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מרץ 2014 גיליון מס'  49  - 

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

"לכל אחת יש את היכולת להנהיג ולהוביל לשינוי"
שירן רובינשטיין ואילת שדה   עמ' 20 יו"ריות למען 

החינוך
נשים בהנהגה- מה מניע אותן?

צדוק בן משה  עמ' 4

"נשים קטנות" - 
מנהיגות המחר

שנהב דעבול, סתיו רבינוביץ, רחל אמרני, אלן מלניק וזוהר מאור- 
פרלמנט מנהיגות המחר של בית-הספר לשגרירים צעירים.  צילום: צדוק בן משה
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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,

"אכלו לי"... "שתו לי"... זה כבר פאסה.
הן כבר לא מחכות שייתנו להן, ש"ישריינו" להן מקום,

הנשים של היום חזקות, מוכשרות, מודעות, זקופות,
ורוצות להתבלט במשרות נחשקות ולהנהיג בזכות ולא בחסד.

נשים מכל רחבי הארץ מתאגדות למען קידום מובילות ומצוינות 
נשית.

לצד המנהיגות הבוגרות, קם בפתח תקווה 
פרלמנט של נערות צעירות תלמידות תיכון,

שהשכילו להבין ששינוי פני החברה יכול להיעשות 
על ידי בנות הדור הצעיר חדורות המוטיבציה.

תלמידות בית-הספר לשגרירים צעירים בפתח תקווה
חברו לפרלמנט נשים ישראליות מנהיגות, פני"ם חדשות,

ונרתמו להוביל ולעודד את בנות גילן להתפתחות ולהנהגה.
לקראת יום האישה הבינלאומי שיחול החודש,

עוסקות רבות מן הכתבות בגיליון זה בנשים, בכישוריהן ובזכויותיהן.
את הבמה הראשית בחרנו לתת לנציגות 

פרלמנט נשים- מנהיגות המחר.

החודש יתקיים גם "יום המעשים הטובים" מטעם עמותת רוח טובה.
אנו שמחים לשתף אתכם בסיפורים של נתינה,

וממליצים לכולכם לפתוח את הלב ולתרום לקהילה,
כי אין זו קלישאה - 

כשאתה נותן מעצמך לאחרים, אתה מקבל בחזרה עשרות מונים.

ולקראת חג פורים שנחגוג החודש בשמחה ובצהלה -
אתם מוזמנים לעדלאידע המסורתית של כפר גנים, 

שבה יתקיים ריקוד פלאש-מוב המוני שישודר בתקשורת, 
ואתם מוזמנים גם למסיבת התחפושות השנתית המדהימה!

                                  קריאה מהנה,
                                       שלכם

                                    אילת שדה

ayelet.sadeh@gmail.com                   

 *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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יו"רה ומעדכן

יו"ריות למען החינוך
בראש רובן המכריע של ההנהגות הבית-ספריות באזורנו עומדות נשים.

לכבוד יום האישה, ביררתי מה מניע אותן

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה

החינוך הוא מיסודותיו הבסיסיים של האדם, שאותו יקח עימו למסע 
חייו. מערכת החינוך פוגשת את האדם בשלב החשוב ביותר בחייו, 
בשנים  ביותר שקרו,  החיוביים  הדברים  אחד  דמותו.  עיצוב  בעת 
האחרונות, במערכת החינוך הוא מתן הזכות לנו, ההורים, להיות 
שותפים ומעורבים בתהליך חינוכם של ילדינו, במיצוי יכולותיהם 

ובהפיכתם לאזרחים תורמים ולבני אדם טובים.

במישורים  בבתי-הספר  ההורים  ועדי  מעורבות  את  לראות  ניתן 
שונים: הם מסייעים בנושא החינוך וההוראה בבית הספר, מעורבים 
ואף  הקהילה  עם  הקשר  בקידום  מסייעים  התרבות,  בפעילויות 

שואפים ליצור בית-ספר בעל ייחודיות.

שיתוף ההורים בהתנהלותו של בית-הספר יוצרת מערכת אמון בין 
ההורים למערכת ההוראה, ואף מעניקה יתרונות רבים גם להנהלה 
ולצוות ההוראה, כדוגמת סיוע מול העירייה ומנהל החינוך )שגם 
הם יוצאים נשכרים מכך(. וכמובן, זהו מקור לגאווה רבה לתלמידים 

שהוריהם שותפים לעשייה.

בשכונות שלנו- כפר גנים א' ב' ג', בת גנים ונווה עוז רבתי, ישנם 
בתי-ספר ותיקים יותר וותיקים פחות ובית-ספר צומח חדש, ובכולם 

ועדי הורים פעילים ביותר. 

לא צריך להיות חד הבחנה, כדי לגלות שבראשות הנהגות רוב בתי-
הספר באזור עומדות נשים, ובהצלחה רבה יש לומר. 

באזורנו,  במיוחד  פשוט,  דבר  זה  אין  הורית  הנהגה  יו"ר  להיות 
שמתאפיין בשכונות ותיקות שמעורבות עם שכונות בתנופת בנייה 

ואכלוס כבר שנים.

מה מניע את הנשים הללו, שכולן אימהות עסוקות; מנהלות חיי 
למען  במסירות  וממרצן  מזמנן  להקדיש  ועבודה  בית  משפחה, 

חינוך ילדי השכונה?
החלטתי לשאול כל אחת מהן מספר שאלות-

- כיצד את רואה את תפקיד יו"ר הנהגת ההורים מנקודת מבטך?
- לאן את רוצה להוביל את בית-הספר במסגרת תפקידך? 

- האם, לדעתך, לאישה בתפקיד יש יתרון על פני גבר?

כיו״ר ההנהגה הבית-ספרית אני רואה בתפקידי ישות שתפקידה לתמוך 
בבית-הספר ולהצעידו קדימה, בתהליך משתף ובראייה כוללת. בתפקיד 
זה ניתנת הזדמנות לביטוי משאלות ורצונות, ובכך מתאפשרת השפעה 

על בחירת תכניות שיענו על צרכי בית-הספר. 
המהות האמתית והייחודיות של ההנהגה הבית-ספרית היא בעבודה 
שיטתית של תהליכי קבלת החלטות משותפים, תוך הקשבה לצורכי 
ההורים, המורים והתלמידים. ברצוני לקדם את בית-הספר ולהפכו 

לבית-ספר קהילתי מוביל הן פדגוגית והן בתרומתו לקהילת שכונת כפר 
גנים ג' ולעיר פתח-תקווה בכלל.

הדס רידר, יו"ר הנהגת ההורים בבית-הספר 
"אלימלך כנר", שנה שלישית בתפקיד

טלי אליהו, יו"ר הנהגת ההורים בממ"ד "כפר 
גנים", שנה שלישית בתפקיד  

להשגיח,  משמיים  שליחות  זה  בתפקיד  מרגישה  אני 
בבית-הספר  חשובות  מטרות  ולקדם  לשנות  לפעול, 
הילדים  של  חלומותיהם  את  ולהגשים  ילדינו,  למען 
ללמוד במסגרת דתית עם רוח עכשווית. אני שואפת 
לשמר את שמו הטוב של בית-הספר ולהובילו להיות 
גנים,  כפר  משפחות  כל  את  שמייצגים  ערכים  בעל 

ביחד עם ערכי הציונות שבהם אנו מאמינים. 
מפתח  תפקידי  יש  לאישה  העכשוויות  במציאות 
שאישה  מאמינה  אני  ואכן  תחומים,  של  רב  במגוון 

יכולה להוביל תהליכים.
ההורים  וועדי  כל  של  פרלמנט  קיים  בבית-ספרנו 
ובזכותם  ועמם  בית-הספר,  מקימי  בממ"ד, שמתוכם 

אנו עושים עבודת צוות נפלאה .

המשך בעמוד 14 < 

אנה נבות, יו"ר הנהגת ההורים בבית-הספר "הדר", שנה ראשונה בתפקיד  

היו"ר הוא חוליה מקשרת ביחסי הגומלין בין ההורים, המוסד החינוכי, הרשות והפיקוח. התפקיד דורש אחריות, 
זמינות ויכולת להוביל קבוצה גדולה ולקבל החלטות. דרושה נחישות ואורך רוח כדי לעמוד מול רשויות ומול קיבעון. 

אני עובדת עם צוות מצוין של חברי הנהגה ומנהלת תומכת, ויחד אנו מצליחים לטפל בנושאים חשובים מאוד כמו 
טיפול בבטיחות, התנדבות וקשרי קהילה, אירועים יצירתיים וכדומה. ב"הדר" אנו יוצרים אקלים של מעורבות. מזה 

שנים שאני פועלת בבית-הספר כדמות מובילה בהנהגה, ומניסיוני, תלמידים מפיקים תועלת רבה כאשר יש יחסי כבוד 
הדדי וערוצי תקשורת פתוחים בין בית-הספר לבין הבית. 

אני גאה להיות אישה בתפקיד. זוהי דרך נהדרת לתרום לקהילה מזמני ומכישוריי.   
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בלהה

הקונים כבר כאן!

ניתן לצפות בסרטונים הוירטואלים
של מבחר נכסים למכירה בבלעדיות בלהה שמואלי בכפר גנים ג'

5 חד' בנריה, סוכה, מחסן, חניותבעמנואל זמיר, פנטהאוס מפלס 1דירת גן 4 חד, בהזדמנות מפלס 1

בנקש 3, דירת 6 חד'בעצמאות 77, דירת 5 חד'במשה מייזנר 15, דירת 5 חד'

6 חד' בנקש 3, חדשה ומיידית פנטהאוס נדיר, מיקום, נוףבעמנואל זמיר 4 חד', מהממת

נמכר! נמכר! נמכר!

די!
בלע

די!
בלע

די!
בלע

די!
בלע

די!
בלע

די!
בלע
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דורון קורן דובר ועד השכונה ערוצי תקשורת ועד-רשויות

סיור ועד כפר גנים ג' עם מנכ"ל העירייה

בכפר  ממן  יעקב  החדש  העירייה  מנכ"ל  של  ראשון  סיור 
המנכ"ל  עוזר  בהשתתפות   ,1.2.14 בתאריך  נערך  ג'  גנים 
עו"ד שגיא חן, צדוק בן משה, דורון קורן, שלום עטר, יעקב 

יעקובוב ויובל לוי. 

הסקייטפארק  במתחם  השכונה  במערב  החל  הסיור 
ויצמן-  פינת  זכאי,  חיים  עידוד,  ישראל  וברחובות- 

העצמאות, פינת קוזידלו-איפרגן ורח' ברץ. 

בשכונה,  החדש  המנכ"ל  של  הראשון  סיורו  וזהו  היות 
וטרם  קודמות  בפגישות  שהועלו  נושאים  מחדש  הועלו 

טופלו על-ידי העירייה ועל-ידי החברה לפיתוח:

הוונדליזם במתחם הסקייטפארק: הרס שולחנות, נזק 	 
לרמפות עד כדי סכנת חיים והצורך במצלמות אבטחה. 
המנכ"ל הורה לסגור את המתחם עד לפתרון הבעיות 
עם  מחדש  לתכנון  אופציות  ולבדוק  הבטיחותיות 
דגש על בטיחות ועמידות נגד ונדליזם. מונה אדריכל 

לתכנון מתחם סקייטפארק חדש ובטיחותי.  

נושאי תנועה: פתרון לעומס בבוקר ביציאה המערבית 	 
מהשכונה, מעבר בטוח לתלמידי בית-הספר "כנר" על 
ואוטובוסים  משאיות  חניית  איסור  העצמאות,  רחוב 
ברחבי השכונה, פתרון לעומס הצפוי ברח' חיים זכאי, 

סימוני אדום לבן תמוהים ברח' קידר.

העלנו שוב את הדרישה להכשרת שלושה מגרשי חניה 	 
בית  מאחורי  ליפשיץ  ברחוב   .1 ציבורית:  קרקע  על 
ניגוני חיים 2. בפינת הרחובות קוזידלו-איפרגן  כנסת 

3. ברח' נקאש פינת ישראל עידוד.

ביקשנו בדיקת היתר הבנייה במרכז המסחרי המתוכנן 	 
נראית  שלו  שההדמייה  ויצמן-העצמאות,  רח'  בפינת 
חורגת בהרבה מהמקום הפיזי בשטח. המנכ"ל הבטיח 

לעדכן בתוכניות ולתת תשובה בהקדם.

העלנו שוב את הצורך הדחוף בכיכר במפגש הרחובות 	 
שם  אירעה  כשבועיים  לפני  שרק  העצמאות-אידלמן, 
תאונת דרכים קשה, וכן את הצורך בכיכר בפינת לוחמי 

הגטו - ברץ.

סניף דואר בכפר גנים

התברר,  התקשורת  משרד  לבין  ביני  לתכתובת  בהמשך 
לאחרונה, שסניף הדואר בלוחמי הגטו ייסגר סופית ויועבר 
להבטחות  בניגוד  זאת  גנים,  בקניון  הנבנה  החדש  לסניף 
הקודמות. במשרד התקשורת מנמקים את ההחלטה בהקמת 
סניף מרווח יותר, אולם תכנית הסניף, שנחשפה בפני, מגלה 
בלוחמי  בסניף  כמו  בדיוק  דלפקים,  שלושה  רק  בו  שיהיו 
הגטו, כך שהתורים יישארו. העברתי תלונה למבקר המדינה, 

אולם לא נראה לי שהישועה תבוא ממנו. 

