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

"עשיתי אינספור דברים ב-37 השנים 
בעיריית פתח-תקווה, ובכוונתי להמשיך 
לתרום למען התרבות בעיר"
שירן רובינשטיין  עמ' 20

רק ביחד ניצור לנו איכות חיים טובה
צדוק בן משה  עמ' 4

כולנו בסירה אחת 

אדי מוכתר, אושיית 
תרבות מקומית-

אדי מוכתר, שחקן תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה, במאי ומנחה. צילום: אמיר בן חיים

טירונות בלוז 
היכל התרבות פתח-תקווה

עמ' 29



www.kfarganim.co.il3עיתון כפר גנים  גיליון 52  יוני 2014  עיתון כפר גנים  גיליון 52  יוני 2014 2

ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 

אילת שדה עורכת: 

צדוק בן משה  חברי מערכת: 
שירן רובינשטיין    
עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 

יפעת פרידמן ייעוץ לשוני: 

אמיר בן חיים צלם: 

נטלי אקופיאן עיצוב גרפי: 

סולן הדפסות הדפסה: 

לרכישת מודעות: 050-5332540 

קוראים יקרים,

כבר סופרים את הימים...
הנה מסתיימת לה עוד שנת לימודים.

תלמידי כיתות יב מתכוננים לנשפים היוקרתיים,
מנהג שיובא מארצות הברית, כמו דברים רבים אחרים,

ואומץ על-ידי המתבגרים שלנו;
אולמות אירועים, שמלות נשף, חליפות, לימוזינות, אלכוהול...

למנהג זה יש תומכים ומתנגדים, הן מקרב ההורים והמורים
והן מקרב התלמידים.

לאור העובדה שהנשפים ממשיכים להתקיים,
כנראה שאני בעמדת המיעוט.

אך רגע לפני הנשפים הנוצצים, עורכים התלמידים
מסיבות סיום ערכיות במסגרת התיכון שבו למדו.

במסיבות אלו הם יציגו לבני משפחותיהם את הווי היום-יום שלהם
במשחק, בשירה ובריקודים.

את כתבת השער שלנו בחרנו להקדיש הפעם לאדם שתרם, 
אולי יותר מכל אדם אחר, 

לפיתוח התרבות בקרב בני הנוער בעיר.
מי שביים מסיבות סוף שנה רבות של בוגרינו הוא 

שחקן, מנחה ובמאי מוכשר, מותג מקומי - אדי מוכתר!

                                     חג שבועות שמח!

                                  קריאה מהנה,
                                       שלכם

                                    אילת שדה

ayelet.sadeh@gmail.com                   
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חדש בכפר גנים!
מרפאת שיניים כללית סמייל

טיפולי שיניים עד גיל 12
ללא עלות או בהשתתפות עצמית נמוכה

לילדי כללית במסגרת
חוק ביטוח בריאות ממלכתי

במגוון טיפולי שיניים

הנחות בלעדיות
ללקוחות כללית מושלם ופלטינום

  *בכפוף לתקנון  
אחת לשנה*

ללקוחות כללית מושלם ופלטינום
חינם!

בדיקת שיניים וטיפול שיננות

אמא, אז למה
שאני גזרתי את הוילון
לא מחאת לי כפיים?

 *אין המערכת אחראית לתוכן המודעות. )ט.ל.ח(
 *תוכן כל כתבה הינו על דעתו ואחריותו של הכותב בלבד )ט.ל.ח(

*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.
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בפורום התושבים שבאתר האינטרנט "כפר גנים" דנו התושבים 
הצורך  היה  הדיון  כשבמרכז  הציבורית,  התחבורה  בנושא 
בתגבור קו האוטובוס לתל-אביב. הדיון היה מעמיק ונסוב על 
במצב  האשמים  ועל  הקו  בתגבור  הנחיצות  בהוכחת  הצורך 

הקיים.

לטפל  עצמו  על  לקח  השכונה  שוועד  טען,  התושבים  אחד 
בנושא, ובכך הוא רואה בוועד אחראי להצלחה או לכישלון אם 

וכאשר יהיו.

ההתנדבות,  למשמעות  באשר  להרהר  לי  גרמו  אלה  דבריו 
נושאים  של  מגוון  יש  שלו  שכונה,  לוועד  התנדבות  ובמיוחד 
לטפל בהם מול התושבים, מול העירייה ולעיתים גם מול משרדי 

הממשלה השונים.

מהיכרותי את חבריי לוועד השכונה ומהיכרותי חברי ועד רבים 
אנו  מתנדבים,  שאנו  שלמרות  לספר  יודע  אני  בעיר,  נוספים 
מחוייבים  אנו  ככל האפשר.  התושבים  למען  לפעול  מחוייבים 
ועניין, גם אם פתרונה  נושא  לתת מענה מהיר לכל פנייה בכל 

אינו מצוי בידנו.

הידע  בכל  להשתמש  ולנסות  ללמוד  להתמקצע,  עלינו  בנוסף 
ענייני  את  לקדם  נוכל  שבהם  פעולה  לדרכי  באשר  לנו  שניתן 

השכונה, להיות קשובים ולפעול בשקיפות.

האמינו לי, שאנו עושים ככל שביכולתנו, אך לא נוכל לבצע את 
תפקידנו כיאות בלי העזרה והתמיכה מהתושבים.

לא כולם יכולים להתנדב, לא לכולם יש זמן ולא כולם מעוניינים 
בכך. זה בסדר. בסך הכל, רוב התושבים מסייעים לנו בדרך זו או 
אחרת. גם אותם תושבים ש"רק" מציפים בעיות בפורום, באתר, 
בפייסבוק ובכל אמצעי אחר דוחפים אותנו לפעולה, ולא אחת 
אף מעלים רעיונות מעולים שאותם אנו מעבירים הלאה. עליהם 
להמשיך ולדבוק בכך, שכן גם להם אני קורא מתנדבים, ובעזרת 

האכפתיות שהם מגלים, הם מסייעים בפועל.

המפרגנים, אין עליהם! קשה ללכת בשכונה בלי לפגוש תושבים 
ולשמחה  לאנרגיות  הדלק  זה  לומר.  טובה  מילה  להם  שיש 

שבעזרתם אנו ממשיכים לפעול כאן.

המתנדבים  בחבורת  בתמיהה  שמביטים  התושבים,  ואפילו 
משמעותי  באופן  לסייע  יכולים  שכונה,  ועד  שנקראת  המוזרה 
לשדרוג איכות החיים שלנו, בכך שיקפידו לשמור על השכונה 

בכל פרמטר כמו תברואה, ניקיון, חניה כחוק ועוד.

חינוך,  בנושאי  לטיפול  ומעבר  לפנינו,  רבה  עבודה  כתמיד, 
בנושאי  הפעילות  את  לתגבר  מעוניינים  אנו  ותנועה,  תרבות 
של  השונים  באזורים  לנציגים  זקוקים  אנו  ופיקוח.  תברואה 
השכונה. כל שהם יצטרכו לעשות זה ליצור עמנו קשר ולדווח 
על כל מפגע באזור הפעולה שלהם. לא קשה ולא מסובך וכמה 
שיותר, יותר טוב. תושבים בעלי רצון שמעוניינים לסייע בתחום 

הפיקוח והתברואה מוזמנים ליצור עמי קשר- 

kfarganim@gmail.com ,050-5332540 צדוק בן משה

ונדליזם  ומניעת  ביטחון  בנושאי  לפעול  מבקשים  אנו  כמו-כן, 
הנפץ שנשמעים ברחבי השכונה  נהנה בחגים מקולות  לא  )מי 
אופניים  על  שרוכבים  הנוער  בני  של  הצופרים  מקולות  או 
השכונה  למשמר  להתנדב  שמעוניינים  תושבים  חשמליים?(. 
ויכולים לתת מספר שעות בחודש, מוזמנים לפנות אל הוועד, 

לשמוע מאתנו כמה זה חשוב ולבוא להתנדב. 

בנושא זה ניתן לפנות לאדי גרבר 054-2550614,

eddie.garber@tuic.co.il

המנהלות  תיק  על  שאמון  העיר  הנהלת  כחבר  בתפקידי  היום, 
וועדי השכונות, אני רואה משנה חשיבות לשמירה על השכונות 
כגדול,  קטן  נושא,  כל  על  נלחמים  והתושבים  הוועדים  שלנו. 

ללא ויתור, והיחס של העירייה הנו בהתאם. 

על המקום שבו  נמשיך לשמור  יהיה, אם  וכך  להיות  צריך  כך 
אנו גרים. 

יו"רה ומעדכן

כולנו באותה סירה
למתנדבי ועד השכונה מגוון של נושאים לטיפול ורצון עז לפעול   

הצלחתנו היא פועל יוצא של שיתוף הפעולה עם התושבים

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה

 shutterstock :צילום המחשה*
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פ"ת  פיס  אשכול  את  שמייצג  ט,  מכיתה  שירי  חן  התלמיד 
ארצית  בתחרות  ראשון  בפרס  זכה  פיינברג,  חטיבת  ואת 
מקוריות  בקטגוריית  יכול"  אני  "גם  הפיס  אשכולות  של 
עם  לאנשים  מוצרים  בפיתוח  עוסקת  התחרות  ויצירתיות. 

מוגבלויות. 
תפריט  הוא  הארץ,  מכל  מוצרים   150 מבין  הזוכה,  המוצר 
יכולים  שאינם  עיוורים,  לאנשים  שמיועד  למסעדה,  קולי 

לקרוא בכוחות עצמם את התפריט במסעדה ורוצים להרגיש 
כמו כולם.

הפיס  אשכול  מנהלת  ובפרס,  לשבח  בציון  זכתה  כן,  כמו 
התוכנית  ובפיתוח  בהובלה  תרומתה  על  שולדהוז,  ברוריה 

הפדגוגית. 

דורון קורן דובר ועד השכונה ערוצי תקשורת ועד-רשויות

מבנה גני ילדים במתחם הרחובות בן גוריון-העצמאות

במסגרת תהליך מעבר גני הילדים למבני קבע, הולך ומוקם 
מול קניון גנים מבנה מרווח בן שלוש קומות. בקומת הקרקע 
מרכז  של  קומות  שתי  ומעליהם  ילדים  גני  ארבעה  יבנו 

פסג"ה- פיתוח סגל הוראה.

צוותי  של  ולהעשרה  להשתלמויות  מקום  מהווה  המרכז 
הוראה וחינוך.

תנועה ותחבורה

כפר  בוועד  ותחבורה  תנועה  תחום  אחראי  שטרן,  צביקה 
גנים ג, יזם פגישת עבודה עם מר אסי סוזנה, ממונה תכנון 
התחבורה.  במשרד  מרכז  מחוז  ציבורית(  )תחבורה  תח״צ 
בפגישה השתתפו גם נציג ועד נוה גן דימיטרי ונציג ועד אם 

המושבות, רן סידון, והיא מהווה תחילת תהליך שיתוף נציגי 
הציבור בתכנון התח"צ בעיר.

בימים אלה שוקד שטרן על תכנית עבודה מקיפה בשיתוף 
ולביצוע  חציה  מעברי  לצביעת  בעירייה,  התנועה  אגף 

הבמפרים שאושרו ברחבי השכונה.

פינוי משרד נטוש של חברת מנרב 

משרד  פינוי   - שטרן  צביקה  של  נוספת  מוצלחת  פעילות 
הרחובות  בפינת  נטוש  שעמד  מנרב  חברת  של  המכירות 
יטקובסקי –לוחמי הגטו, לאחר שהשימוש בו הסתיים לפני 
ורק  נענו,  לא  לחברה  צביקה  של  פניותיו  רבים.  חודשים 
לאחר הפעלת לחץ כבד על מחלקת רישוי ופיקוח בעירייה, 

פונה משרד המכירות.

גנים, תחבורה ואיכות חיים 
מבני קבע למוסדות החינוך, תחבורה ציבורית ופעילות פיקוח בשכונה

סעו לשלום. סוף... סוף...  צילום: צביקה שטרןמבנה משרד מנרב רגע לפני הפינוי. צילום: אמיר פאר

"גם אני יכול" 
פרס ראשון ארצי תשע"ד לתלמיד חן שירי 

ולאשכול פיס

חן שירי- מקום ראשון ארצי!  צילום באדיבות אשכול פיס פ"ת
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בלהה 
שמואלי

98% הצלחה
במכירת הדירות

בבלעדיות!

את שוק הנדל"ן
בכפר גנים ג' מיום 

הקמת השכונה

תיווך המושבה
משיגים!

