך 100 ש"ח  לרכישת צעצועים בחנות ביג צעצועים 
סוכת   – נתנאל  קרמש  ענת  הזוכים:  שמות  אורון.  במרכז 
שלום, שרית אדלר- ברוכים הבאים וענת ימין – יונת הפרחים 
של סבא שלמה: "שמחתי מאוד לקחת חלק באירוע קישוטי 
סוכות. אבי שלמה לוי ז"ל נפטר בחודש שעבר, חג סוכות היה 
ביותר  הגדולה  הייתה הסוכה  החג האהוב עליו מכל. סוכתו 
בשכונה ועד לשנתו האחרונה הוא הקפיד לבנות אותה גדולה 
ומפוארת. מצוות האושפזין הייתה נר לרגליו, שכן בכל שנות 
כילדה  אורחים.  לקבלת  פתוחה  ביתו  דלת  על  הקפיד  חייו 
ואת  בבית.  ממש  של  קישוטים  חגיגת  הייתה  סוכות  לפני 
קישוטי הפרחים המיוחדים למד עוד בילדותו בירושלים. היום 
כאמא וכסבתא אני מעבירה לילדי ולנכדי, את שיטת קישוטי 
הפרחים בשאיפה שיעברו מדור לדור ויקבלו את פני אורחי 

הסוכה בשמחה".   

האחראים  השכונה  לתושבי  להודות  חשוב  האירוע,  לסיכום 
שהשתתפו בניקיון המתחם, להילה חסקי שאף הגיעה במיוחד 
את  שכיבדו  ויטלי  ולמכולת  האשפה  ובשקי  בניקיון  לסייע 

התושבים במים קרים.

לילדים  פעילות  לקיים  שחזרנו  שמח  "אני  משה:  בן  צדוק 
ונמשיך לעשות זאת בעתיד. פעילות זאת מקרבת ומשמחת 

את התושבים והילדים וזה משמח אותי יותר מכל".

נשמח לראותכם באירוע הבא... 
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למכירה בבלעדיות בכפר גנים

www.remaxpt.co.il

ראובן פלד
054-8020580

קרולינה דנילוביץ
054-8899814

יונתן סימוני
052-7320122

חניתה ילין 
 054-4723517

לירז כביר
050-3310033

אילנית בניטה
054-8192007

יהודית יעקבזון
054-9255043

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

בבן גוריון דופלקס 6 חדרים,
עורפי, מחסן וחניות 

רימקס עוצמה משרד הנדל"ן המוביל בגוש דן מזמין אותך להצטרף לצוות
הסוכנים הטוב ביותר בענף ולהנות מכל הכלים שיהפכו אותך לסוכן מקצועי.

• הכשרה מקיפה • תמיכה מצוות מנוסה ומקצועי • ליווי והדרכה צמודים • עבודה ברשת בינלאומית
לפרטים: אושרת בן אלישע מנהלת כוח אדם, טל'. 050-6361033

בנקאש דירת 5 חד' ענקית
ק"4, נוף! מושקעת! מ"ש 18 מ"ר, מחסן וחניות 

בעצמאות דירת 3 חד' ק"1, חדישה
מרפסת שמש, ממ"ד       

ביהלום דירת 4 חד', ק"1, 
משופצת מהיסוד, מעלית וחניה

! Говорим по русскиסניף כפר גנים - לוחמי הגטו 30 מ. מסחרי. טל. 03-9242878 ׀ סניף מרכזי - השחם 18, ק.מטלון. טל. 077-4207300

בכפר גנים א' בברטונוב  דירת גג 4 חד'
משופצת מהיסוד! ק"3 ללא

במסקין עורפית! דירת 5 חד', מושקעת, ק"3
           מרפסת סוכה מלאה, מחסן

בעצמאות מיני פנטהאוז  5 חדרים
140 מ"ר,  מ"ש 32 מ"ר סוכה! ק"4 

גם לדירה
שלך מגיע

שיווק
מקצועי

 וחשיפה
מקסימלית!

גם לדירה
שלך מגיע

שיווק
מקצועי

 וחשיפה
מקסימלית!
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 • רועי עטר יו"ר הנהגת הורי בית הספר

מדור חינוך

בגיליון אוגוסט, פורסמו נתוני בדיקת הקרינה שערכה 
תוצאות  על  שהצביעו  בשכונה,  ספר  בבתי  העירייה 
חריגות ומדאיגות בבית הספר ביאליק. התוצאות, כפי 
שפורסמו, חוללו פאניקה בקרב ההורים. היות והכתבה 
הובאה לידיעתי, שעה ששהיתי עם משפחתי בחופשת 
לשני  המתקשרים  כל  בפני  טלפונית  התחייבתי  הקיץ, 
חיצונית  בדיקה  נזמין  נכונים,  הנתונים  אם  דברים: 
לנו,  יאפשרו  לא  ואם  חיצונית  חברה  בידי  שתבוצע 
נשבית את בית הספר. התחייבתי שייקח לנו שבועיים 
לקיים את כל התהליך. באותה נשימה אמרתי, על סמך 
הסביבה  איכות  אגף  על  סומך  שאני  האישי,  ניסיוני 
בגן  דומה  לסיטואציה  שותף  שהייתי  כיוון  בעירייה, 
את  שמו  הם  סכנה,  של  במקרה  שם,  בני.  של  הילדים 

הנהגת  זאת,  עם  יחד  גן.  את  והשביתו  השולחן  על  האמת 
לכן  ולגיטימי  מובן  והפחד  ההורים,  את  מייצגת  ההורים 

ההנהגה פעלה לבדיקת הנושא בקפדנות רבה.

ולמידת  העיריה  בדיקת  של  המלאים  הדוחות  קריאת  לאחר 
הנושא והבנתו לעומקו, כולל הבנת התוצרים שמקבלים לאחר 
הבדיקה )תוצאות, המלצות לפעולה וכו(, נבחנו הצעות מחיר 

והוזמנה חברת בדיקה.

זה המקום לציין ולהדגיש את השיתוף הפעולה המלא שהתקבל 
ממנהלת בית הספר ומהאגף איכות הסביבה בעירייה. שביקש 
העומדת  חברה  הינה  בה,  בחרה  שההנהגה  שהחברה  לוודא 
בכל התקנים, מקצועית ומוכרת בשוק. חברת "גלית החברה 
ומוכנות  נבחרה מטעמי מקצועיות, מחיר,  לאיכות הסביבה" 
להגיע לבדיקה באופן מידי. כבר ביום השלישי לפתיחת שנת 
הלימודים, נערכה בדיקה בשלושה פרמטרים: קרינה ממקור 

wifi. הבדיקה נערכה בכל רחבי  ו  חשמל, קרינה סלולארית 
הבית ספר כולל מסדרונות, חדר מורים וכו,

לגביה  שהיה  כיתה  מכל  אחת  אימהות,  שתי  נכחו  בבדיקה 
ותיעוד  ההסברים  לבדיקה,  מלאות  שותפות  היו  הן  חשש, 

הבדיקה. 

תוצאות הבדיקה הן חד משמעיות:  אין שום סכנה בכל מקום 
בבית ספר. 

לכלל  ופתוחה  שקופה  הייתה  ההנהגה,  שהזמינה  הבדיקה 
כאלה  היו  לדאבוני  נרגעו.  בה  שנכחו  הורים  כל  ההורים. 
שבחרו לא להיות נוכחים בבדיקה והתסיסו את יתר ההורים.

הנהגת ההורים פועלת בשקיפות מלאה, מדבקות עם תוצאות 
נשלח  המלא  והדוח  החשמל.  ארונות  על  הודבקו  הבדיקה 

וישלח לכל דורש.

בתערוכת  חושפת  עוז,  נווה  תושבת  רז,  שרה  והפסלת  הציירת 
בסוף  הרחוק  במזרח  שנחוג  הירח,  עוגות  פסטיבל  את  ציורים, 
ספטמבר. מאז ביקורה בסין לפני 14 שנה, נשבתה שרה בקסמי 
האמנות  את  ביצירתה  איחדה  השנים  במשך  הסיניות.  האגדות 
אספה  שרה  ייחודיות.  עבודות  נוצרו  וממנה  והסינית  המוגולית 
בחכמת  עוסקות  שרובן  הירח,  עוגות  פסטיבל  על  רבות  אגדות 
ומובאות  צוירו  האגדות  מבחר  לטבע.  האדם  בין  ובקשר  החיים 

לצד סיפורים כתובים. החושפים את הצופים למנהגים, סיפורים, 
ולאורח חיים במזרח הרחוק. מטרתה של האמנות- לגשר על פערי 
שפה על פערי אמונות ולקרב בין תרבויות. שרה מקווה כי אכן 

התערוכה תשרת את מטרתה.

אזעקת הרגעה

פסטיבל עוגות הירח- תערוכה

תוצאות מרגיעות בבדיקת קרינה חוזרת 
שהזמינה הנהגת הורי בית ספר ביאליק 

בשיתוף האגף לאיכות הסביבה. בבית 
ספר ביאליק חוזרים לשגרה ללא קרינה

לקראת פסטיבל אור הירח הנחוג בסין בעונה זו, 
מציגה שרה רז תערוכת אגדות סיניות מצויירות 

פתיחת התערוכה במוצ"ש 17.10 בשעה 20:00 
במעמד ראש העיר מר איציק ברוורמן וקונסול טאיוואן
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כמה שזה נראה מבטיח מבחוץ
זה עוד כלום לעומת מה שמחכה בפנים! 

אנחנו כאן בקניון גנים בחנות ההיסטרית שלנו 
כל יום עד השעה 21:00 בלילה 

מחכים לחשוף את הקסם שמסתתר מאחורי הדלתות

כמה שזה נראה מבטיח מבחוץ
זה עוד כלום לעומת מה שמחכה בפנים! 

אנחנו כאן בקניון גנים בחנות ההיסטרית שלנו 
כל יום עד השעה 21:00 בלילה 

מחכים לחשוף את הקסם שמסתתר מאחורי הדלתות

קניון גנים
רחוב עצמאות 65 פ"ת

03-6137331

קניון גנים
רחוב עצמאות 65 פ"ת

03-6137331

 'MANODesigned for MAN'

אותנו ב-חפשו
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להקת נווה עוז בקיסריה

בבית ספר "הדר" הכינו שרשראות לסוכות 
צבעוניות וערכית

להקת נווה עוז פתחה את שנת 
הפעילות בהופעה בקיסריה, לצידו 

של לא אחר מאשר קובי אפללו

    חינוך

הלימודים תשע"ו  שנת  נפתחה  גנים  כפר  ממ"ד  החינוך  בבית 
ברוב הוד והדר, בהתרגשות ושמחה גדולה. כ- 750 תלמידי בית 
החינוך נכנסו בשערי בית הספר לצלילי מוזיקה חגיגית כששער 

בלונים צבעוני מקבל את פניהם.

תלמידי כיתות א' העושים את צעדיהם הראשונים בבית הספר, 
תלמידים   25 המונות  ומזמינות  מרווחות  כיתות  לחמש  חולקו 
בכיתה. את התלמידים החדשים והוריהם קיבלו הבוגרים בטקס 
מרשים. הטקס נפתח בברכה של מנהלת בית הספר- ליאת אילון 

ובהופעה של שכבה ו׳. 

וההורים  התלמידים  את  ביה"ס  רב  ברך  הטקס,  של  בסיומו 
הנרגשים בדרכם החדשה, התחלה משמעותית וחשובה בחייהם, 

והכניסם תחת טלית מאחדת וגדולה לתפילת הבנים והבנות.

"ושמחת בחגיך והיית אך שמח"! בבית ספר הדר ניצלו את יום 
השישי בין כיפור לסוכות לפעילות בוגר-צעיר  במהלכה הכינו 
בכיתות  הדר".  בית ספר  התלמידים את "שרשרת הערכים של 
שוחחו על הערכים שמזמן חג הסוכות: האחדות והשונות, נתינה 
שיתוף  אורחים,  הכנסת  ובצוותא,  ביחד  ואהבה,  שמחה  וקבלה, 
והשתתפות ועוד. כל תלמיד בוגר קיבל רצועה בצבע וכתב את 

הערך שבחר, צבע וקישט, וחיבר לולאה ללולאה, 

שרשראות  הורכבו  ביחד 
שהתחברו  כיתתיות 
שכבתית  לשרשרת 
ובשמחה  בשירה  ובסוף, 
השרשרת  הורכבה 
הארוכה של כלל תלמידי 
בית ספר הדר. השרשרת 
לבית  בכניסה  נתלתה 
לאווירה  והוסיפה  הספר. 
חגיגיות  שמחה,  הנעימה 

וצבעוניות.

לרגל חגיגות שמונים לבית החולים אסותא, הופיעה להקת נווה 
עוז על בימת קיסריה, לצדו של קובי אפללו בשיר "מכתב לאחי". 
ריקוד  )שירה,  הבמה  באמנויות  המתמקצעת  עוז,  נווה  להקת 
ומשחק(, הספיקה לככב על בימות רבות ומכובדות ביניהן: טקס 
הדלקת המשואות בהר הרצל ביום העצמאות, טקס הענקת פרס 
שלומי שבת,  רבים:  וזמרות  זמרים  לצד  ולהופיע  ועוד,  ישראל 

נינט, גלי עטרי, הראל סקעת, מירי מסיקה , ועוד רבים.

הלהקה הוקמה לפני 13 שנים בהתנדבות, ומסובסדת על ידי ועד 

שכונת נווה עוז. בלהקה בנות מגילאי 6 עד 18, בזכות העבודה 
בהתנדבות,  רבות  ומופיעה  ומצליחה,  מקצועית  הלהקה  הקשה, 
בשירה, משחק וריקוד. את הלהקה מנהלת ביד רמה  איריס מרום, 

על הכירוגרפיה מנצחת ספיר מגד ואנוכי, מנהלת מוסיקלית.

"זה הרגע, הנה באה השעה, מה תביא איתה הרוח, מה ימיס 
נגמר,  שלא  חלום  יש  דבר,  לכל  סיבות  ויש  הדממה,  את 

בסוף הדרך עוד תהיה מאושר".

