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קוראים יקרים,

ימי הזיכרון המקדמים את פני יום העצמאות בשבועות 
הקרובים, מסמלים את אבני הדרך בהוויה הישראלית, את 

ערכי החברה שנוצרת את זיכרון בניה, שסללו לה את הדרך 
לעצמאות. לקראת ימים אלה הוזמנתי לחפש את אבני הדרך 

שלי בסדנה של שחר ויינר-איתן, שהתקיימה בסטודיו לצילום 
של מלי לוי בקניון גנים. בסדנה הציעה לי ויינר-איתן לסלול 

דרך אישית מיום זיכרון ליום עצמאות אישי, או במילים אחרות 
לסלול דרך מנקודת חולשה אישית לניצחון. את הדרך הזאת 
יש לצעוד בצעדים קטנים, על אבני דרך שחשוב שיתקיימו 
בחיי. אבני הדרך הן הערכים החשובים לי בעצמי, המהווים 

את המצפן האישי שלי. לאורך המסלול הזה אל ההצלחה חשוב 
לא לשכוח "למגנט" חוזקות אישיות אשר נותנות את הכוח 

להמשיך. לכל התובנות שלי מהסדנה הגעתי בכלל דרך משחק 
מגנטים ידידותי, שפיתחה ויינר-איתן. גם דר' נאדר בוטו עושה 

זאת; מכוון את מטופליו לרווחה גופנית ונפשית. כתבתה עוצרת 
הנשימה של שירן רובינשטיין מאפשרת הצצה נדירה לשיטה 

הכי מסקרנת בעולם הרפואה. 
                              

                              קריאה מהנה,
                             אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com                    
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זהב ויהלומים 
שיבוץ יהלומים ואבני חן

חידוש תכשיטים
כל סוגי התיקונים

אחריות על כל התכשיטים
עיצוב ויצור תכשיטים

לפי הזמנה אישית

מעל 20 שנות וותק
03-6706336
קניון גנים, רחוב  העצמאות 65, פ“ת קומת קרקע
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צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן

לא עוזב את העיר... האומנם?

האחרונות  בשנתיים  ואכלוסן,  החדשות  השכונות  בניית  לצד 
אנו עדים לתהליך של עזיבת תושבים את העיר לטובת ערים 
ועוד.  העין  ראש  רעננה,  הרצליה,  אונו,  קריית  כמו  שכנות 
בשנה  ויעזבו  עזבו  כבר  תושבים(   50,000( משפחות   10,000 כ 

הקרובה את העיר.

הסיבות  את  להבין  כדי  אלו,  מתושבים  רבים  עם  משיחות 
בכל  מידרדר  בעיר  המצב  שלדעתם  התמונה  עולה  לעזיבתם, 
וחוסר  הייאוש  לדבריהם,  החינוך.  בתחום  ובעיקר  התחומים 
לנצל את ההזדמנות  גורמים להם  לגבי העתיד בעיר  התקווה 
ואפשר למכור אותן  גבוהים,  שבה כעת מחירי הדירות בעיר 
שירות  יקבלו  שבו  אחר,  במקום  דירות  ולקנות  טוב  במחיר 

עירוני טוב יותר וחינוך ברמה גבוהה יותר.

לשאלה מדוע לא עזבתם לפני שנים? ענו חלקם שרק השנה 
הגיעו לעיר, ורובם ענו שבשנים קודמות, למרות הבעיות שהיו, 
הבעיות  היום  זאת,  לעומת  ישתפרו,  שהדברים  תקווה  הייתה 

מציפות את העיר מקיר לקיר והתקווה שואפת לאפס.

לי, שהעיר קרובה ללבי ושיש לי בה חברים רבים, כואב מאוד 
העיר,  את  עוזבים  שלי  אישיים  חברים  גם  זה.  את  לשמוע 
כבר  במקומם  שבאים  חדשים  לתושבים  גם  הפלא,  ולמרבה 

עולים הרהורי עזיבה.

לייעל  במקום  האחרונות,  שבשנתיים  העובדה  אותי  מצערת 
את המערכת, הוכנסו לעבודה בעירייה כ- 200 פעילי בחירות 
הקופה  על  עצום  תקציבי  לנטל  שגרמה  עובדה  ומקורבים, 
שגרר  בתקציב,  ענק  לגרעון   ,)₪ מיליון   150 )כ-  הציבורית 
קיצוצים נרחבים בכל אגפי העירייה כולל בחינוך, ובפן האנושי 

יצרה עוול וגרמה לעובדים ותיקים ומסורים לייאוש מוחלט.

ראש העירייה, אני קורא לך- זוהי שעת חירום! 

יש לקחת אחריות על המצב ולפעול בדחיפות ובצורה רצינית 
ומעמיקה לקידום העיר:

1. יש לגייס מנהל בכיר בעל ידע מוכח בניהול ולהכין תכנית 
בשקיפות  בעיר,  החיים  תחומי  לכל  ומקיפה  כוללת  עבודה 

מלאה, ויפה שעה אחת קודם.

שירות,  אמנת  בסיס  על  לעיר  שירות  תכנית  לקדם  יש   .2
שירות  מנהלות  שכבר  דומות  מערים  לקבל  אפשר  שאותה 

לתושב ברמה גבוהה.

3. יש לשים את החינוך בראש סדר העדיפויות. חשוב שנדע 
שלילדינו ולנכדינו לומדים במערכת חינוך, יש מוסדות לימוד 

סמוכים למקום מגוריהם והם מהמעלה הראשונה.

4. יש לדאוג להפניית תקציבים נוספים לניקיון העיר, כאלה 
שראויים ומותאמים לגודלה. 

לצערי, שלמה ארצי, שיופיע הקיץ בעיר, ישיר את "לא עוזב 
את העיר" לפני קהל, שרבים ממנו כנראה יעזבו בקרוב...

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

תושבים רבים, ותיקים וחדשים, עוזבים את העיר לטובת הערים השכנות.
צדוק בן משה קורא לראש העירייה להציל את המצב
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 ₪ 2,570,000
בקפלנסקי 5 חד‘, ק“ד + מחסן צמוד
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ביהלום, 4 חד‘, גדולה, ק"ג +מעלית +נוף

בעמנואל זמיר, 4 חד, 2 מרפסותבזמיר, דופלקס-פנטהאוז מדהים בזמיר, 5 חד‘, קומה 7 , מושקעת + נוף

בעמנואל זמיר, 4 חד‘, ק“ב, מושקעת

בעמנואל זמיר, 4 חד‘, ק“ד + מחסן צמוד בעצמאות, עורפית, דירת 6 חד‘, מפוארת
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מכירת חצר סטייל כפר גנים ג' 

ילדי גן "אוח" רוקדים ושרים זמר עברי

יותר משלושים תושבים הקימו דוכנים למכירת חפצי יד שניה 
ומוצרים פרי ידם ביריד מכירת חצר שהתקיים ימים בודדים 
לפני ערב חג הפסח בקניון גנים. יותר מ 700 מתושבי השכונה 
הגיעו עם בני משפחותיהם ורכשו, רקדו ולימדו את הילדים 
שיעור בערך העבודה הקשה, ערך הכסף וגם שאפשר למכור 

ולקנות דברים מגניבים גם אם הם לא חדשים מהחנות. 

חברי  החלו  חצר,  מכירת  יריד  לקיים  ההחלטה  קבלת  מרגע 
כמכונה  לעבוד  העניין  לטובת  שקמה  הייעודית  הועדה 
משומנת היטב, כשכל אחד ידע את תפקידו וביצע אותו על 
כשתושבי  וגידים  עור  קורם  החל  הרעיון  ביותר.  הטוב  הצד 
החברתיות  ברשתות  למודעות  להיענות  החלו  השכונה 
של  יוזמה  קידמו  פלאטון  רוכבי  ממרכולתם.  למכור  והציעו 
תמורתם  ולקבל  שברשותם,  שימוש  ללא  אופניים  החלפת 
עוז"  "נווה  הנוער  ממרכז  אירועים"  "הפקת  קבוצת  אחרות. 
לילדים,  יצירה  דוכן  הקימה  וידנבאום  דניאלה  בהנהלת 

וורד פרייס הפעילה דוכן קיפולי נייר בשיתוף החנות הוביקס.

האירוע לא יכול היה להתקיים ללא שיתוף הפעולה המוצלח 
עם הנהלת קניון גנים ומנהלת השיווק זהבית עמר, שאימצו 
את האירוע ודאגו לילדים לסדנת תיפוף מבית שלוש מקלות 
בעזרת  שמח  לקצב  אותם  והכניסה  הילדים  את  שהקפיצה 
מופע  ובשיא  מיוחדים  אביזרים  עם  תיפוף  הגוף,  על  תיפוף 
תיפוף דליים בתנועה. בזכותם התאפשר לקיים הפנינג שמח 

ומהנה, שפתח את חג הפסח בשלל חוויות מהנות. 

עבודתם  שעשו  ההפנינג,  למארגני  הערכתנו  ומלוא  תודות 
באהבה רבה לרווחת תושבי השכונה: אילנית דודיקמן, אפרת 
אבני, תושבת השכונה ורד פרייס, סיון בירן, אורנית ארביב, 
ועוד  ושלום עטר. כל אלה  רובינשטיין  בן משה, שירן  צדוק 
נתראה  נוספות.  בפעילויות  להמשיך  האנרגיה  את  נותנים 

ביריד הבא.

בגן אוח ברחוב בן גוריון, בניהולה של הגננת עידית פרנקל, 
זמר  על  המבוססת  ייחודית  לימודים  תכנית  השנה  התקיימה 
העצמאות  יום  לרגל  עברי".  זמר  ושרים  "רוקדים   - עברי 
הממשמש ובא, אירח הגן את גננות העיר ואת צוות ההדרכה 

והפיקוח לפעילות מדהימה.

ילדי הגן סיפרו בעצמם על התוכנית, על המשוררת נעמי שמר, 
ועל הפעילויות הרבות שהם עשו בעקבות השירים. כמו כן, 

הדגימו בשירה וריקוד ואף לימדו את הגננות ריקודים!

חינוכית  סביבה  של  כלים  ארגז  עם  מהמפגש  יצאו  הגננות 
עשירה ודוגמאות ללמידה משמעותית וחווייתית.

הצחוק שמטריפה את  תופעת  מני ממטרה, 
הופיע  המבולבל,  יובל  של  הפרוייקט  המדינה, 
בדרכו  ופיזר  גנים  בקניון  פסח  המועד  בחול 
המופע  וכיף.  שמחה  אושר,  צחוק,  הייחודית 
והורים,  ילדים  ממאתיים  יותר  הלהיב  הצבעוני 
היא  הלוא  צ'פצ'ולה,  הילדים  כוכבת  גם  בהם 
מיכל כלפון, שבאה לתת כבוד לחבר ותיק.  לאחר 
חילק  הילדים,  עם  הצטלם  ממטרה  מני  המופע, 
שלו:  הפייסבוק  בדף  פרסם  ואף  מתנה  דיסקים 
לקניון  יש בממטרה... תודה רבה   ... "כמה אהבה 

גנים הייתם טובים אלי!!!". 

מזה תקופה שרעיון מכירת חצר שכונתית 
שתתאפיין כצביון השכונה חמה וביתית, מקונן 

במספר תושבים. ועדת התרבות הרימה את 
הכפפה ובפתח חג הפסח, נהנו תושבי השכונה, 

מיריד מכירות מהנה וססגוני, ערכי ומלמד. 
תחילתה של מסורת

לקראת יום העצמאות אירחו ילדי גן "אוח" בבן גוריון את 
גננות העיר ואת צוות ההדרכה והפיקוח לפעילות ייחודית 

בנושא הזמר העברי

• שלום עטר

• ציפי וולפסון



www.kfarganim.co.il7עיתון כפר גנים  גיליון 75  מאי 2016 

עם הצלחה לא מתווכחים.

חניתה ילין 
 054-4723517

לירז כביר
050-3310033

בבן גוריון 34 דופלקס 
6 חד', 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'

אבי חדד
050-6309521

כפר גנים א'

בדוד שמחי דופלקס 
לופט 6 חד'

בבניה, מושקע! 
ק"9+10

בפרטיזנים - כפר גנים                                                           
דו משפחתי 370 מ"ר 
מגרש, 200 מ"ר בנוי

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.

מבחר דירות להשכרה 
בכפר גנים ב' וג' 

בדוד שמחי/העצמאות 
דירת 5 חד' בבניה

ק"3, מחסן ו-2 חניות. 
נוף פתוח!

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

3 מ. שמש!

במוסינזון פנטהאוז 
ק"7 נוף פתוח!

6 חדרים, מושקעת, 
מרווחת

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

מחסן וחניות, מיידי

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

מ. שמש! מושקעת! 
מפלס 1, קומה אחרונה!

בסלמון 16
 דירת 4 חד' ק"1

נמכרה השבוע!

נמכרה השבוע!

בכץ 92 
דירת 4 חד' ק"2

נמכרה השבוע!

ביהוד 4 
דירת 3 חד' ק"1

נמכרה השבוע!

בלעדי!
בלעדי!

בלעדי!
בלעדי!

בלעדי!
בלעדי!

בלעדי!
בלעדי!

מיקום

נדיר!
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מדור חינוך

בבית הספר "אלימלך כנר" התקיימה 
השנה תהלוכה צבעונית, תוססת 

ומושקעת במיוחד, אשר המחישה את 
סיפור יציאת בני ישראל ממצרים

שבוע החינוך בבית הספר "דבורה עומר" 
היה גדוש ומלא בתכנים מעשירים ובלמידה 

משמעותית ומגוונת: ספורט, חלל, תנועות 
נוער, רכיבה על אופניים ועוד ועוד

כחלק  לבן,  מאב  לדור,  מדור  עובר  מצרים  יציאת  סיפור 
תלמידי  צעדת  את  שראה  מי  רק  אבל  היהודית.  מהמסורת 
"כנר" ראה מהי שמחה אמתית של חירות! בתרועת שופרות, 
בליווי המורות וההורים יצאה התהלוכה בשיר, בריקוד, בנגינת 
השכנים,  מצהלות  לכל  קצבי  דרבוקות  ובתיפוף  חליליות 
העוברים והשבים. את התלמידים ליוו שחקני רחוב בדמותם 
של משה ואהרון שסיפרו את סיפור החג והלהיבו את הצועדים 

הצעירים.

עם ישראל יצא כיחידה אחת ממצרים ושמר על גאוות ייחודו 

כיתה  כל   - כנר"  "אלימלך  תלמידי  תהלוכת  גם  וכך  השבטי 
צעדה יחדיו ונשאה שלט מאויר, צבעוני ומאיר עיניים שהוסיף 
לאווירה החגיגית. במהלך המצעד יצאו ילדי הגנים והצטרפו 
הבאה  "לשנה  התפעלות:  וקריאות  כף  במחיאות  לשמחה 

באלימלך כנר"!

ועם  קדום  עברי  בכתב  חידה  כתבי  הוטמנו  המצעד  במהלך 
החזרה לבית הספר החל משחק "המירוץ לאפיקומן" ומי שלא 

ראה את שמחת מציאת האפיקומן - לא ראה שמחה מימיו.

המחנך  של  בדמותו  העיסוק  את  לקדם  מטרתו  המחנך"  שבוע 
בעיצוב המעשה החינוכי, להעלות למודעות הציבורית את תפקידו, 
במציאות  מקומו  ואת  הילד  בעולם  נושא  שהוא  המשמעות  את 
המשתנה בעידן הנוכחי. מתוך ראייה חינוכית וערכית, ואף ממקום 
של שליחות, אנו רואים בשבוע זה הזדמנות להעמיק את הקשר בין 
באי בית הספר, ואף לחשוף בפניהם את העשייה הברוכה של כל 
העוסקים במלאכה. ללא ספק, שבוע זה הינו גם הזדמנות להביע 

הערכה לאנשי החינוך בבית ספרנו בפרט, ובכלל אנשי החינוך.

שבוע החינוך היה גדוש ועשיר, ויצק תכנים משמעותיים לכלל באי 
בית הספר. במהלכו קיימנו בכל יום למידה משמעותית וחווייתית 
בנושא אחר: את שבוע החינוך פתח "יום פתוח" לכלל הורי בית 
הספר לחשיפה של מקצועות הלימוד בתוך חדרי הלימוד. ההורים 
לקחו חלק בשיעורים השונים המתקיימים בבית ספרנו, והיו עדים 
תוצרי  הוצגו  זה  ביום  השונים.  הדעת  בתחומי  הענפה  לעשייה 
העברית  השפה  העשרת  נושא  את  והעמיקו  בתערוכה  הילדים 

באמצעות אומנות, גאומטריה בראי האומנות ועוד.

ביום ראשון התקיים יום רכיבה בטוחה על אופניים. ביום שני, 
יום ספורט. ביום שלישי, יום תנועת נוער. בערב הגיעו ההורים 
להרצאה של הפסיכולוגית דיאנה כהן בנושא "סמכות הורית". 
ביום רביעי יצאה מקהלת בית הספר לגני הילדים ברחוב נקאש. 
ביום חמישי התקיים יום החלל "לגעת בשמים". ביום זה נפתח 
בחללית  טסנו  בחלל.  חיים  של  ומרתק  קסום  עולם  לילדים 
ולאחר  והכוכבים,  בין כוכבים, ראינו את השמש, הירח  למסע 
לאסטרונאוטים  יצר מעבורת  כל תלמיד  לארץ,  חזרה  שנחתנו 
נחתם ביום שישי  להגיע לחלל. שבוע החינוך  לו  וטיל שסייע 
בפעילות משותפת של סבים וסבתות שהגיעו מכל רחבי הארץ, 

בנושא זהירות בדרכים - "אנחנו משפחה מתחשבת". 

"על המחנך להבנות את רזי החינוך הלכה למעשה מניסיונו 
האישי, מהערכים המנחים אותו ומהשליחות האישית שלו." 

יאנוש קורצ'אק

• רחלי רוט

• מירב רזניק, מנהלת בית הספר "דבורה עומר"

בצאת תלמידי "אלימלך 
כנר" ממצרים... 

למידה חווייתית בשבוע 
החינוך ב"דבורה עומר"
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שי )שם בדוי( רגיל היה להירדם בידי אמו 
בליווי ליטופים, בתהליך שארך מספר ימים 
למד להירדם במיטה בכוחות  עצמו. לאחר 

כחודשיים החל להתעורר בצרחות לאחר חצי 
שעה של שינה. נאוה טאובר ממשפחתון "קן 

לתינוק" בעצה לאימא העייפה

תלותי  הפך  הוא  ליטוף.  כדי  תוך  "ביחד"  לישון  התרגל  שי 
ושנתו נעשתה קלה כשהוא דרוך ב"היכון", מחשש ש"יינטש" 
במיטה "הבודדה". לכן סיגל לעצמו מנגנון להתעורר כל חצי 
עצמאי  באופן  משחק  שאינו  הבחנתי  שי  עם  במפגש  שעה. 
במשך היום וחרדת הנטישה מלווה אותו גם בעירות. כששנתו 
של התינוק תהיה טובה ורציפה היא תשפיע גם על עצמאותו. 
הצלחת התהליך כרוכה בשיתוף פעולה של ההורים, על מנת 
להיפסק.  חייבת  יחד  השינה  עצמאיים,  יהיו  השינה  שהרגלי 
בנוסף יש לשדר עצמאות כלפי התינוק בכלל ומתן עצמאות 

בהכוונתו למשחק עצמאי.

