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054-2622216בניינים משותפים

יולי 2015 גיליון מס'  65  - 

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

שירן רובינשטיין | עמ' 24

צדוק בן משה | עמ' 4

אורנית ארביב | עמ' 8

קו המשווה
צדוק בן משה כואב את הבעיות הקטנות, לכאורה, 
רואה בחיוב השוואה לערים חזקות אחרות 
ורוצה שנשאף למעלה, לטוב ביותר

כפר גנים
  www.kfarganim.co.il

היא רואה במאניה דיפרסיה מתנה
שרית גרינברג זיאד 
הגשימה את חזונה- 
הקמת תיאטרון קהילתי בכפר גנים
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הצגת בכורה

צפיפות מעצבנט
"מחאת הסרדינים" לא פסחה עלינו
האם העירייה ומשרד החינוך
 ייערכו מבעוד מועד
לבניית בתי-ספר נוספים בכפר גנים?

מחפש נכס בנווה עוז?
פרטים בעמ' 9... 052-2551155

 להזמנות 03-9338670

תוכי הלך לאיבוד
  פרטים בעמוד 29...
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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,

הילדים חוגגים את יציאתם לחופש הגדול,
וההורים נכנסים להילוך גבוה בנוגע לסידור לילדים, להעסקתם 

בתקופת החופשה ולהתמודדות עם ה"משעמם לי" ועם ההוצאות 
הכלכליות הגבוהות.

בני הנוער יצאו לחופש הגדול, 
וסיירות ההורים, פקחי העירייה ומשטרת ישראל נכנסו לכוננות.

שוב ושוב חוזרות תמונותיהם של בני נוער שמבלים עד שעות 
הלילה המאוחרות בגינות הציבוריות. שוב נראה כי האלכוהול הפך 
להיות הבילוי המועדף אצל רבים מהם. וכשאלכוהול נכנס לתמונה, 

אתו מגיעים גם החוצפה, הרעש, הוונדליזם והאלימות.

אני הראשונה שאסנגר על בני הנוער שלנו,
הרי אני מכירה רבים ונפלאים מהם.

אבל גם אני לא יכולה להתעלם מהמציאות שמתרחשת ממש מתחת 
לבית; מציאות שלא פוסחת גם על כפר גנים.

אז צריך למצוא להם מקומות מסודרים ומוגנים להתאסף בהם,
וצריך לארגן להם פעילויות מתאימות, ולדאוג שהשיעמום לא יוביל 

אותם לאסון.
אבל, הורים יקרים, בראש וראשונה האחריות היא שלנו, ואנחנו 

חייבים לפקוח עיניים.
בני נוער יקרים שלנו, עשו טובה, בבקשה תנו לנו לעבור את הקיץ 

הזה בשלום!

ולסיום, אני רוצה לשתף אתכם כי קיבלתי החלטה, כלל לא קלה, 
לסיים את תפקידי כעורכת העיתון, והגיליון הבא יהיה האחרון 

שאערוך.

חופשה מהנה ובטוחה לכולכם,

                              קריאה מהנה,
                                  שלכם

                               אילת שדה

   ayelet.sadeh@gmail.com                
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צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן

קו המשווה

הוא  מראש.  ידוע  ערכים  סולם  פי  על  נמדדת  חיים  איכות 
חלק  הוא  זה  סולם  אולם  האנושות,  תולדות  בספר  נכתב  לא 
מההיסטוריה שלנו בכל רגע נתון, והוא אמנם מתעדכן כל העת, 

אבל בבסיסו נותר ברור לנו.

מה אנו מבקשים? בריאות, חינוך, פרנסה, שמחת חיים, פנאי, 
ועושים כל אחד, ככל  תרבות. אנו שואפים לכך בכל מאודנו 
סולם  כשאותו  הכלל,  ושל  שלו  החיים  איכות  למען  יכולתו, 

ערכים מקנה לנו את המקום לשאוף אליו. 

אולם למשוואה נכנס פרמטר נוסף, "השוואה", ואוי כמה שהוא 
לנו  נוהגים להשוות את מה שיש  אנו  הזה...  בעייתי הפרמטר 
עם מה שיש לאחרים, ותמיד משווים עם אלה שיש להם יותר... 
ונשאף  יותר  להם  אלה שיש  נהדר שנשווה עם  זה  אולי  אבל, 

להגיע לשם?

במרכז  שנמצא  מי  של  מבט  מנקודת  החיים  על  מסתכל  אני 
העניינים ונחשף להשוואות הללו ברמה עירונית. היכרותי עם 
ערים אחרות היא דרך ניסיונם של חברים ומכרים שגרו בעבר 
בערים אחרות או שעובדים שם, ומשווים את איכות החיים שלנו 
בפתח-תקווה אל מול איכות החיים בערים אלו. נכון, אני לא 
שומע השוואות בין פתח-תקווה לבין ערים נחשלות, אולם אין 
לי טענות, לא כעס ולא טרוניות כלפי מי שמביא לפתחי את 
המידע, את "ההשוואה" לערים חזקות, שהרי זה בסדר לשאוף 

למקומות טובים יותר.

השיחות הרבות שאני מנהל עם תושבים מפרות אותי, ואני מלא 
כרימון בהצעות ייעול, שרובן נופלות על אזניים ערלות. לעיריית 
פתח-תקווה של שנת 2015 אין יכולת להיות וירטואוזית. עיריית 
הנוראית  ההשפעה  תחת  מתנהלת   2015 שנת  של  פתח-תקווה 
של כמות הבנייה האדירה מהשנים האחרונות, ותחת ניהול שלא 

השתנה באופיו מזה עשרות שנים.
מניעים פוליטיים כאלה ואחרים תוקעים מהלכים רבים, ולמרות 
פתח- העיר  לשינוי,  תקווה  של  שביב  ישנו  האחרונה  שבשנה 

תקווה זקוקה להרבה יותר משבבים של תקווה.

נושאים לטיפול ברומו של עולם, נתקלתי באלפי  בין עשרות 
בעיות קטנות, לכאורה, שבשבילי היו הכי חשובות ושרובן חרצו 

כאב רב בלבי כמו-

כאבם של הורים על שיבוצים שונים ומשונים לגנים, כאלה   •
שההיגיון מהם והלאה. הורים שנאלצים לחצות את כל השכונה 
בשעות הבוקר העמוסות, כדי להוריד ילד אחד בבית-הספר 
בצפון השכונה, ילדה בגן במזרח השכונה ואז עומדים בפקקים 
תוך  גנים  מכפר  לצאת  לנסות  כדי  השכונה,  מערב  בכיוון 

ארבעים דקות.

ילדים ששובצו בגן ללא החברים, ילדים שלא שובצו, ילדים   •
צעירים בני פחות מארבע שנים ששובצו עם ילדים בני שש, 
ילדים שההורים הסתבכו עם הרישום, שההורים טעו ברישום 

או בבקשת השיבוץ ועוד.
  אז מה? טעו בשיבוץ. קורה. למה לא לבוא לקראת ההורים? 

למה כל "פיפס" הופך לסיפור קשה ומסובך? 

• עשר שנים של מבני גנים יבילים מסוכנים ועדיין לא רואים 
את הסוף. למרות שמנהל החינוך בונה גני ילדים בקצב מזורז, 
עדיין  ילדים  מאות  מדהימה,  גימור  וברמת  מצוינת  באיכות 
שרויים בתוך הסכנה האיומה הזאת, כשההורים מתלוננים בכל 
שנה על אותן בעיות- עכברים, חולדות, ריח של פגרים, חול 
זה,  ילדיהם במצב  מזוהם. כמה כואבים ההורים שרואים את 

וכמה כואב למי שנמצא במרכז העניינים.

  ומה עם מי שאמור לטפל בנושא? האם גם הוא חש בכאב? 
מה  תקציב?  בחוסר  מדובר  האם  נפתרת?  לא  הבעיה  מדוע 
החישוב הכספי שעושים פה? האם זה לא ריאלי לעשות ניקיון 
והדברה יסודיים? האם ניתן להשוות את העלות הכספית של 
הטיפול במחדלים אלה בסכנה הבריאותית שנשקפת לילדים 

ובחוסר השקט של ההורים?
האם מישהו במנהל החינוך עשה את החישוב הזה? האם הוא 

מרפאת גנים, קניון גנים, רח' העצמאות 65 פ"ת טל׳ 03-9404200מוכן לספר לי מהי התוצאה שקיבל?

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

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

"זה כמו כפר קטן...
כל הצוות

כבר מכיר אותי"
ד'-תושבת כפר גנים

לקוחות כללית,
מרפאת גנים, המרפאה השכונתית שלכם.

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

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

צדוק בן משה מקשיב להשוואות בינינו לבין הקיים בערים חזקות 
אחרות וטוען- "כן, זה בסדר לשאוף לאיכות חיים טובה יותר"
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פגישת ועד שכונת כפר גנים ג מתאריך 9.6.15 – התקבלה 
החלטה

ועד השכונה לא ישלים עם המדיניות הדיקטטורית של העירייה 
ויילחם בה בכל האמצעים שעומדים לרשותו. 

לא נאפשר לראש העיר ולהנהלת העיר לעשות במבני הציבור 
שלנו כבשלהם, ונעמוד על זכותנו לייצג את התושבים נאמנה, 
בהתאם למנדט שקיבלנו מהם בבחירות חוקיות שנערכו על-ידי 

העירייה עצמה.
התחלנו במחאה בדפי הפייסבוק השונים וגייסנו פעילי ועדים 
של  פעולה  ושיתוף  הכרה  למען  למאבק  נוספות,  משכונות 
לעבודה  בניגוד  קיימים,  שכונות  פעילים  עם  העיר  הנהלת 
"פעילים שתולים" מטעמם. קיימת חשיבות רבה לשיתוף  עם 
נציגי השכונות שפועלים בהתנדבות  הפעולה של הרשות עם 
בחירות  קיום  למען  נאבק  אנו  החיים בשכונתם.  איכות  למען 
כתבה  הועלתה  ואף  השכונות,  לוועדי  ודמוקרטיות  מסודרות 

מורחבת בנושא בעיתונות המקומית.
נגייס את התושבים למען המאבק ונמשיך בו, עד אשר יסכימו 
כפי  הפעולה  שיתוף  ואת  הקשר  את  ולחדש  איתנו  להיפגש 

שהיה בעבר.

הפגנה נגד העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2016
מתושבי  עשרות  העירייה,  בבניין  התכנסנו   28.6.15 בתאריך 
תעריפי  בהעלאת  שדנה  העיר  מועצת  בישיבת  להפגין  העיר, 
ותושבים  פעילי שכונות  הגיעו  להפגנה   .2016 הארנונה לשנת 
מרחבי העיר, הניפו שלטים וקראו לראש העיר ולחברי המועצה 

שלא להעלות את התעריפים.

למפגינים לא נותר אלא לעמוד מאחורי מחיצה מזכוכית אטומה 
לחברי  התושבים  בין  ושחוצצת  האחרונה  בשנה  שהוקמה 
המועצה. הזכוכית האטומה היא משל לאטימות ולהתעלמות של 
החלטות  ולקבלת  ומנציגיהם  מהתושבים  והנהלתו  העיר  ראש 

שכונות  ועדי  עם  התייעצות  וללא  שיתוף  ללא  שרירותיות, 
מכהנים כמו ועד כפר גנים ג ואחרים.

לאחר שרוב חברי המועצה הצביעו בעד, הועלו תעריפי הארנונה 
בעיר במשחק שהיה מכור מראש. בין חברי המועצה שהצביעו 
נגד העלאת הארנונה היה גם צדוק בן משה, חבר הנהלת העיר 

ויו"ר ועד השכונה.

דורון קורן דובר ועד השכונה

מתי יתחילו להקשיב לתושבים?
ועדי שכונות נבחרים, פעילי שכונות ותושבים רבים ברחבי העיר זועקים להנהגת העיר- 

גם אנחנו יודעים מה טוב בשבילנו, הקשיבו לנו, דברו איתנו

ערוצי תקשורת ועד-רשויות

תושבי העיר מפגינים 

למכירה בבלעדיות בכפר גנים

www.remaxpt.co.il

ראובן פלד
054-8020580

קרולינה דנילוביץ
054-8899814

יונתן סימוני
052-7320122

אילנית בניטה
054-8192007

יהודית יעקבזון
054-9255043

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

6 חד' בזלוטניק (כפר גנים ג' מערב)
ק"4, 140 מ"ר, מחסן צמוד, 2 חניות

ברח פנחס חגין דירת 6 חד'
ק"3, מ"ש 18 מ"ר, שקטה, מחסן צמוד וחניות 

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

נמכר!

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

נמכר!

בצה"ל דירת 3 חד' ק"3
עורפית, מושקעת!    

דירת גן 5 חד' ביוסף נקר
מרווחת, גינה מטריפה 180 מ"ר!

2 מחסנים ו-2 חניות

ברח' נקאש דירת 5 חד' 
ק"3 חזית, מרווחת! מ"ש 18 מ"ר, מחסן צמוד וחניה

ברח' מסקין עורף, דירת 5 חד'
ק"5, מ. סוכה, מחסן וחניה מקורה

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

נמכר!

בעמנואל זמיר
דירת 3.5, חד' ק"2, מחסן וחניה 

נמכר ב-102% מהמחיר המבוקש!

נמכר!

גם לדירה
שלך מגיע

שיווק
מקצועי

 וחשיפה
מקסימלית!

גם לדירה
שלך מגיע

שיווק
מקצועי

 וחשיפה
מקסימלית!

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

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

בית בקרב אל עלמיין (נווה עוז החדשה)
 דו משפחתי בבניה, 300 מ"ר בנוי,

255 מ"ר מגרש, סטנדרט בניה גבוה
ברח' יוסף נקר 

דירת 5 חד' ק"4, נוף פתוח! מחסן ו-2 חניות 
בנקאש דירת 5 חד' ענקית

ק"4, נוף! מושקעת! מ"ש 18 מ"ר, מחסן וחניות 
בנווה עוז הוותיקה, 

מגרש 600 מ"ר+ בית ישן. כניסה מכפ"ג ג'

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

מוחים מול מחיצת הזכוכית | צילום: דורון קורן

מביטים מעבר לזכוכית האטומה. בלתי נשמעים | צילום: דורון קורן
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מדור חינוך

כיתות הלימוד בישראל הן הצפופות ביותר במערב ומהצפופות 
משרד  מנכ"לית  הורתה  זאת,  למרות  המפותחות.  במדינות 
הלימודים  הלימוד בשנת  בכיתות  כהן, לשבץ  מיכל  החינוך, 
הבאה )תשע"ו( עד 40 תלמידים בכיתה, תוך סגירת כיתות 
ובתשלומי  המקומיות  הרשויות  על-ידי  היום  שממומנות 
הוראה  עקב  בבית-הספר.  הכיתות  שאר  עם  ואיחודן  הורים 
ופתחו  הסרדינים"  "מחאת  צעדי  את  ההורים  החריפו  זאת 

בהשבתות חלקיות של בתי-הספר ברחבי הארץ.

