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ליהנות מאיכות חיים
של מחלקה ראשונה...

ניהול, אחזקה וניקיון
בניינים משותפים

ינואר 2015 גיליון מס'  59  - 

מופץ חינם ב-11,000 עותקים בשכונות: 
כפר גנים, בת גנים ונווה עוז

"תמיד רציתי להיות אישה עצמאית
 ולהצליח בזכות עצמי". פנינה רוזנבלום.
צילום: אלדד מאסטרו

שירן רובינשטיין  | עמ' 24

צדוק בן משה  | עמ' 4

טוב שכן טוב
מבית-ספר רחוק
האם התושבים יודעים
מה טוב בשבילם?

אילת שדה  | עמ' 20

"מנהיגות היום והמחר"
מצמיחות נשים מובילות

וחברה שוויונית

אילת שדה | עמ' 22

מחשב מסלול מחדש...
קהילת הורים למען ילדים
עם צרכים מיוחדים

אשת העסקים הצבעונית
שגדלה בצריף ליד
שוק פתח תקווה
חוגגת 60!

כפר גנים
  www.kfarganim.co.il
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 

אילת שדה עורכת: 

עורכת משנה:   אורנית ארביב

צדוק בן משה  חברי מערכת: 
שירן רובינשטיין   

עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 

יפעת פרידמן ייעוץ לשוני: 

אמיר בן חיים צלם: 

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

סולן הדפסות הדפסה: 

גיליון דיגיטלי: שוקי הראל | אקטיב דיזיין

לרכישת מודעות: 050-5332540 

קוראים יקרים,

יש מי שלא יכול לשבת בצד בשקט ולשתוק.
יש מי שמוכנה להשקיע מזמנה הפרטי לטובת הכלל.

יש את אלה שלא מחכים שיעשו בשבילם ושמוכנים להתנדב למען 
שינוי חברתי, שמאמינים שהדברים אפשריים.

הן באו לשנות!
זו עושה למען שוויון מגדרי, וזו דואגת לצרכי הילדים המיוחדים;

שתי קהילות חדשות וחשובות הושקו החודש בעיר -

קהילת "מנהיגות היום והמחר", שאני נמנית עם מייסדותיה,
הוקמה במטרה להעניק לנערות ולנערים הבנה, ידע וכלים

שיסייעו להם ליצור מציאות שבה יש שוויון מגדרי;
מציאות שבה קולן של הנשים, בכל התחומים, יהיה שווה לקולם של הגברים,

באופן שמותאם לאחוזון באוכלוסייה.

קהילת "הורים מיוחדים", שראויה להערכה רבה, 
הוקמה במטרה לתת מענה מתאים לילדים עם צרכים מיוחדים,

כמו גם לספק רשת של תמיכה וליווי לבני משפחותיהם,
ולהוות מקור של ידע בכל הנוגע למיצוי זכויותיהם.

על קהילות אלו ועל נושאים נוספים, חשובים ומעניינים,
תוכלו לקרוא בגיליון זה שפותח את השנה הלועזית.

שתהא שנת 2015 שנה של צמיחה ופריחה!

                               
                              קריאה מהנה,

                                  שלכם
                               אילת שדה

   ayelet.sadeh@gmail.com                
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*למערכת העיתון הזכות לקצר ולערוך כתבות על- פי שיקול דעתה.

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

לצפיה בגיליון הדיגיטלי
סרקו את הברקוד

שחם 32 פתח תקווה
אנו מזמינים אתכם לבלות וליהנות בסניף החדש

של הדלי קרים במתחם הבילוי ברחוב שחם

ימים א'-ד' 10:00-24:00, יום ה' עד אחרון הבליינים

פתוח שישי-שבת
מ-11:00 עד השעות הקטנות של הלילה

סניף
חדש!
סניף
חדש!

להפתיע כל טעם מחדש!להפתיע כל טעם מחדש!
03-973-9078

קופון מתנה
מחכה לכם בעמ' 16...
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צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן

בן 13 הייתי כשעברתי מיסודי לחטיבה, וראו זה פלא, בדיוק אז 
החלה האינטגרציה.

בבוקר  סופיות  אין  לנסיעות  אולצתי  זה  רעיון  של  בעטיו 
ובצהריים, תוך אובדן זמן יקר.

רחבי  לכל  בהסעות  עצמי  את  מצאתי  ושוב  אחרי,  שנים   30
ילדיי בבוקר ללימודים בצד השני  העיר. אם כדי להסיע את 
של העיר )למרות ששילמתי סכום לא מבוטל על הסעות...(, 
ואם כדי להסיעם אחר-הצהריים לחברים שגרים בצד השני של 

העיר.

השונים,  המקצועות  בלימוד  מתמקדים  שבבית-הספר  מאחר 
את רוב שעות ההעשרה והזמן החברתי ילדינו מקבלים אחר-
ילדנו  ילמד  הפחות,  שלכל  מבקשים,  כהורים  אנו  הצהריים. 
איתם  יצא  שלו,  והשכנים  החברים  עם  יחד  הבית  בקרבת 
לחוגים משותפים, יוכל להגיע אליהם באופן עצמאי וכך הדבר 

יקל על כולנו וגם יהיה תחת שליטתנו.

היום בני לומד בחטיבה בתוך השכונה, אני נהנה לראות אותו 
ואת חבריו מתאספים בבוקר וצועדים לחטיבה יחד, מתראים 
יום-יום בשכונה, משחקים כדורגל יחד, יוצאים לבלות יחד, זה 

טוב לו וטוב לכל המשפחה.

אחת  והיא  שנים  כעשר  לפני  רק  נוסדה  ג  גנים  כפר  שכונת 
למודת  כבר  הצעירה  השכונה  אבל  בארץ,  היפות  השכונות 
מאבקים. נאבקנו על בינוי ועל נושאי בטיחות ותנועה, אולם 

המלחמות שבדמנו הן המלחמות על החינוך.

ועד  של  הן  השנים,  במהלך  ונשנות  חוזרות  התרעות  למרות 
השכונה והן של הנהגות בתי-הספר, לגבי מחסור עתידי במבני 
חינוך, לא ניתן לכך מענה מתאים מהרשות וממשרד החינוך. 

הוועדה לשינוי אזורי הרישום קמה במטרה לבטל את הסעות 
מה?  אלא  מבורך.  רעיון  ביתם.  אל  אותם  ולקרב  התלמידים 
החדשה  בשכונה  ולבנות  למעשה  הלכה  זאת  ליישם  במקום 
הרשות  בחרה  שש-שנתי,  בית-ספר  כולל  חינוך,  מוסדות 

בפתרון הקל. 
מכיוון שחטיבת "רשיש" התדלדלה מתלמידים, החליטו לשלוח 

לשם את ילדי כפר גנים ג כדי למלא את הכיתות.
לא הגיוני יותר לקרב את החטיבה, על צוותה, לתוך השכונה 

המתפתחת?
נכון, נדרש לכך תקציב, אבל... בניתם שכונה לתפארת, הרי 

ידעתם שתצרכו לבנות בה גם חטיבה ותיכון, נכון?!

הצעות לסדר במועצת העיר 
שתי הצעות עלו במועצת העיר האחרונה -

השכונות  ועדי  נציגי  שיתוף  בהחזרת  תמכה  הראשונה   .1
בוועדת פרוגרמה. עד לפני שנה היו חברי ועד השכונה, דורון 
קורן ואנוכי, שותפים בוועדת פרוגרמה שדנה בנושאי בנייה 

ציבורית בשכונה. כך השפענו לטובה על הבנייה בשכונתנו, 
ובצניעות אכתוב, כי אילולא כן היינו עדים לטעויות רבות. 
מבנים  בשכונה  נבנו  לאחרונה,  והנה  בוטלה,  זו  שותפות 
השכונה  צרכי  ובין  בינם  שאין  עירוניים  לצרכים  שהוקצו 

מאום -
עבור  השכונה  ועד  על-ידי  שיועד  ביטקובסקי,  המבנה    •
סניף השיטור העירוני ובו תוכנן גם חדר להיערכות לשעת 
ל"אחזקת  ניתן  בשכונה,  והצלה  החילוץ  למתנדבי  חרום 

מבנים". 
•  המבנה בבן גוריון, שיועד במקור להיות ספרייה ענקית 
עם חדר אירועים וספריית ילדים )הדבר הובטח לנו לפני 
לפיתוח  פסג"ה  למרכז  הפך  התכנון(,  בעת  שנים  שלוש 

סגלי הוראה. 
זאת.  מאפשרים  היינו  לא  לתהליכים,  שותפים  היינו  אילו 
בוועדת  השכונות  וועדי  נציגי  לשיתוף  ההצעה  בעד  הצבעתי 

הפרוגרמה אולם לצערי ההצעה לא התקבלה.

2. ההצעה השנייה לסדר הייתה שלי, ובה ביקשתי לאשר חוק 
לגינות  חשמליים  אופניים  כניסת  על  שיאסור  עירוני,  עזר 
ששוהים  הקטנים  לילדים  שבכך  הסכנה  עקב  הציבוריות, 

בגינה. לשמחתי, הצעה זו התקבלה בפה אחד.

פעילות ועד השכונה
ונחושה  אינטנסיבית  בפעילות  ממשיכים  השכונה  ועד  חברי 

למען תושבי כפר גנים.
על כך תוכלו לקרוא בהרחבה במדור ערוצי תקשורת בעמ' 6.

טוב שכן קרוב מבית-ספר רחוק...
האם לתושבים זכות להביע דעה לגבי איכות החיים שלהם? האם יכול להיות שהם יודעים 

מה יהיה טוב עבורם? מה אתם חושבים?

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
MANI  &  PEDI  STOP

קאנטרי קרית אונו
03-6732848

השרון הוד  שרונים  קניון   | ינאי  בית  הדרך   M
רמת-גן  עופר  קניון   | תל-אביב   ,15 שינקין 
הירוקה סבא  כפר   | לציון  ראשון  הזהב  קניון 
חיפה המפרץ  לב  קניון   | סבא  כפר  ערים  קניון 

nails.
Perfect look.
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דורון קורן דובר ועד השכונה

רוצים חיזוק
עדכונים לגבי חיזוק רצפת המתנ"ס וממצאי פורום בטיחות כפר גנים

חיזוק  מבנה הציבור - פנחס חגין  7  
חשש  עקב  אליי,  שנעשתה  פנייה  על  דווחתי  שעבר  בחודש 
יוצאת  בצורה  רועדת  המתנ"ס  שלוחת  שרצפת  מכך  ההורים 
דופן. דרשתי בדיקה מידית של מהנדס במקום. לאחר בדיקת 
המהנדס מטעם החברה שבנתה את המבנה, דרשתי לקבל את 
הדו"ח. כשראיתי את הנייר )זה ממש לא היה דו"ח( וכששמעתי 
בלתי  בודק  למנות  מהעירייה  דרשתי  הבדיקה,  בוצעה  כיצד 
תלוי מטעמה. לאחר הפעלת לחצים נוספים, הוחלט באגף מבני 
ציבור בעירייה לבצע חיזוקים ברצפת הקומה השנייה, שהיא 

גם תקרת גני הילדים. 

בבנייה  אלא  פל-קל  ברצפת  מדובר  אין  השמועות:  להפרחת 
)פרוסות(,  חלקים  בונים  במפעל  כלומר  )מתועשת(,  מהירה 
ומרכיבים בשטח )תמונה 1(. דרשתי להתחיל בעבודות במידית, 
ובחופשת חנוכה בוטלו כל חוגי שלוחת המתנ"ס במקום, והחלו 
בעבודות חיזוק החיבורים. רצפת הפרקט פורקה ולרצפה הוספו 

ברזלים עם ביטון לחיבורי הרוחב של חלקי המבנה. 

סיור פורום בטיחות 
תנועה  לנושאי  ואחראי  השכונה  בוועד  פעיל  שטרן,  צביקה 
תנועה  בנושאי  מתנדבים  תושבים  של  פורום  יזם  ותחבורה, 
צביקה  הפורום:  חברי  יצאו   19.12.14 שישי  ביום  ובטיחות. 
ובעיות  בטיחות  בעיות  לסקור  עטר  ורועי  פאר  אמיר  שטרן, 
תנועה באזור הרחובות יטקובסקי ולוחמי הגטו. להלן הליקויים 

שנמצאו: 
על  רכבים  חונים  יטקובסקי  ברחוב  מנרב  לפרויקט  בסמוך   •
למדרכה  עלייה  רמפת  במקום  נותרה  כן,  הרחבה.  המדרכה 
שיש לבטל )בעבר נבנתה לרכבי לקוחות משרד המכירות(. 

יש לבנות מדרכה בצורת משולש סמוך לכניסה לחניון הבניין   •
של לוחמי הגטו 40, על-מנת שלא להפריע לשדה הראייה של 

היוצאים מהחניון.
בצומת ברץ-לוחמי הגטו, קבע בעבר )בשנת 2012( המהנדס   •
מאיר שוהם, שיש לבנות מעגל תנועה. יש לבדוק היכן הנושא 

עומד.
גדר ההפרדה על אי התנועה מול בית-הספר  יש לתקן את   •

"ביאליק", שנמצאה פרוצה במספר מקומות. 
יש לבצע סימון "נשק, חבק וסע" צמוד לבית-הספר "ביאליק".   •
תאורה   עמודי  קיימים  שולזינגר  פינת  יטקובסקי  ברחוב   •
בטון  קוביות  על  שמותקנים  שנים...(,   5  ,4 כבר   ( זמניים 

שחוסמות מעבר על המדרכה. לטיפול. 
יטקובסקי- הרחובות:  צומת  לבעיית  פתרון  למצוא  יש   •
התנועה  אי  את  לבטל  או  תנועה  מעגל  שולזינגר-ברוורמן. 

ביטקובסקי. 
• יש לחסום את שטח העפר, שבין הבניינים יטקובסקי 17 ל-19, 
לבית- להגיע מהר  רכבם על-מנת  הורים עם  עולים  שעליו 

הספר. 
ברחוב יטקובסקי, בקטע שבין לוחמי הגטו לבין וויצמן, יש   •

להצר מדרכות רחבות לטובת חניה במקביל או בניצב.   

ערוצי תקשורת ועד-רשויות
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ם: 
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חיזוק רצפת המבנה

בנייה מתועשתבניית המבנה לפני מספר שנים

4 חדרים בפלדמן
קומה ג, משופצת מהיסוד, 100 מ"ר

מעלית, חניה 
דירת גג, 6 חד', בעצמאות
140 מ"ר בנוי, 100 מ"ר גג

מעוצבת אדריכלית, מעלית, חניה

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

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

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

330 מגרש, 280 בנוי, מפואר ביותר

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

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

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

מעוצב אדריכלית

בית פרטי בכורם (נווה עוז)
250 מ"ר מגרש, 300 מ"ר בנוי

מפואר ביותר, בריכה, חניה תת"ק

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

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

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

גינה 90 מ"ר, יחידה נפרדת! 

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

למכירה בבלעדיות בכפר גנים

www.remaxpt.co.il

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

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

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

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

בית פרטי בדקל (נווה עוז), 600 מ"ר מגרש,
250 בנוי, כניסה גם מהניצנים 

דופלקס 6 חדרים בנריה, 170 מ"ר 
בנוי 75 מ"ר, מרפסות, כניסה מ-2 הקומות

בית ברח' האביב נווה עוז
320 מגרש, 180 בנוי מושקע, כולל פטיו יפה

דירת גן טריפלקס 5.5 חד' בצוויק
120 מ"ר, 2 כניסות, גינה יפה, 2 חניות צמודות

רענן חלה
052-6674218

ראובן פלד
054-8020580

 דורית אוליבר
054-7300527

אילנית בניטה
054-8192007

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

נמכר!

אנו מזמינים אתכם לחזק את שורותינו
ולהצטרף לפורום בטיחות.

 צביקה שטרן: 052-3827776

מוזלי הקטנה, בת 4.5 חודשים, מחפשת בית
יש לה אופי מדהים והיא לא הסתדרה ברחוב, כי היא כמעט עיוורת 

ורואה רק צללים.
היא נמצאה לפני מספר שבועות במצב רע, ועכשיו היא מעוקרת, 

מחוסנת, בריאה ונמרצת, ומשוועת לחברה של חתולים ואנשים.

אמצו אותי

054-9495311 לפרטים: "פתח-תקווה אוהבת חיות" 
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אם עושים חשבון פשוט של מוסדות החינוך בשכונת 
כפר גנים- אז בית-ספר תיכון אחד )"בן גוריון"( ושתי 
ו"פיינברג-עלומים"(  גוריון"  )"בן  ביניים  חטיבות 
אמורים להספיק לארבעה בתי-ספר יסודיים )"ביאליק", 

"הדר", "נווה עוז" ו"אלימלך כנר"(.