מנכ"ל משרד התקשורת עדכן שהוקמה ועדת רייך לבדיקת 
שירותי הדואר לאזרח, ואולי ממנה תגיע הברכה.               

נמשיך לעקוב ולעדכן.

ביקור המנכ"ל
בסיור עם מנכ"ל העירייה החדש, יעקב ממן, הועלו נושאים בוערים. 

באשר לסניף הדואר- הבטחות לחוד ומציאות לחוד

מימין לשמאל- שגיא חן, יעקב יעקובוב, יעקב ממן, יובל לוי, צדוק בן משה ודורון קורן. צילום:  שלום עטר

לאהובה קליין היקרה
כתבת מדור דבר תורה

אנו משתתפים בצערך 
על מות אימך ז"ל

ושולחים תנחומינו למשפחה

חברי מערכת עיתון כפר גנים
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קבלת  בעבודה,  בהיותך  עוד  הצהריים,  אחר  בשעות  כבר 
הזמן",  כל  רבים  ונעמי  דוד  "אמא,  דחופות:  הודעות 
"משעמם לי", "לא רוצה להכין שעורי בית" וכמובן- "אמא, 

מתי תבואי??"

להניח  ורעבה, מנסה  מיום העבודה מותשת  חוזרת  ואז את 
את התיק, לשתות משהו, אבל איך אפשר? 

הבית הפוך, כלי האוכל מארוחת הצהריים עדיין מונחים על 
השולחן, שקדי מרק מפוזרים בנדיבות גם על הרצפה, הילד 

לא הכין את שיעוריו, והקטנה בוכה ורוצה "על הידיים".

אני...  אני  מיד מציפות אותך המחשבות: "איזו אמא רעה 
עליהם  לסמוך  אוכל  כבר  מתי  בשבילם...  שם  נמצאת  לא 

שיסתדרו?... אני לא מוצאת שנייה לעצמי..."

שבנוסף  הנשים,  רוב  של  פניהן  על  טופחת  זאת  מציאות 
להיותן אימהות מסורות, הן גם עובדות מחוץ לבית במשרה 

מלאה ותובענית.

במקביל  ילדיי  ששת  בגידול  שנים  עשרה  חמש  זה  מנסיוני 
לניהול עבודה, תוך כדי התארגנות נכונה ומחושבת, לימוד 
אני מרגישה שליחות לתת  והתנסות בשטח,  הורים  הנחיית 
לך, לצד ההזדהות וההבנה, כוחות וכלים מעשיים, שיעזרו 
לך לשנות את ההתנהלות הקיימת לטובת סדר יום יציב ורגוע 

שנותן מענה לכל הצרכים.

בעזרת הדרכה והכוונה נכונה, על ידי סומכת לנשות עסקים, 
תוכלי ללמוד להחזיר לעצמך את העוצמה, הסמכות והיכולת 

שלך! שכן, את מנהלת ארגון רב חשיבות - המשפחה!

על-פי  לפעול  נכונים,  והרגלים  משמעת  להקנות  נלמד 
סידרי עדיפויות, לבנות סדר יום, לארגן את הבית ביעילות, 
להעביר עצמאות ואחריות לילדים כשותפים, לשלב קניות, 
ניקיונות וארוחות מאוזנות, ולפנות זמן גם לעצמך, לצרכייך 

האישיים, להתקדמות בעבודה ולזמן עם בן זוגך.

דרך  לפרוץ  שינוי,  לעשות  תהססי  אל  אחרת!  אפשר  כן, 
לדרך  ולצאת  הישנה  השגרה  מהתנהלות  להתנער  קדימה, 

חדשה!

הכניסי את הרוגע והשלווה אל ביתך, כי אשה שמחה מביאה 
את כל בני הבית לשמחה ולשיתוף פעולה.

בהצעות  אתכן בשאלות שכיחות,  הבאים אשתף  בגיליונות 
ובכלים מעשיים להתנהלות נכונה, שישנו את סדר יומכן ואת 

הרגשתכן. אשמח לענות לשאלות ולעזור בלבטים השונים.

המפתח להצלחה בניהול 
בית וקריירה

אם ובעלת קריירה- ארגון נכון של 
הזמן=סוף לייסורי המצפון!    אושרה קדוש

והפעם:

מפי המומחים

אושרה קדוש, תושבת כפר גנים, סומכת לנשות עסקים 
oshra0909@gmail.com  /  052-7116818
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תעודת  ובעלת  רב-תחומי  בעיצוב  ראשון  תואר  בעלת  היא 
את  לתעל  ובוחרת  ותנועה,  באמנות  תרפיה  לומדת  הוראה, 

כשרונה גם בתרומה לחברה. 
הלימודים  "במסגרת  מספרת-  תושבת השכונה  ברנט,  מירב 
החלטתי ליזום פרויקט שבו אוכל להביע את עצמי ולתרום 
אוהבת  שאני  ייחודית,  פעילות  בין  לשלב  רציתי  לקהילה. 
לעשות, ובין אנשים בעלי לקות שכלית קלה ואנשים מתחום 

בריאות הנפש, שאיתם אני עובדת במהלך השנה.
אקססוריז  עיצוב  שמח(,  )כפתור  נולדה-"כפתורינה"  כך 
מכפתורים, שבו משחילים את הכפתורים לשרשראות מקסימות.

המטרה הייתה שהאנשים, במסגרות שבהן אני עובדת, יכינו 
את התכשיטים, ימכרו אותם וייהנו מההכנסות. 

לשמחתי, הם נהנים מאוד מהפרויקט וכבר מחכים למכירה."

את פרופסור אנטון ג'ייסוריה הכרתי בסרלינקה בשנת 2001, 
עת ערכתי שם השתלמות ברפואה סינית. פרופסור ג'ייסוריה, 
שעות  לאחר  בביתו,  לקבל  נהג  עולמי,  שם  בעל  מומחה 
נמוכות.  סוציו-אקונומיות  משכבות  מטופלים  העבודה, 
מחפשים  דלתו  על  צבאו  האי,  רחבי  מכל  רבים,  מטופלים 

מזור לסבלם, והוא לא השיב פני אף אדם ריקם.
דומה בארץ.  הניעה אצלי את הרצון לתרום באופן  זו  דרכו 
אכסניה מתאימה לכך מצאתי ב"בית דני" בשכונת התקווה. 
מנהל המתנ"ס, מר שלמה רואימי, שהשכיל להבין את מהות 
ועזר  תמך  התושבים,  לבריאות  חשיבותו  ואת  הפרויקט 

לפרויקט לקרום עור וגידים.
דני"  ב"בית  מתייצב  אני  שנים,  שבע  כבר  שלישי,  יום  מדי 
משגת,  ידם  שאין  לכאלה  סינית  ברפואה  טיפול  ומעניק 

במחיר סמלי של 25 ש"ח לטיפול.
לאחר שפגו חששות התושבים, שמא הגיע סטודנט להתלמד 
עליהם, ולאחר שהבינו כי אני מטפל מוסמך ברפואה סינית 

ובעל ניסיון רב שנים, החלו להגיע לטיפולים.
מעבר  אף  כנפיים  השמועה  לה  עשתה  הזמן,  חלוף  עם 
לגבולות שכונת התקווה, ומטופלים רבים, משכבות סוציו-
אקונומיות נמוכות, החלו להגיע לטיפולים מכל ערי המרכז.

ומגוונים  שונים  במצבים  מועיל  הסינית  ברפואה  הטיפול 
כגון: כאבים בשלד ובעצמות, מיגרנות, כאבי ראש, כאבים 
דיקור,  בעזרת  הרזייה  עישון,  הפסקת  דלקות,  במפרקים, 

עייפות,  רגיזה,  שלפוחית  רגיז,  מעי  אלרגיה,  אסטמה, 
חיזוק  סחוס,  שחיקת  סוכרת,  גבוה,  דם  לחץ  סחרחורות, 

מערכת החיסון, תמיכה בחולי סרטן ועוד.
קהילתי,  טיפול  של  במתכונת  מתבצע  דני"  ב"בית  הטיפול 
כשחדר הטיפולים נחצה לשני אזורים- גברים ונשים בנפרד. 
הטיפול נעשה בישיבה על גבי כסאות, והמסגרת הקבוצתית 
תומכת,  קבוצתית  דינמיקה  בהתפתחות  מוסף  ערך  נותנת 
מעודדת ומחזקת, שמדרבנת להתמיד בטיפולים שבוע אחרי 

שבוע.

נעוצה  הפרויקט,  את  לקיים  שבחרתי  לכך  היחידה,  הסיבה 
גם  האוכלוסיה,  לכלל  הסינית  הרפואה  את  להנגיש  ברצוני 

לאלה שידם אינה משגת.
יום המעשים הטובים הוא הזדמנות להכיר לכם את הפרויקט 
כל-כך  היקר  תקווה",  של  ל"מחטים  להפנות  לכם  ולאפשר 

ללבי, מכרים וקרובים הזקוקים לכך.

בריאות לפני הכל

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

amirav2005@walla.com/054-4908000 - מירב ברנט

אלון לרנר

מחטים של תקווה
לרגל יום המעשים הטובים, בחר אלון לרנר 

לשתף אותנו בפרויקט שיזם, ושמביא את 
הרפואה הסינית גם לאלה שאין ידם משגת 

כפתורינה
מירב ברנט מזמינה אתכם להכיר את 

הכפתורים השמחים ולעשות מעשה טוב 
ביום המעשים הטובים 

המכירה תתקיים ביום המעשים הטובים, 11.3.14 בדוכנים 
בקניון אבנת ובקניון גנים. 

כולכם מוזמנים לבוא, ליהנות מתכשיט יפה ולתרום לקהילה! 
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 �דנאותימי ד‘
 17:00 / 5.3

נכין כפפת בובה ליד בייגלה
 17:30 / 3.3

בייגלה, כלב התחש הארוך בעולם אוהב את זהובה יותר מכל 
ומנסה להשיג את אהבתה בכל דרך אפשרית... לבסוף זוכה

בייגלה להציל את חייה של זהובה והם מתחתנים.

הסוד של נוי
 17:30 / 17.3

לנוי סוד גדול במיוחד, סוד צבעוני שגר בארון ואף אחד עוד
 לא גילה! בואו לפגוש את נוי ועוד חברים במופע צבעוני 

ועשיר שיעשה לכם חשק לעוד, ותשכחו לשמור על הסוד! 

ספארקי הצפרדע
 17:30 / 24.3

 17:30 / 31.3

מלך הביצה חלה, רופאיו מיעצים לו להריח ריח פרח מבושם
על מנת שיבריא. ספארקי הצפרדע יוצא לחפש את הפרח 

שיסכים לגור בביצה. 

 17:00 / 26.3
נכין בובת נחש צבעוני לכף היד

 17:00 / 19.3
נכין ליצן על חוט

הסנדלר והגמדים
במרתף ישן חי סנדלר עני וטוב. שני גמדים עליזים גומלים 

לו על טוב ליבו ותופרים בחצות הליל נעליים יפות.
הסנדלר ואשתו מחליטים לתפור נעליים לגמדים היחפים.

בובה של חודש
מרצ בקניונ גנימ

12.3
בין השעות 20:00-16:00 

שלל הפתעות ומופע ענק!
יצירות, דוכנים ועוד...

סבב 1 ב-17:00
סבב 2 ב-17:45

מופע מרכזי בשעה 17:30

קופת חולימ כללית וקניונ גנימ
מזמינימ אתכמ לפורימ של בריאות

כוכב הילדים גיא פרידמן 
מגיע לחגוג איתנו

 מופעימימי ב‘

הדייג ודג הזהב
 17:30 / 10.3

 הדייג העני מעלה יום אחד בחכתו דג זהב. הדג מתחנן על 
חייו ומבטיח למלא כל משאלה שיבקש הדייג.

עיבוד משעשע לאגדה העם הידועה. 

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

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

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק:
קניון גנים פתח תקווה

www.facebook.com/ganimmall

חודש של תיאטרונ בובות
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האם חשבתם פעם מה עושה מילה טובה לאדם?  

לפתע  חייו,  על  מהרהר  אבות,  בבית  שיושב  קשיש  לדוגמה, 
אור  לראות  ניתן  מיד  אותו,  ומברך  מחייך  אליו,  ניגש  מישהו 
שמאיר את הישיש שכל-כך זקוק לתשומת לב, אהבה ויחס של 

כבוד.

וניתן  הכתובים,  מדרישות  אחת  היא  טוב  מעשה  עשיית 
למצוא דוגמאות רבות של חסדים על פני המקרא:

אורחים,  הכנסת  מצוות  את  לנו  הדגים  האומה,  אבי  אברהם, 
כשקיבל אורחים בעודו חלוש, ביום השלישי למילתו: "ויישא 
עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וירא וירץ לקראתם 
מפתח האהל וישתחו ארצה.." )בראשית י"ח,ב(. אברהם הציע 
להם מים לרחוץ את רגליהם מאבק הדרך וכן לחסות בצל העץ. 
אברהם היה גם משכין שלום - כאשר היה ריב בין רועי מקנה 
לוט,  מקנה  רועי  ובין  אברהם 
ניסה להרגיע את הרועים: "... 
אל נא תהי מריבה ביני ובינך 
בין רועיי ובן רועיך כי אנשים 
הציע  אנחנו". בהמשך  אחים 
אברהם, כי לכל צד יהיה חלק 
שלא  כדי  מרעה,  של  אחר 

יהיו מתחים ביניהם.