תיווך המושבה
מובילים

מכרנו דירת 6 חד'
בדניאל ליפשיץ 45

בקומה ג' חזיתית
במחיר חסר תקדים

&2,610,000

מכרנו דירת 5 חד'
במשה מייזנר 7
בקומה 7 חזיתית

במחיר חסר תקדים
&2,325,000

מכרנו דירת גן 6 חד' 
ביטקובסקי 32
חדשה מקבלן

במחיר חסר תקדים
&3,020,000

מכרנו דירת 5 חד' 
בעצמאות 47

קומה ב', עורפית
במחיר חסר תקדים

&2,220,000

מכרנו דירת 4 חד'
בעמנואל זמיר 3
בקומה ה' עורפית

במחיר חסר תקדים
&1,940,000

נמכר!
נמכר!

נמכר!
נמכר!

נמכר!

שוברים שיאים במכירות 
בכפר גנים ג'

הקונים כבר כאן!

חתימות  של  נרחב  גיוס  חינוך,  מנהל  לראש  מכתבים  לאחר 
הורים, פגישות בעירייה, כתבות בעיתון וברדיו- קיבלנו תשובה, 
משמעותית  למידת  בשיטת  וחי  לטבע  "בית-הספר  מודל  כי 

)pbl(", הוא מודל נפלא, אך יוקם רק בעוד מספר שנים.

בעיר שלנו קיימת מצוקה לבתי-ספר אחרים, שונים. בתי-ספר 
ששיטות הלימוד שבהם מותאמות לסקרנות הטבעית ולחקירה. 
בתי-ספר שבהם ילדים מממשים את עצמם בלמידה חווייתית 
כך  כי  ולא  ללמוד  מהרצון  נולדת  שם  ושהחשיבה  ומאתגרת, 

צריך.

הורים רבים נואשים מחיפוש אחרי בתי-ספר איכותיים בקריית 
אונו, בכפר הירוק ובהוד השרון. מודל של בית-ספר כזה קיים 
היום גם בחולון בשם "היי טק היי", וגם לנו מגיעה האפשרות 

להעניק לילדינו חינוך מהסוג הזה.
ללא  וגם  בפתח-תקווה,  גם  כאלה  בתי-ספר  שיבנו  הראוי  מן 
לפעול  ונמשיך  שנים  נחכה  לא  אנו  אך  ההורים,  של  יוזמה 

להקמת בית-הספר גם בערוץ הפרטי.

הקמה,  וצוות  גדולה  הורים  קבוצת  מתגבשת  אלה  בימים 
שיגשימו את החלום הזה עבור ילדינו. אנו פועלים לגיוס תורם 

שיעזור לנו לתת לילדים שלנו חינוך טוב יותר.
כיתות  תוקמנה  כשבתחילה  צומח,  בית-ספר  להקים  בכוונתנו 

א, ב ו- ג.

מאות הורים כבר אתנו, הצטרפו גם אתם, כי זה רק בידיים שלנו.

אתם מוזמנים לקבוצה שלנו בפייסבוק-
"בית ספר אחר בפתח - תקווה" ולמייל-

aherschool@gmail.com

נעימים-  לא  מאוד  מפגעים  מתלווים  בעומר  בל"ג  לשמחה 
סינטטים  חומרים  שריפת  בנייה,  מאתרי  קרשים  של  גניבות 
שפולטים רעלים לסביבה, שריפות כתוצאה מקרבה לקוצים, 
שמיתמרות  מדורות  ריבוי  ובעיקר-  בשטח,  שנותרת  זוהמה 

לגבהים ויוצרות זיהום אוויר חמור. 

השנה, חגגנו את ל"ג בעומר בסימן איכות הסביבה;

קרשים נתרמו על-ידי קבלנים, חלק מבתי-הספר נענו ליוזמה 
לערוך מדורות שכבתיות כדי לחסוך בזיהום האוויר, ועיריית 
לפני הדלקת המדורות  סייעה בהכנת השטחים  פתח-תקווה 

ובניקיון השטחים מיד לאחר החגיגות. 

ועד השכונה עזר וסייע בשמירה על הבטיחות ועל הניקיון.

על אש קטנה
זיהום האוויר היה נמוך משמעותית מזה שנמדד בשנים קודמות, 

והפגיעה באיכות חיי התושבים בל"ג בעומר צומצמה באופן ניכר   אילת שדה

רוצים "בית-ספר אחר 
בפתח–תקווה"

בימים אלה מתגבשת קבוצת הורים למען 
הקמת בית-ספר בפתח-תקווה, שבו 

שיטות הלימוד יהיו חוויותיות ותעודדנה 
חקר וחשיבה   ענבל הדר ומירב קצמן

מדור חינוך

טלי אליהו, יו"ר ועד ההורים, ממ"ד "כפר גנים"-
"במדורת ל"ג בעומר של כיתה ג'1, נהנו הילדים מהפעלה 

של מירב ברנט )אם לתלמידות מבית-הספר(; הם הכינו 
שלטים לחדר, שיפודי מרשמלו, שיפודי ממתקים ועוד.

להפתעת התלמידים הגיע ראש העיר, מר איציק ברוורמן, 
לברך ולהצטלם ואף חילק להם שרשראות זוהרות".

זיו כהן, יו"ר הנהגת הורים בית-הספר "יד לבנים"-
"את ל"ג בעומר חגגנו השנה תוך התחשבות בשכנים 

ובאיכות הסביבה, בחורשת האקליפטוס שברחוב יסמין. 
ערכנו מדורות שכבתיות שאורגנו תוך שיתוף פעולה של 

ההורים ושל הילדים והחגיגה הייתה במיטבה".

אנה נבות, יו"ר הנהגת ההורים בבית-הספר "הדר"-
"בית-הספר "הדר" נענה לבקשת ועד השכונה וערך 

מסיבות ל"ג בעומר שכבתיות. הרווחנו פעמיים- גם חגיגות 
מהנות עם ההורים והילדים וגם תרמנו לאיכות הסביבה".
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נגלר, תושב כפר גנים ג משיק את ספרו הרביעי "סבא אושר"-
ַסְפָסל  ִעם  ִּגָּנה  ִּתְמְצאּו  ַהַּפארק  ְלַיד  ַמָּמׁש  ֶׁשָּלנּו,  "ַּבְּׁשכּוָנה 
אֶֹׁשר,  ִמַּסָּבא  יֹוֵׁשב, חּוץ  ֵאינֹו  ָעָליו  ְוִאיׁש  ִמְתַקֵּלף  ִצְבעֹו  ָיָׁשן, 
ֵּפרּורים  ּוְמַפֵּזר  ַּבַּמּפּוִחית  ֶׁשְּמַנֵּגן  ַהְּיָלִדים,  לֹו  קֹוְרִאים  ָּכְך 

ַלִּצּפֹוִרים". 
סבא אושר הוא סיפור על מי שמקרין מהטוב שבו אל הילדים 
המפגש  את  למצוא  הילדות  לקסם  ומאפשר  הסביבה  ואל 

שבין ההורים לילדים.

חג שבועות מאופיין באכילת חלב ומוצריו, אך המטבח הסיני, 
באכילת  רואה  אינו  מזונות,  וסוגי  מוצרים  בשפע  שמאופיין 

מאכלים אלה מעשה נבון, ומקומו של החלב נפקד ממנו.
בגוף  ליחה  להצטברות  גורם  חלב  הסינית,  התזונה  על-פי 
בתחושת  יתר,  בהשמנת  מלאות,  בהרגשת  להתבטא  שיכולה 

נפיחות, בבצקות, בדלקות, בסרטן, בבעיות נפשיות ועוד.

סוגי  הסינית;  הפילוסופיה  מן  חלק  מהווה  הסיני  המטבח 
קשר  קשורים  הכנתם  ואופן  צבעיהם  הטעמים,  המאכלים, 

עמוק אל אורח החיים הסיני. 
צ'י  טאי  תרגול  האקופונקטורה,  הסינית,  שהרפואה  כשם 
ומדיטציית צ'י קונג מקפידים על שמירת ההרמוניה בין חמשת 
האלמנטים; עץ, אש, אדמה, מתכת ומים, כך גם המטבח הסיני 
ובטעמים, לשמירה  זו בצבעים  מקפיד בשמירה על הרמוניה 

על איזון הגוף ועל בריאותו.
בכל ארוחה יימצא אורז על השולחן וחשיבות הדגנים )דוחן, 

אורז, חיטה, שעורה, שיבולת שועל וכדומה( רבה מאוד. 

תכונותיה  את  הסויה.  הפלא-  לקטניית  נודעת  רבה  חשיבות 
המופלאות של קטנית זו גילו במזרח הרחוק ובסין כבר לפני 

כ-5000 שנה.
מינרלים  ויטמינים,  וכן  המזון  אבות  כל  את  מכילה  הסויה 
הכולסטרול  רמות  בהורדות  שמסייעים  תזונתיים,  וסיבים 

"הרע", בהסדרת היציאות ובמניעת סרטן.
החלבון בסויה הוא חלבון מלא, בדומה לחלבון מן החי, ומכיל 
כמויות מרובות של סידן וברזל. הסויה מכילה, בנוסף, פיטו- 

אסטרוגנים שמדמים את פעולת האסטרוגן )ההורמון הנקבי( 
בגוף האישה. האסטרוגן או תחליפו בסויה, הפיטו- אסטרוגן, 
לב  מחלות  סוכרת,  בהן:  רבות  מחלות  בפני  הגנה  מספק 
ואוסטיאופורוזיס )בריחת סידן(, בין היתר, בכך שהוא מקטין 
את הפרשת הסידן מהגוף. ירידה ביצורו של הורמון זה גורמת 
לתסמיני "גיל המעבר"- גלי חום, עצבנות, הזעה מרובה ועוד.

כדי לשמור על בריאותנו, גברים ונשים, יש לצרוך 10 - 30 גרם 
חלבון סויה ביום- "חלב" סויה, טופו, סויה טריה או מבושלת.
לסויה אין טעם ובתכונה זו נעוצה גם מעלתה- טעמה הניטרלי 

מאפשר את שילובה בכל תבשיל, והיא מקבלת את טעמו. 

חג שבועות שמח!

בריאות לפני הכל

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

עמית נגלר יקיים מופע השקה חגיגי לילדים )גילי 4 - 9( 
ביום שלישי, 17.6.2014 בשעה 17:45 בבית היוצר, האנגר 

22 נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים: 03-6113577

אלון לרנר

חלב? העדיפו סויה
המטבח הסיני מגוון ונותן חשיבות רבה לדגנים ולסויה- קטניית הפלא

מוצרי חלב, לעומת זאת, לא תמצאו שם

סבא אושר 
לקראת שבוע הספר 2014 הסופר עמית 

נגלר משיק ספר ילדים חדש 
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ַהָּדָבר?  ִיְקֶרה  ֵאיְך   = ָבר?  דָּ ִיּפֹל  ֵאיְך 
רּות  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ִּבְּקָׁשה  ָנֳעִמי  דוגמה: 
ֵמִהְתַרְּגׁשּוָתּה ְוָלֵכן ִּבְּקָׁשה ִמֶּמָּנה ְלַהְמִּתין 

ְוִלְראֹות ֵאיְך ִיּפֹל ָּדָבר.  

ֵאיְך  ֵּתְדִעין  ֲאֶׁשר  ַעד  ִבִּתי  "ְׁשִבי  מקור: 
ִיּפֹל ָּדָבר" )מגילת רּות ג יח(.

את חג שבועות אנו חוגגים בתום ספירת שבעה שבועות ממחרת 
יום א' של חג הפסח:

לספור  תחל  בקנה  חרמש  מהחל  לך,  תספור  שבועות  "שבעה 
שבעה שבועות ועשית חג שבועות לה' אלוקיך" )דברים ט"ז, 

ט-י(.
לחג מספר שמות נוספים שמרמזים על תוכנו: חג מתן תורה, חג 

הקציר, יום הביכורים, עצרת.
בחג שבועות קוראים את מגילת רות - מדוע?  

נעמי ואלימלך משבט יהודה הגרו למואב בעקבות הרעב ששרר 
בארץ ישראל. היו להם שני בנים - מחלון וכיליון, ולשניהם היו 

נשים מואביות, רות ועורפה. 
לארץ  לחזור  נעמי  החליטה  נפטרו,  ובניו  שאלימלך  לאחר 

מולדתה- ישראל.
הצטרפו  המואביות  הכלות  שתי 
נטשה  עורפה  בדרך  אך  אליה, 
)מעניין כי שמה מרמז על דרכה 
לנעמי(.  עורף  הפנתה  היא   -
בנעמי  דבקה  רות  לעומתה, 
ואלוקייך  עמי  "עמך  באומרה: 

אלוקיי" )מגילת רות א, י"ז(.
על כך אמרו חז"ל כי יש לקרוא 
כמה  "ללמדך  רות:  מגילת  את 
שכר טוב יש לגומלי חסדים".  