גם  מזין  "פיינברג-עלומים"  חטיבת  שאת  מאחר  אך 
החל  שהשנה  העובדה  ולאור  "הוברמן",  בית-הספר 
עומר",  "דבורה  נוסף,  בית-ספר  ג  גנים  בכפר  לצמוח 
בתי-ספר  שישה  להשתנות.  החישוב  שעל  הרי 
יסודיים זקוקים לשלוש חטיבות ביניים ולתיכון נוסף. 
בית- מלהקים  מנוס  שאין  מובן  הפשוטה,  מהמשוואה 
ספר שש-שנתי נוסף בשכונה ומיד, אך נראה שבמנהל 

החינוך חושבים אחרת.

בבוקר  החינוך,  מנהל  ראש  לפייסבוק  שהעלה  בפוסט 
תלמידי  להורי  ישראל  איציק  קרא  לשביתה,  הראשון  היום 
"אלימלך כנר" להפר את השביתה, והסביר את הרקע להחלטת 

מנהל החינוך לגבי שיבוץ בוגרי בית-הספר בחטיבת "רשיש":

משמעותית  מרוחק  שאינו  בבית-ספר  התלמידים  שיבוץ    .1
משאר החטיבות.

2.  קליטת כל שכבת התלמידים בחטיבה אחת.
3.  פתיחת אזורי הרישום מחדש תפתח את כל תהליך השיבוץ 
של בתי-הספר השונים,  מהלך שאינו מוצדק, לאור העובדה 
שהחטיבה שמיועדת לקלוט את תלמידי "כנר" היא חטיבה 

מצוינת ויכולה לקלוט את כל השכבה בצורה מלאה. 

בפוסט רומז איציק ישראל על העתירה המנהלית, שהגישו הורי 
המשפט,  לבית  ילדיהם  בשם  ו"הדר"  לבנים"  "יד  בתי-הספר 
אזורי  לשינוי  הוועדה  של  הראשונית  ההחלטה  שינוי  עקב 
הרישום, וציין שבסופו של דבר הורי "הדר" קיבלו את החלטת 

הוועדה הסופית. 

הפוסט גרר אחריו מאות תגובות של תושבים נרגזים, בהם הורי 
הנהגת בית-הספר "כנר", שדרשו לחשוף את הפרוטוקולים של 
ההליך  את  שליוו  הנימוקים  תיעוד  ואת  הרישום  אזורי  ועדת 

הארוך והמורכב של קבלת ההחלטות. 

מה שלא הוזכר בפוסט הן העובדות, כי תלמידי "הדר" לומדים 
העתירה  וכי  שבשכונה,  "פיינברג-עלומים"  בחטיבת  היום 
שהגישו הורי ביה"ס "הדר" ו"יד לבנים", הייתה על-מנת למנוע 
כעת. מסתבר שהורי  התרחיש שקורה  את  שנים   4 לפני  כבר 
בית-הספר "הדר" וועד שכונת כפר גנים, היו היחידים שהבינו 
שגדלים כאן ילדים שיזדקקו למוסדות חינוך. הם התריעו בפני 
הקרובות,  בשנים  בשכונה  הצפויה  הצמיחה  על  החינוך  מנהל 

השכונה.  ילדי  לשיבוץ  בחטיבה  מקום  יהיה  שלא  החשש  ועל 
לעומתם, ראש מנהל החינוך דאז, מר בן שמחון, קרא את המפה 

אחרת כנראה, וזו התוצאה. והנה, אותה המנגינה חוזרת...

ביומה הראשון של השביתה נכנסו נציגי הנהגת "אלימלך כנר" 
לישיבת מועצת העיר ופנו אל ראש העיר בבקשה לקבל אוזן 
יצאו בתחושה שדבריהם נפלו על אזניים ערלות.  קשבת, אך 
בתחושה זו המשיכו ליומיים נוספים של שביתה, כשבבוקר יום 
שישי נתנו לילדיהם שיעור בדמוקרטיה והפגינו מול קניון גנים.

לזוגות צעירים חינוך הוא פרמטר חשוב מאוד בשיקולי רכישת 
כספם,  במיטב  החדשה  בשכונה  דירה  שרכשו  לאלה  דירה. 
תמוהה העובדה שהרשות התעלמה מן הצורך לבנות בה מוסדות 
אף  וחלקם  מאוכזבים,  מהם  רבים  התושבים.  ילדי  לכל  חינוך 

שוקלים לעזוב את המקום.

חברי הנהגת בית-הספר הצומח החדש "דבורה עומר", מצטרפים 
למאבק למען בניית בית-ספר שש-שנתי חדש בשכונה, משום 
גם  העת,  שבבוא  וחוששים,  מהר  חולף  שהזמן  מבינים  שהם 

לילדיהם לא ימצאו מוסדות חינוך בקרבת ביתם.

נקודה למחשבה - צאו מהקופסה

הצצה לערים שכנות מלמדת שגם שם נבנות שכונות 
חדשות, בעוד ששכונות ותיקות מזדקנות ובתי-הספר 

נשארים מיותמים. האם לא הגיוני להעביר את בתי-הספר 
הננטשים אל תוך השכונות הצומחות?

מוכנות עושה הבדל – נח לא התחיל לבנות את התיבה רק 
כשהתחיל לרדת גשם.

אורנית ארביבמדור חינוך

שובתים בצהוב

מפגינים למען חטיבה

בהנהגת בית-הספר "אלימלך כנר" החליטו שהגיעו מים עד נפש ושבו להניף את שלטי המחאה 
הצהובים. התלמידים לא חזרו ללימודים מחופשת חנוכה ויצאו למחאה נגד שיבוץ מחזור א של 

בית-הספר בחטיבת "רשיש" שממוקמת מחוץ לשכונה

 
5 חד‘ ביגאל מוסנזון

ק“ה + מחסן + 2 חניות
+ מרפסת סוכה

 

 

 5.5
 2

 ₪ 3,450,000

 
  
  

 

 ₪ 2,950,000

 

  

5 חד‘ בעמנואל זמיר
+חניות +מחסן +יח‘ מתבגר

5 חד‘ בעצמאות
+ מחסן + מ. סוכה + חניות

5 חד‘ בקפלנסקי
מושקעת + מחסן + חניות,

במקום מנצח!

פנטהאוז 6 חד‘ ביוסף נקר
מושקע ביותר, נוף, 

+ מחסן + חניות

 ₪ 2,290,000

98%

 
דירת גן, 5 חד‘

 ביוסף נקר
מפלס אחד + מחסן

6 חד‘ במסקין
 ק“ג + מחסן + יח‘ מתבגר

+ 2 חניות מקורות

 ₪ 2,180,000
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חוגגים יום הולדת בפיינברג. עם המנהלת סמדר נחמיאס

שולחנות משחק

בפיינברג חותמים על אמנה לספורט הוגן

 

www.doronadlan.co.il  

  

054-4404286052-2898878

 "מומחים" צצים, "מומחים" נעלמים
ואנחנו כאן נשארים ומובילים!

 
   

יש לך נכס למכירה? - יש לנו לקוחות בשבילך
 

   

* בכפוף לתנאי המבצעים שנמצאים באתר האינטרנט שלנו 

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

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

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

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

האתר
שלנו
בסמרטפון 
שלך

5 חד' ק.2 ברח' יטקובסקי 
כולל 2 חניות ומחסן צמוד

6 חד' ק.4 ברח' נקש חדשה 
כולל 2 חניות ומחסן צמוד

6 חד' ק.8 ברח' נקש חדשה 
כולל 2 חניות ומחסן צמוד

5 חד' ק.4 ברח' יטקובסקי 
כולל 2 חניות ומחסן

6 חד' ק. 7 בנקש חדשה כולל 
2 חניות ומחסן צמוד

5 חד' ק.3 ברח' נקש חדשה 
כולל 2 חניות ומחסן צמוד

5 חד' ק.3 ברח' יטקובסקי כולל 2 
חניות ומחסן צמוד

 4 חד' ק.2 בפנחס חגין כולל 
2 חניות ומחסן צמוד

חבילת שיווק המקיפה והמתקדמת ביותר בענף הנדל"ן

אנו כאן ממתינים לטלפון ממך
לתת לך ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי

ולטפל במכירת הנכס שלך

נמכר

הושכר

נחטפה
לפני שצולמה...

מדור חינוך

"לתת" מהלב
מפגש מרגש במיוחד נערך בחטיבה כאשר ניצולי שואה מעמותת 
"עמך" הגיעו להתארח ולחגוג עמנו את חג החנוכה. במסגרת 
תכנית "לתת", יזמה ועדת קהילה את הזמנת הקבוצה ואף הכינה 
חדר  את  הכינו  המנחה  והמורה  התלמידים  משותפת.  פעילות 
וערכו שולחנות עמוסים במטעמים מכל טוב. במפגש  מורשת 
תלמידי  על-ידי  שהופקה  בהצגה  והתלמידים  האורחים  צפו 
ועדת "נותנים במה לערכים", וכן נהנו משירה, מפעילות יצירה, 
ממשחקים משותפים, מהדלקת נר וברכות, ואפילו חגגו מסיבת 
יום הולדת ספונטנית לאחד האורחים שחגג את הגיעו לגיל 85. 
אין לי ספק, שתלמידים שחווים מפגש מעין זה, כולל תכנונו, 
נתרמים באופן רב בהיבט ערכי בעל  והוצאתו לפועל,  הכנתו 

משמעות רבה.

חלמו, יזמו והגשימו!
להכין  שחלמו  פעילה",  "הפסקה  ועדת  תלמידי  של  ביוזמה 
הפסקה שבה מארחים שחקנים מעולם הספורט, התארחו אצלנו 
שחקני כדורגל מקבוצת מכבי פתח-תקווה, בהם השחקן עומר 
גולן, לשעבר תלמיד בחטיבה. הכנו אמנה לספורט הוגן, שעליה 
ספורט  בתחנות  ופעילות  וקיימנו משחק משותף  כולם,  חתמו 
הקבוצה  שחקני  לאחר-מכן,  השחקנים.  הפעילו  שאותן  שונות 
התרגשות  משותף.  לשיח  בחדרי  התארחו  הוועדה  ותלמידי 

התלמידים הייתה עצומה.

יש לנו שולחנות משחק!
שני שולחנות משחק מרשימים הגיעו לחטיבה והחגיגה גדולה! 
ברצוני להודות לוועד ההורים על תרומתו הגדולה ביום ההורים, 
במכירת עוגות ושתייה בכניסה לבית-הספר. ההכנסות הנאות 
הוקדשו לקניית המשחקים עבור התלמידים. תודה לכולם על 

ההשקעה, ותודה מיוחדת לצדוק בן משה שסייע בכל דרך. 

תלמידי "פיינברג" לא נחים לרגע
תלמידי החטיבה שחגגו עם עמותת "עמך" וחתמו על אמנה לספורט הוגן, זכו בשולחנות 

משחק, תרומת ההורים • סמדר נחמיאס, מנהלת חטיבת "פיינברג-עלומים"

הנהגת ההורים של חטיבת "פיינברג-עלומים"
מבקשת להודות בשם כל ההורים והתלמידים

לעיתון כפר גנים, ל"רימקס עוצמה", ל"מעקות" ול"מאפה צרפתי" בלוחמי הגטו 
על תרומתם להשלמת הסכום החסר עבור רכישת שולחנות המשחק.

תודה!
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מדור חינוך

אירוע חנוכה בלתי נשכח התקיים בבית חינוך ממ״ד כפר גנים, 
כאשר תלמידי בית-הספר הגיעו, מלווים בהוריהם, לקבל יחדיו 

את החג הקרב ובא. 
740 התלמידים יצרו חנוכייה אנושית מרהיבה ביופיה, שהציגה 

מפגן עוצמתי, חברתי וצבעוני של ״ואהבת לרעך כמוך״. 
הילד״  ״צמד  להקת  של  המרכזי  המופע  הייתה  הערב  הפתעת 

שהציגו הופעה מרשימה.

בפינת החי בבית-הספר מגוון חיות : ארנבים, שפנים, אוגרים, 
שרקנים, תוכים וציפורים אחרות.

השונות  החיות  על  מידע  קטעי  תלויים  החי  פינת  בתוך 
שנמצאות בה.

מעל לפינת החי גג גדול ורשת מסביב למבנה, ואלה שומרים 
על החיות. פינת החי ממוקמת מתחת לעצים, והדבר מקשר את 

החיות לטבע. 
מאוד חשוב שהמבקרים בפינת החי לא ייגעו בחיות ללא צורך, 

כדי לא להפחיד אותן.
 

צריך  לשם  שנכנס  מי  שכל  התנהגות  כללי  החי  בפינת 
להקפיד עליהם:

יש לשמור על השקט.  •
•  אין לרוץ בפינת החי.

יש לכבד את רצון החיה ולא להציק.   •
•  יש לשמור על סדר וניקיון.

*הערת העורכת- כתבה מתוך עיתון מועדון עניין "כתבים צעירים" בבית-הספר "הדר". 
תודה למורה הילי גבזה, שמדריכה את המועדון, על ששלחה לנו עותק מן הגיליון.

חנוכייה אנושית

לדבר עם חיות

תלמידי "ממ"ד כפר גנים" לא הסתפקו 
בהדלקת החנוכייה המסורתית ויצרו מפגן 

מרהיב לכבוד החג • ערן חגג

פינת החי בבית הספר "הדר" מספקת 
לתלמידים רוגע, הנאה וחוויה של למידה 

ושל נתינה
• נועם אגבבה, כיתה ה1, בית-הספר "הדר"

חנוכייה אנושית | צילום: באדיבות בית ספר ממ"ד כפר גנים

בפינת החי של ביה"ס "הדר" 
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מדברי התלמידים שייצגו את החטיבה 
בוועדת ההסמכה לבית ספר ירוק-

שחק לוי: 

בהתחלה קצת חששתי לדבר מול 
הבוחנים, אך ברגע שהתחלתי לדבר 

היה כיף. חברי ההנהגה הירוקה 
מהווים חלק חשוב בקבלת ההסמכה 

ואני שמח שאני חלק מהנהגה זו.  

שחר ששון: 

אני מאוד נהנית בהנהגה 
הירוקה ואני שמחה 

שהשתתפתי בוועדת ההסמכה. 
מאוד התרגשתי כאשר דברתי 

מול הבוחנים. 

בוועדת ההסמכה | צילום: באדיבות חטיבת בן גוריון

חטיבת בן גוריון
אושרה כחטיבה ירוקה!

יישר כוח למנהלת החטיבה ברוריה גרשטיין ולצוות המוביל 
הסגנית מלכי רבינוביץ' והמורה דורית אבין! 

תהליך  את  התפעלות  מעורר  באופן  והובילו  פעלו  אשר 
הטמעת ערכי הקיימות.

כל  את  מרובה  בהצלחה  מילאו  הם  זה  בתהליך 
הקריטריונים:

1. תכנית לימודים שמכילה שלושה נושאי קיימות 
    בשכבות השונות.

2. העשרת והכשרת צוות המורים בנושאי הקיימות.
3. מימוש אורח חיים מקיים בבית הספר, כולל: צמצום    

    וחיסכון במשאבים, הפרדה למחזור והפחתת 
    הפסולת.

4. פרויקט קהילתי לשינוי סביבתי בשכונת כפר גנים, 
   בנושא: הפרדה למחזור והפחתת הפסולת.

5. מנהיגות ירוקה שמסייעת ומובילה את ההסברה 
    והעשייה למימוש אורח החיים המקיים בבית הספר.
6. נראות סביבתית באתר במחשב וברחבי בית הספר – 

   שילוט, קירות מדברים, המלצות ירוקות...
 

מעבר לערכים ולטיפוח אורח חיים מתחשב בסביבה, שילוו 
וישמשו את התלמידים, צוות המורים, ההורים והקהילה, התג 
הסביבה  להגנת  המשרד  מטעם  ארצית  הוקרה  הינו  הירוק 

ומשרד החינוך.
בעצם קבלת התג הירוק, מצטרפת חטיבת בן גוריון למגמה 
יירוק מוסדות חינוך ומוסדות ציבור ומוסיפה  העולמית של 

גאווה וערך מוסף ניכרים לחינוך העל יסודי ולעיר כולה.
                                                                
 בברכה,                                                                             
סיגל שפי אשר                                                                                                  
מנהלת המרכז לחינוך סביבתי                                                                                                     
אגף איכות הסביבה, עיריית פ"ת
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בס"ד

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

בס"ד

חפשו אותנו ב-

 
הזרקות

וחומרי מילוי
על ידי רופאה מומחית

ברפואה אסתטית
ודרמטולוגיה קוסמטית

ממש ליד הבית...