בתי-ספר  שני  כי  בעיתונות  פורסם  שעבר  החודש  בתחילת 
מפתח-תקווה מככבים ברשימת בתי-הספר הצפופים בארץ. 
כאות הזדהות החלו הלימודים בכפר גנים באיחור של שעה. 
בבטן  ישר  לנו  שנוגע  חדש  סקר  פורסם  לאחר-מכן  בשבוע 
הרכה, בית-הספר "אלימלך כנר" התווסף לרשימת בתי-הספר 
הצפופים עם ממוצע של 36 ילדים בכיתה. כאות מחאה הורי 
כפר גנים שיבשו את הלימודים בבתי-הספר "הדר", "ביאליק" 
הורים  הנהגות  יו"ר  של  פגישה  התקיימה  כך  מתוך  ו"כנר". 
נושא  את  סקרו  בישיבה  בשכונה.  היסודיים  בתי-הספר  של 
הכוללת  השביתה  ואיום  היבטיו,  כל  על  בכיתות  הצפיפות 
הועלה להצבעה. ברוב קולות הוחלט כי כפר גנים לא תצטרף 
ליום מלא בסמוך לסיום שנת הלימודים.  להשבתה הארצית 
יחד עם זאת, ההנהגות רואות עצמן חלק אינטגרלי מהמאבק 

של פורום ההורים הארצי ומחזקות את ידיו.

גנים  היסודיים בכפר  אמנם, פריסת התלמידים בבתי-הספר 
אך  עומר",  "דבורה  בית-הספר  פתיחת  עם  השנה  השתנתה 
עם אכלוס הבניינים החדשים במתחם מסקין וברחוב נקאש 
ולאור התחלת בניית מתחם רוזמרין הרווי, עתידה תמונה זו 
להשתנות ויש צורך בהקמת בית-ספר יסודי נוסף. יש לקרוא 
את המפה בזמן ולהיערך לכך מבעוד מועד, כדי שילדינו לא 

ישלמו את המחיר ויסבלו שוב בכיתות עמוסות לעייפה.

היחיד  בית-הספר  הוא  גנים  כפר  ממ"ד  בית-הספר  בנוסף, 
וגם ציבור זה משווע לבית- בשכונה שמיועד לציבור הדתי 

ספר יסודי נוסף.

כפר גנים תמונות מצב הכיתות הכי צפופות

צפיפות מעצבנט
"מחאת הסרדינים" והשיבושים בבתי-הספר לא פסחו על כפר גנים

רח' חיים עוזר 15 פ"ת
www.dirot-gueta.co. i l

בנוה עוז הותיקה בלוי אשכול 
מגרש 250 מר +תשואה

כולל כל המיסים

בנוה עוז הותיקה במקום הגבוה 
והטוב ביותר מגרש 650 מ"ר עם 

תוכניות אופ' לרכוש 325 מ"ר

בנוה עוז החדשה מגרש
יחיד ומיוחד 433 מ"ר 

במקום הטוב ביותר

בנוה עוז בזייד מגרש 590 מ"ר 
+בית 3 חד' 

אופציה לרכוש 300 מ"ר 

בנוה עוז החדשה במיקום 
מנצח קוטג 6 חד' +מרתף 
ועליית גג שקט ומושקע 

3950000 ש"ח 

בנוה עוז החדשה בדרומי קוטג 
5 חד' עם מרתף עם 2 כניסות 
ל-2 יחידות ואופ' לעליית גג 

חדש ומושקע מיידי 

המומחה לשיווק נווה עוז - מוטי גואטה 
 נכסים למכירה בנווה עוז 

מוטי גואטה: 052-2551155מוטי גואטה: 052-2551155

בבלעדיות

 

בנוה עוז קוטג 7 חד' עם 
בריכת שחיה ומעלית מיוחד 

ומפואר לרציניים

בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות
בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות

בנוה עוז החדשה בדרומי 
במיקום מעולה קוטג 9 חד' +

מרתף גדול עם כ. נפרדת 
ועליית גג מושקע ומפואר

בבלעדיות

בנוה עוז הותיקה קוטג 5 חד' 
מסודר ומטופח עם מגרש 

350 מר' במיקום ירוק 
ופסטורלי

בבלעדיות

בנוה עוז החדשה קוטג 5 חד' 
עם מרתף ועליית גג 

₪ 3590000

בבלעדיות
דירת גן!במחיר

מעוניין
למכור

את הנכס?
 

פנה אלינו
עוד היום

וקבל ייעוץ 
והערכת נכס 

ללא התחייבות

אורנית ארביב

שכבת
גיל  

אלימלךביאליק
דבורה עומרממדהדרנווה עוזכנר

343234303331א

3431332830ב

3336322932ג

3236322932ד

3030383231ה

35373931ו

32

31

34

33 33
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www.doronadlan.co.il  

  

** בכפוף לתנאי המבצע באתר שלנו

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

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

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

חדש וייחודי: תעודת אחריות לאיכות השרות שלנו: לא מרוצים לא משלמים!
מבצע!!! חבילת נופש מפנקת בשווי 2000 ש' למוכרים לאחר המכירה**

האתר
שלנו
בסמרטפון 
שלך

החלפת דירה היא אחת העיסקאות הגדולות בחיינו
אל תהיו שם לבד והיעזרו במומחים

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

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

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

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

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

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

בניית אסטרטגיה בהתאמה אישית
בדיקת היכולות הפיננסיות והתאמת הייעוץ להן

ייעוץ ראשוני בנושא משכנתא 
ייעוץ להכנת הנכס למכירה

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

 

לרשותכם חבילת הפרסום המקיפה 
והמקצועית ביותר בענף הנדל"ן

לקבלת ייעוץ
מקצועי ואובייקטיבי

אני לרשותכם
בטל‘: 054-4404286 דורון קורן

    חינוך

כחלק מההתחדשות בבית חינוך ממ״ד כפר גנים, החל מתחילת 
שנת הלימודים תשע"ו, יזכו הורי ותלמידי בית החינוך ליהנות 

 .AFTER SCHOOL  משירותי הצהרון של חברת
וועד  החינוכי  הצוות  של  פעולה  בשיתוף  התבצעה  ההחלטה 
ההורים, שסקרו מספר ספקים והגיעו למסקנה שמדובר בחברה 

הטובה ביותר שפועלת היום בארץ. 

חינוך  בית  של  האיכותיים  לסטנדרטים  המשך  יהווה  הצהרון 
לחדשנות  לערכים,  חינוך  דגלו  על  שחרט  גנים,  כפר  ממ״ד 

החינוך  בית  של  היחודי  במבנה  ויפעל  אישית,  ולצמיחה 
שכולל את החצר החדשה הנפרדת לתלמידי א-ב ואת החממה 

לתלמידים הבוגרים.

ו  כיתות  בוגרי  העלו  בבית-הספר,  לימודיהם  סיום  לקראת 
מבית חינוך ממ"ד כפר גנים את המחזמר "יהודי בכל מאודי", 

בהנחיית הבימאית והמפיקה אורטל שוקרון.

ובריקודים  בשירה  במשחק,  באומר,  הופיעו  ט  מחזור  תלמידי 
מיכל  המחנכת  ומחול,  לתנועה  המורה  בהנחיית  עוצמתיים, 

קאופמן.

המחזמר עסק כולו בסיפור העליות לארץ, שבמרכזן עלייתו של

על  ומשפחתו,  שבתי  סלאח 
הקשיים, התפילות והאמונה.

עצב  שמחה,  הציגו  התלמידים 
ולא מעט הומור בכישורי משחק 

יוצאי דופן. 

ובאמונה  התקווה  בשירת  מאמין,  אני  בשירת  נחתם  הערב 
וגאווה גדולה.

ממשיכים בהתחדשות!

"יהודי בכל מאודי"

AFTER SCHOOL מגיעים לממ"ד כפר גנים
• ערן חגג

תלמידי מחזור ט של בית חינוך ממ״ד כפר גנים, יצרו ערב ייחודי ומרגש 

במתנ"ס "עולמות"• ערן חגג

נציגי פרויקט הנגישות של בית-הספר "הדר" יצאו לפעול ברחבי העיר 

•נעם וסרמן, כיתה ה3, "הדר"

"נגישות באה מהלב"

פרויקט  בעקבות  שעברתי  חוויה  על  לכם  לספר  רוצה  אני 
הנגישות של כיתה ה. 

חברתי לכיתה עמית, מורתי רותם, ההורה המלווה ואני נסענו 
ושאליו  הפעילות,  התחילה  שבו  ישראל",  "נצח  לבית-הספר 
הרבה  גם  שם  היו  בעיר.  מבתי-הספר  רבים  תלמידים  הגיעו 

אנשים בעלי מוגבלויות שהתלוו אלינו באותו היום. 

יעל דבורי, מארגנת הפרויקט, הסבירה מה עלינו לעשות כדי 
להגביר את המודעות לנושא הנגישות בחנויות בעיר; ראשית, 
מי  להסביר  הבית,  לבעל  או  למוכר  עצמנו  את  להציג  עלינו 

אנחנו ומה המטרה שלנו ולהציג את הפעיל הנגיש שלנו. 
לאחר-מכן, עלינו להציע לו פתרונות להנגשת החנות, להסביר 
בחנות  ולהשאיר  לנגישה  החנות  את  להפוך  צריך  הוא  מדוע 

חוברת שמסבירה על הנגישות ועוזרת בפתרונות הנגשה. 
שמראה  לחנות,  מחוץ  בלון  להשאיר  עלינו  מהחנות  בצאתנו 

שסיירת נגישות ביקרה במקום. 
לבסוף, עלינו למלא דו"ח דיגיטלי שמספר על הביקור. 

על  שיושבת  יוכי,  הנגישה  הפעילה  הצטרפה  שלנו  הצוות  אל 
כיסא גלגלים, ובהמשך הצטרף ציון שהוא עיוור. 

באה  ש"נגישות  הוא  הזה  מהמפגש  חשוב שלמדתי  הכי  הדבר 
מהלב". 

עבורי זו היתה חוויה מעניינת, שעוזרת לקהילה לפתח מודעות 
לבעלי מוגבלויות ולהיות נגישה יותר.

סיירת הנגישות של "הדר" בפעילות | צילום: באדיבות בי"ס "הדר"
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בית-הספר "אלימלך כנר" ערך טקס העברת דגל עיר תאומה 
בטקס  פתח-תקווה.  העיר  לבין  בצ'ילה  קונדס  לאס  העיר  בין 
של  המסורתי  הקוואקה  בריקוד  הופיעו  בית-הספר  תלמידי 

צ'ילה והמחיזו את המחזמר "הקוסם מארץ עוץ".

טכנולוגית  חקר  ופעילות  מעניין  למידה  תהליך  סיכם  הטקס 
אודות צ'ילה בכלל והעיר לאס קונדס בפרט. התלמידים נהנו 

מאוד והרחיבו דעת ולמידה.

באירוע השתתפו סגן ראש העיר וראש 
ישראל,  איציק  מר   - החינוך  מינהל 
אוסקר  מר   - צי'לה  לשגריר  המשנה 
שגריר   ,Oscar Alcaman אלקאמן 
הלשכה  ונשיא  אוטרו  גוסטבו   - פרו 
מר   - ישראל-צ'ילה  תרבות  לקשרי 

טוביה גולדשטיין.

טקס העברת הדגל מהווה צעד חינוכי להיכרות עם עיר אחרת, 
חברות  קשרי  עמה  ולקיים  יד  להושיט  גיאוגרפית,  המרוחקת 

ורעות.

עבור  מורכבת  תקופה  היא  לבית-הספר  מהגן  המעבר  תקופת 
ההורים ועבור ילדם. בנוסף לתיק הכבד מלא הספרים, מוטל על 

כתפו של הילד גם "תיק" מלא ציפיות. 

תחילת  את  ומסמל  ומשמעותי,  דרמטי  הוא  א  לכיתה  המעבר 
מסעם הארוך של הילדים במערכת החינוך. ילדי הגנים הנרגשים 
פרידה  שכוללת  ומשמעותית,  חדשה  לדרך  בדרכם  מצויים 

מ"הטוב והמוכר" והליכה אל "הלא נודע".

"נחיתה  ועל מנת לאפשר  מתוך מתן חשיבות לתהליך המעבר 
א  כיתות  תלמידי  עם  יחד  והוריהם  הגנים  ילדי  הוזמנו  רכה", 
לסדנת קצב ותיפוף חווייתית, שמשלבת תנועה ומוסיקה. הילדים 
וקצב:  בחוויית תיפוף  והתנסו  "קיבלו טעימה" מעולם התיפוף 
וקצב עם בקבוקים,  דליים, תיפוף  הגוף, תיפוף על  תיפוף על 

מצלתיים ועוד. 

בוגרי כיתות א ליוו את העולים ל-א במהלך הפעילות. היה מרגש 
לראות את שיתוף הפעולה בין הבוגרים לצעירים, את החיוכים 

ללא צל של ספק, היה "שמח אצלנו בחצר". על פניהם ולחוש את ההתרגשות שהייתה באוויר ובלב כולנו.

• איריס גלאי, מנהלת בית-הספר "אלימלך כנר"

• ג'ניפר אלמוג, מחנכת א1, בית-הספר "דבורה עומר"

תאומה צ'יליאנית ל"כנר"

בתופים ובמחולות 

טקס העברת דגל עיר תאומה נערך בבית-הספר "אלימלך כנר"

אנו מכריזים בזאת על הולדת מחזור ב למשפחת "דבורה עומר"

שחר זמלר, עו"ד ומגשר

הביטוח "הסודי" לילדים
מרבית ההורים אינם מודעים לעובדה כי ילדיהם מבוטחים בביטוח

תאונות אישיות 24 שעות ביממה, כל השנה, כולל בתקופת החופש הגדול

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

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

אלימלך כנר" עיר תאומה | צילום: באדיבות ביה"ס "אלימלך כנר"

מתופפים ב"דבורה עומר"| צילום: באדיבות ביה"ס "דבורה עומר"

מרכז יום לקשיש
שירותי סיעוד בבית

מרכז יום הוא מסגרת יומית לפעילות עבור קשישים עצמאיים 
וקשישים מוגבלים פיזית. 

מרכז היום מנוהל על-ידי צוות מקצועי, מיומן ומנוסה בטיפול 
בקשישים מזה 27 שנים.

ביקור במרכז  בית עם  יכולים לשלב טיפול  זכאי גמלת סיעוד 
יום בעל יתרונות רבים.

השירותים שניתנים במרכז היום

אתם מוזמנים לבוא ולהתרשם מהמקום,
שמכבד את המבקרים בו

באווירה מקצועית, רגועה, שלווה ואסתטית.
חברת טיפולית מספקת מטפלות מוכשרות

ומאומנות לטיפולי בית.

הפעילות בין השעות 7.30 -14.00
כתובת: רחוב בן צבי 10 פ"ת

• הסעות מבית הקשיש
• טיפול בהיגיינה אישית 

• ארוחות מותאמות לדיאטות
• פעילויות חברה ותרבות:

  חוגי יצירה, אמנות, מוסיקה, תנ"ך ואקטואליה,  
   אירועים חברתיים, מסיבות וטיולים.

• ייעוץ אישי לקשיש ולמשפחתו
• מעקב אחות וקשר עם גורמים  

  מטפלים בקהילה

דרושים/ות

מטפלים/ות 

שעות גמישות

תנאים טובים

קרוב לבית

כל ילד, אשר חל עליו חוק חינוך חובה )מגיל 3 ועד כיתה י"ב( 
הרשום במוסד חינוך במסגרת הרשויות המקומיות או במסגרות 
יום  מעונות  פעוטונים,  פרטיים,  ילדים  גני  כמו  אחרות  חינוך 
 7 ביממה,  שעות   24 אישיות,  תאונות  בביטוח  מבוטח  וכדומה, 

ימים בשבוע, כל השנה, בארץ או בחו"ל, ללא חריגים.

