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חובה מדווחים על אלימות 
כלפי ילדיהם,
על האיומים שקיבלו
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של העירייה
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צדוק בן משה | עמ' 34
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כפר גנים
  www.kfarganim.co.il

פעם פתח תקווה היום ניו-יורק
עשרים שנה אחרי ההיסטריה 

והמעריצות, בריאיון לקראת 
החזרה לבמה במופע האיחוד

עידן יסקין
1/5 מהיי פייב

 03-9242878 30 מ. מסחרי טל.  סניף כפר גנים- לוחמי הגטו 
 054-4723517052-2730377

מוטי שוקחניתה ילין

חניתה ילי� ומוטי שוק
מברכי� על �יו� ע�קה מעולה

של מכירת דירה וקנייתה,
ברחוב יהלו� המבוקש בכפר גני� א.

www.remaxpt.co.ilעוצמה

בתמונה: חניתה ילין ומוטי שוק

אלימות
בגן הילדים

להקת היי פייב | צילום: איתן טל



עיתון כפר גנים  גיליון 74  אפריל 2016 2

ינים תוכן עני
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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

 050-5332540 לרכישת מודעות: 

קוראים יקרים,

הראשונים היו "TAKE THAT", אחר כך "הבקסטריט בויז" ואז 
הגיחו "היי פייב". הייתי אז בתקופה של בין נערות לבגרות... 
תליתי פוסטרים על הקירות, אחותי בעיקר רקדה את השירים 

והיו אלה מיה ועידן שלא הסתפקו רק בזה... הם בעיקר העריצו. 
בשלהי שנות התשעים הערצה כללה קרקס בלתי נתפס של 

צרחות, בכי, תלישת שיער, היסטריה. "היי פייב" היו הראשונים 
שעשו את זה; הם היו להקת הבנים הראשונה שזכתה להערצה 
בקנה מידה ישראלי היסטרי. כמו כל המבקרים, היו גם כאלה 

שצחקו על מיה ועידן, אבל אני קינאתי בהם; בטוטאליות שלהם 
ללהקה, למוסיקה ולעצמם. כששירן רובינשטיין סיפרה לי 

שעידן יסקין הוא חבר ותיק שמגיע לאיחוד והיא רוצה לראיין 
אותו, מיד נזכרתי בעידן כהן מהתיכון, וכמה אומץ היה לו 

להעריץ אותם, בייחוד לאור הביקורות להן זכה מהתלמידים 
האחרים. וזה גרם לי שוב להעריץ את אותו הנער עם הכוח 

הנפשי, שעמד מאחורי מה שהוא אוהב ולא נתן לאחרים לבטל 
אותו. היום אני מבינה שזה הצליח לאור העובדה שהוא לא ביטל 

את עצמו נוכח הביקורות. הוא המשיך להאמין בדרכו, ורק אז 
הוא קיבל מקום ואף אחד לא ביקר אותו יותר. ניתן ללמוד 

הרבה משירים וממוסיקה, אבל על הדרך אפשר ללמוד גם לא 
מעט על אנשים ועל הדרך שבה הם בוחרים להתייחס למוזיקה 
שהם אוהבים, ועל אחרים שלא חולקים עמם את אותו הז'אנר 

המוסיקלי. אני מזמינה אתכם להיסחף קצת יחד אתי בנוסטלגיה 
)אני לא מאמינה שעברו עשרים שנה!!!(, ולקרוא את הריאיון 

המרגש שערכה שירן עם עידן יסקין. 

                            אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com                    
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המופע "נולה גרנולה ולולה ממתקולה"
לולה ממתקולה ונולה גרנולה, כל אחת מהן מנסה לשכנע 
את נועה המקסימה להצטרף דווקא לממלכה שלה. נועה, 
לממלכת  להצטרף  אם  לבחור  תצטרך  הילדים,  בעזרת 
וחינוכית  מהנה  הצגה  הילדים.  לממלכת  או  הבריאות 

לגילאי 3-7.

סדנת אוכל בריא
יחד נלמד להכין 

מעדן בריאות ועוגיות 
"נולה גרנולה"

סדנת יצירה לילדים
יחד נלמד להכין
"עציץ בריאות"

קבלו החלטה בריאה: לאירוע הזה אתם מגיעים!

כללית, קניון גנים וועד השכונה מזמינים 
אתכם להפנינג שכולו בריאות

רביעי בריא
קניון גנים, יום רביעי 27.4.16 משעה 15:30

w
w

w
.boxla.co.il
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צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן

פועל בכל הרשתות

אירועים בכפר גנים
גם השנה כמיטב המסורת צעדנו בעדלאידע של כפר גנים. 
עם  פעולה  בשיתוף  הייתה  האירוע  הפקת  עברו,  בשנים 
המתנ"ס  קיבל  האחרונות  בשנתיים  אך  עולמות,  מתנ"ס 
הוראה חד משמעית לשתף פעולה אך ורק עם העדלאידע 
העירונית. השנה, החליטה ועדת התרבות השכונתית שלא 
לתת להנחיה זו לשבור את המסורת. בשיתוף פעולה פורה 
הפקנו  גנים,  קניון  ועם  בשכונה  הספר  בתי  הנהגות  עם 
בתום  השכונה!  מתושבי  כאלפיים  צעדו  שבו  אירוע 
בקניון  ומהנה  ביותר  מושקע  הפנינג  התקיים  העדלאידע 
זה המקום להודות לכל  גנים, שתרם רבות לשמחת החג. 
הנוגעים בדבר ובראש ובראשונה לכם התושבים שהגעתם 
לילדים,  לעדלאידע  בנוסף  באחדותנו!  שכוחנו  והוכחתם 
כהרגלנו בקודש הפקנו גם את מסיבת הפורים למבוגרים 
התקיימה  המסיבה  תחפושות!  תחרות   - הכותרת  גולת  עם 
במועדון "פאצ'ה" והייתה אחת המסיבות המוצלחות והמהנות 

שערכנו.
ומאירועי פורים לאירועי פסח. עם בוא האביב, עונת הסדר 
והניקיונות, אנו מארגנים "מכירת חצר" שכונתית, שבה יוכלו 
תושבי השכונה למכור ולרכוש פריטים משומשים במצב טוב, 
אנו  בשימוש.  שאינם  אופניים  להחליף  או  למסור  כן  וכמו 

מקווים להפוך גם  את האירוע הזה למסורת שנתית.

ועד השכונה ממשיך בפעילות כרגיל 
וניתן לפנות בכל שאלה
צדוק בן משה: 050-5332540

בין אירועי פורים לאירועי פסח, הוא מחובר לשטח, שומע את התושבים, 
מטפל בפניות וקורא לכם להמשיך לפנות בכל מדיה אפשרית

אהוד שלום רב
הבוקר נשלחה אליי הודעה מתושבי השכונה

בעניין אנטנה סלולארית על מגדל המים
בהיבנר.

אשמח לדעת האם נכון הדבר?
האם המגדל שייך לעיריית פתח תקווה?

מי אישר את התקנת האנטנה?
תודה

אהוד שטיין, מנהל אגף איכות הסביבה:
צהריים טובים,

1.המגדל של מיתב
2.מרינה מהנדס באגף מדדה באזור ואין שום

בעיה סביבתית
חג שמח

צדוק בן משה:
אהוד תודה רבה על תשובתך.

מרינה יצרה עימי קשר, היא מדדה קרינה 
בבניינים הסמוכים ולדבריה אין השפעה 

מהאנטנה.

צדוק בן משה

    לכבוד ראש העירייה וראש מנהל החינוך
    מר איציק ברוורמן

נושא: בית ספר שש שנתי בכפר גנים

תמיד  ספר,  בבתי  מחסור  יש  תקווה  פתח  בעיר 
היה. מאז ומתמיד תלמידי העיר נאלצו לנסוע לצד 
השני של העיר ובשנים האחרונות אף למדו במבנים 
ארעיים. למצב זה הביא חוסר תכנון ואזלת יד מצד 
העירייה. היום אנו נמצאים במצב אף יותר גרוע - 
חוסר בבתי ספר שש שנתיים בכל השכונות החדשות 
שונים  ושיבוצים  נוראית  צפיפות  לגרור  עתיד 
ומשונים על מנת לכסות ולחפות על חוסר זה. מצב 
שיוביל לירידה ברמת החינוך בכל העיר או לנטישת 

תושבים.
שאלתי אליך היא: היכן עומד נושא בניית בית ספר 
שש שנתי נוסף בכפר גנים? האם הנושא מטופל מול 
משרד החינוך? אבקש בכל לשון של בקשה, ליידע 
את הציבור ולשקף את התהליך בטרם יהיה מאוחר 

בברכה, צדוק בן משה
מדי.

יו"ר ועד שכונת כפר גנים וחבר מועצת העיר
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לפרטים: בלהה 052-2720247 | דרור 052-3856096 מומחים לשיווק נדל“ן בכפר גנים ג‘ | משרד: 03-9230880

בעמנואל זמיר, 4 חד‘, ק“ד + מחסן צמודבפנחס חגין פנטהאוז מפלס 1, מפואר

ביהלום, 4 חד‘, גדולה, ק"ג +מעלית +נוף

בעצמאות, עורפית, דירת 6 חד‘, מפוארת

בעמנואל זמיר, 4 חד‘, ק“ב, מושקעת בישראל עידוד, 4 חד‘, ק“ג + מחסן

דירה אחת לא צריכה
עשרות מתווכים,
צריך מתווך אחד

שמוכר עשרות דירות!

נמכר

נמכרהחודש

החודש

בעצמאות 89, דירת 5 חד‘, ק“ג בקפלנסקי 67, דירת 5 חד‘, ק“ד

נמכר

נמכרהחודש

החודש

בדגל ראובן 14, דירת 4 חד‘, ק“א

נמכר

נמכרהחודש

החודש

דרור שמואליבלהה שמואלי

מדלן בדק וקבע !מדלן בדק וקבע !
תיווך המושבה

המשרד המוביל במכירות
בכפר גנים ג‘
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חגיגות העדלאידע 

כפר גנים מציגה: המסיבה!! 

מזג האוויר החמים האיר פנים לאלפי תושבי השכונה שצעדו 
בתהלוכת העדלאידע השכונתית המסורתית, ותרם להתלהבות 
ונוהלה  שהופקה  התהלוכה  באוויר.  שהורגשה  החג  ולחדוות 
לראשונה על ידי ועדת התרבות בוועד השכונה, בניצוחם של 
ההורים של  הנהגות  הנאמן, בשיתוף  ועבדכם  בן משה  צדוק 
בתי הספר: הדר, ביאליק, כנר, דבורה עומר ונווה עוז, הייתה 
המרשימה שידעה השכונה. בנוסף לתלמידי בתי הספר, ליוותה 
את הצעדה להקתה של אורלי אבידן מאשכול פיס שבנותיה 
לאווירה  ותרמו  מרהיבים  גלגלונים  עשו  רקדו,  המדהימות 

המיוחדת.

המרגש ביותר היה לחזות בשיתופי פעולה בין גורמים רבים 
והסתיים  החל  המעגלי  התהלוכה  מסלול  שלנו:  בקהילה 
הודות לשיתוף הפעולה הפורה  וזאת  גנים,  בקניון  לראשונה 

החדשה,  האירועים  ומנהלת  גנים  קניון  הנהלת  עם  והאמיתי 
ססגונית,  בהפקה  מצוינת,  עבודה  שעשתה  עמר,  זהבית 
צבעונית ושמחה שכללה חגיגת פורים עם יוהו וחברים, בובות 

ענקיות, הולכי קביים, ג'אגלינג ואטרקציות נוספות. 

ולשם  עוצמה  רימקס  החסות  נותני  הם  נוספים  שותפים 
אחזקות, שבלעדיהם לא היה תקציב לצעדה שכזו, שופר-סל 
מיור ממשטרת  בן  יניב  פקד  לכולם.  המן  אוזני  שלי שחילק 
שוטרי  שלנו,  הקהילתי  השוטר  חיון,  ושמעון  תקווה  פתח 
שולי  בראשות  והמתנדבים  האופניים  יחידת  ושוטרי  התחנה 
המקסימה שהגיעו ועשו עבודה נפלאה. והכי הכי חשובים הם 
הנהגות ההורים של בתי הספר, שהרימו את הכפפה בהתלהבות 
ושיתפו פעולה באופן יוצא מהכלל, הלהיבו את הילדים, הכינו 

כרזות ותלבושות מקוריות וצעדו ברחבי השכונה בגאווה.

מסיבת הפורים השכונתית שנערכת מידי שנה בארגון מופתי 
של חברי ועדת תרבות בהובלתה של שירן רובינשטיין, נערכה 
השנה במועדון הפאצ'ה. על רחבת הריקודים פיזזו לא פחות 
לצד  ומצחיקות.  יפות  מקוריות,  בתחפושות  תושבים  מ-250 
המתחפשים הקבועים שהפתיעו גם השנה, התווספו מתחפשים 
חדשים, מקוריים ורעננים שהוסיפו לצבעוניות הקהל. אמיר בן 
ואת התחפושות המוטרפות.  חיים הצלם הנציח את המסיבה 
מברכים  ואנו  מתמיד  קשה  השנה  הייתה  התחפושות  תחרות 
על כך, אז אל תפסיקו להפתיע. המקומות הרביעי והחמישי, 
זכו בארוחת בוקר זוגית מתנת עיתון כפר גנים,  שמעון ונעמי 
סבוביץ הדיקטטור וקליאופטרה, ושלי ווינשטוק על תחפושת 
מרק עוף. במקום שלישי, בדיסק תמונות מתנת הצלם אמיר 
בן חיים, זכו דנה ויורם בתחפושות ציפורן חודרנית. במקום 
שני, בטיפול פנים מתנת הקוסמטיקאית נעמי עזר, זכתה אלה 
זילברמן האישה בליל כלולותיה. והמקום ראשון, הזוכה בלילה 
כרות  הראש  זכה  תרבות,  ועדת  מתנת  בגליל  בצימר  מפנק 

הידוע בשמו שמוליק וינר שמשום מה המשיך לרקוד.

בוועד  תרבות  ועדת  לחברי  הודות  התקיים  זה  נפלא  ערב 
החסות  לנותן  הודות  משה,  בן  צדוק  הוועד  ליו"ר  השכונה, 
לאורן  הודות  דורונדל"ן,  המשרד  בעל  קורן,  דורון  לאירוע 
השכונה.   תושבי  לכם  והודות  הפאצ'ה  מועדון  מבעלי  חנגל 
מעניקים  שאתם  והפרגון  והמרגשים  המשמחים  הפידבקים 
אירועים  לקיים  להמשיך  והרצון  הכוח  את  לנו  נותנים  חזרה 
שונים, ולהעניק לשכונה שלנו ציביון מיוחד, חברי וקרוב יותר.

מחופשים ונרגשים, שרים שירי חג ונושאים 
כרזות, צעדו ורקדו לפי קצב המוזיקה 

המקפיצה וייצגו את בית ספרם בכבוד, 
תלמידי השכונה בצעדה שהפכה למסורת

ערוף ראש, עכברים במלכודת, דיקטטור 
וזוג טרי במיטה...זה לא סרט אימה, אלו 

התחפושות הכי מושקעות במסיבה! אהה 
וגם ציפורן ח)ו(דרנית ומרק עוף היו שם... 

כולם היו שם!

• שלום עטר

• שלום עטר
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עם הצלחה לא מתווכחים.

חניתה ילין 
 054-4723517

לירז כביר
050-3310033

בבן גוריון דופלקס 
6 חדרים,

עורפי, מחסן
וחניות 

! Говорим по русскиסניף כפר גנים - לוחמי הגטו 30 מ. מסחרי. טל. 03-9242878 

בנווה עוז הירוקה 
דירת 5 חד' ק"3, חדשה!

מחסן וחניות, מיידי

כפר גנים ג'כפר גנים ב'כפר גנים ג'

אבי חדד
050-6309521

כפר גנים ג'

מוטי שוק 
052-2730377

כפר גנים א'

בדוד שמחי דופלקס 
לופט 6 חד'

בבניה, מושקע! 
ק"9+10

בנווה עוז הירוקה 
דירת 6 חד' ק"7, חדשה!

מחסן וחניות, מיידי

www.remaxpt.co.il

אפרים וילינגר
052-2656825

קרולינה דנילוביץ
054-8899814

קובי ברקוביץ
050-7676267

אילנית בניטה
054-8192007

כפר גנים ג'כפר גנים ג'כפר גנים ג'כפר גנים ג'

עוצמה
החישוב נעשה על בסיס ממוצע עסקאות תיווך בחודשים ינואר-אפריל 2015 לפי 6 ימי עסקים בשבוע. ט.ל.ח.

בדניאל ליפשיץ דירת 6 חד' 
ק"3, מושקעת! יח' 
מתבגר, מ"ש סוכה!

מבחר דירות להשכרה 
בכפר גנים ב' וג' 

בדוד שמחי/העצמאות 
דירת 5 חד' בבניה

ק"3, מחסן ו-2 חניות. 
נוף פתוח!

ביוסף נקר על הגבעה!
דירת 5 חד' ק"3, 

נוף פתוח!
מרווחת, מ"ש 20 מ"ר!

בקפלנסקי דירת 5.5 
חד' ק"1, מושקעת מאוד! 

3 מ. שמש!

במוסינזון פנטהאוז 
ק"7 נוף פתוח!

6 חדרים, מושקעת, 
מרווחת

גם לדירה
שלך מגיע 

שיווק מקצועי
וחשיפה 

מקסימלית

בלעדי!
בלעדי!

בלעדי!
בלעדי!

בלעדי!
בלעדי!

בלעדי!

בלעדי!

פנטהאוז 5 חד' בישראל עידוד
160 מ"ר בנוי, 120 מ"ר 

מ. שמש! מושקעת! 
מפלס 1, קומה אחרונה!

בלעדי!

בלעדי!

בכץ פינת לוין! 
בתמ"א מתקדמת!

דירת 4 חד' ק"3, מ. שמש, 
ממ"ד, מעלית, חניה ומחסן

נמכרה השבוע!
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מדור חינוך

נבחרת הברידג' של בית ספר "הדר" 
השתתפה בתחרות ארצית וחזרה עם 

גביע!