קוסמטיקה רפואית 

פצעי בגרות

הנודעים,  הבגרות  פצעי  אקנה, 
ביותר,  שכיחה  עור  מחלת  היא 
קוסמטית- בעיה  מהיותה  שלבד 
בעיה  גם  מהווה  היא  רפואית 
כבדות  השלכות  בעלת  חברתית, 
על הביטחון העצמי של הסובלים 

ממנה ועל מצב רוחם.
בעיקר  מתפתחים  הבגרות  פצעי 
בגיל הנעורים, אולם אינם בהכרח 
ומבוגרים  הגיל,  עם  נעלמים 
אקנה  להתפרצות  חשופים  רבים 
לאורך השנים, בעיקר נשים בגילי 

שלושים ומעלה.

השומני  החומר  של  מוגבר  ייצור  בשל  נוצרים  אקנה  פצעי 
"סבום" על-ידי בלוטות החלב, מה שגורם לסתימת הבלוטות 
חממה  מהווה  בעור  החסימה  העור.  נקבוביות  ולסתימת 

להתרבותם של חיידקי האקנה וליצירת דלקת ופצעים.
פעילות מוגברת של בלוטות החלב נגרמת בעיקר בשל שינויים 
הורמונליים אשר מתרחשים בגופנו לאורך השנים, ובשל נטייה 

תורשתית.
הם:  הפצעים  התפרצות  את  שמעודדים  נוספים  גורמים 
המחזור החודשי, גלולות למניעת היריון, שימוש יתר בחומרי 
ואיפור שומניים, תזונה לקויה, תרופות מסוימות,  קוסמטיקה 

לחץ נפשי וכדומה.
פצעי אקנה מופיעים בעיקר בפנים, אולם יכולים להופיע גם 

בחזה, בגב, בכתפיים ובמקומות נוספים בגוף.

נעשה  פרא-רפואית  קוסמטיקאית  על-ידי  באקנה  הטיפול 
בהתאמה אישית לפי מצב העור, חומרת האקנה והגורמים לה-

1. מסירים בפילינג קל את שכבת העור העליונה, מאפשרים 
מונעים  ובכך  החלב,  מבלוטות  סבום  של  חופשית  יציאה 

חסימה של הנקבוביות והתפתחות חיידקים.
2. מחדירים לנקבוביות העור חומר שמכיל תמצית טבעית של 

צמח הקולאוס שקוטל את חיידק האקנה.

כדי לשמור על הישגי הטיפול ואף למנוע התפרצויות חוזרות, 
על המטופל/ת להמשיך בטיפול מקביל בבית בתכשירים לעור 

אקנתי, שסוד הצלחתם נעוץ בשילוב ביניהם:
• סבון שמכיל חומרים ממיסי שומן אך אינו מייבש מדי.

• מי פנים להסרת תאי העור המתים ולפתיחת נקבוביות העור 
החסומות.

• משחה או ג'ל אנטי-בקטריאליים בעלי אפקט הבהרה למניעת 
כתמים.

• קרם לחות ללא שומן שמונע ייבוש, גירוי ואדמומיות אשר 
עלולים להיגרם בטיפול באקנה.
• חסם שמש קליל שאינו שומני.

באקנה אפשר לטפל, למנוע נזקים בלתי הפיכים לעור ולהגיע 
והן  ובמראהו  העור  בבריאות  הן   - ודרמטי  מהיר  לשיפור 

במועקה הנפשית אשר נלווית לסובלים מן הבעיה.

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

טיפול נכון באקנה מתייחס לא רק לפצעים עצמם, אלא גם מונע כתמים וצלקות שעלולים להישאר 
לאחר מיגור האקנה

נעמי עזר 

ימי  "תערוכת  את  התרבות  בהיכל  אירחה  תקווה  פתח  עיריית 
ילדות" שמתארת את ספרי הילדות הראשונים של ספריית "עופר".
התערוכה  נושא  את  להמחיז  נבחרו  "הדר"  בית-הספר  תלמידי 
בשיר ובמשחק מול נציגי התרבות ובפני כבוד ראש העיר שבירך 

על התערוכה. 
מקהלת בית-הספר הופיעה במחרוזת שירים, וילדי המועצה הציגו 
חנהל'ה  במבי,  פינוקיו,  אדומה,  כיפה  הסיפורים:  מתוך  דמויות 

ושמלת השבת ועוד.
הילדים הופיעו בשני סבבים וזכו למחמאות על ההגשה המכובדת 

והמרגשת.
תודה לגב' אתי נעימי, רכזת חינוך לחיים בחברה, לאילנה המורה 

למוסיקה ולמנהלת בית-הספר "הדר" יפעת ליצקי. 

ימי ילדות
תלמידי בית-הספר "הדר" כיבדו את ספריית 

"עופר" הוותיקה, כאשר המחיזו דמויות 
מסיפוריה המוכרים • אנה נבות

ברק נבות תלמיד כיתה ו וזוהר "פינוקיו" נבות תלמיד כיתה ג
עם ראש העיר איציק ברוורמן
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שושן ימין 29
פתח תקווה

לעיסויים התקשרו לשרון:לטיפולי אסתטיקה ויופי התקשרו לרחל:

03-9191960 • 050-6791266   050-3220268  
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ציפורניים בנייה וג'ל        מניקור ופדיקור      טיפול בפטרת       טיפולי פנים        הדבקת ריסים     

הסרת שיער בשעווה ולצמיתות         עיצוב וסידור גבות         איפור ערב וקבוע 

עיסויים: עיסוי מפנק, עיסוי רפואי      טיפולים ברפואה משלימה

למביא מודעה זו

חפשו אותנו ב-        ’ידי רחל מרכז טיפולים‘

לאזרחים ותיקיםמבצעים

במחירי השקה מיוחדים!
הסרת שיער בשיטת לייזר

לפגישת ייעוץ חינם
חייגי עכשיו!

להיות חלקה בלי בעיה

עיסוי מתנה
על כל רכישת סדרת טיפולים
להסרת שיער בשיטת לייזר

מבצע מפנק

בס"ד

בצליעה  נכנסה  לחייה,  המאוחרות  החמישים  בשנות  כ',  גברת 
והיא  ואדומות  נפוחות  כואבות,  היו  ברכיה  למרפאה.  חריפה 
המעיטה לצאת מביתה. לאחר שניסתה כל טיפול מערבי החליטה 

לבחון את הרפואה הסינית כמוצא אחרון לפני סכין הניתוחים.
טיפולים   15 עברה  שבה  וחצי,  חודש  בת  קצרה  תקופה  לאחר 
היא  ברכיים.  כאבי  נטולת  מלאה  לפעילות  חזרה  סיני,  בדיקור 

ממשיכה להגיע לטיפול חודשי משמר.

מהלך המחלה: 
באוסטיאוארטריטיס הסחוס החלקלק והגמיש שמצפה את קצות 
העצמות נשחק והעצם תחתיו נחשפת. חיכוך העצמות אלו באלו 
גורם לכאב, לשינויים ניווניים בעצמות ולמוגבלויות בגיל המבוגר.
בחלבון  עשיר  בינתאי  חומר  מצוי  שביניהם  תאים  בנוי  הסחוס 
שמאפשר ספיחת מים ומעניק לסחוס את יכולת התנועה ובלימת 
חלקה  תנועה  שמאפשר  סיכה  מחומר  ניזון  הסחוס  הזעזועים. 
במפרק. הסחוס נשחק באופן קבוע ונבנה מחדש, אך בגיל מתקדם 
קצב בניית הסחוס ואיכותו אינם מדביקים את קצב השחיקה ומצב 
למגע  רגישות  חריקות,  במפרק,  הגבלה  נוקשות,  כאב,  יוצר  זה 
ודלקות. על מנת להקטין את הכאב, לייצב את המפרק ולהגביל 
זה  תהליך  המפרק.  בקצוות  עצם  זיזי  מייצר  הגוף  התנועה,  את 
השרירים  ולהיחלשות  תנועתו  לצמצום  המפרק,  לתפיחת  גורם 

שמפעילים אותו.

טיפול:
בטיפול הרפואי המערבי - ניתנים משככי כאבים, תרופות נוגדות 
סטרואידים  מזריקים  חריפה  ובדלקת  איבופן(,  )וולטרן,  דלקת 
וניתן לחזור עליה עד  למפרק )פעולה שמשפיעה עד 3 חודשים 
את  שמסככת  היאלורונית  חומצה  מזריקים  או  בשנה(  פעמים   3
מנתחים  מועילים  אינם  השמרניים  הטיפולים  כאשר  המפרק. 

ומחליפים את מפרק הברך או מסירים את זיזי העצם.

על-פי הרפואה הסינית - באוסטיאוארטריטיס מדובר בפתולוגיה 
חסימתית שמונעת מחומרים מזינים, דם וצ'י, להזין את המפרק. 

מטרת הטיפול הסיני תהיה הגברת התנועה במפרק הפגוע על-ידי 
גמישות  הזנת המפרקים,  להאצת  בנקודות שגורמות  סיני  דיקור 

הרצועות והגידים וסיכוך המפרק, תרגול והנעת המפרק.
בנוסף מומלץ לבצע פעילות גופנית מותאמת ולשמור על משקל 

גוף תקין.
חימום המפרק הפגוע יכול להקל זמנית על חוסר הנוחות והכאב, 
וכן ניתן לנסות ולהשתמש בתוסף שעוזר בבניית הסחוס ומכיל 

גלוקוזמין כונדראיטין וחומצה היאלורונית.

הטיפול באמצעות הרפואה הסינית נמצא יעיל מאוד בשיקומו של 
המפרק הפגוע בטווחי זמן קצרים יחסית הן מבחינה סימפטומטית 

והן במניעת החמרת המצב בעתיד.

בריאות לפני הכל

אלון לרנר מומחה לטיפול ברפואה סינית, ניסיון של 16 שנה 
www.alon.l-a.co.il / 0522-904008

אלון לרנר

"במקום שבו אין תנועה- יש כאב" )פתגם סיני עתיק(
אוסטיאוארטריטיס, שחיקת סחוס המפרק, היא מחלת פרקים ניוונית שסיבתה אינה ידועה ומרבית 
החולים בה הן נשים. המחלה פוגעת בעיקר במפרקים הגדולים נושאי המשקל שתנועתם רבה או 

דווקא כתוצאה מפעילות מועטת כגון בישיבה ממושכת, וכחלק מתהליך ההזדקנות

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

הטבה לקוראי עיתון כפר גנים
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קופון הפתעה
מתוקה

גביע גלידה כדור אחד מתנה
בהצגת קופון זה
בתאריך 20.1.15

* קופון אחד למשפחה
*התמונה להמחשה בלבד *ט.ל.ח
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את דירתם של דינה ומאיר קיבלתי לידיי כחלל אחד גדול עם 
לפנות  תעוזה  שהפגין  מאיר  זה  היה  שבורים.  פנימיים  קירות 
קירות פנימיים ובכך לאמוד את גודל החלל כולו, שהיה במקור 
בן חמישה חדרים, ותוכנן להפוך לדירת שלושה חדרים מרווחת, 

בסגנון בית מלון.

בפגישתי עם הזוג, שעומד לקראת הגיל השלישי, הודגש הרצון 
לארח  אפשר  שסביבו  כזה  גדול,  אי  שכולל  ונוח  גדול  למטבח 
ביום-יום. הנכדים, הילדים וכן החברים הרבים פוקדים את הבית 
לעיתים קרובות, סועדים סביב השולחן ומבקשים לשבת בקרבת 
הטורח במטבח. בנוסף, נדרש אחסון רב לכלי אוכל ולמזון יבש 

ואחסון מקצועי ליינות. 

המטבח
בהתבוננות ראשונית היה לי ברור, שמיקומו הנוכחי של המטבח 
המטבח  מיקום  וששינוי  הדיירים,  לבקשות  מענה  נותן  אינו 
ייטיב עם אורח החיים שלהם ויתן מענה לצרכיהם. מיקום חדש 
יאפשר  וכן,  שלם,  קיר  על  ארונות  לנגר  יאפשר  יותר  ומרווח 
לספח למטבח חצי חדר צמוד, שיתפקד כמזווה ובכך יפתור את 
של  החלום  הגשמת  התאפשרה  גם  זה  במיקום  האחסון.  בעיית 
דיירי הבית לאי גדול לאירוח. תוכנן עבורם דלפק ארוך במיוחד, 

סביבו מסובים שישה סועדים, בסמוך למרפסת הסלון, תוך שהוא 
משקיף לנוף.

המיקום הישן למטבח פינה את מקומו לשולחן אוכל גדול במרכז 
החלל. כזה שמזמין לאירוח רב משתתפים. 

סוויטת המלון
יחידת ההורים הורחבה והתפרסה על שני חדרים, כסוויטת בית 
מלון, שכוללת חדר ארונות מרווח וחדר רחצה מפנק עם עמדת 

זוג כיורים. 

לסלון  הנגישות  לנוף,  הצופה  המרחב  הנוחות,  והארגון,  הסדר 
ולסועדים על האי, מרכוז שולחן האוכל לאירוח וסוויטת השינה 

המרווחת, הפכו את ההתנהלות בבית לחוויה של מלכים.

זה לא רק בית, זה ארמון
מה עושה את המטבח לכזה שתענוג לבשל ולאפות בו?  איך שולחן האוכל מזמן אליו 

אורחים? ואיך תרגישו כמלכים בשעות המנוחה?

ציקי אורון- מעצבת פנים וסטייליסטית
טל: 054-2424976

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

                                     המטבח החדש    מטבח צמוד מרפסת עם נוף

תכנון מיקום המטבח 
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הגבהה שקופה לא מסתירה את הנוף, הגבהה מזכוכית מחוסמת בגובה 35 ס"מ

054-2475997

 סורגים שקופים לשקט נפשי בחדרים

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

התקינו הגבהת "              " ותהיו רגועים

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

פוחדים להשאיר את הילדים במרפסת???

בנוסף

ציקי אורוןציקי סטייל

פרופילי גבס לתאורה נסתרת: בני טבת   

במרכז לקוסמטיקה ניתן לרכוש את המייקאפ המהפכני
דרמה קולור מבית:

להתאמת מייקאפ חייגי: 077-4121800

כפר גנים ג‘, פתח תקווה 

חדש בפתח תקווה!

 לכיסוי מושלם, היחיד בעולם למראה עור חלק, 
מעלים כתמי פימנטציה ופגעי עור
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הרשות  ראשת  שטה,  תמנו  פנינה  ח"כ   - הכנסת  יו"ר  סגנית 
לשוויון מגדרי במשרד ראש הממשלה - הגב' ורד סוויד וחברת 
אלינו  הגיעו  דוידאי  אורנה  עו"ד   - פתח-תקווה  העיר  מועצת 
מנהיגות  קהילת  של  הפתיחה  בערב  אותנו  לכבד   ,7.12.14 ב- 

היום והמחר.

את הערב פתחנו יוזמות ומובילות הקהילה: רחל אמרני- מנהלת 
בית-הספר לשגרירים צעירים, רחל וינר- הבעלים והמנהלת של 
קלינאית   - שדה  אילת  ואני,  השן  לבריאות  מומחים  מרפאת 
החשיבה  על  כשהסברנו  גנים,  כפר  עיתון  ועורכת  תקשורת 
הקמנו  הקהילה  את  מטרותיה.  ועל  הקהילה  הקמת  שמאחורי 
שלושתנו מתוך אמונה, שכדי ליצור עולם שוויוני וטוב יותר, 
לקידום  הכלים  ואת  הידע  את  הצעיר  לדור  כבר  להעניק  יש 

שוויון מגדרי ולמען תרומה לחברה.
מנהיגות  נשים  של  מתחלף  פאנל  שבהם  מפגשים  נקיים  אנו 
בתחומי החיים השונים, בשיתוף עם מעגל נשים מובילות ועם 
סיפורן  את  תחשופנה  הנשים  המחר.  מנהיגי  ונערים  נערות 
האישי בדרכן אל ההצלחה, תיצורנה עבור הצעירים רשת של 
החברה  למען  משותפות  פעילויות  איתם  תערוכנה  מנטורינג, 

ולמען שוויון מגדרי, ותענקנה להם ידע וכלים להצלחה.

במפגשים אלה יתקיים גם נטוורקינג בין הנשים הבוגרות, שאנו 
רואות בכולן משתתפות פעילות בקהילה, ותווצר רשת חברתית 

וכלכלית, שבה הן תוכלנה להיעזר זו בזו.

בערב הפתיחה ברכה את הקהילה החדשה גב' דפנה ברוורמן, 
נשיאת ארגון המתנדבים בעיריית פתח-תקווה. 

