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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: 

נטלי אקופיאן עיצוב גרפי: 

סולן הדפסות הדפסה: 

ח.ב.ר הפצות  הפצה: 

קוראים יקרים,

מהו אגו? האם הוא חיובי או שלילי?    
האם נרוויח או נפסיד אם נוותר עליו?

האגו שלנו הוא בעצם מי שאנחנו.
הוא מורכב מהאישיות שלנו, מהזכרונות ומהחוויות שלנו.

הוא מאפשר לנו להיות בטוחים בעצמנו, חזקים, 
ומסייע לנו להתוות את דרכנו בחיים.

אך ככל שהוא יכול לבנות אותנו,
ביכולתו גם להרוס.

על האגו להוביל אותנו אל מטרותינו בדרך הנכונה
מבלי לפגוע בזולת.

כאשר אנו שומרים על האגו שלנו מבלי לראות את האחר,
כאשר יותר מכל חשוב לנו להיות "צודקים", 

גם אם זה בא על חשבון ערכים ומערכות יחסים -
שם האגו טומן לנו פח.

וכמו בכל דבר אחר בחיים; איזון הוא שם המשחק.

ומה בפוליטיקה?
בכתבת השער בגיליון זה

תקראו על שני ראשי רשימות למועצת העיר
שהחליטו לחשוב אחרת, לוותר על האגו האישי 

ולהתאחד לסיעה אחת - "עיר צעירה",
כל זאת במטרה ליצור את הכוח הנכון והמוביל למען 

התושבים.

                                  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(

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

דבר העורכת

למשלוח כתבות, רעיונות ותגובות:
kfarganim@gmail.com

www.kfarganim@co.il :ובאתר

לרכישת מודעות: 050-5332540
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מרפאת גנים - קניון גנים - רח' העצמאות 65, פ"ת.  טל' 03-9404200

יחד, נעבור את הקיץ בשלום!

חופש
בטוח ובריא

מרפאת גנים של 
כללית מאחלת לכם

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

גדול
מרפאת קניון גנים של כללית מאחלת לילדי והורי שכונת כפר גנים ג' קיץ מהנה עם שמירה

על בריאות טובה, זהירות בדרכים, והנאה שלמה.
צוות המרפאה ממשיך לעמוד לרשותכם גם במהלך הקיץ עם כל שירותי הרפואה הנדרשים.
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יו"רה ומעדכן

השנה נבנו גני ילדים במזרח שכונת כפר גנים ג', אך האיזור 
המערבי, שמתאכלס במהירות רבה, נותר ללא מענה לילדי 
ילדים  גני  אגף  חובה.  טרום-טרום  גילי  על  בדגש  הגנים, 
הגנים במזרח השכונה  רוב הקטנטנים במתחם  שיבץ את 
חוסר  על  התרענו  השנה  במהלך  כבר  הבנים.  י"ד  ברחוב 
את  יבנו  שלא  שעד  ידענו,  גם  אולם  ילדים.  גני  במבני 
יפנו את הקראוונים  לא  רננים,  לבית הכנסת  מבנה הקבע 

שבמתחם זה, ולא יבנו שם את גני הילדים. 

השיבוצים  בנושא  פגישות  שתי  התקיימו  יולי  בחודש 
לחוסר במבני  אי מתן פתרונות  על  ובהן  התרענו  לגנים, 
הניתן  השירות  חוסר  על  התלוננו  השכונה.  במערב  גנים 
במקרים  השיבוצים  אופי  ועל  הילדים  גני  באגף  להורים 
הקשות  הבעיות  ועוד(.  מהבית  מרחק  )תאומים,  חריגים 
תוצאה של  הן  זו,  בשנה  לגנים  הילדים  בשיבוצי  שנוצרו 
מצד  גמישות  וחוסר  ארוך  לטווח  תכנון  חוסר  של  שנים 
המערכת. נראה כי יש צורך ברה-ארגון במחלקת הרישום 

והשיבוץ באגף גני הילדים.

