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יולי 2014 גיליון מס'  53  - 

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

בניגוד לשנה שעברה, הפעם
השיבוץ לגני הילדים הסתיים בזמן 
צדוק בן משה  עמ' 4 

ילדי הגנים מציגים "חלום ישראלי" 
וב"בן גוריון" חושבים ירוק

צדוק בן משה ונציגי "בן גוריון"  עמ' 17

בית-ספר צומח חדש יחל 
לפעול במיקום זמני
אורנית ארביב   עמ' 16

פשוט חלום!

צומח לנו בית- 
ספר במערב!

ששש....שקט

מיחזור בחטיבת "בן גוריון" צילום באדיבות החטיבה

צילומים: מיה חבושה וצדוק בן משהתערוכת המיחזור "חלום ישראלי". 
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 

אילת שדה עורכת: 

צדוק בן משה  חברי מערכת: 

שירן רובינשטיין   

אורנית ארביב   

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,

הם הכי מיוחדים שיש, היצירה המופלאה ביותר שלנו.
הם מעשירים את חיינו, מעניקים להם טעם נפלא,

ומציפים אותנו בקשת רחבה של גווני רגשות עצמתיים
שלא חווינו לפני שנכנסו לחיינו.

הם מעסיקים אותנו ואת מחשבותינו,
מדאיגים אותנו ומאתגרים אותנו.

דרכם אנו לומדים על עצמנו ועל החיים בכלל;
אנו לומדים להתמודד, להכיל, להעניק, 

ולתת ללא ציפייה לתמורה.
ויותר מכל הם ממלאים את לבנו בגאווה, באושר ובאהבה אינסופית!

הילדים שלנו!

אנו ההורים תמיד משתדלים לעשות למענם את הטוב ביותר
על-מנת שיהיו בני-אדם ערכיים, טובים, מאושרים, מסופקים 

ומוצלחים.
אז נכון, אנו עושים גם טעויות בדרך ולא תמיד זה קל,

אבל הם שווים כל מאמץ!

חופשת הקיץ היא תקופה מאתגרת במיוחד.
בואו נעשה מאמץ מיוחד לשמור עליהם מכל סכנה.

אני שולחת מכאן תפילה לחזרתם במהרה הביתה 
של שלושת הבנים - נפתלי, גיל-עד ואייל, בריאים ושלמים.

                           
                                        חופשה נעימה!

                                  קריאה מהנה,
                                       שלכם

                                    אילת שדה

ayelet.sadeh@gmail.com                   
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מרפאת גנים - קניון גנים - רח' העצמאות 65, פ"ת.  טל' 03-9404200

תבחרו בניין בשכונת כפר גנים ג',
תמצאו בו הרבה לקוחות מרוצים של כללית

עם מרפאה גדולה, חדישה ומרווחת במיקום מרכזי בשכונה, צוות איכותי ואכפתי ורופאים 
מיומנים במגוון תחומים, אין פלא שיותר ויותר תושבים עוברים לכללית בכפר גנים ג' ונהנים 

מכל היתרונות:

מומחים לרפואת ילדים  
מומחים לרפואת משפחה  

מומחים לרפואת נשים  

שירותי סיעוד  
שירותי משרד מלאים  

חניה בשפע  

בית מרקחת סופרפארם בקניון - מעניק שירות ללקוחות הכללית  

w
w

w
.boxla.co.il

 *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.

למשלוח כתבות, רעיונות ותגובות:
kfarganim@gmail.com

www.kfarganim@co.il :ובאתר

לרכישת מודעות: 050-5332540
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אני שמח לעדכן, כי השנה הייתה לי הזכות לבקר באגף גני ילדים 
ולחזות בהשלמת משימת השיבוץ לגנים. מינהל החינוך בכלל, 
וצוות האגף בפרט, התגייסו לעבודה הקשה שמציבה ההיערכות 
לשנת לימודים, שכוללת שיבוץ לעשרות גנים חדשים. על צוות 
האגף  מנהלת  סגנית  אונגר,  מיכל  האגף  מנהלת  נמנות:  האגף 

מאירה, ארנונה, רינת, שלווה והפקידות - ורדה ומהרטה.

זכורה לכולם סערת השיבוצים בשנה הקודמת )מאות ההורים 
המשטרה(.  תחנת  ועל  העיתונות  על  החינוך,  אגף  על  שצבאו 
נתנה  האגף  שלעובדי  לכך  הביאות  ברוכות  יוזמות  השנה, 

האפשרות לעשות את עבודתם על הצד הטוב ביותר-

איציק  על-ידי  שנתנה  מפורשת  הוראה  היא  הראשונה  היוזמה 
התערבות  התאפשרה  לא  לפיה  החינוך,  מנהל  ראש  ישראל, 

חיצונית פוליטית בשיבוצי הגנים. 

העירוני,  ההורים  ועד  עם  פעולה  היא שיתוף  היוזמה השנייה, 
בגנים.  שיבוץ  בבעיות  ממוקד  לטיפול  מצומצם  צוות  שהקים 
הצוות הורכב מנציגי ועדי השכונות בראשות יניב חליבה, דורית 

מנצור, קטי דהרי ומיכל גולן.

יוזמות אלו הניבו תוצאות משמחות ובגילי טרום-טרום חובה 
ניתנו פתרונות לכל ילדי העיר, כשיחד עם זאת לא כולם קבלו 

שיבוץ בגן הסמוך לביתם.

בעיית  ואת  השכונה,  במערב  גנים  נבנו  טרם  ג,  גנים  בכפר 
השיבוץ פטרו בכך שראשונים שובצו ילדי המערב בגני טרום-
טרום חובה, ורק לאחר-מכן התקדמו עם השיבוץ לכוון מזרח 
גדול  לגן  המרחק  שבהם  המקרים  את  צמצמו  בכך  השכונה. 

במיוחד.

מתחדשים!
גנים: שניים ברחוב  גני ילדים חדשים בכפר  השנה נבנו ששה 

יטקובסקי וארבעה ברחוב בן גוריון. 

לקראת ספטמבר 2015 ייבנו ששה גנים נוספים: ארבעה ברחוב 
ברחוב  ושניים  לבנה(  פח  בגדר  כעת  מתוחם  )האזור  נאקאש 

אויערבך. 

כולי תקווה שבכך תפחת מצוקת הגנים במערב השכונה.

צהרוניות
המפעיל  בשכונה  לפעול  ימשיך  הקרובה,  הלימודים  בשנת 

הנוכחי- "צהרוניות אם המושבות".

בשנת הלימודים שתחל בספטמבר 2015, צפוי להתקיים מכרז 
לצהרוניות בכל העיר. 

נציגת הוועד, דורית מנצור, מטפלת בפניות בנושאי צהרוניות 
וגני ילדים דרך אתר כפר גנים.

)תפריט < ועד השכונה < פניות לדורית(. 

פורום חינוך-גנים
נציגים  השנה הוקם פורום חינוך שמורכב מנציגי ועדי הגנים. 
לתרום  המעוניינים  הורים  להצטרף.  מוזמנים  השנה  שייבחרו 

לפעילות יכולים לפנות דרך אתר כפר גנים:

www.kfarganim.co.il

ילדים  גני  לאגף  לפנות  הגננת  על  בגן,  ליקוי  בכל  לב,  שימו 
ולפתוח פנייה בעניין.

יו"רה ומעדכן

והשנה- שקט בגזרת ילדי הגנים 
במהלך חודש יוני הושלם שיבוץ הילדים לגנים, בכל הגילים

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה

בלהה 
שמואלי

98% הצלחה
במכירת הדירות

בבלעדיות!

את שוק הנדל"ן
בכפר גנים ג' מיום 

הקמת השכונה

תיווך המושבה
משיגים!

תיווך המושבה
מובילים

למכירה דירת 4 חד'
ברח' מוסנזון ק"ב
מחסן ו-2חניות, 
מ.שמש מוגדלת
&1,920,000

למכירה דירת 4.5 חד'
ברח' יוסף נקר

בקומה א'+ מחסן 
+ 2 חניות + מיקום 

&1,930,000

למכירה בכפר גנים ג',
לכניסה מיידית !!!

דירות 6-5 חדרים חדשות!
       מיקום מצוין             מרפסות שמש גדולות

       מפרט טכני עשיר     דירות מרווחות
       חניות ומחסנים         מחירים מפתיעים...

גם דופלקס/פנטהאוז 6 חד' גדול במיוחד!

למכירה דירת 4 חד'
ברח' העצמאות
בקומה ב'+ מחסן 

מטבח גדול במיוחד
&1,890,000

בלעדי
בלעדי

בלעדי

שוברים שיאים במכירות 
בכפר גנים ג'

הקונים כבר כאן!

שה
מ
ן 
 ב

וק
צד

  
ם:

לו
צי

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

ליאם בן משה  
מתקשה  וחצי,  השנתיים  בת  המתוקה, 
התפעלותה   ואת  סקרנותה  את  להסתיר 

מהמיצגים בתערוכת המיחזור
"חלום ישראלי".
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טעות נפוצה אצל נפגעי תאונות היא המחשבה, שככל שהכאב 
יהיה  יקבלו  כך סכום הפיצוי שהם  יותר,  גדול  והסבל שלהם 
חוק  פי  על  והסבל  הכאב  שרכיב  היא,  האמת  יותר.  גדול 
הרכיב  הוא  הפלת"ד(  )חוק  דרכים  תאונות  לנפגעי  הפיצויים 
הנזק  ובשיעור  הנפגע  בגיל  מאוד  ותלוי  בפיצוי,  יותר  הקטן 
שהוערך. ככל שהנפגע מבוגר יותר, כך הרכיב הזה נמוך יותר. 
נפגעי  הלאומי  הביטוח  חוק  שעל-פי  הוא,  מפתיע  יותר  עוד 

תאונות עבודה כלל לא זכאים לפיצוי עבור כאב וסבל! 