"ותלכנה  כתוב:  בהמשך 
על  י"ט(.  א,  )רות  שתיהן" 
שרות  "כיוון  רש"י:  אומר  כך 
השווה  להתגייר,  החליטה 
מכאן  לנעמי.  הכתוב  אותה 
חביבים  כמה  עד  ללמוד  ניתן 

הגרים על ה'.

כל האירוע התרחש: "בתחילת קציר שעורים", והדבר מתאים 
להפליא לחג הקציר.

בחג  נח,  בני  מצוות  בשבע  רק  חייב  היה  ישראל  עם  כן  לפני 
שבועות עם ישראל קיבל על עצמו רו"ת מצוות ובתוספת שבע 

מצוות בני נח = תרי"ג מצוות.

לפי המסורת ידוע כי דוד המלך נפטר בחג השבועות. דוד היה 
הנין של רות.

רות המואבייה התגיירה וקבלה על עצמה את היהדות בדומה 
לעם ישראל שקיבלו עליהם את התורה. לאחר שהתגיירה, בועז 
נשא את רות לאישה. להם נולד עובד, עובד הוליד את ישי וישי 

הוליד את דוד.
רות מסמלת עוצמה נשית: תעוזה, אומץ ואחריות. היא מוכנה 
סיני  הר  במעמד  ישראל  לעם  בדומה  התורה  כל  את  לקבל 

באומרם כאיש אחד: "נעשה ונשמע".
הספרים  בספר  על שמה, שתיכלל  תיקרא  ראוי שהמגילה  לכן 

ושיקראו בה בחג שבועות.
"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ועתידים להיגאל".

http://ahuvaklein.blogspot.com

מאת: אהובה קלייןדבר תורה

מה בין רות המואבייה, חג 
שבועות ודוד המלך? 

מי הייתה רות, מדוע נקראה מגילה על 
שמה ומה הקשר שלה לחג שבועות?

ציורי תנ"ך/רות בשדה שיבולים, ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(

רות 
היא עוטרת צניעות
פניה ארשת אצילות

עיניה זורחות למרחקים
ברוחה רקומות רזים.

מתנתקת מחבל הטבור
מרבה מעשה ממעטת דיבור

צועדת ללא היסוסים
עצמותיה תאמרנה חסדים.

מוקפת בשדה שיבולים
בפניה נפתחים שערים
ויצא חוטר מגזע ישי

כתר מלכות יינתן כשי.

*השיר בהשראת: מגילת רות.

אהובה קליין ©

ן ניבו נופל על  ן  נעמן אופירלשו

נחכה ונראה

 

www.doronadlan.co.il  אתר הנדל"ן המקצועי והנצפה ביותר

האתר שלנו בסמרטפון שלך

דורון ואורית מוותיקי כפר גנים ג'
מומחים בשיווק נכסים בכפר גנים ג'
במשרד היחיד הממוקם בכפר גנים ג'

כאן תמצאו את בית החלומות שלכם

מוכר\מחפש נכס?
אנחנו כאן בשבילך

לפגישת ייעוץ
ללא התחייבות מצדך  אורית

052-2898878
 דורון

054-4404286

בהזדמנות!!! מגרש 250 מ"ר 
במיקום מעולה בכפר גנים ג'

בהזדמנות!!! 5 חד' ק.1 
ביטקובסקי חדשה ומיידית + 

2 חניות ומחסן צמוד

בית מהמם בבת גנים כולל 
דירת מרתף מושכרת, 450 מ"ר 

בנוי, 300 מ"ר מגרש, 2 חניות

דופלקס 6 חד' בדניאל 
ליפשיץ מרפסת 80 מ"ר נוף 

פתוח, מחסן ו-3 חניות

4 חד' ק.4 בבן צבי, מקסימה 
ומושקעת, נוף פתוח, מעלית 

חדשה וחניה

דופלקס 7 חד' מהמם 
בבניה ובהתאמה אישית, 2 

מרפסות,כניסה מ-2 המפלסים

דירות 6 חד' חדשות וגבוהות 
במערב כפר גנים ג', כניסה 

מיידית, מחסן ו-2 חניות

ד.גג 5 חד' ביטקובסקי+ גג 
90 מ"ר + יח' דיור כניסה 

נפרדת

ד.4 חד'+גג 100 מ"ר 
עורפית בחיים כהן, מרווחת 

ופסטורלית+חניה

4 חד' ק.5 במייזנר, 
מרווחת+נוף, חניה ומחסן  

מיניפנטהאוז 6 חד' ביטקובסקי 
חדשה 155 מ"ר, מרפסת 75 
מ"ר, 2 חניות צמודות ומחסן

נמכרנמכר

5 חד' ק.4 בבן גוריון מ. 
סוכה, ערפית ומושקעת,

3 חניות צמודות!!! ומחסן 

אנחנו כאן בשבילך
לפגישת ייעוץ

ללא התחייבות מצדך

דורונדל"ן - מגשימים לך את החלום
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בקוסמטיקה  כשמדובר  גם  קוסמטיקה, 
נזקי  למנוע  היכולת  קסם.  אינה  רפואית, 
עור גדולה מהיכולת לתקן נזקים שכבר 
נוצרו. גם בגיל מתקדם ניתן לשפר את 
ולהיטיב עמו, אך התחלה  מראה העור 
היא  צעיר  מגיל  כבר  פנים  טיפול  של 
בריא  פנים  עור  על  לשמירה  אידיאלית 

וקורן ומונעת נזקים עתידיים.

גורמים  משפיעים  ומראהו  העור  בריאות  על 
חשוב  והתנהגות.  בריאותי  מצב  גנטיקה,  שונים; 

לשמור על תזונה נכונה, על שתיית מים מרובה, על פעילות 
מומלץ  טובה.  שינה  ועל  הדם  את  שממריצה  ספורטיבית 
להימנע מחשיפה לשמש בשעות החמות, מעישון ומלחצים.

פעילים,  בחומרים  לבצע  יש  בעור  הקוסמטי  הטיפול  את 
שאפקטיביים לטווח ארוך ושאינם אגרסיביים.

חומרים שרק מרגישים לנו נעים אינם עושים את העבודה. 

שמבוססים  תכשירים  פותחו  הרפואית  הקוסמטיקה  בתחום 
ידע רפואי ועל מחקרים קליניים מתחום הדרמטולוגיה,  על 

את  בחשבון  ושלקחו  העוריות  הבעיות  מקור  את  שבדקו 
דרך  )גנטיקה,  מטופלת  כל  של  האישי  הפרופיל  השפעת 

חיים( על מצב עורה. 
חומרים  על  מבוססים  ביותר  המתקדמים  התכשירים 
זעירים וחכמים שחודרים את שכבות העור. ישנן 
עור  בעיית  לכל  תכשירים  של  שונות  סדרות 

או מטרה שיקומית ועבור כל טווח גילים.
בהזרקות  טיפולים  כיום  קיימים  כמו-כן, 
וכדומה,  מזותרפיה  בוטוקס,  כמו 
למילוי  העור,  להתחדשות  שעוזרים 

הקמטים ולהחלקתם.

לשמר  הקוסמטיקאית  של  ביכולתה  אין 
אצל  עקבי  טיפול  זאת,  עם  לנצח.  נעורים 
ידע  בעלת  מקצועית,  רפואית  קוסמטיקאית 
את  ולהאט  העור  מראה  עם  להיטיב  יסייע  נרחב, 

סימני ההזדקנות.
בעולם של היום, שבו תוחלת החיים עלתה וכולנו מרגישות 
לגילנו  שאפשר  טוב  הכי  להראות  באפשרותנו  יש  צעירות, 

בעזרת שמירה נכונה על עור הפנים.

קוסמטיקה רפואית 

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

נעמי עזר

מתי להתחיל?
באיזה גיל מומלץ להתחיל בטיפולים 

קוסמטיים, והאם הקוסמטיקה הרפואית 
אכן יעילה?

זו  בין התאריכים 29.5.14 - 7.6.14 יתקיים בחבל מודיעין, 
השנה השלישית ברציפות, פסטיבל "חגיגה בלבן". 

ותנובת השדה, המרחב  חג הביכורים   - חג שבועות  לכבוד 
הכפרי של יערות בן שמן, חבל מודיעין, ילבש חג. במסגרת 
קציר  כמו  פעילויות  מגוון  אתרים  ב-26  יתקיימו  הפסטיבל 
חיטים וחליבת עיזים בחוות חקלאיות ובפינות חי, סדנאות 
גבינות ויין ביקבי בוטיק ובמחלבות, סדנאות יצירה מרתקות 
עם אמני חבל מודיעין, סיורים בישובים החקלאיים ובמרחבי 
הטבע והיער )חלקם ללא תשלום( ועוד שפע של פעילויות 

ברוח החג.
השנה, לראשונה, רכבת ישראל תיקח חלק בפסטיבל ותציע 
טיול  חבילת  שבועות,  של  חג  אסרו   ,5.6.14 חמישי,  ביום 
חווייתית  נסיעה  שכוללת-  בלבד,  הרכבת  לנוסעי  בלעדית 

מאורגנות  הסעות  לילדים,  יצירה  ערכות  חלוקת  ברכבת, 
לאתרי  חינם  כניסה  הפעילות,  למוקדי  הרכבת  מתחנת 
מודרך  וסיור  קדומים(  ונאות  הקופים  )פארק  הפעילות 
ומאורגן באתרי הפעילות, לרבות הפעלות והפתעות לילדים.  

כל זאת במחיר כרטיס נסיעה ברכבת.

הפעילות כרוכה בהרשמה מראש באתר הרכבת:
  http://www.rail.co.il

מידע על האירועים במסגרת הפסטיבל ניתן לראות באתר-
/http://www.thm.org.il

חגיגה בלבן
במסגרת אירועי חג שבועות ברחבי הארץ, 

יתקיים בחבל מודיעין )שתי פסיעות מכאן...( 
פסטיבל "חגיגה בלבן"

יל                                                                                  יולי לביא לייף סטי
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תחרות גביע קראטה דו ארצית התקיימה בשוהם בראשותו 
של קאנצ'ו רוני קלוגר דאן 8, ראש שיטת קראטה דו.

בתחרות השתתפו כ 170 חניכים מכל רחבי הארץ.

גנים,  כפר  משכונת  רויטל  סטודיו  של  דו  הקראטה  נבחרת 
בהדרכתו של סנסאי רונן ברגר חגורה שחורה דאן 5, מנתה כ 

15 משתתפים בגילי 8 - 11.

הנבחרת שלנו הציגה רמה גבוהה של קראטה והביאה שתי 
מדליות ראשונות לסטודיו: טל ברגר - מדליית זהב ויותם 

נגרי - מדליית כסף.

זו השנה השנייה שבה מתקיים בסטודיו רויטל חוג קראטה דו 
של סנסאי רונן ברגר ובהצלחה רבה! 

רבים  מאמצים  צרפת  השקיעה  הראשונה  העולם  במלחמת 
בהקמת מערכת ביצורים עצומה ומתוחכמת בשם "קו מאז'ינו", 
שמטרתה הייתה מניעת חדירה של גרמנים לשטח צרפת, אלא 

שכל ההשקעה הייתה לשווא - גרמניה עקפה את הקו ובגדול. 
לסמוך  כמטאפורה למשהו שאפשר  מאז'ינו" משמש  "קו  מאז 

עליו בביטחון, למרות שאינו מביא לתוצאות אמתיות.
אנו שבויים בתובנה שקו ההגנה שלנו הוא דמי הביטוח הלאומי 
והפנסיה, שאמורים לתת לנו פתרון כלכלי לגיל זקנה - כך גדלנו 

וכך הורגלנו. 
הגיל  שבהם  ימים  המדינה!  קום  ימי  על  מבוסס  שזה  אלא 
היה שמונה-עשרה, תקופת ההכנסה  ליציאה לעבודה  הממוצע 
הייתה עד לגיל ששים וחמש ותוחלת החיים הייתה גיל ששים 
וארבע-ששים ושבע שנים. כלומר, תקופת עבודה ארוכה מאד 

שפרנסה בקלות את שנותינו בפנסיה. 

בימינו - המציאות שונה לחלוטין:
הגיל הממוצע ליציאה לעבודה הוא עשרים ושבע, ומכיוון שאין 
יציבות תעסוקתית, תקופת ההכנסה והעבודה הרציפה היא לרוב 
עד גיל חמישים. בנוסף, בזכות התקדמות הרפואה, קיימת עלייה 
עבודה  שנות  ושלוש  עשרים  כלומר,  החיים.  בתוחלת  תמידית 

אמורות לממן ארבעים וחמש שנים של חוסר עבודה. 

נשאלת השאלה- כיצד מעט שנות עבודה, באופן יחסי, יוכלו 
לממן את שארית חיינו? 

ובכן, אין לכך פתרון בתוכניות הפנסיה השכיחות, גם לא בפנסיה 
תקציבית.