כאשר אליעזר, עבד אברהם, 
ליצחק,  כלה  לחפש  הלך 
למען  לאלוקים  התפלל  הוא 
ברבקה.  ופגש  הצלחתו 
כיצד  מתאר  הכתוב 
ברוחב  רבקה  התייחסה 
ולגמליו;  לאליעזר  לב 
מים  לאליעזר  הגישה  היא 
מכדה, ואחר-כך רצה לבאר 

לשאוב גם לגמלים.

מרע  "סור  הטוב:  המעשה  אחרי  לרדוף  שיש  אמר  המלך  דוד 
ועשה טוב בקש שלום ורדפהו" )תהלים ל"ד,ט"ו(. 

ישעיהו הנביא מסב את תשומת לבנו לעני: "פרוס לרעב לחמך"!

כי הצלחת  לזכור  עליו  ליבול,  וזוכה  אדם שמעבד את אדמתו 
גם  לדאוג  עליו  כי  יזכור,  נשימה  באותה  היא!  ה'  מאת  היבול 
מהתורה  מצווה  עני-  מעשר  מצווה:  שהתורה  כפי  לעניים, 
והשישית  השלישית  בשנה  התבואה,  מיבול  עשירית  להפריש 
ליתום  לגר  "ללוי  שנאמר:  כמו  השמיטה,  מחזור  שנות  למניין 

ולאלמנה ואכלו בשערך ושבעו" )דברים כ"ו,י-י"ב(.

כן לב האדם  בנו הפסוק: "כמים הפנים לפנים  ויקוים  ייתן  מי 
לאדם" )משלי כ"ז,י"ט(.

כשם שהפנים שלנו משתקפות בתוך המים, כך לב הזולת ישקף 
לנו חזרה את לבנו אצלו. 

http://ahuvaklein.blogspot.com

מאת: אהובה קלייןדבר תורה

"ואהבת לרעך כמוך" 
אדם שמקיים בפועל מעשים טובים, הדבר מעניק לו תחושת שמחה ורוממות רוח

ציורי תנ"ך/מעשר עני , ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(

מעשר
הוא זכה לברכת שמים
שדות יבוליו רבו כמים

בזיעת אפו עמל
חרש זרע קצר.

כאם החומלת על בניה
נוסכת בהם דאגותיה

כן בליבו נחשול מסירות
ללוי ולשאר ייתן מעשרות.

ביום שטוף חמה
אוסף אלומות קמה
אל שער שדהו יגיע
את הנזקקים יפתיע.

אהובה קליין ©

ן ניבו נופל על  ן  נעמן אופירלשו

חסדים
ה.   ָרצוֹן ּוְבִחבָּ נטה אליו חסד = ִהְתַנֵהג ִעּמוֹ בְּ

ֵעת  בְּ לֹו  ָעה  ְוִסיְּ ָאִביָה  ֶאל  ֶחֶסד  ָנְטָתה  ת  ַהבֵּ דוגמה: 
ִציָעתֹו.  פְּ

ֵראשִׁית לט  ט ֵאָליו ֶחֶסד " ]בְּ מקור: "ַוְיִהי ה' ֶאת-יֹוֵסף ַויֵּ
כא[.

ָעשָׂה ִעּמוֹ ֶחֶסד = ֵהיִטיב ִעּמוֹ ְמאוֹד. 

ִעם  ֶחֶסד  ָעָשׂה  ִתית  ַהדָּ ַהּמֹוָעָצה  יֹושֵׁב-רֹאׁש  דוגמה: 
ֵבית-ָהָעְלִמין  בְּ ִאוּתֹו  ר  ִלְקבֹּ יר  ְוִהתִּ ְפָטר  ַהנִּ ַחת  ִמשְׁפַּ
שִָּׁנים ָהַאֲחרֹונֹות.  ּׁשּוב בַּ יִּ ְפָטר ֹלא ַחי בַּ ּׁשּוב, ַעל ַאף שֶַׁהנִּ יִּ בַּ

ֵראשִׁית כד יב[.  מקור: "ַוֲעֵשׂה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם" ]בְּ
ִדי  ִעמָּ ְוָעִשׂיָת-ָנא  ָלְך  ִייַטב  ֲאשֶׁר  כַּ ָך  ִאתְּ ִני  ְזַכְרתַּ ִאם  י  "כִּ
ה"  ַהזֶּ ִית  ַהבַּ ִמן-  ְוהֹוֵצאַתִני  ְרעֹה  ֶאל-פַּ ִני  ְרתַּ ְוִהְזכַּ ֶחֶסד 

ֵראשִׁית מ יד[. ]בְּ
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www.doronadlan.co.il  אתר הנדל"ן המקצועי והנצפה ביותר

האתר שלנו בסמרטפון שלך

דורון ואורית מוותיקי כפר גנים ג'
מומחים בשיווק נכסים רק 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'

5 חד' ק.4 ביטקובסקי, 
מרווחת+מ.סוכה, 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

ד.גן 4 חדרים מרווחת במייזנר 
גינה מטופחת 100 מ"ר+מחסן 

ו-2 חניות

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

מיידית, מחסן ו-2 חניות

ד.גג 5.5 חד' מהממת 
בסתוונית מרפסת 55 מ"ר, 

מושקעת+חניה

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

ופסטורלית+חניה

5 חד' ק.5 בנקר הגבוה, 
מרווחת+נוף מהמם, 2 חניות 

ומחסן 

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

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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זיו כהן, יו"ר הנהגת הורים בבית-הספר "יד לבנים", שנה רביעית בתפקיד 
כאשת חינוך במהותי ובמיקצועי אני רואה במעורבות ההורים במוסדות החינוך חשיבות עליונה. לנו, ההורים, כקבוצה 
דומיננטית ומגובשת יש את הכוח להניע תהליכים ולהשפיע על הלכי הרוח בבית-הספר. חובתנו כהורים להזכיר לכל, 

שצרכי התלמידים וזכויותיהם הם מעל הכל וביטחון, בטיחות ובריאות הם נושאים שאין להתפשר עליהם. 
תפקידו של היו"ר למצוא את הפתרונות המתאימים ביותר לתלמידים ולבית-הספר. 

זכיתי למנהל בית-ספר שעקרונותיו וגישתו דומים מאוד לשלי, קיים בינינו שיתוף פעולה פורה ביותר, ואנו מצליחים 
לקדם תהליכים לטובת התלמידים ובית הספר. מבית-ספר שהיה בסכנת סגירה הפכנו לבית-ספר מבוקש וייחודי. הייתי 
רוצה לראות את המבנה משופץ עד תום, שדרכי הגישה לבית-הספר תהיינה בטיחותיות, ושהוא יישאר כמו שהוא- 

קטן, איכותי, משפחתי, חדשני ומכיל. בהיותי אישה מול גברים עלי להוכיח כוח וכוחניות על-מנת לקדם תהליך.

כחלק מהתהליך הטבעי של ההתבגרות, מאבד  השנים,  עם 
עור הפנים מגמישותו ומקבל מראה עייף ומבוגר. 

האסתטית,  הרפואה  בתחום  חדשני  טיפול  הוא   Fine Lift
שמיועד למיצוק העור ולעיצוב תווי הפנים והגוף, אך אינו 
מטפל רק בפגמים קיימים, אלא משמש גם למניעת הזדקנות 
מוקדמת של העור. שיטת Fine Lift המהפכנית משתמשת 
בחוטים נספגים ומאפשרת לרופא לטפל בעור בצורה טובה 

ויעילה, תוך שמירה על מראה עור צעיר ורענן לאורך זמן.
הליך השיטה ויתרונותיה הרבים והמשמעותיים:

1.  בשיטת Fine Lift הרופא מחדיר לעורך, באזור הטיפול, 
שמצוי  מפולידיאוקסנון,  שעשוי  חוט  דקיקה,  מחט  בעזרת 

בשימוש שנים רבות כחוט תפירה רפואי נספג. 
2.  החוט מתפרק בהדרגה, נספג בעור ומאפשר ייצור מתמשך 

של סיבי קולגן, עד תשעים יום לאחר הטיפול. 
אותו  3. רשת הקולגן שנוצרת תומכת במבנה העור, מעבה 

ומעניקה תוצאה רעננה, מתוחה וחלקה.
כניסת  נקודות  לעור.  טראומה  יוצר  אינו  העדין  הטיפול   .4
הנפיחות  סימן.  ללא  במהרה  ונעלמות  נרפאות  המחט 

הטיפול.  לאחר  ימים  מספר  עוברת  העור  של  המינימלית 
החוטים אינם כואבים ואינם מורגשים תחת העור.

5. התוצאות מיידיות וארוכות טווח - הקולגן החדש שנוצר 
ימשיך למלא את תפקידו לכשנה וחצי נוספות לאחר הטיפול.
אסתטיים  טיפולים  עם  יחד  ליפטינג  סופט  לשלב  ניתן   .6
לייזר,  או  פילינג  קמטים,  מילוי  בוטוקס,  כמו  אחרים 

מזותרפיה או גלי רדיו.
אותו  הופך  שעה(  )כחצי  הטיפול  של  הקצר  הזמן  משך   .7

לאחד הטיפולים שמועדפים על מטופלים ורופאים כאחד.

*יש להתייעץ עם הרופא לפני הטיפול, שכן במקרים רפואיים 
מסוימים הוא אינו מתאים.

Fine Lift נחשב למוצר המתקדם ביותר בעולם בתחום הסופט 
.MEDIFIRST ליפטינג, היום, והוא מוגן כפטנט של חברת

אחרילפני

קוסמטיקה רפואית 

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

נעמי עזר

מושך בחוטים   
שיטת Fine Lift - פיתוח חדשני למיצוק 

העור ולמניעת הזדקנותו 

שך מעמוד 4 
< המ

הלן בן עמי, יו״ר הנהגת ההורים בבית-
הספר "ביאליק", שנה ראשונה בתפקיד

סיגל מקמל, יו"ר הנהגת 
ההורים בחטיבת "עלומים", 

יו״ר ההנהגה ההורית אמור לתווך ולגשר בין ההורים, שנה ראשונה בתפקיד
התלמידים וצוות בית הספר, ובנוסף לקחת חלק 

בהחלטות חשובות ובקידום פרוייקטים לטובת בית-
הספר והילדים. במסגרת תפקידי ישנם נושאים חשובים 
ורבים שברצוני לקדם: א. כבוד הדדי בין הורים, מורים 
ותלמידים. ב. הגדלת שעות העשרה. ג. קידום, ייחוד 
ומיתוג בית-הספר בתחום המדעים והאומנויות. ד. 

שיתוף פעולה בין נציגות בית-הספר וההנהלה למול 
הגורמים בעירייה בנושא שיפוץ בית-הספר. 

האני מאמין שלי הוא, שכל אחד יכול להצליח, ואין 
לאישה יתרון על פני גבר, הכל תלוי במידת האכפתיות, 

הנתינה והרצון ליזום ולשנות. 

ההורים חייבים להיות שותפים פעילים ולהיראות בבית-
הספר. תפקיד ההורים לתמוך ולהתריע, לעזור ולשמור 
על האינטרסים של הילדים. תפקידי כיו״ר הוא בעיקר 

בהתנהלות מול הרשויות, והוא מאפשר התייחסות רצינית 
אלי ולפניותיי.

החלום שלי הוא שלילדים יהיה נעים בבית-הספר ושישמחו 
ללכת לשם בבוקר. המנהלת סמדר נחמיאס אכפתית 

ומעורבת, משתפת את ההורים ומחבקת את התלמידים. 
גבר או אישה, כולנו הורים, ואצלנו ישנם אבות ואימהות 

מאוד מעורבים, ערוכים וקשובים. 
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אין צורך להאשים את ביבי או את לפיד.

למעשה אין צורך להאשים אף אחד במצב הכלכלי שלכם - גם 
לא את עצמכם!

אליו  הגעתם  איך  קיימת.  עובדה  הוא  שלכם  הכלכלי  המצב 
אינו חשוב כרגע. מה שחשוב הוא- באילו פעולות יש לנקוט 
כדי לשפר את המצב. מעכשיו, עליכם להסתכל קדימה ולקחת 

אחריות.

הפעולות הבאות הן הבסיס להתנהלות כלכלית נכונה. ייתכן 
והן כבר מוכרות וידועות לכם. אבל האם הן מיושמות בחייכם? 

האם החיים שלכם מתנהלים לפי העקרונות הללו?

סך 	  מול  שלכם  ההכנסות  גובה  את  בדקו  איזון?  יש  האם 
ההוצאות )כולל החזרי החובות והמשכנתא(. עליכם לדעת 
מהתקציב  כחלק  חודש  בכל  לרשותכם  עומד  כסף  כמה 
השוטף. רצוי שתתחייבו בפני עצמכם: לעולם לא להוציא 

יותר כסף ממה שאתם מרוויחים.