שלום כיתה א' 
בממ"ד כפר גנים מנהיגים ערכים, חדשנות 

וצמיחה אישית

• ערן חדד • אתי נעימי, רכזת חינוך ערכי חברתי

• סמדר הורוביץ, מנהלת מוסיקלית 

שרשרת הערכים

להקת נווה עוז 
בקיסריה
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www.doronadlan.co.il  

  

** בכפוף לתנאי המבצע באתר 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!
מבצע!!! חבילת נופש מפנקת בשווי 2000 ש' למוכרים לאחר המכירה**

האתר
שלנו
בסמרטפון 
שלך

נמכר

*הייעוץ כרוך בתשלום בסך 250 ש“ח לשעה כולל מע"מ
*במידה והטיפול במכירת הנכס תימסר למשרדנו – הייעוץ ללא תשלום * במידה וגם תרכשו נכס דרכנו תינתן הנחה משמעותית בעמלות

 

לרשותכם חבילת הפרסום המקיפה 
והמקצועית ביותר בענף הנדל"ן

לקבלת ייעוץ
מקצועי ואובייקטיבי

אני לרשותכם
בטל‘: 054-4404286 דורון קורן

נמכר

נמכר

2+ מרפסות     5 חד' ק.1 בבן גוריון

5 חד' ק.11 בפרויקט ספייס
בנוה עוז

ד.גג 5 חד' בעצמאות

שלומית גרה בסוכה ואתם תעברו
בעזרתנו השנה לדירתכם החדשה

 
דורון קורן-בעל משרד דורונדל"ן – המשרד היחיד בכפר גנים ג'

מומחה לנדל"ן בכפר גנים ג', תושב השכונה מהקמתה ופעיל ציבור
תואר B.A בכלכלה ומנהע"ס עם ניסיון רב ככלכלן בתעשיה

ניסיון של 8 שנים בשיווק ותיווך נכסים ופרויקטים בכפר גנים והאזור
המלצות רבות ממוכרים, קונים וגם מחברת "אפריקה ישראל מגורים"

ארגון כנסים בתחום הנדל"ן והדיור עם ערך מוסף רב ללקוחותינו
 

התקשרו עוד היום ואשמח להיפגש
ולתת לכם ייעוץ מקיף ומקצועי הכולל *

סקירת ענף הנדל"ן בשכונה + מחירי עסקאות דומות
הערכת שווי הנכס שלכם בהתאם לפרמטרים רבים 
תהליך החלפת דירה: האם קודם למכור או לקנות?

בניית אסטרטגיה בהתאמה אישית
בדיקת היכולות הפיננסיות והתאמת הייעוץ להן

ייעוץ ראשוני בנושא משכנתא 
ייעוץ להכנת הנכס למכירה
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"נעימות" המניין האורתודוקסי המשתף

הוא  ועניין.  דבר  לכל  אורתודוקסי  מניין  הוא  "נעימות"  מניין 
הולך באדיקות בעקבות ההלכה האורתודוקסית לפי הפסיקה של 
הרב שפרבר ואחרים. ומה בכל זאת מיוחד בו? נשים המובילות 
תפילה במקומות המותרים ע"פ ההלכה, נשים האומרות "דבר 
תורה", והכל כמובן, בגדר ההלכה האורתודוקסית: "המניין נוצר 
מתוך רצון לשתף נשים בתפילות באופן שתואם את ההלכה... 
אין כאן שום הלכה חדשה או זרם דתי שונה," חוזרים ומדגישים 
אנשי המניין, "רק הלכות שלא נתנו להם ביטוי במרוצת השנים."

תפילות  בו  התקיימו  השנה  ובראש  כשנה,  לפני  הוקם  המניין 
בחגיגיות  לבושים  החג:  אווירת  את  לתאר  קשה  לראשונה.  
הגיעו  כמה עשרות מתפללים ומתפללות עם מחזורים בידיהם, 
נוסף  אדם  כל  עם  שמתרחב  החיוך  את  להסתיר  מנסים  לא 

שנכנס לחדר. 

הן  הנשים  רבה:  הנשים  בעזרת  ההתרגשות  החג,  בבוקר 
בין שתי  )העומד  וסגירת ארון הקודש  האחראיות על פתיחת 
שרובן  דבר  לא?(,  לכולם,  שייך  התורה  ספר  כי  ה"עזרות", 

מעולם לא זכו לו בשום מניין אורתודוקסי אחר.

ובשמחת תורה: עלייה לתורה לשני המגדרים )בחדרים נפרדים, 
בהן  והקפות  לנשים(  וקוראת  לגברים,  קורא  בעל  עם  כמובן, 
ספר התורה עובר בין עזרת הנשים לעזרת הגברים, כאשר נשים 

וגברים רוקדים בשמחה כשספר התורה חבוק בידיהם.

שבכפר  "הדר"  ספר  בבית  במניין  ולראותכן  לראותכם  נשמח 
גנים. 

                     לפרטים נוספים- חפשו אותנו ב-         

   "נעימות: מניין אורתודוקסי משתף בשכונת כפר גנים בפתח תקווה"

   

תדמיינו בית הכנסת בו נשים וגברים שווים. חצוי במחיצה ובמרכז 
אולם התיבה. אתם נושקים לספר התורה ללא קשר למגדרכם, 

מובילים תפילה )חזנות( בקטעים המותרים ועולים לתורה בצורה 
הלכתית. נשמע לכם )ובעיקר לכן( מופרך? תכירו את מניין 

"נעימות", המניין האורתודוקסי המשתף הראשון בפתח תקווה

מאוחדת בכפר גנים, 
ההתחלה...

בשכונה שיש בה כמעט הכל, בקרוב תפתח 
גם מרפאה של קופת חולים מאוחדת

גל, הקשבתי  אלון  יצליח!" אמר פעם  זה   - "תנסה! מקסימום 
אני  לשכונה,  שעברתי   ומאז  ג'   גנים  כפר  תושבת  אני  לו. 
החלטתי   מאוחדת.  חולים  קופת  מרפאה של  ממתינה שתפתח 
חולים  לקופת  לראשונה  פניתי   ,2012 באוקטובר  לנסות, 
כאן  גם  מרפאה  שיפתחו  חשוב  כמה  להם  סיפרתי  מאוחדת, 
בשכונה, כי למרות שאני מאוד מרוצה מהמרפאה שלי, הנוחיות 
שלוש  חלפו  המתחרות.  הקופות  של  למרפאות  לעבור  מפתה 
שנים, כשבמהלכן שלחתי אין ספור מכתבים ובקשות להנהלת 

מאוחדת ולא אמרתי נואש. והתוצאה לפניכם. 

כעת, אני מקווה שלפחות יתנו לי לגזור את הסרט... :( 

• אורית מקמל

• טלי ברייר
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שחר זמלר, עו"ד ומגשר

יש לכם ביטוח שלא ידעתם עליו!
מרבית אזרחי ישראל כלל לא מודעים לעובדה כי עומד לזכותם ביטוח 

"תאונות אישיות", במוסד לביטוח לאומי, שהם כבר משלמים עבורו! 

עו"ד שחר זמלר ממשרד עורכי דין וגישור זמלר ושות' 
מומחים בתחום תאונות דרכים נזיקין וביטוח

אמיל זולא 39, בית ג.י.ע. )קרית אריה( פתח תקוה
WWW.ZAMLER.CO. IL טל': 03-9229252 | אתר: 

בשנת 1981 נכנס לתוקף ביטוח "תאונות אישיות" במוסד לביטוח 
לאומי. במסגרת ביטוח זה כל תושב ישראלי, מעל גיל 18 וטרם 
הגיעו לגיל פרישה, שנפגע בתאונה )בארץ או מחוצה לה(, ובגין 

כך נגרם לו אובדן כושר בתפקוד, זכאי לפיצוי כספי.

כלומר, אם אדם נפגע כתוצאה מנפילה ברחוב או בחצר ביתו 
באופן אוטומטי  זכאי  הוא  מחלה(,  )ימי  כושר  אובדן  לו  ונגרם 
לפיצויים מהמוסד לביטוח לאומי, בין אם הוא אשם ובין אם לאו, 
וללא הוכחת רשלנות. עם זאת, עליו להוכיח כי נבדק רפואית 

בתוך 72 שעות ממועד התאונה.  

גובה הפיצויים המשולמים בגין אובדן הכושר, משתנה לפי המבוטח. 
לדוגמה: שכיר או עצמאי יקבלו פיצויים בשיעור של 75% מגובה 
הכנסתם בשלושת החודשים שקדמו לתאונה, ואילו עקרת בית 
או מבוטח אחר יקבלו פיצויים בשיעור של 25% מהסכום הבסיסי 

שמופיע במוסד לביטוח לאומי.

הפיצויים לא ישולמו במקרים הבאים:
אם התאונה אירעה תוך כדי עבודה - שכן זוהי תאונת עבודה.   •

אם התאונה אירעה בעת שהמבוטח שהה במוסד לטיפול רפואי   •
או סיעודי. 

בשל  לתשלום  התקופה  אותה  בגין  זכאי  המבוטח  אם   •
   אבדן כושר עבודה/תפקוד, ממקור אחר, לדוגמה: מכוח חוק 

הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

  *במקרה של תאונת דרכים, הנפגע יהיה זכאי באופן 

אוטומטי לפיצוי כספי מחברת הביטוח של הרכב, בין אם הוא 
אשם ובין אם לאו.

התיישנות!!!
שימו-לב, את התביעה לדמי תאונה יש להגיש למוסד לביטוח 

לאומי בתוך 90 יום ממועד התאונה. תביעה שתוגש לאחר 
מכן, יהיה רשאי המוסד לביטוח לאומי לדחותה.

*האמור בכתב זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

sz'שחר זמלר ושות 
משרד עורכי דין וגישור

טל': 03-9229252

תאונות
דרכים

W W W . Z A M L E R . C O . I L

אמיל זולא 39, בית ג.י.ע (ק. אריה) פתח תקוה
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קוסמטיקה רפואית 

מה מושך אותך?

מה יגרום לך להעדיף מכון קוסמטיקה אחד על פני משנהו, ומהם 
הגורמים שאותם עלייך לבחון בבואך לבחור את הקוסמטיקאית 

שלך? 

מקצועיות הקוסמטיקאית ואישיותה

הגורם החשוב ביותר שלפיו עלייך לבחור את הקוסמטיקאית 
שתטפל בך הוא מקצועיותה.

עלייך לוודא שהקוסמטיקאית מוסמכת, בעדיפות לקוסמטיקאית 
רפואית מוסמכת. 

פנייך  ועור  בכלל  גופך  שלך-  אינטימי  הכי  בדבר  כשמדובר 
שמשתלמת  מקצועית  קוסמטיקאית  בו  שתטפל  תרצי  בפרט, 

תדיר, מתעדכנת בחידושים ומביאה אותם למכון.

קוסמטיקאית  הטיפול.  בעת  בנוח  שתרגישי  חשוב  כמו-כן, 
לך  ותשדר  אישי  קשר  איתך  שתיצור  פנים,  ומסבירת  נעימה 
שיש לך על מי לסמוך, תאפשר לך להתמסר לטיפול וליהנות 

ממנו. 

חומרי טיפול איכותיים ויעילים
כחלק מהמקצועיות ומהאיכות הבלתי מתפשרת, ישנה חשיבות 
מחקרית,  ומוכחים  איכותיים  טיפול  בתכשירי  לשימוש  רבה 

שיובילו לתוצאות יעילות במיוחד.

עיצוב שמשרה אווירה נעימה
חשיבות רבה נודעת גם לאסתטיקה של המכון. קוסמטיקה היא 
מקצוע שמתחבר אסוציאטיבית ליופי, לניקיון, לחוויה מפנקת 
ולרוגע. מכון, שמרגע הכניסה אליו משדר אווירה נעימה, מעיד 

גם הוא על מקצוענות ועל איכות. 

מגוון טיפולים תחת קורת גג אחת במיקום אטרקטיבי
כמה נוח כשעולם שלם של טיפולי יופי מוגש לך במכון מקצועי 

אחד ובקרבת ביתך-

פנים פרא רפואיים  ליהנות מטיפולי  אצלי בקליניקה תוכלנה 
בנושא הבהרה, אנטי אייג'ינג, אקנה ופוסט אקנה; חומרי מילוי 
פדיקור  מומחית בתחום;  דרמטולוגית  רופאה  על-ידי  בהזרקה 
קבוע  איפור  הקפים;  הצרת  ואפילציה;  שיער  הסרת  ומניקור; 

ואיפור ערב; ייעוצים בתחום היופי ועוד.

בחופשת סוכות, בעת ביקור משפחתי בניו-יורק, הוזמנה 
אחד  צדיק,  ד"ר  של  במרפאתו  להתארח  עזר  נעמי 
הזמין  צדיק  "ד"ר  יורק.  בניו  הבכירים  מהדרמטולוגים 
אותי אליו לאחר שראה את תוצאות עבודתי במכשיר ה 
C.energy )שיטה פורצת דרך בתחום חידוש עור הפנים( 
דומות  לתוצאות  מגיעה  בישראל  שקוסמטיקאית  ונדהם 
בקליניקה  בפגישה  בארה"ב.  בכירים  רופאים  של  לאלו 
שלו ביקש ד"ר צדיק להבין קצת יותר על שילוב עבודת 
על  לו  מודה  אני  זינגבוים.  חוה  תכשירי  עם  המכשיר 

ההזדמנות המקצועית הנדירה". 

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

מהן הציפיות בהיכנסך למכון קוסמטיקה, 
ומהם הדברים החשובים שעלייך לבחון 

בבואך לקבל בו טיפול?

נעמי עזר 

ברכות לרומי כהן מגן דיה 
שנפרדה מהמוצץ ותלתה אותו על העץ. 

עוד מידע על פרידה מוצצים בעמוד 16...

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

חפשו אותנו ב-

עולם של יופי

טיפול פנים פרא רפואי
מבית חוה זינגבוים

+ עיסוי (30 דקות)לכל אחד
+ מני / פדי אקספרס 

חפשו
אותי ב-

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

ב-₪490 בלבד*

בס"ד

יופי של טיפול זוגי

*הטבה חד פעמית עם הצגת שובר זה *למימוש בחודש אוקטובר *בהזמנת תור מראש *ללקוחות חדשות בלבד

קבלו
טיפול זוגי
במתנה!

להשתתפות סירקו אותי
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להתראות מוצץ תהנה על העץ
"אחרי החגים" כבר כאן, וזה הזמן האידיאלי להיפרד

 מהמוצץ. לכבוד עץ המוצצים החדש בשכונה, 
מוריה לאופר בטיפים להורים הגומלים.

הוא מרגיע במצבי לחץ ובכי, הוא נותן סיפוק מיידי לצורך של התינוק, המצוי בשלב האוראלי 
נחמה  בו  המוצאים  לילדים,  הקסם  פתרון  המוצץ-  שנתיים).  גיל  (עד  לפה  דבר  כל  ומכניס 
וביטחון. על אף היותו מרגיע (הורים וילדים..),  בגיל מסוים צריך להיפרד.. המוצץ גם עשוי 
להזיק, ויעידו על כך רופאי השיניים. שימוש מוגזם במוצץ פוגע בתפקוד הילד, יוצר תלות  

וקושי בפרידה ממנו. משפיע על תחומים נוספים:

המוצץ משאיר את הפעוט 
בעולם התינוקות, הילד 

מרגיש שכדאי לו להישאר 
קטן, הוא זוכה לתשומת 
לב מיוחדת, עזרה בכל 

דבר ("כי אני עוד קטן"..) 
ולכן נמנע מהתנסות 
ופיתוח עצמאות כילד 

בוגר.

התפתחות השפה נעצרת 
בעקבות שימוש קבוע 

במוצץ. הילד אינו מתנסה 
בהפקת צלילים חדשים 
והעשרת אוצר המילים 

ובאופן כללי, נמנע 
מדיבור.

קיים קשר ישיר לקושי 
בהתפתחות שפה תקינה, 
לתקשורת עם בני גילו, 
מאחר והילד לא מוציא 
את המוצץ מפיו אינו 
מתקשר עם הסביבה.