מרבד המעשים הטובים של בית ספר 
"אלימלך כנר", שנתלה על גדר בית הספר, 

היה ליריית הפתיחה לקראת יום עמוס 
בנתינה לזולת 

נבחרת הברידג' של בי"ס הדר בליווי המורה אדוארד וויטנברג 
הביאה כבוד גדול באליפות בתי הספר לשנת 2016, שהתקיימה 
השנה בבית דני תל אביב. הנבחרת חזרה עם גאווה רבה ושלל 

פרסים.

התלמיד אורי עדיני הגיע למקום השלישי והמכובד בטורניר 
למקום  הגיע  אוסלנדר  אופיר  התלמיד  מתקדמים",  "אישי 
הרביעי. זוהר נבות ואיתי הרוש, תלמידי כיתה ד'3, הצעירים 

בתחרות, הגיעו למקום 23!! מתוך 624 משתתפים.   

ועדת החינוך של האו"ם )Unesco( הכריזה על משחק הברידג' 
כעל המשחק החינוכי הטוב ביותר, ומכירה בו כמקצוע אותו 
ניתן ללמד בכל הרמות. התאגדות הברידג' הישראלית מקפידה 
לקדם את הברידג' בקרב האוכלוסייה הצעירה, ומשקיעה רבות 
ברציפות.  השביעית  השנה  זו  שפועל  הבא"  "הדור  בפרויקט 
בזמן  מרשימים  להישגים  מגיעים  לברידג',  הנחשפים  הילדים 
קצר מהמבוגרים ותוך כדי כך, לומדים לתקשר בדרך מתורבתת 

יותר, מפתחים מיומנויות של חשיבה, זיכרון, תכנון וריכוז.

לקראת יום המעשים הטובים כתבו תלמידי בית הספר "אלימלך 
הפרחים  שעשו.  טוב  מעשה  על  טובים"  ב"פרחי מעשים  כנר" 
שנתלו על גדרות בית הספר יצרו מרבד מרהיב של אהבה לזולת. 
כל באי בית הספר בבוקרו של יום המעשים הטובים התרשמו 
מאוד מהמראה שובה הלב שקיבל את פניהם ונהנו לקרוא את 

סיפורי הנתינה. 

פתח  נשים"  "מעגל  עם  פעולה  שיתף  הספר  בית  זו,  בשנה 
תקווה - ארגון המעודד חברות, נתינה ותרומה לקהילה. ההורים, 
התלמידים והמורים תרמו מוצרי טיפוח ושוקולדים ברוחב לב. 
תלמידי  בשיתוף  מועצת התלמידים  ניצחה  על מלאכת האיסוף 

שכבה ו' שנרתמו לסייע במלאכה ולעורר מודעות בקהילה.

תלמידי שכבה ה' העניקו זמן ותשומת לב לתלמידים הצעירים 
יותר וארגנו להם יום של משחקים משותפים והקראת סיפורים. 

הנתינה  נושא  את  השנה  עצמם  על  לקחו  ד'  שכבה  תלמידי 
צעצועים,  אספו  השנה  במהלך  בשכבתם.  מרכזי  כנושא 
הרפואי  במרכז  המאושפזים  הילדים  עבור  וספרים  משחקים 
שניידר. בנוסף, נאספו ונרכשו אריזות איפור ומשחקים לנשים 
קהילת  בפני  הופיעו  השבוע  במקלטים.  השוהים  ולילדים 
לפורים  הצגה  לכבודם  הציגו  אפעל,  ברמת  ותיקים  אזרחים 

והעניקו להם משלוחי מנות.

מלאי  משתתפים  מאות  הגיעו  וצבעוני  מושקע  פורים  לאירוע 
שמחה שנהנו מעשרות דוכנים אטרקטיביים הכוללים מתנפחים, 
כיבדו  הפתעות.  המון  ועוד  מזון  דוכני  פוני,  סוסי  קרטינג, 
בנוכחותם: מר איציק ברוורמן ראש העיר ומר איציק דיעי, ממלא 

מקום ראש העיר והממונה על החינוך הדתי בעיר.

• אנה נבות

• רחל רוט

• ערן חדד

יש גביע!!! 

יום המעשים הטובים
בבית הספר "אלימלך כנר"

חגיגות פורים בבית חינוך 
חמ״ד כפר גנים
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סיכום חודשי של מועצת הנוער פתח תקווה

תלמידי בי"ס "הדר" בחלל
במסגרת שבוע החלל הציגו  תלמידי שכבת ו' מבית הספר "הדר" 

בכנס רמון לחינוך וחלל באוניברסיטת בר אילן

בית ספר "ביאליק" העפיל לגמר
בתחרות חקר החלל והאסטרונומיה

בית ספר "ביאליק" למדעים ולאומנויות השתתף זו השנה 
השנייה בתחרות הארצית בנושא "חקר החלל והאסטרונומיה" 

והביא הרבה כבוד כשהעפיל לגמר!

• מעיין אורון-דוברת מועצת הנוער פתח תקווה

• אורלי ליב

• שולרית קנטר, מנהלת בית ספר "ביאליק"

הבינלאומי,  האישה''  ''יום  לרגל   - נשית''  ''העצמה  שבוע   >
מועצת הנוער העירונית - פתח תקווה יצאה בפרויקט העצמת 
ועידוד נשים וחגגה שבוע בסימן ''העצמה נשית''. בשבוע זה 
העלתה המועצה לרשתות החברתיות שלה מגוון ראיונות עם 

נשים מצליחות ופורצות דרך. היה מרגש ומעצים!

להתנדבות  הנוער  מועצת  יצאה   - הטובים  המעשים  ביום   >
בשלושה מוקדים ברחבי העיר בהם העבירה פעילויות בשני 

גני ילדים ובבית ספר לחינוך מיוחד.

אגף  קיים   - הפורים  בחג   >
עם  בשיתוף  והצעירים  הנוער 
מועצת הנוער שלושה אירועים: 
באולמי  לנוער  פורים  מסיבת 
סטטיק  עם  השביעי''  ''רקיע 
סטנדאפ  ומופע  תבורי  אל  ובן 
היכל  בשיתוף  חזקיה,  אורי  של 
התרבות, וכן מסיבת פורים ב-23 

במרץ במרכז הנוער שעריה.

והאסטרונומיה  החלל  "חקר  בנושא  הארצית  התחרות 
בחסות  בחינוך  למצוינות  הישראלי  המרכז  ידי  על  מופעלת 
והחלל,  סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, הטכנולוגיה 
בשיתוף משרד החינוך, אגף מדעים, הפיקוח על הוראת מדע 
וטכנולוגיה, ובסיוע הקרן להנצחה ממלכתית לזכרו של טייס 
החלל הישראלי הראשון אל"מ אילן רמון ז"ל. קרוב ל- 200 בתי 
ספר וכ- 3000 תלמידים מכל רחבי הארץ החלו את התהליך, 

בהם גם תלמידי בית הספר "ביאליק". 

וחנה  זהבי  סיגל  למדעים  המורות  של  בניצוחן  התלמידים, 
למדו,  בהם  שלבים,  במספר  השנה  לאורך  השתתפו  יחזקאל, 
פתרו חידות ומשימות והשתתפו בחידון מקוון בנושא מערכת 
השמש. התלמידים נדרשו להפגין מיומנויות של איתור מידע 
באינטרנט, קריאה של טקסטים מדעיים והפקת מידע, ניתוח 
בליווי  דגמים  בנו  ואף  גבוהה  ברמה  מסקנות  והסקת  גרפים 

המורה לאומנות נאווה בר אדון.

השלב השלישי של התחרות היה בניית דגם של עצמים במערכת 
השמש שייצג הן את המבנה הפיזי והן את ההרכב הכימי של 
פני השטח. הדגמים נבחנו על פי הקריטריונים של  דיוק מדעי, 
בהירות הייצוג, יצירתיות, מקוריות ואסתטיקה. מתוך כל בתי 
הספר שהשתתפו, עלו רק עשרה בתי ספר לאירוע הגמר שהיה 
שיאה של התחרות וביניהם בית הספר "ביאליק" שלנו שהיה 
בית הספר היחידי ממחוז תל אביב שעלה לגמר.  התלמידים 
על  השיבו  בנו,  אותו  הדגם  את  כשהציגו  כבוד  הרבה  הביאו 
שאלות מורכבות והפגינו הבנה בניתוח דגמים שבנו בתי ספר 

אחרים.

לתלמידים:  התחרות  רוח  בהעברת  רבה  חשיבות  רואים  אנו 
המטרה הראשונה היא ללמוד ולגלות דברים חדשים, להתמודד 
אינה  בשלבים  העלייה  יצירתית.  וחשיבה  מורכב  חומר  עם 

מטרה בפני עצמה אלא רק משמשת כגורם למוטיבציה. 

חמישה  נבחרו  הארץ  ברחבי  מועמדים  ספר  בתי  עשרות  מתוך 
עשר בתי ספר להציג בפני באי הכנס רמון לחינוך וחלל שהתקיים 
חמישה  ייצגו  "הדר"  הספר  בית  את  בר-אילן.  באוניברסיטת 
תלמידי כיתות ו': שירן טל, דור שניידר, טמיר רז,  דניאל תרשיש 
דולינסקי,  בתיה  המורה  של  בהנחייתה  התלמידים,  ליב.  ורותם 
את  הממחיש  דגם  ובנו  למדו  מדעים,  מצוינות  תכנית  במסגרת 
גילוי יסוד ההליום בעזרת התבוננות בגרמי השמים. התלמידים 
התנסחו בבהירות, ענו בצורה יפה לשאלות וייצגו את בית הספר 

להתרשם  שהגיעו  המכובדים  והאורחים  הכנס  באי  בין  בכבוד. 
ולשמוע את ההסבר נכחו רונה רמון והאסטרונאוט היהודי גארט 
יצאו  התלמידים  הגדולה,  ההתרגשות  אף  על  כי  ניכר  רייזמן. 

נשכרים, למדו הרבה ונהנו מהחוויה.

רותם ליב, תלמידה שהציגה, מספרת: "הגענו לאוניברסיטה במטרה 
להרצות על הניסוי שערכנו במסגרת מצוינות במדעים, התרגשנו 
להרצות בפני כל מי שהיה בכנס, לאחר מכן השתתפנו בסדנאות 

מעניינות בנושא החלל. היה לי יום חווייתי ומהנה מאוד".

עדכונוער
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קוטג‘ בודד בכפר סירקין
מגרש 500 מ"ר, בנוי 270 מ"ר

8 חד', חדש ויוקרתי, מיידי

דופלקס לופט 6 חד' 
באוירבעך, מפואר ונדיר

פנטהאוז 6 חד' 180 מ"ר במייזנר 
נוף פתוח, 4 כ"א, 2 מרפסות

למכירהלמכירה למכירה

 לקבלת ייעוץ אמין ומקצועי
        עם יחס חם ואישי

אני לרשותך בטל: 054-4404286
דורון קורן

דורונדל"ן - משרד בוטיק לנדל"ן, היחיד בכפר גנים ג', בניהול דורון קורן
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

 * הייעוץ ללא תשלום אם נטפל במכירת הנכס. בכפוף לתנאים באתר שלנו

מגשימי� ל� את החלו�
ייעוץ ושיווק נדל"ן

להשכרה
  בבניין חדש ואיכותי, בכפר גנים ג' במסקין

דירות 5+ 6+ דופלקס חדשות לכניסה מיידית

נותרו דירות אחרונות

משרד: קניון גנים, כפר גנים ג', הכניסה מרח' פנחס חגין 10, ק.ק בגב הקניון
טל: 074-701-555-6 , 054-4404286

אתר:  www.doronadlan.co.il | פייסבוק: ’דורונדל"ן דירות למכירה בכפר גנים‘

חג פסח שמח 
לכל לקוחותינו ולקוראי העיתון

50% הנחה
בעמלת המכירה

המבצע עד- 30.4.16

מבצע אפיקומן
בדורונדל"ן

יש לך נכס למכירה?
יש לנו הנחה בשבילך!
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חניכי שבט מורשה מסניף בני עקיבא בכפר גנים, הפיקו שוק פורים בו הכינו והפעילו תחנות 
ודוכנים שכל הכנסותיהם קודש לעמותת אור מנחם הפועלת למען ילדים חולים. כמו כן, נרתמו 
להצלחת האירוע חברות ותושבים מקסימים שהשקיעו מזמנם וסייעו בהפקת אירוע בלתי נשכח 
והגננת מוריה לאופר שהתנדבה לקפל בלונים באירוע. לאירוע  ומשמעותי, בהם גם המפעילה 

הוזמנו הילדים החולים ומשפחותיהם, שנטלו חלק בלתי נפרד מהאירוע ומהצלחתו. 

הנאה עם ערכים- 
שוק פורים בבני עקיבא  

לאחרונה נודע לי, שסייעת פעלה באלימות כלפי ילדי הגן שבו 
זאת, הסייעת הועזבה.  עבדה. לאחר שההורים הצליחו להוכיח 
אינן  הגננת  של  והתנהלותה  התנהגותה  שגם  טענו  ההורים 
הגננת  להעביר את  המורים התעקשה שלא  ראויות. הסתדרות 
פתרון  את  למצוא  מנסים  המודאגים  ההורים  ובעוד  ממקומה, 
הטוב ביותר לילדיהם, המערכת מצדה עושה הכול כדי להשתיק 

את הסיפור, כולל איומים על הורי הגן.
מהציבור הושתקה הפרשייה, ולהורים המפוחדים נמסר כי ייתכן 
לגן   )!!!  21 )מתוך  ילדים   14 העברת  פתרון:  יימצא  שבקרוב 
או שניים אחרים, אך הרי ילדים אחרים ישובצו לגן זה בשנת 

הלימודים הבאה...

אני לא שופט את המקרה ולא את הגננת, אולם ההבדל בין הרעש 
לבין  אם,  של  לאלימות  קורבן  הייתה  גננת  שבו  במקרה  שנוצר 
צורם  הצוות,  לאלימות  קורבן  הם  ילדים  כש-14  שנשמר  השקט 

ומעיד על בעייתיות ואטימות בעירייה ובאגף הגנים.
ראוי לציין שרמת הגננות והסייעות בגני העירייה בשכונה גבוהה 
במערכת  גם  אולם,  מרוצים.  הורים  מאות  כך  על  ויעידו  מאוד, 
המערכת  על  כאלה  וכשמאתרים  רקובים,  תפוחים  ייתכנו  כזאת 

לנקוט ביד קשה ונחרצת ולא להשתיק את הסיפור.
אני מאחל להורים ולילדיהם שיחזרו למסלול תקין וראוי של למידה 
מקווה  וכמובן  שחוו,  הטראומטית  החוויה  על  להתגבר  ושיצליחו 

שהמערכת תמצא פתרון ראוי לקראת שנת הלימודים הבאה.

אלימות צוות בגן ילדים בכפר גנים!
הורים לילדים בגן טרום-טרום חובה בכפר גנים ג' טוענים לאלימות 

של גננת וסייעת בגן. גורמים בעירייה לא בחלו בשום אמצעי 
להשתקת ההורים ומשרד החינוך מסרב להוציא את הגננת מהגן

• צדוק בן משה

הערכת שווי נכס היא תחום העיסוק של שמאים. מתווך יכול 
לבדוק את מחיר השוק על-פי עסקאות שבוצעו ולהשוותם אל 
מול נתוני הנכס, וכן לספק לבעל הנכס מידע. המתווך מספק 

ללקוח שירות אחר, שירות מכירה וקנייה. 
לשם מתן השירות, מתייחס המתווך לפרמטרים שונים: 

1. נכסים דומים שנמכרו בסביבת הנכס לאחרונה. 
2. פרופיל הלקוח והעדפותיו: מהו מצבו המשפחתי? האם מוכן 
או  גישור  הלוואת  לקחת  מוכן  הוא  האם  לשכירות?  לעבור 

מעדיף "כסף ביד"? וכדומה.
3. מהו ההון העצמי, ההתחייבויות הקיימות )משכנתא( ויכולת 

ההחזר החודשית של הלקוח. 
4. אמצעי השיווק המתאימים לנכס ולבעל הנכס. לדוגמה, האם 
בונה  המתווך  אלה  לנתונים  בהתאם  הנכס?  על  שלט  לשים 

ללקוח תסריט מומלץ לתהליך ולשדרוג הבית: האם למכור או 
לקנות קודם, עיתוי תחילת המכירה, מחיר ראשוני לפרסום, 

ימים ושעות רצויים לביקור וכדומה. 

מכאן ניתן להבין, שייעוץ שניתן על ידי המתווכים אינו "הערכת 
כפי שמציגים המתווכים בפרסומיהם, אלא שירות  נכס",  שווי 
מתווכים  מספר  להזמין  מומלץ  ועל-כן,  יותר,  ומורכב  שונה 

ולהתרשם מרמת מקצועיותם. 
מכירת דירה היא תהליך מורכב ומשמעותי, שיש לעבור בליווי 

בעל מקצוע שניתן לסמוך עליו ושמעניק ביטחון בתהליך.

הערכת שווי נכס? 
אתם זקוקים להרבה יותר מזה

"חינם! הערכת שווי נכס " וגם "להערכת שווי נכס, צלצל" מצלצל לכם מוכר? מתווכים 
רבים מציעים שירותים אלו כחלק מפעילות השירות שלהם. מה רע בזה? קראו ותגלו

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

w w w . d o r o n a d l a n . c o . i l  

דורון קורןנדל"ן- ישר ולעניין
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שחר זמלר, עו"ד ומגשר

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

אפעל 3, )בית התמר( פתח תקוה
WWW.ZAMLER.CO. IL טל': 03-9229252 | אתר: 

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

אפעל 3, (ק. אריה) פתח תקוה

חברה בע"מ שלא משלמים עבורה אגרה שנתית צוברת חובות וקנסות. 
למה לחכות למעקלים? כדאי למהר לסגור אותה

חברה שלא משלמים עבורה את האגרה השנתית לרשם החברות 
היא "מפירת חוק".

מי שבבעלותו חברה בע"מ הרשומה בישראל, חייב פעם בשנה 
לשלם אגרת חברות. הדבר נכון גם אם החברה אינה פעילה.