מרבית ההורים אינם מודעים כלל לעובדה כי במסגרת תשלום 
למוסד  ילדיהם  עבור  משלמים  הם  אותה  השנתית,  האיגרת 
החינוך, הם משלמים גם עבור פוליסת ביטוח תאונות אישיות 

לילד. זהו תשלום חובה ואין באפשרותם לוותר על תשלום זה.

מודגש, כי במסגרת פוליסה זו של ביטוח תאונות אישיות לילד, 
הילדים מבוטחים בכל מקרה של תאונה, בכל עת ובכל מקום, בין 
אם האירוע התאונתי התרחש בתחום פעילות המוסד החינוכי, 
ובין אם מחוץ לו או מחוץ לשעות הלימודים. אף אם נגרם לילד 
בגן  ביתו,  בחצר  פעילות  במהלך  שהיא  שעה  בכל  גופני  נזק 

השעשועים או בכל מקום ציבורי אחר, הילד מבוטח.

גורם  כל  או  הביטוח  חברות  לילד,  תאונתי  אירוע  קרות  בעת 
מוסדי אחר לא יגלו לכם מרצונם הטוב על הביטוח הזה, שכן אין 
זה כלכלי עבורם. חברות הביטוח מרוויחות הון עתק על כל אלה 

שלא מודעים לפוליסת הביטוח הזו ולא תובעים את הכסף שמגיע 
להם עבור פציעת ילדיהם.

זו,  מפוליסה  שנובעות  לזכויות  מודעים  שתהיו  חשוב  הורים, 
ושבעת הצורך תדעו לתבוע את שמגיע לכם עבור ילדיכם!

החרגות
< פוליסת ביטוח זו מכסה כל אירוע תאונתי שבו נגרם נזק גוף 
לילד למעט תאונת דרכים, היות שילד שנפגע במסגרת תאונת 
דרכים יהיה זכאי באופן אוטומטי לפיצוי כספי מחברת הביטוח 

של הרכב.

מתאונת  כתוצאה  שארעה  פגיעה  לפוליסה:  נוספים  חריגים   >
פעילות  איבה,  ופעולות  מלחמה  רפואית,  רשלנות  עבודה, 

צבאית סדירה או ממחלה שאינה נובעת מתאונה.  

*האמור בכתב זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

    חינוך
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קוסמטיקה רפואית 

חלום ליל קיץ

בלוקאס תאורה מציעים לכם תאורה 
מרהיבה וייחודית לבית ולגינה

לא בכל יום מגיעה כוהנת הקוסמטיקה, חוה זינגבוים, להרצות 
באופן אישי ללקוחותיה של קוסמטיקאית פרא-רפואית. 

ב- 17.6.15 היא הגיעה אלינו, במיוחד, כדי להסביר ולהדגים איך 
ניתן להוציא את המיטב מכל מכשיר ותכשיר. זינגבוים, שדיברה 
בזכות הקליניקה המתקדמת שלי כהגדרתה, הביעה את הערכתה 
בעצם הגעתה להרצות ולהדגים טיפול חדשני לקהל לקוחותיי, 

ועל-כך גאוותי.

 ,C.eNergy ,זינגבוים הרצתה על שיטת הטיפול שכבשה את העולם
הדגימה את הטיפול במכשיר והוסיפה טיפים ומידע חיוני.

ייחודיות שיטת C.eNergy היא לא רק במכשור המתקדם, אלא 
בשילוב מושלם בין המכשור לבין שימוש בתכשירים מותאמים. 
השיטה פורצת דרך בחידוש עור הפנים וכוללת בין היתר הפחתת 
ומיצוקו  העור  מרקם  שיפור  פגמנטציה,  וכתמי  אקנה  צלקות 

והצערת עור הפנים.

בנוסף, שוחחנו על להיות אישה ב- 2015 . איך אנו יכולות להצליח 
להיות גם אימהות, גם רעיות, גם סבתות, גם בעלות קריירה וגם 
נשים מובילות, ועם כל זאת לשמור על עצמנו יפות ומטופחות.

לכל  וטעים,  עשיר  היה  הכיבוד  ומהנה,  מעניין  ערב  זה  היה 
 ,SPF 50 משתתפת הוענק חסם שמש דמי מייק אפ עם מקדם
והתגובות מהלקוחות מחממות את הלב. תיקי כתבה לי: "נעמי 
יקירה! תודה על ערב מושקע מכל הבחינות, ערב באווירה נעימה 

ביותר ובשיתוף אורחת הכבוד חוה זינגבוים. 
תודה על טיפול הדיימונד שלו זכיתי בזכותך ועל ערכת מוצרי 

חוה זינגבוים המפנקת... היה מקסים! יישר כח!"

Hava Zingboim תודה רבה. נהנינו מאוד מההרצאה המרתקת, 
לחדש,  גאה  משמע!  תרתי  מהסינרגייה,  חלק  להיות  גאה  ואני 

להוביל ולהביא לתוצאות עם חיוך :(
ותודה ללקוחות הרבות שהגיעו, התרשמו ונהנו!

אוהבת, נעמי

זה הזמן ליהנות מההצלחה שלנו. בואו לראות את הקולקציה 
החדשה והמדהימה של מנורות, נברשות וגופי תאורה של מיטב 

המעצבים, בטכנולוגיה החסכונית של לד.

אנו, חברת לוקאס תאורה, הצלחנו לרכז את הדגמים המנצחים 
באולם התצוגה המפואר שלנו ברח' גיסין 65 קריית אריה פתח-

תקווה, ומזמינים אתכם לבקר בו וליהנות ממחירים חד-פעמיים 
של גופי תאורה. 

ללקוחותינו  להנגיש  שלנו  ההצלחה  היא  שלכם  ההזדמנות 
תאורה מרהיבה וייחודית בהישג יד.

מה המיוחד בתאורת לד מלבד צריכת חשמל כמעט אפסית?
חום  מקרינה  לא  עבודה!  שעות   50,000 –עד  ימים  אריכות 
לסביבה! אפקט אור רציף ואחיד! לא מושכת חרקים! גוונים 

מרהיבים בעוצמות אור נדרשות ובמחיר הגיוני ונוח!

מה מייחד אותנו, חברת לוקאס תאורה, מכל השאר? 
התשובה פשוטה - מקצועיות ושירות. בסדנאות שאנו עורכים 
מדי פעם, וכן ללקוחות החנות, אנו מספקים מידע בסיסי על 

עקרונות האור בכלל ועל התאורה לבית בפרט כגון-
מהי עוצמת האור הנדרשת במטבח בשונה מעוצמת האור בסלון 
או בפינת האוכל, מהי השפעת גוון האור על צבע הריהוט ומהי 

ההשפעה ההדדית על האווירה שנוצרת בדירה.

שירות  לתת  בנויים  אנו  משווקים,  להיותנו  בנוסף  כיצרנים, 
למצבים  פתרונות  ולייצר  הקנייה  לאחר  ארוך  לטווח  ללקוח 

שלא נצפו מראש.
יתרונות אלה מוצעים לכם עכשיו ללא תוספת עלויות. נצלו 

את ההזדמנות ובואו ליהנות מהם. 
ההנאה שלכם – הסיפוק שלנו. 

ראו מודעה בעמוד 21...

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

חוה זינגבוים, כוהנת הקוסמטיקה, הגיעה אלינו לערב מיוחד במינו בקליניקה של 
הקוסמטיקאית הפרא-רפואית המובילה, נעמי עזר

נעמי עזר 

מדגימים טיפולחוה זינגבוים מתארחת אצל נעמי עזר
במכשיר חדשני

בס"ד

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

בס"ד

חפשו אותנו ב-

 

עולם של יופי

ועכשיו
במחיר השקה!

הטבה לקוראי עיתון כפר גנים
טיפול פנים פרא רפואי

מבית חוה זינגבוים
+ מניקור + לק ג'ל

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

*בהזמנת תור מראש *ללקוחות חדשות בלבד

מניקור + לק ג'ל
מתנה

שחוגגות
יום הולדת
 החודש  

לכל לקוחותיי

| כתבת פרסומת |
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בבית- המוחי  האירוע  לאחר  חודשים  שלושה  פגשתי  ג.  את 
המסור  הטיפול  אף  על  מאושפז.  היה  שבו  השיקומי  החולים 
קלינאית  בעיסוק,  ריפוי  פיזיותרפיה,  טיפולי  שכלל  שקיבל 
לחזור  שלו  הרבה  המוטיבציה  ולמרות  ושיקום,  תקשורת 
ולא ברור, עם  לאיתנו-  פגשתי אדם חלש, בעל דיבור רפה 
סימני שיתוק שניכרו בצד שמאל של פניו. הוא ישב על כיסא 

גלגלים והפעיל אך בקושי את ידו השמאלית. 

נפגשנו לסדרת טיפולים בת תריסר מפגשים, פעמיים בשבוע. 
השרירים  את  שמחזקות  דיקור  בנקודות  השתמשתי  בטיפול 
פונקטורה,  אלקטרו-  מכשיר  בשילוב  העצבים  מערכת  ואת 
פעילותן  את  מגביר  הדיקור,  לנקודות  חשמל  זרמי  שמעביר 
ומגרה את העצבים ואת השרירים לתפקד. כבר בעת החדרת 
המשותקת  רגלו  את  הניע  החשמלי,  הטיפול  בליווי  המחטים 

וחש גירוי חזק ברגלו.

טוב  היה  ידו  היה שפיר- תפקוד  הטיפולים מצבו  בתום סדרת 
ועוצמת לחיצת ידו היתה איתנה. קולו התייצב, הוא החל ללכת 

בכוחות עצמו ועמד לפני עזיבת המוסד השיקומי. 
בשיחת הטלפון שניהלנו לאחר מכן, אמרה בתו, זו אשר יצרה 
את הקשר הראשוני בינינו, כי הרופאים בבית-החולים השיקומי 
אמרו לאביה שעליו להסתגל למצבו, כי הוא לא יעמוד עוד על 
רגליו ולא כל שכן, יתהלך על רגליו... והנה, במשך חודש וחצי 

של טיפול, בסך הכל, התקדמותו היתה משמעותית ביותר.

ראיתי  בבייג'ינג  מן  אן  גואן  בבית-חולים  השתלמותי  בעת 
ורפואה  ומפתיעים של שיקום באמצעות דיקור  מקרים רבים 

סינית שנתמכים על-ידי מחקרים רבים מספור, בהם- 
מחקר שנערך בבית-החולים האוניברסיטאי בשבדיה ובדק את 
יכולתה של הרפואה הסינית בטיפול באירוע מוחי מול הטיפול 

השמרני. מחקר זה הוכיח, כי הקבוצה שטופלה ברפואה סינית 
החלימה ותיפקדה טוב יותר מהקבוצה שקבלה טיפול שמרני.

בתהודה  סריקה   -M.R.I תחת  שנערכו  נוספים,  מחקרים 
מגנטית, הראו כי בעקבות הטיפול ברפואה הסינית, חלה עלייה 
הנוירולוגית  הפעילות  על  שאחראי  המוחי  באזור  בפעילות 
כמו-כן,  קוגניטיביות.  לפעולות  שאחראי  ובאזור  )עצבית( 
הגפיים,  תנועת  על  שאחראית  דיקור  נקודת  השפעת  נבדקה 
ונמצא כי חלה עלייה בפעילות המוחית באזור המוטורי. כדי 
להוכיח טענה זו נבדקו נחקרים בנקודת דיקור שאינה אחראית 
נצפתה  לא  זה  במקרה  ואכן  )פלצבו(,  מוטורית  פעילות  על 

פעילות מוחית מוגברת באזור שאחראי לפעולת הגפיים. 

מחקר שנערך בשנחאי הוכיח שככל שמתחילים בטיפול בדיקור 
החלמה   91% ההבראה.  סיכויי  גדלים  כך  יותר,  מוקדם  הסיני 
נצפו במטופלים שהחלו את הטיפולים שלושה שבועות לאחר 

האירוע המוחי.

בריאות לפני הכל

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

אלון לרנר

אירוע ללא הזמנה
ג., בן 80, עבר אירוע מוחי בעודו ממתין בתור 

לרופאו בקופת-החולים. בבית-החולים, 
כשאבחנו אצלו פגיעה בהמיספרה ימנית במוח 
ושיתוק בפלג הגוף השמאלי, כבר היה מאוחר 

מדי לקבלת תרופה ממיסת קרישי דם

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

אמיל זולא 39, בית ג.י.ע (קרית אריה) פתח תקוה

sz
 זמלר ושות'
משרד עורכי דין וגישור

אנו מזדהים עם הסבל שלך,
ורוצים להשיג עבורך את כל מה שמגיע לך!

• תאונות דרכים • נזיקין • רשלנות רפואית
• זכויות יוצרים • ביטוח • תובענות ייצוגיות

• הוצאה לפועל • חוזים • מקרקעין וצרכנות

•  המשרד אף מתמחה במתן פתרונות לסוכנויות
ולסוכני ביטוח כמחלקה משפטית פנימית

בתוך המשרד.

• המשרד משמש כמרכז לגישור עסקי
באזור תל אביב והמרכז.

טל': 03-9229252

מלוא הטנא ברכות אלייך מאיתנו שלוחות,
משותפייך בבית החמים. 
שנהיה ביחד לעולמים,

מזל טוב ולחיים רק בשמחות :)
לירון, עידו ויונתן

לאפרת, אימוש היקרה,
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'נעמי דור מאפרת מקצועית' הגעה עד בית הלקוחה

נעמי דור מאפרת מקצועית ואישית מזה כ-12 שנה. בעלת שנים 
של נסיון וותק רב בתחום. בעלת סגנון איפור ייחודי ואומנותי עם 
טכניקות מקוריות וחדשניות ,מתמחה באיפור כלות וערב, הפקות 

אופנה וטלויזיה.

נעמי דור מאפרת מקצועית

להיות הכי יפה...
• איפור ערב • כלות ומלוות • בת מצווה • נשפים • סדנאות איפור אישיות
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מסכים  נטישת  מתבקשת  ביתי  חותמות  מפעל  הקמת  לצורך 
שווים  הלב  והתרחבות  המשודרג  המרחב  אבל  שעות,  למספר 

את ההשקעה. 

לא מדובר בהשקעה כספית גדולה. החותמות שתיצרו עשויות 
מפירות, מירקות ומעלים. חותמות טבעיות שתוכלנה לשדרג כל 

מרחב ביתי בצבעוניותן.

ההכנות:
החותמות: צאו לטבע, לקטו עלים מעניינים, הניחו אותם בין   •
פירות  ובחרו  לשוק  צאו  לייבושם.  והמתינו  עבה  ספר  דפי 

וירקות שפריסתם יוצרת פרוסה מעניינת בהחתמה.

המצע: מסגרות קנבס מיניאטוריות )10/15 או 10/10(, חישוקי   •
רקמה, בד לבן ולוח עץ עגול. 

ואקריליים  בד  צבעי  הרקמה,  לחישוקי  צבע  צבעים: תרסיס   •
יסוד  גם צבעי  לפי בחירה, אפשר  סוג  גוונים מכל  )שלושה 

לערבוב(. 

וו  עץ,  שיפודי  פעמיות,  חד  צלחות  מכחולים,  עבודה:  כלי   •
לתמונה, אקדח סיכות או דבק חזק לחיבור בין לוח העץ לוו 
או סרט  בד מעניין  לעץ, סרט  בד  בין  לתמונה, דבק מקשר 

פונפונים צבעוני.

*כל אלה ניתנים להשגה בחנויות יצירה.