שנשים  על-כך  מצרה  היא  כי  ציינה,  דוידאי  אורנה  עו"ד 
מוכשרות נוספות לא נכנסו למועצת העיר, מאחר שלא הוצבו 
במקומות ריאליים, והדגישה את החשיבות של "נשים תומכות 

בנשים".
הגב' ורד סוויד ספרה על תפקידה המיוחד למען שוויון מגדרי, 
שלנו  הקהילה  למפגשי  להגיע  להמשיך  רצונה  את  הביעה 
הממשלה.  ראש  עם משרד  לפעילות משותפת  אותנו  והזמינה 
את הערב חתמה ח"כ פנינה תמנו-שטה, תושבת פתח-תקווה, 
שספרה על דרכה מאז הייתה פעוטה באתיופיה. ח"כ תמנו-שטה 
רגשה את כולן בדרך הלא פשוטה שעברה עד להגעתה למעמדה 
מטרות  והצבת  גבוהות  שאיפות  בזכות  זאת  היום,  המכובד 

ברורות, כשברור לה, בגיל 33, ששיאים רבים עוד לפניה.

מיוזמה לפעילות
היא  סוויד,  הגב'  עם  לערוך  הספקנו  ראשונה, שכבר  בפגישה 
ספרה על פעילות הרשות לשוויון מגדרי, חלקה חוויות אישיות 
כמו-כן,  הצעירים.  והשגרירים  השגרירות  עם  דו-שיח  וניהלה 
העלתה מספר הצעות לפעילות משותפת והסדרה של פגישות 

קבועות אתה, ואנו מאוד מודות לה על-כך.

קהילת מנהיגות היום והמחר תהווה גשר עבור הנערות הצעירות 
והנערים הצעירים, שימשיכו לדון בנושא, לפתח אותו ולפעול 

ברוחו במהלך פעילויות בית-הספר לשגרירים צעירים. 

הנשים החזקות של היום תצמחנה את הנשים החזקות של המחר!

"מנהיגות היום והמחר"
ערב פתיחה לקהילה, שמטרתה להצמיח דור חדש של נשים משפיעות ומובילות בכל תחומי 

החיים, נערך בבית-הספר לשגרירים צעירים בכפר גנים
• אילת שדה

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

רחל וינר, רחל אמרני ואילת שדה, מייסדות קהילת "מנהיגות היום והמחר"

חברות הפאנל והשגרירים בערב הפתיחה

בפגישה עם ורד סוויד 
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מצב  עם  להתמודד  ועלינו  תפנית  מקבלים  כשהחיים  קורה  מה 
מגלים שלמשפחה שלנו  כשאנו  קורה  מה  אליו?  התכוננו  שלא 

הצטרף ילד עם צרכים מיוחדים?
פתרונות  בנמצא  אין  רבות  פעמים  כי  מוכיחה,  המציאות 
בכך  די  אין  כמו-כן,  הללו.  מהילדים  חלק  עבור  שמתאימים 
שהמשפחה כולה מתמודדת עם הקושי, לרוב לא קיימת עבורם 

רשת תומכת, כזו שגם תוכל ליידע אותם לגבי זכויותיהם.

 250 כ-  נכחו  ושבו  עמישב,  במתנ"ס  שהתקיים  מרגש  בערב 
עם  לילדים  הורים  קהילת  בפתח-תקווה  הושקה  משתתפים, 

צרכים מיוחדים. 
את  שחוו  הורים,  קבוצת  של  פרטית  ביוזמה  הוקמה  הקהילה 
הקשיים במשפחה עם צרכים מיוחדים ואת החסר במענה מתאים, 
ושרצו לקדם את תחום החינוך המיוחד בעיר. את פעילותם הם 
עושים בהתנדבות, על חשבון זמנם הפרטי, מתוך הבנה לצורך 

הרב ולחשיבות שיש בעשייתם.
"התחלנו כגרעין של מספר הורים", סיפרה לי ציפי כץ, מטפלת 
ואימא מיוחדת בעצמה, שמכירה את הנושא משני  רב-תחומית 
צדי המתרס, "לא ויתרנו עד שזכינו להכרה, ללווי ולתקציב מאגף 
מנהיגות  קורס  ערכנו  שבמסגרתו  קשר,  לארגון  פנינו  הרווחה. 
הורים, ושם קיבלנו ידע מקצועי וכלים לפעולה. קבוצת ההורים 
פעילות  כמו-  נושאים  על-פי  פעולה  לוועדות  מחולקת  שלנו 
בשעות הפנאי אחר הצהריים ובחופשות, ליווי הורים לוועדות, 
ליווי רגשי, מתן ידע לגבי זכויות וכדומה. אנו נדאג לכך שיינתן 
מענה לכל הילדים, גם לאלה שאבחנותיהם וזכויותיהם מוגדרות 
ובעיות  למידה  לקויות  התפתחותיים,  עיכובים  עם  לילדים  וגם 

קשב ש"נופלים בין הכסאות". 

חי,  ומטי  בגים  אופיר  ביותר,  נרגשים  הנחו,  ההשקה  ערב  את 
הורים מיוחדים וחברים בקבוצת המנהיגות, שהסבירו כי כוחות 
הקבוצה המשותפים נותנים להורים תחושה של ערבות הדדית, 
כוח ותפיסה חדשה, שלפיה בידי ההורים לקבוע את סדר היום 

ולהוביל לשינוי. בין היתר הציגו את חזון הקבוצה-

חזון הקבוצה
"אנו קבוצת מנהיגות הורית בעיר פתח-תקווה, שמייצגת את 

המשפחות לילדים ולבוגרים עם צרכים מיוחדים. 
הקבוצה פועלת ליצירת חברה מכירה, מכילה, מעורבת 

ומודעת לצרכי הילדים ומשפחותיהם. 
אנו מחויבים לשיפור איכות חייהן של המשפחות ולהעצמתן".

העיר  ראש  וסגן  ברוורמן,  איציק  העיר,  ראש  בנוכחותם  כבדו 
וראש מנהל החינוך, איציק ישראל, שציינו את רגישות הנושא 
ואת החשיבות שבמתן סיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הם 
הדגישו את הסיוע שניתן לילדים אלה על-ידי הרשות המקומית, 

ברכו את הקהילה החדשה והבטיחו להמשיך להעביר תקציבים 
לנושא.

מנהיגות  עם  בשיתוף  שפועל  חברתיים,  לשירותים  האגף  את 
בחוויה  שחלק  שוקר,  אשר  הרב  האגף,  ראש  ייצגו  ההורים, 
האישית שלו כאח למבוגר בעל צרכים מיוחדים, וסמדר סעצ'י, 

עובדת סוציאלית, רכזת קהילה נגישה, שמלווה את הקבוצה.

)קלינאית  סגל  אורנה  הופיעו  הערב  של  השנייה  במחציתו 
אימהות  שתי  ובמאית(,  )שחקנית  נוימן  ויפעת  תקשורת( 
מיוחדות מהיישוב הושעיה, בהצגה מרגשת שאותה יצרו בעצמן- 

"אם אנחנו כבר כאן, אז למה לא ליהנות מזה?"
דרכי  על  מספרת  גלפנד,  חנה  בנגינה  לוותה  אותה  ההצגה, 
ההתמודדות של הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הסיפורים, 
שלקוחים כולם מחייהן האישיים של אורנה ויפעת, הועברו לקהל 

בהומור דרך קטעי משחק, סיפורים ושירים.  

המיוחדות  המשפחות  עבור  תקווה  ומלא  מרגש  ערב  זה  היה 
הרבות בפתח-תקווה.

מחשב מסלול מחדש...
קהילת הורים מיוחדים, מובילי שינוי, הושקה בפתח תקווה.

עכשיו יש מי שידאג לצרכיהם של הילדים המיוחדים ולבני משפחותיהם
 • אילת שדה

דרך יצחק רבין 4, בתחנת דלק פז, נווה עוז פתח תקווה
שעות פעילות: יום א' - יום ה' 07:30 - 18:00, יום שישי 07:00 - 16:30

טל'. 053-7436919 ׀ פקס. 03-9225160

שירותים מיוחדים
קבלת כרטיסי אוטוקר, שטיפומט ופזומט • שטיפת רכב עם אפשרות למנוי

הסדרי שטיפת רכב עם מוסכים וחברות • טיפול ברכב אחרי הצפה 

בקניית מנוי רחיצה (לא מוגבל בזמן)
מבצע חורף!

הטבה
לתושבי כפר גנים

למציג מודעה זו

10% הנחה
לשטיפה כללית של הרכב

שטיפת רכב חיצונית ופנימית
ווקס לרכב

חידוש פנסים
ניקוי ריפודי רכב

ניקוי ריפודי רכב מעור
פוליש ווקס לרכב

דיטיילינג לרכב
טיפול וניקוי לצמיגי הרכב

שטיפת רכב חיצונית
טיפול וניקוי לחלקי הפלסטיק ברכב

אפשרות לניקוי פנים בלבד
שאיבת אבק מהרכב

מחלקת VIP והאספרסו על חשבוננו

שטיפת רכב חיצונית ופנימית
ווקס לרכב

חידוש פנסים
ניקוי ריפודי רכב

ניקוי ריפודי רכב מעור
פוליש ווקס לרכב

דיטיילינג לרכב
טיפול וניקוי לצמיגי הרכב

שטיפת רכב חיצונית
טיפול וניקוי לחלקי הפלסטיק ברכב

אפשרות לניקוי פנים בלבד
שאיבת אבק מהרכב

מחלקת VIP והאספרסו על חשבוננו
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• שירן רובינשטיין

 המשך בעמוד הבא <

LOVE
הבלונד הנצחי, השפתון הוורוד, ההליכה הזקופה והגוף החטוב. 
לא להאמין, שנערת הזוהר לשעבר ואשת העסקים בהווה חוגגת 
יום הולדת 60. אנחנו יושבות במסעדת "סיטארה" במתחם הסי 
אנד סאן בקרבת מגוריה של רוזנבלום. אף אחד מהיושבים לא 
יכול להתעלם ממנה, אנשים מגיעים לשולחן ומחמיאים לה כמה 
היא יפה, המלצר מביא לשולחן פינוקים על-חשבון הבית. היא 
נחמדה לכולם, מתמוגגת, כאילו זו לה הפעם הראשונה. "זה כיף 

תמיד, וזה כיף להיות בת ששים ולקבל מחמאות".
נראה שהיא מסתכלת על החיים במשקפיים ורודים. לא משנה 
טובות  גם כשזה על התקופות הפחות  אנחנו מדברות,  על מה 
בחייה; על הילדות הקשה, על המשבר בעסקים, על הגירושין, על 
הביקורות עליה. היא מדברת על הכול בהשלמה, באופטימיות, 
ללא כעס. מדי פעם צוחקת את הצחוק המתגלגל שלה, מסתכלת 
על הים ואומרת: "תראי כמה יפה הים". כאילו שום דבר לא יפגע 
בשלווה הזו שלה. שלווה נאיבית שמבליטה את הפער בין הדמות 
שלה כאשת עסקים ממולחת ומצליחה, שלא חוששת לומר מה 
שהיא חושבת, למי שרוצה להיות בעיקר "תמיד אישה", ועדיף 

יפה.
פנינה רוזנבלום נולדה ב-30 בדצמבר 1954, בפתח תקווה, לתקווה 
כשהייתה  גרמני(.  )ממוצא  רוזנבלום  ולצבי  עיראקי(  )ממוצא 
בת שנה ושמונה חודשים עזב אביה את הבית וניתק קשר עם 
המשפחה. רוזנבלום מספרת שגדלה בצריף ברחוב גוטמן ואחר-
כך ברחוב מונטיפיורי ושהייתה לה ילדות קשה מאוד של שנות 
ה-50. היא למדה בבית-הספר "קרול", ב"עמל" ובתיכון "אבוקה", 
עדיין  ממנה,  הצעירה  אחותה,  בפתח-תקווה.  חיה   16 גיל  ועד 

מתגוררת בעיר.
קריירת הדוגמנות שלה החלה עת נבחרה להיות "מלכת המים", 
שם  הברית,  ובארצות  בישראל  מובילה  לדוגמנית  הפכה  והיא 
במספר  היא השתתפה כשחקנית  שנים.  התגוררה במשך חמש 
סרטים, עסקה באותה תקופה בפעילות ציבורית, ביחסי ציבור 
"ראש  מודרניים",  "זמנים  למגזינים  טורים  וכתבה  ובעיתונות 

אחד", "מוניטין" ו"לאשה". 
לפני 25 שנים הקימה את חברת הקוסמטיקה על שמה - "פנינה 
רוזנבלום בע"מ" שאותה היא מנהלת עד היום. ההתחלה הייתה 
ממאה  יותר  העסיקה  ובשיאה  סנטר,  בדיזינגוף  קטנה  בחנות 
עובדים עם אלפי נקודות מכירה ברחבי הארץ. ב-2007 התחילו 
בית-הספר  של  הסתבכות  נכונות,  לא  השקעות  רעות;  שנים 

לקוסמטיקה, פשיטת רגל של חברות שהיו חייבות לה כסף ועוד. 
כל אלה הביאו להפסדים של מיליונים ורוזנבלום נאלצה למכור 
נכסים רבים ובהם את הווילה המפוארת שלה ברמת גן. כמו-כן, 
רוזנבלום נפרדה מהמשרדים המפוארים במתחם הבורסה, עברה 

למשרדים צנועים יותר בראשון לציון ועשרות עובדים פוטרו.
יותר מחוזקת. היא  יצאה רק  רוזנבלום, פייטרית אמתית,  אבל 
שיקמה את העסקים, הביאה אותם לשגשוג מחודש עם מחזור 
מזון   - חדשים  לתחומים  להתרחב  החלה  ואף  מרשים,  שנתי 
אתר  ואפילו  תחתונה  הלבשה  מצעים,  לכלבים,  אוכל  בריאות, 

 .LOVE שידוכים- פנינה
מאומצים.  ילדים  שני  חיים,  משה  לשעבר,  ולבעלה  לרוזנבלום 
להיכנס  כושלים  וניסיונות  אינספור הפלות  1993, לאחר  בשנת 
חודש.  בת  כשהייתה   )21( חן  את  באוקראינה  אימצו  להיריון, 
וחיים  רוזנבלום   .)19( גל  את  באוקראינה  אימצו  מכן  לאחר 
התגרשו, נישאו בשנית ושוב התגרשו. לפני 10 שנים היא נישאה 

לאיש העסקים רוני סימנוביץ', גרוש ואב לשלושה ילדים.
לאחרונה ראינו אותה משתתפת בתוכנית "המירוץ למיליון" יחד 
עם בתה חן, וכבר בפרק הראשון נפלה, שברה את היד ונאלצה 

לפרוש מהתחרות.

מתסכל לפרוש בפרק הראשון? חששת לאכזב את חן?
הייתי  ניתוחים,  שני  עברתי  נפילה,  סתם  הייתה  לא  זו  "ברור. 
חודשיים עם גבס ויש לי פלטינה ביד. ובטח, הרגשתי שאכזבתי 

קצת את חן". 

השתתפת גם ב"רוקדים עם כוכבים", ולמרות הפוטנציאל 
גם שם הודחת בפרק הראשון.

"לדעתי השופטים היו קצת לא הוגנים והחמירו איתי. אני לא 
רקדנית כל-כך גרועה. אני לא רגילה לריאליטי. זה לא בשבילי".

אז מה בכל זאת משך אותך לריאליטי? אני מניחה שאת לא 
זקוקה לפרסום.

ל'מרוץ  לרקוד.  אוהבת  אני  כי  הלכתי,  כוכבים'  עם  "ל'רוקדים 
ושכנעה  ללכת  היא רצתה מאוד  חן,  בגלל  רק  למיליון' הלכתי 
ריאליטי  ולתוכניות  הגדול'  ול'אח  של'הישרדות'  עובדה  אותי. 

אחרות לא הלכתי, למרות שהציעו לי. זה לא מעניין אותי".

אבא שלך נטש אתכם כשהיית ילדה. כמה הוא היה חסר לך?
"כשהייתי בת שנה ושמונה חודשים אבא שלי עזב אותנו, אבל 
אימא שלי הייתה אישה מדהימה ונתנה לנו הכול. כשאת לא חיה 
עם אבא, את גדלה לתוך זה וזה מה שאת רגילה אליו. זה כמו 

שאת גדלה להיות מפורסמת. את לא מכירה משהו אחר".

היו לך כעסים?
מבחינתי  החיים  אלה  משלהם.  דינאמיקה  לחיים  שלא.  "האמת 
וזהו. מתמודדים. לאימא שלי, לעומת זאת, שנפטרה בשנת 99, 

היו כעסים באופן טבעי".