רובנו שבויים בפרדיגמה של "קו מאז'ינו" - יציבות תעסוקתית, 
תוחלת חיים נמוכה יחסית, פנסיה מובטחת וכדומה -אך כל מה 

שהיה נכון בעבר, אינו נכון היום! 
והמחייה  ארבעים,  גיל  מעל  לאבטלה  רב  סיכוי  קיים  היום, 
עובדות  עם  ויותר.  יותר  ליקרים  הופכים  הרפואיים  והשירותים 
אלו ועם נתוני העלייה בתוחלת החיים, מהפכת המידע והיחלשות 
מעמד הביניים - עלינו לבסס את קו ההגנה על אחריות אישית 

ועל הכנסה פאסיבית, ויפה שעה אחת קודם!
מי שלא יהיו לו נכסים פרטיים וחסכונות בנוסף לפנסיה, יהיה 

בסכנה כלכלית מידית!
     

אשליית הפנסיה!
אנו שבויים במחשבה שאנו מוכנים 

לתקופת הפנסיה, אך הזמנים השתנו, ומה 
שהתאים להורים שלנו, לא מתאים היום     

 מאור מוזס

כבוד גדול לנבחרת הקראטה 
של סטודיו רויטל!

טל ברגר ויותם נגרי חזרו מהתחרות עם 
מדליות זהב וכסף

והפעם:

מפי המומחים

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

תחרות גביע קראטה דו. צילום באדיבות סטודיו רויטל 

הייטק

Kids

קייטנות העתיד
מגיעות לכפר גנים

לפרטים והרשמה 052-745-0000  ילדים עם עתיד!

קייטנת

פיתוח אפליקציות

סרטון הדגמה

קייטנת
רובוטיקה

שעות הפעילות: 08:00-13:00הקייטנה תתקיים ב-2 מחזורים: 1.7-21.7, 22.7-11.8
הקייטנה תתקיים בבית השגרירים הצעירים, רח׳ לוחמי הגטו 38עלות הקייטנה: 1600 ש״ח

סופרלנד - בריכה - מוזיאון המדע

תכנון ופיתוח בעברית של אפליקציות ומשחקי מחשב, 
כגון: אנגרי בירדס, פרויט נינג׳ה, קרבות ועוד...

בניית רובוטים משוכללים מלגו EV3 המתקדם ביותר בעולם,    
המשולב במחשב וחיישנים, תכנות וקרבות רובוטים ועוד...

ב׳-ו׳
לכיתות 
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אם בעבר היו תולים על קיר תמונות או יצירות אומנות בשורה 
או כתמונה בודדת, היום יוצרים קיר עם קומפוזיציה יצירתית 

ומעניינת. קיר זה נקרא קיר מסגרות.

איך בוחרים באיזה קיר ליצור את הקומפוזיציה ואיך יוצרים 
קיר מסגרות מאלף?

1. מיקום - קירות נושא הם קירות שעינינו נשואות אליהם והם 
מהכניסה,  שנצפה  קיר  בבית:  אסטרטגיים  במיקומים  מצויים 
קיר גב ספה או גב מיטה, הקיר שמול האסלה או מול הישיבה 

לשולחן ואפילו קיר במסדרון. 

2. בחירת אופי לקיר - אפשר ליצור קיר של תמונות משפחה 
בקרבת המרחב הפרטי, במסדרון. אפשר לשלב שאריות בדים 
אפשר  שלם.  קיר  על  טפט  במקום  מסגרות  בתוך  טפטים  או 
שכיף  מעניינת  אמירה  עם  קיר  מדבקת  או  עץ  אותיות  לשלב 
 "One life, live it well" בואך",  "ברוך  בה:  להתברך 
וכדומה. כמו-כן, אפשר לשלב על הקיר פריטים סנטימנטליים: 

חמסה מעניינת או צלחת מארץ רחוקה.

שחור  בצבע  מסגרות  לבחור  אפשר   - המסגרות  בחירת   .3
לקיר בהיר, מסגרות לבנות לקיר בעל צבע כהה ודומיננטי או 
לבחור במסגרות בצבעים שונים לתמונות בשחור לבן של פעם. 

המסגרות לא חייבות להיות בעלות אותה צורה, להיפך! 

מתחברים  שהפריטים  וראו  מסגרו   - הקומפוזיציה  בניית   .4
ואת  המסגרות  את  הרצפה  על  הניחו  שלם.  מראה  לכדי  יחד 
איך  התרשמו  צלמו,  הקיר,  על  לשלב  שברצונכם  הפריטים 
מתקבלת הקומפוזיציה בתמונה המצולמת, ואם אתם אוהבים 

- אפשר לקחת פטיש ומסמר ולהתחיל לתלות.

דמיינו, העזו וחשבו בפתיחות. כל קיר מסגרות הוא יצירה בפני 
עצמה!

הכנת תפריט שבועי:
כבר בתחילת השבוע עירכי טבלה מסודרת שתכלול 

בצורה  הקרוב  השבוע  של  הארוחות  תפריטי  את 
הבית.  בני  שאר  את  גם  בכך  לשתף  אפשר  מפורטת. 

יהיה נחמד שכל אחד מבני הבית יקבל ארוחה שמועדפת עליו 
באחד מימי השבוע.

יקל  וכך  בולט במטבח,  כבוד במקום  ייתלה אחר  זה  תפריט 
עלייך את ההתארגנות ליום המחר.

רשימת קניות שבועית:
דורש  שהבית  המוצרים  כל  של  כוללת  רשימה  הכיני 
ברור.  כל שבוע. עדיף להדפיסו במחשב בכתב 
בדף זה יהיו כלולים מוצרי חלב, בשר, לחם, 
ירקות, פירות, חומרי היגיינה, חומרי ניקוי 

וכדומה.
הרשימה  את  הוציאי  הקניות  ביום 
המודפסת לצד דף חלק, עברי סעיף אחר 

סעיף ורישמי את הכמות הרצויה.
כך אפשר לוודא שלא שכחנו ברגע האחרון 

נוזל לכלים או קצפת לעוגה...

מאד מומלץ! בהצלחה!

לצאת מהמסגרת
מה תלוי על הקיר שלכם- תמונה בודדת או שורת תמונות? 

התעדכנו- מה שהולך היום זה קיר מסגרות 

מה נבשל מחר?
תכנון מראש של תפריטי הארוחות ושל 

הקניות השבועיות, יוריד לך מהראש 
את הצורך להתעסק גם בכך במהלך 

השבוע   אושרה קדוש

ציקי אורון- מעצבת פנים וסטייליסטית
טל: 054-2424976

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

אושרה קדוש, תושבת כפר גנים, סומכת לנשות עסקים, 
 Oshra0909@gmail.com / 052-7116818

ציקי אורון ציקי סטייל

אחרילפני

טיפים
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חולם להמשיך להתרגש על הבמה
הוא ביים אינספור אירועים, מופעים, תחרויות זמר והצגות סוף שנה, הקים את להקת הנוער 

הייצוגית "עבר הווה עתיד", את בית-הספר לאומנויות הבמה ואת התיאטרון הקהילתי. 
אדי מוכתר, שחקן תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה, במאי ומנחה, תרם רבות לתרבות בעירנו. 

שוחחתי עמו על עשייתו רבת השנים
 שירן רובינשטיין

הנוער בעיר, היה המנטור  רבים מבני  נכנס ללבבות של  הוא 
למותג  והפך  מהתושבים,  לרבים  הבמה  לעולם  הראשון 
האירועים  רוב  את  רבות  שנים  במשך  כשהנחה  פתח-תקוואי 

העירוניים. אדי מוכתר, אושיית תרבות מקומית.

שהכרתי,  ביותר  המצחיקים  האנשים  אחד  אדי,  את  הכרתי 
כשביים את מסיבת הסיום שלי בחטיבת בן-גוריון. הוא הציע 
הווה  "עבר  ימים-  באותם  הייצוגית  הזמר  ללהקת  להבחן  לי 
עוזי  של  המוזיקלי  ובניהולו  ניהולו,  תחת  שהייתה  עתיד", 
חיטמן ז"ל. אני מודה לו, שכן זכיתי כמו תלמידי תיכון נוספים, 
לשלוש שנים של חוויה משמעותית מאוד בחיי- של חזרות, 
פרימיירות, הופעות בארץ ובחו"ל, צילומים, למידה מקצועית 
המשפחה  אז  שנחשבה  מי  עם  חברתי  הווי  לצד  אינטנסיבית 

השנייה שלי -חבריי בלהקה, הבוגרים, וכמובן אדי ועוזי.

הלהקה  בוגרי  יתר  כמו  אבל  התגייסתי,  שנים  שלוש  לאחר 
עם  המיוחד  הקשר  על  ושמרתי  למופעים  להגיע  המשכתי 
החברים, עם אדי ועם עוזי. גם לאחר כל השנים שחלפו מאז, 

זו עדיין זכורה לי כאחת החוויות המהנות והמעצבות שעברתי. 
מעגל  סגירת  של  סוג  עבורי  מהווה  היום,  אדי,  את  לראיין 

מרגשת.

אדי מוכתר )בזוגיות עם לאה( נולד בעיראק, משפחתו עלתה 
לארץ בשנת 1951 בעליית "עזרא ונחמיה" והתיישבה בפתח-

תקווה. את לימודיו התיכוניים סיים בבית-הספר "מכס פיין" 
ולאחר שירותו הצבאי החל ללמוד משחק ותיאטרון בסטודיו 
לקריירה  פנה  לימודיו  סיום  עם  נתיב.  ניסן  של  למשחק 

בתיאטרון.

בתיאטרון  בנמל"  "שמח  במחזמר  שיחק  הדרך  בתחילת 
אלהמברה, והשתתף בהצגה על חייה של חנה סנש בתיאטרון 
"מרשימותיו  יחיד שלו  "צוותא". בשנת 1982 שיחק בהצגת 
היו  שיחק  בהן  נוספות  הצגות  גוגול.  על-פי  מטורף"  של 
"קן  הקאמרי,  בתיאטרון  הסנדלר"  ושלמיי  המלך  "שלמה 
הקוקייה" בתיאטרון בימות, "מאלון הולך למות" בתיאטרון 
בריבוע",   "בעל  טוב",  סימן  נפתלי  של  נשותיו  "אלף  חיפה, 

בתיאטרון  "המלך"  ובמחזמר  עוז  עמוס  של  שחורה"  "קופסא 
בית ליסין בתפקיד אביהו מדינה.

"משחקים  כמו-  טלוויזיה  בסרטי  אדי  שיחק  בתיאטרון,  מלבד 
של  וחובו  המריבה  אדמת  איבגי,  משה  עם   1 בערוץ  בחורף" 
ובסדרות טלוויזיה כמו "אישה באפור"   ,  3 אהרון כהן בערוץ 
בערוץ 1 עם יונה אליאן, "רמזור" בערוץ 2 ו"תיק סגור" בערוץ 
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תשע  בן  "קוקו   – בהם  קולנוע  בסרטי  אדי  השתתף  כמו-כן, 
עשרה", "המחצבה" ובסרט אמריקאי "אסיר במלכוד". 

אדי ביים הצגות רבות במוסדות חינוך ובתיאטרונים קהילתיים 
ברחבי העיר, הוא מוכר לתושבים רבים כקריין בעצרות וכמנחה 
ערבי בידור וטקסים עירוניים, וזכור במיוחד כמנחה אירועי יום 

העצמאות במשך עשרים ושתיים שנים!

פתח- בעיריית  לעבוד  שהתחלת  קרה  איך  תיאטרון,  למדת 
תקווה?

בתיאטרון  לעבוד  התחלתי  נתיב"  ב"ניסן  לימודיי  סיום  "עם 
שהיה  אוחיון,  איציק  בעירייה.  הנוער  לאגף  באקראי  וניגשתי 
מנהל אגף הנוער באותם ימים, שלח אותי לעבוד בחוגי דרמה 
תרבות  מופעי  ולביים  להפיק  התחלתי  תקופה  לאחר  בעיר. 
כמו הפסתיכון לנוער והפסטיקט לילדים, שזכו להצלחה רבה. 
כמו-כן התחלתי לביים מסיבות סוף שנה בבתי-הספר. בהמשך 
ביימתי מופעים עירוניים גדולים וערבי פולקלור למיניהם באולם 
בית- הנוער  באגף  הקמתי  בנוסף,  התרבות".  וב"היכל  "שרת" 

ספר לאומנויות הבמה. עשיתי אינספור דברים בשלושים ושבע 
ספק  ללא  אך  פתח-תקווה,  בעיריית  עובד  אני  שבהן  השנים 
עתיד",  הווה  "עבר  הייצוגית  הזמר  להקת  נותרה  שלי  הבייבי 

שהקמתי בשנת 1975 יחד עם עוזי חיטמן ז"ל".