היצירה:
רססו חישוק רקמה או בד קנבס בתרסיס צבע ויבשו. ניתן   .1

להשאיר חלק מבדי הקנבס ללא צבע.

פרסו ירקות ופירות נבחרים כמו פטריות, לימון, תפוח ושומר   .2
העמדה  ותכננו  הספר  מדפי  המיובשים  העלים  את  הוציאו   .3

מעניינת על הבד.

צבעו את החלק הפרוס של הפרי או את העלה בצד הקדמי   .4
שלו והחתימו על הבד צורת עלה או פרי. 

אפשר לבחור להחתים את רקע הקנבס כולו, למשל- יצירת   .5
אחיזת  תוך  צבוע  תירס  קלח  גלגול  על-ידי  מעניין  רקע 
שיפודי עץ הנעוצים משני צדדיו, או יצירת רקע באמצעות 
הקנבס  בד  כל  את  שמכסה  כרוב  עלה  או  שומר  החתמת 

הקטן.

לאחר ייבוש הבדים מתחו את הבד על החישוק הפנימי וסגרו   .6
אותו מלמטה כלפי מעלה במסגרת החישוק הגדול. גזרו את 
שאריות הבד מסביב לחישוק ואת השארית הנותרת הדביקו 

בגב החישוק.

על רקע בד הקנבס היבש תוכלו להחתים כל פרי, ירק או עלה   .7
ולייבש שוב.

על לוח העץ העגול ניתן למתוח בד לבן, לעטוף אותו בעזרת   .8
בחזית  ולהחתים  הלוח  בגב  הבד  את  המהדק  סיכות  אקדח 
הלוח בעזרת פרי, ירק או עלה לפי בחירה. אפשר להדביק או 
להדק וו לתליה וכן להדביק סרט פונפונים או אחר מסביב 

ללוח ליצירת מסגרת.

ניתן לתלות את אוסף היצירות בקומפוזיציה מעניינת בגב   .9
המיטה, בקיר צד בסלון או בכל מרחב אחר שמבקש ריענון.

חתימה מהנה!

חותמת על זה
חופשת הקיץ הגיעה. לאחר שהקייטנות והנופש המשפחתי יגיעו לקיצם, יגיע השעמום. לציקי 
תכנית מגירה לרגעים קשים, והיא חותמת לכם שיצירה דומה לזו שהיא מציעה לכם, לא ניתן 

יהיה למצוא באף חנות

ציקי אורון- מעצבת פנים וסטייליסטית
טל: 054-2424976

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

                        חישוק ריקמה כמסגרתכרובית על קנווס מיניאטור

תירס ורוד לרקע
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ציקי אורוןציקי סטייל

הגבהה שקופה, יציבה ובטיחותית אינה מסתירה את הנוף, מזכוכית מחוסמת בגובה 35 ס"מ

054-2475997

 סורגים שקופים לשקט נפשי בחדרים

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

התקינו הגבהת "              " ותהיו רגועים

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

פוחדים להשאיר את הילדים במרפסת???

בנוסף
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תלמידים מחטיבת-הביניים פיינברג, מובילת תוכנית המדעים 
ומנהלת אשכול הפיס ברוריה שולדהוז וצוות המדעים, זכו בשני 
פרסים ראשונים ארציים בתחרות הארצית "גם אני יכול" של 
טכנולוגי  מוצר  פיתוח  היא  התחרות  מטרת  הפיס.  אשכולות 
בתחום בטיחות ילדים או מוצר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. 

בתחרות השתתפו 110 מוצרים מכל רחבי הארץ.

טכנולוגי,  מוצר  וגימור  אנוש  הנדסת  פרס ראשון, בקטגוריית 
ז  עדה מכיתה  בית  ומאור  אזיקרי  שלו  לתלמידים  הוענק 
שנטענת  סולרית  אופניים  קסדת  פיתחו  התלמידים  בחטיבה. 
ידידותי  אדם,  מגע  ללא  פועל  המוצר  בלילה.  ומאירה  בבוקר 

לסביבה ומגביר את נראות הרוכב בלילה ובכך את בטיחותו. 
תלמידי  של  נוספות  עבודות  שתי  הוצגו  הגמר  בתחרות 
תלמידי  על-ידי  שפותחו  עבודות   40 מתוך  שנבחרו  החטיבה, 
שכבה ז; מוצר אחד הוא פיתוח מנגנון התרעה לתינוק שנשכח 
ברכב, מוצר שני הוא מתקן נייד מיוחד נגד כוויה ממים חמים 

באמבטיה.

פרס ראשון נוסף, הוענק לאשכול הפיס פתח-תקווה, למובילת 
ולצוות  שולדהוז  ברוריה  הפיס  אשכול  ומנהלת  התוכנית 

המדעים בחטיבה, על עבודות חקר מצטיינות בתחום הטכנולוגי, 
על פיתוח והנחיית התוכנית לתלמידים, על מעורבות, על ליווי 
הנושא  הטמעת  ועל  תלמידים  של  רבות  קבוצות  של  אישי 

בתוכנית הלימודים בחטיבה.

כל הכבוד!

המאמנט,  ליגת  גמר  משחקי  התקיימו   )23.06.15( שלישי  ביום 
ליגת האימהות בכדורשת לעונה 2014-15. המשחקים התקיימו 
באולם הספורט הדר המושבה בארגון מחלקת הספורט בעירייה, 

בנוכחות הילדים והבעלים שעודדו ביציע. 

קבוצת בית-הספר "הדר" הביאה כבוד כשהעפילה לגמר הליגה 
העפילה  התחתון  הבית  לגמר  והמכובד.  השני  במקום  וזכתה 
"דבורה עומר" שהחלה להתאמן רק השנה  בית-הספר  קבוצת 

וזכתה גם היא במקום השני.

יישר כוח!

פעמיים כי טוב

אלופות משלנו

מהנדסי העתיד מבית חינוך שש-שנתי "בן גוריון-פיינברג"
זכו בשני המקומות הראשונים בתחרות הארצית של אשכולות הפיס

למרות שכולן אימהות, עסוקות ומנהלות קריירה, משפחה ובית, 
הן לא ויתרו על המחויבות לקבוצה, התאמנו, שיחקו והוכיחו כי 

הכדור בידיים שלהן!

זוכי המקום הראשון שלו אזיקרי ונאור בית עדה | צילום: באדיבות אשכול פיס

    חינוך
אשכול פיס פ"ת

• אורנית ארביב

הוורודות של "דבורה עומר" מקבלות טיפ לניצחון 

אולם תצוגה: רח' גיסין 65, א.ת, קרית אריה, פתח תקווה
ימים: א‘-ה‘. 9:00-18:30 ׀ יום ו‘. 9:00-14:00

הכניסה מצד ימין צמוד ל"שלטי ארגמן“, קומה 1 חניה חינם
www.s-lighting.co.il :מהיצרן לצרכן, ניתן להתרשם באתר

lighting@bezeqint.net :ייעוץ ינתן ע“י מעצב תאורה בבית הלקוח (בתאום מראש) ׀ מייל   

03-9223398
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Cat stretch –מתיחת חתול
וצוואר, משחרר ומאריך את  מטרת התרגיל: מקל על כאבי גב 

עמוד השדרה.
עמדו בעמידת 6 כתנוחת מוצא- כפות ידיים מתחת לכתפיים   •

וברכיים מתחת לאגן, ברכיים צמודות.
שאפו אוויר דרך האף, בפה סגור. בהוצאת אוויר אספו פנימה   •
בטן וצלעות וגלגלו את עצם הזנב פנימה אל בין הירכיים. הגו 

יראה מקומר )כמו חתול(. 
כעת שאפו אוויר וחזרו לתנוחת המוצא, אגן במצב ניטרלי.  •

לכיוון  ולמעלה  החוצה  הזנב  עצם  את  גלגלו  האוויר  בהוצאת   •
התקרה. הגו יראה קעור )כמו קערה(. האריכו את הצוואר כלפי 

מעלה והביטו לתקרה.
חזרו על התרגיל 10-6 פעמים.  •

Torso twis -פיתול
מאוד  חשובה  תנועה  היא  הפיתול  תנועת  התרגיל:  מטרת 
שסובלים  לאנשים  ובפרט  אדם,  לכל  השדרה  לעמוד 

מאוסטאופורוזיס.
על  בהצלבה  ידיים  מזרחית,  ישיבה   - המוצא  בתנוחת  שבו   •

הכתפיים )יד ימין על כתף שמאל ויד שמאל על כתף ימין(.
שאפו אוויר דרך האף, ובהוצאת אוויר דרך הפה, שאבו בטן   •
לב  לשים  יש  ימינה.  החזה  בית  את  ופתלו  פנימה  וצלעות 
שהפיתול נעשה רק בבית החזה, האגן מקובע קדימה, במרכז 

ולא מסתובב יחד עם הכתפיים!

כעת שאפו אוויר, חזרו למרכז ושוב הוציאו אוויר דרך הפה,   •
סגרו צלעות, שאבו בטן ופתלו את בית החזה לשמאל.

בשאיפה חזרו למרכז והמשיכו בתרגיל לצד השני.
חזרו על התרגיל 10-6 פעמים.  •

בהצלחה!

ועם הקיץ שהגיע, לשרון יש גם טיפים עבורנו-

כעת, כשהקיץ כבר כאן, הקפידו לשתות 8 כוסות מים ביום וצאו 
הערב.  בשעות  או  המוקדמות  הבוקר  בשעות  מהירה  להליכה 
וחשק  אנרגייה  ותקבלו  בגוף  החומרים  חילוף  את  תאיצו  כך 

להמשיך לעסוק בפעילות גופנית ולשמור על תזונה נכונה.

כשאתם משתוקקים למתוק ולא רוצים להעמיס על הגוף מאכל 
עתיר סוכר, היעזרו בארטיק קרח ללא צבע מאכל שירענן ויפיג 

את התאווה למתוק.

גבעולי   3 סלק,   1 קחו:  קשים,  מיצים  מסחטת  לכם  יש  אם 
סלרי, מספר עליי קייל, גזר בינוני, חצי תפוח ירוק וכפית דבש.  
חיתכו את הירקות לחתיכות וסחטו אותם למיץ בריאות אמיתי! 

המתיקו בדבש.

דרך הגב
גם אם אתם לא מתאמנים באופן קבוע, ישנם שני תרגילים פשוטים יומיומיים לשמירה על עמוד 

השדרה ולהקלה על כאבי גב

שרון דויטש לוי - מדריכת פילאטיס
טלפון 054-4995703

ואושר שרון דויטש לויכושר 
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של  "מחכים"  המופע  "עולמות"  במתנ"ס  יעלה  ביולי  ב-21 
ישתתפו שחקנים תושבי השכונה.  אידאה", שבו  "תיאטרון 
זיאד, פתח  גרינברג  והמורה לתיאטרון היא שרית  הבמאית 

תקוואית במקור ותושבת כפר גנים.
גרינברג זיאד, נשואה +1, נולדה כבת זקונים אחרי אח ואחות, 
"עלומים"  בחטיבת  "הוברמן",  היסודי  בבית-הספר  למדה 

ובתיכון "אחד העם".

שהיא  תוך  בהומור,  מספרת  היא  המעניין  חייה  סיפור  את 
צוחקת, מתלהבת, מקצינה ומלודרמטית כיאה לשחקנית.

התיאטרון  לתחום  שלה  החיבור  על  לשאלה  בתשובה 
פצחה במונולוג מפתיע. 

השתתפתי  דגמנתי,  חתיכה.  מאוד  הייתי  צעירה  "כשהייתי 
יפה  של  סטיגמה  עם  אותי  הכירו  השנה.  נערת  בתחרות 
הרבה  אחר-כך  לשלם  לי  גרמה  הזו  הסטיגמה  וטיפשה. 
בגיל  זה  בגלל  התחתנתי  אפילו  פסיכולוגי.  לטיפול  כסף 
תושב  היה  שלא  מישהו   ,17 בגיל  שהיכרתי  בחור  עם   22
העיר, שלא הכיר אותי, שלא שפט אותי ושקיבל אותי כמו 
לי, רק כי  שאני. התחתנתי איתו למרות שהוא לא התאים 
חשבתי שאף אחד לא ירצה אותי. סבלתי נורא אז. רוב הזמן 

האש  כל  גמגמתי.  וכשדיברתי  לדבר  יכולתי  לא  שתקתי. 
שבי כבתה. הכל בגלל שאנשים החליטו שנערה יפה, חתיכה 
ודוגמנית היא כנראה טיפשה. מה שהחזיק אותי וחיזק אותי 

באותם ימים הייתה מגמת התיאטרון בתיכון 'אחד העם'. 
הייתי תלמידה גרועה. הבגרות שלי בכל המקצועות הייתה 
התעניינתי   14 מגיל  בתיאטרון.  אחד  מ-100  חוץ   ,60 בציון 
בתיאטרון וזה היה כל מה שהלהיב אותי. המורה שלי, ברכה, 
העצימה אותי מאוד, ומגיל צעיר ידעתי שתיאטרון זה הייעוד 

שלי בחיים. 

שלא  לאחר  נידח,  בחור  לשכה  כפקידת  שירתתי  בצבא 
התקבלתי לתיאטרון צה"ל. כשנכשלתי בשלב האחרון ישבתי 

שעות ובכיתי. חשבתי שהעולם נחרב. 
לווינשטיין,  יורם  אצל  מכינה  עשיתי  שהשתחררתי  לאחר 
סופי  של  למשחק  לבית-הספר  התקבלתי  מכן  ולאחר 
גם  אבל  קשות,  מאוד  שנים  שלוש  שם  למדתי  מוסקוביץ'. 
מאוד מהנות. למדה איתי בכיתה מירי מסיקה והיינו חברות 
הראשיים.  בתפקידים  שתינו  שיחקנו  תמיד  טובות.  מאוד 
למירי אמרו שהיא תהיה זמרת מפורסמת, ועליי אמרו שאהיה 
חנה רובינא הבאה וזה מאוד החמיא לי. ואכן, לאחר חודשיים 
מירי הפכה להיות זמרת מפורסמת. אותי אשפזו בבית-חולים 

לחולי נפש... "

מה? איך פתאום?
"השנה הראשונה בבית-הספר למשחק הייתה לי קשה. בכל 
נעלבתי  ומאוד  יפה,  לי שאני  פעם כשירדתי מהבמה אמרו 
תקופה,  באותה  שלי.  המשחק  לכישרון  התייחסו  שלא 
רבות  לתובנות  הגעתי  שעברתי,  הפסיכולוגי  הטיפול  עקב 
והבנתי שאני רחוקה מלהיות טיפשה. בינתיים גם התגרשתי. 
חודשיים לאחר שסיימתי ללמוד עבדתי במקביל, כמלצרית,  
בשלושה מקומות שונים. פתאום התחלתי להרגיש שהשינה 
להיות  הופך  זמן אתה  הרבה  ישן  לא  וכשאתה  נפגעת  שלי 
לי  היו  לא  שלי,  בדיבור  שלטתי  לא  בנוסף,  היפראקטיבי. 
מסננים על הפה. התחלתי להרגיש משהו מוזר שעורר אצלי 
התנהגות  זו  פסיכוזה  הבנתי.  שלא  מוסברים,  לא  דברים 
אם  ניסויים;  לעשות  התחלתי  הגיונית.  שאינה  מחשבה  או 
שהצלחתי  אחרי  אותו.  להשיג  חייבת  הייתי  משהו,  רציתי 
לי  וחשבתי שמגיע  להמצאה  אמרתי שהגעתי  אותו,  להשיג 
במוח,  שנפגעת  כימיה  זו  נפשית  מחלה  עבורה.  נובל  פרס 
וצריך תרופות שיאזנו את זה. בגלל שאצלי רמת הפגיעה של 
הכימיה במוח לא הייתה גדולה, אני עצמי זיהיתי שמשהו לא 
וביקשתי  השומר  תל  לבית-החולים  הלכתי  ומיוזמתי  בסדר 

שיאשפזו אותי במחלקה הפסיכיאטרית".