ימנעו את ההשלכות  הרגלי השינה, בייחוד בנפרד מההורים, 

העתידיות: שיבושי שינה הן להורים והן לילד, מניעת בעיות 
בין  בקשר  ובעיות  חברתיות  בעיות  מניעת  בהתפתחות, 
גבולות  קביעת  של  בעיות  למנוע  נוכל  לכך,  מעבר  ההורים. 
יום קבוע, שעות האכלה  בעתיד. לכן חשוב לשמור על סדר 
בזמנים קבועים וטקס קבוע לפני השינה )מומלץ עיסוי מרגיע, 

טון דיבור נמוך וסיפור קצר(.

שימו לב! מלבד הרגלי שינה ישנם גורמים נוספים המובילים 
להפרעות שינה שמלווים את התינוק אף עד גיל ביה"ס, לכן 
חשוב לאבחן את מקור הבעיה ולטפלה בהתאם: עייפות יתר, 
סדר יום לא מתאים, טמפרמנט התינוק, שינויים בחיים, מחלות 

וכאבי שיניים.  

• נאוה טאובר

הפרעות שינה אצל תינוקות

יום יום אוכל חם, טרי וכשר
חצר מוצלת

מתקנים חדשים ובטיחותיים
לכל שלב התפתחותי
צוות מוסמך ומנוסה  

קייטנה באוגוסט

גננת מוסמכת בכירה בעלת B.Ed לחינוך ולהוראה  גננת מוסמכת בכירה בעלת B.Ed לחינוך ולהוראה  

. 

חוגי העשרה
משחקים דידקטים

שעת סיפור
קבלת שבת

תוכנית הלימודים
של משרד החינוך

יום יום אוכל חם, טרי וכשר
חצר מוצלת

מתקנים חדשים ובטיחותיים
לכל שלב התפתחותי
צוות מוסמך ומנוסה  

קייטנה באוגוסט

גן נוסף,גן נוסף,

לגילאי 3 חודשים עד 3.5 שנים
הנחה

משמעותית
ל-10 הנרשמים

הראשונים

*אפשרות
להסעות
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ושימחת פני זקן
ילדי גן "ברק" נטלו יוזמה ועשו מעשה מרגש 

ומבורך כשיצאו לשמח את דיירי "בית הדקל" 
לקראת חג הפסח

נוער עובד, לומד ומצטיין
מעיין אורון דוברת מועצת הנוער העירונית 

מספקת לנו הצצה לפעילות הנוער העירונית 
ומעניקה לנו רגעים של נחת

• מעיין אורון-דוברת מועצת הנוער פתח תקווה

• יפעת מלכה
גן "ברק" הוא גן חובה השייך למשפחת החמ"ד - חינוך ממלכתי 
דתי. במסגרת שבוע החמ"ד שהתקיים בחודש אדר ב' )תחילת 
חודש אפריל(, החליט צוות הגן בפיקוחה של המפקחת דורית 
חריר  נילי  הסייעת  אברהמי,  חני  הגננת  של  ובניהולה  קוך 
והמורה למוזיקה גילה פישמן, לצאת עם ילדי הגן לשמח את 
דיירי בית האבות "בית הדקל".  במסגרת הביקור הכינו הילדים 
שרו,  הם  אמנותית.  תכנית  למוזיקה,  המורה  גילה,  בהנחיית 
רקדו והמחיזו את שירי ההגדה והאביב על פי מיטב המסורת. 
כל ילד הביא עמו שי לקשיש, שאותו חילק באופן אישי לאחד 

מדיירי בית האבות, בצירוף ברכה אישית וציור. 

"הילדים הרכים מתחנכים בחממה של "בית חינוך כמשפחה". 
בכל שנה מציינים בני משפחת החמ"ד שבוע שבו מעלים על נס 
את ייחודיות הגן ומביאים לידי ביטוי את חזון החמ"ד, המנחה 
אותנו במהלך השנה. אנו מחנכים את הילדים לגמילות חסדים 
יצאנו  זו  פעילות  בעקבות  הקהילה.  במסגרת  חסד  ולמעשי 
והפגינו  מאוד  נרגשים  היו  הילדים  גאווה.  תחושת  עם  כולנו 
סיפוק עצום מעוצמת הנתינה, אהבת ישראל וקבלת השונה," 
מספרת הגננת חני אברהמי, שהובילה את הפרויקט.                                                                                  

שבוע החינוך 
שבוע החינוך העירוני עמד השנה בסימן ''אחדות'', במסגרתו 
התקיים ''ערב אחדות עירוני'' בהובלת מועצת הנוער ומרכזי 
במעמד  בין-דורי''  ''ערב  היה  חינוך  שבוע  של  שיאו  הנוער. 
עו''ד  העיר  וראש  גמליאל  גילה  ח"כ  חברתי  לשוויון  השרה 
האגף  המועצה,  בהובלת  שהתקיים  הערב,  ברוורמן.  איציק 
והצעירים  הנוער  אגף  של  הנוער  ומרכזי  תושבים  לקשרי 
בעירייה, כלל שירה בציבור, סדר פסח משותף וחידון בין-דורי 

תוך שיתוף פעולה מקסים בין הגמלאים לבני הנוער.

פרס אות התקינות למועצות תלמידים ונוער 
כשקיבלה  לעיר,  העירונית  הנוער  מועצת  הביאה  גדול  כבוד 
את פרס ההצטיינות המחוזי "אות התקינות למועצות תלמידים 
ונוער בהצטיינות''. פרס זה מוענק למועצות תלמידים ונוער 

בעיר.  הנוער  לבני  ומשמעותית  נכונה  תקינה,  פעילות  על 
הפרס הוענק במעמד הנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך, 
במהלך ועידת מועצות התלמידים והנוער המחוזית של מחוז 

תל אביב.

יריד תעסוקה 
העירונית  הנוער  מועצת  מארגנת  השנה  גם  שנה,  כבכל 
''יריד תעסוקה'' לבני הנוער בעיר. ביריד ייחשפו בני הנוער 
ביותר  השוות  המשרות  להם  ויוצעו  כעובדים  לזכויותיהם 
לבני נוער. ביריד ניתן יהיה לפגוש נציגי מעסיקים וחברות 
ייעוץ ומענה לבני נוער שמפרים את  יינתן  שונים. כמו כן, 
התעסוקה,  יריד  במועד  להתעדכן  ניתן  בעבודה.  זכויותיהם 
או  תקווה"  פתח  הנוער  "מועצת  הפייסבוק  לעמוד  כנסו 

.moaza.pt לאינסטגרם

עדכונוער

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

במרכז הנוער "נווה עוז" 
התקיימה סדנא בנושא מעגל הזנות מטעם מכון 
תודעה. בסדנא נחשפו בני הנוער לחוק הפללת 

הלקוח, נופצו מיתוסים על זנות, דנו במצבים בהם 
מגיעים לזנות ומדוע קשה לצאת ממעגל הזנות. ניכר 

כי ההרצאה עוררה עניין בקרב המאזינים.
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צוות מקצועי ומנוסה של מטפלות וגננות מוסמכות 
שמקבלות את הילדים באהבה ובמאור פנים, 
מקפידות להעניק לכל ילדה וילד טיפול נאות, 

יחס אישי, העצמה, בטחון וחום

לפרטים והרשמה: בקי 054-4633771
רח' ניגונים 31 (עד אוגוסט 2016)             רח' קידר 2 (החל מספטמבר 2016)

הגן עובר מרחוב ניגונים לרחוב קידר

חוגים
איכותיים

ופעילויות

העשרה

חצר גדולה
ומרווחת, 
מאובזרת
ושטופת

שמש

אוכל מבושל
 טרי וביתי
מדי יום 

חלוקה
על-פי

קבוצות
גיל

הגן מיועד לגילאי:
שלושה חודשים ועד שלוש שנים.

שעות פעילות: א׳-ה׳ 07:00-17:00
יום ו׳ 07:30-12:30

גן דגדוגים
מתחדש, משתדרג

גן דגדוגים
מתחדש, משתדרג

ונשאר בשכונה!ונשאר בשכונה!
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מכניסים את שוקולד הצימקאו 
סוגרים  זילוף,  לשקית 
לתוך  דקות  כעשר  ומכניסים 
עד  רותחים  מים   עם  כוס 
שפיץ  את  חותכים  שיימס. 

השקית זילוף 

מור
ש

גזור ו

מור
ש

גזור ו

ור
מ

ש
ר ו

זו
ג

פרפר משוקולד וספר טוב

הסודות של סבתא

יותר מכול מסמלים הפרפרים את בא האביב. בטח פגשתם 
בהם בטיולי הפסח. ורד פרייס, המתמחה באומנות מתוקה 

במיוחד, מזמינה אתכם לצור עמה פרפרים משוקולד 

לרגל יום השואה, המלצה על ספר ילדים 
הפותח צוהר ליחסים בין-דוריים מיוחדים בין 

ילד לבין סבתו ניצולת השואה

1
2
3

4
5

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

החומרים:
• 50 גרם שוקולד צימקאו • שקית זילוף

• כוס מים רותחים • נייר אפייה • מספריים
• ציור של פרפר • טוש צבע מאכל • ספר עבה

הפרפר  ציור  את  מעתיקים 
טוש  באמצעות  אפייה  לנייר 

של צבע מאכל.

הצצה של הנכד באחת ממגירות סבתו חושפת סודות מעברה. הוא 
נתקל בתרמילי אקדח, במשקפיים של הסבא, שאינו בין החיים, 
בביגוד  לבושות  דמויות  של  לבן,  בשחור  מוזרים  ובתצלומים 
מתקופה שאינה מוכרת לו. בסיפור המסופר מנקודת מבטו של 
הנכד, משתף הילד את הקוראים בתגליותיו, ביחסיו עם סבתו, 
ובשאלות המתעוררות מעברה של הסבתא בימי מלחמת העולם 
השנייה. הסבתא חולקת עם נכדה זיכרונות אחדים מימי ילדותה 
ומקורותיה במלחמה, בדרך המאפשרת לו להבין את הנושא בעזרת 
כלים שיש בידיו. איורי הספר שנעשו בידי הילה דאבי, ממחישים 

היטב את המסופר. הספר מנוקד ומיועד לחטיבה הצעירה וכיתות 
א-ב )גילאי 5-9( .

ד"ר עיינה פרידמן, אמנית רב-תחומית ואוצרת תערוכות אמנות, 
מציירת וכותבת מגיל 8. כבת למשפחה של ניצולי שואה, במקביל 
לעבודתה כאמנית וכאוצרת תערוכות אמנות, כותבת ספרי ילדים 
ובפרקים  בארץ  ילדים  של  בחייהם  מורכבים  במצבים  העוסקים 
ספר  הוא  סבתא"  של  "הסודות  הספר  היהודי.  העם  מתולדות 

הילדים השמיני שכתבה.

הפרגמנט  נייר  את  מניחים  באמצע,  עבה  ספר  פותחים 
את  מדביקים  הספר.  של  הקפל  במרכז  הפרפר  כשציור 
המצויר  האפייה  נייר 
עם נייר דבק ומתחילים 
על  השוקולד  את  לזלף 
קווי  כל  כאשר  הציור, 

הציור מחוברים.

כאשר  יבש  שוקולד  פרפר 
מנייר  בקלות  משתחרר  הוא 

הפרגמנט.

באוויר  לייבוש  משאירים 
המזולף  הציור  כאשר  כשעה, 

עדיין על הספר.

ורד פרייסיצירה                                                                 

• קארין אהרון

המלצה לספר

עוגה  על  או  קאפקייק  על  הניחו 
והפתיעו חבר טוב...

בהצלחה!
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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

אופניים חשמליים -יש ביטוח? לא בטוח!
בשורה חשובה לבעלי אופניים חשמליים - מהיום ניתן לרכוש פוליסת 

ביטוח בגין נזקי הגוף ונזקי הרכוש שייגרמו לצד שלישי עקב שימוש 
באופניים חשמליים. 

אז יש ביטוח? לא בטוח! 

להבדיל מבעלי כלי רכב מנועי, שמבוטחים בביטוח חובה ו/או 
ביטוח צד ג', רק עכשיו יכולים גם בעלי האופניים החשמליים 
לבטח את עצמם במקרה שבו יגרמו לצד שלישי פגיעה גופנית, 

או במקרה של גרימת נזק לרכב או לרכוש של צד שלישי.
הביטוח  פוליסות  בהנפקת  להתחיל  אמורות  הביטוח  חברות 

לאופניים חשמליים מיום 1.5.16. 
ניתן לרכוש פוליסת ביטוח נזקי גוף וצד ג' אשר מכסה: 

1. את נזקי הגוף של צד שלישי אשר נפגע מהאופניים החשמליים. 
2. את נזקי הרכב ו/או נזקי הרכוש של צד שלישי שנגרם לו נזק 

כתוצאה משימוש באופניים החשמליים.

ברכישת הפוליסה יש לשים לב לתנאים הרבים לקיומו של 
הכיסוי הביטוחי, למשל- 

⋅  הרוכב מעל גיל 16 ואינו מרכיב נוסע נוסף.
⋅ לא בוצע שינוי/שיפוץ באופניים ובמנוע.

⋅  הרכיבה נעשית לצרכים פרטיים ובהתאם להוראות היצרן, בהן 
מהירות עד 25 קמ"ש.

⋅  רכיבה על כביש בלבד בהתאם ועל פי חוקי התעבורה.
  ועוד שלל תנאים רבים ומרובים...

שימו לב לשני התנאים הבעייתיים ביותר:
בני  נערים  כיצד   - התעבורה  חוקי  פי  ועל  בהתאם  רכיבה   .1
16 שטרם עברו "מבחן תאוריה" של משרד התחבורה, יכולים 

לדעת מהם חוקי התעבורה?
בני  אופניים  רוכבי  מעודדים  כיצד  א.   - הכביש  על  רכיבה   .2
נוער לנסוע על הכביש ללא ידע והתמצאות בחוקי התעבורה? 

ב. פוליסת הביטוח מכסה נזקי גוף לצד ג רק אם נגרמו על 
הכביש. איזה הולך רגל הולך על הכביש?

שהסיכוי  מבינים  והסייגים,  התנאים  כל  את  שקוראים  לאחר 
שהכיסוי הביטוחי יתקיים שואף לאפס! 

נזקי הגוף של רוכב  זו אינה מכסה את  - פוליסה  וחשוב ביותר 
האופניים עצמו! 

לכן-

הייתם  )מבוטחים(  חשמליים  אופניים  וכרוכבי  במידה   .1
מעורבים בתאונת דרכים, גרמתם נזק לצד שלישי וחברת 
שמתמחה  דין  בעורך  היעזרו  מתשלום,  מתנערת  הביטוח 
מחברת  לכם  המגיע  את  עבורכם  שידרוש  כדי  בתחום, 

הביטוח.
2. אם הייתם מעורבים בתאונה עם אופניים חשמליים ונגרם 
לכם נזק גופני או נזק לרכוש, ייתכן והאופניים מבוטחים. 
רפואי  למוקד  פנו  ביותר,  קלה  פגיעה  נפגעתם  אם  אף 
לבדיקות והיעזרו בעורך דין שמתמחה בתחום, כדי שידרוש 

עבורכם את הפיצוי הכספי שמגיע לכם.

*האמור במאמר זה, אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.
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מיטב החידושים 
ממונטה קרלו מונקו

 AMWC נעמי עזר ארזה תיק ונסעה לכנס
2016, כנס האנטי אייג'ינג העולמי, במיוחד 

כדי לחדש לכם

קוסמטיקה רפואית 

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

נעמי עזר 

אני יודעת שאף אחת מאתנו לא רוצה להתבגר, לא בנפש ולא 
לאחד  ונסעתי  הכול  עזבתי  שבגללה  הסיבה  בדיוק  זו  במראה. 
במיוחד  להביא,  כדי  למונקו,  בעולם,  ביותר  היפים  מהמקומות 
בשבילכן את כל החידושים האחרונים והטובים ביותר למיצוק 

העור ולטיפולי אנטי אייג'ינג.
זאת השנה ה- 14 שהאגודה העולמית לטיפול באסתטיקה ובאנטי 
הכנס  התמקד  השנה  זה.  חשוב  עולמי  כנס  מקיימת  אייג'ינג 
בהשגת הזדקנות יעילה על ידי טיפול במראה החיצוני בשילוב 

טיפולי אנטי אייג'ינג כירורגיים או אסתטיים.
ומשתתפי  ממונקו,  השני  אלברט  הנסיך  בחסות  התקיים  הכנס 

הכבוד בכנס היו:
< ד"ר רנדולף וולדמן - מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית.

< ד"ר היידי וולדורף - מומחית לדרמטולוגיה אסתטית.
< ד"ר בורי סירס - מומחה ברפואה ומניעת הזדקנות.

כ- 10,000 רופאים וקוסמטיקאים מ- 120 מדינות, ולמעלה מ- 300 
חברות בינלאומיות מובילות השתתפו בכנס, שבו הוצגו גישות 

ושיטות מהפכניות לטיפול בהזדקנות העור.

המומחים הציגו את הממצאים החדשים, שכללו גם הבנות חדשות 
וטיפים להצלחה, ונעזרו גם בהדגמות חיות.

אני סיפרתי לנוכחים על הטיפולים המהפכניים והלא פולשניים 
בשילוב  התוצאות  להעצמת  שמביאים   ,CeNergy ה-  בשיטת 

הייחודי עם המוצרים של חוה זינגבוים.
איתי  והבאתי  האחרונים  בחידושים  מעודכנת  מהכנס  חזרתי 
למכון טכניקות חדשות פורצות דרך לטיפול בצוואר ומחשוף, 
טיפול שעד היום לא היה לו פתרון יעיל- הזרקות של חומצה 
הילארונית והזרקות בוטוקוס לאזור, וכן טיפולי גלי רדיו לצוואר 

ומחשוף בשילוב עם תכשירים של חוה זינגבוים. 
זה בדיוק הזמן שלך ליהנות ולהתפנק מטיפול מתקדם ומותאם 

אישית, כי אסתטיקה פרא-רפואית מתקדמת היא דרך חיים.