יחד, כן כולנו יחד! משפחה היא גם יחידת רווח והפסד. יש 	 
להסביר את המצב הכלכלי ואת תוכניות ההבראה לכל בני 
המשפחה, כדי לשתפם ולרתום אותם להתנהלות החדשה. 
הדוגמה   - מכך  יותר  ועוד  פעולה,  ישתפו  הילדים  גם 
שיקבלו תעזור להם בניהול החיים הכלכליים שלהם בעתיד, 

לכשיתבגרו.

חיסכו ואימצו! הבשורה הטובה כאן היא - כן, צפויים לנו 	 
חיים ארוכים, אלא שיהיו גם הרבה הוצאות לא מתוכננות. 
לפיכך, יש להיערך לכך ויפה שעה אחת קודם. ככל שנשכיל 

לחסוך, כך נהייה ערוכים לכל אירוע.

יש 	  יעזרו-  לא  ומחשבות  דיבורים  יישום:  יישום,  יישום, 
לפעול, לבצע וליישם, כדי להתקדם ולהצליח. 

לצעוד 	  והתחלתם  יעדים  שהצבתם  לאחר  ובקרה:  פיקוח 
לכיוונם, הקפידו שאינכם סוטים מהדרך. מומלץ לעצור מדי 

פעם ולוודא שאתם על המפה ובדרך המתאימה. 

הפעולות הפשוטות הללו הן הבסיס לחופש כלכלי ולהתנהלות 
כלכלית בריאה. 

ההבנה  הידיעה,  לאור  הכלכליות שלכם  את ההחלטות  בדקו 
וההפנמה של העקרונות הללו. 

מומלץ  הולך",  "לא  פשוט  שזה  או  מסובכים,  הדברים  אם 
לפנות לגורם מקצועי מנוסה.

הבסיס להתנהלות נכונה בכלכלת 
המשפחה  מאור מוזס

בשבח ובהודיה לבורא עולם קיבלו את 
הסידור תלמידי כיתה א' בממ"ד כפר גנים 

אם אין אני לי מי לי

סידור מרגש

בנושא  סיפורים  א'  כיתה  תלמידי  המחיזו  הסידור  במסיבת 
אמונה, ששיכתבה המורה אורטל שוקרון, והפנימו את המסר 

של אמונה בקב"ה.

נגינתו  בליווי  )תהילים(  למעלות"  "שיר  את  שרו  התלמידים 
בכינור של אברהם אהרון, מכתה א'2 , שלומד כינור כבר מגיל 
שלוש וריגש את כולם. על המקהלה ניצחו איילת חשאי וציפי 

אדלר המורות למוסיקה.

הבנים רקדו בהתלהבות את "רק עוד דמעה אחת", בהנחייתה 
של מיכל קאופמן, ובנו את בית המקדש, והבנות רקדו לצלילי 
המנגינה "אין עוד מלבדו" של שלומי שבת וריגשו את הקהל.

ברון,  יעל  מהמחנכות  התלמידים  קיבלו  הערב  של  בעיצומו 
היקר, שבו הם מתפללים  לוין את הסידור  ודליה  ניסן  לימור 

מדי יום ביומו.

ברכו את התלמידים- רב בית- הספר הרב רועי צדוק, המנהלת 
אסתר כהן ונציג ההורים הרב צחי הרשקוביץ.

התלמידים ינצרו חוויה מיוחדת זו בהתרגשות כל ימיהם.

חוגגים את קבלת הסידור בממ"ד כפר גנים

מאור מוזס, יועץ ומאמן בכלכלת המשפחה
Maor.Moses@gmail.com / 055-8838047
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בוגר הפקולטה לרפואת שיניים
 הדסה עין כרם, ירושלים

בוגר תוכנית ההתמחות
 בפריודונטיה בהדסה ירושלים

מומחה מטעם  משרד הבריאות 
והאיגוד הארופאי לפריודונטיה

בהסדר עם 
חברות הביטוח
הראל,הפניקס

ודקלה

מרצה וחברת סגל 
אוניברסיטת תל אביב

בוגרת תוכנית ההתמחות הבינלאומית באורתודונטיה,
אוניברסיטת תל  אביב

בוגרת בית הספר לרפואת שיניים
הדסה עין כרם

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

ד“ר רון בכור מומחה לפריודונטיה
מחלות חניכיים | שתלים

ד“ר נעמי בכור אורתודונטית מומחית ד“ר רון בכור מומחה לפריודונטיה

מרפאת השיניים של כפר גנים ג‘ 
ד“ר בכור

שושן ימין 17 פתח תקווה (מול קניון כפר גנים) 
 ד“ר רון 0528753619 | ד“ר נעמי 052-7246245 | 03-9233456 

 מומחים לבריאות הפה והשיניים
במרחק הליכה מהבית שלך

קבע היום תור, ותתחיל לחייך:)
www.orthonaomi.co.il
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ציקי אורוןערוצי  ציקי סטייל

נרדפת לבילוי, לפינוק המשלב  "ספא" כבר מזמן הפך מילה 
עיסוי לגוף, לאמבט מלא קצף או להליכה עם חלוק לסאונה 
שכוללת שתיית מיץ טבעי. בילוי זה מתקשר עם טיהור נפשי, 
ריענון  והתמלאות בכוחות מחודשים.  אנרגטית  ריקון פסולת 
כזה יכול להתקיים גם במרחב הביתי, הן למבוגרים והן לילדים.

מקלחון למבוגרים

מקלחת  ראש  עם  ס"מ,   100x90 מינימום  רחבה,  מקלחת 
רחב נותנת מרחב של כבוד לרחצה. חשיבה על מיקומם של 
לרגעי  יכולים לתרום את חלקם  גם הם  יד  ומקלח  אינטרפוץ 
מקלחת נוחים ונעימים. תוספת של ספסל בנוי מספקת מענה 
תחת  רגיעה  רגעי  שמאפשרת  ישיבה  הרחצה,  בעת  לישיבה 

המים. 

מקלחת בעמידה מתיימרת להיות זריזה יותר, אך אף אותה ניתן 
ליצור נעימה ונוחה, כשחומרי הרחצה יוצבו נגישים על מדף 

סמוך בגובה 90 ס"מ או בנישה קיימת שתוכננה מראש.

חדר רחצה כללי

הרחצה  שבחדר  באמבט  גם  להשתמש  יכולים  המבוגרים 
ליהנות  וכך  בדרך-כלל(,  הילדים,  של  הרחצה  )חדר  הכללי 

מסוג של חוויה נוספת לטיהור הגוף. 

להעמדת שמפו,  מענה  לתת  יכול  לאמבט  בהמשך  בנוי  מדף 
סבון רחצה ופריט עיצובי נעים לעין.

חדר רחצה לילדים

כך  משחקים,  לחדר  בקלות  להפוך  יכול  לילדים  רחצה  חדר 
אליו.  לשוב  שחפצים  טוב  כזיכרון  תישמר  הרחצה  שחוויית 
לעת  משחקים  ושאר  רחצה  ברווזוני  בובות,  להוסיף  אפשר 

הרחצה. פריטים אלה מוסיפים לאווירה צבעונית ושמחה.

פריטים ופרטים נוספים

חשמלי,  מגבות  מייבש  או  ולמגבות,  הרחצה  לחלוקי  מתלה 
יספקו מקום, ארגון וסדר כמו גם מענה לייבוש מגבות רטובות.

תאורת אווירה, מעבר למאור המרכזי, תורמת לרוגע ולנינוחות 
ברחצה. בחדרי ספא שונים מוסיפים גם מאור נרות )בזהירות(.

הרחצה.  לחדר  פינוק  תכשירי  מגוון  מציעות  סבונים  רשתות 
שניים שלא כדאי לוותר עליהם הם: קצף אמבט )קיים בקיט 
קטן גם לנסיעות. מומלץ( וסבון מוס שמותיר אחריו ריח נעים 

כמו גם מגע מלטף.

שתהיה לכם רחצה מטהרת, מהנה, מרגיעה ומפנקת!

חוויה מפנקת ב"ספא" הביתי
תשומת לב לחדרי הרחצה הביתיים תהפוך את השימוש בהם לבילוי מפנק

ציקי אורון- מעצבת פנים וסטייליסטית
טל: 054-2424976

zikioron@gmail.com
www.tzikidesign.co.il
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כשהן מדברות על מעמד האישה, על העצמה נשית ועל מנהיגות, שוכחים בקלות שהן 
רק תיכוניסטיות. הן דנות בנושא ברצינות רבה, חשות את כובד האחריות על כתפיהן 

וחדורות מוטיבציה להחיל פה שינוי.
סתיו, שנהב, אלן וזוהר- מבית-הספר לשגרירים צעירים, הקימו עם חברותיהן פרלמנט 
אנו  שבה  החברה,  ושינוי  הסטיגמות  שבירת  נשית,  מנהיגות  נשית,  העצמה  שמטרתו 

שירן רובינשטיין ואילת שדהחיים, לטובת דור העתיד

חולמים  אתם  אם  אליכם,  מדבר  הדיפלומטי  העולם  "אם 
להיפגש  רוצים  או  ישראל  של  ההסברה  ממערך  חלק  להיות 
קורא  כך  איתנו".  מקומכם  ומהעולם-  מהארץ  נוער  בני  עם 
לשורותיו בית הספר לשגרירים צעירים שמופעל על-ידי מנהל 
החינוך של עיריית פתח תקווה, בשיתוף עם מחלקת ההדרכה 
בבית- היהודית.  והסוכנות  ההסברה  משרד  החוץ,  במשרד 

הספר, שנמצא ברחוב לוחמי הגטו בשכונת כפר גנים, לומדים 
זוכים  בתוכנית  הצהריים.  אחר  בשעות  תיכון  תלמידי  כמאה 
המשתתפים להעמקת החינוך הערכי-חברתי ולטיפוח מצוינות 
תכנית  העצמי.  המימוש  על  בדגש  חברתית  ומעורבות  אישית 
הלימודים כוללת הרצאות ומפגשים עם אנשי תקשורת, מדינאים 
ושגרירים. במהלך השנה הם מקיימים סדנאות וסיורים, מחנה 
נוער בינלאומי, מארחים בני נוער מהעולם ויוצאים במשלחות 
לחוץ לארץ. לכל בוגר, שעומד בדרישות, מוענקת במשרד החוץ 
"תעודת שגריר". תעודה זו מקלה על הבוגרים להשתלב ביחידות 

צבאיות ייעודיות ובמערך שירות החוץ של מדינת ישראל.

מציינת  אמרני,  רחל  הפרויקטים,  ומארגנת  בית-הספר  מנהלת 
בגאווה: "מדובר בתלמידים איכותיים שמכשירים אותם לייצג 
את ישראל בארץ ובעולם. הם נהנים מקורס דיפלומטיה, קורס 
מדהימים.  ממרצים  ללמוד  וזוכים  העצמה  וקורס  מנהיגות 
השגרירים הצעירים שלנו יצגו את ישראל באו"ם, וכשהנשיאים 
בוש ואובמה היו בארץ הם ליוו אותם וכיכבו בתקשורת הארצית. 
אלה בני נוער נפלאים שממש מרגישים שהם נושאים את מדינת 

ישראל על גבם".
לנשים  צעירים  לשגרירים  הספר  בית  בנות  חברו  לאחרונה, 
בוגרות מ"פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות - פני"ם חדשות" 
נשים- "פרלמנט   - שנקרא  צעירות  נשים  פרלמנט  והקימו 

מנהיגות המחר". 
מקבוצה  מורכב  הבוגרות,  הנשים  פרלמנט  חדשות,  פני"ם 
איכותית של נשים, בראשן הגב' חלי פרידמן. זו עמותה רשומה 
נשים  קידום  למען  מלאה  בהתנדבות  פועלות  חברותיה  שכל 
להצלחה,  מכונן  כערך  האישית  המצוינות  עידוד  תוך  בכירות, 

באמצעות מנטוריג ודוגמה אישית.

מהנערות  ארבע  עם  נפגשנו  הבינלאומי  האישה  יום  לרגל 
הצעירות לשיחה על נשים, מעמד האישה ומנהיגות:

זוהר מאור, בת 17.5, תלמידת כיתה י"ב בתיכון גולדה, לומדת 
במגמת אומנות ותושב"ע, אוהבת לנגן בפסנתר, תושבת שכונת 

מחנה יהודה.

סתיו רבינוביץ, בת 16, תלמידת כתה י"א בתיכון עמל ב', לומדת 
רובוטיקה,   בפרויקט  חברה  ופיסיקה,  תוכנה  הנדסת  במגמת 

תושבת שכונת כפר גנים.

אלן מלניק, בת 16, תלמידת כתה י"א בתיכון עמל ב', לומדת 
בפרויקט  חברה  ורוסית,  פיסיקה  תוכנה,  הנדסת  במגמת 

רובוטיקה, יו"ר פרלמנט הצעירות, תושבת שכונת כפר גנים.

גולדה, לומדת  י' בתיכון  שנהב דעבול, בת 15, תלמידת כתה 
במגמת רובוטיקה, עיתונאית צעירה, כותבת באינטרנט ומגישה 
תוכנית טלוויזיה-"23 דקות" )יחד עם ארבעה שגרירים צעירים 

נוספים(, תושבת שכונת אם המושבות.

ארבע בנות חכמות ואיכותיות.