יפוצל  הבאה  השנה  "לקראת  מיואשת:  אם  של  פנייתה 
לערב  בלי  נעשתה  זו  החלטה  גנים.  לשני  בתי  של  הגן 
ביכולתם להתאים  והגננות, שהיה  ולשתף את  ההורים 
את החלוקה לילדים. בעקבות פיצול שרירותי זה, נוצר 
לגן  הועברו  בתי  של  חברותיה  כל  שבו  הגיוני  לא  מצב 
האחר. הבהרנו שוב ושוב שאיננו מבקשים גן קרוב יותר, 
שהילדה  זה  שביקשנו  כל  אחרת...  גננת  יותר,  נחמד 
את  בוקר  בכל  ותראה  חברתית  מבודדת  תיוותר  לא 
לבדה  נכנסת  כשהיא  הסמוך,  לגן  נכנסות  חברותיה   13
לגן שלה. תחת המצב הקיים אני נאלצת להתחנן אליך 
לעזרה. לא אוכל, אבל אאלץ לשבת בבית עם הילדה עם 
פתיחת שנת הלימודים, עד שמישהו יבין שמה שנעשה 

פה זאת בריונות לשמה".

בתיבת  היום  שקיבלתי  לקוני  "במכתב  נוספת:  אם  מפי 
כתבו  אפילו(,  הילדה  שם  את  לציין  טרחו  )לא  הדואר 
מקצועיים  שיקולים  על-פי  נעשה  הכיתה  "פיצול  כי 
החינוכית  היועצת  את  שכלל  מקצועי  צוות  על-ידי 

והפסיכולוגית".
לא ברור עם מי בדיוק דיברו היועצת והפסיכולוגית, ולפי 

אילו שיקולים מקצועיים פיצלו את הגן".

ההחלטות שהתקבלו בפגישה בין נציגי שכונת כפר גנים 
ובין ד"ר מיכל אונגר ראש אגף גני ילדים בעיריית פתח-

תקווה:

1.  הוסכם כי פיצול הגן יהיה כבר מגילי טרום-טרום חובה 
לטרום-חובה, ולא במעבר מטרום-חובה לחובה.

2.  במהלך השנה יתקיימו פגישות חודשיות של נציגי ועד 
גני הילדים בשכונה ונציגי ועד השכונה עם דר' מיכל אונגר.

בצורה  יעשה  ילדים  גני  לאגף  הורים  בפניות  טיפול    .3
מדויק  הסבר  מתן  תוך  ואמפטית,  מתחשבת  יסודית, 

להורים.

גני  באגף  האדם  כח  להגדלת  ידאגו  החינוך  במנהל    .4
ילדים.

5.  תחל בניית גני ילדים במערב השכונה. לאחר בניית גני 
הילדים, יהפוך גם מתחם הקראוונים של גני הילדים ברחוב 

חגין למתחם של מבני קבע.

פותרת  הייתה  השכונה  במערב  ילדים  גני  שני  של  תוספת 
ברובה את בעיית השיבוצים בשכונה. למרות שאנו מציבים 
שנייה  בקומה  מבנים  שני  בדמות  ילדים  לגני  פתרונות 
)מדובר על המבנה ברחוב ישראל אלדד, מבנה אגף הנוער, 
הילדים  גני  באגף  וחצרות(,  גנים  יש  הראשונה  כשבקומה 

מסרבים )עד לכתיבת שורות אלו( לקבל את הפתרון.

דורשים שיפוץ לשיבוץ!
עשרות טענות של הורים בנושא השיבוצים לגני הילדים 

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה
ה 

צי
טר

וס
יל
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נת

מו
*ת
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בעסקת  ביותר  המשמעותי  הדבר  היא  הריבית  האם 
המשכנתא?

חשוב להבין כי הריבית היא רק משתנה אחד מני רבים, 
ובוודאי שלא החשוב בהם. 

מהו הדבר החשוב ביותר עבורך  כשנשאלת השאלה- 
במשכנתא? התשובות לרוב יהיו:

שסך כל התשלומים יהיה קטן ככל האפשר	 

יציבות בהחזרים לאורך זמן	 

גמישות עם אפשרויות לסילוק	 

תשלום חודשי נמוך	 

בהתאם 	  בהחזרים,  הדרגתית  עלייה  שתהיה 
לעליית ההכנסות הצפויה

ב"תקופה 	  תשלומים  לדחות  אפשרות  שתהיה 
לחוצה"

אלה הדברים החשובים באמת!

כדאיות כלכלית או יכולת החזר ? 
והיא  "לחיות",  צריך  המשכנתא  עם  כי  להבין,  עליכם 

אינה עסקה כלכלית גרידא.

צריך לאזן בין כדאיות כלכלית )אפשרויות סילוק, סך 
תשלומים נמוך(, לבין הצרכים וההוצאות השוטפות של 

המשפחה לאורך זמן.