נעמי עזר עם ד"ר ארצי בכנס במונקו

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

פנסיון מלא
יוצאים לחופשה ואין אפשרות לצרף את מיצי או רוקי? מה עושים? נעזרים 

בשכן? דוגי סיטר? או אולי פנסיון? מה עדיף

אחת הדילמות העיקריות לאחר כניסת חתול או כלב למשפחה היא 
מה לעשות איתו כשהמשפחה נוסעת לסופ"ש, לחופשה בחו"ל או 
סתם נעדרת מהבית לכמה ימים? כשאין בן משפחה או חבר שכן 
בשירותי  להיעזר  נצטרך  החיים,  בעל  על  לשמור  שיסכים  קרוב 

פנסיון לכלבים וחתולים.
טיפים חשובים לבחירה של פנסיון:

בדיקה של הפנסיון – חוות דעת של לקוחות, להגיע למקום ללא   •
תיאום ולהתרשם, אין כמו לראות בעיניים את סביבת הפנסיון.

פנסיון לחתולים צריך קצת יותר מקצועיות, וחשוב שלפנסיון יהיה   •
ניסיון עם חתולים.

ניקיון והיגיינה מאוד חשובים על מנת שבעל החיים לא יחזור חולה   •
או מוזנח.

לוודא שהכלבים לא נמצאים בכלובים כל שעות היום.  •
לוודא שהפנסיון דואג לקבל בעלי חיים מחוסנים בלבד ולא תוקפנים.  •
אבזור וגודל התאים: על התאים להיות גדולים ומרווחים, לחתולים:   •

מדפים גבוהים, מקומות מסתור, מיטה ומשחקים.
אוכל: חשוב שבעל החיים יקבל את אותו האוכל שאליו היה רגיל,   •

שלא יפתח אלרגיה או חוסר תאבון בזמן השהות בפנסיון.

יש  ולא,  במידה  המקום.  של  וטרינר  ילווה  הפנסיון  שאת  רצוי   •
של  במקרה  קשר  ליצירת  המטפל  הווטרינר  פרטי  את  להשאיר 

מחלה או בעיה רפואית.
בדיקה של מחיר ותנאים מראש: המחירים נעים בין 50-100 ₪ ליום.  •

החיים  בעל  את  לקחת  והחלטתם  ארוכה  בשהייה  ומדובר  במידה 
אתכם, נושא הטסת בעלי חיים הוא התארגנות לגמרי אחרת, אך 
אם נערכים מראש, עם אישורים מתאימים, בדיקות ומסמכים, ניתן 

לנסוע עם בעל החיים לכל יעד אפשרי וללא געגועים!!!

המרפאה  עם  להתייעץ  ניתן  חיים  בעלי  להטסת  הנוגע  בכל 
והאישורים  המסמכים  כל  את  לארגן  כדי  אביב  רמת  הווטרינרית 

הנדרשים להטסה וחזרה בשלום לארץ! 

חופשה נעימה!
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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-

*ההטבה מוגבלת לטיפול אחד בלבד *אין כפל מבצעים *בתוקף עד 30.5.16

לפני

הטיפול בגלי רדיו ששיגע את העולם
עכשיו במבצע היכרות!

טיפול בידית גלי רדיו
ב- ₪700 בלבד

 +
טיפול בידית הזוהר מתנה!

אחרי 4 טיפוליםבמקום 1100 ₪
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ושווים:  חדשים  רבים,  בילוי  מקומות  בעיר  נפתחו  לאחרונה 
פאבים, בתי קפה, ומסעדות. כך שאני יכולה להעיד בגאווה, כי 
המסעדות  כל  בין  עליי.  המועדף  הבילוי  יעד  היא  תקווה  פתח 
ברולו  הבר  מסעדת  שנים,  עשר  כבר  בראש  צועדת  החדשות, 
בפתח  מוכר  למוסד  הפך  מזמן  שכבר  הבר  סנטר.   Y במתחם 
תקווה, כמקום בילוי בשעות הערב, הודות לתפריט המשקאות 

העשיר והאוכל המשובח. 
בשישי בצהריים, אחרי שבוע עמוס במיוחד, אספנו את הילדים 
סוף  את  לפתוח  משפחתי,  לבילוי  לברולו  והגענו  הספר  מבתי 
השבוע בכיף, ולראות מה יש למקום להציע בשעות בהן השמש 

עוד זורחת....
מסכי  שני  לגלות  שמחו  הכדורגל  חובבי  והילדים  האבא 
טלוויזיה עליהם משודרים משחקים מהליגה האירופית ומהליגה 
הארגנטינאית, שעשו חשק לאבא לפתוח את הארוחה עם בירה 
צוננת ולאמא להזמין קוקטייל, הילדים הסתפקו במיץ תפוחים...

בהחלט  מהמנות,  חלק  אך  מובנות,  ילדים  ארוחות  אין  אמנם 
יותר  יקרות  וההמבורגר  השניצל  מנות  לילדים.  מתאימות 
יותר  הרבה  גם  אך  אחרות,  במסעדות  ילדים  למנות  בהשוואה 
גדולות. מנת שניצל אחת עם צ'יפס, שנזללה עד לפירור האחרון, 
העשוי  ההמבורגר,  ואת  רעבים.  ילדים  שני  להשביע  הספיקה 
הילדים  התקשו  כבר  בלחמנייה,  איכותי  בשר  של  גרם  מ-300 
קארפצ'ו  החל   מנות  ממגוון  נהנו  המבוגרים שבחבורה  לסיים. 
סינטה בכבישה קלה, רביולי בטטה ברוטב שמנת עם פטריות, 

פרגיות במרינדה ועוד.

ברולו, השחם 21, פתח תקווה
www.barolo.co.il :פריטים נוספים באתר

הגענו בבוקר יום שישי למסעדה שנראית קצת אחרת... במרכז 
חלל גדול ניצבו שלוש עגלות עץ ועליהן שפע מנות בופה, טריות 
מנות  ומרענן.  מיוחד  בסגנון  ומוגשות  מתובלות  ואסתטיות, 
הבופה, שכללו גבינות וסלטים מיוחדים, מטבלים, מגוון לחמים 
ומאפים, דגים כבושים, ריבות, חמאה מתובלת ועוד, היו תוצרת 
בית. בנוסף לבופה, הבוקריה מציעה גם מבחר גדול של מנות שף 
מוקפדות בתוספת תשלום: שקשוקה מנגולד מוקרמת עם גבינת 
קשקבל, שקשוקה מרגז, קרואסון סלמון עם ביצה עלומה, פלאפל 
טופו עם גבינת אמנטל ואיולי עגבניות )צמחוני( או פלאפל טופו 
מצע  על  אנטריקוט  )טבעוני(,  עגבניות  ושמן  כמון  טחינת  עם 
פירה מרווה, לביבות קרישה על מצע גבינת הבית וגבינת עיזים, 
ואף מנות בשריות כמו סטייק ופרגית, מנות דג ומנות טבעוניות.
לאכול,  גם  התחלנו  המרהיב  מהבופה  שבעו  שהעיניים  אחרי 
תחילה מהבופה )שניתן לשבוע ממנו במהירות(, וממנות התפריט 
הזמנו אומלט הבית )תוספת של 10 ש"ח( ומנה של כרובית שוק 

עם ביצת עין מעל )תוספת של 20 ש"ח(. 

קדאיף  שיערות  בוקריה,  כנאפה  על  התענגנו  הקינוחים  בשלב 
במילוי גבינת מסקרפונה ושבבי פיסטוק, עם כדור גלידת וניל 
של  המתיקות  את  שובר  המסקרפונה  גבינת  עם  השילוב  מעל. 
המנה, אני אהבתי מאוד, ומנת גלידת טחינה עם סילאן, שערות 

קדאיף, פיסטוק וחלבה, לחובבי הז'אנר מומלץ מאוד לנסות.

בוקר  ארוחת  חוויית  מציעה  בוקריה  מסעדת  לסיכום, 
אולטימטיבית, עם בופה שאהוב על הישראלים, שניתן ליהנות 
ממנה בכל שעות היום. רעיון מקורי, שירות טוב, אווירה חמימה, 

אוכל טרי, תמורה טובה למחיר.
השפע בבופה, 59 ש"ח, כולל שתייה קלה וחמה.

כל הקינוח במחיר של 29 ש"ח. 

כתובת: Y Center )יכין סנטר לשעבר( פתח תקווה.
טלפון: 03-744-4760

בוקוריה

יוצאים לבר עם הילדים
כבר עשור שמסעדת הבר ברולו במתחם Y סנטר 
פועלת במלוא הקיטור, כאילו נפתחה רק אתמול. 

יולי לביא יצאה עם כל המשפחה לבר לחזות 
בפלא מתרחש 

בוקר טוב כל היום בבוקריה 
מסעדת בוקריה הגיעה למתחם Y סנטר ואיתה 

קונספט חדש ומרענן. ארוחת בוקר ובראנץ' 
המשלבות בופה, המוצעות במשך כל היום. קארין 

אהרון קפצה לטעום ולספר
כרובית שוק עם ביצת עין מעל

החיים הטובים                                                                  

• קארין אהרון

• יולי לביא

יא
לב

לי 
 יו

ם:
מי

לו
צי



www.kfarganim.co.il17עיתון כפר גנים  גיליון 75  מאי 2016 

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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הוא סבור שאין מחלה שאינה תלויה בנפש, המתנה לטיפול אצלו 
נמשכת מעל לשנה וחצי וההרצאות שלו מלאות עד אפס מקום. 

הוא טיפל גם בשמעון פרס, ובכל סופ"ש הוא טס לאירופה ללמד 
את שיטת הטיפול הייחודית שפיתח. ד"ר נאדר בוטו, קרדיולוג 
ומצנתר בכיר ב"מרכז הרפואי רבין", שנחשב לאחד הרופאים 

האינטגרטיביים הכי מבוקשים בארץ, בשיחה על גוף, נפש, נשמה 
והקשר ביניהם.

ימרפא ע בחוש השבי

תקווה  בפתח  נורדאו  ברחוב  בוטו  נאדר  ד"ר  של  בקליניקה 
תלויים שני ציורים גדולים שצייר, שנראים כמו משהו קוסמי. 
התבוננות  על  מבוססת  שפיתח  הייחודית  הטיפול  שיטת  גם 
טיפולית  טכניקה  היא  אנרגטית"  "שטיפה  קוסמי;  בסדר 
חוויות  רבה  ובעוצמה  מחדש  המטופלים  חווים  שבאמצעותה 
ובלתי  "חסומות"  השנים  כל  שנותרו  מילדותם,  וטראומות 
זו  נגישות, במטרה לפרוק מעליהם את מצוקות ההווה. שיטה 
וללמוד  ההשתלמות  תהליך  את  להשלים  למטופל  מאפשרת 
בעתיד  אותו  ישמשו  שאלה  כדי  הנפשי,  למשבר  הסיבות  את 
להתמודדות עם משברים נוספים. השיטה מגדירה בצורה ברורה 
ומלאה את הקשר בין משבר נפשי לאיבר פגוע. בצורה זו, ניתן 
להבין את מהות המשבר על ידי התבוננות במחלה ולזהות את 

סוג התגובה הנאות לטיפול בו. 

הקרדיולוגית  במרפאה  התקיים  בוטו  נאדר  ד"ר  עם  הריאיון 
בכיר  כקרדיולוג  עובד  הוא  שם  בעיר,  "השרון"  חולים  בבית 
ומצנתר משנת 1987. הוא מתגורר בפתח תקווה קרוב לשלושים 
עוז  "נווה  בשכונת  גרים  ילדיו  ושני  אשתו  הוא,  והיום  שנה, 
התאסלמה  הספרדייה  מוסלמית, אשתו  הם משפחה  הצעירה". 
בעקבות הנישואין, וילדיו למדו בבתי ספר יהודיים בעיר. ד"ר 
בוטו רואה את החיים בשכונה יהודית כדבר טבעי. למעט כמה 
לא  מעולם  שילדיו  מספר  הוא  מסוימים,  ילדים  מצד  אמירות 
היטב  והשתלב  התערה  עצמו  הוא  נבוכים.  או  שונים  הרגישו 

בחברה. כשמכירים אותו מבינים למה. 

ד"ר בוטו, 57, הוא איש מרשים, גבוה, חייכן ובעל קסם אישי. 
השיח עמו מתנהל עם הרבה הומור. מלבד החלוק הלבן ותפאורת 
בית החולים, התחושה היא שנמצאים במקום אחר לגמרי. הוא 
"רפואה  והספר  השביעי"  והחוש  "רפואה  המכר  רב  מחבר 
לאבחון  אינטגרטיבי  מודל  האוניברסליים-  החוקים  ושבעת 

ספרים,  שבעה  פרסם  באיטליה  בארץ.  לאור  שיצאו  וריפוי" 
ובאנגלית פרסם שניים נוספים. הוא נחשב מומחה בתחומו. 

אפס  עד  עמוס  אולם  שלו,  בהרצאה  הייתי  עמו  המפגש  לפני 
מקום. ההרצאה הייתה מרתקת, קולחת ומלאת הומור. בעקבותיה 
עלו בי לא מעט תהיות – האם השיטה שפיתח באמת עובדת? 
האם מדובר בכוחות מסתוריים? איך הוא מלמד אחרים? מודה 

שהגעתי למפגש עמו עם המון סקרנות ועם לא פחות ספקות.

בשנים האחרונות הגענו להבנה מפחידה שהרופאים לא תמיד 
הם  גופניות,  תופעות  עם  מגיעים  אנחנו  לנו.  לעזור  יכולים 
אנחנו  בינתיים  מזור.  או  תשובה  מוצאים  תמיד  ולא  בודקים 
לא  נוספות.  שעות  עובד  שלנו  והדמיון  נלחצים,  מטורטרים, 
בכדי אנו עדים לשינוי מסוים בגישה למחלות. אנשים מבקשים 
דרכים חלופיות כדי לפתור בעיות בריאות שלא נפתרו בשיטה 
קונבנציונלית, ואנו עדים לפריחה של הרפואה האלטרנטיבית, 
המשלימה. הקשר בין גוף לנפש כבר לא חדש. ד"ר בוטו הוסיף 
גם את הנשמה. את שיטת האבחון והטיפול שלו איני מתיימרת 
להבין, ולחלק הספקני שבי אני עונה שכנראה יש סיבה טובה 

לכך שאנשים ממתינים שנה וחצי לטיפול אצלו.

תוחלת החיים עלתה ועמה גם המחלות הכרוניות.
הבריאות  את  להשיג  שמטרתה  רפואה  לכיוון  צועדים  "אנחנו 
רווחה  של  מצב  העולמית:  הבריאות  בארגון  שהוגדרה  כפי 
ולא רק היעדר מחלה או  וחברתית,  )רוחנית(  גופנית, נפשית 
חולי," מסביר ד"ר בוטו. "ברפואה הקונבנציונלית אנחנו מנסים 
לדאוג להשתקה של סימפטומים, דבר שמביא להגדלת שכיחות 
המחלות מצד אחד, ומצד שני לעלייה מתמדת במחלות הכרוניות 
המהוות מעמסה כלכלית, חברתית ואישית משמעותית. המטרה 
אומר  התיקון  לתקן.  אפשר  ואיך  טעינו  היכן  לשאול  שלי 

• שירן רובינשטיין
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ונגדיר  שציינתי  להגדרה  שנחזור  שמספיק 
רווחה כמצב שאדם חש שהוא מסוגל ליישם 
אהבה,  תחושת  עם  בחיים  השקפותיו  את 

אושר ושחרור. 

החיים  איכות  אך  עלתה,  החיים  תוחלת 
ירדה. צריך לשאול בשביל מה באנו לחיים. 
זו שאלה שאף אחד לא חושב עליה ממש. 
ללמוד  לחיים  שבאנו  למסקנה  הגעתי 
הנכון,  לכיוון  הולך  אני  אם  ולהתפתח. 
ארגיש מאושר ומשוחרר. ואם איני מיישם 
ומאוכזב  מתוסכל  אהיה  שאיפותיי,  את 
ואתחיל לסבול לא רק בנפש אלא גם בגוף. 
בתחילת הדרך, הסבל מתבטא בסימפטומים 
שאינם  בגוף  וכאבים  תפקוד  חוסר  של 
מחלה  או  פתולוגיים  בשינויים  מלווים 
כדי  תרופות  לקבל  מתחילים  ואז  פיזית, 
להקשיב  במקום  הסימפטומים,  את  לרפא 
הזמן  כל  לנו.  לספר  רוצים  הם  בעצם  מה 
קריאת  ואת  הסימנים  מנסים להשתיק את 
כמו  זה  לנו.  לאותת  מנסה  שהגוף  העזרה 
לכבות  ומנסים  שמהבהבת  באוטו  נורה 
אני  הבעיה.  את  למצוא  במקום  אותה 
כלומר  אינטגרטיבית,  ברפואה  מטפל 
ונשמה.  נפש  גוף,  בין  אינטגרציה  עושה 
מה שחסר לנו ברפואה זה פסיכולוגיה, ומה 
שחסר בפסיכולוגיה זה הרוחניות. הרפואה 
האינטגרטיבית לוקחת בחשבון את שלושת 

הממדים."

מחפש  מערבי,  רופא  קרדיולוג,  מה 
ברפואה אלטרנטיבית? 

לאן  אנטומיה  בשיעור  שאלתי  רפואה,  ללמוד  "כשהתחלתי 
נעלמת נשמתו של האדם. אחד הסטודנטים ענה שאין דבר כזה 
נשמה, שזה רעיון של פרימיטיביים. שיש תהליכים ביוכימיים 
אלקטרו-מגנטיים שכאשר הם מתפקדים טוב זה בריאות, כשיש 
תקלה זו מחלה וכשהם מפסיקים לעבוד זה מוות. שאלתי את 
טועים?  בעולם  אנשים  שמיליארדי  להיות  יכול  איך   - עצמי 
ויצאתי בחיפוש אחר הנשמה. נכנסתי לעומק התחום בפיזיקה. 
חקרתי שאלות מהותיות: איך נוצר החומר? מהו חלקיק? מהו 
של  התיאוריה  לפי  ועוד.  משהו?  נוצר  מכלום  איך  אלקטרון? 
המפץ הגדול שארע לפני יותר מ-13.8 מיליארד שנים, לא היה 
כלום. היה פיצוץ גדול ואז הופיעו המרחב והזמן והחלקיקים. 
שאין  ומצאתי  משהו,  נוצר  שמכלום  להיות  יכול  איך  שאלתי 
תשובה לשאלה הזאת. זה חיבר אותי לקשר בין השדה הקוואנטי 

לבין החלקיק - אותו הקשר בין הנפש לגוף. 

משבר נפשי יוצר מצב של דיסוננס בין השדה המקיף את הגוף 
חולשה  יוצר  הזה  הדיסוננס  הגוף.  את  שמקיף  החומר  לבין 

תפקודית  להפרעה  וגורם  התא  באנרגיות 
הבריאות  לכן  גופנית.  למחלה  מכן  ולאחר 
תלויה בשני גורמים עיקריים: האחד - מצב 
גוף,  האדם:  מרכיבי  שלושת  בין  הרמוני 
הגוף,  חיוניות  רמת   - והשני  ונשמה,  נפש 
מול  ביעילות  להתמודד  לו  שמאפשרת 
זה  מחלה  פנימיים.  או  חיצוניים  גירויים 
הגוף  של  האנרגיה  בין  דיסוננס  של  מצב 
לבין הגוף עצמו, מצב שבו מערכת ההגנה 
אינה מסוגלת להתמודד ביעילות כדי לשמר 

את האיזון הדינמי."