גמלו מהמוצץ כשהילד מבין ומתחיל לדבר. ברב המקרים, 
ההורים יוזמים את הגמילה ולגן יש חלק גדול בתהליך.

משמעותיים:  שינויים  של  בתקופות  מגמילה  הימנעו 
הסתגלות לגן, מעבר דירה או הולדת אח חדש. בתקופות 
אלו הילד זקוק יותר למוצץ ואין זה הזמן המתאים לגמילה 

ממנו.
בהדרגה- הגיעו להסכמות עם הילד לגבי זמנים ומקומות, 

בהם הוא יהיה עם מוצץ. עד לשימוש בלילה בלבד.
נושא  את  ולהבין  להקשיב  מסוגל  כשהפעוט  הסבירו- 

הגמילה, זה הזמן להסביר לו. 
מציאת דרכים חלופיות- חישבו עם הילד על דרך אחרת 

להירגע ללא המוצץ, ועודדו אותו כשיצליח..
עמידה בלחצים- עד כמה שזה קשה להורים, לשמוע את 
לגמילה  הראשונים  הימים  תכנעו!  אל  והתחנונים,  הבכי 

מהמוצץ קשים, עד שהוא נשכח.. היו סבלניים וחזקים!

מה עושים?
המוצצים"  "עץ  צמח  רננים  כנסת  בית  מאחורי  המוצצים-  עץ 
המפורסם, עליו תולים הילדים הגמולים את המוצץ שלהם. הפרידה 
זו, מאפשרת לילד  "לבקר" מדי פעם את המוצץ  מהמוצץ בדרך 

האהוב ולקבל חיזוק על התהליך שעבר וכמה שהוא גדל... 
פיית המוצצים- בדומה לפיית השיניים, גם פיית המוצצים מתגמלת 

על הצלחה בפרידה מן המוצץ בלילה.
ינוח  בה  סלסילה),  גם  (אפשר  קטנה  קופסה  לקשט  בית למוצץ- 
כמה  המוצץ  להניח את  הילד  עודדו את  צורך.  בו  המוצץ כשאין 

שיותר ב"בית" שלו. 
הפרחת המוצץ לשמים- קישרו אותו לבלון הליום, זו דרך מקורית 
להיפרד מהמוצץ, אך לא מומלצת לכל אחד. (ילד רגיש עלול לבכות 

גם מהפרידה מהבלון...)
בנושא עשויי  קריאת סיפור לפני השינה העוסק   – ספרות ילדים 
נחמיאס,  חני  למוצץ"\  "הקץ  שיר,  סמדר  "צצי"\  רבות:  לסייע 

"מוצץ המזל"\ אורי אורלב, "עץ המוצצים"\ לי טרכטמן

טקס מעבר

בתחום
הרגשי

בתחום
ההתפתחותי

בתחום
החברתי

.1

.2

.3

.4

.5

.6

בהצלחה!
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טיפים לבחירת סוכן:
נכסים  מפרסם  המתווך  האם  בפועל  בדקו 
מתווך  זהו  כן,  אם  שלו.  בלעדיים  שאינם 
שעובד גם בבלעדיות וגם לא, כך שהוא אינו 
שהקונה  יחתור  הוא  אקראי.  ממתווך  שונה 
שלו יקנה איזושהי דירה, בלעדית שלו או לא 
בלעדית שלו. אין זה משנה מבחינתו. בצורה זו, 
אין לך שום יתרון על מוכר אחר המופיע ביד 
2, על כן, בחר מתווך העובד ב-100% בלעדיות. 

תוך  המוצעת  השיווקית  התכנית  את   בחנו 
התחייבות בכתב לעמוד בכל ההבטחות.

בחרו משרד שיש לו שם וניסיון בתחום הנדל"ן, 
בינלאומיים. וסטנדרטים  פיקוח  תחת  שעובד 
רחב  קונים  יתרון של מאגר  יש  גדול  למשרד 

לכל סוג של נכס.

דירה,  מכירת  על  החלטה  מקבלים  שאתם  לפני 
כדאי לשקול את כל היתרונות והחסרונות. 

עצמאית או עם סוכן? 
גישות למכירת דירה

קיימות גישות שונות למכירת דירה. קרולינה יועצת הנדל"ן של כפר גנים
מגישה את הדרך הטובה והיעילה ביותר למכירת דירתכם

מכירה עצמאית: "תודה, אני מסתדר לבד..." 

לטלפונים  יביאו  האינטרנט  באתרי  עצמאי  פרסום 
ביתך  אל  לקבל  אלא  ברירה  אין  כמוכר  ולך  שונים  מלקוחות 
את כל מי שמתקשר ומעוניין להגיע לראות את הנכס. המוכר 
אמור "לנחש" מה רמת הרצינות של הקונה, מה התקציב שלו 
ולנהל משא ומתן על המחיר. אתם כמוכר גם אמורים לדעת מי 

המתחרים שלכם ובכמה לתמחר את דירתכם. 

למוכר העצמאי פחות גישה לקונה פוטנציאלי בשאלות מכוונות 
כגון: מה אהבת בדירה ומה לא, מה הכוונות שלך לגבי הדירה? 
מצב  תמונת  מקבלים  לא  עצמאית,  ומתן  משא  כשמנהלים 

עדכנית לגבי הלקוחות הרציניים שעומדים כרגע על הפרק.

מכירה באמצעות תיווך ללא בלעדיות: "פשוט 
תביאו לקוחות..." 

במקרה זה אתם מבטיחים עמלה כלשהי למתווך אקראי שיביא 
קונה. מתווך זה מביא קונים גם לכל שאר המתחרים בסביבתך. 
אין לו מחויבות אליכם. יש לו אינטרס למכור איזשהי דירה, או 

את שלך או את הדירה של שכנך". מה שיבוא קודם.

"ניסיתי,  בלעדיות:  ומתן  תיווך  עם  מכירה 
והבנתי שזאת הדרך!" 

המתווך בו בחרת הינו סוכן בעל רישיון, המטפל טיפול אישי 
בנכס. הוא מחויב מולך בפעולות שיווק על פי חוק המתווכים 
הטיפול כולל חבילת שיווק ופרסום, משא ומתן מקצועי, ייצוג 
וסינון לקוחות לא מתאימים, כולל שיתוף  מול לקוחות רבים 

פעולה מלא עם כלל המתווכים. 

- כתבת פרסומת -

רימקס עוצמה
לוחמי הגטו 32, כפר גנים, פ"ת | 03-9242878

לטיפים נוספים, לייעוץ ולקביעת פגישה
ניתן לפנות לקרולינה דנילוביץ, יועצת נדל"ן 

054-8899814 

.1

.2

.3
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בית עם סגנון
לפני שתתחילו לשפץ, תחילה בחרו סגנון עיצובי. הבהירו לעצמכם מה אתם אוהבים ורוצים 

לבית חלומותיכם. ברגע שיודעים מהו הסגנון, קל מאוד להמשיך הלאה, ולבחור את הצבעוניות 
המתאימה, החומרים והרהיטים. אנשים שונים מתחברים לסגנונות שונים והעיצוב בהתאם 

לטעם האישי ואורח החיים. 

בחנו את עצמכם, איזה טיפוס אתם? כפרי? מודרני או אקלקטי?

ז'אן דניאלסהום סטייל

ז'אן דניאלס - מעצבת פנים 
טל: 050-2734386
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לחימה משולבת MMA (ילדים – נוער – בוגרים) 

ג'וג'יטסו ברזילאי MMA (ילדים – נוער – בוגרים) 

קיד בוקס (ילדי הגן גילאי 4-6) 

בית הספר הגדול והמוביל
בישראל לאומנויות לחימה

לבטוח בעצמך, להאמין בעצמך!

אגרופים, בעיטות, הטלות, בריחים, חניקות, הגנה עצמית, כושר

הטלות, בריחים, חניקות, הגנה עצמית, כושר

לימוד יסודות אומנויות הלחימה דרך המשחק. 
משחקי זריזות, ריכוז ותנועה בשילוב בעיטות, גלגולים, הפלות ועוד...

TRXKICKBOXING עיצוב חיטוב פילאטיס
אימונים פונקציונלייםאימונים מחזוריים (תחנות)

אין שום סיבה, אפילו לא אחת
שלא תיראו בדיוק כמו שהייתם רוצים

!תוצאות עכשיו

מנויים קצרים ונוחים ללא התחייבות • כרטיסיות משתלמות

www.kaizensport.co.il     info@kaizensport.co.il 
1 7 0 0 - 5 5 5 - 4 0 0

חפשו אותנו ב-                   

כפר גנים, פ“ת: רחוב כץ 35   ׀   אם המושבות, פ“ת: רח‘ פיינשטיין 1       
ראש העין: שדרות מנחם בגין 1  ׀   גני תקווה: מרכז הספורט לידר              
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הסתכסכתם עם השכנים בגלל רעש או לכלוך? מרגישים שקיימת אפליה בין קבוצות 
בשכונה? ועד ההורים והנהלת בית הספר נקלעו לסכסוך עקב חילוקי דעות? שכונה 
שלמה מסוכסכת בעניין מקומות חניה? במרכז "גישור פתח תקוה" הוקמה מחלקה 
חדשה לגישור קהילתי, אשר מעניקה שירותי גישור בעניין סכסוכים שונים בקהילה

• שירן רובינשטיין

"גישור פתח תקוה"- למען הקהילהכאן מסיימים סכסוכים

בבית  המתגורר  צעיר  זוג  וירון,  יעל  מספרת:  גבע  דרורה 
משותף בעיר, בדיוק בדירה שמתחת ליפה ושמואל, זוג בגילאי 
השישים )השמות בדויים(. מדי שבת מארחים יפה ושמואל את 
הנכדים  ברוב שמחה והמולה. יעל וירון פנו לשכניהם וביקשו 
לאפשר להם מנוחה בשבת מכיוון שרעש הנכדים מפריע להם 
מאוד. ליפה ושמואל קשה לומר לנכדיהם לשמור על השקט 
השכנים  בין  הוויכוחים  מתראים.  הם  שבו  בשבוע  היחיד  ביום 

נמשכו ונמשכו.

כדי  הגיעו  לגישור  תקווה  פתח  מרכז  על  שמעו  וירון  כשיעל 
להתייעץ. המגשר  הקהילתי הקשיב בסבלנות רבה לבעייתם, 
הסכימו.  ושמואל  יפה  לגישור.  השכנים  את  להזמין  והציע 
ארבעת  הגיעו  ביחד,  החליטו  שעליו  בזמן  הערבים,  באחד 
לקפה  התיישבו  השכנים  ארבעת  לגישור.  למרכז  השכנים 
ועוגיות עם שני מגשרי הקהילה. הובהר להם כי כל מה שהם 
מדברים בחדר חסוי, כי הם אלה שיחליטו אם הפתרון מתאים 
להם אם לאו וכי התשלום הוא סמלי בלבד. שעתיים וחצי של 
שיחה בתיווך המגשרים הביאו לפתרון בהסכמה: יפה ושמואל 
יפְרשו בדירתם שטיח מקיר אל קיר, שיצמצם את רעשי הריצה 
תלמד  במקצועה,  קבוצות  מנחת  יעל,  הרצפה.  על  והכדורים 
את יפה משחקי חברה שקטים, כדי שתוכל לשחק עם הנכדים 
בשעות המנוחה, ובחלק מהזמן שמואל ויפה יצאו עם הנכדים 
לשקט  וירון  יעל  של  הצורך  נענה  כך  הסמוך.  המשחקים  לגן 
את  לארח  ושמואל  יפה  של  והצורך  בשבת,  המנוחה  בשעות 
הנכדים. וההשלכה הגדולה ביותר היא שהיחסים בין השכנים 

לא רק שלא נפגעו, אלא הפכו לטובים ולקרובים יותר.    

שנים  ולאחר  במקצועי,  דין  וכעורכת  פתח-תקוה  כתושבת 
יישוב  מרכז  הקמת  על  חלמתי  כמגשרת,  הוכשרתי  מאז 
הייתה מבחינתי רק שאלה של  זו  סכסוכים קהילתי בעירי. 
זמן. יחד עם חבר מועצת העיר ויו"ר ועד שכונת כפר גנים 
לרגליו,  נר  הנה  החיים בקהילה  בן משה, שאיכות  צדוק  ג', 
למרכז  חברנו  התושבים,  למען  כימים  לילות  עושה  והוא 

הגישור בפתח תקווה הפועל כבר שנים רבות, והקמנו בו את 
המחלקה לגישור קהילתי. 

"גישור פתח תקוה" 
נקלעו למחלוקות  "גישור פתח תקוה" מסייע לצדדים אשר 
תוך  מוסכם  לפתרון  להגיע  שונים,  בתחומים  סכסוכים  או 
הטמעת ערכים של כבוד הדדי, סובלנות ושמירה על מערכת 
יחסים טובה, וכל זאת בחיסיון מוחלט. במידת הצורך והרצון, 
ההסכם המושג, לאחר חתימת הצדדים, מקבל גם תוקף של 

פסק דין. 

כי הגישור  לגישור הקהילתי, נשענת על האמונה,  המחלקה 
בקהילה הוא הדרך הנכונה והיעילה ביותר ליישוב מחלוקות 
וסכסוכים בין תושבים שהקשר ביניהם אינו חד פעמי אלא 
זוהי דרך שמאפשרת הגעה להסכמות תוך שימור  מתמשך. 
ומומחים  מנוסים  מגשרים  במחלקה  הצדדים.  בין  היחסים 
כל  לרשות  שירותיהם  את  שמעמידים  שונים  בתחומים 

הגורמים בקהילה בתשלום סמלי בלבד.

גישור  שירותי  לקבל  ניתן  תקוה"  פתח  "גישור  במרכז 
בתחומים מגוונים אחרים: סכסוכים עסקיים )פירוק ושיתוף, 
בעבודה  סכסוכים  ועוד(,  משנה  וקבלני  קבלן  ספק-לקוח, 
ועוד(,   שכר  לעבודה,  עמיתים  –עובד,  מנהל  )מעסיק-עובד, 
אחים  מבוגרים,  הורים  ובנים,  )הורים  במשפחה  סכסוכים 
הורי,  תיאום  ב',  פרק  בית,  )שלום  בזוגיות  בעיות  ועוד(, 
גירושין ועוד(, סכסוכים בנושאי צרכנות )צרכן-מוכר, צרכן 
ועוד(,  בנייה, הסכמי קבלן-קונה  )ליקויי  בנייה  ועוד(,  יצרן 
ביטוח, סכסוכים שתלויים ועומדים בבית משפט. וכאמור גם 

בנושא סכסוכים בקהילה.

חשיפה,  ערב  התקיים  קהילתי,  לגישור  המחלקה  הקמת  עם 
ראשון בסדרה, שבו נכחו נציגי ועדי שכונות ופעילי שכונות 
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המשך בעמוד 22<

מקימי מרכז "גישור פתח תקוה" 
והמחלקה לגישור קהילתי

צדוק בן משה - תושב פתח תקווה, יו"ר ועד כפר 
גנים ג' וחבר מועצת העיר. עוסק בפעילות ענפה 

למען תושבי העיר. פעיל במיזמים, בפרויקטים 
ובאירועים למען הקהילה. 