נסעת אחרי אבא שלך לגרמניה, בגיל מאוחר, וגילית שיש 
לך אח למחצה.

"כן. עד גיל 29 לא הכרתי את אבא שלי, הסתקרנתי להכיר אותו 
שנפטר.  עד  יחד  טובות  שנים  עשר  לנו  היו  לגרמניה.  ונסעתי 
הוא היה איש נחמד וחיובי. יש לי מאבא אח למחצה, הייקו, איש 
משפחה נחמד, אבל אנחנו לא ממש בקשר. כל אחד עסוק בחייו".

איזו אימא את?
שהם  מה  כל  לעשות  לילדיי  נותנת  שלא  שמרנית  אימא  "אני 
שיהיו  דורשת  אבל  וחמה,  אוהבת  מאוד  אימא  אני  רוצים. 

מחונכים".

עסוקה  ומאוד  מפורסמת  חשופה,  אישיות  היותך  עצם 
הפריעה לילדייך?

"לדעתי לא. הם רגילים לזה, הם נולדו לתוך זה והם לא מכירים 
משהו אחר".

סיפרת לילדייך שהם מאומצים מההתחלה?
"ברור. זו לא הייתה שאלה בכלל. זה חייב להיות ככה וזה הכי 

נכון. ככה מגדלים ילדים. לא מסתירים מילדים שום דבר".

בצעירותך היית נערת זוהר. מה את מרגישה עם זה היום?
"האמת שלא הרגשתי נערת זוהר. הייתי תמיד נערה רצינית. אבל 

כן, הייתי תמיד יפה. מה זאת אומרת הייתי... אני עדיין יפה".

היופי פתח לך דלתות.
"ברור, ואין רע בכך".

לדעתך  האם  היופי.  בתעשיית  קשורה  שלך  הקריירה  גם 
אישה צריכה להיות יפה כדי להצליח?

"זה חשוב שאישה תהיה יפה, אבל אם לא נולדת יפה אז לפחות 
תייפי את עצמך. היום הקוסמטיקה והעולם מאפשרים לך להיות 

אסתטית".

אז מה, יופי הוא תנאי להצלחה? האם ההצלחה אינה תלויה 
דווקא בתכונות מסויימות ובכישורים מסוימים?

"כן. אני אומרת שחשוב להיות יפה, אבל יש תכונות חשובות לא 
פחות- נחישות, רצינות, אמינות, אמביציה".

מתי החלטת להיות אשת עסקים?
עצמה.  בזכות  שעומדת  עצמאית  אישה  להיות  רציתי  "תמיד 
שאלו  אותי.  שמחקים  לב  שמתי  עצמי.  בזכות  להצליח  רציתי 
וזה נתן  אותי באיזה איפור אני משתמשת ואיך אני מתאפרת, 
לי את הרעיון לעשות מוצרים משלי עצמי. עם כל הצניעות, אני 

חושבת שיש לי מוצרים נהדרים".

את דוגמה למישהי שהתחילה מלמטה והצליחה. 
"עשיתי הכל בעצמי. אף אחד לא נתן לי מעולם שום דבר. צריך 

להילחם. זה לא מובן מאליו. זו המון עבודה, השקעה וחריצות".

מהן התכונות שעוזרות לך כאשת עסקים? 
"גם פרפקציוניזם וגם אני חושבת שאני מאוד מוכשרת ומנהלת 
טובה. יש לי הרבה כישרונות. מעבר לזה שאני אמינה וחרוצה 

ומילה אצלי זו מילה".

באותה  הרגשת  איך  בעסקים.  קשות  שנים  כמה  לך  היו 
תקופה?

"היה קשה מאוד. זה לא קל להפסיד כסף כמו שלא קל לעשות 
כסף. אין איש עסקים אחד שלא עבר תקופות קשות. לא תמיד 
את עושה את השיקול הנכון בהשקעה שאת עושה. החוכמה זה 
לדעת לצאת מזה, והרבה לא יודעים את זה. צריך חוסן וצריך 

להאמין בעצמך ובעסק".

מישהו תמך בך?
"ברור. בעלי, הילדים והעובדים. בעלי והילדים הם העוגן שלי".

נראה שמעז יצא מתוק. העסקים חזרו למסלולם, התרחבת 
מעבר לעסקי הקוסמטיקה, למזון בריאות, לאוכל לכלבים 

ואפילו הקמת אתר שידוכים.
"אני מאוד גאה בזה ויש לי גם ליין של מצעים והלבשה תחתונה. 

אתר השידוכים זה עסק בן שנה ומאוד משמעותי עבורי".

מה פתאום עסקי שידוכים?
גם  לי  יש  זה.  את  אוהבת  אני  כולם.  את  משדכת  תמיד  "אני 
VIP שאני מטפלת בהם באופן אישי. אני קואצ'רית טובה. רציתי 
בעיה  זו  ללבי.  קרוב  הכי  הדבר  וזה  באינטרנט  משהו  לעשות 

רצינית לאנשים למצוא שידוך. 
דרך אגב, החברה שעיצבה לי את האתר יושבת בפתח-תקווה, 
ובסוף החודש אני מעלה לאתר עוד תוכנה שנקראת צ'אט או ליין 

אינבוקס שתאפשר לאנשים לשוחח דרכה".

יכול להיות שתחזרי לטלוויזיה בתוכנית שידוכים?
חיים,  ניסיון  הרבה  לי  יש  חדשים.  דברים  לנסות  אוהבת  "אני 
זה  בגלל  מהדרך.  ליהנות  מנסה  ואני  דברים  הרבה  עברתי 
מהשגרה  אותי  מוציא  זה  לפעמים,  ביזנס  שואו  גם  עושה  אני 
ומהעבודה ונותן לי הרבה סיפוק. אני מאמינה שבעתיד תהיה לי 
תכנית טלוויזיה משל עצמי בתחום השידוכים. זה תחום בעייתי 

שגדל ומתפתח".

פנינה
מהצריף ליד השוק בפתח-תקווה, כילדה שגדלה ללא אב, שנטש את המשפחה בילדותה, 

דרך דוגמנות צמרת ונערת זוהר הפכה לאשת עסקים מצליחה בתחום הקוסמטיקה. 
פנינה רוזנבלום חוגגת בימים אלה יום הולדת 60 ושועטת קדימה גם לתחום השידוכים
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עם  מדברת  עיתונים,  קוראת  בבוקר,   7.00 ב-  מתעוררת  "אני 
העובדים, עם כל הסוכנים שלי ועם הקניינים. יש לי נהג ועוזר 
לפגישות,  מהבית  אותי  אוסף  בדרך-כלל,   ,10.00 אישי שבשעה 
ואז אני בסבב פגישות ובעבודה וחוזרת הביתה בסביבות 19.00. 
זה מעייף ובשעה 23.00-22.30 אני הולכת לישון. אנחנו לא נוהגים 

לצאת הרבה בערב, רק לפעמים לסרט, לפרמיירה או לחתונה".

אז מה את אוהבת לעשות בזמנך הפנוי?
אני,  בשישי  למשפחה.  לבשל  חברים,  להזמין  בבית,  "להיות 

בדרך-כלל, מבשלת".

עם  האירוויזיון  בקדם  שלך  ההשתתפות  את  ישכחו  לא 
האוברול הכחול שרה את "תמיד אישה". 

ולא אעשה  זמרת  לא  יודעת שאני  אני  אוהבת לשיר.  "אני פשוט 
קריירה מלהיות זמרת, אבל כל פעם שיזמינו אותי לשיר, אני אשמח".

ושאוהבים  ברצינות  אותך  לוקחים  שלא  נראה  לפעמים 
לצחוק עלייך, אבל נראה שאת צוחקת אחרונה.

"כן זה נכון. אני לא חושבת שלוקחים אותי לא ברצינות, אולי 
שאת  כמו  באמת  אז  ברצינות,  אותי  לקח  שלא  מי  אבל  פעם. 
אומרת- צוחק מי שצוחק אחרון. זה לא מעניין אותי, העובדות 
יש   ותוצאות.  עובדות  בזכות  נמדדת  ואת  עצמן  בעד  מדברות 
אנשים קנאים וצרי עין. תמיד צריך לדעת שלא כולם ייפרגנו 

לך. אני עושה מה שבא לי בסופו של דבר".

עשית הרבה בחיים.
שמה  ברור  חוויתי.  ניסיתי,  מיציתי,  עשיתי.  שלא  משהו  אין  "כן. 
שעשיתי בגיל 20, זה לא משהו שאני עושה או נהנית ממנו היום. 
לכל גיל יש את הרצונות שלו, ובהחלט מרגישה שטרפתי את החיים".

ניסית כמה פעמים להיבחר לכנסת, הקמת מפלגה וכיהנת 
היה  למה  הליכוד.  ברשימת  כנסת  כחברת  חודשים  מספר 
האם  לקדם?  רצית  מה  כנסת,  כחברת  להיבחר  לך  חשוב 

נראה אותך שוב בפוליטיקה? 
את  לקדם  רציתי  משלי.  עצמאית  ברשימה  לבד  רצתי  "קודם 
וזקנה,  בעוני  המלחמה  כמו  לי  שחשובים  החברתיים  הנושאים 
כדי שיזדקנו פה בכבוד. חשוב לי גם לדאוג לעסקים הבינוניים 
והקטנים שמאוד סובלים. המפלגה שלי עוד קיימת ויכול להיות 
שארוץ אתה עוד פעם, אבל לא שוב עם הליכוד, כי אני לא אוהבת 
את השיטה של הפריימריז.  זו דרך בעייתית שקשה בה להיבחר".

יש עוד שאיפות?
"להיות קודם כל בריאה ושהמשפחה שלי תהיה בריאה. החודש 
רוני ואני חוגגים 10 שנות נישואין, ו-25 שנים לחברה שלי. אז 
ושאני  לפרוח  ימשיך  שלי  שהעסק  לפרוח,  תמשיך  שהאהבה 
אמשיך לפרוח. אני רוצה שכולם יקנו את המוצרים שלי, כי יש 
ורווקים ישתדכו דרך אתר  ושרווקות  לי מוצרים מאוד טובים, 

ההיכרויות שלי. שנהיה בריאים ושנמשיך להצליח".

מה מרגש אותך?
"העסק שלי מרגש אותי, אתר השידוכים שלי מרגש אותי. אני 
אוהבת מוזיקה, אני אוהבת אהבה, להיות מאוהבת. הרבה דברים 

מרגשים אותי".

ששבר  משהו  היה  פיל.  של  עור  עם  כאחת  מצטיירת  את 
אותך?

את  הייתה  בהחלט  אבל  אותי,  שבר  ממש  שזה  חושבת  "לא 
התקופה הקשה שעברתי בעסקים, של הפחד והדאגה לא להיות 
חייבת לאף אחד, והמוות של אמא שלי. גם הגירושין שעברתי 

לא היו דבר נעים".

מתי את בוכה?
"אני מאוד רגשנית, בעיקר עם אנשים שאני אוהבת. אם בעלי 
מרגיז אותי או הילדים שלי, למשל. אני בוכה אם אני רואה סרט 
שאנשים  לראות  לי  קשה  לעוני.  רגישה  מאוד  גם  ואני  עצוב 

ברחוב מבקשים נדבות. בחו"ל אני רואה את זה הרבה".

היה לך פעם איזה מודל לחיקוי? 
"אהבתי את גולדה מאיר. לא את איך שנראתה, אלא את האישיות 

שלה, את החוזק שלה, את העוצמות שלה".

מריאנו  עלייך  שעשה  המפורסם  החיקוי  על  חשבת  מה 
בארץ נהדרת?

"שהוא על הכיפאק. צחקתי כמו כולם".

את רחוקה מלהראות בת 60. את חוששת מההזדקנות?
"אני לא חוששת מהגיל או מלהזדקן. כשאני בחו"ל ולא מכירים 
אותי, לא נותנים לי יותר מגיל 40-35. גיל זה רק תאריך בתעודת 

זהות. זה לא מרגיש לי ככה, לא מזיז לי נפשית".

קראתי שהבת שלך אמרה שהיא חושבת שאת הרבה יותר 
יפה בלי איפור. יש סיכוי שנראה?

"ביום שישי כשאני בבית. מי שמכיר אותי יודע שאני יפה גם 
בלי איפור".

יש משהו שלא יודעים עליך?
"אני חושבת שלא יודעים שאני בן אדם מאוד רגיש".

נשאר לך קשר לפתח-תקווה?
" יש לי קשר חזק לעיר הזו. קודם כל אימא שלי קבורה בפתח-

תקווה אז אני מבקרת הרבה בעיר. כמו-כן, כל המשפחה, הדודים 
שלי ובת דודתי שעובדת איתי 25 שנה הם מפתח תקווה. העיר 
מאוד  אני  מזהים.  שלא  אזורים  יש  מדהימה,  בצורה  התפתחה 
קשורה לעיר ומאוד אוהבת אותה. כל פינה וכל דבר בה מזכירים 
8 שנים,  לי במשך  יובל החבר שהיה  לי את הילדות שלי, כמו 
שנפטר צעיר, והמשפחה שלו שהייתי קשורה אליה. אני עד היום 
בקשר עם הגננת שלי נחמה, שכבר מעל גיל 90. יש לי בפתח-

תקווה אינסוף זיכרונות מרגשים".

פנינה ילדה                 פנינה דוגמנית                                      פנינה בכנסת                                                                   פנינה צוחקת                                    פנינה בריאיון | צילום שירן רובינשטיין    
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"הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם 
לדוגמה"/אלברט אינשטיין

אין כמו מתן תודה והערכה לתחושה טובה ולהעלאת המוטיבציה לעשייה ולנתינה.
החודש ציינו ההורים והתלמידים בבתי- הספר בעיר את יום המחנך

ערכה אילת שדה

חינוך

שבשיאו  מיוחד,  הוקרה  ליום  זכה  בית-הספר  "צוות 
הוגשה למורים ארוחת צהריים עשירה שאותה הכינו 

הורי התלמידים. יום זה היה נעים ומרגש".
שולרית קנטר, מנהלת בית-הספר

פרח  ההורים  הנהגת  חילקה  כנר"  "אלימלך  "בבית-הספר 
לכל אחד ואחת מצוות בית-הספר, כאשר בכל כיתה ציינו 
כיף  היה  נעימה,  הייתה  האווירה  בנפרד.  המורה  יום  את 

והמורות והצוות כולו שמחו מאוד".
רהב עוז, יושב ראש הנהגת הורי בית-הספר

חילקו  הכיתות,  לכל  הורים  בבוקר  נכנסו  בית-הספר,  לצוות  "כהוקרה 
מדליות למורות והודיעו להן שהם מחליפים אותן לשני השיעורים הקרובים.

המורות הוזמנו לחדר המורים לארוחת בוקר עשירה שהוכנה על-ידי ההורים 
ולהרצאה בנושא שפת גוף".

אנה נבות, יו"ר הנהגת בית-הספר

בשמי  להורים  להודות  "ברצוני 
הלב  תשומת  על  המורים  ובשם 
הייחודית לצוות המורים. ארוחת 
והברכות  המושקעת  הבוקר 
המרגשות והמחזקות גרמו לצוות 
להנאה רבה ולהתרגשות. זה לא 
והוקרה  הערכה   - מאליו  מובן 
של הורים לצוות. עבודת המורה 
ורגעי הנחת  מורכבת ומאתגרת, 
כוחות  לצוות  נותנים  האלו 

להמשיך הלאה". 
       

סיגל נחמיאס, מנהלת חטיבת "פיינברג-עלומים" 

חטיבת "פיינברג-עלומים"

"הורי ותלמידי כיתות א בבית-הספר הצומח החדש,  "דבורה 
ארוחה  למורות  והעניקו  ההוראה  צוות  את  ברכו  עומר", 

טעימה ומפנקת". 
הנהגת הורי בית-הספר

בית-הספר- "דבורה עומר"

בית-הספר "אלימלך כנר"

בית-הספר "ביאליק"

עור מתוח ללא ניתוח!
ניתוחים פלסטיים אאוט - טיפולים אסתטיים לא פולשניים - אין

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

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

אחריאחרילפני לפני

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

איך אתה מסביר את המגמה לכיוון 
הלא פולשני בתחום האסתטי?

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

על התחום האסתטי הטיפולי"

בלי  הגוף  לעיצוב  מציע  אתה  מה 
ניתוח?

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

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

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

באיכות העור ובמיצוק שלו"

בלעדי! בדנה ואלה
מכשיר מהפכני "ונוס" להצרת היקפים ומיצוק עור הפנים

ללא כאבים! תוצאות מטיפול ראשון!
במבצע לתחילת השנה - 4 טיפולים מתנה!

ברכישת מנוי טיפולים

בס"ד

לפגישת אבחון
והתאמה

077-4121800
חינם!