עוזי  נוצר החיבור עם  ואיך  הגיע הרעיון להקים להקה,  מהיכן 
חיטמן?

להקים  ממני  ביקש  הנוער,  אגף  מנהל  כאמור  שהיה  "אוחיון, 
להקת זמר עירונית במתכונת של להקה צבאית. את עוזי חיטמן 
הכרתי דרך נורית גלרון, שבאותה תקופה שיחקה איתי בהצגה. 
הצעתי לו לבוא לפתח-תקווה וככה זה התגלגל והקמנו יחד את 
הלהקה. עוזי ואני היינו מאוד קרובים, אני חושב שמאוד התאמנו 
והשלמנו אחד את השני. אפשר לומר שחשבנו אותו דבר בכל 
כל אחד  הכישרון של  טיפוח  ולפני  הכל  לפני  ללהקה.  הקשור 
יגדלו  והנערות האלה  לנו שהנערים  היה חשוב  ואחת בלהקה, 
להיות בני אדם, עם ערכים וכבוד. לא בכדי הלהקה הזו החזיקה 

למשך כל-כך הרבה שנים, יותר מכל להקת נוער אחרת בארץ.

כבר מההתחלה אנשים מאוד אהבו את הלהקה ואת החומרים 
להתקבל  ורצו  אליה  התחברו  רבים  נוער  ובני  הופיעה,  איתם 
חבר  להיות  תקופה  באותה  אטרקטיבי  מאוד  היה  זה  אליה. 
ומערכונים,  שירים  של  מופעים  העלינו  עתיד".  הווה  ב"עבר 
ובמשך שנים רבות הופענו בארץ ובחו"ל. הלהקה הייתה מוכרת 
מאוד בעיר, ומי שזכו להתקבל ללהקה הפכו בעצם לשגרירים 

של פתח-תקווה, כאשר היא ייצגה את העיר בארץ ובעולם".

ספר על חוויות מרגשות עם הלהקה.

"כל פרימיירה שהעלינו הייתה מרגשת בפני עצמה. עובדים שנה 
שלמה ואז לפני שרצים עם המופע, יש את הפרימיירה שמוזמנים 
אליה המשפחה והחברים של בני הלהקה, אמנים אורחים ובוגרי 
יחד  לשיר  תמיד  עולים  המופע  כשבסוף  לדורותיה,  הלהקה 
היו  בחו"ל  יהודיות  בקהילות  ההופעות  גם  הלהקה.  המנון  את 

מרגשות.

אחד הרגעים המרגשים היה כשנה לפני פטירתו הפתאומית של 
עוזי, כאשר חגגנו 25 שנים להקמת הלהקה והזמנו את כל בוגריה 
ואורחים נכבדים נוספים. במהלך הערב עלינו עוזי ואני יחד עם 
בוגרי המחזור הראשון של הלהקה, בהם אסנת וישינסקי, מירון 
מיניסטר ואורית כהן, ושרנו יחד על הבמה. לצערי, בדיעבד, זאת 

הייתה כאילו מסיבת פרידה מעוזי".

מהבוגרים  שנים  שלוש  בכל  להיפרד  קשה  היה  בטח  זה 
שטיפחתם.

"ללא ספק, אבל אנחנו ממשיכים להיות בקשר, ורבים מהבוגרים 
נפגשים מדי פעם".

אתה גאה בבוגרים שהמשיכו בתחום?

כמו-  בתחום  שהצליחו  מהבוגרים  התרגשות  לי  שיש  "בוודאי 
רובי  ממשינה,  חודרוב  אבנר  מינסטר,  מירון  וישינסקי,  אסנת 
דואניאס, מיכל צפיר, מירי נבו, בן וקובי פרג', שחקנית הבימה 
אודליה סגל, עידן יסקין מהיי פייב ועוד. ואני גאה גם במי שלא 
המשיך בתחום. הבוגרים הם כמו הילדים שגידלתי, ואני רואה 

איך כל אחד הולך לכיוון שלו בחיים. כולם חבר'ה נפלאים". 

המשך בעמוד הבא < 

אדי מוכתר ועוזי חיטמן

אדי מוכתר בסרט המחצבה להקת "עבר הווה עתיד" בשיקגו. צילום: סמי פרג'
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בעבר, הלהקות היו נקודת זינוק מבטיחה לכל ילד שרצה קריירה 
בשואו ביזנס. היום אין כמעט להקות זמר ייצוגיות. אתה חושב 

שיש לזה מקום?

תוכניות  כל  למרות  מקום,  לזה  שיש  משוכנע  עדיין  "אני 
נערה שחברים  או  נער  צורך. עבור  והתוכן שהנוער  הטלוויזיה 
בלהקה כזו מדובר בחוויה מעצבת ומדהימה. זה נותן להם ערך 

מוסף, מעבר לכל מה שהם מקבלים במקומות אחרים".

ספר על התיאטרון הקהילתי שהקמת בעיר.

הבאתי  תקווה.  בפתח  מקצועי  תיאטרון  להקים  מאוד  "רציתי 
ביקשתי  עכו,  תיאטרון  מנהל  יוסף,  מוני  אחותי,  בן  את  לכאן 
א"ב  של  "המאהב"  מקצועיות:  הפקות  שתי  והעלנו  תקציב 
יהושע ו"בטולות שידוך" של חנה אזולאי הספרי. הופענו בבית 
ציוני אמריקה וקיבלנו ביקורות מצוינות, אבל האנשים שטיפלו 
בהקמתו של הגוף הזה לא הצליחו להביא להמשכו מכל מיני 
סיבות. אחרי הפסקה מסויימת החלטתי להקים תיאטרון קהילתי 
עם אנשים בגילי 25 ומעלה שמקונן אצלם חיידק הבמה, ואני 
הזו  התקופה  במשך  העירייה.  בתמיכת  היום,  עד  איתם  עובד 
העלנו ארבעה מחזות: שני מחזות זמר- "בוסתן ספרדי" ו"כנר 
הקומי  המחזה  ואת  המדינה"  "מבקר  ההצגה  את  הגג",  על 
אנשים  אותם  עבור  מתנה  מהווה  הזה  התיאטרון  "נתניה". 

שרוצים להמשיך לשחק, ואני מקווה להמשיך ולקדם אותו".

מה חסר לך היום מבחינת התרבות בעיר?

"אני חושב שיש בפתח-תקווה תרבות לחלק מסויים מהעיר- יש 
פה תרבות לאלפים ולא לרבבות. הייתי רוצה שהתרבות תהיה 
נגישה לכל אחד מהתושבים מקטן עד גדול, ללא קשר לאמצעים 

כלכליים. 

הייתי רוצה לראות יותר תיאטרון בהיכל התרבות, וכן שתהיינה 
בכל  ליושנה  עטרה  להחזיר  רוצה  הייתי  ייצוגיות.  זמר  להקות 
הקשור בזמר ובשירה. בשכונות בעיר התחילו לעשות ערבי זמר 

וזה מבורך.

יש פה בעיר גם פנינים- למשל המוזיאון ביד-לבנים, שהוא אחד 
מהמוזיאונים הכי חשובים בארץ ומאוד ידוע בעולם".

אתה שחקן, במאי, מנחה. מה הכי מייצג אותך?

גם  קריין,  גם  אני  אבל  שחקן,  כל  קודם  אני  מהכל.  הכל  "אני 
מביים, גם שר. לדעתי אי אפשר להיות רק שחקן, הכל משולב 
יחד. אני אוהב מאוד לביים, יש בזה יצירתיות, וזה כיף לעבוד 
עם ילדים ונוער, זה גורם לי להרגיש צעיר ולהישאר צעיר ברוחי. 

בנוסף, הוצאתי ספר שירים קטן בשם "אלתורים בקיץ" וגם דיסק 
שירים שמוקדש לזכרה של אחותי רותי".

או  קולנוע  תיאטרון,  לעשות-  יותר  אוהב  השחקן  אדי  מה 
טלוויזיה?

ואתה  ובינו  בינך  קשר  יש  הקהל,  מול  עומד  אתה  "תיאטרון. 
מקבל את הפרגון המידי. זה חי וזה ריגוש אחר".

שיחקת לצד הרבה שחקנים טובים.

"ללא ספק. שיחקתי לצדם של-שייקה אופיר ז"ל ועדנה פלידל 
יונה  עמרני,  גבי  גבריאל,  אורי  איבגי,  משה  של-  ולצדם  ז"ל, 
אליאן, טוביה צפיר, גדי יגיל, שמעון ישראלי, ששון גבאי, דביר 

בנדק ועוד רבים וטובים".

מה היה מבחינתך השיא בקריירה שלך כשחקן?

"השיא היה כששיחקתי בהצגה "המלך" בתפקיד אביהו מדינה. 
שיחקתי לצידו של מתי סרי שגילם את זוהר ארגוב. בהצגה זו 
גילמתי אדם חי, שאני מאחל לו עוד שנים רבות של יצירה. זה 
עצמו.  אביהו  עם  עליה  ולעבוד  הדמות  את  לגלם  מרגש  היה 
עליה  והיו  פעם   700 הציגה  ענקית,  להצלחה  זכתה  ההצגה 

ביקורות מצוינות.

שיא נוסף היה כשגילמתי את יאנוש קורצ'אק בהצגת תיאטרון".

מרגיש גם פספוס?

"כן. היו כמה כאלה במשך הקריירה. גם עכשיו היה לי פספוס 
לשחק  אמור  הייתי  להצלחה.  שזוכה  היונים"  "מפריח  בסרט 

באחד התפקידים הראשיים שאותו מגלם בסוף מנשה נוי".  

פתח- בעיריית  מעבודתך  לכשתפרוש  לעתיד,  תוכניותיך  מהן 
תקווה?

"העבודה בעירייה, בעיקר בעשר שנים אחרונות, גרמה לי לקחת 
פסק זמן מהמשחק בתיאטרון. אמנם המשכתי לשחק בקולנוע 
ובטלוויזיה, אבל התיאטרון חסר לי, וביולי הקרוב אני מתחיל 
אראה  תמיד  זאת,  עם  "צוותא".  תיאטרון  של  בהצגה  חזרות 
ולתרום  לקדם  להמשיך,  ארצה  הזאת,  מהעיר  חלק  עצמי  את 
לתרבות שלה, וכמובן שחשוב לי להמשיך ולקדם את התיאטרון 

הקהילתי שהקמתי".

מה החלום שלך לעתיד?

"להמשיך להיות שחקן. לשחק ולהתרגש על במת התיאטרון". 

שך מעמוד 21 
< המ

להציל את עמי ותמי 
17:30 / 2.6

עמי מצליח לברוח מבית הממתקים של המכשפה, אבל תמי
 נשארת כלואה שם. צפרדי הצפרדע עמי והילדים יוצאים

  להרפתקה סוחפת, כדי להכניע את המכשפה ולהציל את תמי.

המפוזר מכפר אז“ר
17:30 / 16.6

 הצגה מרגשת ומצחיקה עד דמעות, אודות המפורסם 
שבמפוזרים. במהלך ההצגה נספר את סיפורו של המפוזר,

נלמד על סדר, אי-סדר וההשלכות...

 �דנאותימי ד‘
17:00 / 11.6

דירה להשכיר - בובת המחזה

17:00 / 25.6
שלושה פרפרים - נכין מתלה 

תמונות מעץ

17:00 / 18.6
הדייג ודג הזהב - נכין דג מגנטי

חודש מהספרים
יוני בקניונ גנימ

מופעימ

כיפה אדומה והכובע הסגול
17:30 / 9.6

 כאשר לכיפה אדומה נמאס להיות כל הזמן אדומה היא יוצאת 
לחפש לעצמה כובע בצבע אחר, שאולי ישנה את חייה ואף

 יעזור לה למצוא את אמה האהובה.
 האם היא תוותר על כיפתה האדומה? 

בס“ד

ימי ב‘

שלגייה ותפוח האושר
17:30 / 30.6

שלגייה טובת הלב יוצאת לחפש את התפוח האובד
  ובדרך פוגשת חברים שגם הם זקוקים למעט עזרה

 ואושר.

אלאדין ומנורת החלומות
17:30 / 23.6

סיפורם של הנער אלאדין, מנורת החלומות הקסומה,
 ומכשפית שרוצה להשתלט על חלומותיהם של כל בני האדם. 

האם יצליח אלאדין להציל את חלומות בני האדם מפני 
מזימותיה של מכשפית?