יש  נפשי  משבר  שלכל  אומר  אתה 
כתובת פיזית בגוף?

שלא  טראומה  חווה  שאדם  ברגע  "נכון. 
אנרגטית  חסימה  תופיע  כראוי,  עובדה 
המחלה.  תגיע  ובעקבותיה  מסוים,  באיבר 
גנים  לה  אישה, שיש  למה  למשל-  שאלתי 
שנה  ארבעים  במשך  בריאה  בשד,  לגידול 
ולמה  שמאל,  בשד  גידול  לה  יש  ופתאום 
הבנתי  ימין?  בצד  ולא  שמאל  בצד  דווקא 
יש  משבר  שלכל  היא  לכך  שהתשובה 
למשבר  התגובה  בגוף.  ספציפית  כתובת 
שונה מאחד לאחד וההבעה הרגשית צורכת 
אנרגיה הנלקחת מהאיבר הספציפי, שיכולה 
להביא אותו למצב של חולשה וירידה ברמת 
שנוצר  לדיסוננס  ומאפשרת  החיוניות, 
בעקבות המשבר להופיע כמחלה פיזית. שד 
ילדים,  או  אימא  שמאל קשור למשבר עם 
ושד ימין קשור לאובדן אב או בן זוג. אם 
היא מפנימה את הרוגז והכעס לאורך זמן, מופיעה בתוך השד 
מעין התכווצות. אם היא מפרקת יותר מדי מהאנרגיה על המשבר 
עם הבעל, תאי השד נחלשים, התאים מתחילים להתרבות כי הם 

מרגישים שיש סכנה קיומית, וזה הגידול הסרטני."

אתה אומר זאת באופן גורף. לא יכול להיות שמחלה אצל 
אחד תהיה קשורה במשבר שונה? 

"כן, אני אומר זאת באופן גורף. נכון שלא כל מי שיש לה את 
הגנים יש לה סרטן שד, ולא כל מי שיש לה סרטן יש לה את הגן, 
ולא לכל מי שחווה משבר נפשי יהיה גידול או מחלה. זה תלוי 
ברמת החיוניות הבסיסית של האיבר עצמו, ומשברים שחוזרים 
ליותר  האדם  את  וחושפים  אנרגיה  הרבה  צורכים  עצמם  על 
מחלות ממישהו שחווה משבר חד פעמי. בנוסף, לכל אדם יש 
מבנה ביולוגי וזמינות אנרגטית שונה, שנקבעים לפי התנאים 
הסביבתיים, תזונה, פעילות גופנית, שינה, פעילות מינית. הכול 
משפיע על רמת האנרגיה ועל העמידות מול המחלות. להרבה 
אנשים יש הרבה משברים, אבל לא כולם חולים. למחלה צריכים 
להתקיים שני תנאים: הראשון, משבר נפשי או סטרס יומיומי 
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מסוגלת  אינה  ההגנה  מערכת  שבו  נמוך,  אנרגטי  מצב  והשני, 
יעילה  בצורה  החיצוניים  או  הגירויים הפנימיים  להתמודד עם 

ואז מתחיל אפקט הדיסוננס להשפיע על הגוף."

לא יכולה להיות מחלה למי שלא חווה משבר?
"לא, משום שהמצב האנרגטי הוא שקובע אם יש מחלה או לא. 
או  קרינה  מזהמים,  כמו  סביבתיים  לגורמים  חשיפה  לפעמים 
איבר.  של  להחלשה  הסיבה  להיות  יכולים  גבוהה  טמפרטורה 
נובע  וזה  הזכרים  היפנים  בקרב  שכיח  בוושט  גידול  למשל, 
מהמנהג שהגבר אוכל ראשון את האורז והוא אוכל אותו מאוד 

חם. כשמגיע תורה של האישה 
לאכול, האורז כבר מתקרר."

כשאתה מביט בפציינט, מה 
אתה רואה?

"אני מדמיין את האדם. הדמיון 
אנחנו  מהמציאות.  חלק  הוא 
מתייחסים לדמיון כדבר שאינו 
קיים ואני אומר ש-73% עשוי 
ניתן  שלא  אפלה  מאנרגיה 
למדוד בשום מכשיר קיים, 23% 
וירטואליים  מחלקיקים  עשוי 
בחלקיק  ונעלמים  שמופיעים 

מהמקום   4% ורק  מדידים,  ואינם  השנייה 
שלנו זו המציאות, החלק הגשמי והחומרי. 
חלומות  דמיונות,  מחשבות,  זה  השאר  כל 
ופנטזיות והם שייכים לאותם מישורים של 
האנרגיה של השדה הקוואנטי. אני מדמיין 
במישור  מתחברים  אנחנו  מולי,  אדם  בן 
את  שמכילה  הקוואנטית,  המציאות  של 
והופכים  החלומות,  הרעיונות,  המחשבות, 
ידי  על  למידע  האנרגיה  של  התדרים  את 
שימוש במוח כמעבד גלים. ברגע שדמיינתי 
מתחיל  אני  ואותה  מציאות,  יצרתי  אותו, 
האנרגיה  מרכזי  את  מדמיין  אני  לבדוק. 
שבעת  כל  על  שלי  היד  את  מעביר  שלו, 
וקיים מרכז סגור,  מרכזי האנרגיה. במידה 
זה כצורת עפעוף בעיניים,  אני מקבל את 
יודע לשייך אותו למישור בחיים. זה  ואני 
אם  למשל,  שואל,  אני   .C.T לעשות  כמו 
האצבע  את  מעביר  ואני  בקיבה,  כיב  יש 
שלי בדמיון בתוך הקיבה. במידה ויש כיב 
בקיבה, העיניים מתחילות לעפעף כתשובה 

חיובית לשאלה שלי."

מה אתה רואה כשאתה מסתכל עליי?
הוא  בי.  להתבונן  מפסיק  הוא  זה  ברגע 

מישיר מבט לכיוון אחר ועוצם את עיניו. במשך שניות ארוכות 
עיניו.  את  מעפעף  ולעיתים  ולמטה  למעלה  יד  מעביר  הוא 
אנרגיה  מרכזי  ארבעה  לך  "יש  ומנחית:  אותן  פוקח  לבסוף 
חסומים. כל אחד קשור במשהו שעברת בחיים." הוא מראה לי 
איפה הנקודות נמצאות פיזית: בין העיניים, באזור החזה, באזור 

בגיל שלוש פחדת  ומתחיל לתשאל: "האם  ועוד אחת,  הטבור 
נבהלת  האם  שבע,  בגיל  זזות?  דמויות  ראית  האם  מהחושך? 
מחיה כלשהי? בגיל שבע-עשרה, מה רצית ללמוד? חסום אצלך 
גם מרכז אנרגיה 6 שזה הייעוד- הכיוון שלנו בחיים. הגיל הזה 
שלנו  הכיוון  על  להחליט  צריכים  שאנחנו  דרכים  צומת  הוא 
לא  פחד  או  ביטחון  חוסר  או  וודאות  אי  הייתה  ואולי  בחיים 
לעשות מה שאת אוהבת. החסימה בחזה זה בגלל אכזבה מבחינה 
רגשית". אני שואלת אם לא לכולנו יש אכזבות רגשיות והוא 
עונה שלא, שלו למשל לא הייתה אכזבה כזו מעולם. הוא ממשיך 
לשאול ואני עונה. מסביר דברים 
גופניים אצלי. אני מעלה תהיות, 
מנסה לתת להם הסבר אחר והוא 
מבדיל  אני  מדויק.  "הגוף  נחרץ. 
בין סיבה אמתית לבעיה- למשל 
ביקורת עצמית לבין בעיה שהיא 
מתח  כמו  מאיצה-  או  מחמירה 
מצטבר לבין בעיה שהיא חושפת 
הבעיה- שזה טריגר שיכול להיות 
ומוסיף:  אחר."  ממקור  טראומה 
"יש לך חולשה אנרגטית בכליות, 
שהמבנה  משום  חלשות  הן 
את  אוויר.  הוא  שלך  הביולוגי 
מחשבות  הרבה  לך  יש  בתנועה,  תמיד 
בראש. יש לך פקק של מחשבות ורעיונות 

שאת לא יודעת מה לעשות איתן."

לחכות  מה?  ועכשיו  צודק.  אתה  בזה 
שנה וחצי לטיפול?

הוא צוחק: "נסדר משהו."

כליות,  ובאנרגיות.  בחסימה  מטפל  "אני 
למשל, אני מחזק דרך שינה טובה, פעילות 
גופנית אנארובית, חיזוק השרירים - להפוך 
לשתות  אנרגיה,  ליצירת  למקור  אותם 
טבעיים  מוצרים  עוד  ויש  עצמות  מרק 
שאני ממליץ לקחת שמחזקים את מערכת 
בבעיה  משתמש  אני  המרכזית.  העצבים 
הנפשית  הבעיה  לנוכחות  כגלאי  הפיזית 

והאנרגטית."

אז איך אתה מטפל בחסימה ובאנרגיות?
טיפוליות.  שיטות  בשלוש  עובד  "אני 
שמבוססת  טכניקה   ,Feel היא  הראשונה 
על הקשר בין המשבר לבין הכתובת בגוף. 
במקום לדבר על המשבר אני נוגע בנקודה 
במרידיאן השייך לאיבר או במרכז האנרגטי, 
בתוכו  הקיים  הרגשי  התוך  את  משחרר 
הטיפול  שיטת  המשבר.  בזמן  שנתקע  למידה  תהליך  ומשלים 
השנייה היא ttrt- טכניקה לרגרסיה לחיים קודמים. אני מחזיר 
את האדם לטראומה בחיים הקודמים שגרמה לו למות. אנשים 
חווים את החוויה ורואים את המוות שלהם ומה קרה אחריו, איך 
נכנסו למישור הרוחני ואיך חזרו בגוף אחר. השיטה השלישית, 
< נקראת שטיפה אנרגטית רגשית, טכניקה שמזרימים בה אנרגיה 
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לאורך הגוף, מהראש ועד הרגליים, 
ומופיעה  לרעוד  מתחיל  שהגוף  עד 
התפרצות רגשית הקשורה במשברים 
או טראומות מהעבר, כולל כשהיינו 
הלידה,  לפני  הבטן  בתוך  עוברים 
קודמים.  מגלגולים  טראומות  וכולל 
כל זה בלי לדבר עם הפציינט שחווה 

את הכול בעצמו."

בסרטונים שראיתי התגובות של 
השטיפה  את  שעוברים  האנשים 
הם  מלחיצות.  די  האנרגטית 

בוכים, צועקים, משתוללים. תוכל לתת דוגמאות ?
בגלגול  על-ידו  ונטרפה  נמר  על-ידי  הותקפה  אחת,  "אישה 

הקודם של הנשמה שלה. ראיתי אותה בזמן 
היא  הטיפול  בעת  בנמר.  נלחמת  השטיפה 
היא  בדיעבד  הכול.  וזוכרת  מלאה  בהכרה 
מהודו  ילדה  לאמץ  ביקשה  למה  מבינה 
בטיפול  ילדים.  שלושה  לה  שהיו  למרות 
הייתה  כאשר  אותה  תקף  שהנמר  הסתבר 
אישה  היא  נוספת  דוגמה  הודית.  ילדה 
עצמה  את  שראתה  נוצרייה  איטלקייה 
בזמן  הריכוז  במחנות  יהודייה  כאישה 
את  וראיתי  חשמל,  בחוטי  אותה  שמענים 

התגובה שלה מול העיניים."

לטיפול  הביקוש  את  מסביר  אתה  איך 
למרות שאנשים ברובם רציונליים? 

לטיפול  באים  האנשים  רוב  עוזר.  זה  "כי 
אחד בלבד, ואחריו ממליצים לחבר. אנחנו 
שאנשים  מה  זה  בנשמה,  לגעת  מצליחים 

מחפשים, להשתחרר ואחר כך להמשיך במסע שלהם בחיים." 

באילו מחלות אתה מסייע? 
" במחלות רבות ומכיוון שהבעיה היא נפשית, גם במחלות בלתי 
הפיכות מבחינה גופנית אני מטפל מבחינה רגשית ומשלים את 
תהליך הלמידה שעומד מאחורי המחלה. למשל, אישה שאחרי 
טרשת  עם   26 בן  גבר  בשחלה,  הציסטות  לה  נעלמו  הטיפול 

נפוצה שהבריא לחלוטין." 

באילו מקרים השיטה לא עובדת?
אבל  פיזית,  מבחינה  לעזור  יכול  לא  אני  שבהם  מקרים  "יש 
מבחינה רגשית יש מקום לעזרה. למשל, מישהו משותק שלא 
אוכל לגרום לו ללכת, כי יש מוות של תאי מוח שאינם הפיכים."

אפשר לומר שלעתים מדובר באפקט פלסבו? 
"המילה פלסבו אומרת שלא מבינים איך השיטה עובדת. בשבילי 
לא חשובה השיטה אלא התוצאה, ואם אני מצליח לשפר ב--80%
יש  ולאנרגיה  ברגע שנבין שלנפש  אני שמח.  70% מהמקרים, 

חוקים משלהן – לא יהיה יותר מקום למילה הזאת."

הצלחת לרפא מחלות שלך?
"כן. הייתי חולני מאוד מגיל צעיר; כאבי ראש כרוניים, כאבי 

נהיות  והרגליים  הידיים  שבה  רנו  מחלת  גב, 
לבנות, דלקות בלתי פוסקות בשקדים - הכול 
נעלם. דאגתי להעלות את רמת החיוניות שלי. 
הכליות;  האנרגיה של  איך לשמר את  הבנתי 
למדתי לקיים יחסי מין בלי שפיכה. הזרע זה 
נוזל עתיר אנרגיה ואז כשמאבדים אנרגיה זה 
גם עושה חוקן קפה  אני  מרוקן את הכליות. 

פעם בשבוע ופעילות גופנית בחדר כושר."

חוקן מקפה? ממש מקפה שאתה מכין?
"כן, אני קורא לזה 'קפה הפוך'", הוא צוחק. 

איך הקולגות מתייחסים אליך?
על  כול  קודם  אותי  ומעריכים  טוב  כקרדיולוג  אותי  "מכירים 
מנהלי  רופאים,  גם  לטיפול  אליי  באים  זה.  סמך 
מחלקות ומנהלי בתי חולים ומבקשים שאטפל בהם 
ומכל  הארץ  מכל  אליי  באים  משפחתם.  בבני  או 

התחומים."

פורסם שהנשיא לשעבר שמעון פרס, בא אליך 
לטיפול.

לטיפול  אליי  הגיע  ברכיים.  בעיות  לו  היו  "כן. 
מעט  לא  עוד  גם  אצלי  היו  אינטגרטיבי.  כרופא 
למסור  כמובן  יכול  לא  אני  אולם  פוליטיקאים, 

שמות."

למדת הכול לבד? לא מדובר בכוחות נסתרים?
אלא  בכוחות-על  מדובר  לא  אוטודידקט.  "אני 
בפרקטיקה נלמדת, ואני מלמד את השיטה ומכשיר 
נוסע  אני  סופ"ש  בכל  אחרים.  טובים  מטפלים 

לאירופה ומלמד את השיטה."

מה תאמר לאלה שיטענו שמדובר בשרלטנות 
לאנשים נואשים?

ייתן  לא  אמתי  מדען  חושבים.  שהם  מה  לומר  להם  "מותר 
לתיאוריה  תואם  לא  שהדבר  ולהיווכח  לחקור  בלי  דעת  חוות 

המדעית."

אז בקיצור מה הסוד לבריאות טובה?
"להבין את המטרה שלשמה אנחנו חיים: ללמוד ולהתפתח. אם 
אני הולך לכיוון הנכון, ארגיש מאושר ומשוחרר, ואם אני לא 

מיישם את השאיפות שלי, אהיה מתוסכל ומאוכזב."

אתה מאושר?
"כן, תודה לאל. יש הרבה אנשים מאושרים, בפרט אלה שהבינו 
שהחומר הוא לא מטרה אלא אמצעי כדי להתקדם, להתפתח, 
ללמוד דברים חדשים ולהיות יותר יעילים לאחרים. אני מאושר 

מזה שאני משתמש בידע שלי כדי לתרום לאחרים."

מה הייעוד שלך בחיים, ד"ר בוטו?
"לעזור לאנשים לפתח את המודעות למטרה האמתית שבגללה 
באנו לחיים, וזה להשתחרר מהתלות החומרית והרגשית וליישם 
האור  בכיוון  נוסף  צעד  אותנו  שמקרב  האהבה,  עקרון  את 

הנצחי."

< המשך מעמוד 20 
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מלווה להצלחה

 052-2898878
אורית לוי - יועצת הנדל"ן שלכם

מוכרים/
קונים
נכס?

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

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

מיידית 

למכירה

מגרש בנווה עוז
280 מ', במיקום מושלם ושקט

למכירה

אורית
לוי

לפגישת ייעוץ ללא תשלום צרו קשר

מקום זה
יכול 

להיות שלך!
התקשרו עוד היום

לשיווק מקצועי
וחשיפה מקסימלית!

 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 חדרים, קומה א', ביוסף נקר 
מרווחת, מיוחדת, קרובה למרכז מסחרי ולבתי 

ספר ובית כנסת, מחסן צמוד + 2 חניות, 
פינוי קרוב 1/7/16, מחיר: 2,490,000 ₪

למכירה

להשכרה

 5 חד' ביוסף נקר
קומה 6, מחסן צמוד + 2 חניות

מחיר: 5900 ₪

הושכר

 

להשכרה מקום זה
יכול 

להיות שלך!
התקשרו עוד היום

לשיווק מקצועי
וחשיפה

מקסימלית!
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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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כרוב סגול מדורה
מצרכים:

דלעת ערמונים מדורה

כרובית מהשדה

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

www.maadania.co.il

תמיד אהבתי בישול עם גזעים, אולי בגלל 
הקרבה לטבע, ואולי בגלל החיבור בין הצומח 

לחי. מה שברור הוא שככל שהבישול קרוב 
יותר לטבע, הוא מזין יותר, ואם יש יד טובה - אז 

גם טעים יותר.

החיבור בין גזע, אש ובשר הוא נהדר ומוכיח את 
עצמו בכל פעם מחדש. לעומת זאת, בחיבור 

בין הירק לגזע ואש קיים תמיד חשש וגם 
הבשלנים הטובים ביותר יסתפקו בדרך כלל 
בתפוח אדמה מדורה או בטטה מדורה ופה 

סיפור הירקות מסתיים.