שינה,  חוסר  בשל  רק  פסיכיאטרי  אשפוז  הבנתי.  לא 
היפראקטיביות וכי חשבת שמגיע לך פרס נובל?

"הייתי היפראקטיבית ברמות קשות, והבעיה העיקרית הייתה 
שהייתה לי פסיכוזה שגרמה לי לחשוב שאני גאון".

אז למה לא ללכת קודם לפסיכיאטר?
"כי הייתי ממש ממוטטת. לא ישנתי בכלל. היו צריכים לתת 
למעשיי.  אחראית  הייתי  ולא  אותי  לאזן  כדי  תרופות  לי 
מסתבר שהייתה לי מאניה דיפרסיה. המאניה הייתה מוציאה 
אצלי את כל התחושות ומגבירה אותן; בזבוז כסף בלי הכרה, 
חרמנות יתר. כל התחושות שלך מתעצמות. אושפזתי בתל 
השומר כחודש וחצי ואחר-כך ב'גהה' למשך חצי שנה. מספר 
חודשים הייתי במאניה, ואחר-כך הגיעה תקופה ארוכה של 

דיפרסיה, שבה הייתי ממש בדיכאון. כשתקפה אותי המאניה 
התקשרתי  למשל-  בבית-החולים,  מטורפים  דברים  עשיתי 
לאנשים סתם, אפילו באמצע הלילה, וביקשתי שיבואו לבקר 
אותי ושיביאו לי מתנות. הצוות לקח לי את הטלפון באמצע 
ממישהי  סיגריה  רציתי  אם  לכסף.  ערך  לי  היה  לא  הלילה. 
והיא ביקשה 100 ₪, אמרתי שאין בעיה, תיכף אבא שלי יבוא 
ויביא לה. כל ערב עשיתי מסיבות לחולים. מספר שנים לאחר 
מכן עבדתי כדיג'יי במשך שבע שנים. זה מצחיק שהתחלתי 

את זה בבית-החולים לחולי נפש".

אז מעז יצא מתוק?
מהעובדה  חוץ  עבורי,  מתנה  הייתה  דיפרסיה  "המאניה 
שעליתי 50 קילו, שאני נאבקת בהם עד היום. אני מאמינה 
שאם מישהו לא עובר איזו מכה מטלטלת בחייו הוא לא יודע 
להעריך את החיים. הרבה דברים טובים קרו אחר-כך, כמו 
שלי',  'המאניה  שנקראה  כך,  עקב  שהעליתי  היחיד  הצגת 

ושרצה שלוש שנים בארץ מדימונה ועד קצרין".

לאנשים לא קל לשתף במשברים נפשיים שעברו, ואת 
עושה מזה הצגה. לא חששת להיחשף?

'תאטרון  שלי  לתיאטרון  קוראת  אני  למה  יודעת  את  "לא. 
אידאה' )תיאטרון רעיון(? כי אני מאמינה שכל דבר בחיים 
קורה בגלל רעיון. היה לי רעיון לעשות הצגה על חיי ויום 
אחד פשוט התקשרתי לתיאטרון 'צוותא'. עוד לא כתבתי את 
ההצגה בכלל. הצעתי להם להציג הצגה על חיי ואפילו קבעתי 
איתם תאריך להצגת בכורה. רק אחרי שניתקתי איתם את 
הטלפון התחלתי לכתוב את ההצגה. בהצגה, שהייתה מלווה 
בשירים שכתבתי והלחנתי, שיחקתי את עצמי מתהליך גילוי 
זכתה  ההצגה  מ'גהה'.  השתחררתי  שבו  לרגע  ועד  המחלה 
מקובי  בתקשורת,  הזמן  כל  אותי  ראיינו  ארצי.  לפרסום 
מידן ועד צופית גרנט, כתבות ב'לאשה', ב'ערב חדש' ובכל 
מיני תוכניות טלוויזיה נוספות. סיגל שחמון הציעה לי פינה 
בתוכנית שלה, אבל בגלל שזה היה בחינם לא הסכמתי. אולי 

טעות ואולי זה לא היה צריך להיות".

ומהצגת היחיד איך הגעת ללמד אחרים?
והחלטתי ללמוד  "אחרי שלוש שנים שההצגה רצה מיציתי, 
וקיבלתי  בתיאטרון  ראשון  תואר  עשיתי  באוניברסיטה. 
תעודת הוראה. בשנה הראשונה של הלימודים עשיתי קורס 
שנקרא 'תיאטרון קהילתי'. המזל שלי שזה נפל על פרויקט 
כלא 'נווה תרצה'. פעם בשבוע, במשך 3 שעות, הייתי בכלא 
הבנתי  שם  בארץ.  מסוכנות  הכי  והאסירות  הרוצחות  עם 
שמעניין אותי לעבוד דווקא עם אנשים שהם לא שחקנים, 
ולא עם שחקנים מקצועיים, מלאי אגו, שאני פחות אוהבת. 

לא  שאני  הבנתי  אבל  החינוך,  במשרד  התמחות  עשיתי 
תיאטרון  חוג  לעשות  הרעיון  לי  עלה  ואז  שם,  ללמד  רוצה 

למבוגרים".

איך הגיע החיבור עם מתנ"ס "עולמות"?
בפתח- עולמות'  'מתנ"ס  בגוגל  לי  קפץ  שנים  שבע  "לפני 
שלי'.  'המאניה  הצגת  עם  בעבר  הופעתי  גם  שבו  תקווה, 
כתבתי לרכזת החוגים, ליאורה שניר, שאני מעוניינת לפתוח 
לפגישה.  אותי  זימנו  אחד  שיום  עד  מזה,  ושכחתי  קורס 
סיפרתי לליאורה שיש לי חזון להקים תיאטרון משלי לאנשים 
בפתח-תקווה  לעשות  אפשר  ושלדעתי  שחקנים,  לא  שהם 
תיאטרון איכותי. רק בגלל שאני שחקנית, היא לא ראתה איך 

• שירן רובינשטיין
| צילומים באדיבות שרית גרינברג זיאד |

היא הולכת ליצור כאן משהו אחר ואיכותי. שרית זיאד גרינברג, שחקנית ובימאית רואה 
במאניה דיפרסיה, שגרמה לאשפוזה, את המתנה שהובילה אותה להצגת יחיד ולהגשמת 

חזונה- הקמת תיאטרון קהילתי בכפר גנים

מחכים ל"אידאה"
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 <המשך מעמוד 25

נפלה לי הלסת מרוב אושר, כשענתה לי 'למה שלא נתחיל 
את החזון?'"

ספרי על קבוצת התיאטרון הראשונה שפתחתם.
"זו פעם ראשונה שאני פותחת קבוצה משלי. מאוד התרגשתי 
בזכות  מאוד  מהר  התפוגגה  ההתרגשות  אבל  בהתחלה, 
המקצועיות. הרגשתי שאני מוכנה ושיש לי את הידע והכוח 
מבוגרים  של  אחת  קבוצה  לי  יש  כרגע  שחקנים.  להכשיר 
בגילאי 70-50, מוכשרים אחד-אחד, מלאי מוטיבציה והם כמו 
פלסטלינה. הם נותנים לי לעבוד איתם ולהגיע לרמה מאוד 
משחק-  קורס  עברנו  חודשים  שלושה  תיאטרון.  של  גבוהה 
איך לעמוד על במה, איך לדבר על במה, מה זה קונפליקט, 
איך בונים דמות והרבה משחקי אימפרוביזציה כדי שיוכלו 
לבדוק את הגבולות של עצמם. מישהי מהם אמרה לי שהיא 
התחילה לנצל חלק במוח שלא ידעה שהוא קיים. אני יכולה 
לומר שבכל פעם שחזרתי מהמפגשים לא הצלחתי להירדם 
בלילה מרוב התרגשות, מעצם היכולת שלי להוציא מאנשים 
דברים שהם לא האמינו בחיים שיקרו להם. זה מאוד מרגש 
אותי לקבל מהם תגובות על כך שאני משנה להם את החיים, 

שאני מודל לחיקוי עבורם. זה לא מובן מאליו".

ספרי על ההצגה "מחכים" שאתם מעלים החודש.
דיאלוגים.  יהיו  התיאטרון  של  הראשון  שבמופע  "החלטתי 
המלך',  'אדיפוס  כגון:  קלאסיים  ממחזות  הם  הדיאלוגים 
בגלל  'מחכים'  למופע  קוראים  ועוד.  מולייר  של  'הקמצן' 
האחרים.  הדיאלוגים  כל  בין  פרוס  לגודו'  'מחכים  שהמחזה 
דרך אגב, צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה, משחק את הקמצן 
והוא מהמם, שחקן מחונן ויש למה לצפות ממנו. ובכלל, כולם 
הובר,  פרייברג  מירי  פישר,  אדוארד  גרנות,  חנה  נהדרים- 
גילה שוורץ שחר, דוד רוזן, פנינה שוורץ, דוד פרי ואדריאנה 

גרינברג, אימא שלי, שגם היא משתתפת בחוג.
לי  שעזרה  שוורץ  לפנינה  להודות  רוצה  אני  זו  בהזדמנות 

לגייס את האנשים המתאימים לקבוצה שלנו.
מאחר שבצער רב, נאלצתי להוציא מישהי מהקבוצה, התפנה 
מקום בהצגה לשחקן נוסף. החלטתי שזו הזדמנות פז שאימא 
ביחד  מבצעות  ואני  והיא  במה,  על  יחד  נעמוד  ואני  שלי 

דיאלוג של חנוך לוין.
חינם  הכניסה  'עולמות',  במתנ"ס   21.7.15 ב-  עולה  ההצגה 

ונשמח שיבואו לראות".

זה שונה ללמד מבוגרים לעומת צעירים?
כן בוודאי, ולכל גיל יש את היופי שלו. כאן אני עובדת עם 
אנשים מבוגרים ממני, אבל כשצריך אני גוערת. אני גם מאוד 
מצחיקה אותם, אני הרי משוגעת... ואני גם חברה שלהם. הם 
יכולים להתקשר אליי ולדבר איתי על הכל. אבל יש לי גם 
את הקווים של אתיקה בתיאטרון, ומי שרוצה להיות שחקן 

אצלי חייב לכבד אותם.
בארה"ב  ה-40  בשנות  כוריאוגרפית  שהייתה  צ'ייס,  מריאן 
שהתחברתי  משפט  אמרה  בתנועה,  הריפוי  את  והתחילה 
להיות  יכול  אדם  כל  אבל  אמן,  הוא  אדם  כל  שלא  אליו- 
יצירתי. ברגע שאתה נמצא בסביבה הנכונה שיכולה לגרום 

לך להיות יצירתי, אז היצירתיות תפרוץ ממך. 
עם השנים הבנתי מה לא צריך להיות בקבוצת תיאטרון כדי 
לא להכשיל אותה. קנאה בין שחקנים תמיד תהיה, לכן מאוד 
על  גם  אלא  עצמם  על  רק  לחשוב  לא  אותם  לעודד  חשוב 

אחרים. הקבוצה שלי מאוד מפרגנת. הם יודעים שאסור להם 
להעיר זה לזה ושלא מתערבים לבמאי".

את כבר אחרי. למה את אומרת על עצמך שאת משוגעת?
שאני  לאיך  אלא  דווקא,  השלילי  במובן  מתכוונת  לא  "אני 
שהייתי  התקופה  דברים.  מציגה  אני  שבו  ולאופן  חושבת 
מאושפזת בה הייתה אפיזודה אחת בחיי, אבל אני מתכוונת 
בהתלהבות  שלי,  בתשוקה  שלי,  באנרגיות  משוגעת  שאני 

לתיאטרון". 

מצאת פה את מה שחיפשת?
"מתנ"ס 'עולמות' הוא כמו בית, ואני מרגישה שהגעתי למקום 
שתי  נפתחות  הבאה  בשנה  כבר  להתפתח.  יכולה  אני  שבו 
קבוצות חדשות; קבוצת מבוגרים נוספת וקבוצת צעירים עד 
סביבות גיל 40. התיאטרון הקהילתי שלי בבנייה ומחכה לי 
מבחינתי.  הדבר  שזה  מרגישה  אני  אבל  עבודה,  הרבה  עוד 
זה הזמן שלי. אני יודעת שאני הולכת לבנות בפתח-תקווה 
מחזות  עם  רפרטוארי  תיאטרון  קודם,  פה  היה  שלא  משהו 

שהם לאו דווקא מחזות זמר. זה יהיה משהו אחר".

להיות  טעות  הייתה  שזו  חושבת  את  בדיעבד,  היום, 
דוגמנית?

גורר דבר אחר בחיים,  "אני לא מאמינה בטעויות. כל דבר 
והכל בנה את מי שאני היום".

היא המשיכה לדבר ללא הפסקה עד שהזכרתי את הבן 
שלה. 

למספר  עצרה  אותה,  איזנה  האימהות  אם  כששאלתי 
שניות ורק ענתה: "אין מילים. עצרת לי את המילים".
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כלכלת המשפחה 

1.  קבלת החלטה
ליציאה  מחויבות  לגבש  עלינו  בתחילה 
מהמינוס. להתחייב בפני עצמנו לקחת יוזמה 
ולרתום גם את שאר בני הבית להתגבר על 

הפיתויים ולדבוק במטרה גם כשקשה. 

2.  זיהוי הבעיה
עלינו להבין בדיוק, ברמת השקל, מהן ההוצאות 
וההכנסות שלנו. עלינו לאסוף נתונים כלכליים 
מהחודשים האחרונים ולרכז אותם יחד בטבלה. 
בנוסף, לרכז גם את ההוצאות העתידיות שלהן 
אשראי  בכרטיסי  תשלומים  כגון-  התחייבנו 
לשלוח  )ניתן  להחזיר  עלינו  שיהיה  והלוואות 
אליי SMS עם כתובת דוא"ל, ואשלח לכם קובץ ריכוז נתונים 

ללא עלות(.

3.  תכנון קדימה
כדי לצאת מהמינוס ולשמור על ההצלחה, עלינו 
ליצור מצב שבו לא נזדקק להלוואות ולאשראי. 
קטנים  סכומים  לחסוך  מאפשר  מוקדם  תכנון 
להתמודד  ומאפשרים  זמן  לאורך  שמצטברים 
עם הוצאות צפויות. עלינו להסתכל אל העתיד הכלכלי שלנו 
בו  להיות  צפויות  האם  ולבחון  שנים,   כשלוש  של  לתקופה 
שינוי  המשפחה,  התרחבות  מצווה,  בר  כגון  גדולות  הוצאות 
את  לרשום  עלינו  כאלו,  הוצאות  צפויות  אם  וכדומה.  בשכר 
מועדן הצפוי ואת היקף ההוצאות המשוער, כך שנוכל להכניסן 
לתכנון התקציב שלנו כסעיף חיסכון. בנוסף, יש להוסיף סעיף 

שמיועד להוצאות בלתי צפויות. 