סכום הפיצוי עבור נזק גוף בכל תאונה יגדל ככל שהנזק 
הרפואיות  בבדיקות  הממצאים  על-פי  יותר,  גדול  לנפגע 
ועל פי התיעוד הרפואי שימציא הנפגע, ככל שגיל הנפגע 

צעיר יותר, וככל שמשכורתו של הנפגע גבוהה יותר.

תביעה בגין נזקי גוף תוגש רק לאחר שהנזק התגבש - כלומר 
לאחר שהנפגע החלים באופן המקסימלי והגיע למצב הגופני 
ואל  רב,  זמן  שאורכות  בתביעות  מדובר  לכן,  האופטימלי. 

לנפגע לצפות לפיצוי מהיר.
תאונות דרכים

הביטוח  מחברת  כספי  לפיצוי  זכאים  דרכים  תאונות  נפגעי 
שמבטחת אותם בביטוח חובה. 

חברת  אחריות  בתאונה,  אשם  מי  משנה  לא  כי  קובע  החוק 
הביטוח היא מוחלטת, בתנאי שלנהג היה רשיון נהיגה בתוקף, 
על-פי  דרכים  תאונת  היא  התאונה  וכי  בתוקף,  חובה  ביטוח 

הגדרתה בחוק.
תאונות עבודה

לביטוח  מהמוסד  כספי  לפיצוי  זכאים  עבודה  תאונות  נפגעי 
לאומי, במידה שהם משלמים דמי ביטוח לאומי. החוק קובע 

כי לא משנה מי אשם בתאונה, אחריות המוסד לביטוח לאומי 
היא מוחלטת, בתנאי שהנפגע אכן נפגע בזמן עבודתו, בדרך 

לעבודה או בדרך ממנה.
אירועים,  באולם  מרקט,  בסופר  נפילה   - אחרות  תאונות 

ברחוב וכדומה-
שאינה  מתאונה,  גוף  נזק  בגין  פיצויים  תביעת  להגיש  כדי 
תאונת דרכים או תאונת עבודה, יש להוכיח אחריות של המזיק 
ולהביא ראיות לרשלנותו. לדוגמה: צילום של המקום והוכחה 
שהרצפה הייתה רטובה ולא היה שלט אזהרה, בור פתוח ללא 
סימון וכדומה או עדים שיגישו תצהיר. בנוסף, לאחר הוכחת 

האחריות יש להמציא תיעוד רפואי מפורט שמעיד על הנזק. 
במקרים רבים, מכתב דרישה מפורט שאליו מצורפות הראיות 
של  הביטוח  מחברת  כספי  פיצוי  לקבל  כדי  להספיק  יכול 
תביעה  להגיש  אלא  ברירה  אין  רבות  פעמים  אולם  המזיק, 
לבית המשפט. לתביעה יש לצרף חוות דעת רפואית ממומחה 
הנכות.  ואת  הנזק  את  לתאונה,  הסיבתי  הקשר  את  שיעריך 
הוא  והתובע  עלות כספית משמעותית,  יש  כזאת  לחוות דעת 
זה שצריך לשלם עבור הבדיקה ועבור חוות הדעת של הרופא. 
במידה שהתובע יזכה בתביעתו, הוצאות אלה יתווספו לכספי 

הפיצויים.
המידע שבכתבה זו כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת 
הקוראים,  כלפי  כלשהי  נושאת באחריות  אינה  משפטית. המחברת 

ואלה נדרשים לקבל ייעוץ משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה בנושא.

נפגעת? נפצעת?
נפגעת בתאונה ונגרם לך נזק גוף?                  

מהו הפיצוי המגיע לך?   עו"ד אורנה דוידאי

והפעם:

מפי המומחים

עו"ד אורנה דוידאי, מומחית בתביעות נזקי גוף בעלת תואר 
שני במדעי הרפואה ובמנהל מערכות בריאות.
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ליה, לירון, רוני, רוני 
ועמית  מכתה ד 2 בבית-הספר 
"הרקדן  בריקוד  נתפסו  "ביאליק" 
במסגרת  שהעלו  האוטומטי" 
בניהולה  המחול,  מגמת  של  מופע 

האמנותי של עינת אלישע.
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סרקו את הקוד:

של השכונההסרט

בואו לבחור את הסרט 
שהכי בא לכם לראות!

 או חפשו אותנו ב- 
מכבי שירותי בריאות - 

מרכז רפואי פתח תקווה 

 בימים שלישי ורביעי 8-9.7.14 
בשעה 19:00 בקניון גנים, פתח תקווה

 בית הרופאים של מכבי 
 מזמין את כל תושבי כפר גנים והסביבה 

ליהנות מסרט ואטרקציות נוספות
ממש ליד הבית עם כל השכנים והחברים

שם: m7ma7 popcor2 27981 27988 | גודל: 140x210 מ"מ | אין הערות משפטיות |
 תקציבאי/ת: אורטל | קופי: אלון | ארט: יובל | ביצוע: ברק | תאריך עדכון אחרון: 

יוני 22ו 2014 יינ12 איה"י

צעירים"  לשגרירים  "בית-הספר  תלמידי  אל  התלווינו 
בביקוריהם בכנסת ישראל. התלמידים הקשיבו, למדו ותרמו 

לדיונים כמשתתפים פעילים.

ועדת חינוך והוועדה לקידום מעמד האישה
משיעורי  כחלק  בית-הספר  תלמידי  יצאו  זה  לביקור 

המנהיגות, בהדרכתו של יאיר שולץ.
ועדות-  לשתי  התלמידים  התפצלו  בכנסת  קצר  סיור  לאחר 
בגבולות  שעסקה  מצנע,  עמרם  ח"כ  בראשות  חינוך,  ועדת 
השיח ובחופש להבעת דעה פוליטית בקמפוסים אקדמיים, 
והוועדה לקידום מעמד האישה, בראשות ח"כ עליזה לביא 
- שבה נערך דיון בנושא שירות נשים דתיות בצה"ל. במהלך 
דיון זה, שתפה את דעותיה בעניין, השגרירה הצעירה, שנהב 

דעבול.
קול,  עדי  הכנסת:  חברי  עם  התלמידים  נפגשו  מכן,  לאחר 
- שאלו שאלות,  ואופיר אקוניס  זהבה גלאון, אלעזר שטרן 
התעניינו, גילו כיצד מתנהל יום עבודה במעוז הדמוקרטיה, 

וקיבלו הצצה לחייהם של נציגינו בכנסת.

תפקיד הנוער בדיפלומטיה הציבורית
חניכי בית-הספר, אלירן דואנייס המנחה להעצמה למצוינות 
ולתקשורת בין אישית ובנימין אהרונוב, עד לאחרונה המנחה 
יוזמתו של ח"כ  פרי  בדיון,  הוזמנו להשתתף  לדיפלומטיה, 
במדיה  וצעירים  נוער  בני  בהשפעת  שהתמקד  הופמן,  רונן 
החברתית על דעת הקהל העולמית. בוועדה השתתפו חברי 
כנסת רבים, בהם חיליק בר, שמעון אוחיון, יפעת קריב ושולי 

מועלם.
את  לנוכחים  הציג  הצעירים,  השגרירים  נציג  וקסלר,  טל 

"בית-הספר לשגרירים צעירים" ואת מטרותיו.

שנהב דעבול, חניכה בבית-הספר, הציגה בפני חברי הוועדה 
הציבורית  בדיפלומטיה  הנוער  שבשיתוף  החשיבות  את 

ובתקשורת.
אלן מלניק, גם היא תלמידת בית-הספר, הציגה בפני חברי 
של  דמותן  ואת  מנהיגות"  נשים  "פרלמנט  את  הוועדה 

הנערות כשגרירות צעירות.

בדיון, שנערך לאחר חטיפת שלושת הנערים- שאער, פרנקל 
 bring back our ויפרח, השתתפו גם מובילות הקמפיין

ועל  בעולם  הקמפיין  הפצת  חשיבות  על  שהסבירו   ,boys
הצורך לעורר את המודעות העולמית בנושא.

הישראלית  ההסברה  של  חשיבותה  הודגשה  הדיון  בסיכום 
"בית- תלמידי  לעשות  שנוהגים  כפי  ביותר,  הטובה  בצורה 
הספר לשגרירים צעירים", ולאחר מכן, פורסמו פרטי הדיון 
השגרירים  של  לפעילותם  דגש  מתן  תוך  הכנסת,  באתר 

הצעירים כמסבירי ישראל בעולם.
*עזר בהכנת הכתבה אביעד דעוס

כובשים את הכנסת
רק בחודש האחרון הספיקו השגרירים הצעירים לערוך שני ביקורים חשובים בכנסת

 רחל אמרני מנהלת "בית-הספר לשגרירים צעירים" ואילת שדה

השגרירים הצעירים בכנסת עם ח"כ עדי קול 

השגרירים מצטרפים לקמפיין להחזרת החטופים 

"
"
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הרפואה הסינית, בת כ- 5000 שנה, מתבססת על איזון אנרגטי 
בגוף ועל התאמת האדם לסביבתו בהתייחסות לעונות השנה, 
לתזונה,  המנוחה,  ולשעות  הפעילות  לשעות  וללילה,  ליום 
להתעמלות ולמדיטציה למען הגברת ההרמוניה של האדם עם 

הטבע, וההרמוניה בין האיברים השונים בתוך גוף האדם.