אני מציע לכם הפעם ליהנות באמת מירקות, 
גזע ואש. אז הנה לכם כמה רעיונות חדשים 

ורעננים לירקות מופלאים שיכולים להיות 
ארוחה בפני עצמה. 

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

חגיגת ירקות במדורה

1 כרוב סגול
3 כפות שמן זית

6 ענפי תימין
נייר כסף עבה ואיכותי

אופן ההכנה:
1. שוטפים את הכרוב. 

2. מניחים על הנייר כסף. 
3. מתבלים במלח גס, פלפל שחור גרוס ותימין. 

4. עוטפים את הכרוב בנייר כסף לכדור.
5. כאשר הגזעים או הגחלים מוכנים, מכניסים את הכדור הכסוף 

ומכסים בגחלים. לאחר 30 דקות מוציאים ומכינים להגשה.

הגשה: 
מסירים את נייר הכסף, מקלפים קלות את שכבת הכרוב השרופה, 

בוזקים שמן זית, מלח ים, פלפל שחור גרוס ומגישים.

דלעת הערמונים באמת מזכירה גם בטעם וגם במרקם ערמונים 
חמים וחורפיים. דרך ההכנה על הגחלים מפיקה מהם את המיטב 
שהיא  הלחות  מבחינת  וגם  והמעניין  העמוק  הטעם  מבחינת  גם 

מוסיפה למרקם המחיתי.

אופן ההכנה:
זהה לשיטת הכנת הכרוב. 

הגשה: 
זית  שמן  או  חמאה  להוסיף  ניתן  הדלעת  את  שפותחים  לאחר 
איכותי, מלח ים, שום, טרגון או עשב תיבול אחר. חשוב להגיש 

כשהדלעת עדיין לוהטת.

שיגנו  אותה  העוטפים  והעלים  הגזע  עם  כרובית  לבחור  חשוב 
עליה מחום הגזעים הלוחשות.

שיטת ההכנה:
זהה לשיטת הכנת הכרוב. לפני העיטוף בנייר הכסף חשוב לטבל 
זית לא רק מוסיף טעם אלה גם  זית )שמן  את הכרובית בשמן 
מוליך חום באופן יוצא מן הכלל(. זמן הבישול כ-40 דקות לפחות, 

כאשר הגזעים או הגחלים לוחשות )לאחר הבהרה(.

הגשה: 
להסיר את נייר הכסף ולתבל בשמן זית נוסף ובמלח ים.

דלעת ערמונים עוטפים בנייר כסף

כרוב סגול מדורה דלעת ערמונים מדורה
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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

ייעוץ חינם

הטבות מיוחדות לכבוד
יום העצמאות!

מריחת לק 

ברגליים

מתנה*!
*למזמינה מריחת

לק בידיים

בנייה בג'ל

₪ 200
רק ב-

על איפור קבועהנחה*50% 
*למביאה חברה

נהנות יותר!חברות 

כרוב סגול מדורה
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ציונית בנשמה
סיפור חייה של אתי ציונית מוכיח שהמציאות עולה על 
כל דמיון. מסע ההימלטות שלה עם משפחתה מתחיל 

בזיוף דרכונים והברחת יהודים, דרך עינויים בכלא 
איראני שממנו מעטים יוצאים חיים, וכלה במסע מסוכן 

ארצה דרך אפגניסטן. הכול מתואר בספרה המרתק 
"תפוח אדום". במדור מיוחד לרגל יום העצמאות, פגשה 

אורית צמח את התושבת הכי ציונית בכפר גנים

• אורית צמח
יש סיפורים ששומעים ולא מאמינים שאדם אחד חווה אותם, 
שלב אחד עמד בהם, שכך נראו חיי היום יום של אותו אדם - הכי 
רחוקים משגרה, הכי רחוקים מבית הקפה הזה בקניון גנים, שבו 
יושבות אתי ציונית - גושן ואני בנחת ביום שמש נאה, שותות 
תקופת  על  ומדברות  מתוקים,  מאפים  אוכלות  קפה,  אייס 
מאסרה באחד מבתי הכלא הכי מסוכנים באיראן ועל הבריחה 

שלה ושל משפחתה ממשטרו של האייתוללה חומייני.
סיפור חייהם הסוערים של אתי ציונית-גושן ומשפחתה מתואר 
בספרה "תפוח אדום". הספר, שנכתב במקור בפרסית ותורגם 
הוא  כשנתיים.  לפני  לאור  יצא  בלום,  ששון  ידי  על  לעברית 
השאה  תקופת  בשלהי  באיראן  היהודים  חיי  על  אור  שופך 
ובתקופת המהפכה האיראנית ועליית חומייני לשלטון, ומתאר 
היטב את המעבר מחיי עושר נוחים לחיי מחסור ואיום מתמיד 

שמקצין לסכנת חיים ממשית.
גושן, אישה לבבית ויפת מראה, אם לשני ילדים וסבתא לשבעה 
נכדים, מספרת שבמהלך כתיבת הספר היו ימים ולילות שלא 
הפסיקה לבכות. היא לא האמינה שהיא ומשפחתה עברו תלאות 
כאלה, פחד נורא כזה. בזמנו חיה ממשבר למשבר, לא היה לה 
פתרון  למצוא  עליה  היה  לה.  שקורה  מה  כל  את  לעכל  פנאי 
חיים  לחיות  והחלו  ארצה  שהגיעו  לאחר  עתה,  פתרון.  אחרי 

נוחים ושלווים, היא נזכרת בכול ומוחה דמעה.
"זוהי  מספרת.  היא  טויסרכאן,"  הולדתי,  בעיר  התחיל  "הכול 
עיר קטנה וציורית במערב איראן. נקראת גם 'עיר הבירה של 
בה.  שגדלו  במינם  המיוחדים  האגוזים  עושר  בגלל  האגוזים' 
משפחתנו הייתה משפחת סוחרים עשירה, בעלת אדמות. אמי 

ילדה שש בנות, בזו אחר זו, ואבי, שרצה בן יורש, נשא 
אישה נוספת. זה היה מקובל אז. מיד לאחר נישואיו 

ילדה אמי בן זכר שמת. גם האישה החדשה ילדה 
בן זכר שמת. אמי חלמה חלום שבו ראתה את 
שלמה המלך מציע לה לבחור מה שתרצה מתוך 
שפע רב. היא בחרה ארבעה רימונים ותפוח. 
כמניין  בנים  ארבעה  ילדה  היא  החלום  לאחר 

הרימונים ואותי, התפוח."
זאת הסיבה שבחרת לקרוא לספרך "תפוח 

אדום"?
"כן, בילדותי קראו לי כך. התכוונו שאני מתוקה כמו 

תפוח. לימים, ברגעים הקשים שעברתי, תמיד דימיתי את 
עצמי לתפוח אחוז ביד, מוגן."

מתי מתערערת תחושת הביטחון?
להתגורר כן עברתי  לפני  האיסלאמית.  "כשמתחילה המהפכה 

 עם אחיי בטהרן. התכוונתי להירשם לאוניברסיטה, אבל בדיוק 
אבי חלה ונפטר. למדתי באורט, בית ספר של יהודים, שהיה 
הפנימייה  ניהלתי את  לימודיי,  ולאחר שסיימתי את  פנימייה, 
22 התחתנתי עם בעלי היום, הושנג. לאחר שנולד  שם. בגיל 
בננו, חשבנו לעלות ארצה. אפילו ביקרתי בארץ, ממש בתחילת 
עתיד  מה  לעצמנו  תיארנו  לא  הסתדר.  לא  זה  אבל  המהפכה, 

לקרות.
תארי לי את המהפכה האיסלאמית, איך זה מתחיל?

"הרחובות נהיו עמוסים מפגינים בעד המהפכה. סיסמאות נגד 
תומכי  למתנגדים.  תומכים  בין  יריות  רחוב,  תגרות  השאה, 
הפער  על  שזעמו  הסוציאליסטים,  המוג'אהדין,  היו  המהפכה 
שחיתנו  גדולים  עשירים  אחד,  מצד  באיראן.  החברתי-כלכלי 
את ילדיהם עם קייטרינג מאיטליה ופרחים מהולנד, ומצד שני 
עניים מרודים רעבים לפת לחם. והיו כמובן הדתיים הקיצוניים 
שהלכו אחרי חומייני. הוא הוגלה לעיראק, אבל פה רק התחיל 
הבלגן, כי הוא התסיס והסית משם בין השאר באמצעות קלטות 
אבל  העם,  את  לרכך  ניסה  הפרו-מערבי,  השאה,  וסרטים. 

הרחובות כבר היו שחורים. מאוחר מדי."
איך נראים חיי היום-יום?

"המהפכנים נפרשו כמו רשת שחורה על המרקם החברתי של 
היו לבושים בבגדים אלגנטיים,  פרס. בתקופת השאה אנשים 
– אמרו לבנות לשים מטפחת  מערביים, אחרי שחומייני עלה 
והתארכה,  זה התחיל. המטפחת הלכה  קטנה על הראש. מפה 
נעשתה שחורה וכיסתה את כל הגוף. לאט לאט אנשים החלו 
להתכסות. נאסר על גברים ללבוש חולצות בעלות שרוול קצר. 
מי שהעז התיזו עליו צבע או הלקו אותו בשוט לפני 
נולדת  הייתה  יום  בכל  זקנים.  לגדל  החלו  כולם. 
גזירה חדשה. גברים ונשים לא יכלו ללכת יד ביד 
ברחוב. הצחוק הוצא אל מחוץ לחוק, גם השירה 
והמוזיקה. מותר היה לשמוע רק הקלטות של 
בוטלו,  הטלוויזיה  תכניות  כל  בקוראן.  קריאה 
רק מה שאישר המשטר. ספרים נשרפו באמצע 
הרחוב. את ספרו של המשורר שאהבתי, אירז' 
מירזה, היה עליי להסתכן ולרכוש בסתר. שיריו 
נחשבו חתרניים. כל מה שהיה קשור לשאה נשרף 
מוזיאונים.  גם  וכך  נבזזו  ארמונותיו  הוחרם.  או 
בפאסרגאדה, עיר יפהפייה בדרום-מערב איראן, בזזו את 

האריחים של המקדשים. 
בשלב זה אתם מחפשים דרך להימלט?

במשך  דרכונים  לנו  ניתנו  לא  לשלטון  עלה  "לאחר שחומייני 

אורית צמחמדור ספרות

< המשך בעמוד 30
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למכירה
שיווק בלעדי

למכירה
שיווק בלעדי

דופלקס -פנטהאוז
עם 6 מ' תיקרה

בפרוייקט היוקרתי והירוק
של גיא ודורון לוי

ברחוב יוסף נקר המבוקש
דירת 5 חדרים יחודית!

20 מ' מרפסת עם נוף פתוח
מעוצבת אדריכלית 

מטבח של סמל

מזגן מיני מרכזי עם דימרים בחדרים 

+ שני מזגנים בחדרים

יחידת הורים גדולה במיוחד

עם חדר ארונות מובנה של אידיאל

2 חניוית, מחסן

50 מ' מרפסת עם נוף לפארק

סטנדרט בנייה גבוה מאוד!

דלתות פנדור

2 חניות בטאבו

מחסן

6 מ' תיקרה בחדר מגורים ובמטבח

קומה 9 ו-10 (מתוך 10 קומות)

לירז כביר
לחשיפה מקסימלית של הנכס פנה עוד היום

Liraz Kabir         -מצאו אותי ב
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מלחמת <  פרצה  בינתיים  שנים.  מארבע  יותר 

הפכו  שלנו  והחיים  הארוכה  איראן-עיראק 
ליד  הציבו  במלחמה,  הרוג  כל  נסבלים.  בלתי 
ביתו מין מתקן עם תמונה שלו, נרות ומראות, 
שממנו בקעו הקלטות של מטיפים מהקוראן. זה 
היה מדכא. כל הרחוב הפך שחור, רועש ומלא 
במצבות מסוג זה. סדאם חוסיין היה שולח יותר 
ממאה טילים ביום אחד ואיראן לא הייתה ערוכה 
לכך. לא היו מקלטים. אנשים היו עולים לגגות 
לצפות איפה ינחת הטיל, או יורדים למרתפים. 
שכלל  פנקס  מין  "בסיג'"  קיבלה  משפחה  כל 
פרטים על אותה משפחה, מספר נפשות, כתובת 
המזון.  מצרכי  חולקו  גם  זה  לפי  וכו',  מדויקת 
קונים  היינו  זהות  ותעודות  הזה  הפנקס  את 

ממוסלמים כדי לזייף דרכונים."
וכך החלה פעילות ההצלה שלכם, שבזכותה 
עזר  המדינה  מנשיא  הוקרה  אות  קיבלתם 

ויצמן כאסירי ציון?
האוצר  במשרד  תקופה  באותה  עבדתי  אני  כן. 
שונים,  מסוגים  חותמות  ואספתי  האיראני 
שאפשרו לנו לזייף דרכונים. היה רב גדול בפרס, 
בעלי.  של  משפחה  קרוב  ברוך,  חכם  שנקרא 
אותם  שיחלץ  אליו  פנו  רבים  יהודים  צעירים 
חומייני  גם  היהודים  מבחינת  הרי  כפוי.  מגיוס 
וגם סדאם חוסיין יכולים ללכת שניהם לעזאזל. 
אז שיתפנו פעולה, הוא היה מפנה אותם אלינו 
ואנו הנפקנו להם דרכונים. במשך כשנה הצלנו 
בני  גם  אחרים,  רבים  ועוד  צעירים  כשלושים 

משפחה."
להיות  יכול  שלא  כשחושבים  בדיוק  ואז 

גרוע יותר, מגלים שזו רק ההתחלה...
חיינו  את  שסיכנו  יהודייה  אישה  לצערנו,  "כן, 
כדי להציל אותה, הלשינה עלינו. זה סיפור בפני 
עצמו. היא ככל הנראה הכירה מוסלמי מאנשי 
היא  בתורכיה.  שיינשאו  לו  והבטיחה  המהפכה 
כל  את  איתה  להוציא  שתוכל  כדי  עליו  עבדה 
דבר.  איתם  לקחת  ליהודים  היה  אסור  רכושה. 
לאיראן  חזר  והוא  לאמריקה  ברחה  היא  בסוף 
לו. פרטי הסיפור לא ממש  עם המידע שנתנה 
ברורים, אך מה שקרה לנו היה ברור מאוד. יום 

הביתה.  אלינו  הגיעו  המשטר(  )שומרי  הפסטראן  אנשי  אחד 
הבית  כל  את  הפכו  הם  סרגתי.  אני  בחדר,  שיחקו  הילדים 
ואמרו לי ולהושנג שנבוא איתם רק לשעתיים. לפני שנלקחנו 
יבינו,  שלא  כדי  בעברית,  הדירה  לבעלת  לומר  הספקתי  עוד 
שתתקשר לאחות של בעלי שיבואו לקחת את הילדים. קיבלתי 
על זה מכות קשות. לקחו אותנו לכלא נוראי. כלא אווין בצפון 

טהרן, שממנו בדרך כלל לא יוצאים בחיים. 
למה לכלא הזה?

הם חשדו שמדובר ברשת זיוף גדולה ורצו פרטים. החלו לחקור 
אותנו 24  שעות ביממה, בחדרים נפרדים. הייתה לי רעלה שחורה 
ומשכו אותה ממני, הצליפו בי על הגב, מתחו לי את הגוף מכפות 
הרגליים. לא אכלתי כמעט דבר. עם הזמן הבגדים פשוט נפלו 
לי מהגוף. לחוקר היה תיק, לא שוכחת את התיק הזה. כל הזמן 
הוא היה מכה בי עם התיק על הצוואר. הייתי שפופה ממכות 
והשפלות. 'יהודייה קטנה ומסריחה' הוא היה אומר. בנוסף לזה 
שמענו כל הזמן או יריות על אנשים שנידונו למוות או הפצצות 

של העיראקים וחיינו בחרדה מתמדת לגורל הילדים."
איך יוצאים בחיים ממקום כזה?

"הודיתי בפלילים, שעשיתי זאת למען בצע כסף ולא למטרות

שאנחנו  להם  ברור  היה  לא  גם  פוליטיות. 
יהודים. הייתה שרשרת אירועים יוצאת דופן. 

הכול מפורט בספר, כדאי לקרוא."
כמה זמן שהיתם בכלא?

העבירו  ואז  אווין,  בכלא  היינו  "חודשיים 
יותר, שהיה מלא עד אפס  נוח  אותנו לכלא 
קטן.  בחדר  הצטופפו  נשים  ארבעים  מקום. 
גבוהה  כספית  בערבות  שחרורי  את  התנו 
יומת  שאברח  במקרה   – בנפש  ובערבות 
הערב. אחי ערב לי ויצאתי לחופשי. קיבלתי 
על עצמי את כל האחריות ולכן העונש שלי 
לי  נערך  משפט  גם  בעלי.  משל  חמור  היה 
כמיליון  של  ותשלום  מאסר  עליי  נגזר  ובו 

שקלים."
ואז אתם חוזרים הביתה.

שנינו  מתכוונת.  את  מהבית,  שנשאר  "מה 
לצפון  נסענו  נרקומנים.  כמו  נורא,  נראינו 
פרס, אל הילדים, והם לא זיהו אותנו," אתי 
המפורק  לבית  חזרנו  "משם  דמעות.  מוחה 
חלונות  זכוכיות,  הכול  בטהרן.  שלנו 
עקומים, אבק. כיסינו את החלונות בבדים 
והחלטנו לברוח. אחרי הכול, מה נשאר? עוד 
פוטרנו  כבר  שנינו  בכלא,  לרצות  תקופה 
למחתרת  ירדנו  בית.  לא  הבית  מהעבודה, 

בידיעה שמכאן כבר לא נוכל לחזור."
כשלעצמו,  מטורף  מצב  הבריחה,  וגם 

קיבלה תפנית שלא תיאמן.
"כן, האחיין שלי מצא מבריח, את כל החיים 
שלנו צררנו במזוודות. שישה קילו זהב נתנו 
ברח  אותנו,  להבריח  במקום  והוא  בידיו 
הייתה  לא  גם  נואש,  אמרנו  לא  אבל  לנו. 
לא  ברירה. מצאנו מבריח אחר, הפעם  לנו 
היה לנו מה לתת. יצאנו למסע דרך פקיסטן 
ואפגניסטן, משם לשוויץ, וממנה, לא ייאמן 

– הגענו לארץ ישראל!" 
מה הקושי הכי גדול במסע כזה?

פחד מוות. בין פקיסטן לאיראן היה הסכם 
הסגרה. אי אפשר לתאר מה היה קורה אם 
גם  לאפגניסטן,  כשהגענו  נתפסים.  היינו 
שם התחוללה מלחמה עם ברית המועצות. 
נפוחה.  בטן  עם  רעבים  ילדים  של  הקשים  למראות  נחשפנו 
ולהציל  לעצור  רציתי  הנמלטת,  אני,  אוכל.  להם  לתת  רציתי 
למלחמת  היישר  לישראל  הגענו  ואז  מטורף.  עולם  אותם. 
מקום  יש  נו,  לפה.  גם  מגיע  חוסיין  שסדאם  וגילינו  המפרץ, 

שפוי בעולם הזה? 