האגרה  תשלום  אי  על  וקנסות  חובות  לצבור  עלולה  חברה 
השנתית, ואלה מגיעים לעתים לסכומים גבוהים ביותר. על-כן, 
אין כל הצדקה להשאיר חברה בע"מ שאינה פעילה, וכדאי לסגור 

אותה כחוק בהליך של "פירוק חברה".

בשורה חשובה לבעלי חברה בע"מ שאינה פעילה:
ניתן   ,2011 יצא בהודעה רשמית, כי החל משנת  רשם החברות 
אחד  אדם  בבעלות  בע"מ  )חברה  יחיד  חברת  )לסגור(  לפרק 
במסלול  בחברה(  יחיד  כדירקטור  גם  ומכהן  במניות  שמחזיק 
מקוצר. הליך פירוק זה מומלץ לחברות שלא נרשמו ברשויות 
המס ולא נפתחו בעבורן חשבונות בנקים פעילים ו/או חברות 
בעלות  ושהן  התחייבויות  ו/או  נכסים  מאוד  מעט  שבבעלותן 
הנכסים  כל  מימוש  לבצע  שבאפשרותן  )כלומר,  פירעון  כושר 

וסילוק כל ההתחייבויות תוך 6-4 חודשים(.

הימנעו מקנסות ומעיקולים מיותרים! פנו לעורך דין שמתמחה 
בתחום ויודע כיצד לפעול במסגרת הליך פירוק החברה המקוצר, 
אי  על  שנצברו  וקנסות,  חובות  מתשלום  פטור  קבלת  לצורך 
תשלום האגרה השנתית בתקופה שבה החברה לא הייתה פעילה.

חשוב לדעת - בימים אלה ממש רשם החברות החל להעביר את 
לרשות  השנתית  האגרה  תשלום  אי  על  החובות  גביית  ביצוע 
לפועל(.  ההוצאה  )לשכת  המשפטים  שבמשרד  והגבייה  האכיפה 
לא ניתן יהיה עוד לשלם את החובות באופן ישיר לרשם החברות. 
גביית החוב על ידי המרכז לגביית קנסות נעשית באמצעות הטלת 

עיקולים ובתוספת חיוב בהוצאות הגבייה.

*האמור במאמר זה, אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

החברה שבבעלותך לא פעילה? 
זה הזמן לפרק אותה
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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-

 

הזרקות
וחומרי מילוי

תוצאות מיידיות וגם בוטוקס מתנה!
*מותנה בטיפול בחומצה היאלרונית

ביב שמח
חג א

קוחותיי!
   לכל ל

על ידי רופאה מומחית
ברפואה אסתטית

ודרמטולוגיה קוסמטית
אחרי

לפני
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ביב שמח
חג א

קוחותיי!
   לכל ל

בס"ד

 

קופלמן אברהם 10, (נווה עוז) פתח תקווה
052-3929793 

e1960noemi@walla.com ׀ www.neomiezer.co.il-חפשו אותנו ב |

מבצע מפנק 
טיפול פנים
פרא רפואי

בשיטת

HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

 +
פדיקור

ב-₪200 בלבד
*הטבה חד פעמית עם הצגת שובר זה *למימוש בחודש אפריל

*בהזמנת תור מראש *ללקוחות חדשות בלבד

ללקוחותיי שחוגגות החודש יום הולדת

פדיקור - מתנה!
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מעבדות לחירות... עבדים היינו... בני חורין... שנים אנו שומעות 
גם  פורחות  שבה  והפריחה,  האביב  בתקופת  הללו  הצירופים  את 
לשורש.  פנימה,  מעמיקה  התבוננות  המזמינות  ותהיות  קושיות 
עבד  תודעתי.  עניין  זה  עבד  להרגיש  או  שלהיות  מאמינה  אני 
יוקרה  והדחפים. עבד למסגרות. לכסף,  של הרצונות, המחסומים 
כאלו  ויש  בתודעתם,  חופשיים  אנשים שמרגישים  ישנם  אגו.  או 
מאוד  בתחומים  רק  או  מסוימים  אנשים  מול  רק  כך  שמרגישים 

ספציפיים. 

להתפשט  מתחילים  כולנו  מתחמם,  האוויר  מזג  האביב,  בוא  עם 
ולהסיר מעלינו את כל הדברים המיותרים שהצטברו בבית ובנשמה. 
הניקיון החיצוני שאנו נוהגים לעשות בפסח מביא אותנו להסתכלות 
ולהתנקות פנימית. תקופה האביב מעודדת אותנו להשתחרר, לצאת 
מדעות  מסטריאוטיפים,  שליליות,  מתחושות  להתנקות  לחופשי, 
קדומות על עצמך ועל אחרים ומתחושת כישלון וחוסר מסוגלות. 

אז בואו ננצל את ההזדמנות וברוח החג נצא למסע ניקיון קטן.

מתלבטים,  מודדים,  ארונות.  מסדרים  כולנו  העונות,  חילופי  עם 
ממיינים, מוסרים בגדים שכבר קטנים או ישנים, שעשו כבר את 
שלהם, ומתחדשים בבגדים ובאביזרים חדשים. מרוקנים וממלאים. 
אני מזמינה כל אחד ואחד מכם לחשוב על עצמו כעל ארון בגדים. 

לא, לא נפלתי על הראש... חכו, המשיכו איתי עוד קצת.

תרגיל 1 – לרוקן: חשבו לרגע, אם אני ארון ובא לי להיערך לקראת 
הקיץ, העונה הבאה של חיי, מה הייתי רוצה לתרום ולמסור? מה 

כבר לא משרת אותי? )קנאה? פחד? ספקות? חוסר אנרגיה?(. 

תרגיל 2 – למלא: שאלו את עצמכם, מהם שלושת הדברים שהכי 
במספר  לי  תורמים  שהיו  שלי",  החדשה  "במלתחה  רוצה  הייתי 
תחומים בחיים? אולי מטרות וחלומות חדשים? זמן פנוי לעצמי? 
חוג  פיתחתם,  שלא  תחביב  לעשות,  רציתם  שתמיד  משהו  אולי 
שמעניין אתכם, לשדרג את מערכת היחסים שלכם או את התפקוד 
כתבו.  בקריירה?  שינוי  הילדים,  עם  איכות  זמן  זוג,  כבני  שלכם 

האמינו לי, זה עושה המון סדר בבלגן. זה משחרר. זה מטהר.

ותעוזה.  שמחה  התלהבות,  לחייכם  להזמין  אתכם  מזמינה  אני 
ויפתחו  יביאו לכם דברים מוצלחים  "שלושת המוסקטרים" האלו 

בפניכם הזדמנויות נפלאות. 

אז שיהיה לכם חג מהמם!

הצד שלה הצד שלו

לקראת חג הפסח, מיטל 
רמתי, מאמנת אישית 

ועסקית בכירה, מביאה לכם 
נקודת מבט קצת אחרת על 

ניקיונות האביב

יניב הדרי
yanivhd@bezeqint.net

יום שישי כשאתם בגן אנחנו מבריקים את הבית, "קורעים את 
התחת" כדי שהבית יהיה נקי. יותר נכון אימא עושה את רוב 
העבודה, אני בעיקר יורד לזרוק את הזבל וחוזר אחרי שעתיים 
עם שקיות מהמאפייה ומהירקן ועם רכב נקי. אז למה לעזאזל 
אתם מגיעים הביתה מהגן עם ערימות של חול בנעליים וערימה 
תוך  מהדפים?  שנופלים  בנצנצים  מלאות  יצירה  עבודות  של 
פחות מחמש דקות, הבית הנקי ומסודר שלנו נראה כמו זירת 
עבודות  פחות  קצת  לגננות,  אחת  ומילה  שכם.  בשער  פיגוע 
יצירה. זה בסדר, אנחנו יודעים שילדינו מוכשרים בטירוף. אין 

צורך בהוכחות.

יום שבת חייבים לקום ב-6:30 בבוקר? עשינו משהו רע? למה 
התעוררתם,  כבר  ואם  ככה?  מזנקים  לא  באמצע השבוע אתם 

למה לזנק עליי בדיוק באזור הרגיש שלי? 

ואחרי שטינפתם לנו את הבית ביום שישי ועשיתם לנו השכמה 
השאלה  מגיעה  בבוקר  מוקדם  בשבת,  דאעש  בסגנון  אכזרית 
"לאן נצא לטייל?" אצלנו בבית ההצבעה על מקום הבילוי היא 
דמוקרטית לחלוטין, אך ההחלטה היא דיקטטורית. כלומר, של 
הילד שצעק הכי חזק ולא ויתר. וכך, אחרי ששילמנו הון תועפות 
על סרט קולנוע וכל המסביב, בתום הסרט נשאלת השאלה הכי 
מעצבנת, "אז מה עושים עכשיו?" ושוב מתחיל הליך דמוקרטי. 
אני מציע שנלך הביתה לשים ראש על הכר בזמן שאימא תעשה 
שנלך  מציעה  ואימא  יצירה.  עבודות  או  בית  שיעורי  אתכם 
הביתה ובזמן שהיא תקפל כביסה, תגהץ ותסדר את הבית, אבא 
ילך עם הילדים לשחק כדורגל. ושוב הדיקטטורה מנצחת ואני 

הולך לשחק כדורגל.

אבל... לכל שבת יש מוצאי שבת! ובמוצאי שבת אני נזרק על 
המיטה ומתעורר כולי אושר לשבוע עבודה מבורך.

הבאנו  סתם  לא  התחשבות.  קצת  שלי,  יקרים  ילדים  בקיצור, 
אתכם לעולם, אתם הרי אלה שתחליטו בסופו של דבר באיזה 

בית אבות נהיה...

ילדים זה שמחה... 
במיוחד בסופ"ש

ילדים יקרים שלי, אתם מקסימים ואהובים, 
אבל הגיע הזמן לקרוא לכם לסדר ולתת 

לכם בראש על סוף השבוע שעברנו 

מיטל רמתי
www.maycoaching.co.il

עבדות, חירות 
וסטיילינג בארון
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אבא ברדיצ'ב 8, פינת יפה נוף
03-9073770כפר גנים/נוה עוז

050-5297847

-'איטה-טיפוח היופי'

תספורת / פן / צבע
תסרוקות ערב
החלקה אורגנית משקמת
בניית ציפורניים בכל השיטות
OPI לק ג'ל בשיטת
הרמת ריסים
איפור ערב
שעוות בכל הגוף
סידור גבות

הרמת
ריסים

רק ב-200 ₪

במקום 400 ₪

איטהאיטה
מרכז טיפוח היופי

הגענו30  שנות ניסיון
לכפר גנים

שובר הנחה
לכבוד החג

לכלותחבילת יופי

מיוחד!במחיר

איפור ומניקורתסרוקת, 

! CND -בניה ב 

כי על 
איכות
 לא 

מתפשרי�
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בשנות  בישראל  ביותר  המצליחה  הבנים  להקת  פייב,  היי 
ה-90, תתאחד להופעה אחת. ההופעה שהייתה אמורה להתקיים 
ב-9 באפריל בהיכל מנורה בתל אביב, נדחתה ל-4 ביוני לאור 
אישפוזו של אמיר פרישר גוטמן. לקראת המופע זכיתי לפגוש 
חבר ילדות יקר, חמישית היי פייב, עידן יסקין. הוא נולד וגדל 
בניו-יורק  מתגורר  שנים  משמונה  יותר  וכבר  תקווה,  בפתח 
ועתה  בעיר,  היה  שלא  שנים  חייו.  ואהבת  אשתו  סופיה  עם 
נפעם  מתבונן  הוא  וצילומים,  ריאיון  לצורך  בארץ  בביקורו 
מהשכונות החדשות, ממה שהוקם על הפרדסים שזכר ואהב. 
ומתקשר  זיכרונות  אצלו  שמעוררים  הבתים  בין  עובר  הוא 
ולאבא אקי בהתלהבות, לספר שכרגע עבר  ישראלה  לאימא 
דרך הבית של רופא הילדים שלו בנווה עוז. "אני לא מאמין 
והאזור הזה בכלל,  שאני בפתח תקווה. שנים לא הייתי פה. 
מה נהיה פה. אני בשוק מהשכונה הזאת שקמה פתאום. היא 

מאוד יפה."
מאז ומתמיד היה ילד של אימא ואבא. גם היום. בכל משפט 
שני מזכיר אותם, מדבר עליהם בהערכה ובאהבה גדולה. אך 
מפה  רחוק  החיים  ולמדינה,  למשפחתו  מחובר  שהוא  כמה 
להרגיש  כדי  צריך  היה  מה שהוא  כנראה  הם  הגדול,  בתפוח 
שלם ושלו יותר. אחרי ההצלחה ההיסטרית ותקופה כה סוערת 
את  לממש  בשביל  חי  שהוא  להרגיש  רצה  לא  יסקין  בחייו, 
ישתווה  לא  שיעשה  מה  כל  הרי  כי  הסביבה.  של  הציפיות 
לתופעה העוצמתית הזאת שנקראת היי פייב. ומאז, רחוק מכל 

מה ומי שהכיר ואהב, התרחק גם ממוזיקה. 
בחטיבת  "הדר",  בביה"ס  למד  השרון,  בביה"ח  נולד  יסקין 
החיבור  אדריכלות.  במגמת  א'  בעמל  למד  ובתיכון  "רשיש", 
היו  שבביתו  מספר  הוא  בילדות.  עוד  התחיל  למוזיקה  שלו 
שני דברים בכמויות - ספרים ותקליטים. מגיל שלוש התחיל 
לפסטיבלים  אותו  לקחו  בחנוכה  לאורחים.  הופעות  לעשות 
והוא התאהב בשני זמרים שבזכותם הוא זמר, גידי גוב וירדנה 
ארזי. הוא שר במקהלת ביה"ס "הדר" ובכל שנה הופיע בערב 
כישרונות צעירים. כשהיה בכיתה ח' הגיע לסטודיו לאומנויות 
הבמה "בימות" ושם הבין שזה בדיוק מה שהוא רוצה להיות. 
קיבל  עתיד",  הווה  "עבר  הייצוגית  הזמר  ללהקת  כשהתקבל 
והיינו  כולנו  התחברנו  בלהקה,  ושם,  עתידו.  שזה  גושפנקא 
כמו משפחה, יחד עם אדי מוכתר הבמאי ועוזי חיטמן המנהל 
לחו"ל.  טיסות  הופעות,  חזרות,  של  שנים  שלוש  המוזיקלי. 
ב'עבר  שלמדתי  חשוב  הכי  הדבר  מדהימה.  חוויה  הייתה  "זו 
להישאר  הרכב,  בתוך  אדם  בן  להיות  איך  הוא  עתיד'  הווה 

אינדיבידואל בתוך להקה ולבנות משהו שהוא שלם."

צנוע,  תקווה,  פתח  טוב  וילד  אבריו  רמ"ח  בכל  מוזיקאי  הוא 
ביישן, חייכן, מנומס, חם, רגיש וגם שטותניק. אבל הכי רציני 
כשזה מגיע לשירה. "עוזי לא פעם היה עוצר את החזרה ואומר 
לנו: 'תקשיבו לו שר, יש לו שמיעה מוזיקלית, הוא שר פה הכי 
מדויק. עד היום כשהוא נזכר בזה הוא נבוך. נבוך שמחמיאים 
נוח עם המילה  לו, ששמים אותו במרכז. לא הרגיש אף פעם 
"כוכב". עשרים וכמה שנים אחרי - אנחנו לא נראים כבר בדיוק 
אותו דבר - אבל הוא נשאר אותו עידן. אולי רק הלב הגדול 

שלו התרחב עוד יותר.
היי פייב - ההתחלה

וזכתה  לתופעה  נחשבה  פייב  היי  אז,  נולד  שלא  מי  לטובת 
חברת  ידי  על  ב-1996  נוסדה  הלהקה  מסחררת.  להצלחה 
התקליטים "הד ארצי", במטרה להרכיב להקת בנים ישראלית. 
מייקל  גוטמן,  פיי  אמיר  חמישה:  לוהקו  נבחנים  אלפי  מתוך 
הרפז, אייל שחר, אייל דסאו ועידן יסקין. לאחר שנה הם הוציאו 
את אלבום הבכורה, שהכיל להיטי ענק כמו "יום מעונן" ו"אין 
לנו מה להפסיד", וזכה למעמד אלבום זהב. לאחר מיני-אלבום 
נוסף, הוציאה הלהקה את אלבומה השני "כולם רוקדים עכשיו" 
ולהיטים  האהבה"  "מקדש  השיר  וכן  המוצלח  הנושא  שיר  ובו 
נוספים. לאחר מכן יצא האלבום השלישי עם הלהיט "עומד על 
צוק". עד פירוקה בשנת 2000, הופיעה הלהקה מאות פעמים, בין 
השאר בפסטיגלים, השיקה מוצרים משלה וזכתה שלוש שנים 
העצומה  הפופולריות  למרות  השנה.  להקת  בתואר  ברציפות 

שלה זכתה, הודיעה הלהקה על הפסקת פעילותה.
דרושים  במודעת  ראה  הוא  יסקין,  של  הצבאי  שירותו  אחרי 
אני  חדשה.  ללהקה  ולרקוד  לשיר  שיודעים  בנים  שמחפשים 
לבחינות  הולך  שהוא  לי  סיפר  והוא  אותו  שפגשתי  זוכרת 
ללהקת בנים. "זה נשמע לי כמו הלהקות באירופה," מספר עידן. 
הרכב,  על  חבר  ועוד  שחר  אייל  עם  תקופה  באותה  "עבדתי 
רצה  לא  בכלל  הוא  בהתחלה  הבחינות.  על  לאייל  וסיפרתי 
לבוא. אחרי חודשים של אודישנים רבים, כולל מבחני אישיות 
וגרפולוג, נשארנו תשעה לסדנה של יומיים, בה בדקו הרכבים. 
גם יהודה לוי היה שם. לדעתי הוא לא נבחר בסוף כי כבר היה 
מוכר. אמיר כל הזמן היה על הבמה. ראו שהוא מאוד כריזמטי 
ופרצוף יפה. כשהתקשרתי להפקה לשאול מתי נקבל תשובות, 
אמרתי שלא משנה מה התשובה לגביי -  יש בחור מקריית חיים 
שלדעתי צריך להיות בלהקה. אני זוכר את היום שנסעתי עם 
חברים לירושלים, קיבלתי טלפון ממשרד ההפקות והודיעו לי 
שהתקבלתי סופית. ניתקתי את הטלפון ואמרתי לחברים שלי 
שהתקבלתי ללהקה, שאני לא יודע איך זה הולך להיות אבל זה 

• שירן רובינשטיין
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ההצלחה בממדי ענק, הפופולריות העצומה, הפרסום, גדודי המעריצות והביקורות 
שלא חסכו, פירוק הלהקה, המגורים בניו-יורק וההתרחקות ממוזיקה - עשרים שנה אחרי,  

עידן יסקין, חמישית מלהקת הבנים המצליחה "היי פייב", עדיין ילד טוב פתח תקווה, מתרגש לקראת 
מופע האיחוד ולהיות שוב במקום הכי טבעי בשבילו - על הבמה
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מה שאני רוצה לעשות בחיים. אחר-כך התקשרתי לאייל והיה 
כיף לשמוע שגם הוא התקבל. היינו חברים ממש טובים."