פרלמנט  לבין  הצעירות  השגרירות  בין  החיבור  נוצר  כיצד 
הנשים- פני"ם חדשות?

רחל אמרני- חלי פרידמן, יו"ר עמותת פני"ם חדשות, שמכירה 
בית- על  לה  וכשסיפרתי  לפרלמנט,  לי להצטרף  אותי, הציעה 
הבוגר,  המודל  מול  צעיר  מודל  לעשות  הרעיון  עלה  הספר, 

שיפעלו יחד בשיתוף פעולה.

אילו פעילויות משותפות אתן מתכוונות ליצור?

אלן- בט"ו בשבט האחרון ערכנו את הפעילות הראשונה, כאן 
שבו  משותף,  פאנל  קיימנו  צעירים.  לשגרירים  הספר  בבית 
ליהי  גם  )בפאנל השתתפה  הנציגות הצעירות  השתתפנו חמש 
חבה( מול נציגות מפרלמנט הנשים הבוגרות, וכל אחת הציגה 

את עצמה ואת תחום המנהיגות שלה.

"נשים קטנות" - מנהיגות המחר

נציגות פני"ם חדשות ונציגות פרלמנט הצעירות
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המשך בעמוד הבא < 

זוהר- אנו מארגנות מפגשים חודשיים עם הפאנל הבוגר, ובהם 
אנו מנהלות שיחות על עניינים אקטואליים. כדי להגיע לחיבור 
בנושא  קורסים  עוברות  אנו  הבוגרות,  הנשים  פרלמנט  עם 
מנהיגות, במהלכם אנו מקבלות את הכלים כדי להפוך למנהיגות 

בתחום שבו אנו מצטיינות.

דו-שיח  מקיימות  אנו  המשותפים  המפגשים  במסגרת  אלן- 
נביא את הנשים למקום  בינינו לבין הדור הבוגר. ביחד  מפרה 

הכי טוב שיש.

שנהב- אנו פועלות מול פאנל בוגר של נשים פעילות ומנהיגות. 
אנו, הצעירות, באנו לתהליך של למידה, שבו אנו מקוות להעצים 

קודם את עצמנו ואחר-כך גם את האחרות.

רחל אמרני- גם לנו יש מה לתרום לפרלמנט הנשים הבוגרות 
כמו, למשל, איך לפעול מול משרד החוץ ואיך להתכונן לקראת 

נסיעת משלחת לחו"ל. גם אנו יכולות להוות מודל עבורן.

מהי מטרת הפרלמנט שלכן?

זוהר- הפרלמנט נועד לתת דוגמה לנשים צעירות, להעצים אותן, 
לעודד נשים להלחם על מה שמגיע להן ולשאוף גבוה. שיאמינו 
שנכנסת  נערה  לכל  להוביל.  היכולת  את  יש  בחורה  שלכל 
מנסות  הן  ויחד  יותר,  ותיקה  חונכת  מנטורית,  יש  לפרלמנט 
יכולה  היא  שבו  התחום  את  למצוא  שמטרתו  תהליך  לעבור 

להעצים את עצמה ולהנהיג.

החיובי-  את  ומדגישות  אישית  למצוינות  מעודדות  אנו  אלן- 
ההעצמה והיכולת הנשית.

סתיו- המטרה היא לתת לכל אחת את המקום שלה ואת הבמה 
שלה בתחום שבו היא בוחרת.

שנהב- שומעים, לאחרונה, הרבה על אלימות בקרב בני נוער. 
אנו באות להראות שיש נוער שפועל ומתנדב ושנערות יכולות 
להוביל ולשנות. בסופו של דבר מי משנה את העולם? הצעירים! 
יש פרויקט שאני עושה באחד מבתי-הספר בעיר עם קבוצה של 

בנות ולומדת על בשרי כמה זה נותן להעניק לאחרים.

בכל אחת מאתנו יש מנהיגה, חשוב לדעת למצוא זאת בעצמך, 
החולשה  נקודות  ואת  החוזקה  נקודות  את  לאתר  שנדע  חשוב 
שבנו ונמנף אותן למקום חיובי. אני, למשל, מגישה בטלוויזיה 
וכותבת באתר של בני נוער. יש לי תעודת עיתונאי ואנו מקיימים 
בבית- שלומדים  הצעירים  העיתונאים  כל  את  שמאגד  איגוד 

בית-הספר  ואת  האיגוד  את  האיגוד.  נשיאת  כשאני  הספר, 
התקשורת  איגוד  יו"ר  הלפרין,  נוח  פרופ'  מנחה  לעיתונאים 

והעיתונות בישראל.

אתן בנות צעירות, האם מלחמה על מעמד האישה הוא נושא 
רלוונטי עבורכן? מה מניע אתכן לבנות את דור העתיד?

הנוער  ובני  כאובייקט,  בתקשורת  מוצגות  נשים  היום  זוהר- 
מושפעים מכך. אם אנו לא נעשה את השינוי, ככה נגדל להיות. 
לעשות  יכולה  לא  אני  בחורה  שאני  שבגלל  שומעת,  כשאני 

משהו, אני דווקא רוצה להראות אחרת. 

שנהב- צריך לשנות מבפנים. בעוד כמה שנים ארצה להיות אמא 
לילדים ואישה בעלת קריירה, ואני מודעת לקושי ולקונפליקט 

האינסופי שבכך.

שלנו  הרצון  ומורכב.  ארוך  פה  עוברות  שאנו  התהליך  אלן- 
זאת  למנהיגות  אחרות  נשים  ולהפוך  מנהיגות  נשים  להיות 
תחושה שבוערת בנו. זה רצון עז לשנות את החברה שבה אנו 

חיים, לשבור את הסטיגמות ולעשות שינוי לטובת דור העתיד.

סתיו- אם לא עכשיו, אימתי? אני רוצה לדעת שאגיע למקומות 
שאני שואפת אליהם.

איך אתן רוצות לראות את מקומן של הנשים בחברה?

להיכנס  צריכות  הן  בהנהגה,  נשים  יותר  לראות  צריך  אלן- 
ומקצועות  פוליטיקה  כמו  בהם  אותן  רואים  לתחומים שפחות 
טכנולוגיים ומדעיים. חורה לליבי שבפרויקט הרובוטיקה מתוך 

חמישים ושבעה תלמידים, סתיו ואני הבנות היחידות.

שנהב- זה לא לומר לגברים "אתם לוקחים לנו את המקום", אלא 
לדחוף את עצמנו, להרוויח את המקום שלנו ביושר וגם לסחוף 

אתנו בנות נוספות. 

בחברה  מפתח  בתפקידי  נשים  לראות  רוצות  אנו  זוהר- 
הישראלית. לראות את עצמנו כשוות ערך לגברים. היום, ישנם 

מקומות שבהם נשים צריכות להלחם על מקומן.

ולזכות  מהפך  לעשות  אלא  להלחם,  לא  היא  המטרה  אלן- 
בשיתוף פעולה מהגברים ומתמיכתם.

שהיא  מה  את  לעשות  צריכה  אישה  שכל  מאמינה  אני  סתיו- 
נשים  וסטריאוטיפים.  סטיגמות  לשבור  צריך  ורוצה.  אוהבת 

יכולות להשתלב ולהנהיג בכל תחום.

אתן חושבות שיש לכן כוח לתרום לקידומן של נשים מובילות 
בחברה הישראלית ולהביא לשינוי?

רוצות  אנו  אם  בעצמך.  להאמין  זה  הראשון  הדבר  כן.  אלן- 
לעשות שינוי ולגרום לתופעה חדשה, אנו צריכות לפעול. הדור 
הצעיר צריך לקחת את הדברים בידיים שלו, לקחת יוזמה, לא 
את  בשבילו  ויכשיר  בשבילו  שיעשה  הבוגר  הדור  על  לסמוך 

הדרך.

וחיים  האייפד  דור  שאנו  הנוער,  בני  על  סטיגמה  יש  שנהב- 
כאן,  לתרום.  יכולות  שאנו  להוכיח  באות  אנו  ודווקא  בבועה, 
ותמיכה  כלים  מקבלות  אנו  צעירים  לשגרירים  בבית-הספר 

להוביל שינוי.

מה זו מנהיגה עבורכן?

אלן- מנהיג זה אדם שמוביל קבוצה למטרה מסוימת. מבחינתי, 
המטרה היא לשנות משהו לטובה בתדמית של המדינה, ברמה 

הלאומית. יש לנו מטרות שהן גדולות לנערות בגילנו. 

שנהב- להיות מנהיגה זה לדעת להוביל ולסחוף אחרייך אנשים, 
אבל גם לדעת להעצים תחתייך אנשים ולתת להם סמכויות.

אלא  בשבילה,  שיעשו  מחכה  שלא  מישהי  זו  מנהיגה  זוהר- 
לוקחת פיקוד, עושה בעצמה ומשמשת דוגמה אישית.

סתיו- מנהיגה היא מישהי שמקשיבה לאחרים אבל גם לעצמה, 
מישהי בעלת אחריות שמוכנה להלחם עבור מה שהיא מאמינה.

את  מקבלים  והחברים  המשפחה  הקרובה-  סביבתכן  כיצד 
הפעילות שלכן?

שנהב- ההורים מאוד התרגשו כשראו את פאנל הפתיחה.
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קהילה  יום  "הדר"  בבית-הספר  נערך  פברואר  בחודש 
לפעילויות  בית-הספר  תלמידי  נחשפו  זה  ביום  ומשטרה. 
כוחות  ועל-ידי  המשטרה  על-ידי  שמתבצעות  השונות 
ההצלה. התלמידים זכו להכיר את המשטרה כגוף שתפקידו 
לעזור, לסייע לתושבים ולדאוג לאכיפתם של החוקים, על-

מנת שנוכל לחיות במקום בטוח עם איכות חיים גבוהה. 
ברחבי בית-הספר הוצבו עשר תחנות - יחידת החבלה, משמר 
הגבול, סיירת משולבת, ניידות סיור, שיטור קהילתי, מד"א, 
אופנועים,  סיירת  פלילי,  זיהוי  אש,  כיבוי  עירוני,  וטרינר 

תנועה ויחידת יס"מ. 

שאין  ומיוחדת  מחכימה  לחוויה  שותפים  היו  התלמידים 
התלמידים  מודעות  את  להגביר  במטרה  זאת  כל  כדוגמתה.  

למוגנות, לביטחון ולבטיחות.     
המשטרה  בין  שנבנה  עמוק  מקשר  חלק  היא  זו  פעילות 
לקהילה ובין המשטרה למערכת החינוך. קשר חשוב זה יש 

להעצים ולפתח למען כולנו.

בית-הספר מודה ליחידות שנטלו חלק ביום השיטור, ותודה 
מיוחדת לשוטר הקהילתי מורדי זריהם, שייזם, תכנן והביא 

לידי ביצוע יום חוויתי ומרגש זה. 

יום שיטור קהילתי בבית-הספר "הדר"
"חשוב לנו לחנך את הילדים, כבר מגיל צעיר, לשמירה על החוק, ללקיחת אחריות על 

הקהילה ולהתנדבות"   מוטי ליסיצקי, חבר הנהגת הורי בית-הספר "הדר"
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החברים אומרים לי שאני סוג של "מנהלת את העולם" ופונים אליי 
כשצריך להזיז מועד של מבחן או טיול. החברות תומכות ועוזרות 
הצילומים  בגלל  שיעורים  מפסידה  כשאני  חומר  להשלים  לי 

לתוכנית.

סתיו, אלן וזוהר- יש תמיכה רבה מהמשפחה ומהחברים, ורחל 
היא התמיכה הכי גדולה שאנו מקבלות. היא המנהיגה שלנו.

וזמן  לימודים  לצד  פעילותכן  את  לשלב  מצליחות  אתן  כיצד 
לבילוי עם חברים?

אלן- נשים יכולות לעשות כמה משימות בו זמנית ובצורה יעילה. 
לשגרירים,  בית-הספר   - הראש  על  הרבה  לנו  יש  נערות  בתור 
וכדומה. אנו מצליחות  הלימודים, המגמות, פרויקט הרובוטיקה 

לעשות הכל, כי אנו לא עושות זאת מחובה אלא מרצון. 

שנהב- אני חושבת שהכל מתבסס על היכולת לתמרן.

אתן חושבות איך לעצב את דור העתיד, מה לגבי העתיד האישי 
שלכן?

אלן- אני רוצה להיות מתכנתת בחברה, ומצד שני מושכת אותי 
מאוד הפוליטיקה, להיות שגרירה.

שירות  לשנת  טכנולוגית  עתודה  בין  לשלב  אנסה  בצבא  סתיו- 
בהסברה  לעסוק  אותי-  שמושכים  הדברים  שני  אלה  בהסברה. 

ישראלית ולעבוד בתוכנה.

שנהב- אני רוצה לעסוק בתחום התקשורת ורוצה להגיע לתפקיד 
משמעותי במערכת חדשות רצינית.

זוהר- חשוב לי להיות מנהיגה, להצטיין ולהצליח.

עניינית  בצורה  האו"ם  לנציג  פניתי  באו"ם,  נאמתי  כאשר 
ודיפלומטית והרגשתי לא פחות טובה משגרירים בוגרים ומנוסים 
גבוה  הכי  ולשאוף  שגרירה  להיות  לעצמי  הצבתי  שם.  שהיו 

שאפשר.