במהלך  תחושותיה  את  לתאר  ציונית  מפליאה  בספרה 
פטורים  למחדל,  קיום  בין  מעבר  במין  "היינו  המסע: 
חפץ  כל  ללא  ומשא,  מטען  שום  ללא  חומרי,  דבר  מכל 
לוט בערפל, הרחק  היה  יקר ללבנו. הכול  היה  שאי פעם 
מהישג ידינו. הערכים הפסידו לאירועים. יד נעלמה עקרה 
אותנו. סערה תלשה אותנו מעץ הקיום. ללא בית, עבודה, 
כמסופר  היה  מצבנו  ומכרים.  ידידים  המגורים,  סמטת 
במסורת המוסלמית על המתים המגיעים למרומים למקום 
ששם המלאכים שוקלים במאזניים את חטאי האדם, כדי 
שיקבעו אם לשלוח אותו לגן עדן או לגיהינום. ההמתנה 

כשלעצמה הורגת וממיתה." 

"ל'עמך' הגיש המשטר 
'שעשועים'... הלקאות 

ומחזות רחוב אימתניים. די 
היה אם נער ונערה שוחחו 
ביניהם באחד הפארקים, 

כדי שיתיזו על פניהם 
צבע וילקו את הצעיר 75 

מלקות. נערות צעירות 
הוכרזו כ'משחיתות המוסר' 

ונדונו לסקילה. להמונים 
הוסבר הערך של צפייה 
בסקילה כמצוות דתית. 
הצופים שלחו סלוואת 

כאות אהדה למעשה זה. 
טרור, פחד ואימה השתלטו 

על כולם ובכל מקום."
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ענת זפרני מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך
www.anat-zafrani.co.il ,מנחת קבוצות הורים

משפחה בהתבגרות

 על בחירות ועל אחריות / חלק ג'  

ענת זפרני

לדחות את הלימודים אחרי הצבא, לטייל 
בחו"ל שוב ושוב ושוב, לחזור לגיחות בארץ, 

למלצר, להרוויח קצת כסף לטיול הבא, לגור 
בדירה נפרדת או לבחור מסלול לימודים 

שלא ציפינו. הבחירות שלהם שונות ממה 
שציפינו עבורם, אז איך בכל זאת מכבדים 

אותם?

בהצלחה!

מחקרי מוח עדכניים מעידים שגיל ההתבגרות נמשך היום עד 
גיל 25, לא מנחם... הילדים שלנו נשארים ילדים עבורנו לאורך 
ולכבד  כבוגרים  בהם  להכיר  לומדים  אנו  בהדרגה  החיים,  כל 
את הבחירות שלהם גם אם הן שונות מהציפיות שלנו או ממה 
כשההחלטות  גם  אותם  מכבדים  איך  להם.  שמתאים  שחשבנו 

שלהם לא עולות בקנה אחד עם שלנו? תלמדו מאוהד ואורי.

אוהד בן 57 אב לאורי בן 25: "אני אדם מסודר, עובר מפרויקט 
לפרויקט, לא נח דקה, כך אני מאז שאני זוכר את עצמי, תיכון 
הכול  פשרות,  אצלי  אין  וילדים.  חתונה  לימודים,  ומיד  צבא, 
כמו שצריך לפי הספר. אורי מאכזב אותי. כבר בשירות הצבאי 
כשבחר מסלול 'קל' ושירת קרוב לבית ולא מיצה את היכולות 
זה  היום,  עד  עושה,  שהוא  מה  כשכל  הצבא,  אחרי  וגם  שלו, 
ושוב  לחסוך  לחזור,  בעולם,  חודשים  כמה  לטייל  כדי  לחסוך 
לטוס. לא פעם דיברתי איתו, אמרתי לו שאם הוא היה חוסך 
לחו"ל,  טיולים הממושכים שלו  על  בזבז  כל הכסף שהוא  את 
היה בידו סכום יפה להתחלת החיים... גם הבחירות שלו בזוגיות 
לא ברורות לנו, כל מיני בנות 'זרוקות' שמחפשות את עצמן, 
שום דבר לא רציני אצלו, ואני מודאג. ניסיתי לדבר איתו והוא 
פטר אותי: "עזוב אבא, זה הזמן שלי, ללמוד ולעבוד אפשר כל 

החיים, עכשיו אני רוצה ליהנות ולטייל, אחר כך אתיישב"."

אבא  למה  מבין  לא  שהוא  לי  הסביר  הוא  אורי,  עם  שוחחתי 
להתנסות  רוצה  ואני  שלי,  החיים  "אלו  לחוץ.  כך  כל  שלו 
בחוויות שמאוחר יותר לא אוכל להתנסות בהן, יש לי יכולת 
לממן את הנסיעות שלי, אני חרוץ ואני עצמאי, אני לא מבין 

מה כל כך קשה לו לראות אותי נהנה? הבחירות שלי קשורות 
במה שאני רוצה ולא מה שאני צריך, אולי זה ההבדל המהותי 
בינינו..." לאורי חווה חוויות חזקות במיוחד כשהוא טס ומטייל, 
חדשים  אנשים  מכיר  חודשים,  מספר  אקזוטיים  במקומות  גר 
עצמו במשפחה,  להטעין את  ארצה  וחוזר  מעניינות  ותרבויות 

כהגדרתו.

מתכנן  שאורי  לאוהד  התברר  שניהם,  עם  לשיחה  כשישבתי 
שלו  והכיוון  ללמוד,  להתחיל  אז  ורק  שנתיים  עוד  לטייל 
ללימודים כולל טיפול עם בעלי חיים. שהוא בכוונה לא בוחר 
מחויב,  להרגיש  רוצה  לא  הוא  כי  'רציניות'  זוג  בנות  לעצמו 
ושהוא בהחלט מתכוון לגור בארץ. המטרות הרגיעו את אוהד, 
שהודה בשיחה שלפעמים הוא אפילו מקנא באורי על כך שהוא 
חזר  הוא   – אבל  שלו,  הרצונות  אחרי  שהולך  חופשייה'  'נפש 
ואמר שהוא מצפה שאורי יעמוד בהבטחתו ותוך שנתיים יחזור 

ויתחיל לבנות את עולמו.

גם  אלא  לטענות  רק  לא  הכוללת הקשבה  ברורה,  טובה,  שיחה 
לפרוש את החששות  לכל אחד מהצדדים  לתוכניות, מאפשרת 
לצד ה"אני המאמין" שלו, יכולה לקדם כל מערכת יחסים למקום 

שמאפשר דיאלוג אמתי.

 054-4723517

למכירה בבלעדיות

30 מרכז מסחרי  חניתה ילין סניף כפר גנים- לוחמי הגטו 
www.remaxpt . co. i l 03-9242878 טל. 

דירת 3 חדרים, 
משופצת

ברחוב גד מכנס 
המבוקש.

השקעה מעולה

עוצמה

רח' שמחי

רח'
העצמאות

בכפג"ג בפרויקט 
גיא ודורון לוי דירת 
5 חד' ק"3, בבנייה, 
בשמחי/העצמאות, 

מוכן תוך שנה
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בהצלחה!

0505663331

להשנה ולשנה הבאהההרשמה בעיצומה 
להשנה ולשנה הבאהההרשמה בעיצומה
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בשגרה-  התנהלו  חיי  שנים  שמונה  לפני  עד 
ואז,  כולם.  כמו  בריצה,  ילדים.  עבודה,  בית, 
שיובל  התבשרנו   - רעדה  האדמה  אחד,  ביום 
חלה בפרקינסון, והוא רק בן ארבעים. מחלה 
לנו  מה  זקנה.  עם  בעינינו,  מזוהה,  שהייתה 

ולזה? 

ואורי,  אלעד  לי,  שחף,  של  אימא  סיגל,  שמי 
אשתו של יובל, אשתו של חולה פרקינסון.

ההתחלה הייתה קשה, בעיקר לי- אדם פרקטי, 
לטווח  ולתכנון  מהירות  לתשובות  הזקוק 
ארוך. יובל האופטימי, הרואה את העולם דרך 
הזדמנות  במחלה  גם  ראה  ורודים,  משקפיים 
עם  החיים.  ועל  עצמו  על  משהו  עוד  ללמוד 
קבלת הבשורה ניסיתי להבין את המחלה; מה 
ואיך  לילדים  אומרים  מה  בעתיד,  לנו  מצפה 

מתנהלים מהיום- בקיצור, מה יהיה? 

מהר מאד התעשתי וחיפשתי פתרונות פרקטיים 
לא  שמעודי  בנושאים  עסקתי  החדש,  למצב 
חולים,  קופת  לאומי,  ביטוח  ועדות  הכרתי: 
זכויות וחובות. במהלך כל הריצות הבנתי שמה 
שבאמת חסר זו הבנה למצב שבו אנו נמצאים; 
אנשים שיהיו שם מהמקום של שותפות גורל, 
אנשים שמתמודדים עם בעיות דומות: פיזיות, 
חברתיות, וכלכליות, שכן המחלה פוגעת בכל 
לי אנשים שניתן  אותם רבדים. בעיקר חסרו 
יהיה לשפוך מולם את הלב ללא שיפוטיות ובלי 
לזכות במבטי רחמים. ידעתי שחולי פרקינסון 
מפני  ומתחבאים  במחלה,  מתביישים  צעירים 
הייתי  אך  לאתרם,  קשה  יהיה  ולכן  החברה, 

בטוחה שיש שמחפשים חברה, בדיוק כמוני. 

ובינתיים החיים ממשיכים...

כחלק מדרכי להתמודדות עם המצב התחלתי 
ללמוד - אימון אישי, סדנאות, מעגלים, תמיכה 
לקחתי  מקום  מכל  ועוד.  ועוד  קבוצתית 
שנה  לפני  המטרה.  לכיוון  הכול  והתחזקתי, 
לתגובה  וחיכיתי  בפייסבוק  לבי  את  פתחתי 
ו...דממה.  שלמה  שנה  עברה  גורל.  משותפי 
לאחר שנה חזרתי על הפוסט וסנונית ראשונה 
מכנה  של  ממקום  והתרגשנו  דיברנו  הגיבה. 
משותף ורצון עצום להיות שם זה בשביל זה. 
עם יצירת הקשר הראשון החלו עוד ועוד זוגות 
וגידים.  עור  לקרום  החל  וחלומי  ליצור קשר, 

פתאום הפכנו לקבוצה אמתית. 

שמע על המיזם עו"ד רונן אבניאל, שבמסגרת 
עבודתו מכיר חולים רבים ואת בני ובנות זוגם, 

החליט להושיט יד ולסייע לחבר בינם וביני. 

כעשרים  המגובשת  הקבוצה  מונה  היום 
משתתפים. כל מפגש מרגש מחדש. אנו מעלים 
נראה  חוויות.  בדיחות,  אישיים,  סיפורים 
שכולם חיכו שתקום קבוצה כזאת. לכולם היה 
חלום.  הגשמתי  הזה.   המיוחד  ה"ביחד"  חסר 
בשבילם  הזו  הקבוצה  את  ליצור  הצלחתי 
וממלאת  אנשים  פעילות שמשמחת  ובשבילי. 
אותם, מהמקום שידעתי שתשמח ותמלא אותי. 

לגדול  תמשיך  שהקבוצה  היא  מטרתי  היום, 
חולי  ויותר  יותר  אלינו  שיצטרפו  ולצמוח, 
או  זוגם  בני/בנות  עם  צעירים,  פרקינסון 
לבלות  שנוכל  וייפתחו.  אומץ  שיעזרו  לבד, 
ביחד, להיעזר זה בזה תוך שיתוף מידע, לתת 
כתף, לתמוך בני זוג בבני זוג, וכן לתת כוחות 
לילדים שחיים לצד המחלה, כי אנו לא לבד, יש 
משפחות נוספות שמתמודדות עם מצב דומה. 
מקצוע  אנשי  של  תמיכה  גם  ניתנת  בקבוצה 
בתחום  מומחה  פיזיותרפיסט  של  )הרצאה 

מתוכננת בקרוב(. והשמיים הם הגבול...

חשוב לי לעלות את המודעות לפרקינסון, שכן 
וצעירים  בלבד,  מבוגרים  של  מחלה  לא  זוהי 
שאין  ידעו  שהחולים  חשוב  בה.  חולים  רבים 
במה להתבייש, שידעו שיש קבוצה שמיועדת 
לגורל  אחים  אחת,  משפחה  להם-  בדיוק 

משותף. 

הצד שלה

בגילוי לב ובאומץ רב משתפת סיגל בן 
נתנאל בהתמודדות עם מחלת הפרקינסון 

שבה חולה בעלה, יובל. סיגל, שהחליטה 
לא להתמודד לבדה, יזמה קבוצה של 

משפחות במצב דומה. יוזמה שתופסת 
תאוצה

כשהעולם שלנו התחיל לרעוד 

• סיגל בן נתנאל

אני מבקשת מכם לשתף את הנושא ולעזור לחולי פרקינסון 
צעירים ולבני משפחותיהם למצוא אצלנו כתף תומכת, אוזן 
קשבת, עשייה משותפת, שמחת חיים וחוש הומור ממשפחות 

שחולקות את אותו המסע.

בנוסף, אני שמחה לבשר שבקרוב תפתחנה קבוצות נוספות- 
אחת לתושבי אזור הצפון ואחת לתושבי אזור הדרום.

למידע ולהצטרפות אתם מוזמנים לפנות 
ולהפנות אליי- 

סיגל בן נתנאל 050-7831957

"ואז, ביום אחד, 
האדמה רעדה 

ופתחה את פיה- 
התבשרנו שיובל חלה 
בפרקינסון, והוא רק 

בן ארבעים."

"דיברנו והתרגשנו 
ממקום של מכנה 

משותף ורצון עצום 
להיות שם זה בשביל 
זה. עם יצירת הקשר 

הראשון החלו עוד 
ועוד זוגות ליצור 

קשר, וחלומי החל 
לקרום עור וגידים".  
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סיגל ויובל בן נתנאל
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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

חודש מאי בקניון גנים

חוגגים
עצמאות
חוגגים

עצמאות

 קומה 1

פעילות יצירתית
"כחול לבן"

2.5.16 סדנת יצירה "כוכבים"
9.5.16  סדנת יצירה "דגל ישראל"

16.5.16 סדנת יצירה "מובייל"
23.5.16 סדנת יצירה "מדורה אישית"

30.5.16 סדנת יצירה "מגנט תלת מימד"

קומת כניסה

18.5.16, יום רביעי
17:00-17:45

הולדת  יום  מסיבת  מארגנים  והילה  אלון 

למדינה. בעזרתם של הילדים הם מרימים 

מקפיץ  מופע  ביותר.  הטובה  המסיבה  את 

במיוחד שאפילו ההורים לא יוכלו לשבת!

17.5.16 בין השעות 17:00-20:00 בשיתוף ועד שכונת כפר גנים
להגיע, קניון גנים פותח את שעריו לילדים ובני  נגינה  כלי  בכל  שמנגנים  להשתלב ולנגן במסגרת מופעי רחוב.נוער 

למעוניינים להופיע: 
 kenganim2@gmail.com יש להרשם במייל

עד לתאריך 13.5.16, בהצלחה!

פעילות יצירתית
"כחול לבן"

מופע
"השלגלים 

חוגגים עצמאות"

"מופעי
מוזיקת רחוב"

ימי שני - שני סבבים
בשעות 16:45, 17:30

מופע
"השלגלים 

חוגגים עצמאות"

"מופעי
בהשתתפות סמלית על סך 10 ₪המפגש יתקיים בסטודיו "רויטל" מתאים לתינוקות בגילאי שבועיים עד שנתיים. לפעוטות והוריהם בהנחיית איריס זינגר.מפגש חווייתי מוסיקאלי בשעה 23.5.1611:00, 30.5.16בתאריכים: 2.5.16, 9.5.16, 16.5.16להורים ותינוקותימי שני - פעילות חווייתית שבט גנים מוזיקת רחוב"

בס"ד

חדש!
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פרקינסון בראי 
הרפואה הסינית

"רעידות נגרמות מרוח החודרת לכבד 
ומצ'י התעלות המורד כלפי מעלה, 

כך נגרמות עוויתות בפנים ובגפיים" 
כך הוגדרה מחלת הפרקינסון בספר 

עקרונות הרפואה הסינית כבר בשנת 
1565. מאז ועד היום מטפלים במחלה 

עפ"י עקרונות אלו

אלון לרנרבריאות לפני הכל

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

כחולה  אובחן  לחייו,  השישים  בשנות  גבר  בדוי(,  )שם  פרדי 
התגברות  בשל  סינית  ברפואה  לטיפול  הגיע  פרקינסון. 
במצבי  מחמירות  הרעידות  קודם.  שנה  כבר  בגפיים  הרעידות 
על  ומתלונן  חפצים  לאחוז  מתקשה  הוא  ועצבנות.  התרגשות 
נוקשות במפרקים. בנוסף, קיימת ירידה במצב הרוח, עצירויות, 

סחרחורות, הפרעות שינה ועייפות. 

הטיפול בראי הרפואה המערבית הינו טיפול תרופתי, המשפר 
יורדת  התרופה  יעילות  אך  הטיפול,  בתחילת  החולה  מצב  את 

בהדרגה והחולה נזקק להגדלת מינונים.

בראי הרפואה הסינית המחלה הנגרמת ע"י רוח פנימית וברוב 
ודם.  צ'י  כמפזר  הכבד  בתפקוד  פגיעה  על  מעידה  המקרים 
הגורמים למחלה הם תורשה או לחץ נפשי- מבחינת תורשתית 
ג'ינג-  ונקרא  בכליות  מאוחסן  לעובר  המועבר  הגנטי  המטען 
כמותו קבועה ואינה ניתנת לחידוש. כשהכליות בחסר הן אינן 
לרוח  גורם  בו,  ממושך  חוסר  הכבד-  יין  את  להזין  יכולות  

הגורמת לרעד. 

הרפואה הסינית מבחינה בין סוגי רוח פנימית הגורמים למחלה 
ובהתאם לכך משתנה אסטרטגיית הטיפול ובחירת נקודות דיקור 

שונות מאדם לאדם.

תופעות  בהפחתת  יסייעו  החולה  חיי  באורח  שינויים 
המחלה והאטת התקדמותה-

הורדת רמת כולסטרול בדם- הפחתת שומנים מהחי וצריכת    >
סיבים תזונתיים.

< אכילת מנות קטנות מספר פעמים ביום להקלה על פעילות 
המעיים.

 A, מסוג  ויטמינים  המכילים  ובעיקר  ירקות  צריכת  הגברת    >
 B1,B2,C,E

ריקוד  כדוגמת  אירובית  ופעילות  יומיומית  גופנית  פעילות    >
המקלים על הסימפטומים.