ומאז היסטוריה, או יותר נכון היסטריה. הבנת שזה עומד 
להיות כזה גדול?

"ברור שלא. בלב קיוויתי שזה יהיה כמו להקות הבנים מחו"ל. 
שמחתי שזו להקה שגם תרקוד, רציתי ללמוד לרקוד, והבנתי 
שאני הולך ללמוד גם שיעורי פיתוח קול ועוד בחינם, אבל לא 
'כוכב'. אף  היו ציפיות למשהו כזה. אני לא אוהב את המילה 
פעם לא הרגשתי כזה. אני עידן מפתח תקווה ועשיתי משהו 

הגיע  פשוט  הזה  הדבר  לעשות.  שאהבתי 
זמן  לנו  היה  לא  אבל  גדולים.  לממדים 
ליהנות מהפרסום. היינו מותשים מהחזרות, 

ממפגשי המעריצים ומהופעות."
איך היה להתמודד עם ההצלחה וגילויי 

ההערצה?
קצת  גם  ולפעמים  נעים  מאוד  היה  "זה 
יכולנו  ולא  אהבה  המון  קיבלנו  מעיק. 
שציפו  מעריצות  אלפי  לעשרות  להחזיר 
המכתבים  כל  את  לקרוא  השתדלתי  לכך. 
ולהחזיר טלפונים, אבל לא הייתה לי שנייה 
אלינו  באו  שלי.  המשפחה  את  לראות 
מפחידות.  גם  ולעיתים  גבוהות  בדרישות 
הלילה  באמצע  שהתקשרו  הורים  למשל, 
מכתב  לך  שלחה  שלי  'הבת  לי,  ואמרו 
התקשרת.  ולא  אליה  שתתקשר  וביקשה 
היא  אליה  אמרה שעד שלא תתקשר  היא 
הבת  בגללך  בחשבון.  למבחן  הולכת  לא 
האחרונה  השנה  לקראת  תיכשל'.  שלי 
בתל-אביב  חן  בשדרות  גרתי  בלהקה 
ומהיכל התרבות עד הבית שלי היו חיצים 
על המדרכה עם הכיתוב 'הבית של עידן', 
 11 לעבור  נאלצתי  מעריצות.  שכתבו 
כל פעם שעברתי,  דירות בתקופה קצרה. 
מיד גדודי מעריצות חיכו לי מתחת לבית. 
גרפיטי  כתבו  התקשרו,  מכתבים,  שלחו 
התקשרו  לשכנים,  הפריעו  הבניינים,  על 

להורים שלי, ולחברים של ההורים שלי."
מצד שני, התקשורת לא חסכה בביקורת.

מאוד  דברים  וכתבו  אדם  בבני  הפסקה. שכחו שמדובר  "ללא 
פוגעניים, שאנחנו לא יודעים לשיר, אלא רק להזיז את הישבן, 
שהטקסטים רדודים. באלבום הראשון עשינו גרסה לשיר 'לחץ' 
טקסט  שזה  כתב  התרבות  ממבקרי  ואחד  פורטיס-סחרוף  של 
ירוד... קטלו אותנו לשם הקטילה. היו אומנים שכדי להראות 
כמה הם טובים, ירדו עלינו. אנחנו מעולם לא דיברנו רע על 

שום אומן."
החוויה הזאת הייתה בית ספר לחיים, לא?

לבמה  שקשור  מה  לכל  אוניברסיטה  הייתה  הזאת  "החוויה 
אותנו  בחרו  מבחנה,  כלהקת  הוקם  המיזם  הקלעים.  ומאחורי 
לפי קריטריונים ו"הד ארצי" חשבו בהתחלה שיכתבו לנו כמה 
שירים, נעלה לבמה ונופיע לאיזו תקופה. אמרנו שאנחנו רוצים 
להשאיר חותם ונהיינו מאוד מעורבים גם מאחורי הקלעים וגם 
בהפקה המוזיקלית. התחלנו לכתוב כבר לאלבום הראשון. את 
השיר הראשון שיצא אמיר כתב והלחין. בתקופה הזאת קיבלנו 
שירים מכל מיני אומנים. כולם היו קצביים, אבל לא כולם היו 
שירים 'היי פייביים'. כבר המצאנו לעצמנו סגנון מסוים וייחודי. 
'עומד על צוק' יש כבר לא מעט  באלבום השלישי, עם השיר 
ומלנכוליים. עברנו מאות שיעורי ריקוד, אבל  שירים עצובים 
היה חשוב לנו שידעו שקודם כול אנחנו יודעים לשיר. לא רצינו 

לשיר עם המדונות, אלא להחזיק מיקרופון כמו זמרים." 

איך החוויה הזאת שינתה אותך?
"יכולתי לגעת באנשים בלב בזכות המוזיקה. זה נתן לי המון

את  להגשים  שזוכים  בעולם  האנשים  מעטים  כי  וכוח,  חופש 
החלום שלהם."

היו כמה שירים שכתבת.
"את השיר 'קטן זה הכי כיף בעולם' כתבתי עליי, שכיף להישאר 
ילד. כתבתי אותו לפסטיגל יחד עם אמיר ואייל הלחין. זה השיר 
הכי מושמע של היי פייב. כתבתי גם את 'מקדש האהבה', את 

'זמן מסיבה' כתבנו יחד ועוד."
ואיזה שיר אתה הכי אוהב?

הכי  השיר שסופיה  זה   - האהבה'  "'מקדש 
אוהבת. אני גם אוהב את השירים 'צועקת 
אהבה' ו'איפה היית'- השיר הראשון שנכתב 
ומייקל  המילים  את  כתבתי  אני  בלהקה. 

הלחין."
ספר על החיבור ביניכם כחברי הלהקה.
"זו אחת הסיבות להצלחה. אמרנו שנגרום 
היינו  הראשונה  ובשנה  להקה  שנהיה  לזה 
עסוקים בזה. אייל שחר, אמיר ואנוכי גרנו 
אצלנו.  התנחלו  דסאו  ואייל  ומייקל  יחד, 
שרנו כל הזמן ביחד והתרגלנו אחד לשני. 
שוחחנו על המון דברים, צחקנו יחד ובכינו 

יחד, עברנו הרבה דברים. 
היו "תפקידים" ביניכם?

לקחנו יחד החלטה שלא יהיה סולן. שנהיה 
האופי  לפי  תפקיד  לקח  אחד  כל  שווים. 
קופצנית  אנרגיה  הבאנו  ואני  אמיר  שלו. 
ושמחה. היתר היו יותר שקולים ורציניים."

היה אגו?
"בכל קבוצה יש אגו. כולנו רצינו להרגיש 
שהמקום שלנו בטוח. אבל לא היו מלחמות 
התפרקה.  הלהקה  שבגללן  מטורפות  אגו 
אהבנו  והוויכוחים  הדעות  חילוקי  כל  עם 

מאוד אחד את השני. עדיין אוהבים."
מה היה הכי קשה בתקופה הזאת?

היה  זה  בוואן.  לפעמים  וישנו  אכלנו  חיינו,  "האינטנסיביות. 
יצירתיים  וגם להיות  סיר לחץ. היינו צריכים גם לעבוד קשה 
ושתהיינה קבלות. נהנינו מהעשייה, ממחיאות הכפיים, אבל לא 
בזה  ליהנות מהפרסום. אחד הדברים הכי טובים  זמן  לנו  היה 
שהיינו חמישה ושהיינו ביחד בדבר הזה וזה מאוד תרם. את כל 

החוויות חווינו יחד."
היו רגעי משבר שאמרת מה אני צריך את זה?

"כן. הייתה תקופה שהיה לי מאוד קשה עם החברים בלהקה, 
אבל זה הסתדר. וגם הלחץ - כשאתה למעלה יש אנשים שרוצים 
שתיפול, גם מהתעשייה וגם אנשים שכאילו חברים שלך. אני 
ויודע מי אני. לא הקשבתי לאנשים  בן אדם עם עמוד שדרה 
שניסו לייעץ על מנת לפרק. המשפחה והחברים הטובים תמיד 
תמכו והיו העוגן. גם הרגשתי שאין לי מנוחה מזה, כי בשיחות 
משפחתיות ובמפגשים חברתיים תמיד דיברו על הלהקה. ניסיתי 
ליזום תמיד שיחות על אחרים. הרגשתי שמתקרבים אליי לא 

ממקום אמתי. התאכזבתי מרכילויות זולות ופוגעניות." 
ואז יום אחד מתפרקים.

במקומו,  מישהו  להכניס  אם  והתלבטנו  עזב  מייקל  "בהתחלה 
אבל הרגשנו שאנחנו כבר מגובשים כלהקה ונמשיך ארבעתנו. 
"הד  לפרק.  ההחלטה  גם  כמו  לגמרי.  שלנו  החלטה  הייתה  זו 
תמורה  ללא  קשה  מעבודה  רווינו  אבל  שנמשיך,  רצו  ארצי" 

 <כלכלית. היה מופע פרידה ולמחרת אתה מתעורר לריקנות, 
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ההצלחה בממדי ענק, הפופולריות העצומה, הפרסום, גדודי המעריצות והביקורות 
שלא חסכו, פירוק הלהקה, המגורים בניו-יורק וההתרחקות ממוזיקה - עשרים שנה אחרי,  

עידן יסקין, חמישית מלהקת הבנים המצליחה "היי פייב", עדיין ילד טוב פתח תקווה, מתרגש לקראת 
מופע האיחוד ולהיות שוב במקום הכי טבעי בשבילו - על הבמה

האהבה
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בזמן  וזה  עבודה.  בלי  מטורף,  לו"ז  בלי 
שהסביבה חושבת שאני עדיין בלהקה ואנשים 
מצפים שאהיה פוסטר ואצטלם ואחתום ואופיע 
טוב  לי  היה  כי  היה קשה  לי  ואמשיך בתחום. 
אחרי  בבוקר  שמתעורר   25 בן  בחור  בלהקה. 
מה  ופתאום  ומצליחה  ציבורית  מאוד  קריירה 
הולך  אלבום?  על  לעבוד  מתחיל  עושה?  הוא 
גורמים,  מיני  מכל  פניות  היו  הילדים?  לערוץ 
אבל הרגשתי שאני צריך את הזמן שלי להירפא 
לעשות משהו  צריך  הבנתי שאני  הזה.  מהריק 
לעבוד  והתחלתי  רגיל,  אדם  בן  להרגיש  אחר, 
בחנות בשינקין. התחלתי לפגוש אנשים ופתאום 
לא הייתה לי בעיה לעמוד ולדבר איתם. אחר-

וכגנן בגן  כך עבדתי במוזיאון הילדים בחולון 
ילדים ותוך כדי הגיעו הצעות להצגות. הייתי 
"כספיון" שלוש שנים. אחר-כך שיחקתי בהצגה 
"מה? ריחואנה". אנשים ברחוב שאלו אותי למה 
אני לא משחק בטלנובלה ובתוכניות טלוויזיה, 

ועניתי שלא חשוב לי הפרסום. רציתי פשוט 
לעשות מה שטוב לי ואת השקט שלי. ללכת 
ברחוב בלי בעיה. ואני לא מתחרט על שום 

דבר."
למה דווקא עכשיו האיחוד?

לאיחוד  הצעות  הרבה  היו  שהתפרקנו  "מאז 
והרבה כסף, אבל פשוט לא הרגשנו שמתאים 
לנו. עכשיו המומנטום התאים לכולנו. אני גר 
בניו-יורק, ולא היה קל לאחד אותנו. עכשיו 
ומיוחד.  יחיד  אחד  למופע  נכון  לנו  מרגיש 
בשבילנו – שיהיה לנו ערב של כיף, לאלפים 
שאהבו אותנו, וגם לאלה שקנו כרטיס מתוך 
שהבינו  כאלה  ויש  למיתוס  הפכנו  סקרנות. 
הרבה  היו  שהתפרקנו.  אחרי  רק  זה  את 
זה לא  דומות, אבל  ניסיונות להקים להקות 
תומכת  מאוד  ברובה  התקשורת  גם  צלח. 

ומפרגנת וזה עושה לנו טוב על הלב."
מתרגשים? במה אתם היום אחרת? 

"זה מאוד מרגש ונעים, ולמרות שעברו עשרים 
שנה התחושה מאוד טבעית. אנחנו מן הסתם נראים אחרת, אבל 

תכל'ס כמעט הכול אותו דבר, הבדיחות, הדינמיקה בינינו."
בדיעבד, היי פייב היא להקת הבנים הכי מצליחה שהייתה 

פה בארץ. מה אתה רוצה לומר לכל המקטלגים?
אומר  זה  עניין  יוצר  אתה  אם  לא משנה שקיטלגו.  בכלל  "זה 
ניסו  בזה.  להודות  רוצים  תמיד  לא  פשוט  אותך.  שאוהבים 
צמודים  בגדים  לובשים  וחקיינים,  טרשי  מאוד  שאנחנו  לומר 
ותסרוקות מזעזעות וזה לא משנה, כי לא היה דבר כזה בארץ. 
גם עשרים  אישור  וקיבלנו  ניצחנו.  זה  ועם  היינו מה שאנחנו 

שנה אחרי שאנשים פשוט חיכו לזה."
למה נסעת לניו-יורק?

שבועיים,  שם  להיות  אמור  והייתי  שנים  שמונה  לפני  "טסתי 
ברגע שנחתי הרגשתי שקט. שאני יכול להיות אני בלי שיגידו 
לי איך אני אמור להיות. פה תמיד אמרו לי, למה אתה גר כאן? 
למה השיער שלך ככה? הרגשתי שפולשים להחלטות הפרטיות 
שלא  שלווה  הרגשתי  פשוט  'בריחה',  הייתה  לא  זאת  שלי. 
לוותר עליה. הלב מרגיש לפעמים באינטואיציה משהו  רציתי 
שאי אפשר להסביר. כנראה ידע שאני צריך להכיר את סופיה. 
גדולה  יחד בחנות ספרים ומשם התפתחה האהבה הכי  עבדנו 
גדולה  הכי  המתנה  היא  מופלאה.  באישה  זכיתי  בחיים.  שלי 
יותר.  ושלם  גדול  תמיד  איתה  חווה  שאני  מה  כל  שקיבלתי. 

ההתרגשות בזכותה יותר גדולה."

איפה המוזיקה תופסת אצלך מקום היום?
"בעיקר במגירה. בהיי פייב היה צריך ליצור 
כל הזמן וכשזה נגמר משהו כבה ולא יכולתי 
כל-כך  דבר  אחרי  כי  וגם  לכתוב,  להמשיך 
מוצלח.  מספיק  משהו  לעשות  קשה  גדול 
את  מצאתי  לא  כי  המוזיקה  עם  הפסקתי 
המקום המוזיקלי הזה שבו אני רוצה להיות. 

אני שר בעיקר לעצמי."
למה אתה מתגעגע מהתקופה של היי פייב?
להיות על הבמה, לשיר, ליהנות, להזיע תוך 
כדי ריקודים ולראות איך הקהל נהנה. פחות 
דברים  הרבה  קיבלתי  ולמתנות.  להערצה 
ממעריצות. מאות בובות של סימבה, כי ידעו 
שיש לי קעקוע של מלך האריות. אפילו קראו 
שלהן  האחיות  כי  שמי,  על  ילדים  לשלושה 

ביקשו מההורים."
למה אתה מתגעגע בפתח תקווה? בארץ?
"פתח תקווה שאני זוכר היא לא פתח תקווה 
היה  בו  יושבים  שאנחנו  המקום  היום.  של 
פעם פרדסים וחולות. אבל יש לי זיכרונות 
טובים מהעיר. זו עיר שגדלתי בה, שחשבתי 
שאקים בה משפחה. סבא שלי נולד פה, אלה 
השורשים שלי. אני מתגעגע לילדות הזאת, 
ליד  חמציצים  לקטוף  לחברים,  לתמימות, 
הבית, ליד עמוד החשמל. לעמוד על הגבעה. 
קיימים  לא  החשמל  ועמוד  הגבעה  אבל 
חברה  כל-כך  לי  אין  בניו-יורק  שם  יותר. 
ישראלית. יש לי שלושה חברים הכי טובים 

מהארץ, שאני בקשר איתם עד היום."
לא רוצה לחזור לארץ?

 never כרגע ניו-יורק היא הבית שלי. אבל"
משפחה  פה  לי  שיש  במיוחד   .say never
דירות  הרבה  שעברתי  למרות  מדהימה. 
וכרגע אני רחוק, הבית של הוריי זה הבית 
והתבלינים  הטעם  כל  את  ספגתי  שממנו 
לחיים, ומהם למדתי את כל מה שהביא אותי 

עד הלום."
מה השאיפות הלאה?

"אם הסכמתי לאיחוד הזה עכשיו, כנראה שאני יודע עמוק בלב 
יעורר  זה  ואולי  במוזיקה  דברים שקשורים  לעשות  מוכן  שאני 
עוד דברים שאעשה. מה שחשוב בחיים זה לא רק להגיע למטרה, 
ובסוף  והלך  הלך  הוא  'האלכימאי'  בספר  מהדרך.  ליהנות  אלא 

חזר הביתה. צריך ליהנות מכל שנייה בחיים גם אם היא קשה."