    חודש
מה�פרימ

בקניונ
גנימ

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

הפנינג איכות �ביבה

יום ג‘ 10.6
16:30-19:00

מטעם אגף  הנוער והצעירים- 
עיריית פ"ת והמרכז לחינוך סביבתי

מועצת התלמידים העירונית מזמינה
 אתכם להפנינג חד פעמי

מגוון סדנאות חינמיות למיחזור וסביבה
הפעילות ללא תשלום

ועם שייקה לוי אדי מוכתר עם יונה אליאן
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נפגשו  הישראלית,  בחברה  שונים  מתחומים  מובילות,  נשים 
לאחרונה עם נערות מבית-הספר לשגרירים צעירים, כדי ליזום 
וארצית  מקומית  ציבורית  לעשייה  נשים  שתעודד  תוכנית 

ותצמיח מנהיגות חדשה.
מפגש זה הוא פרי יוזמתה של רחל אמרני, מנהלת בית-הספר 
יו"ר פרלמנט  לשגרירים צעירים, בשיתוף הגב' חלי פרידמן, 

"פנים חדשות".
 

פעילות  על  רקע  אמרני, שנתנה  רחל  הגב'  הערב,  את  פתחה 
בית-הספר. רחל הציגה בפני נשות הפרלמנט את דרך הכשרת 
בני הנוער האיכותיים למנהיגות ולייצוג מדינת ישראל על-ידי 
מתן ידע נרחב, חשיפתם לעשייה ציבורית ושיתופם בוועדות 

הכנסת ובהסברה בארץ ובחו"ל.
ויו"ר  העיר  ראש  אשת  ברוורמן,  דפנה  הגב'  הכבוד  אורחת 
במעורבות  הצורך  על  דברים  נשאה  בעיר,  המתנדבים  ארגון 
נשית בפוליטיקה הציבורית ועודדה נשים להתמודד לתפקידים 
בפעילות  גאוותה  את  הדגישה  היא  בעירייה.  מובילים 

ההתנדבותית של השגרירים הצעירים לרווחת תושבי העיר.
לחתור  נשים  לעודד  הצורך  על  דיברה  פרידמן  חלי  הגב' 
והן  בעסקים  הן  הישראלית,  בחברה  מפתח  לתפקידי 

בפוליטיקה, לא בחסד אלא בזכות כישוריהן הייחודיים.
 

ונשיאת  רובוטיקה  במגמת  י  כיתה  תלמידת  דעבול,  שנהב 
תלמידת  מאור,  וזוהר  בישראל,  הצעירים  העיתונאים  איגוד 
פעילות  את  סקרו  המחר",  נוער  "פרלמנט  ויו"ר  יב  כיתה 
השגרירים הצעירים בארץ ובעולם ואת פעילותם ההתנדבותית 

למען תושבי העיר.

הגב'  הצעירות,  הבנות  בפני  פרשה  המרתק  הערב  במהלך 
ברזילי, ד"ר לכימיה וחברת "פנים חדשות", את האופק המדעי 
טכנולוגי, את הצורך בחדירתן לתחום ואת המאמצים הנעשים 

לקידום הנושא בחינוך ובתעסוקה. 
"פנים  וחברת  פלסטיק  כתר  סמנכ"ל  רוזנבלום,  ג'וזי  הגב' 
חדשות", הדגישה את הצורך במתן כלים מתאימים לנשים, כך 

שיוכלו למנף את עצמן בעסקים במשק הישראלי.
הביאה  באכ"א,  אנוש  משאבי  רמ"ח  לב,  רונית  משנה  אלוף 
נשים  בפני  פתוחות  צה"ל  של  שדלתותיו  השגרירות  לידיעת 
לב  ואל"מ  רבה,  התעניינות  הביעו  הנערות  רבים.  בתפקידים 

חלקה להן טיפים שיועילו בבחירת עתידן הצבאי.
במפגש השתתפו גם טלי טולדנו מנהלת בית-הספר "קפלן", 
מאירה ליצקי ושרה רהב מ"הדסה ישראל ", ליאורה לייבוביץ 
בעלת משרד יח"צ, ריקי רוזוב גזברית איגוד הכדוריד, שלומית 
מדר-לוי מנהלת הקונסרבטוריון, חנה יאול יועצת ראש העיר 
שדה  אילת  חדשות",  מ"פנים  אשכנזי  רחל  האישה,  למעמד 
קלינאית תקשורת ועורכת עיתון קהילתי, תמי פרדו מהוועדה 
להתנדבות בישראל, רחל וינר משפטנית ומנהלת מרפאה, רותי 
ומתמחה,  משפטנית  חן  חגית  מוניציפאלי,  פורום  יו"ר  רביד 
עירית מוזס וטלי כהן מעמותת דרייב ורחל גנות מנכ"ל רייציפ.

הגב' רחל אמרני סכמה את המפגש וציינה שהפרלמנט מתוכנן 
להיפגש אחת לחודש עם פעילות מובנת להעצמת המשתתפות 

ולטובת הפעילות הקהילתית. 
נוספות  רבות  ונשים  רבים,  הדים  לעורר  כבר הספיק  המפגש 
לפרלמנט  להצטרף  בבקשה  ופונות  התעניינות  מביעות 

ולעשייה.

הפרלמנט יצא לדרך
פרלמנט הנשים, בוגרות וצעירות, החל את פעילותו במפגש ראשון בבית-הספר 

לשגרירים צעירים   רחל וינר, משפטנית ומנהלת מרפאה, חברת פרלמנט הנשים

פרלמנט הנשים יוצא לדרך. צילום: אילת שדה
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הילדים  בירק, הקולות הנעימים של  הבתים הנאים הטובלים 
כמובנים  היום  נראים  עוז  נווה  בשכונת  השוקקים  והחיים 

מאליהם.

אידיאולוגיה ומעוף של שלושה חברים, בראשם פנחס רשיש, 
הביאו לרכישת פרדס צ'ציק באדמת חזרזור בהיקף של 120 
תקווה,  לפתח  מערבית  דרומית  זו,  אדמה  חלקת  על  דונם. 
הקימו לפני 67 שנה שכונת פועלים. המתיישבים הראשונים, 
44 משפחות, היו פועלים ותיקים וקבוצת חיילים משוחררים 
מהבריגדה היהודית. בתש"ח נקלטו כאן פליטי שואה, יוצאי 
המדינה  הקמת  עם  ורק  לקפריסין  שגורשו  מחנות ההשמדה, 

הורשו להיכנס למולדת. 

הצייר צבי שור והצייר זאב תשבי היו מראשוני המתיישבים 
בשכונה.

הבנייה  ולמרות  הכפרי,  אופייה  על  תמיד  שמרה  השכונה 
האינטנסיבית סביבה, היא עדיין שכונה של ירק וצל- פינת חן 
יפת נוף. בשכונה מתקיימת פעילות קהילתית משותפת של ועד 

השכונה ושל מוסדות החינוך שמהווה קשר אמיץ בין דורי. 

פתח- אמני  עמותת  בשכונה,  התרבותית  הפעילות  במסגרת 
תקווה בשיתוף ועד השכונה ועיריית פתח-תקווה מקיימים את 
תשע  לפני  יזמה  זו  מסורת  עוז.  נווה  אמני  של  הפתוח  הבית 
שנים, שרה רז יו"ר עמותת אמני פתח תקווה, ציירת ופסלת, 

תושבת נווה עוז.

מטרת האירוע היא לאפשר לאמן להציג את יצירותיו בביתו, 
בסביבת היצירה שלו, תוך קיום קשר ישיר עם קהל המבקרים. 

השנה יתקיים "הבית הפתוח"

בחג שבועות, יום רביעי, 4 ביוני 2014.

בתי  כתובות  עם  השכונה  מפת  תחולק  לשכונה  בכניסות 
האמנים המציגים וסוג אמנותם. ליד כל בית יוצב שלט שיזמין 
מוסיקאליים,  הרכבים  ינגנו  מוקדים  במספר  המבקרים.  את 
וציירי פורטרטים וקריקטורות יציירו את הקהל שוחר האמנות.

ביום זה אפשר יהיה לרכוש יצירות אמנות במחירים מיוחדים.

אתם מוזמנים לבוא לחוות חוויה מיוחדת, אמנותית יצירתית.

נווה עוז - בית של יצירה אמנותית

 2014יוני  4

 שרה ודורון רז הנכם מוזמנים לבקר בסטודיו של 
 השבועותבחג 

 18.  00- 9.00 ביוני בין השעות  4יום רביעי 
 

 :מלוא הטנא יצירות לרכישה
 .וספרות שירה מקורית , צילומים, פסלים, ציורים

 
 כפר גניםלתושבי 

 40 כניסה מרחוב מייזנר 
 
 

 
 מחירים מיוחדים

 לאירוע זה
 
 
 
 
 
 
 
 

 עוז נוה 4רחוב האביב 
 

 050-5533111: טל
sarahraz52@gmail.com 

ד“ר רון בכור פריודונט מומחה  
מחלות חניכיים ושתלים

בהסדר עם חברות הביטוח הראל,הפניקס דקלה ואיילון

ד“ר נעמי בכור אורתודונטית מומחית
 יישור שיניים ולסתות לילדים ולמבוגרים

 (    )   17   
 ,   
(:  

  03-9233456  :  
 052-7246245  
 052-8753619

  “

 “

מרפאת שיניים - כפר גנים ג‘ 
ד“ר בכור

מאבחנים, מטפלים ולא מזניחים.
רק אצל המומחים ביותר!

 קיץ מושלם.
שיעשה לכם החיוך
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מאת: ענת זפרנימשפחה בהתבגרות

וכל  לנשימה,  אוויר  כמו  הגדול  לחופש  אני מחכה  "כל שנה 
אני משועמם  פעם מחדש, בערך שבוע אחרי שהוא מתחיל, 
טילים. ואז, אני מתחיל לחשוב על זה שילדים אחרים נהנים 
טס  לא  אני  למה  או  כסף  לי  אין  למה  בבית,  תקוע  אני  ורק 

לחו"ל..."

את הנאום הזה, בווריאציות מגוונות, אני שומעת ממתבגרים 
רבים; הציפייה לחיים נטולי משימות, ללא שיעורי בית, בלי 
וללא לחץ של מבחנים –  חוגים, בלי קימה מוקדמת בבוקר 
כיפי  הכי  הדבר  כעל  הגדול  החופש  על  לפנטז  להם  גורמים 
מול  שלמים  ימים  "מבלים"  הם   – שלמעשה  בעוד  שקיים, 
מוצאים  ולא  ליום  לילה  הופכים  במיטה,  רובצים  המחשב, 

מנוחה ואז... הם רבים עם האחים! ועם ההורים ...

"לפני כל חופש גדול אני נכנסת ללחץ. אני גרושה ויש לי שני 
בנים; הגדול יהיה הקיץ בן 14 והצעיר בן 10. כדי לפרנס אני 
חייבת  אני  בעבודה,  הבוס  מבחינת  מלאה.  במשרה  עובדת 
לתת תפוקה מלאה, מבחינת הילדים – אינסוף טלפונים: החל 
המקרר  את  תפתח  )אולי  לאכול?"  יש  מה  רעב,  אני  מ"אמא 
נועל את הבית והולך  לי, אני  ותבדוק?( וכלה ב"הוא הרביץ 
ואושיע  הכל  שאעזוב  מצפה?  הוא  )למה  ש..."  ומצידי  מפה 

אותם בערך 70 פעם ביום?!("

אז מה עושים מתבגרים יקרים?
שגרה:  בתוכה  שתכלול  תוכנית  לכם  שתהיה  מאוד  חשוב 
עבודה, התנדבות, בילויים קבועים אצל סבא וסבתא, נסיעות 

מתוכננות מראש.

1. נסו לעבוד. מקומות העבודה שמעסיקים מתבגרים נתפסים 
מהר בעונה זו - לכו הוציאו תעודת עובד והרשמו.

הערך  לתחושת  תורמת  התנדבות  להתנדב-  מקום  חפשו   .2
העצמי  ו... אפשר להכיר שם בני זוג!!

3. ספורט - בין פעמיים לארבע פעמים בשבוע חובה. הספורט 
תורם למצב הרוח, עוזר לפריקת כעסים, מחטב את הגוף ועוזר 

לתחושת השליטה.

לשדרג  יכולים  טובים  ספרים  אבל  הזוי,  נשמע  אולי  זה   .4
טוב,  הכי  לכם  שעושים  הספרים  את  חפשו  החופש.  את 
מחקרי  אחד.  ספר  לפחות  וקראו  ומרגשים  מצחיקים  שהם 
זו  מוח מוכיחים שקריאה מפעילה את מירב האזורים במוח. 

"התעמלות" לתאי המוח והנאה גם יחד!

5. סיימו בהקדם את שיעורי הבית לחופש - כך תוכלו להרגיש 
שאתם באמת משוחררים.

6. חפשו אתגר - בניית אתר אינטרנט, קורס בישול. כל דבר 
שיעסיק את המוח מומלץ.

7. אל תוותרו על ים, בריכה וכל הפעילויות הכייפיות – זו 
אווירת חופש אמתית.