4.  בחינת ההכנסה שלנו
יציאה  לקראת  מפתח  סעיף  הוא  זה  סעיף 
ממינוס, שכן הוא עשוי לצמצם את הפער בין 
להפוך  לתהליך  ולגרום  להוצאות  ההכנסות 
לפשוט יותר עבורנו. עלינו לבחון אם יש לנו 
דרך להעלות את רמת ההכנסה שלנו; האם זהו 
האם  בעבודה,  לקידום  או  בשכר  העלאה  לבקשת  הנכון  הזמן 

קיימת אפשרות לקחת משרה נוספת וכדומה. 

5. הגדרת ערכי המשפחה
אלה  סוגים:  ל-3  מתחלקים  התקציב  סעיפי 
בהם  לקצץ  שניתן  אלה  בהם,  לקצץ  שקל 
בהם.  מקיצוץ  להימנע  מעדיפים  שאנו  ואלה 
בכל משפחה הסעיפים משתנים ותלויים בסל 
העדיפויות  ובסדרי  המשפחה  של  הערכים 
את  נדרג  שלנו;  הערכים  סל  מהו  לבחון  עלינו  לפיכך,  שלה. 
סעיפי התקציב בסקאלה של 5-1 לפי חשיבותם ואז יהיה לנו קל 

יותר למצוא את הסעיפים שמהם נתחיל לקצץ.

6. סקר שוק

ניתנים  שקלים  מאות  ואף  עשרות 
לחיסכון באמצעות עדכון חבילות. למשל, 
כדאי לבדוק האם יש באפשרותנו להוזיל 
יש  האם  שלנו.  התקשורת  חבילות  את 
סעיפים שאנו משלמים עליהם וכבר אין 
או ערוצים שהילדים  מנויים  כמו למשל  יותר,  צורך בהם  לנו 

כבר אינם צופים בהם.

7.  צמצום הוצאות

בין  הפער  את  חלקית  הקטנו  כבר  זה  בשלב 
וזה הזמן לתת את הדחיפה  ההוצאות להכנסות, 
האחרונה כדי להגיע לאיזון כלכלי. עלינו להגדיר 
חודש  בכל  חובות  לכיסוי  המוקצה  הסכום  את 
)סכום זה יהפוך בעתיד לסכום החיסכון שלנו(. 
ההוצאות  סעיפי  בין  נחלק  הכסף  יתרת  את 

הקיימים.

8.   הוזלת ופריסת אשראי 

צורכים  אנו  בחובות  נמצאים  אנו  כאשר 
עדיין  הצמצומים  לאחר  אם  יקר.  אשראי 
לא הצלחנו לאזן את התקציב, עלינו לבחון 
הקיימות,  וההלוואות  האשראי  עלויות  את 

ולברר עם הבנק אם ניתן להוזילן או לפרוס אותן מחדש. 

9.  בקרה תקציבית

את  לבחור  עלינו  תקציב,  על  שהחלטנו  לאחר 
למשל  כמו  לנו,  המתאימה  ההתנהלות  שיטת 
כל  עבור  למעטפות  הכסף  של  שבועית  חלוקה 
בהתאם  ולהתנהל  להתחיל  עלינו  תקציב.  סעיף 
בין  פער  יש  האם  ולבחון  שקבענו  לתקציב 
ביותר  ההוצאות המתוכננות להוצאות בפועל. הבקרה חשובה 
קצוות  מעגלים  שאיננו  מבטיחה  היא  שכן  התהליך,  להצלחת 

וחוזרים אט-אט לסורנו.

10.  עזרה מקצועית

אינו  לעיל  שפורט  התהליך  האנשים  למרבית 
פשוט ומעורב רגשית ותדמיתית. במידה שאינכם 
ופנו  ידיים  תרימו  אל  לבד,  להתמודד  מצליחים 

לעזרת איש מקצוע מומחה בכלכלת המשפחה. 

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

החלטנו! יוצאים מהמינוס
ממבט בחשבון הבנק שלכם נדמה לכם שאתם רחוקים שנות אור מהיציאה מהמינוס, אולם עשרה 

צעדים בלבד הם שמפרידים ביניכם לבין חיים רגועים יותר

מאור מוזס

אבדהעשרת השלבים ליציאה מהמינוס ולאיזון כלכלי
תוכית מסוג ג'אקו אפור

054-4543490
למקרה שראיתם אותה – אנא חייגו

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

ענת זפרנימשפחה בהתבגרות

להתראות לימודים... שלום מדים 
"קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה 

בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן שתי דקות לפני 
ההתבגרות" מציע גידי גוב לחבר'ה הצעירים. 

גם לענת זפרני יש עצות למתגייס הטרי

פעם אמר לי תלמיד חכם, שכל השנים מחכים לסיים; לסיים 
את הגן, לסיים את היסודי, לסיים את התיכון, ופתאום כשמגיע 
מהחברים  והמוכר,  הבטוח  מהמקום  קצת  עוד  רוצים  הרגע 
ואפילו מהמורים. זה טבעי, בני האדם רודפים שליטה ואוהבים 
שגרה. גם לאחר טיול גדול שמחים לחזור הביתה, למיטה, לשקט 

ולפינה המוכרת.

רועי, בן 17.5, שמועמד לפרויקט יוקרתי בצה"ל, אמר לי שכל 
התיכון הוא חלם להיות כמו בסרטים האמריקאים; מהבוגרים 
עם המסיבות והחברה החתיכה הצמודה, אך כשחלפה שנה ועוד 
שנה והוא נשאר עם חבריו "המגה חננות" )כהגדרתו(, הוא הבין 
שלהיות מתבגר כמו שהוא חלם הוא כבר לא יהיה, ולכן הוא 

גם לא מצפה לכלום מהצבא, למרות ההילה שבתפקיד הצפוי.

הבוגרים, לפני סיום התיכון, מבכים הן את ילדותם שמסתיימת 
טבעי  זה  הצבאית.  במסגרת  נודע  הלא  מפני  החשש  את  והן 
רגשי.  לביטוי  מקום  לתת  שיש  לזכור  מאוד  חשוב  ונורמלי. 
משפטים כמו: "ממה אתה פוחד? כולם הולכים לצבא" או "כל 
השנים קיטרת על בית ספר ועכשיו קשה לך?!"  - לא עוזרים. 
ושאין  אותו  מבינים  שלא  להרגיש  לאדם  גורמים  הם  להיפך, 

לגיטימציה לרגשות שאינם חיוביים.

וכמה  כמה  אחת  על  עצב.  בתוכה  כוללת  מתקופה  פרידה  כל 
בית-ספרית,  במסגרת  לימוד  שנות  בשתים-עשרה  כשמדובר 
פתאום  יחסית.  קבועים  והחברים  ברורים  החוקים  שבה 
הזדמנויות  על  גם  ואולי  הסיום  על  הוא  העצב  משתנה.  הכל 
מקובל,  להיות  ראשונה,  נשיקה  נכזבת,  אהבה  שהתפספסו: 

להשתחרר מהמבוכה ועוד.

Dr-bechor.co.il

אורתודונטית מומחית ד“ר נעמי בכור
ליישור שינים ולסתות

תלמידים!!! 
וחוזרים לכיתה עם חיוך מושלםהחופש הזה מיישרים את השיניים

צ‘ייייייז!!

רח' שושן ימין 17 פתח תקווה (מול קניון כ. גנים)  052-8753619 | 03-9233456 

קבע היום תור, ותתחיל לחייך:)

מרפאה אורתודונטית מקצועית 
ליישור שינים ולסתות, לילדים ולמבוגרים. 

מתן אבחנה רפואית מקצועית,
קביעת תוכנית טיפולים מדויקת,

מעקב וייעוץ ברמה הגבוהה ביותר
והכל מתוך שירות אדיב וגישה אמפטית 

לכל מטופל ומטופל. 

אז מה ניתן לעשות כדי להקל על תקופת 
סיום התיכון וטרום הגיוס לצבא?

1.  תנו לגיטימציה לעצב ולפרידה.

2.  ערכו מסיבת סיום פרטית בכל דרך שבה ניתן יהיה 
טיול  )מסיבה,  התקופה  סיום  את  שחוגגים  להרגיש 

וכדומה(.

על  שמירה  שתאפשר  טובה  חברתית  רשת  בנו    .3
קשר, גם אחרי שהלימודים בתיכון יסתיימו )ווטסאפ 

כיתתי, או קבוצה בפייסבוק וכדומה(.

4.  התכוננו לקראת הגיוס: קראו ושאלו שאלות.

5.  כתבו מכתב לעצמכם העתידי, נניח מכתב לגיל 21. 
כתבו בו את כל מה שאתם מרגישים; עד כמה אתם 
מאמינים בעצמכם, מהן החוזקות והיכולות שקיימות 
בכם, למה אתם מצפים, מה אתם רוצים מאוד שיקרה, 
להצליח,  להתנסות,  תרצו  במה  לחוות,  תרצו  מה 
להתגאות. כתבו לעצמכם עם המון כבוד והניחו את 
המכתב במקום אישי, פתחו אותו בעוד שלוש שנים 

ואז תראו כמה גדלתם!

"פרידה היא עצב מתוק", אמר שקייספיר, וצדק!

פיצה
XLענקית

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

31
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15
ה-

עד 
ף 

וק
בת
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 66₪

רק ב- T   MATO’S
03-5229111 22
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בדרך הרגש

אימא, אני רוצה רק אותך!!

הילד כבר גדול אבל עדיין "נדבק" אלייך? 
לא הולך לחברים ומבקש לישון רק במיטת 
ההורים? בעלך אומר שזה רק פינוק ושאת 

וותרנית? 
רינת גורי מנסה לנטרל את הפצצה 

רינת רופא גורי

חודש של קיץ 

לפעמונית בת הים הקטנה קול
צלול כפעמון. מורגנה מכשפת

הים גונבת אותו. רק בעזרת 
הילדים נוכל להשיב לפעמונית 

את קולה האבוד.

בת הים

17:00 / 6.7

יולי בקניונ גנימ

הצגה מלאת צחוקים על ילדה שרוצה
להציל את הוריה, שכושפו על ידי 

שושה מכשושה המכשפה. על הילדים
לעזור לה להצחיק את המכשפה

ולהציל את ההורים.

לולה מצחיקולה

17:00 / 13.7

צחוקי הליצן איבד את הצחוק שלו. חברו, 
כינורי הכינור, עוזר לו למצוא מחדש את

הצחוק בעזרת מנגינות כינור מוכרות ואהובות. 

הכינור שרצה
לצחוק

17:00 / 27.7

סבא ג'פטו הנגר גילף את פינוקיו, 
 בובת ילד מעץ. פינוקיו יוצא לראות

 את העולם, פוגש דמויות שונות
 ולומד לומר את האמת.

בוקר טוב
פינוקיו

 17:00 / 20.7

 �דנאותימי ד‘
 17:00 / 1.7

נכין מתלה בגדים
בצורת כבשה

מופעימ ימי ב‘

17:00 / 22.7
נכין צלחת 

מעופפת

17:00 / 29.7
נכין דג מגנט 

17:00 / 27.7

 מעגל תינוקותימי ב‘

הפעילות תתקיים בסטודיו
הפעילות בעלות סמלית של 10 ש"ח

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

 של מפגש אמהות ותינוקות...

סבב 2 - בשעה 10:45
סבב 1 - בשעה 10:00

ים
גנ

שבט תינוקות 

ים
גנ

שבט תינוקות 

 17:00 / 8.7
נכין סירה 

ששטה במים 

 17:00 / 15.7
נעצב כובע לקיץ

חגיגת 
קניות

דש יולי
במשכ חו

ר פריטימ
מבח

חנויות הקניונ
ב ש”ח20 ב-

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

בס“ד

חודש של קיצ
* עד גמר המלאי

הוא נרדם רק עם מגע, קורא לאימא, רק לאימא וכועס על אבא 
שניגש אליו, הוא נוטה לבכות יותר מבני גילו, מדבר בפינוק, 
מבקש שיעשו עבורו פעולות שהוא כבר יכול לבצע בעצמו ורב 

עם אחיו על תשומת הלב בבית. 

ההורים חלוקים בדעותיהם- הוא אומר שאת ותרנית, לא שמה 
גבולות, מאפשרת לילד להיצמד אלייך ומגיבה מיד לכל בקשה. 
את אומרת שהוא לא קשוב מספיק לצרכיו של הילד, שהוא קשה 
איתו ולא מספיק מעורב בפעילות בשעות אחר הצהריים. למרות 

זאת, את מרגישה אשמה ולא מצליחה להבין מדוע זה כך. 

על דבר אחד אתם מסכימים- המצב הזה לא יכול להימשך.

אם הילד לא חווה בתקופה הקצרה קודם לכן מעבר או פרידה 
משמעותית, ייתכן כי מה שקורה הוא שאתם מקיימים יחסים 

סימביוטים עם הילד, ומתקשים לסייע לו בתהליך הנפרדות. 

לאימהות לא תמיד קל לראות את הילד כנפרד מהן, ולכן הן 
עשויים  אלה  קשיים  עצמאותו.  בפיתוח  לסייע  מצליחות  לא 
וישנה  ייתכן  ההורה.  של  האישיים  הצרכים  מתוך  לנבוע 
הזדקקות לתחושת השייכות שהטיפול בילד מספק, ואולי אף 
חשש מהעולם בחוץ, שמאלץ את ההורה לשמור את הילד קרוב 
אליו. נוצר מצב שבו ההורה מייחס לילד את רגשותיו, פחדיו, 
רצונותיו וצרכיו, ועל-ידי כך אין לילד אפשרות ליצור לעצמו 
דימוי נפרד, עצמאי משלו. אין ספק, כי ההגנה על הילד והצורך 
הילד,  טובת  זו  כי  ההורה  אמונת  מתוך  נובעים  אותו  לרצות 
של  בהתפתחותו  פוגעים  טווח  ארוכי  סימביוטיים  יחסים  אך 
הילד, מייצרים יחסי תלות ומגבירים תוקפנות וזעם על ההורה. 
שעלול  חיצוני,  כסימפטום  להופיע  עלול  הילד  של  תסכולו 

דווקא להגביר את יחסי הסימביוזה.

מתחילים בשינוי: 

על ההורה לזהות את התנהגויותיו. להבין מה מניע אותו, מהם   •
הצרכים הפסיכולוגיים של ילדו ומדוע חשוב לשחררו.

ליווי  תוך  לגילו,  בהתאם  הילד,  אצל  עצמאות  לעודד  חשוב   •
למשל,  אחת.  משימה  פעם  בכל  וברור.  נחוש  בטון  המסר 
נסו  בהמשך,  במיטתו.  אחד  כל  הלילה,  שנת  עם  התחילו 
להתערב פחות במעשיו של הילד. אל תתערבו בכל מריבה בין 
האחים, עודדו את הילד לשחק עם חברים, תנו לו להסתדר, 
להתנסות, להיכשל ולהצליח. במידת הצורך היו שם לתמיכה, 

לחיזוק ולהכוונה. 

חשוב מאוד שהילדים יראו שגם לכם יש חיים משלכם: צאו   •
בערב לבלות עם חברים והשקיעו בתחביבים.   

בהצלחה!