< המשך מעמוד 19 
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מסיבת שירי שנות ה-70-60 במתנ"ס עולמות

זהירות כאן בונים!

לכבוד צדוק בן משה,

הנדון: סכנה ממשית באתר הבניה ברחוב ויצמן

ביום שני ה-22.3.2016 יצאתי עם בני בן ה-7 מביתנו ברחוב וייצמן. באתר הבנייה שממול 
נשא מנוף כמות גדולה של מוטות ברזל אל הקומה האחרונה. כשהבחנתי במטען הזהרתי 
את בני והתרחקנו מעט. לא עברו מספר שניות וכל המטען התמוטט ונפל מטה בחוזקה, 
חלק מהמוטות על הכביש כשהם מפספסים במילימטר מכונית חולפת, חלקם על הסכך 

הצר מעל המדרכה הצמודה לאתר וחלקם ממש לרגלינו. בנס לא ארע אסון.
מיד החלו צעקות של העובדים, הפועלים ואנשי המנהלה שיצאו ואספו במהירות את 
המוטות. בני ואני עמדנו המומים ומבוהלים, איש לא ניגש לדרוש לשלומנו. כל שהיה 
המוטות  מעט  את  צילמתי  כשהתאוששתי  ובמהירות.  ראיות  להעלים  זה  חשוב  להם 
כחצי שעה  וכעבור  המקום  את  לעזוב  נאלצתי  מאחר שמיהרתי  הכביש.  על  שנותרו 
התקשרתי לדווח למוקד העירוני. הובטח לי שהנושא יעבור לטיפול מחלקת ההנדסה 
והפיקוח. למחרת, כשראיתי שהשימוש במנוף נמשך, התקשרתי שוב למוקד ונאמר לי 
שהנושא בטיפול. לאחר בירור שערכתי עם שכניי, התברר שלפני כחודש ארע מקרה 
דומה. גם אז נפל המטען מהמנוף, וגם אז פנו למוקד עם תלונה על המקרה וצילמו 

תמונות ולא נעשה דבר.
מאחר שעל פניו נראה כי לא נעשה דבר ולא ניתנה לי תשובה מניחה את הדעת, פניתי 
אליך. ברצוני להדגיש, שאיני מוכנה לעבור לסדר היום כשחיינו בסכנה, ואני בטוחה 
שיתר תושבי השכונה חשים כמוני, שזו ממש שערורייה. ראוי שעיריית פתח תקווה 
העירייה  כיצד  מבינה  אינני  תושביה.  של  הבטיחות  נושא  את  מעיינה  בראש  תשים 
ממשיכה להתיר לחברת הבנייה להמשיך בעבודות כשחיינו בסכנה? איך זה שמיד לאחר 

שדיווחתי לא הגיע מיד צוות ועצר את הבנייה?
מדי יום, חולפים תלמידי בית ספר "ביאליק" ותלמידי בית הספר ממ"ד במדרכה 
הצמודה לאתר הבנייה. מדי יום חונות מכוניות בסמוך לאתר ובכביש חולפות 

מכוניות ללא הרף.
האם רק כשיקרה אסון ישתנו דברים?

לטיפולך המהיר אודה,
                                                        בברכה, ליזה י.

ליזה שלום,
לד״ר  השכונה  ועד  פנה  לפנייתך  במענה 
חוה ארליך, מהנדסת העיר ולהלן תשובתה: 
בדקנו  צו,  הוצאנו  מפקחים:  "הפעלתי 
התקינה  החברה  הבטיחות.  נושאי  כל  את 
משאות  יונפו  שלא  כך  המנוף  על  מגבילים 
מעל הרחוב, ולכן שחררנו את הצו. יחד עם 
זאת, אי אפשר להבטיח שלא תורגש הבנייה. 
צריכים  והתושבים  ויצאו,  ייכנסו  משאיות 
להיזהר. אענה לגברת מיד אחרי שאוודא עם 

המפקח במקום." 
הנושא,  אחר  לעקוב  ימשיך  השכונה  ועד 
בקשה  של  לשון  בכל  מבקשים  אנו  אולם 
לנהוג משנה זהירות. אם יש אפשרות אחרת 
מלבד מעבר בסמוך לאתרי בנייה, אנא נצלו 
אותה והתרחקו מהמקום. כמו כן, יש להסביר 
מי  הסמוכים,  ברחובות  שהולכים  לילדים 
לבית הספר ומי בזמנו החופשי, את הסכנות 
במעבר בסמוך לאתרי בנייה. אנו נעשה הכול 
כדי להבטיח את הבטיחות המרבית במקום. 

נשמח לעמוד לרשותך בכל נושא.
בברכה, צדוק בן משה

תשובתו של צדוק:

אתר הבנייה המסוכן
ברחוב ויצמן

"צוותא עולמות" אירח 
JUKEBOX-את ה

מסיבה של שירי שנות ה 70-60 נחגגה 
במתנ"ס "עולמות"

• אילת שדה

זה היה ערב מהנה! ממש! מיטב להיטי שנות ה 70-60 התנגנו, 
 ,JUKEBOX-כשמתנ"ס "עולמות" אירח בביתו את להקת ה

להקת קאברים לשירי העבר היפים ביותר. 
הלהקה, שמונה את הנגנים גבי סיבוני, נעם רפפורט, גיורא 
נגר,  דור  והמפתיע  הצעיר  הזמר  ואת  צברי  ויגאל  סגל 
הקסימה את הקהל שגדש את האולם עד אפס מקום, קהל 

שהתמסר לצלילים, השתתף שר ורקד.

בין שלל השירים היו להיטים של הזמרים אלוויס פרסלי, פול 
 BEATLES-ה ,SANTANA ,אנקה, ריי צארלס, ג'ארי לי לואיס

וטום ג'ונס.

ולדרורה קולסקי, מנהלת המתנ"ס,  "עולמות"  תודה לצוות 
אצלנו  כאן  עולמות",  "צוותא  איכותי,  מועדון  הקמת  על 

בשכונה.
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מלווה להצלחה

 052-2898878
אורית לוי - יועצת הנדל"ן שלכם

מוכרים/
קונים
נכס?

6 חדרים ענקית קומה 4 
חדשה מחסן + מרפסת 12 מ' 

מיידית 

בכפר גנים ג'
4 חד' מקסימה

קומה 3 
בגודל 106 מ' מרפסת 

שמש 16 מ' + חניה 

משרדים ברח' השחם מפוארים
ומרוהטים בגדלים 47+55+58 

למכירה

אורית
לוי

לפגישת ייעוץ ללא תשלום צרו קשר

מקום זה
יכול 

להיות שלך!
התקשרו עוד היום

לשיווק מקצועי
וחשיפה מקסימלית!

נמכר

דופלקס מפואר 6 חדרים
כולל מוצרי חשמל

במרכז השכונה

הושכר

 3 חדרים מצוינת 
להשקעה או מגורים

 רח ראש פינה קומה 3 מחסן 
+ חניה באם המושבות  

נמכר

 דופלקס מהמם ביוסף נקר
בנין מטופח, 2 כניסות, מחסן צמוד 

+ 2 חניות, פינוי 1/7/16 

 5 חד', קומה א', ביוסף נקר, מרווחת 
מיוחדת, קרובה למרכז מסחרי ולבתי ספר ובית 
כנסת, מחסן צמוד, + 2 חניות, פינוי קרוב 1/7/16

למכירה להשכרה

נותרו 2 משרדים
בגדלים: 47 ו-48

הושכר
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לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

ככה זה כשארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשבילכם

w
w

w
.boxla.co.il

לקוחות כללית בפתח תקוה:
23 מרפאות, 5 בתי חולים, 3 מרכזים רפואיים

הופכים אותנו לזמינים יותר עבורכם
כי בבריאות לא משחקים

זמינים  כוללים,  בריאות  שרותי  לכם  מציעה  כללית  תקוה,  פתח  תושבי 
פריסה רחבה  לכללית  רק  ברחבי העיר.  ובכל שכונה  בכל מקום  ואיכותיים 
ביותר של מרפאות ומכונים במגוון תחומים, העובדים בשיתוף פעולה מלא 
זה הופך את פתח תקוה למרכז בריאות אחד  עם חמישה בתי חולים. כל 

גדול, הכי קרוב אליכם.

23 מרפאות  ̂
19 בתי מרקחת   ̂ 

ללקוחות כללית
מרכז לבריאות הילד  ̂

מרכז לבריאות האישה  ̂
מרכז לרפואה יועצת   ̂

מכון פיזיותרפיה  ̂
2 מכוני רנטנן   ̂

מוקד בדיקות מעבדה   ̂
ללא צורך בקביעת תור 

5 בתי חולים: שניידר   ̂
לילדים, השרון, בילינסון ועוד 

3 מרפאות כללית סמייל   ̂
 + מרפאה לילדים

באם המושבות 
כללית רפואה משלימה   ̂

ˆ כללית אסטטיקה
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♫

♫

♫
קריאה מהנה

איך מעודדים ילדים לקרוא? אילו טעויות נפוצות עושים 
ההורים בדרך לעידוד קריאה? אורית צמח, מעודדת קריאה 

מקצועית, נרתמת לעזרה

• אורית צמח

כשהייתי בכיתה א' ולמדתי כבר לקרוא, אימא שלי הבטיחה לי שאם אקרא ספר שלם של "קופיקו" אקבל חפיסת שוקולד שלמה. 
לא קובייה, לא שורה, חפיסה אחת שלמה לעצמי. ברור שהסכמתי. זה היה כמו לקבל אייפד, אז התחלתי לקרוא בישיבה ולאט לאט 
נשכבתי במיטה ולא הפסקתי לקרוא. אני לא זוכרת את טעמו של השוקולד ההוא. אבל את ההנאה מהספר לא שכחתי מעולם. מאז 

התמכרתי... וכשהפכתי לאימא התחלתי להקריא לילדיי בלי סוף. 

כמו כל הורה, אני רוצה שילדיי יחוו את הקסם הזה, שיעופו עם הדמיון שלהם, שיתרגשו וייסחפו וייתנו למילים להוביל אותם, לצייר 
להם עולם. אבל אני גם זוכרת כמה מוקסמת הייתי ממחשב האפל הראשון שלי עם הג'ויסטיק והמסך השחור-צהוב, ואיך הייתי נושפת 

בעורפו של אחי שיפנה כבר את הכיסא ואוכל סוף-סוף להנחית את החיילים הצהובים
שלי במחנה האויב המרצד. מאז משחקי המחשב שודרגו והספרים נותרו ספרים, 

חלקם מנצנצים יותר, חלקם מאוירים יותר,אבל עדיין כריכה, דפים, אותיות, ספרים... 
אז איך גורמים לילד לבחור לחלק את זמנו בין המסכים המפתים שאורבים בכל פינה

לבין עמודי הספר? שאלה טובה... אולי כדאי שנתחיל לשים לב קודם ממה להימנע
בדרך לרקיחת שיקוי להכנת ילד קורא.

אורית צמחמדור ספרות

בעצמם.  קוראים  לא  ההורים 
רגע, אם זה כל-כך כיף לקרוא, 
למה אף פעם לא ראיתי את אבא 
קולטים  ילדים  ספר?  עם  יושב 

מה מעניין אותנו באמת. 

דידקטיים.  בספרים  רק  בוחרים       
עם  לדבר  לא  נכון,  לאכול  צריך  ילדים, 
יפה,  להתנהג  להורים,  להקשיב  זרים, 
מחמד,  בחיות  לטפל  לחברים,  לעזור 
איך  השונה...  את  לקבל  בכביש,  להיזהר 
הם אומרים? די עם החפירה. אז בואו לא 
נשכח, יש ספרי לימוד ויש ספרי קריאה. 
כול  קודם  מצפים  אנו  הקריאה  מספרי 

לחוויה של הנאה. 

דעה  או  כריכה  לפי  ספרים  בוחרים 
קדומה. ורוד ומנצנץ, נסיכות ופיות - 
מיקה תעוף על זה! כדורגל, קומיקס, 
בטוח  עומר    - ומיניונים  גיבורי-על 

יקרא! 

בגילך...  כשהייתי  קראתי  כמה 
יופי, וגם  עדרת, השקית, חלבת 
את הפרות, היית תלמיד מצטיין 
ועשית כל מה שאימא ביקשה. 
פלא שנשאר לך זמן לקרוא.    

של  העניין  לתחומי  מודעים  לא 
להיות  יכול  מהם.  נבהלים  או  הילד 
שלתקופה מסוימת הילד ירצה להיות 
ערפד, קוסם או מכשף. אז מה? הסיכוי 
שזה יתממש במזרח התיכון לא גבוה. 

על  הילדים  עם  משוחחים  לא 
את  "אימא,  הילד:  הספר. 
קורא  שאני  שבספר  יודעת 
את  יופי,  "כן,  אימא:  יש..." 

המערכת כבר סידרת?"

 מראים לילד את הסרט המבוסס על 
הספר לפני הקריאה. המתח, הדמיון, 
מה  כל  ההפתעה,  הגילוי,  תחושת 
שמצית ומלבה את הקריאה - הולך 

לאיבוד.

     מצנזרים קטעים מהספר. הורים 
שמקריאים לילדים לפעמים נוטים לדלג 

על קטעים "לא חינוכיים" או קשים 
מחשש שהילד יושפע או ייפגע. בכך הם 

מונעים מהילד את הפורקן, את העניין ואת 
ההזדמנות לחזק את הקיבה הרגישה. פעם 

שאלה אותי אימא אחת אם אני מכירה ספר 
על השואה אבל בלי השואה. ברור, חשבתי, 
במדף שבין 'את רצינית?' ל'וואט דה פאק?'  

מתייחסים לקריאה כמטלה, 
עונש או תחליף טלוויזיה/אייפד. 

"לך לקרוא בחדר!" ו-"מספיק 
עם הטלוויזיה, קחי לך ספר." 

ספר=עונש.

הספרים  את  לקרוא  אותם  מכריחים 
הוא  שספר  נכון  עליהם.  שגדלנו 
נצחי, אבל לא בטוח שבנקודת הזמן 
דווקא  יתלהבו  הילדים  הנוכחית 

מ"בן חור" או מ"נשים קטנות".
10 טעויות שהורים עושים כדי לעודד את ילדיהם לקרוא

1

234

567

8910
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• הסרת שיער לצמיתות • לק ובנייה בג‘ל • איפור קבוע בכל השיטות
• ציורי גוף באיפור קבוע • מניקור • בניית ציפורניים • פדיקור רפואי

• הרמת ריסים בשיטה הטבעית • שעווה • עיצוב גבות

0 5 0 - 2 2 0 6 1 0 6  : ל ט י מ
13 (כפר גנים א‘) כתובת: רח‘ טבנקין 

יתרונות:
תוצאות אופטימליות בכל שלבי הטיפול

קירור מגע אפקטיבי המגביר את רמת הבטיחות
פתרונות יעילים לכל פרופיל מטופל/ת

טיפול ללא ג'ל! נקי, נוח ובטוח יותר
ממשק ידידותי למשתמש/ת

א
א
א
א
א

ה1+1
תנ

מ

איזור + איזור נוסף מתנה *בתיאום מראש בטל': 050-2206106

קופון הטבה לקוראי עיתון כפר גנים
הסרת שיער

בהצגת קופון זה בלבד

30
.4.
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 -

 ה
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ף 
ק

ת
*

ייעוץ חינם
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מצרכים:

צומת סביון-לוי אשכול 201
טל' להזמנות: 03-5330304 ׀ פקס. 03-5330405

www.maadania.co.il

פסח הוא חג חשוב, אהוב ומרענן, חג של 
פריחה והתחדשות, גם מבחינה קולינרית. אותי 
אישית הוא מרגש יותר מכולם מאחר והוא מלא 

במנות חג מסורתיות ובמנהגים. מה שמדהים 
אותי באמת כל פעם מחדש, היא המחשבה 

שאנחנו היהודים, לאחר שנים בגלות ועד 
הקמת מדינת ישראל, הצלחנו לספוג תרבויות 
בישול כה רבות שמאפיינות היום את המטבח 

הישראלי ומייחדות כל בית יהודי באשר הוא.

חג הפסח מחבר את כלל עם ישראל לישיבה 
משפחתית סביב שולחן מפואר וחגיגי. קריאת 
הגדת הפסח והרעב שפוקד אותנו עם ריחות 
התבשילים והשירה, הופכים כל ביס של מצה 

עם חרוסת או חזרת לתענוג לחיך. 

אז לכבוד חג הפסח, ה-חג, אני מזמין אתכם 
להתחדש במתכון לא פשוט אך טעים להפליא, 

והכי חשוב - שווה את ההשקעה. 

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

צוואר טלה ממולא בבשר 
ושקדים ירוקים

1 צוואר טלה ללא העצם המרכזית )אפשר לבקש מהקצב שיוציא, 
ואפשר להפריד את הבשר מהעצם על-ידי סכין לאט לאט לאורך 
הודו  גרון  כמו  תיראה  בסוף  שתתקבל  שהעצם  )לדמיין  העצם 

ארוך(.

טיפ 1 אפשר להכין את המתכון יום לפני ערב החג, לקרר ולפרוס 
זמן  ולחסוך  הרוטב,  עם  פיירקס  בכלי  ולחמם  אחידות  לפרוסות 

בערב החג.

טיפ 2 מי שאוהב טעמים מתוקים יכול להוסיף 3-4 כפות דבש.

טיפ 3 אפשר להחליף את השקדים בשזיפים או פרי יבש אחר.
לשאלות נוספות ניתן לטלפן למעדניה.

קשירת הבשר בחוט שפגט
תהליך פירוק העצם

צוואר טלה ממולא בבשר
ושקדים ירוקיםצוואר טלה ממולא בבשר 

לצלייה:
1 בקבוק יין לבן יבש

1 ליטר מים
2 גזרים קלופים וחתוכים לעיגולים 

באורך 3 ס"מ
1 כרישה שטופה וחתוכה 

למקטעים של 6 ס"מ
1 ראש שיני שום

2 ראשים של סלרי קלופים 
וחתוכים לרבעים

1 שומר חתוך לרבעים
3 ענפי רוזמרין
5 ענפי תימין

5 גרגירי פלפל שחור 

למילוי:
500 גרם צוואר בקר טחון

1 בצל בינוני מטוגן )קוביות(
קורט ציפורן טחונה
קורט משייה טחונה

)קליפה של אגוז המוסקט(
8-10 שקדים ירוקים חצויים

1/2 כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור גרוס

2 כפות קמח מצה
1 ביצה

אופן ההכנה:
1. מערבבים את כל מרכיבי המילוי יחד.