תחסכו  כך  ההלוואה,  תקופת  את  שתקצרו  ככל  נכון, 
ובתשלומי  הכולל לתשלום, בהפרשי ההצמדה  בסכום 
הריבית, אולם יחד עם זאת, אל תשכחו שגובה ההחזר 
החודשי )שעולה בשל קיצור התקופה( עתיד להשפיע 

על איכות החיים שלכם. 

לפני שתחליטו לגבי גובה ההלוואה הרצויה בדקו את:
החודשי 	  ההחזר  סכום  את  חשבו   - ההחזר  יחס 

)נטו( של המשפחה.  הפנויה  ההכנסה  סך  מתוך 
יותר  לכם  תהיה  כך  יותר  קטן  שהיחס  ככל 
מ-      גבוה  להיות  לא  ההחזר  סכום  על  גמישות. 

25- 30 אחוז מסכום ההכנסה נטו.

ההכנסה 	  את  חשבו   - לנפש  הפנויה  ההכנסה 
המשכנתא  על  ההחזר  )בניכוי  לחודש  נטו 
הנפשות  מספר  חלקי  נוספות(  והתחייבויות 
המשכנתא  את  שמשלמים  שאחרי  זכרו  בבית. 

נותרות הוצאות רבות נוספות.

בדקו והשוו את ההצעות שקיבלתם, כדי להחליט מה 
הכי מתאים בשבילכם:

בתום  סה"כ  תשלמו  כמה   - הכולל  התשלום  סך 
ההלוואה.  את  מוקדם  פרעתם  שלא  בהנחה  התקופה, 
קחו בחשבון שינויים עתידיים: שינויי ריבית, הצמדות 

למדד, שינויי שער חליפין במסלולי מט"ח וכדומה.

ההלוואה  קרן  יתרת  מההלוואות,  בחלק   - הצמדה 
חיי  לאורך  משתנים  החודשי  התשלום  וגובה  לסילוק 
ההלוואה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן או 

בהתאם לשערי החליפין )בהלוואות מט"ח(. 

המשכנתאות  מנוטלי  רבים   - מוקדם  לסילוק  יתרה 
פורעים את ההלוואה לפני מועד סיומה ממגוון סיבות, 
נכס,  מכירת  חסכונות,  השתלמות,  מקרנות  כסף  בהן: 
גובה  את  בחשבון  לקחת  יש  ועוד.  משכנתא  מיחזור 
ניתן  שבהם  המועדים  ואת  המוקדם,  הפירעון  עמלת 

יהיה לפרוע את ההלוואה ללא עמלה.

מורכב  החודשי  ההחזר   - ההלוואה  קרן  ירידת  קצב 
מתשלום על חשבון הקרן ומתשלום על חשבון הריבית. 
ישנם מסלולים בהם מסלקים מהר יותר את הקרן, מה 
בסוף  הריבית  חשבון  על  פחות  הרבה  לשלם  שיגרום 

תקופת ההלוואה. 

סיכום 
אשר  ומורכבת  גדולה  כלכלית  עסקה  היא  	 משכנתא 
ככל  המשפחה.  של  הכלכלית  ההתנהלות  על  תשפיע 
ההלוואה  תמהיל  של  ובהתאמה  בתכנון  שתשקיעו 
לצרכי המשפחה, כך תצטרכו פחות "להתעסק" איתה 

בעתיד.

	 קחו בחשבון שינויים עתידיים ואפשרויות סילוק.

בהלוואה.  שונים  מסלולים  מספר  קחו  סיכונים,  	 פזרו 
את  ולהפחית  לאזן  לגדר,  שיכולים  מסלולים  ישנם 

הסיכון לשינויים קיצוניים בהחזר החודשי.

על  והסברים  אינפורמציה  בקשו  מעורבים;  	 היו 
המסלולים השונים ועל לוחות הסילוקין שמרכיבים את 
המשכנתא שלכם. שאלו והבינו את היתרונות והסיכונים 

שבכל מסלול.

עצה כלכלית

משכנתא - מה כדאי לדעת?
משכנתא היא ככל הנראה העסקה הכלכלית הגדולה והמשמעותית שנבצע במהלך 

חיינו. חשוב שנקדיש זמן ומחשבה בתכנון תמהיל ההלוואה, כך שיתאים לצרכי 
המשפחה בהווה ובעתיד      מומחי מזרחי טפחות
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הקונים כבר כאן!