הפסקת צריכת אלכוהול וניקוטין.   >

טיפולי מגע.   >

הרעד  טיפולים,  של  מועט  מספר  לאחר  כבר  לפרדי,  ובאשר 
במנוחה התמתן. לאחר כחודשיים וחצי ניתן היה לראות שיפור 
ניכר  שיפור  חל  השתפר,  רוחו  מצב  האחיזה.  ביכולת  ניכר 
בהדרגה  עבר  פרדי  ריקוד.  לקבוצת  הצטרף  והוא  בעצירויות 

לטיפול חודשי ומצבו השתנה לאין שיעור.

התקיימו  בריאים,  לחיים  הנכונה  הדרך  את  לילדים  להקנות  מנת  על 
סדנאות אוכל בריא של עוגיות ומעדן בריאות וסדנת יצירה של עציץ בריא 

בו שתלו הילדים עגבניות שרי.
בממלכת  ממתקולה  ולולה  גרנולה  "נולה  במופע  הילדים  קינחו  לסיום, 

הבריאות"!
היה ארוע מושקע כדת וכדין הילדים נהנו וההורים רוו נחת.

הפנינג "רביעי בריא"
בחול המועד פסח התקיים בקניון  גנים הפנינג 

בריאות בשיתוף מרפאת כללית וועד השכונה

המחלה פרקינסון הינה מחלה ניוונית - מתקדמת הפוגעת  אוטומטית.  המוטורית  העצבים  בבדיקה מתחילה לרוב בעשור השישי לחיים ובמיעוט המקרים במערכת  מאובחנת  המחלה  הרביעי.  מהעשור  חוסר מוחית PET CT. מאפייני המחלה: מיעוט תנועה, רעד קלינית ע"י רופא ולאחרונה באמצעות מכשיר סריקה אף  במפרקים,  נוקשות  תנועה,  האטת  יציבות, קואורדינציה פגומה, פני מסכה.במנוחה, 
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תחתוני נשים
שלישיות
במקום  

תחתוני גברים59&
במקום  

&65

קפה הפוך קטן 
+ מנת עוגה אפוייה אישית

במקום  
&40

פאזלים / משחקי התפתחות
במבחר דגמים

במקום  
&49

מתקן לשקיות + 3 אריזות מילוי
לאיסוף צרכים וחיתולים

במקום  
&40

ספר ילדים
"הדגל" / אורי אופיר

במקום  
&74

גופיית נשים אופנתית
במקום  

&70

ספר צביעה קשיח למבוגרים
במבחר דגמים

במקום  
&79

אוזניות
לכל סוגי הניידים

במקום  
&40

חרוזי גיהוץ
קיט יצירה 

מסגרת דקורטיבית
4 תמונות
במקום  

ואזות נוי40&
במקום  

&79

בגדי גוף לתינוקות
במבחר דגמים

במקום  
&40

2 תחתוני נשים
במבחר דגמים

במקום  
&40

עגילי גולדפילד
משובצים בזירקון

במקום  
&80

בגד ים + כובע
במקום  
&100

בקבוקים ממותגים
במבחר דגמים

במקום  
&40

כפכפים ממותגים
במבחר דגמים

במקום  
&39

רק בקניון גנים תוכלו להפוך את השופינג שלכם 
לחגיגה מושלמת עם מגוון פריטים ב-20 

20₪

כל הפריטים
רק-

בחגיגת קניות
חוגגים עצמאות

לק + צללית 
במבחר גוונים 

במקום  
&40

צמיד רגל כסף מצופה זהב
במקום  

&60Li

תליון 
לב / חמסה / מגן דוד

במקום  
&50

אין כפל מבצעים והנחות | פריט אחד ללקוח | דגמים אלו תקפים רק בקניון גנים | התמונות להמחשה בלבד
המבצע בתוקף  1-31.05.16 בלבד | אין אחריות על הפריטים | אין החזר כספי | עד גמר המלאי | ט.ל.ח

בס"ד

קניתם?!כבר 

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
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לוסי ודון, 
שני מתוקים בני חודשיים שנצלו מחיי רחוב ע"י פעילי 

עמותת פתח תקווה אוהבת חיות
ימסרו תמורת סל אימוץ כולל חיסונים, לבית חם ואוהב!

יצירת קשר אמיר-
052-8459135

פרקינסון ופיזיותרפיה

.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

רעד בלתי רצוני בתנועת הגפה גם בזמן מנוחה, האטה בהליכה וטון דיבור איטי ונמוך. המימיקה 
בפנים נעלמת והם הופכים לפני מסכה )Mask Face(. מחלת הפרקינסון. הפיזיותרפיסט  

הבכיר שמוליק בראון מסביר איך הפיזיותרפיה יכולה לעזור

פיזיותרפיה

פינת אימוץ

לאחרונה ממליצים רופאים רבים לשלב בנוסף לטיפול תרופתי 
פרקינסון.  במחלת  שיקום  מתהליך  כחלק  פיזיותרפיה  טיפול 
מייצרים  אשר  במוח  עצב  תאי  באובדן  המתבטאת  המחלה, 
כימיקל הנקרא דופמין, המהווה גורם חשוב בשליטה על התנועה. 
אצל האדם הבריא, כאשר קבוצת שרירים יוצרת תנועה מסוימת, 
ובכך  להרפיה  נכנסת  תנועה  לאותה  הנגדית  הקבוצה  אזי 
רצויה.  אנרגטית  השקעה  עם  הנורמלית  התנועה  מתאפשרת 
לעומת זאת, אצל חולה פרקינסון שתי קבוצות שרירים מנוגדות 
מתאמץ  הפרקינסון  שחולה  מכאן,  בו-זמנית.  פועלות  לתנועה 
לשווא,  ומתעייף כדי ליצור תנועה, כי עליו להתגבר על קבוצת 
השרירים המתנגדת לתנועה. קושי זה הוא מתסכל ויוצר בעיות 
פסיכולוגיות משמעותיות, עד כדי אי-רצון להניע את האיברים 

השונים בפונקציות פשוטות.
רופא,  הכולל  צוות,  של  משולב  טיפול  הוא  האידיאלי  הטיפול 
טיפול  בעיסוק.  ומרפא  פיזיותרפיסט/ית  פסיכולוג,  אחות, 
חולה  של  והפעילות  התנועתיות  איכות  לשיפור  הפיזיותרפיה 
התרופתי  הטיפול  ובזמינות  במהירות  רבות  תלויה  הפרקינסון 
יתחיל  הפיזיותרפי  שהטיפול  ככל  אופטימלי.  לאיזון  והגעתו 

מוקדם יותר, כך האפשרויות לשיקום טובות יותר.
הטיפול הפיזיותרפי כולל:

 )Stretching( הפעלה לשיפור הפעילויות המוטוריות: מתיחות ⋅
לב  שימת  תוך  מונוטונית,  בצורה  בדבר  הנוגעים  השרירים 

למניעת התנגדות החולה לטכניקה המתבצעת.
כריות  של  תמיכות  עם  הבטן(  )על  אפיים  בשכיבת  השכבה   ⋅
הפעלה  ובמקביל,  בנשימה(.  )להקלה  החזה  בית  להרמת 

פאסיבית ואקטיבית ליישור הגב והצוואר, וכן ליישור הגפיים 
העליונות והתחתונות.

קצביים,  גירויים שמיעתיים  ידי  על  ההליכה  לשיפור  ⋅ הפעלה 
וכן בגירויי הראייה בעזרת מכשולים על הקרקע שהם צריכים 

לעבור וכן מתן קצב לפעולה המתבצעת.
⋅ תרגילי שיווי משקל.

באיזון  תלוי  בפרקינסון  הפיזיותרפיה  טיפול  הצלחת  לסיכום, 
הטיפול התרופתי כאשר רק צוות רפואי סיעודי ושיקומי שלם 
חולה  של  הפונקציונליות  היכולות  את  ולשפר  לשמר  יכול 

הפרקינסון בביתו.

מחלת הפרקינסון 
< נפוצה בגילאי 50 ומעלה.  

< עד גיל זה מאובחנים 
  כ- 10-15% מאוכלוסיית 

החולים.  
< מספר הגברים עולה בכ- 

50% על מספר הנשים.

פענוח ציורי ילדים
שירלי לאה גנון מוזס בוגרת המסלול המלא לפענוח ציורי ילדים, 

במכון טלי ירדני, מדריכה ויועצת להורים בעזרת פענוח ציורי 
ילדים. מזמינה אתכם לשלוח שניים או שלושה ציורים עם שאלה או 

קושי שאתם חווים כרגע במשפחה וגיל הילד. 
מומלץ לצייר שלושה עצים:

• עץ ראשון- דף חלק ועפרון • עץ שני- דף חלק, עפרון ומחק 
• עץ שלישי- דף חלק וצבעים

מייל לשליחת הציורים:
 SHIRLAG@GMAIL.COM

             - 'שירלי לאה גנון מוזס' 

בגיליון הבא נלמד לנתח בעזרת 
ציור של עץ את התחושות העמוקות 

והפחות מודעות שבאדם.

מדור
חדש

נולד!
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כיתת בוגרים - לגילאי שנתיים ושמונה חודשים ועד חמש שנים
 עם חנה, גננת מוסמכת

כיתת צעירים - לגילאי שנה ושלושה חודשים ועד שנתיים ושמונה חודשים
עם אילנית, גננת מוסמכת

תינוקיה - לגילאי 3 חודשים עד שנה ושלושה חד'

צוות מסור ואוהב, ארוחות עשירות המבושלות במקום!
שעות הפעילות מ-07:00 עד 17:00

חוגים
ריתמוסיקה, חי-גן, תיאטרון, ג'ימבורי והתעמלות 



עיתון כפר גנים  גיליון 75  מאי 2016 40

כמידי שנה, אנו מציינים את יום הזיכרון לשואה והגבורה, את יום 
הזיכרון לחללי צה"ל ומיד אחריהם חוגגים את יום העצמאות. דבר 
שאינו מובן מאליו, עם ישראל, שלא ככל העמים, לא זכה למולדת 
זכה  הסיכויים,  כל  וכנגד  הייסורים  כל  ולמרות  ההיסטוריה  משחר 
לפני 68 שנים ב"ה למדינה משלו. עיון בספר הספרים מגלה כי דברי 

הנביאים קורמים עור וגידים. 
בברית בן הבתרים הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו את הארץ: "ביום 
ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת 
ט"ו[. בהמשך  ט",  ]שם  נהר פרת"  הגדול  הנהר  עד  מנהר מצרים 
הקב"ה מבטיח לקיים את הברית: "והקימותי את בריתי ביני ובינך 
ובין  זרעך אחריך לדורותם  לברית עולם להיות לך לאלוקים ולזרעך 
אחריך: ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורך את כל ארץ כנען 
לאחוזת עולם והייתי להם לאלוקים". בברית זו הקב"ה מבטיח את 
הארץ לכל הדורות ובתמורה דורש את קיום מצוות התורה שקיבלנו 

במעמד הר סיני.
למשה  בזמן שהות עם ישראל בגלות  הבטחת הארץ נאמרת גם 
מצרים: "...כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים: 
והבאתי אתכם אל- הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם 

ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'" ]שמות ו, ו-ח[
ירמיהו הנביא מנבא כי בתום גלות בבל עם ישראל ישוב אל ארץ 
ישראל: "..ושבתי את שביתכם וקיבצתי אתכם מכל הגויים ומכול 
והשיבותי אתכם אל-  ה'  נאום  המקומות אשר הדחתי אתכם שם 

המקום אשר הגליתי אתכם משם.." ]ירמיהו כ"ט, ט—ט"ז[
חשוב לזכור כי כאשר עם ישראל ירד לגלות, הקב"ה הגן על ארצו 

והיא הייתה שוממה וחיכתה עד שנשוב אליה מחדש.
המיוחדת  מארצו  ליהנות  להמשיך  יוכל  ישראל  שעם  מנת  על 
והטובה-ארץ זבת חלב ודבש, עליו לשמש דוגמא ואור לגויים, תוך 
קיום ערכי התורה הלכה למעשה: יחס הוגן לזולת תוך שימת  דגש 

על אחדות  העם. עלינו להיות מוכנים גם מבחינה ביטחונית, כפי 
שיעקב אבינו התכונן בשלושה מישורים בדרכו לקראת עשיו: דורון, 

תפילה, מלחמה.
החינוך. בתחום  רבות  להשקיע  חשוב  אלה,  מטרות  לממש  כדי 
התופעות  כל  ואת  האלימות  את  למגר  ניתן  התורה,  באמצעות 

השליליות בחברה.
מי ייתן ויקוים בנו הפסוק  "ומלאה הארץ דעה את ה'  כמים לים 

מכסים" ]ישעיהו י"א, ט[

ארץ ישראל בראי התנ"ך
"לכן אמור כה-אמר ה' אלוקים וקיבצתי 

אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן 
הארצות אשר נפוצותם בהם ונתתי לכם את 

אדמת ישראל: ובאו שמה.." ]יחזקאל י"א י'[ 
לרגל יום העצמאות ה 68 אהובה קליין בוחנת 

את הקשר בין עם ישראל למולדותו בין דפי 
התנ"ך

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציורי תנ"ך/עם לבדד ישכון/
ציירה אהובה קליין © )שמן על בד(

 עם לבדד ישכון
לעיני כול יכון

יציב ואיתן כסלע
לעד מעל הטבע.

סודו גנוז בשורשים
טמון בעומק רגבים

מכוח האבות ואימהות
עוצמת הרים וגבעות.

עם לבדד ישכון / אהובה קליין
בים סוער ניצב

ניצחון  בכל מצב
עיניו נושא למרום 

נאחז בכוח עליון.

ציץ זהב לראשו
שריד מקדש בליבו

נר לרגליו תורתו
כהרף עין גאולתו.

אהובה קלייןמחכמת המקורות

דני ארוסי
צילום אמנותי

052-2932012
טלפקס: 03-9337248

 dany_arussi@walla.co.il www.dany-arussi.com



www.kfarganim.co.il41עיתון כפר גנים  גיליון 75  מאי 2016 



עיתון כפר גנים  גיליון 75  מאי 2016 42

מלונות שאוהבים ילדים
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יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

הגיע הזמן לתכנן את חופשת הקיץ...  בישראל, מספר המלונות, הצימרים 
ובתי ההארחה הוא עצום, ולפעמים "מרוב עצים לא רואים את היער." 

המגוון הגדול מקשה על ההחלטה באיזה מהם לבחור. יולי לביא במדריך 
שיעזור לבחור את יעד החופשה המשפחתית הבאה

צפון - לודג' מנרה:
התיירותיים  מהאתרים  אחד  הינו  מנרה  צוק  אתגרי  פארק 
סנפלינג  הרים,  מגלשות  רכבל,  בישראל.  והאהובים  הידועים 
ואומגה הם חלק משלל פעילויות וחוויות שהצוק מציע לאורחיו.  
למזמינים לינה בלודג' מנרה, הכניסה לפארק צוק מנרה חופשית. 
הישראלי הממוצע יחשוד מיד שיש איזו קומבינה ושבטח הלודג' 
מאוד יקר. אז זהו, שלא! המחירים סבירים ואף נמוכים מחלופות 
השימוש  את  במחיר  משקללים  אם  במיוחד  באזור  אחרות 
החופשי במתקני הצוק. חדרי האירוח נעימים והאווירה מסביב 
פסטורלית ורגועה. צוות העובדים נחמד ישמח לסייע בכל פנייה 

ולתת המלצות על סיורים ואטרקציות בסביבה.
מלון מטיילים במלכיה בגליל העליון:

הוא מספר האורחים  איכות המלון  אחד הדברים המעידים על 
החוזרים, ולכן, כשפגשנו בכניסה למלון שלוש משפחות שזו להן 
הפעם השנייה במלון, וכבר הזמינו את החופשה השלישית, הבנו 
שהגענו למקום טוב. ואכן לא התאכזבנו...הנוסחה המנצחת היא 
שילוב של נופש באווירה כפרית פסטורלית בלב קיבוץ ירוק, 
חדרים מוקפדים ונעימים, אוכל פשוט במובן הטוב של המילה, 
למגוון  מעולה  מוצא  נקודת  שמחפש  למי  סבירים.  ובמחירים 
בסיום  אליו  לחזור  שכיף  ומלון  בגליל  והאטרקציות  הטיולים 
המלון  צוות  מומלצת.  בחירה  הוא  מלכיה  מטיילים  עמוס,  יום 
מורכב מ"טיילים מקצועיים" הממליצים בשמחה על אטרקציות, 
למטייל  מוכרים  פחות  באזור, שחלקם  טיול  ומסלולי  אירועים 

הממוצע.
ירושלים - מלון יהודה:

מסתבר שניתן לנפוש עם הילדים, גם בשיא העונה, בלי תורים 
לאוכל או עומס בבריכה. סוד הקסם של מלון יהודה בירושלים, 
שהופך אותו לבחירה מומלצת גם לנופש משפחתי, הינו שילוב 
ופעילויות  מתקנים  עם  בוטיק,  מלון  של  וסגנון  איכות  של 
יכולה  ירושלים  רק  אותן  המשפחה,  לכול  אטרקציות  לילדים, 
להציע, והכל באווירה ירושלמית אסלית, במרחק שעת נסיעה 
מפ"ת. חדרי המלון יפים ומרווחים, מסוג החדרים שנעים לחזור 
אליהם. למלון גם מיקום מצוין: הוא נמצא בפאתי העיר, רחוק 
 15 גם במרחק  ירושלים, אך  ומבעיות התחבורה של  מההמולה 
המלון  אתריה.  אינספור  על  העיר,  ממרכז  בלבד  נסיעה  דקות 

מטופח, השירות מעולה והניקיון המוקפד בולט בכל פינה.