מסלולי  זורמים  האדם  בגוף  כי  גורסת,  הסינית  הפילוסופיה 
לפלגים  לנחלים,  לנהרות,  שמדומים  מרידיאנים,  אנרגיה, 
רציפה  להיות  צריכה  בהם  המים  שתנועת  וכפי  וליובלים, 
לזרום  במרידיאנים  שזורמת  האנרגיה  אמורה  כך  וקולחת, 

ברצף. חסימה בערוצי האנרגיה גורמת להתפתחות מחלות.
החסימות  את  לפתוח  הוא  סינית  ברפואה  המטפל  תפקיד 
החיים  אנרגיית  תנועת  המשך  את  לאפשר  האנרגיה,  בערוצי 
הדיקור  בעזרת  תקינה  בריאות  ולאפשר  במרידיאנים,  )צ'י( 
מחט/   - )אקוס  אקופונקטורה  מחטי  החדרת  תוך  הסיני, 

פונגורה= לדקור( לנקודות הדיקור הפזורות על פני הגוף. 

השימוש  במתכות,  השימוש  לפני  העתיקה,  בעת 
ערי  תושבי  ולכן  בטבע,  המצוי  על  התבסס  באוקופונקטורה 
היו  יושבי ההרים  החוף השתמשו באידרות הדגים כמחטים, 
מסתתים אבני צור לכפיסי אבן דמויי מחט, ואחרים השתמשו 

בבמבוק מגולף למחטים. 

אל  הסיני  הדיקור  מחטי  החדרת  כי  הוכיחו  רבים  מחקרים 
טבעיים,  נוירוכימיכליים  תהליכים  להאצת  גורמת  הגוף 

שמגבירים את כוחות הריפוי הטבעיים של הגוף על-ידי:

מורפינים  כגון  מייצר  שגופנו  טבעיים  חומרים  שחרור   
אורטופדיות  בבעיות  כאבים  שמשככים  ואנדורפינים, 

בשרירים ובמפרקים.  

מטבוליות  מחלות  ולאיזון  לטיפול  הורמונים  הפרשת   
)התריס(, על-ידי  כסוכרת או חוסר איזון של בלוטת המגן 
הפרשת הורמוני מין לטיפול בבעיות פוריות ופריון וכדומה.

  הגברת הפרשת סרוטונין, שמשפר את מצב הרוח, לטיפול 
בבעיות נפשיות כדיכאון, חרדה, מתח ועצבות. 

 
האקופונקטורה מעודדת תהליכים טבעיים ומשפרת את זרימת 
יעיל  סיני  בדיקור  טיפול  כך,  משום  בריאותנו.  להגברת  הדם 
למגוון רחב של מחלות, סימפטומים וסינדרומים, ומקל ואף 

פותר בעיות, שלרוב, לרפואה המערבית אין מענה עבורן.

בריאות לפני הכל

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

אלון לרנר

הרפואה הסינית- מהי?
הטיפול ברפואה הסינית הוא בראש 

ובראשונה מניעתי.
בסין העתיקה נהגו לבקר אצל המטפל 

כשהיו בריאים, בעוד שמחלה העידה על 
s חוסר מקצועיותו של המטפל
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טבעי  ראשינו,  על  קופחת  השמש  עת  הקיץ,  עונת  תחילת  עם 
שנערוג למקומות נעימים וקרירים בחיק הטבע; ימים, נהרות, 

נחלים, בריכות.
בראשית:  בחומש  כבר  המים  מקורות  את  לפגוש  ניתן  בתנ"ך 
"ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד והיה לארבעה 
נהרות  לארבעה  התפצל  הנהר   - ב,י(  )בראשית  ראשים..." 

להשקות את הצומח בגן עדן. מדהים!
באר המים בתנ"ך משמשת גם מקום מפגש: יעקב אבינו פגש 
את רחל לראשונה ליד באר המים: "ויגש יעקב ויגל את האבן 
מעל פי הבאר ויישק את- צאן לבן אחי אמו: ויישק יעקב לרחל 
ויישא את קולו ויבך" )בראשית כ"ט, י-י"א(. כאן נרקמה אהבתו 

הטהורה של יעקב לרחל.
המים משמשים גם מקום מסתור 
בפתח;  האורבות  סכנות  מפני 
מרים משגיחה מרחוק על משה 
הגומא  בתיבת  בעודו  הקטן 
ביאור- מוסתר על ידי קנה הסוף. 
"ותצב אחותו מרחוק לדעת מה 
יעשה לו" )שמות ב, ד(. בהמשך 
בת פרעה מגיעה לרחוץ ביאור, 
חומלת על משה ומגדלת אותו.

שתייה  מקור  מהווים  המים 
חיים.  אין  מים  וללא  לאדם 
נודדים  ישראל  בני  כאשר 
במדבר, אין להם מים והצימאון 
"ולא  למשה,  פונים  הם  גובר, 
על  ויקהלו  לעדה  מים  היה 
משה ואהרון..." )במדבר כ,ב(, 
המים  הסלע,  על  מכה  משה 
את  מרווים  וכולם  יוצאים 

צימאונם.

ומנוחה:  חנייה  ולמקומות  עצים  לגידולי  משמשים  המעיינות 
ושבעים  מים  עינות  עשרה  שתים  ובאילים  אילימה  "ויבואו 

תמרים ויחנו שם" )במדבר ל"ג,ט(.
הים יכול לשמש מקום נעים ומפנק לשייט ולרחצה, אך מאידך 
יכול להיות חלילה מקום מסוכן, כפי שנאמר בתהלים: "המה ראו 
מעשי ה' ונפלאותיו במצולה: ויאמר ויעמד רוח סערה, ותרומם 
יחוגו  תתמוגג:  ברעה  נפשם  תהומות,  ירדו  שמים  יעלו  גליו: 
להם,  בצר  ה'  אל  ויצעקו  תתבלע  חכמתם  וכל  כשיכור  וינועו 
גליהם..."  ויחשו  לדממה,  סערה  יקם  יוציאם:  וממצוקותיהם 
אנשים שהיו בלב ים ביום סערה כמעט טבעו, ובזכות התפילות 

לה' ניצלו. 
לסמוך  ואין  להוראות הבטיחות,  להישמע  להישמר מהים,  יש 
בדרך  יכולתו  כמיטב  לעשות  מצווה  אדם  אלא,  הנס,  על  רק 
הטבע על-מנת לשמור על חייו, כפי שנאמר: "ונשמרתם מאד 

לנפשותיכם" )דברים ד,ט"ו(.
תפילתנו לקיץ בריא ומהנה שיעבור בשלום ובבטחה.

http://ahuvaklein.blogspot.com

מאת: אהובה קלייןדבר תורה
 

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'

אצלנו תמצאו את בית החלומות שלכם

מוכר\מחפש נכס?
אנחנו כאן בשבילך

לפגישת ייעוץ
ללא התחייבות מצדך  אורית

052-2898878
 דורון

054-4404286

5 חד' ק.6 מרפסת סוכה נוף 
מרהיב, מרווחת ומושקעת, יח' 

נפרדת בכניסה, 2 חניות

הכי זולה בסוגה!!! 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

5 חד' ק.3 נוף פתוח. מעוצבת 
ומושקעת, מחסן צמוד ו- 2 

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

בהזדמנות!!! דירות 6 חד' 
חדשות, במערב כפר גנים ג', 
מרפסת 20 מ"ר. כניסה מיידית

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

במגדל יוקרתי בגני תקווה 
דירות 5-4 חד' למכירה/השכרה 

מבעלי הקרקע, נוף לפארק

בכפר גנים ג' ונווה עוז מבחר 
דירות 4, 6-5 חד', ד.גן וד.גג 

ללא עמלת תיווך

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

3 חניות צמודות!!! ומחסן 

רוצה למכור את הבית שלך?
אנחנו לרשותך לייעוץ מקצועי

ללא התחייבות מצדך

דורונדל"ן - מגשימים לך את החלום

מים חיים 
לרוויה, אבל לא רק... 

ציורי תנ"ך/בני ישראל חונים באילים, ציירה: אהובה קליין © 
)שמן על בד(

חנייה באילים 
ישראל חונים באילים

בהנחיית מלכי המלכים
מרגוע בין מסעות
גן עדן עלי אדמות
זיו פניהם כחמה

עיניהם בורקות כלבנה.

שנים עשר מעיינות 
למען השבטים מגדנות

שבעים עצי תמרים
כמניין זקני חכמים

חכמתם כמעיין המתגבר
כקטורת העם תרומם.

הצאן שותה לרוויה
מרווה צימאונו בהנאה

ענני שכינה סוככים
ממרחבי רקיע מהללים
עם למוד סבל וניסיונות

כהרף עין זוכה לישועות.

אהובה קליין ©

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

נועה סלומון  
החמודה, שסיימה זה עתה את לימודיה

בכיתה ב 2 בבית-הספר "ביאליק", 
בחזרות למופע בית-הספר למחול 

של עינת אלישע, במתנ"ס "עולמות"
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העיסוי נולד כאשר התגלתה תועלת המגע בגוף לצרכי ריפוי 
הגוף והנפש. 