עוגות
יום הולדת
בהזמנה אישית

סוכריות עם הדפסה :)

עוגות
יום הולדת
בהזמנה אישית

תמר
054-5510244
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ד"ר טלי אלוני-רוזןפינת החי

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

www.animal-clinic.co.il

נוטות  שלנו  המחמד  חיות 
מנגנון  זהו  כאב.  להסתיר 
הגנה טבעי שנועד למנוע את 
דחיית החבר החלש מהלהקה. 
מדובר  חתולים,  של  במקרה 

בדחייה מטריטוריית המזון.
רגישים  להיות  עלינו  לכן 
חיית  בהתנהגות  שינוי  לכל 

המחמד.
הגעה לווטרינר וטיפול בזמן 

יכולים לחסוך סבל מבעל-החיים וכסף יקר לבעליו.

ישנן מספר סיבות להתנהגות מוזרה של חיית המחמד:
הסממנים  אחד  הגוף.  בחום  עלייה  עקב  משתנה  ההתנהגות   •
לעלייה בחום אצל כלבים וחתולים הוא עלייה בקצב הנשימה. 
חום הגוף יכול לעלות עקב מצבים שונים: מחלה, טיול, מאמץ, 

התרגשות וכדומה. 
בעת כאב, בעל-החיים ירמוז על-כך בשינוי התנהגות - לעתים   •
ילקק את אזור הכאב או ינשך. בכאב אוזניים, למשל, בעל-

החיים יגרד וינער את הראש וכל מגע באזור עלול לגרום לו 
לתקוף ולהשמיע יללה חזקה.

תחושת דכדוך אצל הכלב עלולה להתפתח כתוצאה ממעבר   •
דירה, מכניסה של בעל-חיים חדש או של תינוק הביתה. וגם 
בשל מזג אוויר קיצוני, שינוי בתדירות הרגלי יציאה לטיולים 

או החלפת מזון.

אנו, הבעלים, יכולים להבחין כשחיית המחמד שלנו עייפה, לא 
פעילה, משחקת פחות, מדוכאת, מתבודדת )חתול יפסיק לנקות 
את עצמו( אוכלת ושותה פחות, עושה את צרכיה בבית או מחוץ 

לחול, מגיבה בתוקפנות או חסרת מנוחה.

או  מכאב  סובל  שבעל-החיים  חושדים  אתם  שבו  מקרה  בכל 
חולה, גשו לווטרינר לאבחון הבעיה ולייעוץ.

שומר את הכאב בסוד
טיפול בכאב, בפציעה או במחלה יכול להיות הרבה יותר יעיל וקצר, אם מגלים אותם בזמן

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

מחסנים
בגדלים שונים

יחידות דיור
במידות

שונות לפי
בקשת
הלקוח

לוקרים
לאופניים

ולקולנועיות

טל' משרד: 03-9134030 נייד: 050-5300922 
E-MAIL: itsik.aduram@gmail.com

זהו! מחזור א של בית-הספר "דבורה עומר"
סיים את שנת הלימודים הראשונה.

בוגרי כיתה א המקסימים-  

רותם ארז, עמית ינקילביץ', 
עידן מיכלסון ותמר מקובסקי, 

נתפסו בעת שהשתתפו בטקס הסיום.

איתי זימרת, 
בן השנה וחצי, מלווה את אחותו 

נופר, 
בת השלוש, לגן ליטוף הטף.

כמה שהם מתוקים!
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התבוננות בצבא השמיים המופלא מהווה הוכחה נוספת לחוכמת 
אלוקים, כי לכוכבים יש מספר קבוע  וגם שמות, ועל כך אמר דוד 
המלך: "מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא" )תהלים קמ"ז, ד(. 
וישעיהו הנביא אמר: "שאו מרום עינכם וראו מי ברא אלה המוציא 

צבאם לכולם בשם יקרא..." )ישעיהו מ, כ"ו(.

 "ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול 
ואת  הלילה  לממשלת  הקטון  המאור  ואת  היום  לממשלת 
וייתן אותם אלוקים ברקיע השמים להאיר על הארץ:  הכוכבים: 
ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור והחושך..." )בראשית א, 
ט"ז-י"ח(. חז"ל מפרשים כי בתחילה הלבנה והחמה נבראו שווים 
בגודלם, אלא שהלבנה קטרגה באומרה כי לא ניתן ששני מלכים 
ישלטו באופן שווה, לכן הקב"ה הקטין את גודלה, אך פייס אותה 

והוסיף לה צבא כוכבים.

 "ויצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים 
אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך..." )בראשית  
כמספר  זרעו  את  ירבה  כי  לאברהם  מבטיח  הקב"ה  ה(.  ט"ו, 
הכוכבים, ובכך מבטיח לו שעם ישראל עתיד להתרבות. האגדה 
מספרת כי ה' הוציא את אברהם מחלל העולם והגביה אותו מעל 

הכוכבים, כדי שיראה את מספרם כמשל למספר הבנים בעתיד.

הכוכבים מופיעים בחלומו של יוסף: השמש והירח ואחד עשר 
הכוכבים, סמלו את האחים משתחווים ליוסף. חלום שהגביר 

את קנאת האחים אליו.

במצרים, התייעץ פרעה עם האסטרולוגים, שסיפרו לו כי גואל 
ישראל יהיה אחד הבנים הזכרים שיבואו לעולם. הם לא ידעו 
אם יהיה זה יהודי או מצרי. מאחר שסברו כי לא יתכן שמצרי יגאל 
גזר להשליך את בני היהודים ליאור. אך עם  את ישראל, פרעה 

ישראל "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ".

העתיד  את  לקרוא  ניתן  כי  האמינו  ובבבל  הקדמון  במזרח 
בכוכבים. אך התורה מזהירה את עם ישראל מפני תופעה של 

סגידה לכוכבים.

ירמיהו הנביא הזהיר מפני מנהג זה באומרו: "אל דרך הגויים אל 
תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה" )ירמיהו 

י, ב(. 

אין תחליף לתורה הקדושה, שהרי הכוכבים נוצרו בעצמם בידי הבורא. 

הכוכבים מופיעים בכתובים במקומות נוספים, וניתן ללמוד מכך 
מלכי  מלך  הכוכבים,  פרגוד  מאחורי  בחוטים  שמושך  מי  שיש 

המלכים אשר ברא את העולם ומשגיח עליו לנצח.

ולעם ישראל נייחל, כי ישמש ככוכב זוהר לעולם, אור לגויים, על-
ידי הליכה בנתיב התורה ובקיום המצוות בין אדם למקום ובין אדם 
לנוגה  ומלכים  לאורך  גויים  "והלכו  הפסוק:  בנו  ויתקיים  לחברו 

זרחך" )ישעיהו ס, ג(.

אהובה קלייןמחכמת המקורות

צבא השמים
צבא השמים הוא אחד מפלאי הבריאה. בעולם המדע מנסים לפענח את עולם הכוכבים, 

ואהובה קליין מוצאת תשובות בכתובים

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציורי תנ"ך/"שאו מרום עינכם.."  ציירה אהובה קליין © )שמן על בד(

לשאת עיניים למרום
לחזות בכוח עליון
צבא שמים ולבנה

זורעים אורות באפלה.

להתמקד ביופי הבריאה
מתוך חכמה ובינה
לחפוץ ללב טהור
גדוש אהבה ואור.

לשאת עיניים למרום / אהובה קליין
עול מלכות שמים לקבל

לקרוא שמע ישראל
להגות תורה יומם וליל

אל בורא עולם להתפלל.

סלט בהרכבה אישית (בולגרית, טונה, ביצה קשה, פסטה בתוספת - 3 ₪) 
בייגל טוסט כולל 4 תוספות לבחירה (תוספת 1 ₪, תוספת ביצה קשה - 3 ₪) 

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

מלאווח מוגש עם רסק עגבניות, חריף וביצה קשה  
מלאווח פיצה 

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

זיווה נוטלה 

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

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

T   MATO’S
03-5229111 22

T   MATO’S

בס"ד

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

 25
23
20
20
25
20
25
28
11

25
20

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

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

מבצעים!מבצעים!
 פיצות

2L 60משפחתיות
במקום  ₪68

₪

 פיצות
משפחתיות

98XL 2ענקית 
במקום  ₪120

₪

   חפשו בעמוד 30...  קופון מבצע!

חדש!

₪ב-26 
תוספת להקרמה 5 ₪

מגוון פסטות
או ברוטב עגבניותברוטב אלפרדו

 

מגוון פסטות
או ברוטב עגבניותברוטב אלפרדו

 

הנהלת חשבונות לעצמאיים וחברות, לבתי כנסת ועמותות
דוחות מע"מ | מס הכנסה | ביטוח לאומי | משכורות
SAP מומחה לחשבשבת ולתוכנת מנהל
תוכנת ט.מ.ל. | תוכנת משכורת טריו | תוכנת הנהלת חשבונות ריווחית

טלפון: 072-2400382 • 077-3200483

בס"ד

רח' העצמאות 48, פתח תקווה • פקס: 03-5322787
oron50@netvis ion.net. i l

שירותי הנהלת חשבונות
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כאשר  הגילים,  בכל  מהציבור   19% אצל  קיימים  ברכיים  כאבי 
עוצמת הכאבים עולה עם הגיל. באוכלוסיית הנשים מעל גיל 70 

התופעה קיימת אף אצל 30% מהן.
כן!  היא  התשובה  התופעה?  את  לעצור  ואף  למנוע  ניתן  האם 

בתנאי שנדע את הסיבות המכאניות שגרמו לה.

יש להפריד בין גורמי כאב שמקורם במחלות ואין 
כגון: דלקת  לנו שליטה עליהם בטיפול הפיזיקלי 
גורמים  לבין  וכדומה,  פסוריאזיס  גאוט,  פרקים, 

מכאניים שיוצרים בעיות ברכיים כגון:  
שגורמות  ספורט  ופציעות  ברכיים  פציעות   •
שאינן  ניווניים  ו/או  דלקתיים  לתהליכים 
כראוי.  מטופלות  שאינן  או  כלל  מטופלות 

תופעה שקיימת כבר בפציעות ילדים ונוער.
40% מהגברים מעבר לגיל 40 מפתחים תהליכים   •
המבנה  לאור  הפנימי  המניסקוס  של  ניווניים 
בהיעדר  שלהם.  הברכיים  ציר  של  האנטומי 
טפול פיזיקלי מתאים, עם הופעת הסימפטומים 

יתפתחו תהליכים ניווניים בברך הבעייתית.
עבודה במקצועות שיוצרים עומס רב על הברכיים בשל כיפוף   •
מתמשך, פעולות חוזרות ונשנות של כיפוף ויישור הברכיים, 

הרמת משקל רב. 

המחקרים הוכיחו, כבר לפני שנים רבות, כי תהליך דלקתי ממושך 
מביא להרס של המרכיבים האנטומיים של המפרק הנגוע, כולל 
רקמת הסחוס שלו. אי-לכך, יש לעצור את התהליכים האלה בכל 
מחיר. התזמון המהיר לטיפול חיוני לשיקומו המלא של המפרק 

ולמניעת הריסתו. 

אין להשלים אם מצב שמופיע כאב בברך ואינו מטופל ואו מטופל 
ללא שיקום מלא של הברך. זאת, לדעתי, סיבת הסיבות לאפידמיה 

של כאבי הברכיים באוכלוסייה המערבית. 

טיפולי הפיזיותרפיה מגוונים וחייבים להיות ממוקדים באלמנטים 

הדם  זרימת  את  בהם  להעשיר  במטרה  שנפגעו,  האנטומיים 
להאצת תהליך הריפוי והאיחוי. 

הטיפול חייב לכלול אמצעי עזר ותמיכה בנשיאת משקל הגוף, 
כגון: מקל הליכה, קביים וכדומה וכן את תמיכת הברך עצמה.  

טיפולים  כוללים  הפיזיותרפיה  טיפולי 
של  ופאסיבית  אקטיבית  הפעלה  ידניים, 
המפרק וטיפולי אלקטרו תרפיה שממוקדים 

למרכיבים האנטומיים הפגועים בברך.

ניוון  בתופעת  פיזיותרפיה  טיפול  משך 
 5 כ-  עד  להמשך  יכול  הפנימי  המניסקוס 
שבועות, בעוד שטיפול פיזיותרפיה שמיועד 
שכבת  עדיין  כשיש  סחוס,  בשחיקת  לטפל 

סחוס כלשהי, נמשך עד כחצי שנה.

אופציה ניתוחית נשקלת, 
כאבים  יש  כאשר  רק 
הלילה  ובשעות  במנוחה 
הטיפוליות  האפשרויות  כל  מיצוי  ולאחר 

השמרניות.

לסיכום:
טיפול בברך כאובה חייב להינתן גם בגיל צעיר כמונע תהליך ניווני.  •
להינתן  חייב  ניוונית,  בברך  הפיזיותרפיה  לטיפול  במקביל   •

אמצעי עזר להורדת העומס מהברך.
ככל שהתהליך הניווני וותיק יותר, כך משך הטיפול ארוך יותר.  •

בכל מקרה מומלץ להגיע לבדיקה פיזיותרפיסט בהקדם.  •

ברך ניוונית? יש תקווה
כאבי ברכיים, שנובעים כתוצאה מסיבות שונות, נפוצים באוכלוסייה החל מגילי הילדים ועד 

למבוגרים. מה ניתן לעשות? שמוליק בראון נותן לנו תקווה

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

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

sbrown@rapid-medicine.com 

שמוליק בראוןפיזיותרפיה

 

ועכשיו...
 בכשרות מהודרת!

אפשרות לפיצה ללא גלוטן
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דנה קוזניצקי השפית הקטנה

Paprikás Krumpli

בתיאבון! 

שלבו את הפפריקה, התבלין 
המזוהה ביותר עם המטבח 
ההונגרי, עם תפוחי אדמה 

וקבלו מעדן

מצרכים
1 ק"ג תפוחי אדמה קלופים וחתוכים לקוביות

1 בצל קצוץ לקוביות
2 כפות שמן

1 פלפל חתוך לקוביות
1 עגבנייה חתוכה לקוביות

1/4 ק"ג קבנוס פרוס לעיגולים ו/או 2 נקניקיות 
פרוסות לעיגולים

1 כף שטוחה פפריקה
מלח לפי הטעם

אופן הכנה:
1. מזהיבים את הבצל בסיר בשמן. מסירים מעל האש ומתבלים בפפריקה.

2. מוסיפים לסיר מעט מים, פלפל, עגבנייה ומלח לפי הטעם ומאדים על אש קטנה 
במשך כחצי שעה תוך הוספת מים לפי הצורך.

עד שהם  מכסה  תחת  ומבשלים  במים  מכסים  האדמה,  תפוחי  את  מוסיפים   .3
מתרככים.

4. מוסיפים את הנקניקים ומבשלים כחמש דקות נוספות.

Paprikás Krumpli תפוחי אדמה בפפריקה מצטרפת  אני  הזה  הגדול  בחופש  מוכנה.  אני  זהו 
אני  להונגריה.  צעירים"  "שגרירים  למשלחת 
מבטיחה לייצג את המדינה בכבוד ולחזור עם חוויות 

קולינריות עבור הגליונות הבאים.

מעמים  קולינריות  השפעות  כולל  ההונגרי  המטבח 
שונים שהגיעו לשטחי הונגריה בעקבות נדידה או 
כיבוש. רוב תושבי הונגריה הם צאצאים של הנוודים 
מהרי אורל ומסיביר המערבית, שהביאו איתם את 

הגולאש ותבשילים דומים. 
במאה ה-15 עלה לשלטון מתיאש הוניאדי, שהתחתן 
איטלקים  טבחים  שיכן  נאפולי,  מלך  של  בתו  עם 
חשוב  מרכיב  של  לייבוא  ודאג  בארמונו  רבים 

במטבח ההונגרי - הבצל.
הכיבוש הטורקי הביא איתו להונגריה אגוזים, כרוב 
עם  ביותר  המזוהה  התבלין  את  ובעיקר  ממולא 

המטבח ההונגרי - פפריקה.
כמו  מאפים  ההונגרים  קיבלו  מהאוסטרים  ואילו 

השטרודל והבלינצ'ס. 