מהו המסר שאתן רוצות להעביר?

שנהב- המסר שאנו רוצות להעביר הוא שלכל אחת יש את הכוח 
לשנות.

זוהר- הדלת תמיד פתוחה בפרלמנט שלנו לכל בת מכיתה ט' עד 
יב' שרוצה העצמה או שואפת להיות מנהיגה, ואנו מזמינות בנות 

נוספות להצטרף.

המשך מעמוד הקודם < 

יםזוהר מאור נואמת באו"ם
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שעות פתיחה: א'-ה' 06:00-20:00
יום ו' 06:00 עד שעה לפני כניסת השבת

רח' לוחמי הגיטו 36 פתח-תקווה
טל': 03-9192677, 054-7720300
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גם  אך  ושגשוג,  צמיחה  בחובו  טומן  בארץ  העבודה  עולם 
תובעניות, תחרותיות, נוקשות ואף אפליה.  

אלו  ותנודות  ולשינויים,  למשברים  חשוף  העבודה  שוק 
פוגעות בביטחון הסוציאלי של העובדים ובמיוחד בזה של 
הנשים. על אף שאנו חיים במאה העשרים ואחת, נשים עדיין 
מופלות לרעה במקום עבודתן: בשכר, בתנאים, באפשרויות 
בסוגי  כדין,  שלא  בפיטורים  לעבודה,  בקבלה  הקידום, 

משרות שאליהן אינן יכולות להגיש מועמדות וכדומה.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר אפליה בין עובדים ובין 
דורשי עבודה.

מחויב  עצמו  למצוא  עלול  החוק,  תנאי  על  שעובר  מעביד, 
בפיצוי שגובהו ייקבע על ידי בתי הדין לעבודה, ללא הוכחת 

כל נזק.

אפליית נשים במקום העבודה ופגיעה בזכויותיהן יכולות 
לבוא לידי ביטוי בתחומים ובמצבים שונים:

האישה  הסכמת  ללא  פיסיות  נגיעות   - מינית  הטרדה    	
וכפייה מינית )מצד מעסיק או עובד(, הצעות מיניות חוזרות 
חד  היא  אם  )אף  מבזה  התייחסות  מעסיק,  מצד  ונשנות 

פעמית( והתבטאויות מיניות חוזרות ונשנות.

	  שכר לא שווה לעובד / עובדת - שעובדים באותה עבודה 
או בעבודה שוות ערך.

	  היריון - אישה מחויבת להודיע למעסיק על היותה בהיריון 
רק מהחודש החמישי להריונה. מרגע שהודיעה למעסיק, לא 
ניתן להעסיק אותה בשעות נוספות, בלילות ובשעות מנוחה. 

היא זכאית להעדר לצורך בדיקות הקשורות להיריון.

לפחות  אצלו  שעבדה  בהיריון  אישה  לפטר  אסור  למעסיק 
חצי שנה לפני שהרתה, אלא באישור משרד התמ"ת.

זכאית  אישה  הלידה  לאחר   - ואחריה  לידה  חופשת   	
אצל  שעבדה  עובדת  בחוק.  הקבוע  פי  על  לידה  לחופשת 

יציאתה לחופשת לידה, רשאית  המעסיק שנה רצופה, טרם 
אסור  למעסיק.  בכתב  בהודעה  הלידה  חופשת  את  להאריך 
יום   60 ואף  הלידה  חופשת  במהלך  אישה  לפטר  למעסיק 
לאחריה )אלא בתנאים מיוחדים(. אסור למעסיק לפטר אישה 
בזמן חופשה ללא תשלום לאחר לידה ואף 60 יום לאחריה, 
עבודתה  למקום  שחזרה  עובדת,  התמ"ת.  באישור  אלא 
במשך  להעדר  רשאית  לידה,  חופשת  לאחר  מלאה  במשרה 

ארבעה חודשים שעה ביום, כדי להניק את תינוקה.

עובדת   - גופית  חוץ  הפרייה  וטיפולי  פוריות  טיפולי   	
רשאית להעדר ממקום עבודתה לצורך טיפולי פוריות על פי 
הקבוע בחוק, אך עליה להודיע על כך למעביד מראש. ימים 

אלה נחשבים ימי מחלה.

צרכיהן  ועל  הנשים  על  להגן  היא  המגן  חוקי  תכלית 
לנשים,  להעניק  חובה  המעסיקים  על  ולהטיל  המיוחדים, 

ולעובדים בכלל, את הזכויות המגיעות להם.

המידע שלפניכם הנו כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות 
כלפי  כלשהי  באחריות  נושאת  אינה  המחברת  משפטית.  דעת 
הקוראים, ואלה נדרשים לקבל ייעוץ משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה 

המסתמכת על הדברים האמורים.

עמדי על זכויותייך!
זכויות נשים בעבודה  עו"ד אימבר גולן פרטוש

עו"ד אימבר גולן פרטוש, מנהלת פורומים בנושא הביטוח 
הלאומי ומימוש זכויות רפואיות, איכילוב 18 פתח תקווה  

 03-9303334 / 054-4622230
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לשיפור  שפועל  התנדבותי,  נשים  ארגון  הוא  "הדסה-ישראל" 
החיים בישראל בתחומי קידום הבריאות, החינוך, קליטת עלייה, 

מעמד האישה, הילד בסיכון והאישה בסיכון. 

סניפים  עשרים  מעל  ומונה  בשנת 1983  נוסד  "הדסה-ישראל" 
ברחבי הארץ.  

נשים  שבע  וכלל   1996 בשנת  פעולתו  את  החל  "רותם"  סניף 
כהונתה  בתום  פומרנץ.  אהובה  כיהנה  הסניף  כנשיאת  בלבד. 
שימשו בתפקיד שושי הוברמן, אילנה רוקח וחניתה ורד שתרמו 

רבות לסניף.   

היום הסניף מונה כשישים חברות שמשתלבות במיזמי התנדבות 
של "הדסה-ישראל" בפתח-תקווה, ומשתפות פעולה בפרויקטים 

התנדבותיים עם מתנ"ס "עולמות" ובבית-החולים "גהה". 

"ניצני אוריינות", פרויקט הדגל של הסניף, פועל מזה שלוש-
שגרים  בסיכון  ילדים  למען  עמישב,  במתנ"ס  שנים  עשרה 
היסוד  מושגי  את  לילדים  מקנה  החובה  גן  גננת  בשכונה. 
למעבר  אותם  ומכינה  ובחשבון  בכתיבה  בקריאה,  הבסיסיים 

לכיתה א'. לעזרתה מתנדבות כעשר חברות "רותם", שממשיכות 
המיומנות  לרכישת  עד  א',  לכתה  שעלו  הילדים,  את  ללוות 

הנדרשות. 

השנה התחלנו לפעול בפרויקט נוסף; חגיגת ימי הולדת לילדים 
טעוני  באזורים  שנמצאים  צהרונים  במסגרת  א'-ג'  בכיתות 
יום  לעוגת  דואגות  הילדים,  את  מפעילות  המתנדבות  טיפוח. 

הולדת ולכיבוד ומעניקות לילד מתנה מ"הדסה-ישראל".

לחג  בסמוך  שנתי  בזאר  מקיימות  "רותם"  סניף  נשות  בנוסף, 
פסח, הפנינג שנתי שכולל תצוגת אופנה, תכנית אומנותית ודוכני 
מכירה, בערב שבועות מארחות המתנדבות לברנץ', בט"ו בשבט 

עורכות סדר מסורתי וכן מארגנות טיולים ומסיבות. 

ההכנסות מהאירועים מיועדות לתרומה לילד בסיכון, כשהשנה 
ילדים בבית- נמרץ  התרומה הארצית מיועדת למחלקת טיפול 

החולים "הדסה". 

אחת  נערכים  פתח-תקווה,  "רותם"  סניף  הדסה,  נשות  מפגשי 
לחודש בבית המתנדב בעיר.

זה היה רק עניין של זמן עד ש"מניין משתף" יוקם בעירנו פתח-
תקווה בשכונת כפר גנים.

ונשים  גברים  של  קהילה  היותו  בעצם  מיוחד  משתף"  "מניין 
כלל  את  שמשתף  בית-כנסת  שבמרכזה  דתיים-אורתודוקסים, 
ובניהול  התפילות  בניהול  הקהילה,  נשות  את  גם  מתפלליו, 

הקהילה - והכול במסגרת ההלכה.  

מניינים אורתודוקסים משתפים קיימים שנים רבות בירושלים, 
בהם "שירה חדשה", "הקהל" ו"ידידיה", כשלכל קהילה יש את 
הייחודיות שלה. בעקבות קהילות אלו, הוקמו בשנים האחרונות 
מניינים דומים גם במודיעין, בתל אביב, במזכרת בתיה, במעלה  

גלבוע, ברעננה, בשהם, בגבעת שמואל, בכפר- אדומים ועוד.

מניינים אלה חרטו על דגלם שותפות פעילה של נשים בתפילה 
בציבור, תוך נאמנות להלכה על-פי היהדות האורתודוקסית.

בשכונת כפר גנים התארגנה קבוצה להקמת מניין משתף, מתוך 
מציבור  שבוקעת  אנרגיה,  היום  יש  הדתית  בחברה  כי  הבנה 

שמבקש ליצור שינוי מגדרי בכל הקשור למיקומה של האישה 
בבית-הכנסת ובפעילות הקשורה בתפילה בציבור.

הכוונה היא להעמיד את המניין על תילו בקרוב )לקראת הימים 
ההלכתיות  הסוגיות  ליבון  תוך  לכן(,  קודם  לא  אם  הנוראים, 

והגדרתן.

מהלך זה מקבל ליווי והדרכה רוחנית הלכתית של הרב פרופ' 
דניאל שפרבר, נשיא המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר-

אילן, שמלווה מניינים משתפים ברחבי הארץ.

פרופ'  הרב  של  פגישה  התקיימה  האחרונה  התקופה  במהלך 
דניאל שפרבר עם חברי הקבוצה בכפר גנים, שבה ענה לשאלות 

ומקורות הלכתיים בנושא.

לפני מספר ימים התקיים כינוס רב משתתפים של חברי הקהילות 
מכפר גנים, שהם וגבעת שמואל, בהשתתפות הרב פרופ' דניאל 
שפרבר, ובה הציג את הנושא וענה לשאלות תוך הסתמכות על 

אדני המקורות ההלכתיים. 

למעוניינים, מומלץ להיכנס לדף הפייסבוק- מניין משתף כפר 
גנים- ולהשאיר פרטים, כדי שנוכל לגבש את הקבוצה להמשך 

הדרך.

"חלום חלומות נשגבים 
ותרגמם לשפת המעשה" 

/ הנריאטה סאלד   
נשות "הדסה-ישראל", סניף "רותם" פתח 

תקווה- עם הפנים לקהילה  שרה רהב, 
נשיאת סניף"רותם" בשלוש השנים האחרונות

"מניין משתף"  
בשכונת כפר גנים בפתח-תקווה פועלים 

למען הקמת מניין שיוויוני  קהילת מניין משתף 
כפר גנים
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מאת: ענת זפרנימשפחה בהתבגרות

הילדה  את  מגדירה   ,13.5 לבת  אם  בדוי(,  )שם  אורית 
גמורה- "היא לא עושה כלום בבית, את האצבע  כאגואיסטית 
אחר- מהעבודה,  חוזרת  אותי  לראות  יכולה  היא  מזיזה.  לא 

תכיני  'אמא  בקול מתפנק:  לבקש ממני  היסוס  ובלי  הצהריים, 
לי סלט'. מתנהגת כבת שלוש ומתייחסת אלי כאל משרתת. אני 
על  עצמי  את  הלקיתי  ויכוחים,  בינינו  היו  רב  זמן  מתפוצצת! 
חוסר גבולות וחוסר חינוך..., ואז קרה משהו ששינה את עולמי; 
חליתי והייתי מרותקת ימים שלמים למיטה. לפתע, הילדה שלי 
התגלתה במלוא בגרותה; ביצעה את כל מטלות הבית שהיו עד 
ראש  חפיפות  )כולל  הצעירה  באחותה  טיפלה  באחריותי,  כה 
מצבי.  על  להקל  כדי  הכל  ועשתה  בית(  בשיעורי  עזרה  ומתן 

הופתעתי. תוכלי להסביר לי?"

בני נוער אמורים להיות עסוקים בעצמם, כך הם מגבשים זהות, 
שלהם,  האגואסיטיות  להיות.  רוצים  הם  ומה  הם  מי  בודקים 
בעצם, "בונה אישיות". בנוסף, אנחנו חיים בעידן מאוד מפנק, 
שלא מציג בפני המתבגרים את הצורך שלנו ושל החברה בעזרה, 

ומאפשר להם למתוח את הילדות עד לגילאי הגיוס.

לאורית, השבתי, שאין ואקום ביקום. כשאדם לא מסוגל למלא 
היא  לכך  טובה  דוגמה  אותו.  לוקח  אחר  אדם  מסוים,  תפקיד 
יום אחד לכיתה, תלמיד  כיתה- כשהתלמיד המפריע לא מגיע 

אחר תופס את התפקיד.  