דרום - מלון עין גדי:

אחד  בלב  ירוק  מדבר  נווה  קסום,  מקום  הוא  גדי  עין  קיבוץ 
המקומות הצחיחים בעולם, ולדעתי מועמד ראוי לאחד מפלאי 
מצליחה  האדם  רוח  כיצד  המוכיח  מגזימה,  לא  ואני  תבל, 
להפריח את השממה. בליבו של כל היופי הזה פועל מלון עין 
גדי, השוכן בליבו של גן בוטני מדהים ביופיו, כך שרוב שטחו 
מורכב ממדשאות, עצים ונוי. מסביב הכול ירוק ומלבב נפש, 
המדבר.  בלב  אנחנו  כי  לזכור  להתאמץ  צריך  שלפעמים  עד 
אני עוד זוכרת חופשות ילדות שביליתי עם משפחתי בחדרים 
עברו  מאז  המלון.  של  הישנה  בגרסתו  הפשוטים  הקיבוציים 
התחדש  והמלון  הסמוכים,  ודוד  ערוגות  בנחלי  רבים  מים 
ועבר מתיחת פנים, שהגיעה לשיאה עם פתיחת האגף החדש, 
שחדריו המפוארים והמפנקים )והלא זולים...( לא יביישו שום 
ילדי  מפעילים  )אותו  הילדים  מועדון  בריכה,  יוקרה.  מלון 
שני  גם  היתר  בין  מתגוררים  )בו  המושקע  החי  גן  הקיבוץ(, 
לגן  גדי  עין  והמרחבים הירוקים מסביב, הופכים את  תנינים( 
עדן לילדים וגם להורים. אם יתמזל מזלכם, תוכלו לפגוש יעלים 

המסתובבים בין שבילי הקיבוץ.
מג'יק סאנרייז בקיבוץ אילות:

משפחתית.  לחופשה  נפלא  מלון  הוא  סאנרייז  מג'יק  מלון 
הילדים  את  יעסיקו  הבידור,  צוות  בהובלת  הפעילויות,  מגוון 
שעות  כל  לאורך 
תוסיפו  היום. 
הבריכה,  את  לכך 
הלונה-פארק  את 
השייט  הקטן, 
טיול  במפרץ, 
בהרי  הג'יפים 
הכלולים  אילת, 
במחיר  כולם 
וכמובן  החופשה, 
הקרטיבים  את 
המחולקים חופשי, ותקבלו גן עדן לילדים. המלון שוכן בקיבוץ 
שלווה  מחד  ומציע  אילת,  העיר  של  הפסטורלי  השכן  אילות, 
ומרחבים ירוקים של קיבוץ, ומאידך, כשתרצו לטעום מההמולה 
של אילת - שבע דקות נסיעה )בדקנו ב-WAZE( ואתם במרכז 

העיר.

בנותינו היקרות והאהובות,
עד� וליה, בנותינו הבכורות, תאומות יפהיפיות ולא זהות, כל אחת בדמותה המיוחדת והייחודית,

ורוני הקטנה שהצטרפה בדיוק לאחר 4 שני� ויו�.
לכבוד יו� הולדתכ�, אנו מאחלי� לכ� את כל המזל, השפע והטוב שהעול� יכול להציע,                                                                                                                                                                                                                                                                                            
וכמוב� בריאות איתנה, שדרככ� תמיד תי�לל בדר	 המל	,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

הצליחו בכל אשר יועדו פניכ� ושהאושר ימלא את חייכ� תמיד, 
המשיכו להיות ילדות מק�ימות, נבונות וטובות, 

אוהבים המון,
אמא ואבא, דורין ואמיר שעשוע
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או  יתרונות  להדגיש  יכולה  לאיפור,  בדומה  קירות,  צביעת 
בצבע  תהיה  תמיד  תקרה  למשל  כך  יש.  אם  פגמים  לטשטש 
כהים  שצבעים  בעוד  גובה,  של  אשליה  ליצירת  בוהק,  לבן 
נותנים תחושה של עומק. כאשר רוצים ליצור הרמוניה בחלל 
הם  אחרת  קטנה,  בכמות  דומיננטיים  בצבעים  משתמשים 

ישתלטו ויכבידו על החלל.
הדגשת  האחד,  אופנים:  בשני  מומלצת  בצבע  לעצב  ההחלטה 
קיר אחד, יצירת קיר דומיננטי כשכל שאר ה"שחקנים" בחלל 
יסתדרו מסביבו, כלומר שאר הקירות והרהיטים יהיו בצבעים 
ניטרליים שמשתלבים בצורה הרמונית עם הקיר ולא מתנגשים 
וחפצי  טקסטיל  באביזרים,  צבע”  “כתמי  הוספת  השני,  איתו. 

אומנות. 

חשוב לזכור:
גוון ייראה שונה בצירופים עם גוונים שונים.   >

ניגודים  ויוצרים  זה  את  זה  מעצימים  משלימים  צבעים   >
שיוצרים עניין על משטחים קטנים.

"התפשטות"  תופעת  יוצר  שונה  גוון  רקע  על  צבע  כל   >
ו"התרחבות", והצבע מתקבל באפקטים שונים.

ייראו  שונות  בתאורות  ולכן  לתאורה  ישיר  קשר  יש  לצבע   >
צבעים שונים לגמרי.

< שילוב צבעי יסוד טהורים - אדום, כחול וצהוב, יוצר אווירה 
נקייה ומדויקת.

באופן כללי, בעיצוב הבית רצוי להיצמד ל-4 גוונים של צבע 
ולא יותר.

עיצוב בצבע
לצבע יש השפעה פסיכולוגית עלינו. כל צבע נוגע בנו בצורה שונה. עיצוב בצבע זו אחת 

הדרכים המהירות והזולות ליצור שינוי דרמטי בחלל. אם נכיר את ההשפעות של כל צבע 
עלינו, נוכל לעצב את חלל הבית בצורה חכמה

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

ז'אן דניאלסהום סטייל

הצבע האדום – צבע מעורר, אנרגטי, בבית 
מומלץ במינונים נמוכים.

מלכותי,  כצבע  נתפס   – הכחול  הצבע 
משרה שלווה ובטחון.

הצבע הצהוב –משדר אור, שמחה, יוזמה.
הצבע הירוק – צבע מרגיע, משדר רעננות, 

צמיחה, התחדשות.
הצבע הכתום – משדר אופטימיות.

הצבע הסגול - משדר רוחניות ומסתורין.
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משחק 9 דלתות
משחק המעודד תקשורת, שיתוף ושיחה בין הורה 
וילד. ילדים שבדרך כלל לא מספרים, משתפים 
פעולה ועונים על שאלות תוך כדי משחק. עצם 

פתיחת הדלתות במשחק, נפתחת דלת של תקשורת 
הדדית, אל תוך עולם הילד, ולילד נפתחת דלת לעולם 

ההורה. המשחק מתבסס על  חוקי האיקס-עיגול בשילוב 
שאלות. השאלות בסגנונות שונים, חלקן קשורות לחיי 

היום-יום, למשפחה, לבית הספר, לדמיון ולרגשות. המשחק 
פותח על ידי ערן הדומי, עו"ס קליני 
ופסיכותרפיסט, המתמחה בטיפול, 

בהדרכות ובסדנאות עם הורים וילדים 
בכל הגילאים. משחק חובה בכל בית!

 IGS תשע דלתות" של חברת
מתאים לגילאים: 5-99.

המחיר: 90 ש"ח  
באתר:  וגם  ספרים  ובצומת  בסטימצקי  לרכוש  ניתן 

 www.igs9doors.com

חומר ניקוי אורגני למגוון משטחים
נכון, עברנו את "שגעת" הניקיונות בפסח, אך בתקופה 
זו גיליתי חומר ניקוי מיוחד -Quick'n Brite, תכשיר 
לסביבה  ידידותי  ואורגני,  טבעי  מרוכז,  משחתי  ג'ל 
טקסטיל  המשטחים:  סוגי  לכל  ומתאים  ולמשתמש 
ריפודים,                 שטיחים,  הסוגים,  מכל 
קרמיקה,  שיש,  גומי,   ,PVC פיברגלס, 
אמבטיות, רצפות, נירוסטה, אלומיניום, 
גן,  ריהוט  רהיטים,  טבעי,  עץ  סקאי, 

תנורים, בריכות וסירות ועוד.
משווק ע"י "האחים עיני", 

טל: 1-800-69-69-69.

מחיר השקה 109 ש"ח 
(במקום 130 ש"ח)

MayoGourmet  מיונז בטעמים 
ממרחי מיונז חדשים בארבעה טעמים שנותנים 
טעם וגיוון חדש למאכלים: שום קלוי, חריפות 

מעודנת, פלפל צ'יפוטלה קלוי ובטעם סרירצ'ה.
המוצרים כשרים פרווה בהשגחת הרבנות הראשית 

לישראל, ובהשגחת ה-OU ניו-יורק ארה"ב, למעט ממרח 
המיונז בטעם פלפל צ'יפוטלה שהוא כשר חלבי. 

להשיג ברשתות: טיב טעם, סטופ מרקט ומעדניות ברחבי 
הארץ.   מחיר: 19-23 ש"ח

Kiwi רשת
בעיצומו של האביב, רגע לפני יום העצמאות, זה הזמן לחדש 

ולרענן את מלתחת הילדים. רשת קיווי, עם סניף בקניון הגדול 
פ"ת, השיקה קולקציית אביב-קיץ מקסימה ומרעננת, בגדים 
ליום-יום במראה משודרג. הקולקציה החדשה משלבת צבעי 

פסטל, אלמנטים טרופיים, הדפסי ג'ונגל, צבעים מעולם הימאות, 
ג'ינס, תחרה וכמובן ניתן למצוא גם בגדים חגיגיים.

המחירים סבירים בהחלט, והמון מבצעים שמשתנים מעת לעת. 
טווח המחירים: 

שמלות: החל מ- 39.90 ש"ח, ג'ינסים ומכנסים: החל מ- 59.90 ש"ח, 
חולצות: החל מ- 29.90 ש"ח.

פיצה קפואה ללא גלוטן
חברת "גרין לייט", החברה הישראלית המובילה 

בתחום המוצרים ללא גלוטן, משיקה פיצה קפואה 
ללא גלוטן, המתאימה לשימוש ביתי. ההכנה מהירה 

יחסית, כ-10 דק' בתנור שחומם מראש.  הגבינה 
בפיצה היא 100% גבינת נועם של טרה ורוטב עגבניות 
משימורי עגבניות טריות. על גבי המוצר מצויין כי הוא 

מועשר בוויטמינים ומינרלים, סיבים תזונתיים, ברז וסידן 
וללא חומרים משמרים.

כשרות: כשר חלבי 
בהשגחת הרבנות יבנה 

ובד"צ חתם סופר בני 
ברק.

להשיג ברשתות המזון 
ברחבי הארץ.

מחיר: כ-29.90 ש"ח 
לאריזה (400 גר')

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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בנוסף ליחס חם, אישי ומקצועי אתם נהנים ממגוון שירותים רחב:
ˆ מומחים לרפואת ילדים ˆ מומחים לרפואת משפחה

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

ˆ בית מרקחת סופרפארם בקניון מעניק שירות ללקוחות כללית
מרפאת גנים: קניון גנים רח' העצמאות 65 פ"ת טל' 03-9404200

ככה זה כשארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשבילכם, גם בפתח תקוה

לקוחות כללית בכפר גנים:
אתם כבר יודעים - צוות המרפאה הוא כבר מזמן 

חלק מהמשפחה

לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

w
w

w
.boxla.co.il
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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

דרושים

דרושה מטפלת/בייביסיטר מסורה, 
אחראית ומשקיעה. לשעות אחה"צ 
גמישות   .19:30  16:30 השעות  בין 

לימים ולשעות.
054-6670617

לחברת השמה ברמת-גן המתמחה 
בתחום החינוך וההדרכה, דרוש/ה 

רכז/ת גיוס והשמה.
)מתאים  גמישות  עבודה  שעות 
לאמהות ולסטודנטים/ות( במשרה 

חלקית או מלאה.
הכשרה תינתן ע"י החברה. זמינות 

לתחילת עבודה מיידית.
shaimyf@ למייל:  חיים  קורות 
 1130 משרה  לציין   gmail.com

רכז/ת גיוס והשמה.
למשרה  נסיון  עם  דרושה מטפלת 

מלאה במיידי
לפרטים: 050-8757189

דרוש/ה  אמריקאי  מלכ"ר  לנשיא 
ימים  למספר  עוזר/ת  נהג/ת/ 
דייקן,  נקי,  דרישות:  בשבוע. 
גנים,  כפר  באזור  מגורים  מסודר, 
נהג זהיר ללא עבירות תנועה. יש 
לינקים  עם  חיים  קורות  לשלוח 
lenny@ ולינקדאין  לפייסבוק 

ivateredemption.org

דרוש מעצב תעשייתי או אדריכל 
עם  המשולב  לעיצוב  לסטודיו 
מלאה  למשרה  ומתפרה  נגריה 
דרישות:  תקווה.  פתח  באזור 
יצירתי, מקצועי ורציני בעל יכולת 
מגוונת. לעבודה  בצוות,  עבודה 
שנתיים.  של  מינימלי  ניסיון 
או  אוטוקד  בתוכנת  שליטה 
למייל  קו"ח  הדמיות.  הכנת  רוית, 

office@dovdvan.co.il
ואמין  יסודי  בית  עוזר/ת  דרוש/ה 

עם ממליצים. לפעם בשבוע. 
072-2577123 לא בשבת

אחרי  חרוצים  עובדים  דרושים 
והקמה  פירוק  של  לעבודה  צבא 
פיזית  עבודה  יוקרה,  אירועי  של 
קלה. שכר גובה מאוד למתאימים. 
רכבים.  לבעלי  עדיפות  תינתן 
dobiener@ במייל:  פרטים 

מספר  משרה  לציין   gmail.com
101, פרטיים אישיים וטלפון.

דרושה  עוז  בנווה  פרטי  לגן 
למשרה  ואחראית  מנוסה  מטפלת 

מלאה/ חלקית.
לפרטים: 050-7231080 

ושפכטליסטים  צבעים  דרושים 
באזור  קבועה  לעבודה  מקצועיים 
תנאים  גבוהה,  משכורת   , המרכ 

טובים.
לפרטים: 052-7380738

גנים  בקניון  צעצועים  לחנות 
דרושה מוכרת אחרי צבא, לעבודה 

חלקית במשמרות. לפרטים: 
לובה: 054-7934547 / 035329677  

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

ובילדים במעונות.
לפרטים: 03-9305250

דרושה עוזרת בית יסודית ואמינה 
בשבוע,  פעמים   3 קבועה  למשרה 
כביסות  כולל  יומיות  שעות   3-4

וגיהוץ )שעות גמישות(. 
לפרטים: 052-6504450

סנטר  ביכין  צעדים  למשחקיית 
במזנון  לעבדוה  טבח/ית  דרוש/ה 
בהכנת  כרוכה  העבודה  חלבי. 
מנות קלות ומתן שירות פרונטלי 
בין  חול  בימי  עבודה  ללקוחות.  
תחילת   .16:00-20:00 השעות 
ייצוגי,  דרישות:  מידית.  עבודה 

זריז ובעל ניסיון קודם.
לפרטים סילבי 03-9199190

מורה פרטי/ת

המתמטיקה  להוראת  מנוסה  מורה 
אבחון  היסודות,  וחיזוק  לביסוס 
הלימוד  פתרונות.  ומתן  בעיות 

בבית המורה בלבד.
לפרטים: 050-7474711

שיעורים  מעבירה  מנוסה  מורה 
מתקנת  הוראה  פרטיים, 
במקצועות  למידה  ואסטרטגיות 
יסודיים  ספר  לבתי  מלל  הרב 

וחטיבה. הכנה לכתה א'' מיומנויות 
וחשבון  כתיבה   , קריאה  למידה, 
הצלחה.  ורבת  מיוחדת  בשיטה 

מחירים נוחים!
לפרטים: 054-5769990

ואסטרטגיות  מתקנת  הוראה 
דידקטיים  אבחונים  למידה, 
ופסיכו -דידקטיים לפרטים רונית 

מנדלבליט: 050-7543079

בעלת  מצטיינת,  חשמל  מהנדסת 
סבלנית  אחראית,  מוכח,  ניסיון 
שיעורים  מעבירה  ומקצועית 
אישי  בליווי  במתמטיקה  פרטיים 
וצמוד לכל הגילאים ולכל הרמות. 
שיעורים  במתן  רב  ניסיון  בעלת 
לכל הגילאים, מוטיבציה והשקעה 
להצלחת התלמיד/ה )יש המלצות(.

מחירים נוחים. 
לפרטים: עמית 054-6600320

במגוון  וקלידים  לפסנתר  מורה 
ייחודית  בשיטה  מלמד  סגנונות 
קלה ומהירה מותאם לכל הגילאים 
על  דגש  להופעות.  הכנה  עם 

זריזות ידיים והמון כיף!
שימוש  אלתור,  ללמוד  ניתן 
במקצבים והסאונדים על קלידים, 

ולימוד עם ליווי זמר/זמרת.
לפרטים לירון 0524642000

מורה בחטיבת הביניים פיינשטיין 
נותן שיעוריים פרטיים במתמטיקה 
מכתות ג-י"ב עד לרמה של שלוש 
יחידות בבית התלמיד, עלות שעור 

120 שח לשעה מלאה 
לפרטים: 050-7808087

מעבירה  לאנגלית  מנוסה  מורה 
דגש  שימת  תוך  פרטיים  שיעורים 
נחזק  בשיעור  השפה.  אהבת  על 
תחומים רבים: דיבור, הבנה, קריאה 
והביטחון  תתגלגל  השפה  וכתיבה. 
 .3-70 לגילאים  מתאים  יגדל. 

מחירים נוחים לקבוצות של 3-5. 
לפרטים שירלי: 050-7351596

מטפלות ובייביסיטר

בילדים,  בטיפול  רב  ניסיון  בעלת 
מלאה  חלקית\  משרה  מחפשת 

קלות.  בית  ועבודות  כמטפלת 
המלצות למבקשים.

לפרטים: 052-7214466

מוקדמת,  בפנסיה  היי-טק  עובדת 
פ"ת,  תושבת  ואמינה,  אחראית 
בעבודת  מעוניינת  רכב,  בעלת 
חול  בימי  שמרטפות/בייביסיטר 

בשעות הערב 
לפרטים: רות 050-5544490

בילדים  בטיפול  ניסיון  בעלת 
מבית  ילדים  להוציא  מעוניינת 
הספר או גנים לצהרון מהנה אצלי 
בבית באזור כפר גנים ו נווה עוז. 
הילדים יקבלו ארוחת צהרים חמה 
ומהנה ועוד פירות טריים. יחס חם 
וכיף וגם יצירות מהנות. בחופשים 

קייטנה משעות הבוקר. 
לפרטים: 050-2242085

בעלת ניסיון של תשע וחצי שנות 
בילדים,  בטיפול  וכן  סבתאות 
אחר  בשעות  לכם  לעזור  פנויה 
מהמסגרות,  לאיסוף  הצהריים, 
שעשועים,  גני  לילד:  הדרוש  וכל 
הכנות  גם  ואפשרי   , ספרייה 
פתח  תושבת  הצורך,  לפי  לשינה, 

תקווה, ניידת, המלצות חמות. 
לפרטים: 052-8641229

עסקים

נטע קויפמן מדריכת הורים בוגרת 
)קואצ'ינג(  אישית  ומאמנת  אדלר 
מזמינה אותך לבוא לפגישת ייעוץ 

050-3137635

חלב  טיפת  אחות  בר-און,  רוית 
יועצת  הבריאות,  משרד  מורשית 

הנקה ושינה.
לפרטים: 050-2311753 

לבית  עד  מחשוב  פתרונות   A&E
סוגי  לכל  מומחים   - הלקוח 
המחשבים ביקור ב 150ש"ח בלבד 

לתושבי כפר גנים
054-2551306
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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