אווירה  שתתקיים  חשוב  העיסוי  בתהליך 
המטפל  בין  טובה  ותקשורת  נינוחה 

למטופל. כך, העיסוי יהיה יעיל וגם ייתפס 
כחוויה מהנה ומרגיעה.

קיימות שיטות עיסוי רבות 
ומגוונות, בהן-

באמצעות  לריפוי  שיטה   - שבדי  עיסוי 
שיפור זרימת הדם והלימפה בגוף. בעיסוי זה 

שמים דגש על ההיבטים הפסיכולוגיים והרוחניים 
של הטיפול ומשתמשים בשמנים להרגעה ולהנאה.

בנוסף, יש לעיסוי השפעות חיוביות על כל מערכות הגוף; 
חילוף  זירוז  הדם,  מחזור  שיפור  שרירים,  ושחרור  רפיון 

החומרים בגוף ועוד.

אינדיאנית  עיסוי  שיטת   - חמות  אבנים  באמצעות  עיסוי 
מגוון  עם  יחד  מחוממים  נחל  חלוקי  של  טיפול  שמשלבת 
אצל  רפיון  וליצירת  להרגעה  נועד  העיסוי  מרפא.  שמני 
המטופל, ויש הטוענים, שהוא אף מטהר את הגוף מרעלים.

שיאצו )לחץ- אצבע( - השיטה מתבססת על עקרונות הרפואה 
מרידיאנים,  אנרגיה,  ערוצי  של  קיום  ומניחה  הסינית 
בגוף האדם, אשר משפיעים ומושפעים מהאיברים 
לטפל  ומטרתה  הוליסטית  הגישה  הפנימיים. 
הסימפטומים.  בהעלמת  רק  ולא  כולו  בגוף 
טכניקות  של  רחב  מגוון  משלב  השיאצו 
לסייע  ונועד  בגוף  גירויים שונים  שיוצרות 
בבעיות שונות: בעיות אורטופדיות, בעיות 

עיכול, בעיות רגשיות ועוד.

רפלקסולוגיה )Reflection( - שיטת טיפול 
רפואי  לאבחון  הרגליים  בכפות  שמשתמשת 
ברבדיו  דפוסים  לאתר  ניתן  זו  בשיטה  ולטיפול. 
ובעזרתה  ובחשיבה,  בנפש  בגוף,  האדם;  של  השונים 
זורמת  ואינה  חסומה  האנרגיה  שבהם  מצבים  לשחרר  ניתן 

כראוי.

לצד  הקוסמטיקה,  במכון  לשלב  יודעת  טובה  קוסמטיקאית 
טיפולי הפנים, גם עיסויים מרגיעים לגוף ולנפש.

קוסמטיקה רפואית 

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

נעמי עזר

עיסוי לגוף ולנפש
כשהגוף והנפש רגועים, הדבר מקרין גם על חיוניותו ויופיו של עור הפנים

נעלמו   )4( וליאם   )5( בר  השישי  מימי  באחד 
רגע  בחיי.  הארוכות  דקות  לחמש  גנים  בקניון 
אחד הן היו במשחקייה, וברגע של חוסר תשומת 
לב הן נעלמו כאילו בלעה אותן האדמה. קראתי 
זכרתי מה  לא  לעזרה...  בשמן, צרחתי, התחננתי 

הן לבשו, בקושי זכרתי איך קוראים לי. 
לבסוף, הן צצו בקומה העליונה. מאז אני חרדתית.

בלפר,  אייל  שיזם   LOCATE ה-  מכשיר  על  כששמעתי 
מיהרתי לצייד כל ילדה ב LOCATE משלה.

 ? LOCATE מה זה
מוניטור  איתוראן,  שמהווה  סלולרי  מכשיר  הוא   LOCATE
וטלפון בטוח. הוא מיועד לילדים קטנים שעדיין אין ברשותם 

טלפון נייד, ומטרתו לאתר את הילדים בכל עת. 
מה החידוש?

מוניטור שמאפשר להאזין לילד ולסביבתו.	 

הודעות SMS לנייד בעת הגעה לאזור מוגדר מראש 	 
הגינה  בית-הספר,  שטח  למשל-  ממנו.  ביציאה  או 

הציבורית וכדומה.
התראה ברגע שהילד מתרחק מההורה מעבר לטווח 	 

שהוגדר מראש. 
לפני 	  להורה  במסרון  התראה  קבלת 

התרוקנות הסוללה.

המכשיר מגיע עם אפליקציה מותאמת לטלפון 
שני  בחזיתו  לתפעול;  מאוד  פשוט  והוא  חכם 
מענה  וכפתור  מצוקה  לחצן  בלבד-  כפתורים 
לשיחה. המכשיר שולח להורה מסרון שכולל מפת 

גוגל עם מיקומו המדוייק של הילד. 
את המכשיר מומלץ להניח בתיק של הילד.

יותר בטוח כשיידע שהוריו  ירגיש הרבה  אין ספק שילדכם 
נמצאים בהישג לחיצה קטנה, ומנסיוני האישי- אין ספק שגם 

אתם תהיו רגועים הרבה יותר.
שקלים,   599 במחיר   LOCATE אתר  דרך  נמכר  המכשיר 
בתוספת 19.90 שקלים לחודש עלות המנוי. לחילופין, ניתן 
לשכור את המכשיר עם מנוי למשך שלוש שנים במחיר של 

34.90 שקלים לחודש.  

רכשתי, איתרתי, נרגעתי
רגע לפני חופשת הקיץ, ציידו את הילדים 

 LOCATE ב

אורנית ארביב יל                                                                             לייף סטי
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צומח.  חדש,  יסודי  בבית-ספר  שכונתנו  מתחדשת  השנה 
מערב השכונה מתפתח במהירות, בית-הספר "אלימלך כנר" 
לכיתה  ילדי השכונה שעולים  כל  את  להכיל  יכול  אינו  כבר 
א, והצורך בבית-ספר יסודי נוסף הפך לאקוטי. לבית-הספר 
מכרז  שם,  אין  העיתון(  פרסום  )בעת  עדיין  החדש  הצומח 
להנהלת בית-הספר יתקיים בתחילת חודש יולי, וטרם הושלם 

תהליך מינוי הצוות, אך הוא כבר מלא בחיים ובעשייה.  

כשישים משפחות ממלאות אותו באנרגיות של חדשנות, של 
יצירה ושל שיתוף פעולה. 

כבר  התחיל  בשכונה  נוסף  יסודי  בית-ספר  לפתיחת  המהלך 
בקיץ 2013, אז פנה צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה לראש 
העיר וביקש להקים בית-ספר נוסף עד ספטמבר 2014. צדוק 
לבחון  וביקש  השכונה  במערב  המסיבית  הבנייה  על  התריע 
את הסדרי התנועה האזוריים ולהתאימם למיקום בית-הספר, 

לכשזה יקבע.

השנה, בכנס ההכנה לקראת רישום הילדים לכיתה א, הכריז 
מר איציק ישראל, ראש מינהל החינוך, על הקמת בית-ספר 
יסודי צומח חדש בשכונה. מבנה הקבע עתיד להיבנות בשטח 
ואמור לפתוח  וישראל עידוד  יגאל מוסינזון  שבין הרחובות 

את שעריו בספטמבר 2016. 

חדש  ילדים  גני  במבנה  התלמידים  ללמוד  עתידים  אז  עד 
בית- לבין  השעשועים  גינת  בין  אויערבך,  ברחוב  שיקום 
הכנסת רננים, ושבנייתו אמורה להתחיל בחודש יולי השנה.

התלמידים  יפתחו  הקרובה  הלימודים  שנת  את  בינתיים, 
במתחם מרכז הנוער אופק כפר גנים שברחוב ישראל אלדד, 

מעל גני הילדים. 

מצד  גדולים  בחששות  לוותה  חדש  לבית-ספר  הכמיהה 
המבנים  בשל  והן  הקבע  מבנה  מיקום  בשל  הן  ההורים 
הזמניים. את תפקיד המרגיעה הלאומית ממלאת בנאמנה גב' 
סיגלית הלל-יאראק, מנהלת האגף לחינוך יסודי, שלוותה עד 
היום לא פחות מעשרה בתי-ספר צומחים בעיר. הגב' הלל-
יאראק מלווה את ההורים ליווי אישי וצמוד ומאירה את הדרך 
במקצועיות ובנכונות אין סופית. את חשש ההורים ממבנים 
זמנים בפרט ומבית ספר צומח בכלל, פוגגה באמצעות סיור 
מודרך במבנה הזמני של בית-הספר "חיים חפר" בשכונת אם 

המושבות. 

על אף החששות הגדולים מפני בית-ספר צומח, על כל הכרוך 
על  הסתמכות  תוך  בתהליך,  אמונם  את  ההורים  נתנו  בכך, 
ההבטחות ועל המצגים, ואף רשמו את ילדיהם לבית-ספר זה 

כבחירה ראשונה. 

הלל- סיגלית  ישראל,  איציק  פתח-תקווה,  עיריית  נציגי 
יאראק וצדוק בן-משה, עושים כל שביכולתם לסייע לילדים 
ולהוריהם להתחיל את שנת הלימודים ברגל ימין, ומדי חודש 
והן  הארצית  הן  הבירוקרטיה  לצערנו,  ההורים.  עם  נפגשים 
המתח  וקווי  הבינוי  ועניין  האווירה  את  מעכירה  הפנימית 
באזור מדירים שינה מעיני ההורים. נציגי העירייה נפגשו עם 
חברת החשמל בנוגע להטמנת קווי המתח, ואלו הציבו כיעד 

את הטמנת קווי החשמל עד לאוגוסט 2015. 