לבתה של אורית היה מודל נפלא לחיקוי; אמא חרוצה, משקיעה 
הם  האמת  וברגע  ספגה,  היא  האלה  הדברים  את  ואכפתית. 
נשלפו. אז האם צריך להיות חולה על-מנת לקבל עזרה? וודאי 
שלא! כל מה שצריך הוא להחליט על מטלות הבית ולחלק אותן 
בין כל בני המשפחה. רצוי לתת לילדים לבחור,  שווה בשווה 
השבוע,  לבצע  מעדיפים  שהם  אלו  את  המטלות,  שלל  מבין 
ולהחליף מטלות בשבוע שאחריו )שיטת ההגרלה עובדת נפלא- 

כותבים על פתקים את המטלות, וכל אחד מרים פתק(.

גלעד )שם בדוי(, נער בן 16, שסבל מדימוי עצמי נמוך ומהצקות 
למד"א.  בהמלצתי  התנדב  ללימודים,  מחבריו  ונשנות  חוזרות 
תוך פחות מארבעה חודשים חל שינוי עצום במעמדו החברתי, 

שהתבטא בין היתר בהרזייה, בכושר גופני ובשפת גוף זקופה.

גלעד הרגיש חסר ערך, לא היו לו חברים ולא היתה לו הזדמנות 
להתנסות באינטראקציות שיאפשרו לו להראות מי הוא באמת. 
עצמה  על  שחזרה  מנטרה  הייתה  אותי"  מכיר  לא  אחד  "אף 
במפגשים איתי. פעילות במקום שבו אף אחד לא הכיר אותו, 
במקום שבו יש לו אפשרות לתרום ולתת, איפשרה לו ללמוד 
על הכוחות האמתיים שקיימים בו ולזקוף קומה - תרתי משמע.

תנו לבני הנוער משימות ועזרו להם לחפש מקומות שבהם יחושו 
בעלי תועלת. 

הם הרבה פחות אגואיסטים ממה שנדמה לנו!

בתחילת שנות השבעים היא הייתה אחת מהסולניות הבולטות 
של להקת פיקוד מרכז, ומאז לא הפסיקה לשיר. החודש נהנינו 
לשמוע את דורית ראובני כאן, בשכונה שלנו, במתנ"ס "עולמות".

"יש  זכרונות",  צובר  "אדם  כמו-  ואהובים  יפים  שירים  לצד 
היום",  ו"היום  "מתוק התפוח"  מן הבקעה",  "האיש  פרחים", 

שרה ראובני מחרוזת שירי רועים וצרור שירים בלדינו.

פעם  מדי  שעלה  מנדל,  יעקב  בעלה,  הופיע  ראובני  של  לצדה 
לבמה והצחיק את הקהל באמירות משעשעות ובבדיחות, ואף 

חטא בשירה עם "הבן יקיר לי".

רגע מיוחד היה, כשראובני ובעלה שרו יחד את "והיא שעמדה".

דורית  של  בנם  מנדל,  אסי  ובשירה,  בנגינה  ליוו  המופע  את 
ראובני ויעקב מנדל, וחברו לירז אורפז. 

דורית ראובני חתמה את הופעתה בשיר הקצבי, "אמור דה מיס 
ופצח  רגליו  על  קם  בשירה,  להשתתף  שנהנה  והקהל,  אמור", 

בריקוד.

תודה רבה לצוות מתנ"ס "עולמות".

מתבגרים ונתינה- יש חיה כזאת?
עם קצת עידוד ומתן הזדמנות, נגלה שגם מתבגרים פנויים לנתינה

"הללויה" עם דורית ראובני
הזמרת דורית ראובני הפליאה בשירתה 

במתנ"ס "עולמות"   אילת שדה

ענת זפרני מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך
 www.anat-zafrani.co.il ,מנחת קבוצות הורים
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מאת: דנה קוזניצקי השפית הקטנה

מפרום טריפוליטאי 
מצרכים:

4 תפוחי אדמה קלופים

	   לתערובת הבשר:

חצי קילו בשר בקר טחון 

רבע צרור עלי פטרוזיליה קצוצים

רבע צרור עלי כוסברה קצוצים

2 ביצים

חצי כוס פירורי לחם

2 כפות פפריקה מתוקה

כף כמון 

מלח, פלפל לפי הטעם

	   לבלילה:

מעט קמח

ביצה

	   לרוטב: 

בצל גדול, קצוץ ומטוגן

רבע צרור עלי פטרוזיליה קצוצים

רבע צרור עלי כוסברה קצוצים 

2 כפות פפריקה מתוקה

כף כמון

מלח, פלפל לפי הטעם

2 שיני שום קצוצות

8 עגבניות חלוטות, קלופות ומגוררות 
בפומפייה 

3 כוסות מים

עלי סלרי שלמים

אופן ההכנה:
1. מערבבים את כל מרכיבי תערובת 

הבשר ומניחים בצד.

תפוחי- בפרוסות  חתכים  יוצרים    .2
פרוסות(  לשתי  לניתוק  עד  )כמעט  האדמה 
לגוון  )כדי  בשר,  מוסיפים  שנוצר  כשברווח 
חציל,  בפרוסות  האדמה  תפוחי  את  להחליף  אפשר 

ואפילו בפרוסות גזר או כרובית(.

3. טובלים את החתיכה הממולאת בבלילה ומטגנים קלות.

4.  מרתיחים את מרכיבי הרוטב )למעט עלי הסלרי( ומנמיכים 
את הלהבה.

בעלי  "מכסים"  לרוטב,  האדמה  תפוחי  את  מוסיפים    .5
הסלרי ומבשלים עד שתפוחי האדמה מתרככים )כשעה(.

בתאבון!

שיא  כיום   2007 משנת  שמתקיים  טובים",  מעשים  "יום 
לעשייה התנדבותית, קהילתית וסביבתית, הוא פרויקט הדגל 

השנתי של עמותת רוח טובה.

במסגרת "יום מעשים טובים", מתנדבים מוזמנים להשתתף 
בפעילות התנדבותית, ליהנות מאירועים בסימן עשיית טוב 
וערבות הדדית, ולקחת חלק באלפי פרויקטים התנדבותיים 

שקורמים עור וגידים בכל רחבי הארץ. 

"יום מעשים טובים" השמיני, יתקיים בישראל ב- 11 במרץ 
.2014

במידה שתחליטו להתנדב בתחום הבישול )קשישים, נוער-
וכדומה(, הנה "המנה המרגיעה בעולם", כמו שרק  מצוקה 

הטריפוליטאים יודעים לעשות. 

ממפרום לנתינה
מפרום טריפוליטאי - מנה מחממת לבבות ל"יום מעשים טובים"
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. . ן המצלמה. נתפסו בעי

למרות החורף הקייצי,

האשכוליות של משה תושב השכונה
גדלו השנה לתפארת כפר גנים.

צילום: דורון קורן

שרה שרה לפוצ'ו -
שרה גולן, תושבת השכונה,
נתפסה מטיילת עם פוצ'ו החמוד.

צילום: דורון קורן
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ילדת בשעה טובה! כולם סביבך מאושרים, מתרגשים, באים 
לבקר, שואלים לשלומך - את עונה: "בסדר" ומצליחה אפילו 
לחייך. למי שמוכן לשמוע, את מעזה לומר שגם: "לא קל", 
זה  תראי,  את  מדהים,  זה  אבל  "נכון,   - שומעת  את  אז  אבל 
- לא ממש מבינה על מה  גדול שיש". אבל את  הכי  האושר 
הם מדברים. רק לפני מספר ימים ילדת, וחיכית, כל-כך חיכית 
לרגע הזה שבו יניחו את התינוק על גופך ותתאהבי בו, תרגישי

את החיבור המיידי הזה, כמו שחברותייך סיפרו לך שקורה, 
כמו שרואים בטלוויזיה. אבל במקום זה, הלידה הייתה קשה, 
את עייפה ואין לך זמן להשלים את שעות השינה, ולמה? כי יש 
יצור קטן שזקוק לך כל הזמן, שבלעדייך הוא יהיה רעב. למה 
חמוד,  הוא  נכון,  עליו?  מה שדיברו  כל  את  מרגישה  לא  את 
כל-כך.  אותו  אוהבת  מרגישה שאת  לא  את  אבל  ושלך.  קטן 
אולי דואגת, מחבבת, אבל לא אוהבת! הוא אפילו די מפריע 
לחיים שלך. החופש שהיית רגילה אליו, הפגישות עם החברים 
אחר הצהריים, הבילוי עם בן זוגך, הספונטניות, השינה... כל 
ליום  נגמר ביום אחד, כאילו לא היו תשעה חודשי הכנה  זה 
חדשים,  כאבים  מופיעים  ציפית,  שלו  האושר  במקום  הזה. 
קינאה,  )גם שלך(,  בכי  יום,  רודף  חוסר שינה, תחושה שיום 
התינוק  על  עליו,  כעס   - וגם  לעבודה  בעלך שהולך  על  כעס 

הקטן וחסר האונים הזה.
מעזה  את  כנות,  של  ברגע  מיואשת,  ממש  כשאת  ולפעמים, 
לשאול רק את עצמך: "בשביל מה הייתי צריכה את זה? לא 
יכולתי לחכות עוד כמה שנים?", אבל אז את נזכרת בבקשה 
של אביך להפוך אותו לסבא כל עוד הוא יכול לרוץ ולהשתולל 
זה  נזכרת באותן חברות שסיפרו לך כמה  עם הנכד המיוחל, 

מדהים.
את תוהה - "באמת? רק אצלי זה ככה?", "מה לא בסדר בי?" 
ברגע זה נכנס לחייך רגש מוכר בעוצמה שלא הייתה מוכרת לך

קודם לכן - רגשות אשם! שמעת שזו נחלתן של כל האימהות, 
אבל לא האמנת שזה יגיע כל-כך מהר. את מרגישה שאף אחד 

לא הכין אותך באמת לכל המערבולת הזו, לאפשרות שיהיה 
גם לא קל, שלא תיהני מכל רגע, שלא תתאהבי מיד ושזה יהיה

קשה לאבד את צורת החיים הישנה והמוכרת.

אימהות יקרות, לידה של תינוק חדש מסחררת ומפגישה עם 
זה  מסוים,  פן  הוצג  זו  בכתבה  ומחשבות.  רגשות  של  מגוון 
שפחות מדברים עליו ופחות נותנים לו מקום. חשוב להבין כי 
גם חלק זה קיים והוא נורמלי, טבעי והוא חלק מההסתגלות 
אחרי  דכדוך  שחוות  רבות  נשים  ישנן  האימהות.  לתפקיד 
הלידה ובמקרים מסוימים אף דיכאון, וחשוב להיעזר באנשי 
לבקש  תהססו  ואל  לעצמכן  הקשיבו  טיפול.  לצורך  מקצוע 

עזרה מהסובבים אתכן.
שיהיה במזל טוב ורק בריאות!

מאת: רינת רופא גורי בדרך הרגש

מיתוס האימהות
תינוק ראשון - אני הכי מאושרת בעולם!??

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

rinatguri@gmail.com / 054-3972187
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לחשיבות  מודעים  אינם  והחתולים  הכלבים  מבעלי  רבים 
על  ההולכים  בקרב  והשיניים  הפה  בריאות  על  שמירה  של 
ארבע, בעוד אלה עלולים לסבול מהצטברות אבן שן, איבוד 
שיניים וריח רע מהפה. בעלי החיים, בניגוד לבני האדם, לא 

מתלוננים על כאב, ולכן הדרך הטובה ביותר היא מניעה. 
 40-30% ש  מאחר  במיוחד,  בעייתי  המצב  בחתולים 
מווירוסים  כתוצאה  שיניים  ממחלות  סובלים  מהחתולים 
לכיבים  צעיר  בגיל  כבר  שגורמים  וקלצי,  הרפס  כמו  שונים 
ולדלקות חניכיים בחלל הפה. מחלות אלו נפוצות בחתולים 
אינם  החתולים  הפה.  בחלל  ולכאב  אכילה  לחוסר  וגורמות 
מראים כאב עד שמצבם הופך גרוע! לכן, חשוב מאוד לבדוק 

את חלל הפה בכל טיפול שיניים שיגרתי אצל וטרינר.
לגבי כלבים, רוב המחלות שקשורות לחלל הפה הן כתוצאה 
מריקבון או מהצטברות של אבן על השיניים שגורמת לנסיגת 

חניכיים, להצטברות חיידקים בחלל הפה ולריח רע.
בעיות שיניים נפוצות בעיקר אצל גזעים קטנים, בגלל מבנה 
הפה הקטן והשיניים הצפופות. ישנם גזעים שבעיות שיניים 

אצלם הם על רגע גנטי.

ניתן למנוע היווצרות פלאק ודלקות חניכיים בכלבים: 
מיוחדות  כופתיות  ומתן  יבש  מזון  של  אכילה  על-ידי   	

שעוזרות להוריד את הפלאק.
	  על-ידי צחצוח שיניים באופן קבוע בעזרת מברשת שיניים 

רכה ומשחת שיניים שמיועדת לכלבים.
צחצוח שיניים יום יומי, החל משהכלב גור קטן, יגרום לכלב 
להתרגל מהר יותר למגע באזור הפה והלשון והוא לא ינסה 

לנשוך.
	   בעזרת צעצועי לעיסה שמנקים את השיניים ואת החניכיים.
	  באכילת מזון קשה, כמו גזר, שיכול למנוע את הצטברות 

האבנית.