עו"ד שירן רובינשטיין - תושבת פתח תקווה, 
בעלת תואר במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב 
בהצטיינות. מתמחה בביטוח ורשלנות מקצועית. 

מגשרת בתחום הביטוח, סכסוכים משפטיים, 
עסקים, צרכנות וקהילה. חברה לשעבר בביה"ד המשמעתי 

בלשכת עוה"ד.

דרורה גבע - תושבת פתח תקווה ומגשרת 
ותיקה ומנוסה בתחומי משפחה, זוגיות, עסקים 

וקהילה, בעלת תואר שני, ומנחה לגישור לצעירים 
ומבוגרים, שכיהנה בעבר כמנהלת מרכז הגישור 

באוניברסיטת ת"א. 

אבי זמלר - תושב פתח תקווה ומגשר ותיק 
ומנוסה בתחום הגישור העסקי ויחסי עבודה, 
שכיהן בעבר כמנכ"ל חברות גדולות וידועות 

במשק. 

עו"ד שחר זמלר - תושב פתח תקווה ומבעלי 
משרד עוה"ד זמלר ושות', מגשר מוסמך בתחום 

הנזיקין, ביטוח, סכסוכי עבודה וגישור עסקי.

יניב זמלר - תושב פתח תקווה, משפטן ומגשר 
בתחום הצרכנות. עוסק בייעוץ עסקי ובינלאומי 

לחברות הייטק.

את הצדדים: כלכלים, רגשיים, משפטיים וסביבתיים.כמו-כן, בגישור קיימת התייחסות לכל ההיבטים שמטרידים המעורבות הישירה של הצדדים בהליך הגישור ובתוצאותיו. סכסוכים, הליך הגישור זוכה להצלחה הרבה ביותר, עקב לגישור. מחקרים הראו, כי מבין הדרכים השונות ליישוב עניינים רבים שמגיעים לבית המשפט, נבחנים ומופנים תחילה על פי הגישה הרווחת בעולם בכלל ובישראל בפרט, גם לסייע לצדדים להגיע להסכם מקובל על כל אחד מהם.המגשר, שעבר הכשרה ספציפית לניהול הליך הגישור, הוא את צורכיהם האמתיים ולגבש פתרונות הולמים. תפקיד ניטרלית, חסויה ודיסקרטית להביע את עמדותיהם, להגדיר תנאים מתאימים להקשבה ולהידברות ומספק להם מסגרת בגישור, צד שלישי בלתי תלוי, המגשר, יוצר עבור הצדדים בהליך גישור הצדדים מגיעים למצב של WIN WIN. על קצה המזלג - מהו גישור?

בעיר. מהמפגש עלה הצורך החיוני בקיומו של הליך גישור 

בקהילה בשכונות בעיר, בין פרטים ובין קבוצות שונות.

כיצד נערך הגישור?
מגשר,  עם  נפגשים  לסכסוך  "הצדדים  זמלר:  שחר  עו"ד 
מטרת  להידברות.  הצדדים  את  שמנחה  ניטרלי,  צד  שהוא 
שותפים  הצדדים  כאשר  להסכמות,  הגעה  היא  ההידברות 
בפגישה  שנאמרים  שהדברים  לומר  חשוב  לתהליך.  ישירים 
הצדדים  התהליך  בסיום  חסויים.  הנם  למגשר  הצדדים  בין 
חותמים על הסכם גישור שהוא מסמך משפטי, שעל-פי רצון 

הצדדים יכול לקבל תוקף של פסק דין לכל עניין ודבר."

מהו משך הליך הגישור?
עו"ד שחר זמלר: "תלוי בצדדים ובמורכבות של המחלוקות. 
עד  בשניים  הגישור  מסתיים  עסקיים  בעניינים  בדרך-כלל 
כשעתיים-שלוש.  פגישה  כל  משך  כאשר  מפגשים,  שלושה 
הפגישות נערכות בזמן שמתאים לצדדים ולמגשר. התהליך 
מסתיים בדרך-כלל לאחר שבועות ספורים או אף פחות מכך, 

ולעתים מסתיים אחרי פגישה אחת בלבד."

האם יש להביא עורכי דין להליך הגישור?
אם  דין.  עורכי  לנוכחות  חובה  "אין  זמלר:  שחר  עו"ד 
לצדדים יש עורכי דין, ניתן לשתפם בתהליך כליווי לצדדים 
העניין  בעלי  הם  לגישור  הצדדים  להסכמות.  וכמסייעים 
המרכזיים, וודאי שהם יודעים מה האינטרס שלהם. המגשר 
יותר את הצרכים שלהם  טוב  להבין  להם  הניטראלי מסייע 

ולהביא אותם לידי הסכמות."

מהם יתרונות הגישור?
מהיר  הגישור  הליך  ובעלויות.  בזמן  "חיסכון  זמלר:  יניב 
הגישור  הליך  יותר.  זול  גם  הוא  ולכן  השיפוטי,  מההליך 
באווירה  עמדתם  את  לבטא  הזדמנות  לצדדים  מאפשר 
בבית  הנדרשים  הפורמליים  הכללים  ללא  ורגועה,  נינוחה 
מקובל  להסכם  להגיע  שמאפשר  גמיש  הליך  זהו  המשפט. 
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       צמיחתו של רעיון
ראשיתו של הגישור בקהילה בארצות הברית הייתה במהלך שנות השבעים של המאה הקודמת. במטרה להקל על העומס 
הרב ששרר על מערכות המשפט הוחלט על תכנית ניסיונית של "מרכזי צדק שכונתיים"  בהם הופעלו מגוון שיטות ליישוב 

סכסוכים ובהן גישור. הקמתם לוותה בתחושה שאזרחים רבים נמנעים מלפתור סכסוכים דרך מערכת בתי המשפט שבהם 
הם מרגישים אבודים ומחויבים להוצאות רבות. לצד מרכזי הצדק השכונתיים שצמחו מתוך הזרם הממסדי-שיפוטי, התפתחה 

תפיסת האקטיביזם החברתי,  שראתה במרכזים מנגנונים לפיתוח ובינוי קהילה ולטיפוח מנהיגות מקומית רב-תרבותית תוך 
שימוש במנגנונים דמוקרטיים, כמו תהליכי שיתוף ציבור, בניית הסכמות, תכניות חינוך בקהילה וכדומה.  העשייה והידע על 

אודות יישוב סכסוכים, לרבות הגישור והדיאלוג בקהילה, בישראל צומחים בשנים האחרונות בשנים האחרונות הוקמו בארץ 
מרכזי גישור בקהילה בשורה של יישובים, המשמשים לא רק כמנגנון ליישוב מחלוקות, אלא גם כאמצעי לפיתוח הקהילה, 
לקידום הסובלנות, לצמצום השסעים ולשיפור רווחת החיים.  כעת, שירות זה ניתן אף בעיר פתח תקווה לכל תושבי העיר, 

במרכז "גישור פתח תקוה".

על כל הצדדים מבלי לקפח אף אחד מהם. הצדדים שותפים 
הסיכון  ואת  הוודאות  אי  את  מעצמם  וחוסכים  להסכמות 
שבהליך המשפטי. כמו-כן, הסכם שמושג בגישור נקבע על 
לציין  חשוב  ידם.  על  נשמר  אף  ולכן  עצמם,  הצדדים  ידי 
שההשתתפות בגישור אינה מונעת מהצדדים לשוב ולהתדיין 
בבית המשפט, או לפנות לכל דרך אחרת על מנת ליישב את 
הסכסוך. בנוסף לכך, הליך הגישור הנו פרטי וחשאי, כאשר 
כך  נשמרת  הסודיות  להתפרסם.  עשוי  משפטי  הליך  מנגד 
שהדברים שנאמרים במסגרת הליך הגישור על ידי צד אחד 
יועברו לצד השני, אלא בהסכמת הדובר, ואינם יכולים  לא 
לבית  בבית המשפט, במידה שיעבור הסכסוך  ראיה  לשמש 

המשפט או בכל מקרה אחר."

בסכסוך  המעורבים  הצדדים  בקהילה  "בגישור  זמלר:  אבי 
מערכת  ביניהם  נשמרת  וכך  ההסכם,  בניסוח  משתתפים 

יחסים תקינה וממושכת."

מתי ראוי להגיע להליך הגישור?
כל  ועם  עת  בכל  להגיע  ניתן  הגישור  "להליך  גבע:  דרורה 
סוג של סכסוך, אף בטרם פנייה לבית המשפט. אציין עוד 
שהמרכז שלנו מיועד לכל התושבים - לדוברי השפות עברית, 

אנגלית, רוסית, אמהרית וערבית."

אילו שירותים מספק מרכז "גישור פתח תקוה" למעט גישור?
אנשים  בין  נקודתי  סכסוכים  ליישוב  "בנוסף  גבע:  דרורה 
יצירת  של  שירותים  נותן  תקוה"  פתח  "גישור  פרטיים, 
לקהילות,  זהו תהליך שמיועד  הסכמות.  בניית  ושל  דיאלוג 
מקבלת  שבמסגרתו  שונות,  מגזריות  ולקבוצות  לארגונים 
כל  שינויים,  ומטמיעה  מחלוקות  פותרת  החלטות,  הקבוצה 
זאת בהנחיית אנשי מקצוע ותוך שימוש בכלי גישור ויישוב 
סכסוכים. כמו-כן, המרכז מקיים סדנאות שבהן מקנים כלים 
ונערכות  וסכסוכים,  מחלוקות  עם  להתמודדות  ומיומנויות 
פעילויות הכשרה למגשרים. בנוסף, פיתחתי תכנית ייחודית 
לבני-נוער  ויצירתי  יזמי  באופן  הגישור  תרבות  להטמעת 
ולילדים, ואנו מעבירים אותה באמצעות מגשרים בבתי-ספר 
רבים ברחבי הארץ, בעידוד ובהמלצה של מפקחים ממשרד 

החינוך וממרכזי גישור בקהילה. 

בעירנו,  החינוך  למערכת  גם  זאת  להכניס  היא  המטרה 
בעיר  בבתי-הספר  הגישורית  ההידברות  דרך  את  ולהטמיע 

פתח תקוה."

מדוע ראיתם לנכון להקים מחלקה לגישור קהילתי?
אבי זמלר: "המפגש היום-יומי בקהילה בין הזהויות והקבוצות 
לצמיחה  גבוה  פוטנציאל  בחובו  טומן  אנשים  של  השונות 
אישית וקהילתית, אך גם לניכור, למתחים ולסכסוכים. מדובר 

ויחסים  משותפים  צרכים  בדרך-כלל,  להם,  שיש  בצדדים 
מתמשכים, ולכן הליך הגישור מאוד מתאים לפתרון סכסוכים 
ביניהם. הדבר מחייב התייחסות לכלל ההיבטים של הסכסוך, 

על-מנת למנוע הידרדרות ביחסים בין הצדדים." 

צדוק בן משה: "כמי שאיכות החיים של תושבי העיר חשובה 
שניתן  זה,  חשוב  למיזם  שותף  להיות  שמח  אני  ביותר,  לו 
המרכז  בארץ.  אחרות  בערים  שקיים  כפי  לתושב,  כשירות 
שם לעצמו למטרה להעלות את איכות החיים בעיר תוך עידוד 
חברתי באמצעות  שינוי  ליצור  וכן  דיאלוג,  ויצירת  סובלנות 
עם  להתמודדות  אחריות  לקיחת  תוך  הקהילה,  העצמת 
קונפליקטים בה. אנו נשמח לשתף פעולה עם גורמים שונים 
בבית- הורים  ועדי  עם  השכונות,  ועדי  עם  לרבות  בעיר, 

הספר, עם השיטור הקהילתי וכדומה.

פתח   39 זולא  אמיל  ברחוב  במרכז  מתבצעים  הגישורים 
ניתן  גישור  תיאום  או  שאלות  שאילת  קשר,  ליצירת  תקוה. 

 kfarganim@gmail.com  :בדוא"ל
או בטלפון:  074-7115612
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מרגישים  חוויות,  חווים  שלנו  הילדים  רגע  וכל  יום  בכל 
מתעניינים בשלומם,  אנו  יום  מידי  חלומות.  וחולמים  רגשות 
החברה...   אצל  בחוג,  במסיבה,  ספר,  בבית  היה  שואלים איך 
לא יציק  יצחקו, שאף אחד  טוב, שישחקו,  שואפים  שהיה להם 
מהמקום  רע.  לנו  רע,  כשלהם  כי  לבכות.  להם  יגרום  או  להם 
 של ההזדהות עם הכאב שלהם כמעט בלתי אפשר לעזור להם. 

"כיף",  "מגניב",  אחת,  במילה  החוויה  את  מסכמים  הם  והם, 
בשבילם,  שם  להיות  לשמוע,  לדעת,  צמאים  ואנחנו  "אחלה" 
לעזור, לשמוח בשמחתם, או להיות עצובים ביחד איתם וללמד 

אותם שהכול בסדר.

צעיר.  מגיל  לבסס  צריך  ושיתוף  תקשורת  של  יחסים  מערכת 
לא לכולם זה בא טבעי, לעיתים יש ללמד את הילד לבטא את 
רגשותיו, ולהסביר שכל רגש הוא לגיטימי. אין רגש "טוב" או 
למקומות  אותם  ולתעל  מקום  לרגשות  לתת  חשוב  "רע".  רגש 
שיקדמו את הילדים כי בסך הכל אנחנו רוצים שהם יקבלו כלים 

להתמודד כדי שיגדלו להיות ילדים חברותיים, רגישים, אחראים 
ובעל מודעות עצמית.

שלנו  הילדים  את  ללמד  לנו  מאפשרת  שלי"  החוויות  "מחברת 
לזהות את הרגש ולכתוב כיצד התמודדו איתו. בעזרתה תוכלו 
ילדכם  את  מעסיקות  רגשות  ואיזה  עברו  חוויות  איזה  להבין 

ותוכלו לנהל שיחה מקדמת ומשתפת ולבלות זמן איכות.

לרכישת המחברת במחיר מוזל קוראי עיתון כפר גנים

ציינו קוד קופון 0308 בטלפון 052-8658460

עצוב לי אמא. זה בסדר?
כל ילד רוצה שיקשיבו לו, לרגשות שלו, אבל לפעמים גם 

המבוגרים לא תמיד יודעים מה הדבר הנכון לומר, איך צריך 
להתמודד, מה להגיד בשביל לנחם... וקיימת המחשבה שאם 

• רויטל וילמובסקינתעלם זה יעבור...  אז זהו שלא!

הקניית מיומנות
למידה להורים ולילדים

רויטל וילמובסקי, מדריכת הורים וילדים בהקניית מיומנויות 
למידה, מחברת "מחברת החוויות שלי" 

אין  בדירה  בהתאהבות  כשמדובר  גם  דייט,  בבליינד  כמו  ממש 
הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. קניית דירה היא בחלקה הגדול 
והראשוני אמוציונאלית ומושפעת מגורמים שאותם חווה המבקר 
בדירה. בתהליך זה מופעלים החושים שלנו: הראייה, השמיעה, 
משולה  דירה  קניית  המישוש.  חוש  גם  ולעיתים  הריח  חוש 
קבלת  בתהליך  קריטיות  הן  הראשונות  והדקות  להתאהבות, 
ההחלטות של הקונה, בעיקר בתת מודע. זהו השלב שבו התת 
מודע מחליט: GO\NOT GO , האם הדירה תעלה לשלב הבא של 

קבלת ההחלטות הרציונליות או שתיפסל על הסף.