כפר גנים ג‘, פתח תקווה 

בית-הספר- "הדר"
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משפחה בהתבגרות

כשהילדים קטנים קל להורים לקבוע עבורם את שעות השינה, 
של  היא  הסופית  ההחלטה  במאבקים,  מלווה  הדבר  אם  וגם 

ההורים. 
בשלב כל שהוא, סביב כיתה ז ואפילו קודם, מתחילים מאבקים 
לגבי שעות השינה, ואלו נגמרים לרוב בתבוסה ... של ההורים!

בלתי  חלק  היא  השינה  חובה.  זו  בחירה,  אפשרות  לא  זו  שינה 
נפרד מהצרכים הפיזיולוגיים שלנו כמו- נשימה, אוכל, שתייה 

וחום גוף, והיא חשובה מכמה סיבות: 
מתן מנוחה לגוף.

שחיוני  הגדילה  הורמון  מופרש  בשינה,  ורק  בשינה, 
להתפתחות. 

החומר  את  להעביר  החלימה,  בתהליך  מאפשרת,  השינה 
שלמדנו במשך היום )כל דבר חדש שנחשפנו אליו( מהזיכרון 

לטווח קצר אל הזיכרון לטווח ארוך. 
הם  לבן"(,  )"לילה  הלילה  לתוך  ילמדו  שתלמידים  במקום 
יכולים ללמוד מוקדם יותר, ללכת לישון, והמוח כבר יחזור 

על החומר תוך כדי השינה והחלימה!
דיכאון  שנוגד  הסרטונין  הורמון  להפרשת  תורמת  השינה 

וחרדה.
השינה מאפשרת לנו "ריסט" למחשב הגדול שנקרא מוח.

אז מה עושים?
מדברים ומסכמים על מינימום 8 שעות שינה בלילה.  •

גירויים מקשים על המתבגרים להתנתק, לכן יש להציב גבול   •
ניתוק מהמחשב ומהטלוויזיה עד כדי  "בטון". קובעים שעת 

לקיחת הממיר או הנייד מהחדר.
קובעים שעות שינה גמישות ליום שישי בערב ולחופשות.  •

הלילה  שנת  אחרת  וחצי,  לשעה  צהריים  שנת  את  מגבילים   •
מתעכבת.

)אוכל,  להיכנס למסגרת השינה  עוזרת  היא   - יוצרים שגרה   •
מקלחת ו... למיטה(.

של  ציונים  כי  נמצא  שבוע.  כעבור  קורה  מה  ובדקו  זאת  נסו 
נקודות  ב-15  גבוהים  יהיו  שעות  שמונה  שישנו  תלמידים 

בממוצע מתלמידים שישנו פחות!
לגבול  בנוגע  ברורים  מאוד  שההורים  ברגע  דבר,  בכל  כמו 
ולימודית,  בריאותית  מבחינה  העניין  חשיבות  את  ומדגישים 

הילדים מתנגדים פחות!
לילה טוב :(

שיניים  ביישור  לטפל  להתחיל  האופטימלי  הגיל  מהו 
לילדים?

לבדיקה ראשונה מומלץ להגיע בגיל 8 - 9, כדי לגלות אם קיימת 
הסיכויים  רוב  מוקדם.  טיפול  שמחייבת  אורתודונטית  בעיה 
שבגיל צעיר זה המטופל לא יצטרך לעבור טיפול אורתודונטי, 
האופטימלי  הזמן  לגבי  הערכה  תספק  קלינית  בדיקה  אך 

להתחלת הטיפול.

להתחיל  כדי  השיניים  כל  שתתחלפנה  צריכים  האם 
בטיפול?

אין צורך שתתחלפנה כל השיניים כדי להתחיל בטיפול ליישור 
שיניים, להיפך, לפעמים כדאי להתחיל בטיפול ליישור שיניים, 
לפני סיום ההתחלפות, כדי לאפשר ולכוון את בקיעת השיניים 
בקעו  שטרם  שיניים  עבור  מקום  ליצור  או  לשמור  הקבועות, 
ועקב כך להפחית את הצורך בעקירות שיניים קבועות לטובת 
יישור השיניים. פעמים רבות ניתן לנצל חלק מהשיניים שלא 
וטיפול  קבועות,  בשיניים  הקיימת  הצפיפות  לפתרון  התחלפו 
מאוחר  בגיל  בעקירות  הצורך  את  למנוע  יכול  אף  זה  מוקדם 

יותר.

האם אפשר ליישר לסתות בגיל מבוגר?
יישור שיניים כבר לא מיועד לילדים בלבד! היום ניתן ליישר 
שיניים בכל גיל ובלבד שהשיניים והרקמות התומכות בריאות. 
פחות  לא  למבוגרים  החיצוני חשובים  והמראה  העצמי  הדימוי 
חשוב  חלק  הוא  ואסתטי  יפה  חיוך  ובימינו  לילדים,  מאשר 
האסתטית  הנוחות  חוסר  את  למזער  כדי  העצמי.  מהדימוי 
יישור השיניים, למבוגרים אני מציעה, בדרך  שקיימת במהלך 
חיצוניים  סמכים  כמו-  שיניים  ליישור  אסתטיות  שיטות  כלל, 
להזזת  ופלטות שקופות  פנימיים  לינגואליים  סמכים  שקופים, 

שיניים. 
על שיטות אלו אתם מוזמנים לקרוא באתר שלי:

www.dr-bechor.co. i l

אילו שיקולים צריך לקחת בבחירת אורתודונט?
אורתודונט מומחה :(

ללימודי  שבנוסף  שיניים  רופא  הוא  שיניים  ליישור  מומחה 
וחצי  שנים  ארבע  במשך  אורתודונטיה  למד  השיניים  רפואת 
ועבר את מבחני המומחיות מטעם משרד הבריאות. ההבדל בין 
באבחון,  המומחה  ביכולת  ביטוי  לידי  בא  מומחה  ללא  מומחה 
בתכנון ובביצוע של טיפול ברמה מקצועית גבוהה, במיקוד על 
אסתטיקה מקסימלית ובהתמודדות עם בעיות שעלולות להיגרם 

במהלך הטיפול.

יחס אישי :(
אל תתפשרו על יחס אישי. יש הבדל גדול בין יחס אישי, שנותן 

)אפילו  אורתודונט  לבין  אחד,  מטופל  מול  מומחה  אורתודונט 
אם הוא מומחה( שמסתובב בין מספר מטופלים שונים במקביל, 
רופאי  הם  שאומנם  שוליות,  על-ידי  נעשה  בפועל  כשהטיפול 

שיניים אך לא עברו שום הכשרה בתחום של יישור השיניים.

שפה משותפת בין הרופא המטפל למטופל :( 
במראה  לו  שמפריעים  ספציפיים  דברים  יש  מטופל  לכל 
רצון  את  שישביעו  מושלמות  תוצאות  לקבל  כדי  השיניים. 
האורתודונט  בין  טוב  חיבור  שיהיה  צריך  והמטופל,  המטפל 
האורתודונט  את  לשתף  בנוח  ירגיש  ושהמטופל  למטופל, 
בשאלות ותהיות אודות הטיפול. חשוב שגם לאורתודונט תהיה 
חיוני  הדבר  לב.  בתשומת  המטופל  לדברי  להקשיב  הסבלנות 

כשמדובר במתבגרים שלרוב באים בכוחות עצמם למרפאה.

נגישות וזמינות :(
מאחר שטיפול אורתודונטי הוא טיפול ממושך, שאורך בממוצע 
כשנתיים, ומאחר שיש צורך לפגוש את הרופא המטפל בתדירות 
לנגישות  חשיבות  יש  בממוצע,  בחודש  כפעם  יחסית,  גבוהה 
המרפאה ולהיותה קרובה ונוחה להגעה. כמו-כן חשובה הזמינות 

מצד הרופא המטפל לתת טיפול עזרה ראשונה לפי הצורך.

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

ענת זפרני

בדרך לחיוך המושלםבואו נישן על זה קצת...
יישור שיניים- מה חשוב לדעת?

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

הבריאות וחברה באגודה האורתודונטית בישראל השייכת להסתדרות 
לרפואת שיניים.

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

 .)BSC, DMD( בוגרת בית הספר לרפואת שיניים בהדסה עין כרם בירושלים >
< סיימה את תוכנית ההתמחות הבינלאומית באורתודונטיה באוניברסיטת

    תל אביב.

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

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

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

שינה היא לא אפשרות בחירה, אלא צורך פיזיולוגי. מה קורה כשהיא הופכת גם מוקד 
למלחמה עם המתבגרים?

מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי

השגרה היא חלק מהחיים. היא משתנה בתקופות שונות,
אבל תמיד שוחקת, מעייפת, מוחקת חלקים של הזוגיות 

עליה חלמנו מתחת לחופה...

איך מחדשים את אותה זוגיות?
איך מחזירים תשוקה וחלומות לזוגיות שלנו?

לפעמים צריך משהו שיעזור לנו לדבר
ולמצוא את מה שאבד לנו.

                                               

"איך אפשר ללכת לישון מוקדם, נגיד ב 23:00?", אמר לי עומרי בן ה 13.5, "זה נראה לך הגיוני?  כל החברים 
שלי עוד בווטסאפ ויש סדרות בטלוויזיה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לעשות...  מה אני ילד כאפות? שאלך 

לישון בתשע אחרי שאתן לאבא ואמא נשיקת לילה טוב?"

יותר גבוה ממני ומאבא שלו, הוא צועק ומעיף  "אין לי כוח לריב איתו. הוא כבר 
פשוט  ואנחנו  בבוקר,  לבד  קם  ושהוא  תינוק  לא  שהוא  טוען  הוא  בחדר,  דברים 

מוותרים. 
כך יוצא שהוא נכנס למיטה לא לפני השעה אחת או שתיים בלילה".

- כתבת פרסומת -
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הוריו של ש. בחרו לתת לו שם שיקר ללבם, כשהחליטו לקרוא לו 
על שם דודו שנהרג בשירותו הצבאי. 

בעיניו של האב נתפס אחיו, שהיה יקר לו מאוד, כאדם אמיץ, 
"גיבור ישראל", חברותי ומוכשר מאוד. כשבנו נולד, הוא קרא לו 
על שם אחיו, כדי להנציח את זכרו של האח ולחוש קרוב אליו. 

באופן לא מודע רצה "להחיות" אותו דרך בנו. 

ש. גדל והיום הוא בן 13, שונה בדברים רבים מדודו, אשר על 
שמו הוא נקרא. הוא הגיע לטיפול בשל חרדות, ונוהג לדבר על 
כך שאביו מאוכזב ממנו; מכך שאינו "כמו", ועל שאינו מנציח את 
זכר דודו כפי שאביו קיווה. ואכן, האב תופס את בנו כחלש, לא 
מספיק "גברי" ומודה שמרגיש שהבן אינו מצדיק את השם שניתן 
לו. הציפיות שמונחות על כתפיו של ש. כבדות מאוד ומונעות 

ממנו לפתח זהות משל עצמו.

ארוכה  בחשיבה  המקרים  ברוב  כרוך  חדש  לתינוק  שם  מתן 
נובע  ובהתרגשות. הדבר  בוויכוחים  של ההורים, באי הסכמות, 
מההבנה, שישנה משמעות לשם שניתן וכי לרוב השם ילווה את 

הילד עד סוף חייו.
הציפיות  את  לייצג  באה  ילדינו  שמות  בחירת  רבות  פעמים 
והלא מודעות שלנו מהם, את התקוות שלנו עבורם:  המודעות 
כוח, גבורה, חברות טובה, כושר הישרדות, חוכמה, יופי וכדומה. 
השם רק מייצג תכונות אלו, אך בפועל ניתן ללמוד דרכו רבות 
התינוק  כלומר,  הילד.  עם  הקשר  ועל  המשפחתי  הסיפור  על 
נולד לתוך מערכת של ציפיות של הוריו ממנו. ככל שהפער בין 
השלכות ההורים וציפיותיהם לבין תכונותיו ואישיותו של הילד 
גדול יותר, כך ייתכנו קשיים רבים יותר ביכולת ההורים להכיל 

ולקבל את ילדם כפי שהוא. 

שבחרו השם  כמה  עד  מעולם  חשבו  לא  הוריו  ש.  של  במקרה 

להיות  ייהפך  בנם  של  שמו  כמה  עד  גורל.  בגדר  יהיה  עבורו 
הדרמה הגדולה של חייו. 

אין בכוונתי להמליץ על שמות "טובים" יותר או פחות, אלא רק 
לעורר את החשיבה והמורכבות שעשויות להיות סביב בחירתם. 
יש לזכור כי בבואנו לקרוא לילד על שם אדם כלשהו, תכונות 
האופי וסיפור חייו של אותו אדם עשויים להיהפך לחלק בלתי 

נפרד מזהותו של הילד – לטוב ולרע. 
נסו להיות כנים עם עצמכם לגבי הסיבות לבחירת השם לילדכם, 
והיו מודעים כי כל ילד היה רוצה שיסייעו לו לגלות את עצמו, 

גם אם נטיותיו שונות מציפיות הוריו.

בדרך הרגש

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

rinatguri@gmail.com / 054-3972187

מי אני ומה שמי
מתוך ההבנה, שהשם ילווה את הילד עד סוף חייו, נלקחים בחשבון בבחירת שם התינוק 

שיקולים רבים כמו- "תחושת בטן", משמעות, אהבה לשם או רצון להנציח אדם קרוב.
ישנם שאף מתייעצים עם רבנים ומיסטיקנים לבחירת השם הטוב ביותר עבור ילדם

רינת רופא גורי

בהנהלת מעצב השיער:
חיים ברוכים
ותק של שנים 

בליווי צוות מקצועי ומיומן

עיצוב שיער

חניה בשפע!
רחוב יפה נוף 19, פתח תקווה (נוה עוז הישנה על גבול החדשה)

.www.KatomHairDesign.coטל‘. 03-9244423 נייד. 052-2943488 i l

הטבה לקוראי עיתון כפר גנים
פן

30 רק ב-
למביא מודעה זו

₪ 

תספורות נשים/גברים
צבע/גוונים

החלקה יפנית / ברזילאית

יאיר   עידו
עמית    יובל

שי    איתי

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

נפתחת קבוצה נוספת של תינוקיה

החלה ההרשמה לשנת הלימודים הבאה

בקרוב: יום פתוח לעיסוי תינוקות! תאריך יפורסם בהמשך...
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צילומי הריון   צילום תינוקות   צילומי משפחה   צילומי בוקים 

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

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

הפקות יום הולדת

www.studio-km.co.il studio_km1
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 במתנ"ס עולמותינוארינואר

מתנ“ס עולמות
רח' שולזינגר 10
כפר גנים פ"ת 

טל'. 03-9233280 

שלוחת י“ד הבנים
רח‘ יד הבנים 64
כפר גנים פ“ת

טל‘. 03-6128610 

שלוחת חגין
רח‘ פנחס חגין 10

כפר גנים פ“ת
טל‘. 03-9233280

www.olamot.org.il

מועדון הילדים של עולמות

ם
די
ל
לי

יום רביעי 7.1.15 ׀ בשעה 17:30

עם תיאטרון ”טליה“
"הנסיכה הירוקה והצפרדע"

לגילאי 7-3

יום רביעי 21.1.15 ׀ בשעה 17:30

עם תיאטרון ”תות“
"מר זוטא ועץ התפוחים"

יום רביעי 14.1.15 ׀ בשעה 17:30

עם תיאטרון ”צחוקל‘ה“
"הברווזון המכוער"

לגילאי 7-3

לגילאי 7-3

יום רביעי 28.1.15 ׀ בשעה 17:30

עם רן זמיר והגיטרה
שעת סיפור מוזיקלית "איתמר מטייל על הקירות"

לגילאי 5-2

זמר אורח ששי קשת
בליווי המוסיקאי-פסנתרן אריאל קשת

מופע המשלב סיפורים אישיים ושירים אהובים הגורמים לקהל למצוא ביניהם
את סיפור התבגרותו האישית ולהצטרף בהתרגשות לכל השירים

שירה בציבור עם אילנה כץ
יום חמישי, 22.1.15 ׀ שעה 20:30

₪ 25 
מחיר

כרטיס:

olamot@matnasim.org.il  

₪ 30 
מחיר

כרטיס:

₪ 25 
מחיר

כרטיס:

₪ 25 
מחיר

כרטיס:

מכירת הכרטיסים היא במזומן או בצ'קים בלבד !