כלפי  הפנימי  כשהחלק  מטבח  קרש  על  הצוואר  את  2. מניחים 
מעלה והשומן כלפי חוץ. 

3. משטחים את מילוי הבשר לכל אורך הבשר, מגלגלים וקושרים. 
4. מתבלים במלח ופלפל מכל צדדיו של הצוואר. 

את  ומוסיפים  עמוקה  צלייה  בתבנית  הצוואר  את  5. מניחים 
הירקות.

בנייר  מכסים  הבשר,  מגובה   3/4 עד  והמים  היין  את  6. מוזגים 
30 דקות  ל-220 מעלות למשך  ומכניסים לתנור שחומם  כסף 
לצלות  וממשיכים  מעלות  ל-170  התנור  חום  את  ומנמיכים 

למשך שעתיים ועשרים דקות.
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0505663331

 
ב-20.3פתיחת הגן

להשנה ולשנה הבאהההרשמה בעיצומה
להשנה ולשנה הבאהההרשמה בעיצומה
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כמעט בכל בית שאני מעצבת, כשאני שואלת איפה שמים את 
היא  האופיינית  התשובה  הדואר,  ואת  התיק  את  המפתחות, 
על הכיסא, בפינת האוכל, על האי במטבח או שפשוט זורקים 
מקום  לנו  שתתכנני  שמחים  היינו  מוסיפים:  ומיד  איפשהו, 

מסודר לדברים האלה... 
הבעיה נובעת מהעובדה שבדירות החדשות לקחו את הקונספט 
שמיד  כך  המבואה,  את  וביטלו  מדי  יותר  אחד  צעד  הפתוח 
כשפותחים את דלת הכניסה מתבוננים בסלון, ללא כל הפרדה 
בין הפנים לחוץ. לכן, בכל בית שאני מעצבת, אני משתדלת 

להגדיר ולתכנן את המבואה לבית.
מהי חשיבותה של המבואה?

למבואה חשיבות אסתטית ופרקטית. מבחינה אסתטית, המבואה 
יוצרת סוג של השהיה כשנכנסים מן החוץ פנימה לתוך הבית, 
והיא קובעת את הרושם הראשוני שלנו. מבחינה פרקטית, זה 
כל  או  המפתחות  הפלאפון,  התיק,  את  להניח  המקום  באמת 

פריט אחר.

טיפים לעיצוב הכניסה:
1.  גם אם אין כניסה מוגדרת, הגדירו את המבואה באמצעות 

רהיט, מדף, תמונה או שטיח.
2.  מקמו שידה או קונסולה בהתאם לפרופורציות החלל, לאחסון 

דואר, מפתחות וכיו"ב.
3.  תלו מעל הקונסולה מראה, שתוכלו להעיף על עצמכם מבט 

לפני שיוצאים מהבית.

4.  הניחו פרטי עיצוב על הקונסולה: כד, סלסלה, קערה, אגרטל 
עם פרחים.

מתלים  ישנם  לנעליים.  ומדף  מעילים  מתלה  לשלב  ניתן    .5
שהם רהיט בפני עצמו שמיועד למבואה כמקובל באירופה. 
אם משלבים חשוב לא להעמיס, שהמתלה לא יהפוך למחסן 

בכניסה לבית!
6.  תאורה: אפשר לשים מנורת טפני על השידה, תאורת ספוט 

על המראה או תאורת קיר.
ובמקום    יצירתיים  להיות  ניתן  קטן,  בחלל  ומדובר  הואיל    .7
מדפים  או  מחדש,  שנצבעו  ישנים  ארגזים  לתלות  קונסולה 
בגבהים ואורכים שונים. לא חייבים מראה אחת, אפשר לשלב 

מספר מראות קטנות. חשבו מחוץ לקופסה!

שלכם,  המבואה  את  ועיצבתם  תכננתם  שהגדרתם,  לאחר 
הקפידו שתהיה מסודרת. היפטרו מההרגל לזרוק דואר ותיקים 

על הכיסא במטבח. כבר יש להם מקום ואין תירוצים...

השקיעו  ולכן  הבית  על  הראשוני  הרושם  היא  המבואה  זכרו, 
בעיצובה לא פחות מהבית כולו.

לדפוק כניסה: עיצוב חלל המבואה
מבואה עושה הפרדה בין החוץ לפנים. היא המקום הראשון שבו פוגשים את 
הבית ויוצרים רושם ראשוני. אז למה היא מתפספסת בכל כך הרבה בתים?

ז'אן דניאלס - מעצבת פנים 
טל: 050-2734386

ז'אן דניאלסהום סטייל
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משרד: 077-5060331

המפתח  של� להצלחה

דניס
 איטקין

 סיגלית
אשטמקר אמיר 

בן דוד 

בקי
 שמש 

ליצירת
קשר:

בנקש דירת 5 חד', 135 מ"ר, משודרגת 
ק"6, שקטה, 4 מע' מיזוג , 15 מ"ר מ"ש, 

מחסן צמוד, 2 חניות , נוף פתוח 

ברח' בן גוריון, דירת גן, 5 חד', 135 מ"ר בנוי 
במפלס אחד, 210 מ"ר גינה, 2 יח' הורים

בס"ד

  primenadlan1@gmail.com .פקס.  077-5060332 | מייל 

PRIME-TIME -אצלנו הנכס שלך תמיד נמצא ב
תוכנית שיווק יחודית ואטרקטיבית במיוחד!

פגישת ייעוץ והכוונה ללא התחייבות

ביוסף נקר המבוקש! דופלקס 6 חד',
165 מ"ר, 65 מרפסת, 2 כניסות, 3 מחסנים

בבלעדיות

פנטהאוס דופלקס מדהים במיוחד, 7 
חד',  210 מ"ר בנוי, 115 מ"ר מרפסות

בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות

ביוסף נקר, דירת 5 חד', מדהימה 
מטבח משודרג, 2 מערכות מיזוג, נוף פתוח

2 מ"ש  + 2 חניות 

נמכר!

בבלעדיות

''

עינת
מרגליות 

פאבל
 ארנבורג

פאבל
 ארנבורג

גיא
פלד

רונן
ניסן

דירת 6 חדרים  בפנחס חגין 
נמכר תוך שבועיים ב-100% מהמחיר המבוקש

 ( מחיר שיא בשכונה ) 

כשר ושמח!חג פ�ח
כשר ושמח!חג פ�ח



עיתון כפר גנים  גיליון 74  אפריל 2016 32

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

משפחה בהתבגרות

 כשהילד שלך יוצא עם מי 
שלא נראית לך.../ חלק ב'

ענת זפרני

היא מתרחקת מחברות, היא לא מקשיבה 
להורים, ובעיקר היא לא שמה לב לסימני 

האזהרה... אבל מישהו חייב לפקוח לה את 
העיניים... מה עושים? 

בהצלחה!

אוהבים אותך,
אמא אבא ועידו

לירו� בת 9
מזל טוב, בריאות, אושר והצלחה,

ילדה מיוחדת שלנו, חברותית ושמחה,
בכל זמן ומקום, אנחנו תמיד איתך,

נראה...  לא  הוא  להורים שלה   .19 בן  יש חבר  ה-17  לשני בת 
רווחים  שמניבה  בעבודה  מתגאה  הוא  בצבא,  משרת  לא  הוא 
גבוהים, אך נמצא רוב שעות היום בבית, מדבר לשני בציניות 
שיוצא  השיחות  ממעט  אותה.  לעודד  או  לה  מלהחמיא  ונמנע 
להם לשמוע עושה רושם ששני מאוד 'כנועה' בקשר. כשהוריה 
ניסו לשוחח עמה על זה היא אמרה שהיא אוהבת אותו ושאינה 
נורות  מדי  יותר  שיש  מרגישה  אמה  ממנו.  להיפרד  מעוניינת 
הוא  מדוע  מושג  להם  אין  מהן:  אדומות שאי אפשר להתעלם 
לא משרת בצה"ל, מהיכן מגיע כל הכסף אם רוב שעות היממה 
הוא בבית, התקשורת שאינה מכבדת, והכי חשוב שני לא נראית 

מאושרת. 

הבחור  את  להכניס  ולא  הקשר  על  לאסור  שיבחרו  הורים  יש 
הביתה. מניסיוני, לעיתים קרובות האיסור יוצר אפקט "רומיאו 
ויוליה" והפגישות בסתר הופכות להיות מתוקות, כמו גם הצורך 

לנצח את ההורים, במקום לבחון את הקשר.

שוחחתי עם הוריה של שני והחלטנו לגייס את הדוד הצעיר-
רועי, שנמצא בקשר טוב עם שני. רועי הזמין אותה לקפה ודיבר 
מודעת  הייתה  שני  שלה.  הזוגיות  ועל  בכלל  זוגיות  על  אתה 
ציינה  אבל  מנצנץ,  לא  זוגה  בן  של  הביקור  שכרטיס  לעובדה 
שטוב לה אתו, הוא מפנק אותה ודואג לה והיא מרגישה אהובה. 
רועי ניסה לבחון מה נותן לה תחושת אהבה ומתברר שהנגישות, 
והעובדה שהוא מחכה לה אחרי בית ספר, מלווה אותה הביתה, 
אוכל עמה ארוחת צהריים ומבלה עמה כל יום. רועי ניסה לשקף 
את התלותיות והכפייתיות בקשר, את העובדה שהיא מתרחקת 
מהחברות שלה, ואת הדרך השונה שבה הם רואים את העתיד: 
דבר  ישירה,  קצונה  לקורס  המועמדת  מצטיינת  תלמידה  שני 
לאחר  ספורים  חודשים  הזוגיות.  בהמשך  פער  להוות  שעלול 
השיחה עם רועי שני נפרדה מבן זוגה. לאמה היא אמרה שהיו 
דברים בקשר שהיו פחות טובים, אך היא חששה לספר להורים 

כדי לא להשניא את בן זוגה עליהם יותר מכפי שהיה.

אז מה עושים?

א. בודקים האם באמת האדם אינו ראוי לילד שלנו מסיבות 
שונות.

ב. תפקידנו כהורים לשקף לילד את מה שאנחנו יודעים, 
מתוך ניסיון חיינו ונקודת המבט הבוגרת על החיים.

שקיימים  טובים  דברים  על  גם  לספר  לילד  לאפשר  ג.  
לנו  ברור  "הרי  כמו  באמירות  אותו  לחזק  ואף  בזוגיות 
שאם היה רק רע לא היית שם", "אני שמח לשמוע שאת 
מרגישה אהובה", לא לבטל את התחושות של הילד, לתת 

להן מקום.

ד. להפעיל אדם קרוב שיכול לדבר עם המתבגר.

או  איום, סחיטה  אין מצב של סכנה:  היטב אם  ה. לבדוק 
כפייתיות. אם כן, לטפל על ידי פנייה להוריו או במקרים 

חמורים למשטרה.

ו. לחכות: למרות שקשה לנו לראות שהילדים שלנו נמצאים 
ושהבחירה  שלהם  העצמי  לביטחון  תורם  שלא  בקשר 
'סכנה!' לפעמים הזמן עושה את  שלהם זועקת למרחוק 

שלו.
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בהצלחה!

לכל קבוצת גיל כיתה נפרדת
ביטוח ילדים מלא

גננת בעלת תואר ראשון לגיל הרך וותק של כ-20 שנה בניהול גן
יחידה נפרדת לצהרון

אוכל טרי מבושל במקום יום יום, תפריט עשיר מרכיב כל אבות המזון
חוגים תנועה, ריטמוסיקה, חי גן, בישול, מדען הצעיר (לילדי צהרון)

 דנה: 050-8949597
אסתר: 052-5546515

אנו שמים דגש על קידום הילד
בשיטת האינטגרציה החושית-

תנועתית וקידום קוגניטיבי

צוות מקצועי,

חם ואוהב

בס“ד

לפרטים
והרשמה:

שעות פעילות: א-ה 7:00-17:00 | יום ו' 7:30-12:30

גן, מעון ותינוקיה
גילאי 3 חודשים עד 3 שנים

צהרון - לגילאי גן חובה וכיתות א‘, ב‘, ג‘
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עלי כותרת
וגלגלו אותה  נייר  קחו רצועת 
טיפ.  מהודק.  באופן  קיסם  על 
עשו חריץ קטן בקצה של הנייר 
על ידי הקיסם וכך הגלגול יהיה 
חלק ומהיר. בסיום הדביקו את 

הקצה לרצועה.

מור
ש

גזור ו

מור
ש

גזור ו

גזור ושמור

ורד פרייסיצירה                                                                 

כרטיס ברכה בקווילינג לחג הפסח 
קווילינג, אומנות גלגול הנייר. מגלגלים רצועות נייר בעזרת האצבעות 

או כלים )שיפוד, קיסם או כלי מקצועי ליצירת אומנות זאת( את 
הגלילים שאנו יוצרים מגלגול הנייר ניתן לעצב בצורות שונות וליצור 

תכשיטים, תמונות תלת ממדיות וקישוטים לכרטיסי ברכה

1
2
3

4
5

ורד פרייס - חוגי יצירה ועוד... • טל'. 050-8544540  
 www.facebook.com/veredcake

החומרים:
A4 ניירות צבעוניים משני הצדדים  •

• קיסמי שיניים • סרגל מתכת
בריסטול או בסיס  • סכין יפנית •עיפרון • 

וגזרו  צבעוני  נייר  דף  קחו 
רצועות בעובי 5 מ"מ ובאורך 

A4 / 21 ס"מ

עלים ירוקים – דוגמה של טיפה
גלגלו את הרצועה הירוקה בדיוק 
הכותרת  לעלי  שעשינו  כמו 
הדביקו בסיום הגלגול את הקצה 
לרצועה ובעזרת האצבעות לחצו 
וכך  הגלגול  של  אחד  צד  על 

נוצרת צורת טיפה.

לאחר שהכנתם לכם מספר של 
עלי כותרת ועלים, אתם יכולים 
סידור  את  לעצב  להתחיל 
הבריסטול  על  שלכם  הפרחים 
את  סדרו  קודם  הבסיס.  או 
מיקומם,  את  סמנו  החלקים, 

מירחו דבק והדביקו.

עלים ירוקים –דוגמה של עין
גלגלו את הרצועה הירוקה בדיוק 
הכותרת,  לעלי  שעשינו  כמו 
הדביקו בסיום הגלגול את הקצה 
לרצועה ובעזרת האצבעות לחצו 
נוצרת  וכך  הגלגול  צידי  משתי 

לכם צורה של עין.

בהצלחה!

כולם שרים עכשיו 
צליל )25( ואביחי )28( לינזר הם אחים 

מפתח תקווה וגם יזמים צעירים שעשו את 
זה ובגדול, כשפתחו את Beatbox, חדרי 

קריוקי פרטיים. בוא'נה זה אחלה רעיון!

• קארין אהרון

לחלוטין  להתנתק  והצלחנו  הילדים  עם  הגענו  לביטבוקס 
חדר  לנו  חיכה  להפליא,  מעוצב  במתחם  החיצון.  מהעולם 
החל  לאווירה.  מיד  אותנו  שהכניסו  באביזרים,  מקושט 
השירים  להפעלת   IPAD ה-4  דרך  והמולטימדיה,  מהתאורה 
ולחצן לקבלת שירות.  וכלה  בבר משקאות  ושינוי התאורה, 
התרשמנו  במקום.  ואהבה  מחשבה  הרבה  שהושקעה  מורגש 
ממאגר  מציע,  שהביטבוקס  והאפשרויות  הרעיונות  משפע 
המאפשרת  השירים,  בחירת  באפליקציית  העצום  השירים 
בחירה וניגון של שירים מהיוטיוב, כך שניתן לאתר כל שיר 

ואפילו שירי ילדים.

החזיקו  ומהאווירה,  מהחוויה  מאוד  נהנו  שלי  הקטנים 
אם  ואוהבים.  מכירים  שהם  השירים  את  ושרו  מיקרופונים 
תהססו.  אל  חוויה,  שכולו  במיוחד  שמח  אירוע  לכם  חשוב 
החדרים מתאימים לקשת רחבה של אירועים: בילוי משפחתי, 
נוער, בר\בת מצווה, אירוע  יום הולדת, מסיבה לבני  מסיבת 

חברה ועוד )בחדרים ניתן לארח עד 50 משתתפים(.
אנחנו יצאנו מהבילוי בהתרוממות רוח מגדול ועד קטן.

כתובת: דרך יצחק רבין, ליד תחנת דלק, מול מתחם יכין סנטר, 
פתח תקווה.
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מופע "גברת סדר ומר בלאגן"
יום רביעי, 13.4.16, בשעה 17:00

סדנת יצירה "צפרדע"
שני סבבים בשעות 16:00 ו- 17:00 קומה 1

רחוב העצמאות 65, כפר גנים ג' , פתח תקווה 
 www.ganim-mall.co.il  03-9224699 :'טל

חניה חינם!
בחניון הקניון 

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק 
קניון גנים פתח תקווה

 www.facebook.com/ganimmall הקניון שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתוכנית. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

קונים בחנויות הקניון ב- 299 ₪  ומעלה
ומקבלים תבנית קרמיקה לאפיית עוגה או 

מגש מהודר לעוגה + כף, ב- 10 ₪  בלבד
קבלת ההטבה בחנות "ליאור תכשיטים"

קומת כניסה

 "רביעי בריא" הפנינג בריאות
סדנת אוכל בריא והכנת עציץ בריאות
בשני סבבים בשעות 15:30 ו- 16:30 קומה 1

מופע "נולה גרנולה ולולה ממתקולה" 
בשעה 17:45 קומת כניסה

כוס מיץ בריאות קטנה ב- 10 ₪
כוס שייק פירות קטנה  ב- 15 ₪

אייס קפה לייט ב- 10 ₪ 

מבצעי בריאות:

עמדת התרמת דם למד"א    דוכני מכירת אומנות - מגמת אומנות 
סדנאות פנקייקים -  מגמת בישול    מופע מחול - מגמת מחול
17:00-17:45 - הצגה "סינדרלה בגרסה פורימית" מגמת תיאטרון

גברת סדר ומר באלגן חברים טובים, אך על נושא אחד
הם לא מסכימים סדר ובאלגן. קומה 1 

יום שני 25.4.16

יום שלישי 26.4.16

יום רביעי 27.4.16

מופע "מני ממטרה"
יום שלישי, בשעה 17:00 
תופעת הצחוק שמטריפה

את המדינה, הפרויקט 
של יובל המבולבל. 