השינה  לשעות  חזרו  הגדול  החופש  סוף  לפני  שבועיים    .8
בלילה! הרגל של שבועיים יקל עליכם את החזרה לשגרה. 

כשחוזרים  כך,  אחר  מהר.  עובר  הגדול  החופש   - זכרו    .9
אז  ללימודים, תוך פחות מיומיים מתגעגעים שוב לחופש.... 

תיהנו!

החופש הגדול- אוויר 
לנשימה או שיעמום 

אחד גדול 
מתבגרים יקרים, הפעם העצות בכתבה 
הם עבורכם. נצלו את החופשה בהנאה, 
כי היא תסתיים לפני שתספיקו להרגיש

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

 shutterstock :צילום המחשה*

03-9125222

היכל התרבות פתח-תקוה 

www.heichalpt.co.il רח' המכבים 5, פתח-תקוה   
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בשעה 20:30 3.7.14 יום חמישי
בשעה 21:30 5.7.14 מוצ”ש
בשעה 17:00 6.7.14 יום ראשון
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מרכיבים לבצק:
1.5 כוסות קמח

125 גרם חמאה חתוכה לקוביות

1 חלמון

2 כפות שמנת חמוצה

מרכיבים למלית:
170 גרם גבינת פרומעז חתוכה 

לטבעות

270 גרם עגבניות מיובשות 

מרכיבים לרוטב בשמל:
25 גרם חמאה

2 כפות קמח

1.5 כוסות חלב

1 כוס מים

1 ביצה טרופה היטב

כפית אגוז מוסקט

מלח פלפל לפי הטעם

חצי כפית זעתר

1 - 2 כפות בזיליקום קצוץ

3 שיני שום קצוצות

אופן ההכנה:
• מערבלים את כל חומרי הבצק 

ומעבירים לתבנית פאי עגולה 
ומשומנת )לשמן גם את הדפנות(.

• אופים בתנור ב-180 מעלות

כ-10 - 15 דקות עד להזהבה.

• מקררים מעט את הבצק ומניחים 
עליו שכבת טבעות פרומעז ומעליה 

שכבה של עגבניות מיובשות.

• מכינים את רוטב הבשמל- מחממים 
את החמאה בסיר על להבה נמוכה, 
מוסיפים קמח ומערבבים 5-4 דקות.

• מוסיפים, לסירוגין, חלב ומים, 
מערבבים כל הזמן עד להסמכה 

ומורידים מהאש.

• מחכים מספר דקות להתקררות 
ומוסיפים את שאר מרכיבי הרוטב. 

• שופכים את רוטב הבשמל מעל 
המלית ואופים בתנור ב- 180 מעלות 

כ-40-30 דקות.

שיהיה בתיאבון, ואל תשכחו לקחת 
קרם הגנה!

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

שירי ונגה וינטר, 
התאומות המקסימות מכיתה ז 3 

בחטיבת "עלומים",
מציגות בגאווה את עבודת 

השורשים שהכינו, בפני חבריהם 
לכיתה ובפני ההורים.

 

כבוד השופטים אלון דיטמן, רוני 

רובינשטיין ונויה נבון
מכיתה ב 2 בבית-הספר "ביאליק", במשפט 
מבוים, שערכה אימא מהכיתה במסגרת יום 

העשרה.
הם לא נראים מחמירים במיוחד...

מאת: דנה קוזניצקי השפית הקטנה

גבינת עזים, עגבניות מיובשות ומגבת
גם לכם אוויר הים פותח את התיאבון? משדרגים לפאי ים תיכוני

"מאמאנט הדר" אלופת ישראל!
קבוצת "מאמאנט הדר" הביסה את מתחרותיה 

מכל הארץ ובגמר מותח, בתנאי חוץ, הניפה 
את גביע הניצחון  אלינור אשכנזי, קפטנית הקבוצה 

וחברת הנהגת ההורים ב"הדר"

לים.  הזמן  וזה  להתחמם  מתחיל 
מתאימות  אחר-הצהריים  שעות 
והקרינה  נמוכה  השמש  במיוחד, 

מועטה.

מספר פרטים מעניינים לפני שאתם 
יוצאים להשתכשך בים התיכון:

המלך  שם  על  נקרא  האגאי  הים   •
מימיו  אל  קפץ  שבייאושו  ַא ייֵגאּו ס, 
ונהרג, כשראה את ספינת בנו תסאוס 
שחורים,  ומפרשיה  הביתה  חוזרת 

וחשב כי מת בנו במסעו.
ידוע  התיכון  שבים  כרתים  באי   •
הסיפור על המינוטאורוס, שהיה חציו 
אדם וחציו שור ונכלא בלבירינת על-
גדל  כרתים  באי  כמו-כן,  מינוס.  ידי 

זאוס, מלך האלים.
על  נולדה,  אפרודיטה  היופי  אלת   •
על  ורכבה  גלים  מקצף  האגדה,  פי 
אל  וממנו  קיתרה  האי  אל  קונכייה 

קפריסין.
• בתקופת מסעי הצלב שימשה עכו 
עבור הצלבנים כנמל ראשי דרך הים 

התיכון.
שימש  השנייה  העולם  במלחמת   •
נמל יפו בסיס צבאי חשוב לבריטים.

העולם  מלחמת  שבין  בשנים   •
מישראל  הבריטים  ליציאת  השנייה 
הגיעו מעפילים בעלייה בלתי לגלית, 
התיכון  הים  דרך  רעועות,  בספינות 

אל חופים שונים בארץ.
נהייתם רעבים? 

השגרתיים  הכריכים  את  החליפו 
בפאי ים-תיכוני להנאת כל החבר'ה.

בטורניר "אתנה" היוקרתי שהתקיים בפארק הירקון )טורניר 
אלפי  השתתפו  שבו  הנשי,  הספורט  ענפי  לכל  תחרותי 
פתח  העיר  את  בכבוד  ייצגה  הארץ(  מרחבי  ונערות  נשים 
״מאמאנט  קבוצת  "מאמאנט",  הכדורשת  בענף  -תקווה, 
ולעיר.                                                                          לבית-הספר  ניצחון  גביע  את  שהביאה  הדר״ 
קבוצת "מאמאנט הדר" שייכת לענף הספורטיבי המתפתח 

של "ליגת המאמאנט" בפתח 
האימהות  ליגת  תקווה. 
הנשים  ליגת  היא  בכדורשת, 
אלפי  עם  בישראל  הגדולה 
אשר  הארץ,  בכל  שחקניות 
תרבות  ומנחילה  מחנכת 
ספורטיבית ומקדמת אימהות 
כל  "מאמאנט,   - באמרה 
הקבוצה  יכולה".  אמא 
האחרון,  באוקטובר  הוקמה 
לילדים  מאימהות  ומורכבת 

בבית-הספר היסודי "הדר". 

פאי גבינת עיזים ועגבניות מיובשות 

מרכז למידה והעשרה
לילדי הגן וביה"ס שבו יוכלו הילדים להנות  מארוחה חמה וביתית

הכנת שיעורי בית, חוגים פעילויות שונות וכייף
ילדי גן ובית ספר שעות פעילות הצהרון: 12:45 - 17:00

רישום וקבלת פרטים
תמר נצר 054-6162209  |  איתן נצר 054-6162275
otzaron@outlook.co.il שכונת נווה עוז לוי אשכול 19 פתח תקווה

המקום ליקר לך מכל
בית חם ואוהב
השילוב המושלם תחת קורת גג אחת

בעיצומהההרשמה
הגן

הצהרון

גן באווירה חמה ואוהבת חום ואהבה מצוות מסור ואכפתי 
3 ארוחות טריות, בריאות ומזינות : בוקר, צהריים ומנחה 

מערכי לימוד ופעילויות דידקטיות בהתאם לגיל הילד משחקים התפתחותיים 
לגילאי חצי שנה עד שלוש מחולק עפ"י קבוצות גיל שעות פעילות הגן: 07:00 - 17:00
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אלפי סרטונים נשלחים אלינו מדי יום ומראים ילדים, שצולמו 
על-ידי הוריהם בסיטואציות שונות, לעיתים מביכות וכואבות. 
לפי מחקר שנעשה ב- 2010 על-ידי חברת AVG, שמספקת 
יש  בעולם  מהילדים   81% ל-  באינטרנט,  אבטחה  שירותי 
נוכחות אינטרנטית לפני גיל שנתיים. בארצות הברית המספר 
קופץ ל- 92%. חשיפה זאת מתייחסת להורים שחושפים את 

ילדיהם בבלוגים, בפייסבוק, בטוויטר וכדומה. 
כדי  האינטרנט  של  במדיה  שמשתמשים  רבים  הורים  ישנם 
הם  ועצות.  חיזוקים  לקבל  וכדי  שלהם  ההורות  את  לבדוק 
קוראים על הורות כדי להפחית חרדה וכדי לחפש "מתכונים" 
אצל הורים אחרים. לעיתים, המטרה היא פשוט להציג תמונה 
ביחד,  קאפקייקס  שמכינים  מושלמים  הורים  של  אידיאלית 
שיש  בכך  הכרה  רוצים  אנשים  הילדים.  עם  ומבלים  צוחקים 

להם חיים מאושרים ושילדיהם מוצלחים.

חיי  אודות  מידע  שמשתפים  הורים  האם   - השאלה  עולה 
שבין  הגבול  חציית  מעצם  להיפגע  לילדים  גורמים  ילדיהם 

חייהם הפרטיים לחשיפתם בציבור?
בספרות מדברים על פרטיות, כזכותו של היחיד לקבוע איך, 
הזכות  על  וכן  האחרים,  בפני  עליו  ייחשף  מידע  וכמה  מתי 
אחרת  שכן  במידע,  שימוש  ייעשה  שבהם  בהקשרים  לשלוט 

עלול הפרסום להוציא את הדברים מהקשרם. 
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 קובע, כי "לא יפגע אדם 
בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו". פגיעה בפרטיות מוגדרת 
היחיד",  ברשות  כשהוא  אדם  כ"צילום  השאר,  בין  בחוק, 
"פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום 
להשפילו או לבזותו", ו"פרסומו או מסירתו של דבר שהושג 
שבו  במקרה  רק  כי  קובע  החוק  בפרטיות".  פגיעה  בדרך 
המצולם הסכים לפרסום תמונתו, זו לא תהווה פגיעה בפרטיות.

מה לגבי קטינים? האם הסכמת הקטין לצילום ולפרסומו של 
הצילום מספקת? 

הוריהם  הסכמת  נדרשת  גילם,  בשל  לא.  היא  התשובה 
שיקול  אם  קורה  מה  אך  התמונות.  לפרסום  )אפוטרופסיהם( 

הדעת של ההורה מוטעה? 
בשנת 2011, אירע מקרה שבו אב בן 37, גרוש + 2, נתבע על 
ידי גרושתו, לאחר שבבלוג שכתב תיאר סיטואציה משפחתית 

וצירף גם את תמונות ילדיו. בבלוג, תיאר האב כיצד גרושתו 
לא אפשרה לו לראות את ילדיו בערב חג בעקבות סכסוך כספי, 
וכיצד חזר בוכה לאוטו. התובעת טענה כי פורסם בבלוג מידע 
בעלה  את  "סוחטת"  שהאישה  להאמין  לקורא  שגורם  רגיש, 
תמונות  הוצגו  כי  נטען,  כמו-כן  שלילי.  באור  אותה  ומציג 
חויב  האב  השפלתם.  ותוך  האם  של  אישורה  ללא  הילדים 
לשלם סכום של 35,000 ₪ בגין הוצאת לשון הרע ובגין פגיעה 

מכוונת בפרטיות ילדיו וגרושתו. 
של  רשותו  את  לבקש  צורך  אין  כי  עוד,  קבע  המשפט  בית 
ההורה השני כדי לפרסם תמונות של הילדים, כשהדבר נעשה 

לשם גאווה ורצון לשיתוף.

זכרו כי קשה לשלוט באינפורמציה ברגע שהיא כבר פורסמה 
באינטרנט. 

דברים  לפרסם  ההחלטה  את  עושים  אנו  לילדינו,  נוגע  כשזה 
ברבים ללא קבלת הסכמתם, ומה שנראה מתאים עכשיו, לא 

יהיה בהכרח מתאים בעוד עשר שנים. 

מאת: רינת רופא גורי בדרך הרגש

"תראו איזה חמוד"
בהמשך לכתבה הקודמת אודות חשיפה באינטרנט, ברצוני להתמקד 

הפעם בנושא חשוב ורגיש- חשיפה של ילדים באינטרנט על-ידי הוריהם.  
SHARENTING הורים אלה קיבלו כינוי מיוחד, והם נקראים

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

rinatguri@gmail.com / 054-3972187
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לקוראינו היקרים,

חג שבועות שמח!
מערכת עיתון כפר גנים
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ביותר  הנפוצה  העיניים  מחלת  היא  העין  לחמית  דלקת 
בחתולים, כשגורם הדלקת הוא לרוב זיהומי.