לפני כעשרים שנה איבדתי את חוש הטעם והריח בשל אלרגייה 
והריח,  הטעם  חוש  אלי  חזרו  כאשר  מה,  זמן  לפני  חריפה. 
גיליתי שוב עולם שלם ומדהים של ריחות וטעמים. מאז לחוש 
הרבים,  ולריחות  דירות,  כמתווך  בעבודתי  חשוב  תפקיד  הריח 
שמציפים אותי בכניסה לבניין ובדירה המוצעת למכירה, נודעת 
חשיבות רבה בהליך קניית הדירה. לא אחת קרה שנכנסתי לדירה 
וריחות לא נעימים הציפו את חושיי, ריחות שנדמו כאילו זה עתה 
מישהו החליף טיטול לתינוק או ריחות חריפים של טיגון. ריחות 
לא נעימים אלה עוררו בי דחייה מיידית. כמוני, כך גם הקונים 
הפוטנציאליים )שאני מקווה שהם בריאים ומריחים( מתאהבים 

בדירה בעזרת החושים.

מוכרים דירה?- היו מודעים והתייחסו לכך בכובד ראש!
למעלית  הקומתי,  ללובי  מהדירה  צאו  הקונים,  של  בואם  לפני 
וללובי הבניין ובחנו את הריח. אם יש ריחות לא נעימים, טפלו 

בהם מבעוד מועד:

אווררו ובשמו כל מקום שבו גיליתם ריח רע )גם בלובי ובמעלית(.

 אווררו את הדירה והשאירו פתחי אוורור.

 הדליקו נרות ריחניים או מקלות מבושמים לפני הגעת המבקרים.

 אווררו, נקו ובשמו את חדרי השירותים ואת האסלות.

אפייה  ריחות  המבקרים:  להגעת  בסמוך  עוגה  לאפות  מומלץ 
למבקר  שנותנים  ורצויים  טובים  ריחות  הם  קלים  ובישולים 

תחושת ביתיות. 

לכן  הפוכה,  פעולה  בדיוק  יעשה  טיגון,  של  ריח  זאת,  לעומת 
הימנעו מטיגון טרם הצגת הדירה לקונים פוטנציאליים.

הנעימו ובשמו למבקר את השהייה בדירתכם, ובכך עזרו לו 
לקבל בתת מודע החלטות חיוביות.

על ריח ועל קליק מיידי
זה מתחיל בכניסה לגינת הבניין ולמגרש החניה וממשיך בכניסה ללובי, למעלית ולדירה 

עצמה. לחושים שלנו תפקיד חשוב ברושם הראשוני שנחווה בבואנו לרכוש דירה

מוגש באדיבות דורון קורן בעל משרד דורונדל"ן – 
ייעוץ ושווק נדל"ן שבקניון גנים.

• דורון קורן
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- כתבת פרסומת -

רימקס עוצמה
לוחמי הגטו 32, כפר גנים, פ"ת | 03-9242878

אשמח לעמוד לשירותכם בכל עת,
חניתה ילין, מומחית לנדל"ן בכפר גנים

054-4723517

לעבור או לא לעבור
זו השאלה

לתושבי השכונה הוותיקה קשה לוותר על גודל הדירה לטובת דירה חדשה 
אך צפופה יותר

שכונת כפר גנים א' וכפר גנים ב' מאופיינות באוכלוסייה ותיקה 
בעיקרה. במרוץ השנים, הן האוכלוסייה הוותיקה והן הצעירה 
בשכונה  חדשות  לדירות  מחייתם  תנאי  את  לשדרג  מעוניינות 
החדשה. הקושי של אוכלוסייה זו הוא לוותר על הנוחות בדירה 
מרווחת,  גם אם  ישנה, ולעבור לדירות חדשות, שהן על פי 
רוב בעלות חדרים קטנים, מרפסת שמש המשפרת את המרחב, 
לדירה  מעבר  הביטחון.  תחושת  שמקנה  דירתי  ממ"ד  ובעלות 
חדשה, בשכונה חדשה, מצריך תוספת כספית לא מבוטלת של 

כמה מאות אלפי שקלים. 

הדילמה אצל תושב השכונות הוותיקות היא האם לשפץ שיפוץ 
בבניין  מגורים  על  ולוותר  בה,  ולהישאר  דירתו  את  מסיבי 
לבצע  מנת  נכבד על  לגייס סכום  או  כל מאפייניו,  חדש  על 

את המעבר.

תהליכי מעבר דירה ושיפוץ דירה הינם תהליכים לא פשוטים, 
בעיקר מבחינה  כלכלית, נפשית ומשפחתית.

ששקלתי  ב',  גנים  כפר  כתושבת  עצמי,  על  להעיד  ביכולתי 
מושקעת,  הלא  אך  היפה  דירתי  את  למכור  קודמות  בשנים 
בכפר גנים, על מנת לעבור לכפר גנים ג'. חיפשתי דירה דומה 
במאפייניה לדירתי ולא מצאתי. על כן, החלטנו לשפץ שיפוץ 

מאסיבי את הדירה ולהישאר בה.

לשלי,  דומה  החלטה  שקיבלו  שלי,  רבים  לקוחות  לעומתי, 
החליטו על אף השיפוץ  לממש את המעבר, ולמכור את דירתם 
את  לשדרג  הרצון  חדשה.  לשכונה  מעבר  לטובת  המשופצת 
מכך  כתוצאה  הכף.   את  הכריע  הנכס,  וגיל  המגורים  סביבת 
הפסידו כסף רב. במצד אחד, השקיעו ממון רב בשיפוץ דירתם, 

ובתקופה זו גדל הפער בין מחירי הדירות בין השכונות.

אני כאן, כתושבת השכונה וכמומחית לנדל"ן בכפר גנים, כדי 
לסייע וללוות אתכם בתהליך המכירה והרכישה. אשמח להעריך 
ויחד  קפה.  כוס  על  בפגישה  מקצועית,  הערכה  דירתכם,  את 

לראות את הנולד.
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למיטל מבנה גוף שעון חול קלאסי, עם קימורים רכים
המעניקים מראה נשי וסקסי.

לבעלות מבנה גוף של שעון חול, פרופורציות מאוזנות בין
פלג הגוף העליון לבין פלג הגוף התחתון אשר מתמזגים

בהרמוניה על ידי מותן צרה.

ההמלצה היא: לשמור על הפרופורציות המחמיאות
 ולבחור בגדים שידגישו את המותניים הצרים, 

להימנע מגזרות רחבות ומטשטשות, לדוגמא:
חולצות המונחות קרוב לגוף מבדים דקים וקלים, 
שמלות בגזרת שעון חול, צרות באיזור המותניים,

מכנסיים וחצאיות בגזרה גבוהה להם ניתן להוסיף
 חגורה רחבה וכיוצ"ב.

היתרון הגדול של בעלות מבנה גוף שעון חול
היא העובדה כי גופן פרופורציונלי וללא נקודות

תורפה  המצריכה תיקון. 

ב- 21/10/15 הבוטיק המטייל טלבישי אותי, מגיע לאירוע בפתח תקווה!
רחוב פנחס מאירי 39/47 פתח תקווה | שעות המכירה: 18:00 עד 23:00

לערב שכולו סטיילינג ומכירת בגדי נשים חוויתיים, מלאים בנשיות, פרגון והנאה, על קפה ועוגה. 
בבוטיק פרטי אופנה מיבוא, בגדי מעצבים, מותגים ואקקססוריז עד מידה 48 ובמחירים שווים לכל נפש.

ornitrbiv@gmail.com :המעוניינות להופיע במדור מוזמנות לשלוח מייל ותמונה לדוא"ל

מתלבשת החודש: מיטל בר זוהר, 
בת 38, אמא ל-3 מתוקים, מאמנת ומלווה אנשי עסקים לשמוח ולהרוויח. 
נהנית מכל מה שהיא עושה ומאמינה שאהבה ויופי מתחילים בקבלה עצמית אמיתית!!!

אחרי

את מיטל הלבשתי בחצאית פעמון מדליקה בצבע כחול,
שמדגישה היטב את מותניה, יחד עם חולצה דקה שנחה

בקלילות על גופה, והתוצאה –
מראה רטרו מדליק שמדגיש את מבנה הגופה הנשי. 

לפני

ילינג אישי טל אהרוןסטי
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סנדוויצ‘ים, סלטים, טוסטים, שקשוקה
שתיה חמה/קרה

מוצרים
ללא גלוטן

  

1 ב- 15 ₪        2 ב- 28 ₪

חלות לשבת
 לחמניות / מקמח מלא ללא סוכר

עוגות ועוגיות ללא סוכר
לחמים מיוחדים
ג‘חנון מלאווח

עוגות ליום הולדת

054-7720300 • 03-9192677
שעות פתיחה: א-ה 20:00-06:00 יום ו 06:00 עד שעה לפני כניסת השבת

רח‘ לוחמי הגטו 36, כפר גנים, פתח תקוה
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הצד שלה הצד שלו

איילה אדלר, צורפת ומעצבת תכשיטים     
טלפון:0504014431

   email:ayalaajewelry@gmail.com

גדולים  קולרים  בקולרים.  צווארנו  את  נכסה  הזה  החורף 
ושרשראות קולר מוזהבות, קולרים פיסוליים ושלל צורות. כמה 
שיותר גדול ובולט יותר יפה. המתכות ישתלבו במוטיבים שבטיים 

בהם עורות של בעלי חיים וגדילים )פרינג׳(. 

החורף הזה יתאפיין בהמון פנינים, בין אם בצמידים, עגילי טיפה 
או שרשראות. זו מגמה מדהימה, הפנינה הישנה והטובה נהפכת 
למשהו מודרני ומתוחכם למדי. מוצר מדהים של הטבע המופיע 
כל  את  המקיפות  מיוחדות  טבעות  שונים,  ומרקמים  בצבעים 

האצבעות וכמובן שנראה את הפנינים כקולר סביב הצוואר.

עגיל  איבדת  אם  אז  הבודד",  "העגיל  טרנד  הנו  חורף  והפתעת 
אחד מתוך זוג יש לך מזל, את יכולה לענוד את העגיל שנשאר 
ולהיות הכי אופנתית שיש. עגיל אחד בודד גדול מאד שמושך 
את תשומת הלב. בדרך כלל ארוך וצבעוני, בעל נוכחות מרשימה 

בצורה ובטקסטורה בצורות גאומטריות תלת ממדיות.

אקנח במה שמחזיר אותנו לאופנת שנות ה 70, הגדילים )פרינג׳(.
הגדילים היו ההשראה הגדולה של 1970, כיום הם מופיעים לא רק 
בנעליים, תיקים, שמלות וחולצות, אלה גם על עגילים שרשראות 

וצמידים הממוקמים גבוה בשורש כף היד.  

הטרנדים החמים בעולם 
התכשיטים חורף 2016 

עקבתי אחרי שבוע האופנה בעולם 
באדיקות, ושרדתי כדי לספר שחורף זה 

יחזיר אותנו לתקופות ישנות ואהובות

איציק יוספן

לאחרונה, נשמעים קולות רבים הקוראים לבטל את קיום משחקי 
אלו  לקריאות  בשבת.  בישראל  המקצועניות  הכדורגל  ליגות 
הצטרף בית הדין לעבודה שקבע בחודש אוגוסט השנה, כי משחקי 
הכדורגל בשבתות מהווים עבירה פלילית. הרשו לי להסביר כיצד 
אני רואה את פני הדברים. ראשית, יש לבחון את הסוגיה לפי 
מודל של יחסי עובד מעביד, הכדורגל הישראלי נחשב לתאגיד 
שחקן  ולהיות  והפסד.  רווח  ביחידות  הנמדד  דבר,  לכל  כלכלי 
וכשם  המקצועות.  ככל  מקצוע  הינו  בישראל,  מקצועי  כדורגל 
שחברות מסחריות רבות במשק מעסיקות עובדים בשבת, כך גם 
מנהלת הליגה צריכה לנהוג, ולשמור לעצמה את הזכות לקבוע 
מדיניות לפיה העובדים יעבדו ביום שבת. כדורגלן אשר מעונין 
את  בחשבון  לקחת  צריך  המקצועניות,  מהליגות  באחת  לשחק 
למדיניות,  עצמו  את  ולהתאים  עבודתו  במקום  העבודה  שעות 
משמעותו  בשבת  המשחקים  ביטול  שנית,  השבת.  משחק  כולל 
הפרת הסכמים מסחריים עם גופי שידור ונותני חסויות, שבצדן 

קנסות עצומים שההתאחדות לכדורגל לא תוכל לעמוד בהם. 

ונחזור לשבת המשפחתית  נניח בצד את האינטרס העסקי  ואם 
כפי שאני חוויתי אותה, אני מאחל לכל ילדי ישראל שבתות של 
לייצר  ניתן  שבו  בשבוע  היחידי  היום  הוא  השבת  יום  כדורגל. 
חיילים,  ספר,  בתי  תלמידי  לכולם:  ולאפשר  משפחתית  חוויה 
בעלי משפחות, לקחת אתנחתא משגרת השבוע וליהנות מכדורגל 

ישראלי במיטבו.

מקום  אין  היהודית,  והמסורת  לדת  רוכש  שאני  הכבוד  כל  עם 
להמונים  שייך  היה  ומעולם  מאז  הכדורגל  וספורט.  דת  לערבב 

ומוטב שיישאר כך ויפה שעה אחת קודם.  

ומי ייתן ותכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה.

שנה טובה ומתוקה

עוד שבת של כדורגל
בזיכרונות ילדותי ימי שבת היו חגיגת 

כדורגל משפחתית. במגרש האורווה הישן 
במשחקיה של מכבי פתח תקווה, צמודים 
לרדיו ומאזינים לתוכנית האגדית "שירים 
ושערים". אחרי עשורים רבים של חגיגת 

הכדורגל בשבת ניצבת בסכנה
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אורתודונטית מומחית ד“ר נעמי בכור
ליישור שינים ולסתות

ד“ר נעמי בכור והחיוך שלך מוווווושלם!
רח' שושן ימין 17 פתח תקווה (מול קניון כ. גנים)  052-8753619 | 03-9233456 

ברכות ואחולים 
לירדן סויסה

לסיום טיפול 
אורתודונטי מושלם

שתהיה לך
 תמיד סיבה לחייך 

ד“ר נעמי בכור
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מועדי סדנאות
מפורסמים בפיסבוק:
’נעמה אופיר עוגות מעוצבות‘

עוגות מעוצבות
לימי הולדת ואירועים

הפעלות לימי הולדת

סדנאות
למתחילים ומתקדמים

עוגת זילוף החל מ-250 ₪ | בצק סוכר החל מ-300 ₪

להזמנות - 050-8500031להזמנות - 050-8500031

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

ענת זפרנימשפחה בהתבגרות

רק מילה טובה 
מרווה קולינס, דליה דורנר, אדיר מילר ומנהלת סניף בנק... ענת זפרני מגלה את הסוד 

להצלחה. איך לגדל ילדים מצליחים? 