שירה בציבור עם אילנה כץ

עולמות בית לאומנים ישראליים

יצירה בסוף
ההצגה

073-7370001מייקי

מחירים נוחים במיוחד!
לתושבי כפר גנים,

פגישת ייעוץ בביתכם
ללא התחייבות

מקלחונים מהיצרן לצרכןמקלחונים מהיצרן לצרכן

כלכלת המשפחה 

והיערכות  בחיינו  הכלכליים  הפרויקטים  של  נכון  לא  ניהול 
מאוחרת עלולים לעלות לנו מאות אלפי שקלים, ולהקטין את 
החופש הכלכלי של המשפחה. ללא היערכות מראש לפרויקטים 
הכלכליים המשמעותיים, אנו נאלצים לקחת הלוואות שמורידות 
את רמת חיינו ומגדילות את עלות הפרויקט בעד 50%, וגורמות 
לנו להמשיך לשלם על דברים שמזמן שכחנו שהתרחשו. לאורך 
לא  שלו,  הכלכליות  ההשלכות  על  חושבים  אנחנו  הפרויקט 
נהנים ממנו וסובלים מלחץ, ממתח ומצורך להתפשר. בממוצע, 
ההוצאה השוטפת שאינה קשורה לפרויקט עלולה לגדול עד ל- 
50% יותר מכפי שתכננו, וגם כשהפרויקט ייגמר, אנו עלולים 

להמשיך להוציא כספים ללא גבולות עוד מספר חודשים.

זהירות מוקשים!
אין להיכנס לפרויקט ללא תקציב ובלי להגדיר את הגבולות 

הכלכליים, שכן כך קל להיסחף בהוצאות. 
בהוצאה  מבוקרת  לא  עלייה  המדומה"-  העושר  "אפקט 
 50,000 חסכנו  אם  לדוגמה-  הפרויקט:  בתקופת  השוטפת 
ש"ח כחיסכון ייעודי לשיפוץ הדירה והכנסנו אותו לחשבון 
הבנק השוטף עם תחילת השיפוץ, יתרת חשבון הבנק הגדולה 
עלולה להטעות אותנו, לגרום לנו לחרוג ממסגרת התקציב 
ולמצוא עצמנו "מבזבזים" חלק מהסכום שמיועד לשיפוץ על 

הוצאות אחרות. 
החלטות רגשיות ופיתויים עלולים להסית אותנו מהתקציב 
הוצאה  להוציא  לנו  לגרום  עלולים  הם  לפרויקט.  שקבענו 
מסוים  בפריט  שהתאהבנו  משום  רק  מתוכננת,  לא  גדולה 
לא  שהחתונה  שהחלטנו  משום  או  השיפוץ,  במהלך  לבית 

תהיה מושלמת בלי פרחים מסוג מסוים, וכדומה.
ייתכן  וי על סעיף בפרויקט,  כדי לנסות לחסוך זמן ולסמן 
ספקים  עם  ונסגור  מחירים  סקר  ולערוך  מלהמשיך  שנמנע 
חופש  ימי  מספיק  תכננו  שלא  משום  רק  למשל,  יקרים, 
פינות"  "לסגור  כדי  הרבה  לשלם  מוכנים  נהיה  לסידורים. 

ולעמוד בלוחות הזמנים שקבענו. 

מה עושים ?
שלנו  הכלכלי  העתיד  על  להסתכל  עלינו  מראש!  מתכננים 
בו  להיות  צפויות  האם  ולבחון  שנים,  שלוש  של  לתקופה 

הוצאות גדולות. 
חיסכון של סכומים קטנים יצטברו לאורך זמן ויאפשרו לנו 

להתמודד עם הוצאות גדולות צפויות. 
כדי  המשוערים,  ההוצאה  והיקף  המועד  רישום  לערוך  יש 

שנוכל להכניסם לתכנון התקציב שלנו. 
יש להוסיף סעיף חיסכון לתקציב שלנו, ולהתכונן לבלתי צפוי 

באמצעות סעיף נוסף שמיועד להוצאות בלתי מתוכננות. 

שנה אזרחית טובה ובהצלחה!

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

הכן חשבונך ל-2015
קניית דירה או שיפוץ, אירוע משפחתי גדול, החלפת רכב או טיול לחו"ל, כולם פרויקטים כלכליים גדולים 
שייתכן ויופיעו בלוח השנה שלנו בשנת 2015. מרבית האירועים הללו צפויים מראש, ותכנון מקדים, כולל 

ניהול תקציב הפרויקט, ימנעו חריגות של עשרות אחוזים בתקציב המשפחתי

מאור מוזס
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סטודיו  בעלת  היא  המקומית,  הפלמנקו  כוהנת  לוגסי,  רוני 
את  ללמוד  ניתן  שבו  תחומי,  בין  למחול  מרכז   - "אימפקט" 
כל סוגי המחול עם מיטב המורים, ושמהווה בית חם לרקדנים 

מהגיל הרך ועד אחרי השירות הצבאי.

בשנתיים האחרונות פיתחה לוגסי את מרכז המחול והיום היא 
מביאה ל"אימפקט" את כל סוגי הקהלים והגילאים- 

ואני  יותר,  רבים  מחול  לתחומי  וביקוש  מודעות  יש  "היום 
'אימפקט'-  מרכז  והמגוונת.  הרבה  העשייה  עם  נהדר  מרגישה 
אשר כבר הוכיח את עצמו מבחינת הישגים ויכולות, כולל היום 
את כל תחומי המחול כמו - מחול קלאסי, ג'אז, מחול מודרני, 

היפ הופ, ברייקדאנס ופלאמנקו, כמובן. 

במרכז קיים מסלול להקות שלזכותו נצבר ניסיון בימתי עשיר 
שכולל- הופעות ברחבי הארץ, השתתפות בהצגות, בתוכניות 

טלוויזיה, בפסטיבלים ובמופעים בחוץ לארץ.
 

כמו-כן, פתחנו מסלול מיוחד לגיל הרך, שבו לומדים - בלטצ'יק, 
פלמנצ'יק,  גא'זצ'יק ומחול יצירתי. אנחנו מאמינים שהגיל הרך 
הוא התקופה הטובה ביותר להטמיע בילדים ערכים מוסיקליים 
ותנועתיים, אשר ילכו עמם בבגרותם ויסייעו להם להיות רקדנים 
מעולים. לכן ניתנת בסטודיו תשומת-לב מרובה לגילאים אלה, 

והם מטופחים על ידי מורים מיוחדים וכישרוניים.

נותן המרכז מענה  בו,  בנוסף לסוגי המחול השונים שנלמדים 
לאמנויות הבמה בכלל, ולכן הקמנו מסלול 'תיאטרון מחול' שבו 
אותנו  שהופך  מה   – המחול  עם  משתלבים  ומוסיקה  תיאטרון 

למרכז לאמנויות שכל ילד וילדה יכולים לקחת בו חלק.

עולמות  במתנ"ס  בפתח-תקווה   - שלוחות  שתי  ל'אימפקט' 
עושים  ביותר,  ומוכשרים  מיוחדים  שלנו  המורים  ובשוהם. 
עבודת קודש עם הרקדנים ונותנים יחס אישי לכל אחד ואחת 

על-מנת להגיע לטוב ביותר.

ל"אימפקט" רפרטואר הופעות עשיר שכולל הופעות בחו"ל - על 
במות ב'יורודיסני', בברלין ובפראג, וכן הופעות ברחבי הארץ-  
'היפיפייה הנרדמת'-הופעת בלט ופלמנקו מרשימה במרכז סוזן 
דלל, השתתפות ב"רקדן נולד" מטעם משרד החינוך והשתתפות 
הרקדנים  יצאו  בחנוכה  עיריית פתח-תקווה.  באירועים מטעם 
שונים  לסגנונות  אותם  לחשוף  על-מנת  בעכו  מחול  למחנה 
מעולם המחול וכדי לאפשר להם להכיר רקדנים מערים שונות 

בארץ.
דלל,  סוזן  במרכז  נוספות  הופעות  מתוכננות  השנה  במהלך 
מחול  בפסטיבל  ישראל  את  לייצג  יזכו  הרקדניות  ובאפריל 

בברצלונה".

"אימפקט"
רוני לוגסי, כוריאוגרפית, מורה לריקוד ורקדנית, בעלת סטודיו "אימפקט"- מרכז למחול בין 
תחומי, חוגגת 17 שנים להקמתו של המרכז, דור ראשון של תלמידים שעומדים לפני גיוס 

ו- 10 שנים לשיתוף פעולה עם מתנ"ס עולמות

- כתבת תדמית -

אנחנו מזמינים אתכם 
להצצה לעולם המחול! 

בינואר הקרוב כולכם מוזמנים לצפות בשיעורים 
הפתוחים שמתקיימים בשתי השלוחות שלנו, ליהנות 

ולהתרשם מהרקדנים הכישרוניים שבמרכז.

"אני מאמינה שבקצב הזה המרכז שלנו יחווה שנה 
של אגדה", אומרת לוגסי בהתרגשות, "כולכם 

מוזמנים להגיע וליהנות משנה של ריקוד מקצועי 
באווירה אחרת".

הים  בדגת  וירדו  כדמותנו  בצלמנו  אדם  נעשה  אלוקים  ויאמר 
ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ" 

)בראשית א, כ"ו(.
את  ברא  בטרם  המלאכים  עם  התייעץ  הקב"ה  כי  אומר,  רש"י 
ומפאת  למלאכים,  הדומה  בדמות  נברא  שהאדם  לפי  האדם, 
חשיבות האדם, אלוקים בענוותנותו מצא צורך ליטול  מהמלאכים 

רשות, כדי למנוע מצדם קנאה. 
ומדוע ברא אלוקים את האדם בדמות מלאכים? כדי שלא תהיה 
קנאה בין שמים לארץ ויהיה 
כוחות  בין  מסוים  איזון 

עליונים לכוחות תחתונים.
כל  מעניין:  דבר  ועוד 
הבריאה נבראה במאמר פיו 
האדם  ואילו  אלוקים  של 
נברא על ידי עשייה בידיים, 
עלי  "ותשת  שנאמר:  כמו 
כפכה.." )תהלים קל"ט, ה(.

על  נוצר  האדם  הכוונה: 
מיוחד  בחותם  הקב"ה  ידי 
בריאת  לצורך  שקבע 
לתבנית  בדומה  האדם, 
לעשיית  המשמשת 

מטבעות.
מדוע האדם נברא אחרון? 
ה'  רצה  כי  חז"ל,  עונים 
שנוצר  לעולם  להביאו 
שימשיך  ובכדי  למענו, 
העולם  לפיתוח  ויתרום 

שלא נברא מושלם. 

האם מותר האדם מן הבהמה?
בהשוואה לחיות, האדם נוצר בצלם אלוקים, ועליו הוטל לשלוט 

על עולם החי. 
תמותה,  בני  שניהם  שווים,  והאדם  חיים  שבעלי  נאמר  בקהלת 
האדם  בני  מקרה  "כי  החיים-  בעלי  על  לאדם  יתרון  אין  לפיכך 
ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד 

לכול ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכול הבל... והכול שב אל 
העפר" )קהלת ג, י"ט(. 

כל זה אמור ונכון לגבי סוף חייו של האדם, אך במהלך החיים, אם 
האדם זוכה לחוכמה ובינה יש לו יתרון רב על בעלי החיים, הוא 
שולט עליהם ויכול אף להיעזר בהם, כדוגמת העיוור שנעזר בכלבו, 

או הרועים שנעזרים בכלבי שמירה. 
בהשוואה לבעלי החיים, שמסוגלים לצעוד באופן עצמאי מלידתם, 
בכך  הוא  עליהם  יתרונו  זאת,  למרות  באיטיות.  מתפתח  האדם 

שהוא מצויד בכוח חשיבה ודיבור, בבחירה חופשית ובדמיון. 

"לך לנמלה עצל וראה דרכיה וחכם" )שלמה המלך, משלי ו.ו(.
למרות כל מעלותיו של האדם, יש תכונות שראוי שילמד מבעלי 
חיים: "...הווי עז כנמר וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי לעשות 

רצון אביך שבשמים" )מסכת אבות ה, כ(.

ינצל את שכלו ואת כישוריו  ייטיב את דרכו,  וכל אדם  ייתן  מי 
ויזכה להגיע לתכלית הראויה לדרגתו. בכך יתרום לסביבתו ולעולם 

טוב יותר.

אהובה קלייןדבר תורה

בצלם אלוקים ברא אותם
האם מותר האדם מן הבהמה?

ציורי תנ"ך / דויד המלך עורג לה' באייל/ ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(

האדם ובעלי החיים 
מותר האדם מן הבהמה

מוח תבונה וחוכמה
דמיון כמרחבי הרקיע

בכישוריו סביבתו יפתיע.

נברא בצלם אלוקים 
שולט על בעלי חיים
יש וילמד מדרכיהם

מתוך ראיית מעשיהם.

דוגמת הנמלה החרוצה
האיילה הזריזה במרוצה
יטפס בסולם לגבהים

ייטיב ויתרום לסובבים.

אהובה קליין ©

http://ahuvaklein.blogspot.com

עושה חנוכת הבית?  רוצה מרצה לברית המילה?
חוגג/ת יום הולדת? הילד הגיע לגיל 3?

מעוניין במרצה לאזכרה?
מחפשת רב/מרצה לגן הילדים או לבית הספר?

רבנים צעירים למען הקהילה

בקהילה

לפרטים: 055-6670453ארגון בקהילה יעמיד לשירותכם ללא תשלום יועצים רבניים/מרצים 
bakehila288@gmail.com :מייל
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קחו את המזרון ונתחיל!
תנוחת המוצא: שכבו על הגב, ברכיים כפופות, כפות הרגליים 
על הרצפה, מקבילות ברוחב האגן. הזרועות לצדי הגוף וכפות 

הידיים פונות כלפי הרצפה. 
התרגיל:

שאפו אוויר דרך האף ובנשיפה אספו סוגרים, רצפת אגן ובטן.  •
גלגלו את האגן לאחור וקלפו את עמוד השדרה, חוליה אחרי   •

חוליה, עד קו שכמות בלבד. 
כשהאגן מורם שאבו את הבטן 3 שאיבות פנימה ולמעלה, תוך   •

כדי שאיפה ונשיפה. 
כעת רדו למטה ב-3 ספירות, חוליה אחר חוליה.  •

דגשים:
שמרו על אגן גבוה לאורך כל התרגיל, אך אל תרימו אותו גבוה מדי.   •

הקפידו לא להבליט מדיי את בית החזה.   •
תמיד שאבו את הבטן תוך הוצאת אוויר ואל תכווצו אותה.  •

למתקדמים:
כאשר האגן מורם, נתקו רגל אחת מהרצפה ויישרו אותה בגובה   •

הברך השנייה.
חזרה  אותה  והורידו  הפנים  לכיוון  הרגל  עם  ניעות   2 בצעו   •

לגובה הברך.

אזהרה:
בלי  או ברכיים לא מומלץ לבצע את התרגיל  גב  למי שסובל מבעיות 

הדרכה של מורה מוסמך.

bridging )גשר(
מטרות תרגיל ה- bridging הן הפרדה בין חוליות הגב וחיזוק שרירי הבטן

שרון דויטש לוי - מדריכת פילאטיס
טלפון 054-4995703

ואושר שרון דויטש לויכושר 

טיפ החודש
"למה הבטן שלי לא יורדת למרות שאני עושה המון כפיפות בטן?"

תשובתי - לא הכמות היא העיקר, אלא האיכות!
בכל תרגיל בטן איסוף הבטן מתבצע בהוצאת אוויר.

תנוחת "גשר" רגל מונפת

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

ליאם עמר,
בת 5 מגן שחרור, נבחרה להופיע עם 
יעלי, כוכבת סדרת הטלוויזיה, במופע 

חנוכה שהתקיים ב"חממה" ביום חמישי, 
נר שלישי של חנוכה.

טובה דגן,
בת 96! מוותיקי כפר גנים,

גרה עד היום בביתה המקורי ברחוב היבנר 50, 
בצמוד למגדל המים.

מאחורי ביתה עומד עד היום הצריף שבנה נתן 
הבר ז"ל, אבי בעלה, בשנת 1927.

שם גם נמצא הפרדס האחרון של כפר גנים ובו 
תעלת השקיה מקורית.

ספרים לגן ולכיתות א-ב
מומלצי משרד החינוך והאוניברסיטה העברית

www.oferbooks.co. i l

טל: 03-6875487
ניתן להגיע בתיאום מראש

קיימים גם בכריכה קלה, קשה ומנוילנת

אנו שמחים להודיע לכם על פתיחת סניף חדש

ברחוב קלישר 30 פתח תקווה (על יד הדואר)
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מצרכים
100 גר׳ שוקולד מריר
3 כפות קקאו גדושות

חצי כוס סוכר 

דנה קוזניצקי השפית הקטנה

עוגת ופלים, שוקולד וחלבה

חגיגה מפנקת לחך
בחורף אנחנו מרבים בשתייה חמה ובפינוק המתוק שלצידה. 