אז כדי לפתוח את התיאבון, קבלו -

שלל ברכות אני שוזרת
את כל הטוב לך מאחלת
שתהיי תמיד מאושרת

יום הולדת 7 שמח
ושחיוכך יהיה תמיד זורח.

מאימא ואבא האוהבים

שלל ברכות אני שוזרת
את כל הטוב לך מאחלת
שתהיי תמיד מאושרת

יום הולדת 7 שמח
ושחיוכך יהיה תמיד זורח.

מאימא ואבא האוהבים

חלות בימי שישי
מחיטה מלאה

וחלות
חצי מתוקות
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עד לא מזמן הבדיחה הקבועה על פתח תקווה הייתה שהדבר 
הזמן  הגיע  חברים,  אז  לתל-אביב...  הכביש  זה  בה  טוב  הכי 
לאפסן סופית את הבדיחה הישנה, גומבה הגיעה לעיר. בערבו 
של יום חול רגיל, ניתן להבחין במגוון לקוחות מכל הגילים, כל 
הצבעים, כל העדות והמינים: משפחות, זוגות, קבוצות חברים 
ארוך.  עבודה  יום  סיימו  שבדיוק  וכאלה  פנסיונרים  וחברות, 

בימי החופש הגדול זהו פתרון מצוין לארוחה משפחתית.

מה כל-כך שווה?
וכוללות פיצות, פסטות,  המנות איכותיות, גדולות ומשביעות 
רביולי, טורטליני, סלטים ועוד בקונספט של שירות עצמי ללא 
זמזם שנדלק  מלצרים: מזמינים את המנות מהדלפק ומקבלים 

כאשר המנות מוכנות. 

המנות העיקריות נמכרות במחירים נוחים במיוחד )מחיר ממוצע 
למנה עיקרית הוא 41 ש"ח בלבד(, ולקינוח אסור לפספס את 
גלידת הווניל מתוצרת בית במחיר מצחיק של 6 ש"ח בלבד! על 

אף המחיר הנמוך, הגלידה איכותית ונימוחה.

ומי זה בכלל גּומבה?
גומבה הוא איש מאפיה איטלקי, גנגסטר שמן וגדול עם שיער 

שמנוני וחליפות פוליאסטר, שאוהב את החיים ובמיוחד אוהב 
לאכול. הוא נהנה לבשל, הוא יודע להסתער על מנת ספגטי עם 
כדורי בשר ברוטב עגבניות, וכשמדובר בפיצה הוא אוכל את 

כל המגש.

אז אם מתחשק לכם לאכול בכיף ולצאת עם חשבון שיגרום לכם 
לחייך- גומבה היא המקום בשבילכם.

www.goomba.co. i l פרטים נוספים באתר המסעדה: 

גומבה – צאו לאכול
פתח תקווה הפכה באופן רשמי למרכז בילויים וקולינריה תוסס שמושך אליו בליינים 

וסועדים מכל הארץ, אפילו מתל אביב.
אל המסעדה האיטלקית גומבה שווה להגיע במיוחד עד לפתח תקווה

יל                                                                             יולי לביאלייף סטי
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יל                                                                             לייף סטי

זוכרים את צעירי תל אביב? את מסיבת גן? את הופה היי? 
כשבטלוויזיה היה רק ערוץ אחד, "החינוכית" שגשגה, אבל אז 
עלו לאוויר עוד ועוד ערוצי ילדים, וערוץ החינוכית נמנם בלופ 

שידורים חוזרים של "קרובים קרובים".  
השנה "החינוכית" עשתה קאמבק עם התוכניות הכי מקוריות, 

מצחיקות, עדכניות, מוצלחות וכן, גם חינוכיות.

לילדיכם מתנה, שבו לצפות  והעניקו  אז עשו לעצמכם טובה 
איתם בערוץ 23. 

מוני מושונוב, עידן אלתרמן, ירון לונדון, אניה בוקשטיין, אברי 
גלעד, ירדן בר כוכבא, דודו ארז, עלמה זק וטאלנטים נוספים 
הילדים  מה  ולראות  הקיר  על  זבוב  להיות  להורים  מאפשרים 

שלכם באמת חושבים.
לערוץ יש אתר עמוס כל טוב ועמוד פייסבוק מפתיע במיוחד- 

כנסו, הצחוק בריא לבריאות...

טעימה מלוח השידורים -

וילדים  לונדון  ירון  של  אירוח  תוכנית  מוזה-  זה  מה 
גדולים המארחים אומנים.

החפרנים- דודו ארז וכתבים משונים עונים על שאלות 
שגם למבוגרים אין עליהם תשובה.

חיות במה – עלמה זק מארחת אומנים מצליחים בכיתת 
אמן.

שרגא ביש גדא- מוני מושונוב בבלוג בועט על דמויות 
מההיסטוריה. 

תראו אותי- אברי גלעד נפגש עם פאנל ילדים. 
חדשות מן העבר- עידן אלתרמן ומירי נבו בסטאטוסי 

פייסבוק מההיסטוריה.
וירדן  אלתרמן  ומוזלי—עידן  דן 
אלבום  חברי  עם  יחד  כוכבא  בר 
עמוד על ענן בתוכנית דמיונית על 
דןדן השובב שמתמודד עם הורים 
והפלגה לעולם שבו הכל  כועסים 

מותר.
חלם הלם- מבית היוצר של ארץ 
ומצחיקה,  אינטלגנטית  נהדרת. 
את  מגישה  וחתרנית.  מחכימה 
מוסר  ללא  הרשל'ה  סיפורי 

השכל אבל עם הרבה הומור.

אורנית ארביב

הקאמבק! החינוכית כפי שלא הכרתם
בחופש הגדול הזה תנו למצפון לנוח ופרגנו לילדיכם עוד זמן מסך איכותי. זפזפו ל 23

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 קיץ

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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החנות שלכם באם המושבות

ב-490

בלבד!
₪

משקפי ילדים
כולל כל הציפויים

עד-70 ₪

במקום 700 ₪
בלבד!

03-9191970 סניף פ“ת: ”מרכז שלום סנטר“, קומה 1, רח‘ רפאל איתן 3, אם המושבות
סניף הרצליה: שדרות אבא אבן 10, (מגדלי אקרשטיין) • טל‘. 077-9119209
סניף רמת גן: שדרות אבא הלל 2, מגדל משה אביב • טל‘. 03-5757591
סניף תל-אביב: רחוב ירמיהו 33 • טל‘. 03-6244006  • ת“א: סניף בית הלוחם
wסניף קניון רמת אביב רחוב איינשטיין 40,  (אופטיק דורון) • טל‘. 03-6437147 w w . i - o p t i c . c o . i l  

מבצע לילדים ונוער
2 זוגות משקפיים 

כולל עדשות 
עם ציפוי אנטי ריפלקס

מחירים חסרי תקדים
קיץקיץרואים        בעיניים

עדשות מגע יומיות
ACUVUE MOIST

78 ₪ ליחידה
(בקניית 24 מארזים)

עדשות מגע חודשיות
59 Soflens

300 ₪ לשנה
(12 זוגות)
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שליחת מודעות לוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

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

רח‘ לוחמי הגטו 36
כפר גנים, פתח תקוה

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

לחם בריאות
ללא סוכר
     

  1 ב- 15 &
 2 ב- 28 &

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

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

מורים פרטיים

* הדרכת מחשבים לגיל השלישי 
הדרכת   * פרטניים.  בשיעורים 
בשיעורים  לילדים  מחשבים 

פרטניים. מדריכת מחשבים.
יעל: 054-5804589 

שיעורים פרטיים לכל הגילאים
חיילת,  חינם!!  ניסיון  שיעור 
מגמה  גוריון  בן  תיכון  בוגרת 
מוגבר   - כימיה   - ביולוגית 
מתמטיקה ואנגלית, בעלת יכולת 
סבלנות,  ידע  ללימוד,  מרשימה 

נתינה ומקצועיות!
יובל כביר: 052-3397946

במתמטיקה  פרטיים  שיעורים 
לכל גילאי היסודי. תלמיד כיתה 

ט. מתחיל שנה הבאה 5 יח״ל.
50  ש"ח לשעה. 

איתי מייזליש: 054-2558899

לילדי  מתקנת  להוראה  מורה 
יסודי. מאבחנת דידקטית בעלת 
בפסיכולוגיה  ראשון  תואר 
ותואר שני בלקויות  בהצטיינות 
למידה. בעלת ניסיון בעבודה עם 
ילדים לקויי למידה ועם הפרעות 

קשב. 
מקנה כלים ואסטרטגיות למידה. 
שטף  שיפור  קריאה,  הקניית 
בהבנת  אסטרטגיות  קריאה, 
לזכירה.  אסטרטגיות  הנקרא, 

מגיעה לבית התלמיד.
מיכל: 052-5460850

וחשבון  למתמטיקה  מורה 
יסודי  בית-ספר  לתלמידי 
סטודנטית  חטיבה.  ולתלמידי 
וחשבונאות.  עסקים  למנהל 
הרמות  לכל  מתמטיקה  מלמדת 

לכיתות א – ח. סבלנית, איכותית 
ומנוסה, קשובה לצרכי התלמיד.

גילי: 050-6710230

עם  למתמטיקה  פרטי  מורה 
ניסיון מוכח של 5 שנים ועשרות 
תלמידים מרוצים. בוגר התכנית 
 5 בגרות  לסיום  אילן  בר  של 
בכיתה  כבר  יחידות במתמטיקה 
מלמד   .100 של  ממוצע  עם  י' 
בשיטות פשוטות וקלות להבנת 
החומר. ניסיון לימוד בכל הרמות 

וכל הגילאים.
טלפון: 054-9930358

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

שיעורים לכל הגילאים.
עמית: 054-6600320

מטפלות ובייביסיטר

מחפשת  וחצי   16 בת  נערה 
או  בייביסיטר  בתור  עבודה 

שמירה על כלבים בכפר גנים.
עינב ברק: 054-3461114

מנוסה  אחראית,   15 בת  נערה 
ואוהבת ילדים, מעוניינת לעשות 

בייביסיטר לילדים.
נעמה: 050-4056027

בכל  לעבוד  ומעוניית   16.6 בת 
בלימודים  מצטיינת  אני  עבודה. 
אני  ילדים,  עם  ניסיון  לי  ויש 
לנקות,  יכולה  כלבים,  אוהבת 
קניות  לעשות  כלים,  לשטוף 
למבוגרים, לחלק פליירים ועוד.

אוריאן: 050-844-4169
oriank99@gmail.com

ואוהבת,  חמה  אחראית,  בחורה 
מעונינת  רב,  ניסיון  בעלת 
בטיפול בילדים החל מספטמבר.

בעלת רכב גדול ומוכנה לעשות 
הסעות מגני ילדים מבתי-ספר. 

טלפון: 054-5265776

מעוניינת   16 בת  תיכוניסטית 
לשמור על ילדכם בחודשי הקיץ.
ילדים.  ואוהבת  מאוד  אחראית 
המלצות  עם  רב  ניסיון  בעלת 

רבות.
טלפון: 054-5545517

עסקים 

גברים  תספורת  הספרית,  רוית 
ללא  מחירים  וילדים.  נשים 
צבע  ש"ח,   50-40 פן  תחרות- 
ש"ח,   120 גוונים  ש"ח,   50 שורש 
תספורת אישה 50 ש"ח, תספורת 
 35 ילד  תספורת  ש"ח,   40 גבר 

ש"ח.
רוית: 054-6204315

אביב מחשבים
תיקון מחשבים במחירים הזולים 
ביקור,  מחשבים  באביב  ביותר! 
תשלום!  ללא  וייעוץ  בדיקה 
במחירים  ומקצועי  מהיר  שירות 
סוגי  כל  תיקון  תחרות.  ללא 

המחשבים ניידים ונייחים.
טלפון: 055-8873737

ז'אנה דניאלס - סטודיו לעיצוב 
פנים וסטיילינג, מתמחה בתכנון 
פרטיים,  בתים  דירות,  ועיצוב 

ליווי דירות, קבלן ושיפוצים.

ולסגנון של  הכל בהתאם לטעם 
הלקוח ובמסגרת התקציב.

טלפון: 050-2734386

ספורט וכושר

אימון  מגע,  וקרב  כושר  אימון 
 8 עד  קבוצתי  אימון  אישי, 
מקצועי  יחס  מתאמנים/נות. 
ועמידה  יעדים  הצבת  ואישי. 

בהם. מחירים נוחים. 
דרור לוי: 054-8160428

והגנה  לחימה  לאומנויות  מרכז 
עצמית חיים בכר I.B.K.O רחוב 
ז'בוטינסקי 16 פ"ת. ילדים, נוער 
נשים  בנות,  בנים,  ובוגרים. 
וגברים ...הקדימו תרופה למכה!!! 

ביה"ס הוותיק ביותר בפ"ת.
טלפון: 052-2470016

מחפשי עבודה ודרושים

מכפר  ורציני  אחראי  סטודנט 
בניקיון  לעבוד  מעוניין  ג  גנים 

בתים או חדרי מדרגות.
טלפון: 052-5611277

דרושות/ לקשיש  יום  למרכז 
בין  א-ה  בימים  מטפלות/ים  ים 
השעות 8.00 – 14:30 רצוי ניסיון 
מקצועית  הכשרה  או  קודם 

בתחום הסיעוד. תנאים טובים.
טלפון: 050-5533111

קבועה- מטפלת  מחפשת 
ברמה  מבשלת  אמינה,  חמה, 
לשני  קלות  בית  גבוהה+עבודות 
ילדים בוגרים משעה 12:30 – 17:00

טלפון: 054-8121717

* המודעות פונות לנשים ולגברים כאחד.

אם את
מאורגנת, אסטתית, אוהבת אנשים, שמחה ונעימה:

אצל ד"ר בכור מחפשים אותך
לעבודה במרפאת שיניים כייפית

 בשעות הצהרים והערב  פעמיים בשבוע.
bechornaomi@gmail.com :קו“ח

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

שירותי תיקון מוצרי חשמל
אלמוג שירותי קירוראלמוג שירותי קירור

050-5208696050-5208696
בדיקה חינם לתושבי כפר גנים
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בס"ד

 של

מרכז הבשר הטרימרכז הבשר הטרי
ליאן שפע

 של
ב-

לשעבר

חנות של

צ'רלי בשר

בקר טרי! כבש טרי!

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

מבחר עשיר של בשרים

טריים יום יום

ובשרים על האש!

7.7
.15

ה-
ד 

 ע
קף

תו
ב

5690
₪

1 ק"ג
פרגית טרי

7490 רק
₪לק"ג

סטייק
אנטריקוט

9990 רק רק
₪

4 ק"ג
כרעיים טרי

1990 רק
₪

1 ק"ג
עוף שלם טרי

3790
₪ 1390

₪4190
₪2990 רק

₪

1 ק"ג
חזה עוף טרי

8990 רק
₪

2 ק"ג
בשר טחון

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

רק
לק"ג

רק
לק"ג

רק
לק"ג

שניצל
פרוס דק

דג סלמון
שלם

דג פילה
זהבון

משלוחים חינם!
ברחבי העיר *בקניה מעל 300 ₪