בדורנו,  הטובה  דגולה,  מורה  על  מספרים 
מרווה קולינס, נולדה בארצות הברית בשנות 
ה-40. בתקופה שנשים בכלל ונשים שחורות 
התקדמותן  ביכולת  מוגבלות  היו  בפרט, 
להן  שהוצע  התפקידים  טווח  המקצועית, 
היה מצומצם ומוגבל. למזלה, אביה האמין בה, 
ואמר לה שבכל תחום בו תבחר לעסוק – תצליח. והיא 
הצליחה. היא הצליחה כל כך ששני נשיאים של ארצות הברית 
החינוך.  מזכירת  להיות  לה  והציעו  אישי  באופן  אליה  צלצלו 
לשניהם, אגב, היא ענתה "תודה – אבל היעוד שלי להיות מורה" 

והמשיכה ללמד.

עמדה  דורנר,  דליה  הגברת  בדימוס  השופטת 
ליד מיטת אביה הגוסס כשהוא אמר לאשתו 
דורנר  ודליה  הצעיר  בנו  ילדיו,  ושני 
תטפל  היא  תגדל,  שהילדה  "חכי  ה'בוגרת': 
בכם". והיא רק בת 10! משפט אחד זה יכול 
)"כבר  קורבנית  עולם  תפיסת  להצמיח  היה 
מגיל צעיר הפילו עלי אחריות עצומה"( התפרש 
אצל אישה מופלאה זו, כפשוטו – "אם אבי סומך עלי, ועוד בגיל 
כל כך צעיר, סימן שאני מסוגלת". ודליה דורנר, שופטת בית 
המשפט העליון בדימוס, הצליחה מעל ומעבר עד שהפכה להיות 

מועמדת לנשיאות.

"שיחת  בתכניתו  ראיין  יובל  יורם  פרופסור 
שסיפר  מילר,  אדיר  הקומיקאי  את  נפש", 
בו  מהבית  שואב  הוא  האדיר  הכוח  שאת 
צמח. אמו- הדמות המשמעותית בחייו, תמיד 
קיבלה ומקבלת את פניו במאור פנים ונותנת 

לו, את התחושה שכל דקה איתו היא זכות.

בסדנה  שהשתתפה  דתיה,  בנק  מנהלת  בדוי(  )שם  חנה 
שהעברתי, סיפרה שאביה נהג לקחת כל אחד מתשעת ילדיו, 
ביום הראשון לפני כיתה א', בשעה 4:00 לפנות בוקר, אל השוק, 
"על מנת שנבין, שאם לא נלמד ונתקדם, נאלץ לקום כל בוקר 

האחים  תשעת  כל  קשה".  בעבודה  היום  את  ולפתוח  מוקדם 
מכהנים בתפקידים בכירים במשק.

ידי הורים, ערכה לא יסולא בפז.  המילה הטובה שנאמרת על 
מחקרים עדכניים מוכיחים שאנו שומעים את הורינו פי כמה 
לעיתים  במוח,  נרשמת  חיובית  אמירה  אחר.  אדם  כל  מאשר 
לנצח, ויכולה להוות מקור לצמיחה וגדילה, לכוח בעת משברים, 

ובסיס לבניית ערך עצמי.

להזיק  יכולת  רעה  למילה   – זיכרון  לתאי  טיפקס  אין  זכרו, 
בעוצמה חזקה מאוד ולעיתים בצורה בלתי הפיכה.

למתנות  בהתפעלות  נתייחס  בואו  החדשה  השנה  של  בפתחה 
שהם  קוצניים  יצורים  לאותם  גם  ילדינו.  שקיבלנו,  הנפלאות 
הופכים להיות בגיל ההתבגרות, מלאי תלונות וחסרי סבלנות, 
זהו מעטה, שומר מסך שלהם כדי "להראות לנו" שהם בוגרים, 
מתחת לכיסוי הזה נשאר הילד שלנו שצריך ורוצה את המילה 

הטובה החיוך והחיזוק.

אדיר מילר

דליה דורנר

מרווה קולינס

איך עושים זאת?
1.  חושבים על תכונה אחת חיובית וחזקה ובולטת במתבגר /ילד. 

בעזרת  הצלחה  שמוכיחות  דוגמאות  שתי  לפחות  2.  אוספים 
תכונה זו.

את     אדם  לאותו  כותבים  או  אומרים  נעימה,  3.בהזדמנות 
הדברים.

שנה טובה מלאת בריאות ושפע הצלחות. 
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יומ ב’ - מעגל תינוקות
בשעה 10:15סבב 1
בשעה 11:00סבב 2

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

ים
גנ

שבט תינוקות 

ים
גנ

שבט תינוקות 

יומ ד’ - �דנאות
בשעה 17:00

סוס מרהיב מגומי7.10
כלב מעץ על גלגלים14.10
צפרדע חייכנית21.10

אוקטובר בקניונ גנימאוקטובר בקניונ גנימ
תערוכת הצורפות

קיפוד נעים למגע28.10

אוהבימ את החיותאוהבימ את החיות

הלוחשת לחיות
מופע גדול ומיוחד של

החברה הטובה והנאמנה של כל החיות
 במופע הרפתקני ואקזוטי

מופע שכולו חוויה קסומה, מעניינת ומרתקת
בה נחשפים הורים וילדים לחיות אקזוטיות כגון:

 איגואנה, נחשים, טרנטולות, סנאי מעופף ועוד...

יומ חמישי ה-22.10 בשעה 17:30

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

חג 
סוכות
שמח

בס“ד
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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

אמא מחליפה
נתקלתם לאחרונה בגור חתלתולים עזוב ברחוב, וחשבתם לאמץ?  כמה טיפים חשובים 

כשמאמצים גור חתולים קטן

בעיצומה,  החתולים  גורי  המלטת  תקופת 
נמשכות  הגורים  יללות  כי  נדמה  ולעיתים 
אף  על  אליהם.  יוצא  ליבנו  הפסק,  ללא 
הוא  ברחוב  המיילל  חתול  כל  לא  היללות, 
תחזור  שאמו  אפשרות  קיימת  נטוש,  חתול 
אליו בכל רגע. עקבו אחריו, אל תיגשו מיד, 
במידה והיללות נמשכות ואימו אינה חוזרת, 
אליו  להתקרב  ניתן  שעות,  מספר  כעבור 

ולאמצו.

גיל הגור
שלבי  לפי  הגור  גיל  את  להעריך  ניתן 
יומיים  בן  כשהגור  הפיזית.  התפתחותו 
שלושה נושר חבל התבור, בגיל עשרה ימים 
עיניו נפקחות, ושיני החלב מתחילות לצמוח, 

שבועיים עד ארבעה שבועות לאחר ההמלטה, ומסיימות לבקוע 
בגיל שמונה שבועות. כמו כן ניתן להבחין בגיל הגור לפי אוזניו, 
מרגע הלידה ועד גיל שבועיים, הן סגורות ומקופלות, לאחר מכן 

הן מתחילות להתיישר.

סביבת מחיה
גורי חתולים אינם יודעים לווסת את חום גופם בעצמם, ולכן יש 
להניח אותם בסביבה חמימה, מרופדת בשמיכה ומתחתיה בקבוק 

או כרית חימום.

מזון והאכלה
איך? עד גיל שלושה שבועות הגור יונק, הוא מסוגל ללקק או 
לאכול, יש להאכילו באמצעות מזרק או בקבוק הנקה. האכלה לא 
נכונה מבקבוק יכולה לגרום לדלקת ריאות עקב שאיפת עודפי 

חלב למערכת הנשימה.

מה? חתולים צעירים ניזונים מחלב המורכב מחלבון ושומן, לא 
לגורי  שמיועד  חלב  תחליף  אלא  פרה,  חלב  לגור  לתת  מומלץ 
חתולים. במקרים דחופים ניתן להשתמש בתחליף חלב לתינוקות. 

לאחר שלושה שבועות ניתן לשלב מזון רך בנוסף לחלב בבקבוק 
עד שהגור נגמל מהיניקה.

כמה? 10-12 פעמים ביום! אופן החישוב הוא 25 מ"ל למאה גרם 
משקל גוף ולחלק במספר האכלות במשך היום. 

ניקיון צרכים 
הגור אינו יודע לעשות צרכים בעצמו ולכן נדרש גירוי חיצוני של 
האזור כדי שיוכל להפריש שתן או צואה. עד גיל שלושה שבועות 
בגיל  הגור.  לניקיון  חמימים  מים  עם  גפן  בצמר  להשתמש  יש 

חמישה שבועות מתחיל הגור לנקות את עצמו.

רצוי לגשת לווטרינר לשמירה על בריאות החתלתול ! בהצלחה!
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מבצעים
של אחרי החגים

לוחמי הגטו 28. כפר גנים, פ“ת טל‘. 03-9234999

כנסו עכשיו לפייסבוק "גלריה סי"
עשו לנו לייק

וגלו איזה מבצע מחכה לכם!

בכל שבוע יתפרסם ב-       מבצע

רק אצלנו בגלריה סי קרוב לבית

סט מצעים
סאטן זוגי

רק129 

סט מצעים
סאטן יחיד

רק96 

₪

₪

3
מגבות רחצה

75x140
רק ב-100 
₪

ועוד הרבה מבצעים מחכים לכם בחנות...

 • מוצרי הום סטייליג • כלי אוכל והגשה • מתנות • תכשיטים • מוצרי ספא

קרוב
לבית!
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פנינה  בעוד שחנה עקרה,  ופנינה.  חנה  נשים,  היו שתי  לאלקנה 
הייתה אם לילדים, מזלזלת ומקניטה את חנה על עקרותה.

אלקנה ניסה לפייסה ומאהבתו אליה נותן לה מהזבח, מנה אחת 
אפיים, בהשוואה לפנינה ולילדיה. בנוסף מנסה להרגיעה באומרו: 
"הלוא אנוכי טוב לך מעשרה בנים", אך חנה אינה מרפה משאיפתה 

להרות וללדת.

היא ניגשת להיכל ה', פותחת בתפילה מיוחדת לנגד עיניו של עלי 
הכהן: "והיא  מרת נפש ותתפלל על  ה' ובכה  תבכה". בתפילתה 
נודרת חנה נדר, אם תזכה בפרי בטן, תקדיש את הבן הילוד לה'. 
עלי הכהן מתבונן בה בתפילתה, ומבחין כי רק שפתיה נעות, אך 
קולה אינו נשמע. ותוהה, שמא שתויה היא, היא עונה לו: "אישה 
לפני  נפשי  ואשפוך את  ושיכר לא שתיתי  ויין  אנוכי  רוח  קשת 
ה'..." עלי  מבשר  לה  שתלך לשלום וה' ימלא את משאלתה. היא 
שבה "ופניה לא היו לה עוד", מתוך הבנה כי תפילתה התקבלה 
מכריזה  חנה   - בן-שמואל  וילדה  הרתה  הימים  בעבור  במרומים. 
בנחרצות: "אל הנער הזה התפללתי וייתן ה' לי את שאלתי אשר 

שאלתי מעמו". 

תפילת חנה יצאה מעומק הלב בבכי ותחנונים, עליה נאמר ]בבא 
לא  דמעות  שערי  ננעלו  תפילה  ששערי  "אע"פ  נ"ט,א[:  מציעא 
ושוועתי  ה'  תפילתי  "שמעה  ל"ט,י"ג[  ]תהלים  שנאמר:  ננעלו 

האזינה, אל דמעתי אל תחרש". 

תפילת חנה מהווה דוגמה לתפילה הנעשית מתוך כוונה יתרה, בכל 
רקיעים,  להבקיע  בעוצמתם  יש  שליש,  לדמעות  האברים.  רמ"ח 

ותפילה מעין זו נענית אצל האלוקים.

מחנה אנו למדים שלעולם אין להתייאש וכוחה של תפילה הבאה 
ממעמקי הלב בתוספת דמעות מועילה מאוד.         

אהובה קלייןמחכמת המקורות

בצער תלדי בנים
לא מכבר נתבשרנו כי לאחר שנים רבות  

של עקרות,  אישה בת 65  ילדה בשעה 
טובה. אהובה קליין עושה הכרות עם חנה 

המקראית שעשתה הכל למען תזכה בפרי 
בטן.

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציורי תנ"ך/אחוזה לגד ולראובן/ ציירה אהובה קליין © 
)שמן על בד(

חנה בבית אלוקים
תפילתה ללא מילים

זעקתה מרקיעה שחקים
ליבה המיית תופים.

אישה צנועה ואצילה
בקרבה נוצרת משאלה

בן יורש ותמים
חוליה בשרשרת חיים.

חנה ומשאלתה  / אהובה קליין

מילים כדרבנות בפי פנינה
כפליים אהבה בלב אלקנה
חנה  תחסה בצל השכינה

אינה נופלת ברוח האמונה.

משאת נפשה אל אלוקים
בחיל ורעדה נדר ותנאים
עלי הכהן יברכה לשלום

כהרף עין יתגשם החלום.

ל.מ הובלות
בס"ד

מעבר דירה קל ונוח ובטוח

⋅ הובלה ⋅ אריזה ⋅ אחסנה

5% הנחה
למציג מודעה זו

ביטוחמיכאל: 054-6975213
ואחריות

אריזה
ואחסנה

הובלה
לכל הארץ

www.zeev-hovalot.info

פקס: 03-9338680

קרטונים וחומרי אריזה עלינו

וסטודנטיםלחייליםהנחה 30%

וסטודנטיםלחייליםהנחה 30%
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הגבהה שקופה, יציבה ובטיחותית אינה מסתירה את הנוף, מזכוכית מחוסמת בגובה 30 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???

לאור הביקוש הרב
המבצע ממשיך עד סוף אוקטובר!

רק ב-

מעקה הגבהה מזכוכית
390 ₪ למטר אורך רק ב-

750 ₪ למ"ר
סורגים שקופים

רק ב-

מבצע! 

מבצע! 
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זוכרת את עצמה היא סובלת מבעיית  מאז ששירלי )שם בדוי( 
תכיפות ודחיפות מתן שתן. בבית הספר אף קיבלה אישור מיוחד 
להתפנות בזמן מבחנים. היום כשהיא בת שלושים ועובדת בתחום 
פרסום, היא גוזרת על עצמה גזרות המשבשות את אורח חייה.. 
היא שותה מעט וסובלת מסחרחורות.. נמנעת מנסיעות ממושכת 
ברכב וכשאינה יכולה להתאפק, מטילה את מימיה בצדי דרכים 
ומתביישת. אינה נוסעת בתחבורה ציבורית בשל חוסר השליטה 

על ההפסקות. 

הרגיזה,  השלפוחית  מתסמונת  סובלים  מהאוכלוסייה,  כ-17% 
הפרעה בתפקוד שלפוחית השתן המתבטאת בצורך מוגבר לתת 
פעמים  השלפוחית,  של  רצוניות  בלתי  התכווצויות  בשל  שתן 

רבות בשל מתח נפשי.