סדירות  ופגישות  המדוכה,  על  יושבים  אינם  ההורים  נציגי 
בן משה, אחת לחודש,  צדוק  ועם  ישראל  איציק  תואמו עם 

לשם מעקב בנושא הבינוי. 

סיגלית הלל- יאראק: "האגף לחינוך יסודי שואף למצוינות 
והעיקרי  העירוניים,  ההנהגה  גופי  כלל  פיתוח  תוך  בחינוך 
הוא  זו  שיתופית  עולם  לתפיסת  ביטוי  ההורים.   - שבהם 
קהילות  עם  ומקצועי  מתמשך  רצוף,  קבוע,  קשר  בקיום 
וכפרטים. הכנס  הנהגה  כגופי  ההורים בבתי-הספר השונים, 
של  הרצאה  ושכלל  השתתפתי,  שבו  שעבר,  בשבוע  שנערך 
דבי חיאליס, פסיכולוגית בכירה בשירות הפסיכולוגי-חינוכי, 
להפיג  הייתה  ומטרתו  זו,  עולם  לתפיסת  נוסף  נדבך  מהווה 
את חששות ההורים מהמעבר הצפוי, בנסיבות המיוחדות של 

בית-הספר הצומח."

מתגובות ההורים עולה כי מטרת הכנס הושגה. משכך, אנו 
שועטים קדימה, תוך שיתוף פעולה בין כל הגורמים, מתוך 
חזון הורי משותף להקמת בית-ספר צומח עם אג'נדה חינוכית 

ייחודית, שיעמוד כדוגמה לבתי-ספר אחרים בעיר.

הקהילתית  הביניים  חטיבת  תלמידי 
על  השנה  במהלך  למדו  גוריון"  "בן 
קיימות ועל שמירה על איכות הסביבה. 
מהן  למדו  אלה  שיעורים  במסגרת 
וכיצד  הארץ  לכדור  הצפויות  הסכנות 
על-ידי  הנזקים  את  למזער  אפשר 
צמצום צריכה, שימוש חוזר במשאבים 

ומיחזור.

בשיעורים,  נלמדו  אלה  נושאים 
בהרצאות ובפעילויות אינטראקטיביות, 
כאשר סגל המורים היה שותף ללמידה 

ולעשייה.

בחטיבה קמה קבוצת מנהיגות, "הנהגה ירוקה", שבה פעילים 
תלמידים מהכיתות התקשורתיות לצד תלמידים משכבת ח. 
תפקידה העיקרי של ה"הנהגה הירוקה" הוא העלאת המודעות 
נציגיה מקמו  הסביבתיים.  לנושאים  תלמידי החטיבה  בקרב 
פחיות,  )בקבוקים,  פסולת  הפרדת  מתקני  החטיבה  ברחבי 

ניירות וסוללות( ודאגו לרוקנם מדי 
שבוע.

החטיבה  הסמכת  מתהליך  כחלק 
הורחבה  ירוק",  ל"בית-ספר 
הקרובה.  לקהילה  גם  העשייה 
התלמידים פנו לתושבי שכונת כפר 
גנים ג, הסבירו על חשיבות הפרדת 
והזמינו  שונים  לפחים  הפסולת 

אותם להצטרף לפרויקט.

נוספים  תושבים  מזמינים  אנו 
אתנו  יחד  ולשמור  אלינו  להצטרף 
על הסביבה, כדי שנוכל לחיות בעולם יפה, נקי ובריא יותר. 

סקר  על  תענו  אם  ונשמח  השינוי  את  לבדוק  מעוניינים  אנו 
מתוקשב. 

היכנסו לאתר הבית של החטיבה בכתובת:

"לפרויקט  הקישור  על  לחצו   ,www.bengurion.org.il
הקהילתי להפחתת פסולת" ומלאו את הסקר. תודה :(

בשכונתנו הירוקה החינוך למיחזור מתחיל כבר בגן. החינוך 
לערכי השמירה על הסביבה וחשיפתם של הילדים לתהליך 
המחר.  לדור  מוסף  ערך  מעניקים  והמיחזור  המיון  האיסוף, 
הכתומים  הכנסת הפחים  ובעקבות  המיחזור,  כחלק ממגמת 
ב"מתחם  הגננות  החליטו  תקווה,  לפתח  אריזות  למיחזור 
אוסנת זפרני, לקחת את  יד הבנים 64", בהנחיית המדריכה 
קדימה; בתחילה הקימו מרכז להפרדת  הפרויקט צעד אחד 
פסולת לשימוש הילדים והוריהם, ובהמשך החליטו הגננות- 
ציפי  טבלן,  מגן  אורן  קרן  חופית,  מגן  מתתיהו  סגל  מורן 
מיזם  ליצור  זמירון,  מגן  רקיר  וגליה  יסעור  מגן  וולפסון 
אמנותי מחומרים ממוחזרים. הילדים הכינו מיצגים מכל הבא 
אריזות  קרטונים,  פקקים,  ישנים,  דיסקים  נייר,  עיסת  ליד: 

ועוד. 

כפעילות שיא של המיזם נערכה במתחם הגנים תערוכת מיצגי 
הילדים בשיתוף מרכז הפסג"ה, צוות ההדרכה, הפיקוח ואגף 

גני ילדים. 

התערוכה, בשם ״חלום ישראלי״, חולקה לשלושה מוקדים: 
מיצגים בנושא ארץ ישראל, מיצגים בנושא ילדות ישראלית 
)גילי  הגנים  ילדי  קדישמן.  מנשה  האמן  בהשראת  ומיצגים 
בתערוכה,  כמנחים  שמשו  חובה(  ועד  חובה  טרום-טרום 
קיבלו את פני האורחים, הציגו את המיצגים וספרו את סיפור 

התערוכה. 

ומעניינת,  ייחודית  להפליא,  מכובדת  שהייתה  לתערוכה 
הגיעו מבקרים רבים מתושבי השכונה והעיר.

איך צומח בית-ספר? ככה
בית-ספר צומח חדש במערב השכונה כבר בשנת הלימודים הקרובה   אורנית ארביב

"חושבים ירוק - חושבים רחוק"
כחלק מתהליך הסמכתם ל"בית-ספר ירוק", מקיימים בחטיבת הביניים הקהילתית "בן 

גוריון" פרויקט הפרדת פסולת   השתתפו בהכנת הכתבה מובילי הפרויקט-  ברוריה קרשטיין 
מנהלת בית הספר, מלכי רבינוביץ - סגנית מנהלת, דורית אבין - מורה ומובילת "הנהגה ירוקה", יוסי 

תפוחי - רכז שכבה ח ורחל בלושטיין - נציגת ועד ההורים

"חלום ישראלי"
מיזם מיחזור ייחודי התקיים במתחם הגנים ברחוב יד הבנים   צדוק בן משה

מגנט שקבלו משפחות שהצטרפו לפרויקט

שה
 מ

בן
ק 

דו
 צ

ם:
לו

צי
ח. 

ומ
הצ

ר 
ספ

 ה
ית

לב
ד 

וע
מי

 ה
טח

ש
ה

מדור חינוךמדור חינוך

איתי ואסף ג'ורג' מנחים בתערוכת "חלום ישראלי". צילום: צדוק בן משה
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לקראת חופשת הקיץ וקצת לפני השנה החדשה שבפתח, עונת 
מעברי הדירות והשיפוצים מבשרת גם היא על בואה.

הנסיונות להעריך את עלות השיפוץ הם לרוב בלתי מחייבים 
ובלתי מדוייקים, ונותנים רק הערכה כללית. העלויות תלויות 
באופי הפרויקט: כמה חדרי רחצה יש לחדש? האם מחדשים 
מטבח קיים או מזמינים מטבח חדש? האם מעוניינים במטבח 
מבהירות  ואחרות  כאלה  שאלות  מלא?  מעץ  או  מפורמייקה 
מדוע מענה לשאלת השאלות הוא בבחינת הערכה גסה בלבד.

את עלויות השיפוץ המדוייקות קשה לדעת מראש, וניתן רק 
להעריך את העלות הכוללת-

	  שכירת שירותיה של מעצבת תעלה בממוצע בין 5% - 15% 
ניסיון  נקבע על-פי  זה  מעלות השיפוץ הכולל. טווח מחירים 
המעצבת, הביקוש לה, איכות השירות, תפיסתה את תפקידה 

ומספר השעות שהיא מוכנה להשקיע בפרויקט. 
הקירות  למיקומי  תכנית  מגבשים  והלקוח  שהמעצבת  לאחר 
והריהוט, יכולה המעצבת לשרטט סט תכניות לקבלן, ובהמשך 
להן להוציא מפרט עבודה. מפרט זה נמסר, לרוב, לשניים עד 

שלושה קבלנים להגשת הצעת מחיר.
העבודה  תמחור  לאחר  הקבלן-  עבודת  תמחור     	
שמוזמנת במפרט, יכול גם הקבלן לתת הערכה לסכום 
שעתיד הלקוח להוציא מכיסו. קבלן יכול להעריך את 
עלות  אבל  וכדומה(,  בנייה  )שבירה,  עבודתו  מחיר 
הריהוט וחומרי הגמר; ריצוף, חיפוי או גופי תאורה, 
אינה ניתנת לצפייה, שכן אלה ייבחרו על-ידי הלקוח. 
עצום  הוא  הגמר  וחומרי  הריהוט  מחירי  עלות  טווח 
ותלוי ברצונו וביכולותיו הכספיות של הלקוח, בין אם 
מדובר במוצרי יוקרה מותגיים או במוצרים בסיסיים 

וזולים.  