קומת כניסה

פעילות יצירתית ימי שני
בשני סבבים בשעות 17:00 ו- 17:45

קומה 1

"פרח אביבי"  4.4.16
"פרפר מעוצב"  11.4.16

"מפת ברכות מהודרת  18.4.16
לליל הסדר"  

אירועים נוספים בחודש אפריל

אירועים בחוה"מ פסח

שבט גנים
ימי שני - פעילות מוזיקלית 

חוויתית להורים ותינוקות

בתאריכים: 4.4.16, 11.4.16, 18.4.16 
בשעה 11:00

המפגש יתקיים בסטודיו 

בהשתתפות סמלית על סך 10 ₪
25.4.16 חוה"מ, לא תתקיים פעילות!

בשיתוף

" "פסטיבל אביב, נתינה מכל ה-
יום רביעי, 6.4.16,  בין השעות 16:00-19:00

בשיתוף פעולה עם בית הספר "ביאליק" - תרומה לנוער בסיכון

*מוגבל ליחידה אחת כנגד חשבונית | מוגבל ליחידה אחת ליום  | ניתן לצבור חשבוניות 
באותו יום בלבד  | התמונה להמחשה בלבד | לא כולל שופרסל וסופר פארם  | אין 

החלפות | תוקף המבצע  3.4.16-22.4.16 או עד גמר המלאי | ט.ל.ח 

פסחבס"ד
של

הפתעות
בקניון גנים

פסח
של

הפתעות

סלט ענק/תפוח אדמה
 + לימונדה ב- 27 ₪
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 שיהוקים
מה גורם לשיהוקים? גירוי הסרעפת ממחלה, 
מתח נפשי והרגלי אכילה ושתייה. הם נוצרים 

מהתכווצות בלתי רצונית של שרירי הסרעפת, 
החוסמים את בית הבליעה וגורמים להפקת 

רעשים, לקושי ביכולת לדבר ולקפיצת הגוף. 
התקפי השיהוק הם לרוב קצרי מועד, בין דקות 

לשעות בודדות, וחולפים מאליהם. אך מה 
עושים כשהם אינם פוסקים?

אלון לרנרבריאות לפני הכל

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

גדי )שם בדוי(, בן 62, סובל מזה שנים מהתקפי שיהוק מתישים. 
ימים  עשרה  ארך  שנים,  תשע  לפני  התרחש  ראשון  התקף 
ברציפות וחלף מעצמו. שש שנים מאוחר יותר לקה גדי בהתקף 
נוסף שארך חמישה ימים וחלף מאליו. לפני כחודש החל התקף 
שיהוקים נוסף שלא חלף גם לאחר שבועיים. גדי התאשפז בבית 
רופאיו  בקיבה.  ודלקת  סרעפתי  בקע  התגלו  ובבדיקתו  חולים 
טענו שהגורם לשיהוקיו הוא מתח נפשי. גדי קיבל טיפול תרופתי 
פסיכיאטריות,  ותרופות  חומצה  סותרות  תרופות  דלקתי,  אנטי 
אך ההתקף לא חלף. הוא שוחרר לביתו כשהוא עדיין משהק ללא 
הפסקה. כשפגשתיו בביתו, חודש לאחר שהחל ההתקף, תדירות 
בשרירים  כאבים  על  התלונן  הוא  מאוד,  רבה  הייתה  השיהוק 
הבינצלעיים ובגרון, ולא היה מסוגל לדבר ברצף, כל שכן לאכול. 
היה חסר אונים ועצבני. הלילות היו שעות המנוחה היחידות שלו. 

אז איך מתמודדים עם הבעיה?

הרפואה המערבית
והתמקדות  השיהוק  גורמי  לבדיקת  והדמיות  בדיקות  ביצוע 
כאשר  יתר.  חומציות  או  בקיבה  דלקות  כדוגמת  בהם,  בטיפול 
לא מתגלים אי-סדרים פיזיים, הטיפול המומלץ הוא פסיכיאטרי.

הרפואה הסינית
גורסת שהופעה פתאומית של שיהוקים נובעת מהפרעות רגשיות 
לזרימת הצ'י )אנרגיה( לכבד ולסטגנציה הפוגעת ומשנה את כיוון 

זרימת אנרגיית הקיבה כלפי מעלה.
הצלעות,  כלוב  תחת  לכאב  להוביל  יכולה  הכבד  צ'י  סטגנציית 
לעליית חומציות הקיבה, לבחילות, לאנחות, לעצבות, לדיכאון ועוד.

מבתו  טלפון  קיבלתי  מביתו  ביציאה  כבר  לגדי,  ובאשר 
והקיבה.  הכבד  בהרגעת  התמקד  הטיפול  פסקו.  שהשיהוקים 
ההטבה הייתה מהירה ומידית. למחרת חזר השיהוק אך בעוצמה 
היה  כלא  חלף  השיהוק  טיפולים   3 לאחר  ובהפוגות.  נמוכה 
שבהם  במצבים  הכללי.  לאיזונו  טיפולים  בסדרת  והמשכנו 
להקלה  מומחה  מדקר  עם  קשר  ליצור  כדאי  ארוכים  ההתקפים 

מהירה ולמיגור הבעיה מן השורש.

      טיפים
מכניסה  מהירה  אכילה  ובמתינות.  לאט  ולשתות  לאכול 

גזים למערכת העיכול.

 בשעת התקף מומלץ לגמוע כמויות קטנות של מים קרים.

בהתקף שיהוק כדאי לתרגל נשימה עמוקה ואטית.

לאמץ אורח חיים רגוע ולתרגל מדיטציה ונשימה נכונה.

 03-9242878 30 מ. מסחרי טל.  סניף כפר גנים- לוחמי הגטו 

דירת חמישה חדרים
בפרוייקט היוקרה של דורון וגיא לוי

רחוב שמחי מספר 5, פינת העצמאות
קומה 3, חדשה, כניסה בעוד שנה

 054-4723517

למכירה

03-9337985
חניתה ילין

עוצמה

רח'
העצמאות

רח' שמחי

www.remaxpt.co.il
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שיקום פיזיותרפי ביתי לאחר שבר צוואר הירך

.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 בראון

בני הגיל השלישי סובלים רבות משברים בצוואר בירך שמקורם בנפילות. במרבית המקרים 
מדובר בנשים הסובלות מירידה בצפיפות העצם. השיקום לאחר הטיפול הניתוחי משמעותי 

להצלחתו

פיזיותרפיה

ומרכיב  השלישי  לגיל  עולמית  מכה  הוא  הירך  בצוואר  שבר 
השיקום לאחר הטיפול הניתוחי הוא חשוב לאין ערוך. 

95% מהשברים קורים בנפילה
75% מהשברים קורים בקרב נשים

שיא השברים בין הגילים 75-79
40% מהמטופלים יישארו עם אמצעי עזר בהליכה

33% מהחולים יזדקקו לטיפול סיעודי צמוד בשנה הראשונה.
שלושה סוגי שברים נפוצים בצוואר הירך, שלושת סוגי השברים 
מחייבים ניתוח, וככל שהניתוח קרוב יותר לאירועי השבר כך 

שיקום החולה יהיה קל וקצר יותר.
הטיפול הפיזיותרפיה מתחיל כבר במחלקה האורתופדית למחרת 
לשנות  המנותחת,  הרגל  שרירי  את  להפעיל  מטרתו  הניתוח. 
את תנוחת החולה כדי להימנע מפצעי לחץ ומסיבוכים שונים, 
להעביר את המטופל לישיבה ולהתחיל להוליך אותו. זמן האשפוז 
יש הממשיכים  תלוי בקצב ההתקדמות השיקומית של החולה. 
במרכז שיקום ויש שמעדיפים לחזור לביתם עם השגחה צמודה.

טיפול הפיזיותרפיה הביתי
המפגש הראשוני עם הפיזיותרפיסט מצריך בדיקה מקיפה לא 
רק לתפקוד הירך השבורה, אלא גם לתפקוד הנשימתי ובירור 
הרגליים  אורך  בדיקת  במקביל,  לשבר.  שגרמה  הנפילה  סיבת 
מחייבת את איזונן על ידי הגבהת נעל הרגל הקצרה. בדרך כלל 
השבר מתאחה בקצב שלו, אך סיבת הנפילה, אם נגרמה כתוצאה 
את  לסכן  עלולה  חוזרת,  סחרחורת  ו/או  משקל  שיווי  מאיבוד 
החולה בנפילה חוזרת. לכן, הבירור חייב להיות מעמיק. הרבה 
מהנפילות קורות עקב הופעת סחרחורת הנובעת מבעיות של 
עמוד השדרה הצווארי, וטיפול פיזיותרפי יעיל לשיקום הצוואר 

ימנע את הנפילה הבאה.

הפגועה  הירך  הפעלת 
צריכה  השרירים  וחיזוק 
בשכיבה  להיעשות 
על  בשכיבה  הגב,  על 
בישיבה.  וכן  הבטן 
לעבור  המטופל  תרגול 
משכיבת  בטן  לשכיבת 
לתפקוד  חיונית  פרקדן 
לאוורור  השרירים, 
פצעי  ולמניעת  הריאות 
לעבוד  יש  לכן,  לחץ. 

ולתרגל עם החולה עד ליכולת עצמאית שלו להתהפך לבד על 
הבטן.

תרגול הליכה בעזרת אמצעי עזר כגון הליכון ו/או קביים חייב 
עלייה  תרגול  שכולל  הטיפול,  של  האחרון  השלב  רק  להיות 

וירידה במדרגות ותרגול כניסה ויציאה משירותים ומקלחת. 
בשבוע  פעמים  ארבע  להיעשות  צריך  הפיזיותרפי  הטיפול 
הראשון, ואחריו שלוש פעמים בשבוע עד לשלב בו המטופל קם, 

יושב, עולה ויורד עצמאית. 
את  מונע  הטיפול,  עלויות  חוסך את  נכון  במינון  ביתי  שיקום 
חשיפת החולה לזיהומים הנפוצים במוסדות השיקומיים ומשפר 

את חיוניות החולה מבחינה נפשית ופיזית כאחד. 

כך מאמינה  הגן",  בגיל  כבר  לקהילה מתחיל  "החינוך לתרומה 
ציפי וולפסון גננת בגן יסעור ומנהלת אשכול גני ילדים בכפר 
הילדים  גני  כל  לפעילות משותפת את  לגבש  ג'. במטרה  גנים 
בקהילה.  משפיע  בפרויקט  לצאת  הגננות  החליטו  באשכול, 
בהשראת הפרויקט little free library ממיניאלופיס, בו הציבו 
להציב את הספריות  הגננות  החליטו  הציבורים  בגנים  ספריות 
ילדים:  עם  ממושכת  המתנה  קיימת  בהם  ציבורים  במקומות 
חזרה  שלי  "אימא  ועוד.  חלב  טיפת  מתנ"סים,  חולים,  קופות 
מקופ"ח עם הילדה שלי וסיפרה שלא היה לה איך להעסיק אותה 

את  להציב  הרעיון  עלה  "וכך  וולפסון,  מספרת  הארוך,"  בתור 
הספריות במקומות בהם יש המתנה ארוכה עם הילדים. פנינו 
בנפש  שנעתרו  השכונה  לתושבי  השונות  החברתיות  ברשתות 
מתתיהו,  סגל  מורן  וארונות".  ספרים  רחבה  ביד  ותרמו  חפצה 
רבות  ועמלו  שותפים  היו  "הילדים  מספרת:  חופית  בגן  גננת 
לפגוש  מצפים  כבר  הם  הייחודי,  והעיצוב  הארונות  חידוש  על 
את הספרייה שלהם מוצבת במתנ"ס. הספרייה שתוצב בשלוחת 
ז"ל, שומר הגן,  יד הבנים, נתרמה להנצחתו של חנינה שרעבי 

שנפטר בשנה שעברה".

ספריות ילדים באהבה 
מילדי הגנים

לרגל שבוע החינוך שחל השבוע, אשכול גני 
הילדים בכפר גנים ג' תרמו ועיצבו ספריות 
ציבוריות קטנות, שמיועדות להצבה ברחבי 

• אורנית ארביבהשכונה
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ilanit.dudikman@vendome.co.il להצבת דוכן יש להרשם  באתר כפר גנים או במייל:

היכונו ! היכונו ! היכונו !
מכירת חצר בכפר גנים

על הטיילת מאחורי בית כנסת רננים
יום ג', 19.4.16 ׀ בין השעות  16:00-19:00

ועד השכונה גאה להציג אירוע 
מכירת החצר השכונתי. 

תושבים מוזמנים להציב דוכן ולמכור 
כל מה שמשומש ומיותר ובמצב טוב. 

בואו למכור ואל תשכחו גם לקנות! 

וגם "רוכבי פלאטון" מזמינים אתכם 
לגלגל את זה הלאה – בואו להחליף 

ולמסור אופניים.
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עם בוא האביב מגיע גם הרצון להתחדש בביגוד, הנעלה, ורהיטים 
לבית לכבוד חג, זוהי הזדמנות נפלאה לתרום לנזקקים את אותם 

הדברים שאינם עוד בשימוש. 

ה'  אשר  בארצך  שעריך  באחד  אחיך  מאחד  אביון  בך  יהיה  "כי 
אלוקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך 

האביון: כי פתוח תפתח את ידך." ]דברים, ט"ו, ז-ט[ 

"פתוח  לשון  בכפילות  ומדגישה  העני  לאיש  מתייחסת  התורה 
רק  לא  שער  פותח  אתה  צדקה  נתינת  שבאמצעות  כך  תפתח" 
לאחרים, אלא גם לעצמך. גם שלמה המלך מתייחס לנושא: "יש 
אשר  איש  האדם,  על  היא  ורבה  השמש  תחת  ראיתי  אשר  רעה 
מכל  לנפשו  חסר  ואיננו  וכבוד  נכסים  עושר  האלוקים  לו  ייתן 
אשר יתאווה, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו כי איש נוכרי 
יאכילנו." ]קהלת ו'[ בשעה שאתה נותן צדקה לעני, אתה פותח 
את השער הסגור שלך לנפשך ומתרפא מהעניין הרע של חוסר 

שליטה בנכסיך.

כאשר  כי  ללמוד  ניתן  ואכן  נכתב  לזה,  זה  ערבים  ישראל  עם 
לכך  דוגמה  הדדית.  וערבות  אחריות  חשים  הזולת,  על  חושבים 
התרחשה בעת הקמת המשכן שקדם לבניית המקדש, עם ישראל 
הגיע בהמוניו ותרם חומרים שונים בעין יפה למען המשכן וכליו. 
הדבר הביא להתלכדות העם סביב מטרה מרכזית אחת. כך כשכל 
אחד אחראי על הכלל, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית, העם 

מתלכד וחש אחווה ושלום בין איש לרעהו.

"בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני 
מה  וכל  הן,  ומשובחים  נאים  כמה  ראה מעשיי  לו:  ואמר  עדן  גן 
את  ותחריב  תקלקל  שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך  שבראתי 
עולמי, שאם תקלקל אין מי שייתקן אחריך" )מדרש קהלת רבה 
ז(. ממדרש זה אנו למדים כי כאשר האדם מיטיב את מעשיו ודואג 

לנזקק, הוא מתקן את העולם.

לרגל חג החירות הקרב והבא, הבה נתלכד כאיש אחד בלב אחד 
ונתרום בעין יפה לנצרכים, ויהי רצון  שיקוים בנו הפסוק: "כֹּה 
ָלבֹוא  ְיׁשּוָעִתי  ְקרֹוָבה  ִכּי  ְצָדָקה  ַוֲעׂשּו  ִמשְָׁפּט  שְִׁמרּו  ְיהָוה  ָאַמר 

ְוִצְדָקִתי ְלִהָגּלֹות." ]ישעיהו נ"ו, א[

כוחה של נתינה  
פתיחת עונת האביב, מבשרת על פריחה 

משכרת וריח ניחוח, בעוד השמש מחייכת 
והציפורים מצייצות, כולנו עסוקים בניקיונות. 
אהובה קליין מזכירה שזוהי הזדמנות נפלאה 
לתרום לנזקקים ועל הדרך לקיים את מצוות 

נתינת הצדקה 

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציורי תנ"ך/יוסף מרגיע את אחיו במות אביהם/
ציירה אהובה קליין © )שמן על בד(

 במות יעקב אבי המשפחה
חששו האחים ממשטמה

יוסף בממלכת מצרים
השב ישיב להם אפיים.

שליחים שלחו לפניו
לרכך להמתיק הרהוריו
בקשת מחילה ורחמים
לפשע וחטאת נעורים .

יוסף ואחיו במות אביהם / אהובה קליין
עתה ילכו בעצמם
לשטוח רצון ליבם
יוסף עומד בתוכם

בחכמה ינסה להרגיעם:

חשבתם עלי רעה
אלוקים חשב לטובה

מאתו הכול מתוכנן
להיטיב לעם מחונן.

אהובה קלייןמחכמת המקורות

בכל ילד ולכל אחד יש משהו מיוחד
ואנו, האוהבי� אות�, ל� נאחל
שתמיד נמשי� ממ� להתפעל,

שכל התפילות שמפי� יצאו,
ברגע אחד לטובה יתמלאו,

וכל משאלה שתבקשי בליב�
תתגש� ותגרו� ל� פשוט לחיי�!

 ,�אוהבי
אמא, אבא וליקו'ש ריי�

לינוי בת 11
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אופטיקה וקליניקה לראיה ירודה

היי אופטיק

'highoptic'

רח' ההסתדרות 14, פתח תקוה
 לייעוץ ע״י צוות המומחים התקשרו עכשיו! 03-6036011

חושב
שראית

הכול?