ליד ספל קפה או ספל תה חם וגם בלעדיהם- את העוגה הזאת לא תרצו להפסיק לאכול

אופן הכנה:
1. מערבבים את כל החומרים, למעט החלבה, על אש קטנה עד לקבלת תערובת אחידה.

2. מפוררים את החלבה.
3. הרכבה: מעל דף ופל אחד, מורחים חמישית מתערובת השוקולד ועליה מפזרים חמישית מהחלבה. מניחים מעליהם דף ופל נוסף ושוב מורחים 

  את המילוי. כך חוזרים על הפעולה עם כל אחד מחמשת עלי הוופל.
                                                                                                                   זהירות ממכר!4. מכניסים את עוגת הוופלים למקרר עד להתקשות )כשעה(, מוציאים וחותכים לקוביות.

1 חבילת סוכר וניל
250 גר׳ חמאה

שליש כוס חלב 

יל                                                                             לייף סטי

כבר מזמן שחגיגות ימי ההולדת הן כבר לא רק "חגיגה נחמדת". 
החגיגות הפכו להפקות ענק שכוללות הפעלה, אולמות, אוכל, 
שהחגיגה  לכך  מביאים  אלה  וכל  פרסים,  ושלל  קישוטים 

מסתכמת באלפי שקלים. 
לאחרונה, ימי ההולדת אף עלו מדרגה, וכל  הורה יודע שכדי 
הכיבוד,  שולחן  עיצוב  על  ומושלמת,  חגיגית  אווירה  ליצור 
הסכו"ם והמפיות להיות מותאמים לקונספט של יום ההולדת. 

מאושר,  יהיה  ושהילד  מוצלחת  תהיה  שהמסיבה  רוצים  אנחנו 
עושים  ומה  שפוי?  בתקציב  זאת  לעשות  מצליחים  איך  אבל 

כשפשוט אין לנו זמן או כישרון?! 
תאמינו או לא, ממש כמו בחתונה, גם כאן ניתן להיעזר בסיוע מקצועי, 

ובלחיצת כפתור אחת תימצא בגוגל מעצבת השולחנות הנכספת...  
ורק  בעצמו  הדברים  את  לארגן  לנסות  זאת,  בכל  שרוצה,  מי 
זקוק לקצת עזרה, יוכל לחסוך עלויות ולהזמין באתר ניקניים 
המוצרים,  ההולדת.  יום  שולחן  לעיצוב  מושלמות  ערכות 
שנושאים את שם וגיל הילד וניתנים לעיצוב גם על-פי דרישה, 
ייצרו אווירה מושלמת לאירוע, החל מההזמנות למסיבה וכלה 

במתנות לאורחים. 
נשאר לכם רק  ניקניים,  יום ההולדת של  בקיצור, עם ערכות 

לדאוג לכיבוד! 
גדלים,  שהילדים  שנזכור  חשוב  החגיגי,  האירוע  תכנון  לפני 
ואיתם גם הרצונות והצרכים שלהם. אם ניתן הכל עכשיו – מה 

יהיה כשיגדלו? ממה הם ייהנו ויתרגשו? 
הבאות. לשנים  ופנטזיות  משאלות  כמה  נשאיר  בואו  אז 

מזל טוב!

פותחים שולחן 
השולחן הכי מבוקש בחגיגה הוא שולחן 

הכיבוד והממתקים. היום נדרשת לעיצובו 
הפקה מקצועית • אורנית ארביב

אורנית ארביב

200 גר׳ חלבה
חבילת דפי וופלות )5 דפים(

03-5220820

!
15

היצע דירות נמוך בכפר גנים ג'?

 

161

DREAM  TOWER

1,150,000
1,300,000
1,450,000

1,600,000

דירות 3 חד' - החל מ- 
דירות 4 חד' - החל מ-
דירות 5 חד' - החל מ-

מיניפנטהאוז 4, 5 חד' מ. שמש 30 מ"ר,
מקומה 11 - החל מ-

₪
₪
₪

₪

ניקניים שמחים להעניק לקוראי עיתון כפר גנים

הטבת הנחה של 15% 
על מארזי יום ההולדת שלנו :(

bdganim  -קוד קופוןw w w . n i c k n a m e . c o . i l
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ת למרגלות התבור חיים בהרמוניה התרבויות הצ'רקסית, 
הבדואית והיהודית. כל תרבות יוצרת חלק מפסיפס 
אנושי מרתק, ורגע אחד לפני שכל זה ייעלם מהעין, 
נוכל ליהנות  בעקבות תהליכי מודרניזציה מהירים,  

מהעושר שנמצא ממש כאן. 

בין  התחתון.  בגליל  כפר כמא  הצ'רקסי  בכפר  נפתח 
הוותיקה  הצ'רקסית  העדה  מתגוררת  לכנרת  התבור 
הצ'רקסית  למורשת  במרכז  הקווקז.  בהרי  שמקורה 

מסביר מדריך מקומי על התרבות הצ'רקסית המרתקת, ובסיור 
נמשיך  ישנים. משם  מוזיקה  וכלי  נראה כלי מלחמה  במוזיאון 
בישראל,  הראשונה  הצ'רקסית  המחלבה  אלברוס,  למחלבת 
בקר  מחלב  שעשויה  מסורתית,  צ'רקסית  גבינה  שמייצרת 
בתהליך ייצור טבעי ללא חומרים משמרים, מתכון שעובר מדור 
לדור ומשתלב בשלל מעדנים צ'רקסיים. להשלמת החוויה מומלץ 
טרי  מסורתי  צ'רקסי  אוכל  שמציעה  אנטוליה  במסעדת  לבקר 

וטעים במחירים סבירים. 
לפרטים נוספים: נורה נפסו, מנהלת מחלקת התיירות בכפר כמא

טל'.  050-6763488

רשיד,  בן  דיאב  שיבלי.  הבדואי  בכפר  היא  הבאה  התחנה 
הבדואים  למורשת  המרכז  את  בביתו  הקים  ותיק,  חינוך  איש 
המסורתי  החיים  אורח  על  שמספר  פתוח  מוזיאון  הגליליים, 

נדירים  במוצגים  לצפות  ניתן  במרכז  לבדואים.  האופייני 
שאופייניים לחיי הבדואים בגליל.

להזמנות ולתיאום: דיאב שיבלי טל'.  052-2792171 | 04-6765585

נחתום את הביקור במרכז נוף אדם, בקיבוץ עין דור, ששם לעצמו 
למטרה לעסוק בקשר שבין אדם לאדם ובין אדם לסביבה. מזה 
על-ידי  רב-תרבותיים  מפגשים  תכנית  המרכז  מקיים  שנה   20
הצגת הדומה והמשותף בתרבויות השונות. בסיור מודרך נכיר 
את הממצאים שהשאירו לנו תושבי האזור בעבר ונתמודד עם 
השאלה- כיצד חיו כאן ביחד לפני אלפי שנים- פגנים, יהודים, 
ומנהגים  מסורות  של  הזה  הפסיפס  ואיך  ומוסלמים,  נוצרים 

מתקיים גם היום.
לפרטים ולהזמנות: עומר טנא טל'. 04-6770333 | פקס. 04-6770428 

museum1@eindor.org.il  .דוא"ל

חווית תרבויות בגליל התחתון
בארצנו הקטנטונת קיים שילוב תרבותי עשיר של דתות, עדות ועמים. הצטרפו ליולי לביא 

ל"מסע מסביב לעולם" ללא צורך בכרטיס טיסה...

יולי לביא יל                                                                             לייף סטי

"עשית לי את היום", אמרה 
את  אחרי שראתה  מורן  לי 
מקפה  שפרסמתי  התמונות 
ידעתי  "לא  גן,  ברמת  שני 
במרכז,  סניף  פתחו  שהם 
אצטרך  לא  יופי!  איזה 
כדי  לחיפה  במיוחד  לנסוע 
לקנות את העוגות שלהם".

מליבך,  דאגה  הסירי  מורן, 
מתכווננת  הוותיקה  הרשת 
סניפים  שבעה  עוד  לפתוח 

כשרים באזור המרכז.

מי זה שני?
שני, הוא כינויו של אלכסנדר אינגלנדר, אופה עולה מאוסטריה, 
העצמאות  ברחוב  קפה  בית  בדיוק  שנה  ארבעים  לפני  שפתח 
קפה- בית  בארץ  להקים  במטרה  היום(  עד  )שפתוח  בחיפה 
קונדיטור  הצטרף  שני  אל  אירופאיים.  בסטנדרטים  קונדיטוריה 

צעיר בשם אריה אברמוביץ, שלימים הפך לקונדיטור הראשי של 
הרשת ולאחד מבעליה.

בכניסה לקונדיטוריה ברמת גן הרגשתי כמו אליס בארץ הפלאות: 
לחמים טריים ממגוון סוגים, מעל 200 סוגים של עוגות ועוגיות, 
ומתוקים, איך אפשר לעמוד מול שפע הזה? אז  מאפים מלוחים 

זהו שאי אפשר! 

הרשת משלבת תפריט בית קפה חלבי כשר, ענק ומרשים שבו מעל 
חמישים מנות של פסטות, סלטים, מנות בריאות ועוד, עם מאתיים 

סוגי עוגות ומאפים שמיוצרים לסניפי הרשת.
רק  אומנות!  יצירת   - עוגות  אילו  הכותרת!  גולת  הם  והקינוחים 
מהשמות שלהן אפשר להתעלף: סברינה בטעם של פעם, טריקולד, 
עוגת גבינה איקרה עם פצפוצי שוקולד, עוגת נפולאון, פאי תותים 

יפיפה עם קרם פטיסייר.

האווירה נינוחה, השירות ידידותי ויעיל והמוזיקה רוגעת. כל אלה 
לצד תפריט משובח, עושים את הבילוי ב"שני" למועדף על צעירים 

ועל מבוגרים כאחד.
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עתידות: בקרוב תאכלו הרבה עוגות
רשת בתי הקפה "שני" הגיעה עם תפריטה העשיר גם לאזור המרכז
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www.ganim-mall.co.il www.facebook.com/ganimmall

X

TRX

TRX

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

 של מפגש אמהות ותינוקות...

הפעילות תתקיים בסטודיו
הפעילות ללא תשלום

*דף הרשמה לפעילות יופיע מהשעה 10.00 בכניסה לסטודיו

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

ים
גנ

שבט תינוקות 

ים
גנ

שבט תינוקות 

חורף
בקניונ גנימ

 �דנאותימי ד‘
 17:00 / 7.1

סדנאת מחממי אוזניים

 17:00 / 21.1
סדנאת בובות שלג

בס“ד

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

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

קניון גנים פתח תקווה
www.facebook.com/ganimmall

חורפ בקניונ גנימ



www.kfarganim.co.il47עיתון כפר גנים  גיליון 59  ינואר 2015  עיתון כפר גנים  גיליון 59  ינואר 2015 46

שליחת מודעות לוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

מטפלות

גישה  ובעלת  אחראית   16 בת 
על  לשמור  מעוניינת  לילדים 
ילדיכם , באזור כפר גנים / נווה 

עוז. 
טלפון: 050-4251212

של  וותק  עם  מנוסה  מטפלת 
של  במסגרת  מטפלת  שנים, 
 3 עד  בביתי,  קטנה  קבוצה 

תינוקות. יחס אישי ואוהב. 
טלפון: 050-3979787

מורים פרטיים

מורה פרטית מנוסה למתמטיקה-
חטיבה +תיכון, הכנה לבגרויות. 
הלימוד,לווי  חווית  על  דגש 

צמוד, התאמה לצרכי התלמיד.
הצלחה מובטחת!

אדוה 050-3838387

דידקטיים  אבחונים 
במחירים  ופסיכודידקטיים 
מתקנת  הוראה  שיעורי  נוחים. 
לבחינות  מלל  רבי  במקצועות 

הבגרות.
רונית מנדלבליט: 050-7543079 

בעלי מקצוע

קלוריות  כושר לשריפת  אימוני 
אישית  מאמנת  עם  מירבית 
הבית.  עד  ומנוסה  מוסמכת 
ועבודה  הנאה  שכולו  אימון 
 – ניסיון  אימון  לתיאום  מרובה. 

יפית: 052-3505089

 / /צבע  פן  מקצועית  ספרית 
גנים,  מכפר  איפור   / תסרוקות 
העצמאות 89. נסו ולא תתאכזבו.

טלפון: 8215364 -050 

לבית  מגיע  מקצועי  ספר 
גמישות,  שעות  הלקוחות. 

מחירים נוחים.
טלפון: 054-7470000

קיפול  שירותי  לקפל".  "באה 
מקצועיות  ביתית.  כביסה 

ואמינות.
טלפון: 054-9963858

דרושים

למעון שיר בכפר גנים ג' דרושה 
מטפלת מצוינת לתינוקיה משרה 

מלאה/חלקית
 052-7626310 | 052-7626309

ומיזוג  חשמל  הנדסת  לחברת 
בעלי  חשמלאים  דרושים  אוויר 
ועבודות  אוויר  במיזוג  רקע 
חיים  קורות  כלליות.  אחזקה 

Yossif2@clalit.org.il. למייל

למשרד עו"ד ליד הקניון הגדול 
אחר  לשעות  מזכירה  דרושה 
בשבוע.  ימים   4-3 הצהרים 

טלפון: 6122553 -03

דרושה מטפלת לשני ילדים בני 
7 ו- 4, משעה 13:00 ועד 17:00. 

כולל עבודות בית קלות.
טלפון: 050-5512751

מחפשת  ג'  גנים  בכפר  משפחה 
מטפלת אחראית ואוהבת ילדים, 

לשני אחים )7 וחצי, 6 וחצי(
 –  13:30 ביום,  שעות  לחמש 
מביה"ס,  איסוף  כולל   ,17:30
וליווי לחוגים ליד  שהייה בבית 

הבית.
אפרת: 052-9278303

של  מבשלת  דרושה  למשפחה 
אוכל ביתי ליום אחד בשבוע.

רחל: 053-3368370

דרושה מזכירה לחברת דובדבן, 
בע"מ,  וייצור  עיצוב  תכנון 
שממוקמת ברחוב אבא אחימאיר 
22, בת גנים, פתח תקווה. ניסיון 

בתחום- חובה, משרה מלאה.
טלפון: 03-9190246

קפה  ובית  -מאפייה  לטוצ'קה 
פז  הדלק  בתחנת  חדשים, 
שבדרך יצחק רבין פ"ת, דרושים 
ואופה  דלפק/בריסטות  עובדי 

עם  ניסיון(  ללא  )גם  לחמים 
נכונות לאפיית לילה.
טלפון: 054-7717152

דרוש/ה  צרפתי"  ל"מאפה 
עובד/ת לשעות הצהריים, כולל 

שישי.
גילי: 054-7720300

שירותים 

ביתיות-  בכביסות  אישי  שירות 
ארגון, קיפול, תלייה וכדומה.

שירות מקצועי, יעיל ואמין
טלפון: 054-9963858

נדל"ן

דו משפחתי להשכרה בנוה עוז, 5 
חדרי שינה, חדר משפחה, סלון, 
או  למתבגר  "צימר"  עם  חצר 
משרד. בית חדש, כניסה מידית. 

054-2479755 | 054-7495787

קופון מבצע 
מחכה לכם בעמוד 22...

חפשו
אותנו ב-

ניר מתמטיקהניר מתמטיקה
בית ספר המצליח ניר מתמטיקה מרמת גן וגבעת שמואל
מגיע עכשיו גם לכפר גנים!
שיטת הלימוד הנהדרת נותנת כלים להצלחה לתלמידים בכל הרמות!

קורסים שנתיים בקבוצות קטנות לכיתות ג'-יב'
שיעורי עזר פרטיים

הרכבת מבחני סימולציה בהתאמה אישית
100% הבנת החומר

אבחון אישי ללא עלות
הכנה לבחינת הבגרות 3,4,5 יחידות

072-252-2020 ׀ חפשו אותנו בפייסבוק
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לפרטים נוספים
פנו למוקד קשרי הלקוחות 03-9766111

בימים א' – ה' 09:00-20:30

״זה כמו כפר קטן...
כל הצוות

כבר מכיר אותי״
ד׳-תושבת כפר גנים

כללית כפר גנים,
המרפאה השכונתית שלכם.

אתם בידיים טובות.
 מומחים לרפואת ילדים  מומחים לרפואת משפחה

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

 בית מרקחת סופרפארם בקניון מעניק שירות ללקוחות כללית

מרפאת גנים, קניון גנים, רח' העצמאות 65 פ"ת טל׳ 03-9404200