דולר   1000 של  סכום  הבנייה  בענף  התקבע  בעבר, 
למ"ר לשיפוץ דירה. סכום זה אינו רחוק מהמציאות, 
אלא שהוא מהווה סכום ממוצע לשיפוץ זול. שיפוץ 

בסדר גודל בינוני עם בחירת חומרים בעלות ממוצעת יעלה עד 
6000 ₪ למ"ר. סדר גודל של שיפוץ יקר יעלה 8000 ₪ ומעלה 

לכל מ"ר.

שכוונתו  מצהיר  הלקוח  הפרויקט,  בתחילת  קרובות,  לעיתים 
לשיפוץ בסיסי וזול, אך תוך כדי בחירת החומרים הוא מתקשה 
לבחור בחומר זול שבמשך שנים לא יוכיח את אמינותו, והוא 

משנה כיוון.

שיוצא  למי  שלמות  לבחירות  הדרך  ברכת  את  מברכת  אני 
למסע, שהוא להרגשתי מסע צמיחה.

עת לנפוש ועת לשפץ
האם ניתן להעריך את עלותו הכוללת של שיפוץ הבית?

ציקי אורון- מעצבת פנים וסטייליסטית
טל: 054-2424976

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

 �דנאותימי ד‘

נכין בובת 
"בוב ספוג"

קיץ מהסרטים
יולי בקניונ גנימ

פיפו ומילות הקסם

14.7
17:30

פיפו שוב סוחף את צופיו הצעירים 
לעולמו הקסום וללימוד חוויתי של מילות 

  הקסם: תודה, בבקשה, סליחה...
 בליווי שירים מקוריים שנכתבו והוקלטו 

במיוחד עבור ההצגה.

בס“ד

מופעימ ימי ב‘

רויטל ואורן
רויטל ואורן שני טבחים שמגיעים לאפות

לנו מופע שמח עם שירים וריקודים מופע
 מצחיק ומושקע עם דמויות שחוגגות

 איתנו את החופש...

7.7
17:30

21.7
17:30

28.7
17:30

2.7
17:00

נכין קופסאת 
פופקורן אנושית

9.7
17:00

נכין בובת פייה
בהשראת הסרט 

"הפיה לילי"

16.7
17:00

נכין גופיית 
ספיידרמן

23.7
17:00

נכין פיראטים 
ובנדנות

30.7
17:00

רובין הוד 
והנסיכה אמיליה
רובין הוד וחבריו חיות היער רוצים
 לעזור לתושבי הממלכה לנצח את 

הנסיכה המרשעת אמיליה. אך כאשר
 הם מתקרבים לארמון, הם מגלים את

 האמת המפתיעה.

פיטר פן בארץ
הילדים

פיטר פן, הילד הנצחי, מגיע אל עולם
 פוגש את וונדי ואת הילדים האמיצים,

 שעוזרים לו במאבקו בשודד הים הרשע,
 קפטן הוק. האם יצליחו במשימה...

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

קיצ מה�רטימ

19:30 / 8-9.7
מכבי מזמינה אתכם
לסרט ופופקורן מתנה

הכני�ה חופשית 
בחסות:

ציקי אורון ציקי סטייל
אחרילפני
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"החופש הגדול" כבר כאן, וגורם להורים כאב ראש לא קטן. 
למשפחה עם שלושה ילדים החופש עלול לעלות למעלה מ- 

10,000 ₪, ועוד לא דיברנו על החופשה המשפחתית... 
מומלץ לבנות עם הילדים תוכנית לפעילות. כך יהיה להם למה 

לצפות, ואתם תתכננו מראש את ההוצאה.

אז מה עולה 10,000 ₪ ? 
ההוצאה  כשלמשפחה  לילד,   ₪  2400  -  ₪  1,600 קייטנה: 
יכולה להגיע למעלה מ- 7000 ₪, סרט פעם בשבוע- 1200 ₪ 

וג'אנק פוד פעמיים בשבוע- 1800 ₪.
ולא נשכח הוצאות נוספות- 

מזגן שעובד שעות נוספות ומנפח את חשבון החשמל, בריכה, 
לונה פארק, חטיפים ועוד... ועוד....

מה עושים חינם ?
כריכים . 1 הכינו   - פעם  של  טעם  עם  משפחתי  בילוי 

וצאו למסלולי טיול מקומיים בגנים ציבוריים. 
כניסה חינם - מצאו מוזיאונים ללא עלות כניסה.  בפתח . 2

תקווה מוזיאון האדם והסביבה פתוח חינם בשבתות.
בבית-. 3 חיים שלא מלמדים  כישורי  למדו   - בבית  יום 

הספר: שחמט, בישול, תיקונים ואף נקיון הבית.
סבא וסבתא - שווה לרתום גם אותם לתוכנית ולו רק . 4

ליום אחד, לטובת שמירת השפיות.

הורים אחרים על בסיס . 5 - תאמו פעילויות עם  חברים 
"שמור לי ואשמור לך". 

בייביסיטר - בתשלום סמלי רתמו את הילדים הגדולים . 6
להפעלת הצעירים, כך תרוויחו מחויבות, בונדינג ואת 

למידת ערך העבודה.

שיהיה לנו קיץ חם ונעים !

לכבוד הקיץ שהגיע
איך לשלוט על הוצאות הקיץ האסטרונומיות?

מאור מוזס כלכלת המשפחה

"החופש הגדול" מכניס הורים רבים לכוננות- "מה נעשה עם 
הילדים חודשיים בבית, ובמיוחד כשתסתיים הקייטנה?" 

בואו ונשים את הדברים על דיוקם:
למצוא  צריכים  הם  ולכן  מסגרת,  ללא  בחופשה  הילדים 
עטיפה  משחקים,  מיון  קריאה,  הולמת:  תעסוקה  לעצמם 
וכדומה.  יצירה  ורגועה של ספרי הלימוד, משחקי  מוקדמת 
זה לא קשור, אלינו, ההורים. תנו להם להתמודד בעצמם עם 

מרחבי הזמן הפנוי!

ואמרו  החופשה  בתחילת  מקדימה  שיחה  הילדים  עם  ערכו 
מעבר   ,X בשבוע  לנופש  יחד  נצא  "השנה  מפורשות:  להם 

לכך תצטרכו לתכנן מה לעשות בשעות הפנאי".

כשילדך מתלונן: "משעמם לי". עני בביטחון: "אני בטוחה 
שתמצא לעצמך דברים שאתה אוהב לעשות" והסתובבי. זו 

לא הדילמה שלך!
בכוחות  המצב  עם  להתמודד  הילדים  את  נלמד  זה  באופן 
קטנות  דילמות  לפתור  ונלמדם  ובבגרות,  באחריות  עצמם, 

ללא התערבות הורית.

שימו לב, גישה זו תעבוד רק בבית שבו ההורים באמת נטרלו 
את העול הזה מכתפיהם!

"משעמם לי..."
הורים לימדו לשחרר והעבירו את 

האחריות לילדים

אושרה קדוש, תושבת כפר גנים, סומכת לנשות עסקים, 
 Oshra0909@gmail.com / 052-7116818
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עונת המנויים
2015-2014

היכל התרבות פתח-תקוה 

www.heichalpt.co.il רח' המכבים 5, פתח-תקוה   
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יום חמישי 28/8/14 בשעה 20:30

כלייזמר טנגו צועני
ומה שבינהם

כליזמרים הפקת ענק

03-9125222

חנן בר-סלע מאסטרו גיורא פיידמןרביעיית ג'יטן בלונד | מינכן, גרמניה 

אושרה קדוש
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Dr-bechor.co.il

אורתודונטית מומחית ד“ר נעמי בכור
ליישור שינים ולסתות

חוזרים לבית הספר 
עם חיוך מושלם! 

החופש הגדול, הזמן האידיאלי להתחיל טיפול 
אורתודנט. בלי להפסיד לימודים ועבודה. והזמן 

האופטימלי להסתגלות.

תתכוננו!!

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

קבע היום תור, ותתחיל לחייך:)

בקרו באתר החדש שלנו:

מרפאה אורתודונטית מקצועית 
ליישור שינים ולסתות, לילדים ולמבוגרים. 

מתן אבחנה רפואית מקצועית,
קביעת תוכנית טיפולים מדויקת,

מעקב וייעוץ ברמה הגבוהה ביותר
והכל מתוך שירות אדיב וגישה אמפטית 

לכל מטופל ומטופל. 

מאת: ענת זפרנימשפחה בהתבגרות

"אבא  מקטר:  י,  כיתה  מסיים   16.5 בן  ניר, 
מושג  לך  אין  מקצועי,  פדיחות  עושה  שלי 
חייב  הוא  אותנו,  מקפיץ  שהוא  נניח  כמה. 
כאילו  שאלות,  שלי  החברים  את  לשאול 
וזה  רואים,  והם  לא,  והוא  בגילנו,  שהוא 
דוגמה? בשנייה שחבר  רוצה  מביך טילים. 