תסמינים:
תכיפות במתן שתן, בתדירות של פחות משעתיים  •

דחיפות במתן שתן ואי יכולת להתאפק  •
קימה במהלך הלילה לצורך השתנה  •

בריחת שתן בלתי רצונית  •

יותר  או  אחד  כאשר  רפואי  ואבחון  לבירור  לפנות  חשוב 
הגורמים  ומחלות  מצבים  לשלול  במטרה  מופיע,  מהתסמינים 
לתופעות דומות. הטיפול ברפואה מערבית כולל תרופות המרפות 

את שרירי השלפוחית ובמקרים קשים אף ניתוח.

הגוף.  ואיזון  סיני  דיקור  בעיקר  כולל  סינית  ברפואה  טיפול 
הדיקור  אורגון, ארה"ב, ערכו מחקר על השפעת  באוניברסיטת 
הסיני על תסמונת זו. שתי קבוצות של נשים טופלו בדיקור, אחת 
שניה  וקבוצה  השתן  שלפוחית  על  המשפיעות  בנקודות  דוקרה 
בנקודות הרגעה כלליות. התוצאות הראו הטבה בשתי הקבוצות, 
אך הנשים מקבוצה הראשונה דיווחו על יכולת רבה יותר לשלוט 
בסוגרים. עוד הוכח כי שילוב הרפואה הסינית בטכניקות נוספות 
כשיטת פאולה, טיפול קוגניטיבי, ביופידבק וכו' היו יעילות יותר 
המכילים  משקאות  הפחתת  חיים:  אורח  שינוי  וכן  זמן.  לאורך 

קופאין ומשקאות ממותקים ואימוץ טכניקות הרפיה והרגעה.

רבה  תודה  "אלון,  תודה:  מכתב  כתבה  שירלי  לשירלי,  בחזרה 
שהחזרת לי את איכות החיים. מי חשב שלהיות תקועה שעתיים 
בפקק יכול לשמח אותי", לאחר מספר מועט של טיפולים חשה 
וכן הפחתה בצורך למתן שתן.  רוגע נפשי שהתבטא בעבודתה 
סיימנו  התגברה.  שלה  האיפוק  יכולת  הטיפולים  שהתרבו  ככל 
15 טיפולים שהתבטאו במגמת שיפור עולה ועקבית עד לפתרון 

בעייתה כליל.

הוא   Tennis Elbow
המלווה  לפציעה  כינוי 
המרפק  באזור  בכאב 
עם השלכות לזרוע עד 
היד  תפקוד  יכולת  אי 
הכאבים.  עוצמת  עקב 
מהטניסאים  כמחצית 
זו  מתופעה  סובלים 

מכאן שמה. אך לא רק הם, גם 3% מהאוכלוסייה הכללית סובלת 
מתופעה זו, בעיקר גברים בגילאי 30-50.

בפעילות  או  בעבודה  מתמשך  מאמץ  עקב  מתרחש  הסינדרום 
ספורטיבית, המצריכה פעילות חזקה חוזרת לאורך זמן, בשרירי 
הזרוע המיישרים את שורש כף היד, האמה והזרוע.                                        

משותף,  אחד  בגיד  השרירים  אותם  של  מוצאם  אנטומית, 
שמתחבר בעצם הזרוע בחלקה החיצוני  ושם מתרכז כל המאמץ 
נוצרת  הרקמתי,  מהנזק  כתוצאה  סיבים.  מספר  לקריעת  הגורם 
על  לחץ  מופעל  מופיע  כאשר  הכאב  מקומית.   ודלקת  בצקת 
האזור הספציפי הזה. כל פעולה ואפילו הזעירה ביותר של כף 

היד והאמה מביאה ללחץ של הגיד הזה.

הכאבים מתחילים במינון נמוך ומחמירים בהדרגתיות בפעולות 
הפגועה.  ביד  משא  בהרמת  ובמיוחד  חפץ  אחיזת  סחיטה,  של 
אקטיבית.  פעילות  לאפס  לשאוף  ליד  גורמת  הכאבים  עוצמת 

במקרים החריפים ישנם כאבים גם בשעות הלילה. 

הטיפול הפיזיותרפי כולל מגוון הטיפולים החל בטפול ידני במסג' 
טיפולי  הבעיתים,   השרירים  מתיחות של  המודלק,  לגיד  עמוק 
אולטרא סאונד ממוקדים וכן טיפולי אלקטרו תרפיה ממוקדים. 
הטבה סובייקטיבית בסימפטומים חייבת להתרחש לאחר הטיפול 
השני, במידה ואין הטבה לאחר הטפול השלישי, יש לשנות את 

הטכניקה הטיפולית. 

ריפוי  צפוי  כחודש,  עד  ותק של  בעלת  התופעה  בהם  במקרים 
מלא תוך שלושה עד ארבעה שבועות, בתדירות של שני טיפולים 
בשבוע. ככל שוותק התופעה ממושך יותר, כך ידרשו טיפולים 

נוספים לריפוי התופעה.      

מי הרגיז את השלפוחית 
שלי?

טניס, מרפקים ומה 
שבינהם

.Ed.M., R.P.T., O.M.T., F.Is  שמוליק בראון
תושב כפר גנים, פיזיותרפיסט מוסמך מומחה לעמוד השדרה ואורתופדיה.

מנהל מקצועי בחברת "ראפיד מדיסין בע"מ" 
משרד: 03-7528003/4 | נייד: 052-2335462 

sbrown@rapid-medicine.com 

שמוליק בראוןפיזיותרפיה

מכירים מישהו ששמח להיות תקוע שעתיים 
בפקק? תכירו את שירלי. מאז שפגשה את 

אלון היא מברכת אותו בכל פעם שהיא 
נתקעת בפקק, פשוט כי השלפוחית שלה 

כבר לא רגיזה

טעות נפוצה לחשוב שפציעת “מרפק 
הטניס” נגרמת רק לשחקני טניס. טעות 
נפוצה יותר  לחשוב שהבעיה היא במה 
שעושים עם המרפק...  הפיזיותרפיסט 

שמוליק בראון מסביר איך להקל על 
הכאבים במרפק כתוצאה "מטניס אלבו"

אלון לרנרבריאות לפני הכל

אלון לרנר מומחה לטיפול ברפואה סינית, ניסיון של 18 שנה
www.alon.l-a.co.il / 0522-904008
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רוחב 145 מ"מ
גובה 105 מ"מ

מרפאת שיניים רב תחומית במרכז פתח תקווה
טכנולוגיות מתקדמות - טיפולי שיניים ביחס אישי שלא הכרת

ד"ר מוטי קוטלר מקנה לך קידמה רפואית ע"י 
שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות בתחום הפה והשיניים.

ד"ר קוטלר מורשה ע"י משרד הבריאות לביצוע 
טיפולים תחת הרדמה כללית.

צוות המרפאה שולט בשפות: עברית, ספרדית, רוסית ואנגלית.

 ALL ON 4/6 כולל שיטת •
• תכנון ממוחשב

• שיקום מלא של הפה
• כתרים דיגיטליים
• שיניים ביום אחד

• עקירות כירורגיות
• עקירת שיניים כלואות

• הרמת סינוס
• השתלת עצם

• טיפול בחניכיים

• עיצוב לחיוך מושלם
• שחזורים אסתטיים

• כתרי זירקוניה
 (Laminate) ציפוי חרסינה •

כירורגיה מתקדמתהשתלות שיניים ביום אחד אסתטיקה מתקדמת

03-931-3097

לתאום פגישה ללא התחייבות: 
רמב"ם 1 קומה א' פתח תקווה

 טיפולים בהרדמה כללית (סדציה) 

03-934-6955 •
חנייה חינם במקום

ד"ר מוטי קוטלר

צילום מגנטים לאירועים
אלבומים דיגיטליים
בוק לבר/בת מצוה

המרת קלטות לכל הפורמטים

צילום אירועים מקצועי

052-2433953
03-9099990
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אפליקציופדיה

מצעד האפליקציות
חנויות האפליקציות עמוסות ביישומים חדשים בתחומים רבים, 

במרחב הדיגיטלי המבלבל יש סיכוי שפספסת את האפליקציות 
שיעשו לכם את החיים טיפה יותר קלים

• ירון ארביב

Shush! Ringer Restorer 

כמה פעמים השתקתם את הסלולרי 
וסתם  סרט  פגישה,  בשיעור, 
להחזיר  ושכחתם  לנמנם  כשהלכתם 

את הצלצול?

טיימר  למעשה  היא  האפליקציה 
ממספר  הצלצול  השתקת  לתזמון 
האפליקציה  שעות.  ועד  דקות 
מחזירה את הצלצול בסיום פרק הזמן 

שנקבע מראש. מומלץ בחום.

Smart Thermometer            

או  בחוץ  ספורטיבית  פעילות  לקראת 
להיערך בהתאם. בקיץ  טיול בטבע חשוב 
על  השלכות  האוויר  למזג  הישראלי, 
הכי  האפליקציה  בחוץ.  שלנו  התכניות 
עדכנית והחכמה בתחום מזג האוויר. עושה 
מידות  למדידת  הטלפון  בחיישני  שימוש 
מוצגים  חיישנים  בהיעדר  והלחות.  החום 

הנתונים מהרשת.

)XBMC לשעבר( Kodi קודי              

 
בצפייה  בעולם  הטובה  התוכנה  היא  קודי 
ישירה באמצעות האינטרנט. תוכנה חינמית 
ועוד...  סרטים  טלוויזיה,  בתכני  לצפייה 
התוכנה למעשה הינה נגן מדיה ומרכז בידור 
הפעלה:  מערכת  כל  על  להתקין  שניתן 
 Windows ,iOS ,Android,  , לינוקס 
בכל  לשימוש  פשוט  ממשק  המציעה  ועוד. 
פלטפורמה: טאבלט, מכשיר סלולרי, סטרימר 
ופשוט  ידידותי  התפעול  ניידים.  ומחשבים 

מאוד גם לילדים בני 7. 

Kore, Official Remote for Kodi    

הורידו  בקודי  הצפייה  חווית  להשלמת 
ניתן  קודי,  של  הרשמי  השלט  את 
להשתמש בכל פלטפורמה בחיבור עם 

האפליקציה המקומית.

אוהבים משפחת ימין

מזל טוב ליום הולדתך!
לאיציק  שלנו

המון אושר ובריאות,  

עלה והצלח בעסק באלי פרי, 

מי ייתן ותדע רק פריחה ושגשוג !
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יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

"הארי פוטר" ואוצר מטבעות הזהב ברמלה 
מה הקשר בין הארי פוטר לאוצר מטבעות זהב ולעיר רמלה אתם שואלים? סעו לבקר 
באחת מהערים העתיקות בארץ  ותגלו. וגם... אם תקראו עד הסוף התשובה מובטחת

מלבד מ"הארי פוטר", רמלה היא גם יעד תיירותי, המתאים ליום 
טיול, המשלב ביקור באתרים היסטוריים ודתיים מעניינים, עם 
טעימה מהשפע הקולינרי בעיר וקניות בשוק. רק עשרים דקות 
מזמינות, בתי כנסת  ואתם בשוק תוסס, מסעדות  גנים  מכפר 
מרתקים:  הסטורים  ואתרים  שונים  מזרמים  כנסיות  מגוונים, 
רמלה  מוזיאון  הלבן,  המגדל  הקשתות,  בריכת  הגדול,  המסגד 
והמרכז הקראי העולמי. כל אלה מחכים למטיילים במרכז העיר 
ובמרחק הליכה קצר אחד מהשני, הגיע הזמן להכיר את רמלה 

דרך הרגליים, העיניים וחוש הטעם. 

יצאנו לדרך במסגד הגדול, מבנה בזיליקה קלאסי, שהוקם במאה 
והוסב למסגד במאה ה-13. משם  ה-12, שימש במקור ככנסיה 
הלכנו למוזיאון רמלה, בו מוצג מטמון מטבעות זהב שהתגלה 
העולם  ברחבי  שנטבעו  טהור  זהב  מטבעות   376 הכולל  בעיר, 

האסלאמי הקדום.

התחנה הבאה, היא חגיגה של טעמים וריחות. שוק רמלה, אמנם 
עבר לאחרונה מתיחת פנים אבל כבר למעלה ממאה שנים הוא 
כאן. עוד מימי הטורקים, הוא אחד השווקים הצבעוניים והיפים 
בארץ. בשוק הססגוני נמכרים פירות וירקות, תבלינים, בגדים, 
מאפים,  טוב:  מכל  מציעים  בשוק  האוכל  דוכני  ועוד.  נעליים 
בשרים, חומוס, מתוקים. מומלץ לטעום כריך טוניסאי ובורקס 

טורקי מקורי עם כוס מלבי בטעם של פעם. 

שנבנה  העיר,  במרכז  הלבן  במגדל  לבקר  מומלץ  השוק  אחרי 
במאה ה-8 לספירה. המגדל, המתנשא לגובה של 30 מטר, שימש 
תצפית  לצפות  ניתן  וממרומיו  תצפית  כמגדל  הנראה  ככל 

פנורמית על העיר. 

של  המפורסמים  האתרים  אחד  הוא  לפספס  שאסור  והאתר 
האדריכלות  למופת  עדות  המהווה  הקשתות,  בריכת  העיר- 
המוסלמית הקדומה. באתר, בו צולמו סצנות בסרט המיתולוגי 
בתוך  משוטים  בסירות  לשוט  ניתן  ההפקר",  ונערי  "חסמב"ה 

החלל ההיסטורי.

מחוץ  השוכן  בבית הקברות הבריטי,  בביקור  הטיול  את  נקנח 
לעיר, בבית הקברות הירוק והמטופח  קבורים חללי האימפריה 
סוף  ועד  והשנייה,  הראשונה  העולם  מלחמת  מימי  הבריטית 
המנדט הבריטי בארץ ישראל ב-1948. בבית הקברות תגלו קבר 
של חייל בריטי בשם "הארי פוטר", שכנראה אין לו מושג ששמו 

הפך למותג...

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

נתפסו חוגגים
בשמחת תורה 

הקפות שניות ברחוב אויערבך 
בבית הכנסת הספרדי 

בריקודים, שירים וזיקוקי דינור 

משפחת ורמוס הילה שוורץ מאי חסקי



www.kfarganim.co.il43עיתון כפר גנים  גיליון 68  אוקטובר 2015 

רן
שט

ב 
זא

ם: 
מי

יל
 צ

• צביקה וויט, חסר הפרלמנט

הפרלמנט של איציק אדורם פורח מחדש
בפרדס רדומסקי 

חברי וחברות הפרלנט מתכנסים כבר חמש עשרה שנים לדון בענייני פיתוח העיר 
וקידומה, ביום שישי האחרון, יונה ומוישיק רדומסקי, אירחו את חברי הפרלמנט כיד המלך, 

בפרדסם בכפר סירקין

מי הם חברי הפרלמנט? 
חברי הפרלמנט הינם משפעי דעת קהל בעיר פתח תקווה: צדוק 
זאביק  העיר,  במועצת  וחבר  גנים  כפר  ועד  יו"ר   – משה  בן 
שטרן – הצלם הראשי של מקומון "מלאבס", שוקי שדה, מנהל 
מכללת המסלול הנכון, משה ספקטור – בתפקידו האחרון מנכ"ל 
העירייה, מוטי פנחסוב- חבר פעיל במזכירות התעשיינים בעיר, 
מוטי דלונגי– ראש מועצת השרון הדרומי, מוישק רדומסקי – 
יו"ר ועד כפר סירקין, איציק אדורם – מיסד הפרלמנט, פעיל 
מארח  לפעם  מפעם  וטובים.  רבים  ועוד  עסקים  ואיש  חברתי 

הפרלמנט אישיות בכירה עירייה ביניהם גם ראש העיר. 