 כולל מסגרת
כולל עדשות
כולל ציפויים
*מסגרת עד 399  4/2  

אינדקס 1.5

משקפי ראיה 
מולטיפוקל

מסגרות ראייה/שמש
במחירים הכי משתלמים

בפתח תקווה !

 949  949 
רק ב-

₪

משקפי ראיה
לילדים

cr כולל מסגרת שבמבצע. כולל עדשות *

רק ב- 129 & 



עיתון כפר גנים  גיליון 74  אפריל 2016 42

קחו בחשבון את אשקלון

יא
לב

לי 
 יו
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לו
צי

 ׀ 
לון

שק
 א

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

כולנו שמענו עליה במלחמה האחרונה, אבל מתי בפעם האחרונה באמת טיילתם בה? בפעם 
הבאה שאתם מתכננים חופשה קחו בחשבון את אשקלון. במרחק של פחות משעה נסיעה 

מפתח תקווה, אשקלון היא אופציה תיירותית ראויה ביותר

באשקלון רצועת חוף מדהימה )ולא עמוסה( בת 12 ק"מ, טיילת 
עשירה במתקני ספורט ומשחק, מרינה בינלאומית, חיי לילה, גן 
לאומי ענק, אתרים ארכיאולוגיים, מלונות ומסעדות משובחות, 
והכול במחירים סבירים בהשוואה ליעדים אחרים בישראל. ויש 

עוד! בואו נצא לטיול!

הארכיאולוגיה  לחובבי  חגיגה  אשקלון,  הלאומי  בגן  נתחיל 
בעיר:  ששלטו  העמים  משמונת  בשרידים  עשיר  וההיסטוריה! 
רומאים,  ההלניסטיות,  הממלכות  פיניקים,  פלישתים,  כנענים, 
ביזנטיים, ערבים וצלבנים - וכולם הותירו את חותמם באתר, 
בהם השער הכנעני, השער המקושת העתיק ביותר בעולם, נבנה 
בשנת 1800 לפני הספירה. בגן גם מדשאות נרחבות, שולחנות 

פיקניק, מתקני מנגל, וחוף רחצה מוכרז )בעונה(.

קרלסברג.  מבשלת  של  המבקרים  מרכז  אל  נמשיך  מהגן 
המפורסמת,  הדנית  הבירה  שאת  לגלות  ושמחתי  הופתעתי 
במפעל  בישראל  מייצרים  וסטלה,  טובורג  חברותיה  את  כמו 
חווייתיים  סיורים  נערכים  המבקרים  במרכז  באשקלון! 
במוזיאון  במפעל.  הייצור  שלבי  כל  נסקרים  בהם  לקבוצות, 
המשקה  הבירה,  של  ההיסטוריה  על  לומדים  במבשלה  הבירה 
השלישי הנצרך בעולם )אחרי מים וקפה( ובסיום הסיור ניתן 

לטעום ממגוון מוצרי המפעל ולרכוש מזכרות.

הססגוני, שוקק החיים  במדרחוב מגדל  אל תוותרו על שיטוט 
שלל  על  לסת,  מטיבי  למטיילים  במיוחד  המתאים  והאותנטי, 
שוכנים  מגדל  למדרחוב  בצמוד  שבו.  הקפה  ובתי  מסעדותיו 
השוק העירוני והשוק המקורה ובהם מגוון דוכני ירקות ופירות, 
הנעלה, הלבשה, צעצועים, תכשיטים, גבינות בוטיק ותבלינים, 

ובקיצור כל מה שתעלו על הדעת.

לשנה  אחת  שנערך  יין,  בפסטיבל  היום  את  סיימנו 
הפך  וכבר  באשקלון  הבינלאומי  הכנסים  במרכז 
עצמאיים  יקבים  הציגו   2015 היין  בפסטיבל  למסורת. 
נהנינו  הארץ.  תוצרת  ומעדנים  יינות  של  רחב  מגוון 
מתוצרתם האיכותית של יקבי הארץ, ומדוכני גבינות 

בוטיק, שוקולטיירים, שמן זית ואביזרי יין נלווים.

פרטים נוספים באתר קק"ל: 

www.kkl.org.il/forestsearch/
hakoach_forest.aspx

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

מקהלת בית הספר
"דבורה עומר"

 השתתפה בכנס מקהלות "אפרוחים"  
וזכתה לכבוד גדול 

בהיותה המקהלה הצעירה ביותר
המופיעה לראשונה על במה.
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פרטים נוספים באתר קק"ל: 

www.kkl.org.il/forestsearch/
hakoach_forest.aspx

לוחמי הגטו 28. מרכז מסחרי כפר גנים, פ“ת
03-9234999 חפשו אותנו בפייסבוק טל‘. 

מגוון מארזי מתנה החל מ-25.00 ₪
מבצעים מיוחדים לחג

לכבוד חג האביב
גלריה סי מזמינה אתכם

לחדש את כל פינות הבית

והכל בצבעים מרהיבים במחיר ואיכות ללא תחרות

מפות ייחודיות סירים ומחבתות

כלי נוי והגשה פרטי נוי לעיצוב הבית

תבניות אפיה

שעות פתיחה מיוחדות לכבוד החג:
החל מיום שלישי 12.4.16, פתוח רצוף מ-9:00 עד 21:00

ובמוצ“ש 16.4.16 כחצי שעה לאחר צאת השבת

25% הנחה על כל הריהוט
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קארין אהרוןצרכנות

ספר בישול "אפרת מגישה שבת"
אוכל של שבת - כולנו אוהבים לחדש ולגוון, 

ומעדיפים לעשות זאת באמצעות מנות שאינן 
דורשות שלבי הכנה מורכבים והשקעה רבה, ועם 

זאת הן משובחות ונאות, כראוי לשולחן השבת. ספר 
הבישול "אפרת מגישה שבת" מאת 

השפית-קונדיטורית אפרת 
ליבפרוינד בהוצאת "דני ספרים", 

הוא ספר, שפרקיו ערוכים בהתאם 
לסעודות השבת המסורתיות, עם 
מנות שמיועדות לשבת ומתכונים 

עממיים ופשוטים להכנה ועם זאת 
טעימים ונאים להגשה, הכוללים 

הוראות ברורות ומדויקות, שכל אחד 
יוכל להצליח בהכנתם.

מחיר: 88 ₪

מוס כבד עוף
עוף  כבד  מוס  סדרת  משיקה  יחיעם  מעדני  חברת 
עוף בתוספת  ומוס כבד  עוף קלאסי  הכוללת כבד 
מכילים  המוצרים  צרפתי.  ובטעם  בסגנון  פטריות 
גלוטומט  מונוסודיום  מכילים  ואינם  עוף  כבד   30%

וגלוטן.
מחיר: כ-15 ₪ (לאריזת 140 ג"ר)

כשר בהשגחת הרבנות הראשית,
כשר לפסח לאוכלי קטניות.

שטיחים לבית וניקוי או שחזור 
שטיחים ותיקים

בשטיחי האחים עיני, העביר האב עיני לארבעת 
בניו, שגדלו אל תוך העסק, את כל הסודות והידע 

אשר משמשים אותם גם היום. לצד שירותי שיחזור 
השטיחים ושירותי הניקיון של שטיחים, וילונות, בדים 

וריפודים. הם משיקים גם מוצרים חדשים: 
שטיחי סף, (69 ₪), שטיחי מטבח (189 ₪), ושטיחי 

אמבטיה נעימים ורכים במיוחד (189-250 ₪).
לפרטים נוספים www.carpet.co.il או 1-800-696969

סדרה לנטרול ריחות
ONA סדרת תכשירים ייחודית מבית "אונה ישראל", פורמולה 
מיוחדת של שמנים אתריים הפועלת לנטרול ריחות. בסדרה 3 
צורות לשימוש – מוצק, ג'ל וספריי (נוזל). הנוסחה המיוחדת 

מכילה שילוב של 32 שמנים אתריים. החומרים בתכשירים 
אורגניים, לא רעילים ובטיחותיים לשימוש בסביבת בני אדם, 

בעלי חיים וצמחים. התכשירים מנטרלים מגוון של ריחות: 
סיגריות, אשפה, ריחות של בעלי חיים, ריחות חדרי שירותים, 

ריחות של בישול, ריחות לא נעימים של בדים ועוד.
מחירים: 75-180 ₪

www.onaisrael.co.il :לרשימת חנויות או רכישה באתר

מותג הריחות ירדלי לונדון 
המותג הענק והמצליח ירדלי לונדון עושה קאמבק 

בישראל. המוצרים מגיעים במספר ניחוחות: 
 English Lavender, English Rose, Lilly of the

 Valley, April Violets
בסדרה בשמים, מבוססים על שמנים אתריים (69.90 ₪), 
מארז של סבונים מוצקים (החל מ-49.90 ₪), סבון נוזלי, 

קרם גוף, קרם ידיים ואבקת טאלק.
המוצרים יימכרו ברשתות פארמה נבחרות

ובבתי המרקחת.

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

.
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רחוב העצמאות 65, כפר גנים ג' , פתח תקווה 
 www.ganim-mall.co.il  03-9224699 :'טל

חניה חינם!
בחניון הקניון 

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק 
קניון גנים פתח תקווה

 www.facebook.com/ganimmall הקניון שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתוכנית. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

מופע "מני ממטרה"מופע "מני ממטרה"
יום שלישי, 26.4.16,

חוה"מ פסח
בשעה 17:00 

בס"ד

תופעת הצחוק

שמטריפה את

הפרויקטהמדינה!
של

יובל המבולבל
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��הקו
Eylon

אילו�
052-5116573

קו�� לימי הולדת
 הופעה + פר�י�
�דנת ק�מי� +

מבצע אביב!
 רק ₪400

שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

מטפלות בייביסיטר

מסורה  אחראית,   16 בת  נערה 
ואוהבת ילדים, פנויה לבייבסיטר, 
זמן  בכל  הגילאים,  בכל  לילדים 

במשך כל השבוע
ליאל: 052-6763670

סטודנטית   ,22 בת  בחורה 
לבייביסיטר  פנויה  לביולוגיה, 
ובכל  בפסח,  בסופ"ש.  בערבים, 
שעות היום. אחראית מאוד, יכולה 

גם לסייע גם בשיעורי בית.
קורל: 052-6234497 

ילדים  ואוהבת  אחראית   18 בת 
מעוניינת לעשות בייביסיטר. 

שיר: 052-8828151

ובוגרת.  אחראית   24 בת  בחורה 
פנויה לבייביסיטר מגיל 3 ומעלה, 
כולל להוצאה מבית ספר או מגן . 

בעלת ניסיון והמלצות.   
מור: 052-4811133

לבייביסיטר  פנויה   23 בת  בחורה 
בשעות  גמישה  הערב  לשעות 
ילדים  עם  ניסיון  .בעלת  וניידת 

ובעבודה בגני ילדים. 
חן: 050-4338382

ואוהבת  אחראית   18 בת  בחורה 
ילדים, פנויה בייביסיטר. 

שיר: 052-8828151

מורים פרטיים

בעלת  לאנגלית,  מוסמכת  מורה 
בכל  לבחינות  הכנה  רב  ניסיון 
השפה  יסודות  .לימוד  הרמות 
קצר  זמן  תוך  מיוחדת  בשיטה 

התלמידים לומדים להבין את.
אורית 0548144270

לימוד שירה ונגינה בגיטרה, כולל 
בסגנון  ושירים  אקורדים  תווים, 

מגיע  וחסידי.  ישראלי  תיכוני,  ים 
לבית התלמיד.

ישי: 054-5207579

תלמידת כיתה ו', מעוניינת ללמד 
רצינית,  יסודי.  בי"ס  תלמידי 
בדרכים  למידה  ויכולת  שקדנית 
בבר-אילן  לומדת  מגוונות. 
שעורי  בהכנת  סיוע  מתמטיקה. 
אנגלית,  מתמטיקה,  ולימוד  בית 

שפה וכל יתר המקצועות.
לפרטים: 052-3397946

שעורים  נותנת  מקנדה  אקדמאית 
בית  לתלמידי  באנגלית  פרטיים 

ספר יסודי, תיכון, ולסטודנטים -
)אנגלית(    054-747-1151 טלפון: 

טלפון: 054-990-4378 )עברית(

מנחה  שנקר  בוגרת  סטייליסטית 
ימי  לאירועים,  סטיילינג  סדנאות 
הולדת ומסיבות רווקות וסטיילינג 

אישי גם למגזר הדתי
נטע קרם: 054-4923273

דרושים

וחמה  אמינה  מטפלת  דרושה 
ו-3.5   6.5 בני  ילדים  להוציא 
ערב  ארוחת  כולל  מהצהרונים 
ומקלחות עד 19:30. ימי שני חובה, 

וימים נוספים מדי פעם.
ענבל: 050-8789383

הנוער  מתנועת  חונך/ת  דרוש/ה 
בעלת  חונך/ת  או  עקיבא   בני 
בן  לילד  מיוחד  לחינוך  תואר 
ברמת  האוטיסטי  בספקטרום   11

תפקוד גבוהה. ל- 6 ש'' בשבוע.
לפרטים: 052-5465452

דרושה מטפלת/ סבתא/ בייביסיטר 
תינוק  עם  לעזרה  ונחמדה,  חמה 
בשעות הבוקר והצהרים. בימים ד 
בצהרים וה׳ בבוקר. בעתיד יתווסף 

עוד יום. מיכל: 050-8460086

למועדון  קבלה  פיקד/ת  דרוש/ה  
משמרות  תקווה.  בפתח  ספורט 
קו"ח   .21:00  -  16:00 בין  עבודה 

ishtekel2@gmail.com :למייל

'טיפולית',  לקשיש  יום  למרכז 
בנמצא  מטפלות  דרושות 
ניסיון  דרוש  גנים.  כפר  בפאתי 
הכשרה  לבעלות  עדיפות  קודם. 
מקצועית. שעות עבודה ימים א-ה 

בין השעות 8.00-14.00
לפרטים: 050-5533111

'טיפולית'  לקשיש  יום  למרכז 
שעות  מטבח.  עובדת  דרושה 
השעות  בין  א-ה  ימים  העבודה 

7.30 עד 14.00.
דרוש ניסיון קודם

לפרטים: 050-5533111

עובדים/ דרושים  מהבית  לעבודה 
בשירות  משרות  למגוון  ות 
או  טלמרקטינג  מכירות,  לקוחות, 
למצטיינים  גבוה  שכר  טלמיטינג, 

בין  5000-15000 שקלים בחודש! 
לפרטים למייל:

onlineads1256@gmail.com

לקבוצת ניסטק בקרית מטלון פ"ת
בתחום  עובדת  דרושה 
האדמיניסטרציה, דרישות התפקיד: 

• רקע בהנהלת חשבונות - יתרון
• אנגלית ברמת דיבור וקריאה

במיוחד    האופיס  תוכנות  הכרת   •
EXCEL

• תשומת לב לפרטים ודיוק
• שעות עבודה 9:30 – 18:30

• מגורים באזור פ"ת – הכרחי.
לדוא"ל   להפנות  יש  חיים  קורות 

 naomio@nistec.com
לפרטים נוספים נעמי: 03-9292544   

גן  ברמת  פרי'  'באלי  לחברת 
אופנוע  על  שליחים  דרושים 
חיתוך  לעבודת  כללים  ועובדים 
פירות באווירה צעירה משפחתית 
גמישות.  עבודה  שעות  ומהנה. 
לפרטים: 03-9199188/ 050-9363100

דרושה  פרטי  לגן  סייעת  דרושה 
סייעת נעימה ואחראית

לפרטים 054-4633771

לחברת שיווק ישיר דרוש מחסנאי.
משרה מלאה! א-ה 9:00-18:00 יום 

שישי 8:00-12:00. תנאים טובים
לפרטים: 054-6655442

דרושים/ות  בפ"ת  סיעוד  לחברת 
בקשישים  לטיפול  מטפלים/ות 

ובילדים בבתיהם ובמעון.
לפרטים: 03-9305250

למכירה

בעל  גזעי  יורקשיר  גור  למכירה 
תעודות, שבב בינלאומי וחיסונים. 
קטנות,  בדירות  לגידול  מתאים 
אינו מנשיר שיער, מתאים לבעלי 

אלרגיות מחיר 8,500 ₪  
טלפון: 052-3910673

 03-9242878 30 מ. מסחרי טל.  סניף כפר גנים- לוחמי הגטו 
 054-4723517

נמכרה

03-9337985
חניתה ילין

עוצמה
www.remaxpt.co.il

נמכרה דירת שלושה חדרים,
בפרוייקט תמ"א 38 בכץ פינת לוין.

בהצלחה למוכרי� - שרו� וניר
ותודה לעו"ד קפל� שייצג אות�

נמכר
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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, פ“ת

מוצרי�
  ללא גלוט�

  

�נדוויצ‘י�, �לטי�,
טו�טי�, שקשוקה
שתיה חמה/קרה

חלות לשבת
 לחמניות / מקמח מלא ללא �וכר

עוגות ועוגיות ללא �וכר
לחמי� מיוחדי�
ג‘חנו� מלאווח

עוגות ליו� הולדת

חלות לשבת
 לחמניות / מקמח מלא ללא �וכר

עוגות ועוגיות ללא �וכר
לחמי� מיוחדי�
ג‘חנו� מלאווח

עוגות ליו� הולדת

עוגות ועוגיות
טבעוניות
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תוספות: אורז, תפו"א, פירה, ספגטי, תפו"א ברוזמרין, 
בטטה, כרוב מאודה, ירקות מוקפצים, גזר צימעס ועוד.  

בס�ד

ר כש
ן! 

וכ
 מ

כל
או

וה �מה יש לנו
  בתפריט?�

עוף בגריל

כשר בהשגחת הרבנות פ''ת | כל סוגי הבשר כשרים למהדרין | הירקות גוש קטיף ללא חשש חרקים
מול הכניסה לשוק, הברון הירש 8, פ"ת. 03-9317762

ועוד...ועוד...ועוד. בתאבון!
מתקבלות הזמנות לאירועים

כשר
לפ�ח
בהשגחת
הרבנות