"אז  עליו-  מתנפל  אבא  לאוטו,  נכנס  שלי 
לו עומריקי??(  קורא  )מי בכלל  מה עומריקי, 

נראה לך? לא ראית את  יש חברה?" כאילו, מה 
עם  מתחיל  ואתה  ארבע  בן  היה  שהוא  מאז  עומרי 

התחקירים? או שהוא שואל עלי את החברים שלי בנוכחותי 
- "תגיד, הבן שלי מצליח עם בנות? הבן שלי כבר עשה...?"  
ואני מתחרפן!! ניסיתי להגיד לו אלף פעם שישתוק והוא לא 

מקשיב. מה נראה לו?"

קשה להתבגר

מאוד  לך  חשובים  שבאמת  שלך,  שההורים  להבין  קשה 
ואמורים לשמור עליך, מסוגלים "לייבש אותך" ליד החברים, 
שאולי הם עושים צחוק מעצמם ולא מודעים, ושאתה אחראי 

גם לתדמית שלהם ולא רק לתדמית שלך בעיני חבריך.

קשה להזדקן

קשה לנו, ההורים, להבין שידידות או שיחה חברית עם חברי 
ילדינו הופכת להיות הדבר הכי מביך ומשפיל שקיים בעולם. 

להבין שאולי אנחנו כבר לא רלוונטים. 

כולנו זוכרים שהורינו היו מין יצורים ארכאיים שלא מבינים 
על  חושבים  לא  ואנחנו  "זקנים",  אלינו,  שקשור  במה  כלום 

עצמנו ככאלה. 

ריהאנה  האם  בייעוץ,  מתבגר  עם  לברר  כשניסיתי  מזמן,  לא 
זה  מה  את  ענת,  "וואו  לי:  ענה  הוא  בתוקף,  עדיין  )הזמרת( 

ְיָׁשָנה..."

ההורים,  שאנחנו,  איך  בין  הפער  על  לגשר  קשה 
נתפסים,  באמת  שאנחנו  איך  לבין  מרגישים 

ולגברים, כמה מפתיע, קשה יותר.

כאל  אליך  מתייחס  לא  שלך  הבן  לא, 
חבר, וכן - גם אם החברים שלו חושבים 
בסולם  גבוה  )דירוג  "בסדר"  שאתה 
להיראות  לו  קל  לא  עדיין  שלהם!( 
בחברתך, שלא לומר להיות מותקל על-

ידי סדרת שאלות.

למה זה מביך?

יותר כלפי הורים  א.  כי אנחנו תמיד סלחנים 
של חברים מאשר כלפי הורינו.

ב.  כי בגיל ההתבגרות יש פחד גדול מחשיפה ומפגיעה )ככל 
שיודעים עליך יותר, אפשר לצחוק עליך יותר(.

ג. כי קשה לנו לדבר עם חברים שלנו ליד הורינו ולהיפך. זה 
מחדד את האופן שבו אנו נתפסים על ידי החברה.

ד.   כי יש באמת הורים )אבות, בעיקר...( שחושבים שלשיר עם 
הרדיו זה "מאגניב", או לספר בדיחות שאף אחד חוץ מהם לא 

צוחק מהן זה "קורע". אז זהו - שלא!

נסו לגלות התחשבות

חייכו וברכו את החברים, הימנעו מחקירות או מנסיונות של 
תקשורת אינטימית, הישארו בגבולות ובהדרגה תנו למתבגר 

את תחושת השליטה על מה ואיך הוא משתף אתכם.

בהצלחה!

"אבא תרגיע..." 
למה אנו מביכים אותם, כשכל מה שאנו 

רוצים זה להיות נחמדים?

ענת זפרני מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך
 www.anat-zafrani.co.il ,מנחת קבוצות הורים
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אנו,  ועמו  רשמי,  באופן  השבוע  מתחיל  הגדול"  "החופש 
שמוצבים  רבים  אתגרים  עם  להתמודד  נאלצים  ההורים, 
בפנינו. לרוב, אין מדובר באתגרים חדשים, אלא שבחופשה, 
כשמשפחות רבות נוסעות לטיולים בארץ או בחו"ל, מבלות 
בבריכה, בים, בקניונים, בהצגות וכדומה, גם אתגרים מוכרים 

הופכים לאינטנסיביים יותר.

כהורים, אנו מבינים את רצון ילדינו למצות כל רגע בחופשה 
גם  וכמובן  בכך  להם  לסייע  רוצים  אנו  ולבילויים,  להנאה 
ליהנות יחד אתם. עם זאת, ריבוי הבילויים והיציאה מהמסגרת 
ומכעיסים.  מתסכלים  מעייפים,  גם  אלא  מהנים,  רק  אינם 
ואנו,  ומבקשים.  מבקשים  מבקשים,  מתנסים,  רצים,  הילדים 
מאפשרים,  סצינה,  למנוע  רצון  מתוך  או  שקט,  שיהיה  כדי 
כמו  אחר  במצב  מאפשרים  היינו  שלא  דברים  גם  לעיתים, 
ארטיק נוסף, גם אם אמרנו שנסכים רק לאחד, עוד משחק, עוד 

שעה מול הטלוויזיה. 

וניתן  גורליים,  אינם  האלה  הקטנים  "הוויתורים"  מן  רבים 
אך  הגדול",  "אתגרי החופש  בגלל  אותם כמיוחדים  "לתרץ" 
לעומתם קיימים ויתורים שעלולים לבוא על חשבון בטיחותו 

של הילד. 
למים  כניסה  לאפשר  עלולים  הורים  יותר,  מסוכנים  במצבים 
בלי מצופים כשהילד מתעקש ובוכה, כניסה לים בשעה שאין 

מציל וכדומה. 
מצבים אלה יכולים לקרות לכולם, לא בגלל שלא דואגים לילד 
או שלא אכפת לנו, אלא בגלל שפעמים רבות יש לילד "כושר 
שכנוע" שגורם לנו לשכוח לרגע שהוא קטן, ושהוא לא תמיד 
ייתכן שנרגיש באמת שאפשר, "כי אם לא  "אחראי מספיק". 

קרה כלום עד עכשיו, זה אומר שהוא מסוגל להיזהר". 

על  בחדשות  שומעים  אנו  וכבר  התחיל  רק  הקיץ  לצערנו, 
גם  וכדומה.  בית  מחלון  נפילה  טביעה,  אירועי  כמו  אסונות 
חשבו  שלא  ומסורים  אוהבים  בהורים  מדובר  אלה  במקרים 

מעולם שזה עלול לקרות בבית הפרטי שלהם.
בדיעבד, בהתבוננות בחלק מן המקרים, ניתן ללמוד על סיכון 

שנלקח מתוך שאננות, חוסר תשומת-לב או עייפות. 

בואו ננסה להימנע ממצבים אלה כמה שניתן! אם השכל הישר 
זו או  שלכם מתריע, אם הבטן שלכם אומרת לכם כי פעולה 
ילד  עדיף  אותה.  אל תאפשרו  הילד,  את  לסכן  עלולה  אחרת 
צורח ומתוסכל, אבל בריא ושלם. אל תרגישו רע עם עצמכם, 

הסבירו לילד את החלטתכם והיו שלמים אתה. 
בואו ננסה לעשות את מה שביכולתנו, כדי למנוע אסונות מסוג 

זה.   

שתהיה לכולכם חופשה נעימה, בריאה ובטוחה!

מאת: רינת רופא גורי בדרך הרגש

אז הוא בוכה...
החופשה  בפנינו  שמציבה  האתגרים  בין 
הארוכה, נמצאות הסכנות האורבות לילדינו

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

rinatguri@gmail.com / 054-3972187
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מצרכים:
חצי חבילת עלי לזניה

500 גרם ריקוטה

300 גרם גבינה צהובה מגוררת

1 בצל קצוץ

שן שום מעוכה

250 גרם ברוקולי

200 גרם עלי תרד

2 כפות עלי בזיליקום 

2 קישואים חתוכים לקוביות בינוניות

2 כוסות מים

מלח ופלפל לפי הטעם

מעט שמן לטיגון

אופן הכנת המלית: 
	 מטגנים את הבצל עם מעט שמן עד 
להזהבה, מוסיפים את שן השום, את 

הברוקולי ואת הקישואים, מתבלים 
במלח ובפלפל ומשאירים על להבה 

בינונית למשך 3 דקות.

	 מוסיפים את עלי התרד ומערבבים עד 
שהתרד רך. 

	 מוסיפים את המים, מנמיכים את 
הלהבה ומבשלים במשך 5 דקות עד 

שהירקות מתרככים.

	 מעבירים את התערובת למעבד מזון, 
מוסיפים את הבזיליקום וגורסים עד 

לקבלת תערובת חלקה.

	 בקערה נפרדת מערבבים את הריקוטה 
ו-3/4 מכמות הגבינה הצהובה. 

להכנת הלזניה:
	 בתבנית מניחים שכבה של עלי לזניה 
ומעליה חצי מתערובת הגבינות ושליש 
מהתערובת הירוקה. חוזרים על סידור 

השכבות פעם נוספת.

	 מניחים שכבה שלישית של עלי 
לזניה ומעליה את השליש האחרון של 

התערובת הירוקה. מפזרים מעל את יתרת 
פירורי הגבינה הצהובה.

	 מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 
מעלות ואופים כ-45 דקות.

בתיאבון!