במידת הצורך יש לגשת לווטרינר ולשקול ניקוי שיניים תחת 
הרדמה.

מאת: רּבָה מיכל שורץ רבת פנים

ְלַמַען  ֱאלֶֹהיָך,  ה'  ָך  ִצוְּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ָך,  ִאמֶּ ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד  בֵּ "כַּ
ר ה' ֱאלֶֹהיָך  ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך, ּוְלַמַען ִייַטב ָלך ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאשֶׁ

נֵֹתן ָלְך" )דברים ה' ט"ו(

מצווה זו מחולקת לשניים-

ואם  אב  כיבוד  המוחלט.  בצווי  ראשיתה   -
ואישה  איש  כל  של  מוסרית  בחירה  אינה 
או התנהגות לפנים משורת הדין של ילדים 

כלפי הוריהם, זהו ציווי אלוהי.

לראות  מעניין  הסיבות;  השני  בחלקה   -
ההורים  אל  אחורה  מושכת  אינה  שהסיבה 

עצמם. אנו לא מכבדים הורים, כי הם הולידו אותנו, 
טיפלו בנו ואוהבים אותנו או כביטוי להכרת תודה, אלא אנו 
מכבדים אותם למען עתידנו, ובעצם- למען עתיד העם כולו. 

כדי שיימינו יהיו ארוכים וטובים על פני האדמה. 

מלאי  חיים  שהרי  שאיפה?  הוא  ימים  אורך  האם  אבל- 
משמעות, הישג, ובריאות- זו השאיפה! 

ערך.  הוא  ימים  אורך  עם,  של  בחייו  אולם, 
על-מנת שעם ישראל יזכה להתקיים לאורך 

ימים, עלינו לכבד את הורינו. 

כיבוד הורים הוא אחד מאבני היסוד של 
חברה מוסרית וערכית. כשאני מכבדת את 
הוריי, אני מכבדת את עברי ואת המסורת 
אני  הורים  כיבוד  בעצם  הגעתי.  ממנה 
נותנת משמעות ותוקף לחינוך שקיבלתי, וכך 

חוליה נקשרת בחוליה ודור לדור יביע אומר. 

המראה  היא  האדם  יולד  ממנה  האדמה  והאדמה? 
של חייו. כשיעשה טוב תיטיב עמו. וכשירע תמנע האדמה 

את טובה ממנו. 

הלוואי ונזכה לכבד הורים לאורך ימים ושנים.

"חולפים בראשי כל אותם השירים ששרו הורי 
ואנחנו שרים" / תלמה אליגון-רוז

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

המרפאה הווטרינרית רמת אביב מעלה את המודעות לנושא 
ב"חודש בריאות השן" ומזמינה אתכם, בעלי חיות-המחמד, 

לייעוץ ולבדיקת שיניים ללא עלות!

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

כבר צחצחתם שיניים היום?
על טיפולי שיניים לחיות המחמד, וכיצד 

תחסכו הרבה כאב, כסף וסירחון מהפה!
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לאחרונה טוענים כי אבדה הסמכות ההורית, וכי עלינו להיות 
תקיפים יותר ולהחזיר את המרות ואת הגבולות. אך בהנחה 
שהרגלים ושגרת יום שגורים בביתכם, חג הפורים הוא זמן 
מצוין להשגת שיתוף פעולה בדרך לא שגרתית. נצלו את החג 
כדי לשחרר ולהראות לילדיכם את הילד שבכם. מהר מאוד 
ושיתוף  יצטמצמו,  יום  היום  וקשיי  שהעימותים  תיווכחו 

פעולה והתנהלות מהנה יתפסו את מקומם. 

ניגש להתפתחוטיפים: 
שימו 	  והתגלגלו,  דגדגו  הרצפה,  על  הילדים  עם  שבו 

שתפו  כביסה,  לעשות  דחוף  ואם  וקפצו,  רקדו  מוסיקה, 
אותם ושיקלעו לסל...

אביזר 	  לקחת  או  מחופשים  לגן  להגיע  לילדים  אפשרו 
מארגז התחפושות מדי יום ולא רק ביום החג. 

כל 	  לישון  ולכו  בסלון  מזרונים  שימו  אחד,  לילה  לפחות 
המשפחה יחד.

היום מותר לאכול מתחת לשולחן!	 
הערב 	  בארוחת  הקבועים  הישיבה  מקומות  את  החליפו 

הלילות.  באחד  ביניהם  מיטות  להחליף  לילדים  ואפשרו 
כמה  והיווכחו  הזוג  בן  עם  במיטה  צד  החליפו  אתם,  גם 
קשה לשנות הרגלים, וכמה חשוב ללמד את ילדינו להיות 

גמישים בחייהם.
כך 	  אותם.  ואפשרו  לרעיונות שלהם  והכי חשוב הקשיבו 

את  תעצימו  והערכה,  כבוד  מתוך  פעולה  שיתוף  תשיגו 
הילדים שלכם ותגבירו את ביטחונם ואת דימוים העצמי. 

חודש שמח ומבדח! 

הטור נועד לאפשר לקוראי העיתון להעשיר את הידע, לגלות דברים חדשים 
וליהנות מטיפים מקצועיים, אבל אינו תחליף לייעוץ מקצועי, אישי.

משנכנס אדר מרבים בשמחה
לצאת מהשגרה ולאפשר שיתוף פעולה מתוך הנאה

אלה זילברמן מוסמכת בהנחיית הורים ועבודה עם 
תינוקות, בעלת B.A בפסיכולוגיה, מנחת סדנאות במתנ"ס 

"עולמות" ומקיימת מפגשי ייעוץ אישיים. 050-6864772

אלה זילברמן התפתחוטיפ
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להלן מבחר שאלות ותשובות 

מהו ההבדל בין ביופידבק לנוירופידבק?

על  שמבוססים  טיפולים  לקבוצת  כללי  שם  הוא  ביופידבק 
מתן משוב לצורך למידה, שנוירופידבק הוא אחד מהם.

בטיפול בביופידבק המשוב ניתן בתגובה לביצועים גופניים 
כמו לחץ דם ודופק ומצריך למידה מודעת של המטופל. 

בנוירופידבק מתקבל משוב על פעילות המוח ללא  בטיפול 
קשר לשיתוף הפעולה של המטופל.

איזה אבחון עושים כדי להתחיל טיפול?

לפני תחילת כל טיפול עורכים סריקה של הפעילות החשמלית 
המוחית, ממש כמו בדיקת א.ק.ג ללב, שמטרתה לראות איזה 
אזור במוח אינו פועל בצורה תקינה. את התוצאות משווים 
לבסיס נתונים עולמי על פי מין וגיל )ניתן לאבחן מגיל 6(. 
טיפולי  פרוטוקול  בונים  וממנו  כמותי,  הוא  התוצאות  נתוח 

אישי לכל מטופל. 

איך עובדת טכנולוגיית נוירופידבק?

טכנולוגיית נוירופידבק מתבססת על מנגנון של משוב. אנחנו 
לפעול  המוח  את  מלמדים  וכך  למוח  חיובי  משוב  נותנים 
אמצעי  כל  אין  בנוירופידבק  הטיפול  בתהליך  תקין.  באופן 
כוח  מפעילים  לא  חשמלי,  זרם  שום  מזרימים  לא  חודרני: 
מגנטי ולא מכניסים לגוף חומרים. אפשר לדמות את תהליך 
הטיפול בנוירופידבק לילד שלומד לשחות. אנו מלמדים את 
התנועות ומחזיקים כדי שלא יטבע. כשהילד מצליח להחזיק 
עצמו מעל המים לבדו, זהו משוב חיובי שמעודד את המשך 
תירגול התנועות מקבע את  ביכולות.  ואת השיפור  השחייה 

הלמידה, ולכן אף פעם לא שוכחים איך לשחות.

בשאלות  לפנות  ניתן  הבא.  בגיליון  יידונו  נוספות  שאלות 
  emhaderech@gmail.com :לכתובת

טיפול בנוירופידבק  
אנשי מקצוע והורים רבים פונים בשאלות לגבי טיפול בנוירופידבק ומביעים פליאה על כי 

הטיפול אינו נפוץ בארץ כמו בארצות המערב  

מירב שקד טולידאנו - מנהלת מכון א"מ הדרך. 
המגשימים 20 פ"ת, 050-6818084 / 050-6279955

  מירב שקד טולידאנו
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מטפלות ובייביסיטר

אישי  -יחס  אורלי  משפחתון 
טיפול  משפחתית.  באווירה 
בשפע,  משחקים  מקצועי, 
שירה,  בתנועה.  פעילות 
חמה  ארוחה  דקלומים, 
ורפלקסולוגיה  עיסוי  ומזינה. 
אינפורמציה  לתינוקות, 
שוטפת לגבי כל ילד, קריאת 

סיפורים לפי נושאים. 
03-9339041

 + רב  ניסיון  עם  מטפלת 
בעבודה,  מעוניינת  המלצות 
מביה"ס  ילדים  הוצאת  כולל 

ושמירה על הילדים.
052-3345854

דרושים

בין  לצהרון  סייעת  דרושה 
 14:30 עד   12:30 השעות 
ומסוף אוגוסט עד שעה 17:00

שירלי: 050-8859795

דרושה מטפלת בגילאי 40 - 
50, אחראית וניידת, להוצאת 
כולל  לביתם,  מביה"ס  ילדים 

שעורי בית וחוגים ליד הבית, 
בין השעות 12:30 - 17:30.

גבי 052-5554302

מורים פרטיים

ורצינית,  אחראית  בחורה 
עם  בעבודה  ניסיון  בעלת 
ראשון  תואר  ובעלת  ילדים 
במשפטים, תתן לילדך הלומד 
)א'-ו'(  היסודי  הספר  בבית 
במקצועות  פרטיים  שיעורים 
החשבון והעברית בסכום של 

80 ש"ח לשעה. 
של  קבוצה  ותתגבש  במידה 
השיעור  יינתן  ילדים,   4 עד 
לשעה  ש"ח   55 של  במחיר 

לכל ילד.
לבירורים נוספים:

סיון- 050-8866240

מעולה  פרטית  מורה 
מחקר  שיטות  לסטטיסטיקה, 

ויישומי מחשב.
תואר שני בהצטיינות, ניסיון 
סבלנית  סטודנטים,  עם  רב 

ומקצועית!
כולל המלצות!

שרון- 054-2282278

שונות

לנשים בלבד!!!
ועיסוי  רפלקסולוגיה  טיפולי 
מתחים,  הפגת  להרגעה, 
הקלה על כאבים וריפוי הגוף 
בכירה  ממטפלת  והנפש, 

 052-8396043

נדל"ן

למכירה דירת 5 חדרים בזליג 
בס. קומה 4 על עמודים מתוך 
5 קומות. 2 דיירים בקומה. יש 
מעלית שבת. דירה משופצת, 
מטבח משודרג. מיזוג מרכזי.

ללא תיווך. 

מחיר 1,770,000 ש"ח )גמיש(. 
050-4078882

בהזדמנות !! 
גדולה  חנות  בקרוב  מתפנה 
במרכז  מ"ר(,   38( להשכרה 
 32 הגטו  בלוחמי  המסחרי 

בכפר גנים. 
מפרטי - ללא תיווך

7500 ש"ח לחודש + מע"מ.
054-3087888 קרן

מחפש דירת גן לקנייה בכפר 
תקציב  חדרים.   8-6 ג'.  גנים 

עד 2,700,000 ש"ח
טלפון: 050-8869999

איש קשר: משה

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

www.kfarganim.co.il
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udi1702@gmail.com

אודי לוינגר
עורך לשון מוסמך

052-5555300
• עריכת תוכן • עריכת לשון • הגהה  
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רשת גני ילדים, מעונות, צהרוניות, בתי ספר ותיכונים

פרטים והרשמה בגני הילדים או במשרד הראשי:

רח' וולפסון 10 פ"ת טל': 03-9315031
שעות הפתיחה:   א', ב', ד', ה':  8:00-15:00   
                                          ג':  8:00-18:30  

מרכז דרמה וחושים

מרכז מוזיקאלי

מרכז מדעי

חדר האוקינוס

                איכות של חינוך...
               

48  גנים  בכל רחבי העיר!
הישגים גבוהים בלימודים! 

חינוך לערכים ומסורת ישראל!
אין שביתות!

צהרונים מוכרים מהתמ"ת!
מוכנות לכיתה א'!

מרכזי העשרה מיוחדים ובלעדיים 

חדש!!!
גן ילדים

של ”מעין החינוך התורני“
בכפר גנים!

לגילאי 3-4!
הגן יפעל במתחם "שופ גנים"

ברחוב אבא אחימאיר 22,

במבנה מפואר שיותאם לצרכי הגן.
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שעות פתיחה חדשות: פתוח רצוף א‘-ה‘ 9:00-19:45 יום ו‘ 9:00-14:45 שבת: מצאת השבת - 21:45

מגוון מותגים לכל המשפחה
נשים, ילדים
גברים וספורט

 חנות 
המותגים 
הגדולה 
באיזור

    Nogaeinat1@gmail.com 073-2150831  'קיבוץ גבעת השלושה (בכניסה) טל

R

Group

COBRA