חברית  אוירה  מלבלב,  בפרדס  מפגש  פניו,  האיר  האוויר  מזג 
וטעימה  לעין  נאה  וצבעונית,  עשירה  תקרובת  מאד,  ונעימה 
רוזנפלד  שוקי  אקורדיוניסט  של  לאוזן  ערבה  ונגינה  לחך. 
דני כהן וחברות להקת  מלווה בשירתם של  בנגינתו,  שהפליא 

מדרחוב-אביבה בן דוד, חיה מימון ואירית שטרן.

בעירנו  המתחולל  על  דעתם  במפגש  הביעו  הפרלמנט  חברי 
היקרה, העיר פתח תקווה ובהחלט ניכר שכולם רוצים לחיות 
ולילדינו.  לנו  גבוהה  חיים  יותר, בעיר עם איכות  בעיר טובה 
הבטחנו לעצמנו להיות מעורבים בחיי העיר ולסייע בהגשמת 
המטרה שאמנם נראית בסיסית אך לחברים ברור שלא תתקיים 
לאורך  שונות  בווריאציות  דרך  כברת  עברו  החברים  מעצמה. 
ויכולת להשפיע  ניסיון עשיר  השנים בעיר פתח תקווה ולהם 
ולסייע בקידום העיר. אל להם לפרנסי העיר שברובם דמויות 
פוליטיות צעירות לבטל במחי יד את הושטת ידי החברים לסייע 

ולהיות מעורבים בחיי העיר. 

המפגש תוכנן לזמן קצוב של כשעתיים אך החברים נשארו עוד 
ועוד , ניכר שהפרידה קשה עליהם ולאחר חמש שעות ובהתקרב 

הערב נאלצנו בלית ברירה להיפרד איש מרעהו. 
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B&D קינופלקס של חברת
דגני הבוקר מפתיתי קינואה קלויים, ללא חומרים משמרים 

ותוספים תעשייתיים. 
פתיתי הקינואה עשויים מזרעי קינואה שעברו תהליך מיוחד 
של בישול וקלייה קצרה, השומרים על הערכים התזונתיים 

של הקינואה.
אפשר לאכול אותם כמו שהם, וגם להוסיף עם חלב או 
יוגורט, בסלטים, מרקים, כתחליף לפירורי לחם בהכנת 

קציצות, פשטידות ועוד.
למוצרים כשרות פרווה בהשגחת הבד"ץ העדה החרדית.

מחיר: 20-18 ש"ח (לאריזה של 200 גרם).

מדבקות ארומתרפיות 
 Purple Frog-ה

עונות על כל צרכי המשפחה, 
בטבעיות וביעילות, תוך פיזור 

ניחוח נעים. מתחת לשכבת הספוג 
העדינה של כל מדבקה, יש קפסולה עם 80 מ"ג תמצית שמנים 

%100 טבעית וטהורה, המבוססת צמחי מרפא. יש 3 סוגי 
מדבקות עם תמציות שונות, שמיועדות לצרכים שונים:  

הצהובה, להרחקת יתושים (תמצית למון גראס וציטרונלה), 
הסגולה, לרוגע ושינה (תמצית לבנדר וקמומיל), הכתומה, 
לנשימה קלה ואנרגיה (תמצית מנטה ואקליפטוס): קוטר 

מדבקה: כ-1 ס"מ. אורך חיי מדבקה: 8-6 שעות.
המדבקות נמכרות בבלעדיות באתר Wise Baby ונשלחות עד 

לבית הלקוח
מחיר: ₪39 לחבילה של 12 מדבקות, מבצע השקה מיוחד של 3 

חבילות ב-₪100

 Dr.Cool תחבושות אלסטיות
ספורטאים שימו לב! התחבושות האלסטיות במיוחד 

בשבילכם!
כשהן באות במגע עם זיעה או מים (גם רותחים) הן הופכת 

קרירות (15-13 מעלות) ומסייעות להקלה משמעותית בכאב. 
התחבושות חוסמות קרינה UPF, הן אנטי בקטריאליות וללא 

חומרים כימיים.
הבד הייחודי ממנו עשויה התחבושת הינו תוצר של 

טכנולוגיה חדשנית הקרויה Coolcore  אשר רשומה כפטנט.
מגיע במגוון צבעים ובשלושה גדלים שונים. 

מחיר:  בין  149 ש"ח ל- 249 ש"ח

Felce Azzura תחליבי רחצה למבוגרים
המותג מוכר בארץ בעיקר בעקבות סדרת מוצרי הילדים אך 
למעשה נמכר בכ-70 מדינות בעולם גם למבוגרים כעת חוזר 

לשוק הישראלי לאחר 25 שנה עם סדרת תחליבי רחצה 
למבוגרים בשלושה ניחוחות.  המוצרים מיוצרים בארץ, 

ברישיון בלעדי, על ידי חברת ביסקול תמרוקים.
מוצר פרמיום במחיר low cost, כ-14.90 ש"ח לבקבוק 

בגודל 750 מ"ל.

 balance חטיפי בריאות
החטיפים מכילים שילוב של שלושת אבות המזון  - 

חלבונים, שומנים ופחמימות – ביחסים קבועים,  
מועשרים ב- 23 ויטמינים ומינרלים, כ- 15 גרם 

פרוטאין (חלבון), ומהווים גם מקור מצוין לנוגדי 
חמצון. החטיפים מוצעים ב 16 טעמים מעולים, 

ביניהם גם חטיפים ללא גלוטן במגוון טעמים.
.O-U   כשרות: כשר חלבי בהשגחת

מחיר: 11-10 ₪ לחטיף (במשקל 50-45 גרם).
ניתן להשיג: ברשתות הפארם, בתי טבע, בתי 

מרקחת וחדרי כושר.

google-קארין אהרון, אמא לשלושה ובלוגרית צרכנות ⋅ להמלצות נוספות חפשו 'מגוון לצרכן' ב

קארין אהרון מחלקת גביעים ומדליות
לחמשת המוצרים החדשים והכי מוצלחים

מנצחת!חמישייה

קארין אהרוןצרכנות
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בס"ד

אגם פאלאס אירועים
גיסין 11 פתח תקוה טל'. 03-9316606
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שליחת מודעות לוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

בדיקה והצעת מחיר
ללא עלות

050-5332540 צדוק בן משה
בפתח תקווה ובסביבהשירות נייד

שירות מזגנים לרכבשירות מזגנים לרכב
תיקון מזגנים לרכבים מכל הסוגים

מטפלות

ואחראית  חמה  מסורה  מטפלת 
פנויה  והמלצות  רב  ניסיון  עם 

מידית: 0545517402

בעבודה  ניסיון  בעלת   ,19 בת 
צרכים  בעלי  כולל  ילדים  עם 
מיוחדים, אחראית חמה ואוהבת, 
מעוניינת לעשות בייביסיטר כל 

יום החל מהשעה 18:00. 
ליצירת קשר: 052-2228169

שנים  רב  ניסיון  בעלת  מטפלת 
הגילאים.  בכל  ילדים  עם 
אחראית, סבלנית, חמה ואוהבת 

להקשיב. 
כרמי: 050-2778804

מטפלת מנוסה אחראית ואימהית 
המלצות  החגים'  אחרי  מתפנה 

בשפע.
רחל: 050-7472074

ניסיון  עם  חמה  בייביסיטר 
בטיפול בילדים ופעוטות. פנויה 
בשעות הערב בכל ימות השבוע. 

המלצות יינתנו ע"פ דרישה. 
ליצירת קשר: 054-4565597

איכותית  דתית  מטפלת 
רב  קטנים,  וילדים  לתינוקות 
הכולל  רב,  ניסיון  עם  תחומית 
והתפתחותית,  רגשית  השקעה 
מסירות  ואהבה,  חום  הענקת 
כולל  השרות  נדירה.  ואחריות 
עזר  שיעורי   , צהרים  ארוחות 
לילדים , סדנאות יצירה והפעלה 
בשעות  וגמישות  נגישות  ועוד. 

העבודה והמלצות לכל הדורש.
ליצירת קשר: 058-4101335

פנויה  וסבלנית  מנוסה  מטפלת 
 16:00 משעה  החל  לעבודה 

אופציה גם בישול
ליצירת קשר: 05-45459645

עסקים

מדרסים,  אורתופדיה:  חני 
אורתופדים  פתרונות  אביזרים, 

והנעלה.
בית  עד  ובדיקה  אישי  שירות 

הלקוח בתיאום מראש
איכילוב 10 פתח תקווה

ליצירת קשר: 050-2603355

ספרית  שיער,  עיצוב  רווית 
מוסמכת:  ילדים, גברים ונשים

גבות,  עיצוב  ופן,  גוונים  צבע, 
שיער  הסרת  גבות,  צביעת 

בשעווה בכל הגוף
ליצירת קשר: 05-46204315

עם  רב  ניסיון  בעלת  מאפרת 
 150 הכרות  במבצע   , המלצות 

ש"ח בלבד לאיפור ערב .
יעל: 052-8458853

מורים פרטיים

מהנדסת חשמל מצטיינת, בעלת 
סבלנית  אחראית,  מוכח,  ניסיון 
שיעורים  מעבירה  ומקצועית 
בליווי  במתמטיקה  פרטיים 
אישי וצמוד לכל הגילאים ולכל 
במתן  רב  ניסיון  בעלת  הרמות. 

שיעורים לכל הגילאים
עמית: 054-6600320

 10 בת  מצטיינת  תלמידה 
שיעורים  לעשות  מעוניינת 
ובשפה  בחשבון  פרטיים.  

לכיתות א וב. נוי: 052-8939920

להוראת  מומלצת  פרטית  מורה 
רבות  שנים  בעלת  המתמטיקה 
ומול  פרטי  בלימוד  ניסיון  של 
וליקויי  כיתות. מאבחנת קשיים 
ומספקת  במתמטיקה  למידה 

כלים להתמודדות. 050-7474711

מיומנת  ללשון,  פרטית  מורה 
תושבת  לבגרות.  בהגשה  מאוד 
לבית  מגיעה  תקוה.  פתח 

התלמיד. 
ליצירת קשר: 052-6640404

לכינור,  קונסרבטוריון  מורה 
נותן  מאוד,  ומנוסה  מוסמך 
מגיל  לילדים  פרטיים  שיעורים 
למתחילים  מתאים  ומעלה,   5

ולמתקדמים. 
סמיון לוין: 052-6537805

בכל  שיעורים  פרטי   מורה 
הכנה  כולל  והרמות.  המקצועות 

לבגרויות. בבית התלמיד
ליצחרת קשר: 0584-11778

דרושים

דרושה  טוק  סמול  למשרד 
עוזרת מנכל"ית לעבודה בשעות 
יכולת  גדול,  ראש  בעלת   .8-17
לחברה  ונעימה,  ארגונית, 

בצמיחה באווירה משפחתית
info@small-talk.co.il קו"ח

שני  להוצאת  מטפלת  ֹֹֹֹֹֹדרושה 
)באותו המתחם(,  מהגנים  אחים 
בשעה 14:00-17:00 חובה - ניסיון 
נהיגה  רישיון  בילדים,  בטיפול 

ורכב. 050-9876609

דרושה בייביסיטר ליום בשבוע
בת ילדה  להוציא  )חמישי( 

לשעתיים  למשך  מהצהרון   6
)16:30-18:30(. בשכונת כפר גנים 

ג, החל מנובמבר לכל השנה.
ליצירת קשר: 052-2246911

גנים,  בכפר  לילדים  יום  למעון 
חמה  מנוסה  סייעת  דרושה 

ואוהבת, תנאים טובים
ליצירת קשר: 052-2759760

דרושה נהגת עם רכב  להוצאת 
כנר  אלימלך  מביה"ס  ילדה 
וילדה שנייה מגן משחקול ברח'' 

הנשיאים.  
מאיה: 050-4357744

כביסה  לקיפול  בחורה  דרושה 
לשלוש  פעם  בין  בית  וסידור 
ג׳  גנים  בכפר  בשבוע.  פעמים 

פתח תקווה
עמנואל: 050-9017707

דרושים מורים ומורות, לסטודיו 
בפ"ת  גופנית  לפעילות 
לחימה,  אומנות  בתחומים: 
וריקודי  פלמנקו  ג''אז,  ריקודי 

בטן.
ליצירת קשר: 052-8717162

למכירה

קרקע  צמוד  בית  אונו,  בקרית 
כולל  גבוהה.  ברמה  חדרים,   6,
קרוב  וחניות.  גדולה  חצר 
לאוניברסיטת בר אילן, בי"ח תל 
השומר ועורקי תחבורה ראשיים. 

לאיכלוס מידי.  
ליצירת קשר: 054-6626394

* המודעות פונות לנשים
ולגברים כאחד.

• מקררים • מזגנים • מכונות כביסה
• תנורים • דודי חשמל/שמש ועוד...

שירותי תיקון מוצרי חשמל
אלמוג שירותי קירוראלמוג שירותי קירור

050-5208696050-5208696
בדיקה חינם לתושבי כפר גנים
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* המודעות פונות לנשים
ולגברים כאחד.

STATION

נא
להפתיע!

fa
ce
bo

ok
.com/gimik.co.il  : ק

פייסבו

החנות של גימיק

�מתח� של גימיקי
ומתנות מקוריות

גיסי� 65 פתח-תקווה
א'-ה' 09:00-18:00
09:00-13:00 ו'      

------- !
------- חניה חינ


מתנות לאנשי
 מקוריי

מאות מתנות וחוויות באתר:
www.gimik.co.il

מוקד הזמנות בטלפו�:
03-9192111

רח‘ אבשלו	 גיסי� 65 קרית אריה,
פתח תקווה (חניה חופשית מול החנות)

שעות פעילות החנות ומוקד ההזמנות:
א'-ה' 09:00-18:00 / ו' 09:00-13:00
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מרפאת גנים, קניון גנים, רח' העצמאות 65 פ"ת טל׳ 03-9404200

 מומחים לרפואת ילדים  מומחים לרפואת משפחה
 מומחים לרפואת נשים  הריון בליווי אישי  שירותי אחיות  תזונה ודיאטה

 בדיקות מעבדה  שירותי משרד
 בית מרקחת סופרפארם בקניון מעניק שירות ללקוחות כללית

"זה כמו כפר קטן...
כל הצוות

כבר מכיר אותי"
ד'-תושבת כפר גנים

לקוחות כללית,
מרפאת גנים, המרפאה השכונתית שלכם.

לפרטים נוספים פנו למוקד קשרי הלקוחות:
03-9766111 ימים א'-ה' 09:00-20:30

ככה זה כשארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשבילכם, גם בפתח-תקווה