מאת: דנה קוזניצקי השפית הקטנה

מזל טוב כבוד הנשיא!
אנו מברכים את רובי רבלין, נשיאה העשירי של מדינת ישראל, 

ומזמינים אותו לחגוג עם לזניה ירוקה

במדינת  המדינה.  ראש  הוא  הנשיא 
תפקידו  דמוקרטיה,  שהיא  ישראל, 
הוא  בעיקרו,  ייצוגי  הנשיא  של 
מסמל את אחדות העם ומשמש סמל 
אחדות  סמכויות  לנשיא  הקונצנזוס. 
על  חתימה  כגון  הטקסי  בתחום 
חוקים, הסמכת שגרירים, קבלת כתבי 
וחתימה  זרים  שגרירים  של  האמנה 
למדינות  ישראל  בין  אמנות  על 
משתתף  הוא  כמו-כן,  אחרות. 
בטקסים רשמיים של המדינה ומייצג 

אותה כלפי חוץ. 

סמכויות  מספר  לנשיא  יש  בנוסף, 
היא  בהן  שהבולטת  מעשיות, 
את  ולקצוב  אסירים  לחון  הסמכות 

עונשם של אסירי עולם.

בידי  שקיימת  נוספת,  סמכות 
יסוד  בחוק  ומעוגנת  המדינה  נשיא 
הממשלה, היא הטלת תפקיד הרכבת 
הכנסת,  מחברי  אחד  על  הממשלה 

כשנדרשת הקמת ממשלה חדשה.

להיות  ישראלי כשיר  אזרח  כל  דעו- 
בתנאי  המדינה,  לנשיא  מועמד 
יתמכו  כנסת  חברי  עשרה  שלפחות 

במועמדותו.
אז יש לנו סיבה למסיבה, וזה בדיוק 

הזמן לאכול משהו...

לזניה ירוקה עם גבינות 
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ארנבים הם חיות מחמד מקסימות, הם נקיים ובעלי 
אופי נוח. 

דורש  מחמד,  חיית  בכל  כמו  בארנבון,  הטיפול 
השקעת זמן ואהבה וכולל ניקיון יומיומי של כלי 

המזון, הכלוב והפרווה. 

הטיפול בארנבון 
לרוץ  יוכל  הארנבון  שבו  מגודר  שטח  	  כלוב: 

וארגז חול שבו הארנבון יתרגל לעשות את צרכיו. על כלוב 
השינה להיות מרופד בשבבי עץ ולהכיל כלי למסתור שדומה 

למחילה, כדי שהארנבון ירגיש בטוח. 

	  תזונה: ארנבונים הם אוכלי עשב וזקוקים לחציר, לקטניות 
דעו- הארנבון אוכל את  יום.  ולירקות טריים מדי  )אספסת( 

הצואה שלו שמכילה ויטמינים חיוניים.  
 הארנבונים הם מכרסמים ולועסים כל הזמן, מאחר ששיניהם 
של  המחייה  מסביבת  להרחיק  רצוי  הזמן!  כל  צומחות 

הארנבון חוטי חשמל, רהיטים וספרים ולתת לו רק צעצועים 
שמיועדים ללעיסה.

	  רבייה: גזעים קטנים יכולים להגיע לבגרות מינית בגיל 4 
חודשים וגזעים גדולים בגיל 8 חודשים, בתום הגדילה.

זמן היריון ממוצע הוא 30 - 32 יום, ומספר הגורים 
בהמלטה הוא 4 - 12, תלוי בגזע הארנבון.

למשך  ביום  פעם  רק  גוריה  את  מניקה  ארנבת 
מספר דקות.

שנים.   12-10 ל  להגיע  יכולה  חייהם  תוחלת 
מומלץ לסרס ולעקר את הארנבונים, ובכך להעניק 

להם חיים בריאים, מאושרים וארוכים יותר.

	  במקרה של שינוי במצב הארנבון או בהתנהגותו, יש לגשת 
לווטרינר. 

לפחות  לאמץ  עדיף  לכן  חברותיים,  יצורים  הם  הארנבים 
שניים.

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

"יש לי מותק של ארנב 
וקוראים לו חיים..."

מה כדאי לדעת על גידול המכרסם החביב 

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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ימים ושעות פעילות משלוחים: א-ה 11:30-22:30, ו 11:30-15:00, ש 20:30-23:00  
BBB.BURGUS.CO.IL | *90222 | מתחם יכין סנטר, פתח תקווה

ערים? גם אנחנו!
משלוחים עד השעה 22:30
להזמנות TA במסעדה טלפון : 03-9239000

להזמנות משלוחים 3255*
HD פרטי בהזמנה מראששידורי ספורט על מסך ענק VIP מצטרפים למועדון החברים ונהניםחדר

מהטבות ייחודיות 1+1 בימי ראשון ועוד

DELIVERY
 AND T.A
SERVICE
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שליחת מודעות לוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

מורים פרטיים

בת  לפסיכולוגיה,  סטודנטית 
פרטיים  שיעורים  מעבירה   ,23
בחומר  חיזוק  התלמיד.  בבית 
הנלמד בכיתה, הכנה למבחנים, 

התקדמות מעבר...
**מחירים נוחים**

בר שרגל: 052-8222266

בחטיבה  למתמטיקה  מורה 
מתמטיקה  מלמד  ובתיכון 
)805-801( בבית  ומכין לבגרות 
לשעה  ש"ח   120 התלמיד. 

עגולה:  054-3002550

למתמטיקה,  פרטי  מורה 
ראשון  לתואר  ב  שנה  סטודנט 
בהנדסת מחשבים. אפשרי בבית 

התלמיד. מחירים נוחים.
טלפון: 058-5848383

מורה ותיקה, בעלת תואר ראשון 
בחינוך מיוחד, מלמדת שיעורים 

פרטיים.
טל: 054-2286819

למתמטיקה  ג  שנה  סטודנט 
מצטיין  אילן",  ב"בר  שימושית 
המחוננים,  מסלול  ובוגר  דיקן 
במתמטיקה  לך  לעזור  ישמח 
 60 תמורת  תיכונית/אקדמית 

ש"ח לשעה בלבד!
אפשרי בבית התלמיד.
טלפון  052-6831323

מטפלות ובייביסיטר

ניסיון  בעלת  גנים,  כפר  תושבת 
רב, מעוניינת לעשות בייביסיטר 
בחצי  או  ביום  שעות  מספר 
משרה. טניה קליין 054-306618

ואחראית,  מסורה  סטודנטית 
בת 22, עם המון אהבה לילדים, 
בשלנית  פרטי,  רכב  עם  ניידת 
לסדר  הקשור  בכל  ותקתקנית 
לעשות  מעוניינת  הבית-  וניקיון 
והחל  שעות,  לכמה  בייביסיטר 
למשרה  פנויה  אוגוסט  מחודש 
על  לשמור  חלקית  או  מלאה 
ילדים ולסייע בעבודות הבית אם 

יידרשו. ענבל  052-5674494

דרושים

להוצאת  רכב  עם  אישה  דרושה 
יום,  מדי  ומביה״ס  מהגן  ילדים 
למשך כל שנת הלימודים הבאה. 

054-5587799

משק  מטפלת/עובדת  דרושה 
בצהריים   12:00 משעה  בית 
ואילך כולל בישול, סידור הבית 

ושמירה על ילד בכיתה א. 
054-8121717

פרטי  לגן  מוסמכת  גננת  דרושה 
עבודה,  ימי   5 תקווה,  בפתח 
 .13:00  -  7:15 השעות  בין 
050-5701001 למירב  להתקשר 

מחפשת מטפלת מנוסה שעושה 
גם עבודות בית קלות, שכוללות 

בישול מעולה!!!
א  בכיתה  ילד  של  הוצאה  כולל 
החקלאי.  הגן  ליד  גנים  בכפר 

העבודה משעה:
.17:00 - 12:00

054-8121717

בעלי מקצוע

מטעם  מוסמך  מגע  קרב  מדריך 
ליחידים  אימונים  צה"ל. 
קרב  לימוד  קטנות.  ולקבוצות 
מגע להתגוננות ברחוב. מחירים 

נוחים מאוד ! 052-6558065

תכנון אדריכלי,עיצוב פנים והום 
פרטיים  דירות,בתים  סטיילינג- 
מובטח  מיוחד  *מחיר  ועסקים. 

לפונים דרך מודעה זו.
אורנית וסרמן 050-8728009

ויצירה  אומנות  סדנאות 
חווייתיות לילדים, נוער והורים. 
טכניקות  מגוון  עם  עבודה 

וחומרים. יעל- 052-2218395

בני נוער מחפשים עבודה

ובעלת  ילדים  אוהבת   ,14.5 בת 
ניסיון בטיפול בילדים, מעוניינת 
במתן  כבייביסיטר,  לעבוד 
בחיות.  בטיפול  או  שעורים 

קארין וושילו 053-3347401



עיתון כפר גנים  גיליון 53  יולי 2014 32

אולם תצוגה ומפעל: רח' גיסין 65, א.ת, קרית אריה, פ“ת ׀ ימים: א‘-ה‘. 9:00-18:30 ׀ יום ו‘. 9:00-14:00
03-9223398  ׀ לתיאום פגישות: אורי 052-4251497 ׀ ייעוץ יינתן ע“י מעצב תאורה בבית הלקוח 

בניין צמוד ל"שלטי ארגמן“, קומה 1 מעל "gimik" כניסה מצידו הימני של הבניין ׀ חניה מאחור
  

www.s-lighting.co.il

הגיעו דגמים חדשים- חובה לראות!

www.s-lighting.co.il