עיניים  בדלקות  ביותר  הנפוץ  הזיהום  גורם 
בחתולים הוא בראש ובראשונה וירוס ההרפס, 
הקלמידופילה  חיידקי  הקלצי,  וירוס  גם  אך 

וחיידקי המיקופלסמה.
מדלקות אלו הסובלים העיקריים הם החתולים 

שמערכת  אלה  המבוגרים,  או  מאוד  הצעירים 
החיסון שלהם חלשה.

דרכי  את  ומשלבת  אקוטית  המחלה  הגורים  אצל 
אנורקסיה,  עיטושים,  מהאף,  הפרשות  העליונות,  הנשימה 

עייפות, חום ולעיתים אף כיבים של הלחמית.
כיצד נדבקים?

וההדבקה  ובנזלת,  בדמעות  ברוק,  נמצאים  המחלה  נגיפי 
נעשית במגע עם הפרשות האף והעיניים. ניתן להידבק מכלי 
השתייה והאוכל של החתול, באמצעות מגע ישיר עם חתול 

נגוע, וגם על-ידי בני אדם באמצעות ליטוף חתול נגוע.
טיפול ומניעה:

תנאי  על  ובשמירה  המחלה  בתסמיני  הוא  היחיד  הטיפול 
סביבה תומכים ונוחים.

ימשיך  החתול  אך  ספונטני,  באופן  יחלימו  החתולים  רוב 
להיות נשא של הווירוס ועלול להדביק חתולים אחרים.

חתולים בוגרים, יתכן וימשיכו לסבול מדלקות עיניים חוזרות 
או כרוניות.

את  להשכיב  יש  קשות  עיניים  דלקות  של  במקרים 
אליו  בסמוך  ולהניח  ושקט  חמים  בחדר  החתול 

קערת מים טריים, אוכל וארגז חול.
מהאף  ההפרשות  את  לנקות  יש  כמו-כן, 

ומהעיניים כדי להקל על הגודש.
עיניים  משחת  על  הווטרינר  ימליץ  לעיתים 
תרופות  על  וגם  בזיהומים  לטיפול  אנטיביוטית 

להקלת הגודש ולהפחתת ההפרשות.
ויטמינים,  נוזלים,  לחתול  לתת  יש  אשפוז,  של  במצבים 

זריקות וכדורים לעידוד התיאבון.
להקטין  שתפקידה  אמינו-ליצין  חומצת  למזון  להוסיף  ניתן 

את התרבות וירוס ההרפס.
לפנות  מומלץ  אלו,  מחלות  התפרצות  למנוע  על-מנת 

לווטרינר לקבלת חיסון שנתי של מרובעת חתולים.

מאת: רּבָה מיכל שורץ רבת פנים

ְוַעְבּדֹו  ָשֵׂדהּו  ֵרֶעָך  ית  בֵּ ה  ִתְתַאוֶּ ְוֹלא  ֵרֶעָך  ֵאשֶׁת  ַתְחמֹד  "ְוֹלא 
ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאשֶׁר ְלֵרֶעָך."

אחת הדרישות הקשות ביותר בעשרת הדברות 
מהאדם  דורשת  אלא  במעשה,  עוסקת  אינה 

להימנע מלרצות או בשפת התורה- להימנע 
להגיע  לאדם  לו  אל  ולהתאוות.  מלחמוד 
וכן  רעהו,  ברכוש  הוא חושק  למצב שבו 

אל לו לרצות בלבבו אשת איש.

ההקשרים אותם מונה הדיבר האחרון הזה 
מקיפים את כל תחומי חייו של האדם- הם 

עוסקים ברווחתו הכלכלית, בצרכיו הגופניים 
ובקשריו הרגשיים. בעצם, האדם שבו אנו עלולים 

לקנא בנה לו חיים מלאים. נשים לב שאין איסור על תאווה 
הרווחה של  לחיי  איסור התאווה  אלא  רווחה מלאים,  לחיי 

הזולת.

לזולתך  שיש  ואת  משלך  חיים  לך  בני  התורה-  לי  אומרת 
עזבי. אין ביכולתך לחיות חיים של אחרת. התאווה 
אשלייה.  רק  הם  שלי-  שאינו  למה  והחמדה 
במקום לרצות את הדשא של השכנה, מזמינה 
להשקות  שלי,  חיי  את  לזרוע  התורה  אותי 

ולגדל.

בסדרה  האחרון  הזה,  הדיבר  כן,  על  יתר 
האיפוק  דרגת  את  ממני  דורש  כולה, 
דמות  את  בי  מזכך  הוא  ביותר.  הגבוהה 
חייו  את  המנהיג  האוטונומי,  החושב,  האדם 

ושולט ביצריו.

איני נדרשת להצליח להיות כזאת במלוא המובן.

המידות  על  לעבוד  כזאת,  להיות  לשאוף  היא  הדרישה 
ולהיות שמחה בחלקי.

"לבבי יוצא אליה ומושכני בעיקבותיה" / עלי מוהר

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

michalshva@gmail.com - אשמח לקבל הארות ותגובות. רָּבה מיכל שורץ

נדלקו לו העיניים?
החתול מצונן ומנוזל? ייתכן שהוא סובל 

מדלקת עיניים
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עשרה  כחמש  ומזה  והלידה,  ההיריון  בתחום  שעוסקת  כמי 
שנים מתמחה בהכנה נפשית ללידה, אני מצטערת בכל פעם 

מחדש לשמוע סיפורי לידה קשים. 
ללידה  מוביל  ללידה,  ההכנה  לחשיבות  המודעות  חוסר 

ארוכה עם סיבוכים והתערבויות, לרבות ניתוח.

אפידורל או לידה טבעית?
בלי אפידורל?- לידה טבעית זה לא רק בלי אפידורל. בלידה 
פזיולוגי,  באופן  הלידה  את  לקדם  איך  לדעת  יש  טבעית 

ללמוד מה בן הזוג יכול לתרום ולרכוש כלים שיעזרו לך.
הכוונה שעכשיו תלכי  אין  - במתן אפידורל,  עם אפידורל? 
או  להתארך  מהלידה  למנוע  כדי  לעשות  מה  יש  לישון. 

להיתקע. את זה לומדים בקורס טוב להכנה ללידה. 
לריאיון  תגשי  האם  אליו?  ללמוד  בלי  למבחן  תגשי  האם 

עבודה בלי להתכונן?
עם או בלי אפידורל- חשוב שתדעי איך את יכולה לקדם את 
להוביל  יכול  זה  ידע  לעובר.  בטוחים  תנאים  ולספק  הלידה 

אותך ללדת בדיוק כמו שרצית.

יקר לי
נכון שבני הזוג ניצבים בפני הוצאות מרובות כבר מן ההיריון. 
עם זאת, עדיף להשקיע בקורס טוב להכנה ללידה ביחד עם בן 
הזוג או בהכנה נפשית, מאשר להזמין חדר במלונית או בציוד 
חדש לתינוק. הכנה טובה ללידה משמעותה גם התאוששות 

מהירה יותר. 
נשים, שמכינות את עצמן נפשית ללידה, מדווחות על תחושת 

העצמה לאחר הלידה. 
הכנה טובה ללידה מונעת דיכאון לאחר לידה וחוסכת טיפול 

לתיקון טראומה אחרי לידה.

מה לא עושים?
לא ניגשים למיון יולדות בצירים הראשונים או כי נמאס לך. 
לא בוחרים בזירוז לידה כי את כבר רוצה "לגמור עם זה" ולא 

שוכבים על הגב! 
לא מגיעים ללידה בלי לדעת מה את יכולה לעשות בעצמך 

כדי לקדם אותה.

מה כן עושים?
חשוב לגשת לקורס הכנה ללידה, שבו תלמדי מתי כן לגשת 
כזאת  ללידה,  נפשית  הכנה  שתקבלי  חשוב  לבית-החולים. 
פרקטיים  כלים  מקבלת  שאת  לוודא  עלייך  לך.  שמתאימה 
שברגע האמת לא תשכחי אותם, והעיקר- טפלי בפחדים כדי 

שלא אלה ינהלו את הלידה, אלא את.

לכוון  עצומה  יכולת  לך  שיש  תראי  לעשות,  מה  כשתדעי 
ללידה טובה.

אביטל גרינפלד מרדכי- מאמנת ללידה נפלאה.
www.dialoguf.co.il

מצפה לתינוק? לכי להתכונן
התוכנית "בייבי בום" המחישה לנו את הפער האדיר שקיים בין רצונן של נשים ללידה טובה 

ובין חוסר המוכנות שלהן ללידה וחוסר המודעות לנושא ההכנה ללידה
 אביטל גרינפלד מרדכי

ניתן להשיג במקום גם מבחר גבינות מיוחדות

שבועות הזה
לא משאירים

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

www.kfarganim.co.il

חינם!

צילום אירועים מקצועי
- צילום מגנטים לאירועים

- המרת קלטות לכל הפורמטים

amirphotos.co.il • amirbenh@zahav.net.il

03-9099990 • 052-2433953

אמיר בן חיים

דרושים

גן   - לסייעת  טובים  תנאים 
פרטי בפתח תקווה.

טלפון- 050-7417666

 G4S מבית   99 למוקד 
המיגון  בתחום  המובילה 
מוקדנים/ות  דרושים/ות 
למוקד הבקרה המבצעי בפתח 
מתאימה  העבודה  תקווה. 
מאוד לחיילים משוחררים וגם 

לסטודנטים/ות.

דרישות:
ריבוי  עם  התמודדות  יכולת 
שירות  תודעת  משימות, 

גבוהה, יכולת ביטוי גבוהה.
קו"ח יש לשלוח למייל :

job.mokdim@il.g4s.com
טלפון- 03-9279609

דרושה מטפלת חמה ומסורה 
ו-3   6  ,8 בני  ילדים  ל-3 
השעות    בין  א-ה  בימים 

16:30/16:00-13:30
טלפון- 054-6610628

מורים פרטיים

למתמטיקה  מעולה  מורה 
פרטיים  שיעורים  נותנת 

ומכינה לבגרות. 140 ש"ח 
לשעה. 052-6868510 

תואר  בעלת  בכירה  מורה 
ללמד  מעוניינת  בחינוך  שני 
תלמידים  פרטיים  שיעורים 
בהכנת  +סיוע  א-ו  בכתות 
לבחינות.  והכנה  בית  שעורי 
קריאה  בהוראת  מתמחה 

ומיומנויות הבנת הנקרא.
050-8896007

המלמדת  לאנגלית  מורה 
שיעורים  נותנת  בתיכון, 
וחטיבות  תיכון  לתלמידי 
שימוש  תוך  הביניים 

באסטרטגיות למידה.
נועה- 050-6996602

המלמדת  לאנגלית  מורה 
שיעורים  נותנת  בתיכון, 
וחטיבות  תיכון  לתלמידי 
הביניים. אפשרי להגיע לבית 
התלמיד. נועה- 050-6996602

מטפלות

בעלת  וחמה  מנוסה  מטפלת 
ניסיון עשיר בטיפול בילדים.
כבת 60 אבל צעירה בנפשה.

ציפי- 050-6494894

אחראית  מסורה,  מטפלת 
ואקדמאית , בת 53, מעוניינת 
תינוקות   / בתינוק  לטפל 

בביתכם.
אסתר : 052-3994534

ונחמדה  אחראית  בחורה 
לשמור/ מעוניינת  )דתיה( 
רב  ניסיון  בילדיכם.  לטפל 

בתחום, לכל הגילים.
טלפון- 054-8496365

שנייה  שנה  סטודנטית 
ו-א-ב  הרך  לגיל  במסלול 

במכללת לוינסקי לחינוך.
מעשנת.  ולא  ניידת   ,24 בת 
טיפוס  ילדים,  אוהבת  מאוד 
מאוד.  ואחראי  מסור  חם, 
בטיפול  רב  ניסיון  בעלת 
עבודה  מחפשת  בילדים. 
בגן  כסייעת  או  כבייביסיטר 

שני,  בימים  פרטי  ילדים 
שלישי ושישי. 

המלצות לפי הצורך.
ליאת, טל'- 052-4614106

בעלי מקצוע

טכנאי מחשבים -
לתושבי  מיוחדים  מחירים 

השכונה!
מוטי בניטה/"מוטקום"

054-8192006

לבית  מגיע  מקצועי  ספר 
גמישות  שעות  הלקוחות. 

ומחירים נוחים.
זוהר- 054-7470000

מאפרת מקצועית
נעמי דור-  050-8364510

נדל"ן

 2 שמורה,  דירה  להשכרה 
חדרים+2 שירותים+מעלית.

מתפנה באמצע יוני.
איש קשר: 

אלי- 050-6348482
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