בבן גוריון 41, קומה 3

דירת גן 6 חד' במנרב, מפלס 1

5 חד' בחיים זכאי,חדש מיידי.

5 חד', במנרב קד חדשה!

4 חד' בדניאל ליפשיץ, מ.סוכה

בדניאל ליפשיץ 1, קומה 4

במשה מייזנר 7, קומה 7

נמכר!נמכר!

בחיים זכאי 11, קומה 3

בישראל עידוד 8, קומה 5

בלהה 
שמואלי

שיודעים להעריך
כמה באמת הנכס

שלכם שווה!

את שוק הנדל"ן
בכפר גנים ג' מיום 

הקמת השכונה

נמכר!

נמכר!נמכר!

דירה אחת לא צריכה עשרות מתווכים,
צריך מתווכת אחת שמוכרת עשרות דירות.

תיווך המושבה
היחידים

תיווך המושבה
מובילים

ביפה נוף 35, נוה עוז

נמכר!
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תחושה  מתוך  בבורסה  כספים  משקיעים  האנשים  רוב 
שבה  כתבה  איזו  קראו  הם  העתיד;  את  חוזים  שהם 
מחבר,  "טיפ"  שקיבלו  או  להשקעה,  מפתה  המלצה 

והחליטו שזה הזמן לקנות מנייה מסויימת .

להשקעה  שלי  התמצית  את  בפניכם  אציג  זו  בכתבה 
נבונה. אין לי ספק כי אם הינך משקיע - זה יביא לשיפור 
משמעותי בתוצאות שלך, ובשורה התחתונה- גם יכניס 

יותר כסף לכיס.

חמשת הכללים להשקעה בבורסה:
צריכה  מסוימת  במנייה  השקעה  לגבי  ההחלטה   .1
להגיע מתוך הגרף של המנייה, כלומר, יש לוודא שגרף 
המנייה במגמת עלייה. ישנם משקיעים שרוצים לקנות 
במבצע",  מנייה  "לקנות  לזה:  וקוראים  בירידה  מנייה 
ובכן רבותי - אין דבר מסוכן יותר מאשר לנסות לתפוס 

סכין נופלת... רוב הסיכויים הם להיפצע קשה.

2. יש לפזר את כספי ההשקעה לעשרה חלקים לפחות. 
אל תשקיעו את כל הכסף במנייה אחת. מומלץ ביותר 
בנייר  התיק  ממרכיב  אחוז  מעשרה  יותר  להשקיע  לא 

ערך בודד .

פרמטרים  שני  להגדיר  יש  המנייה  רכישת  טרם   .3
עיקריים ומראש: 

קרי,  והמנייה תעלה,  נממש את הרווח במידה  א. מתי 
באיזה שער נמכור את המנייה ברווח ?

כלומר,  בהפסד,  ונודה  העסקה  את  "נחתוך"  מתי  ב. 
מהרגע  תרד  המנייה  אם  )בהפסד(  נמכור  שער  באיזה 

שקנינו ?

4. מניסיוני - ההשקעה בקרנות ותעודות סל עדיפה על 
חשופים  אנו  בודדת  במנייה  משקיעים  כאשר  מניות. 
לתנודות גדולות ללא יכולת להשפיע ולהגיב, ואף נוכל 
לצפות לבעיות כאשר נרצה למכור את המנייה ולא יהיו 

לה קונים.

שהם  היא  משקיעים,  של  המרכזיות  הבעיות  אחת   .5
מושפעים פסיכולוגית בקלות ופועלים בניגוד לתוכנית 
מכיר  שאני  ביותר  הטוב  הפתרון  שלהם.  הראשונית 
הוא עבודה עם יומן מסחר. יומן מסחר זהו כלי לתיעוד 
אנו  מתי  ההון:  בשוק  מבצעים  שאנו  הפעולות  כל 
יומן המסחר  ויעדיי רווח.  קונים ומדוע, תאריך, כמות 
יכניס בנו משמעת עצמית ובטחון וימנע מאתנו לבגוד 

באינטרסים שלנו.

מפי המומחים

לו הייתי רוטשילד... 
מהי הדרך הנכונה ביותר להשקיע בבורסה?   עדי קידר

עדי קידר - מנכ"ל חברת FXG, שנמצאת בתחום 
חקר ההשקעות כבר שבע שנים, ופיתחה כלים 

שמטרתם לעזור למשקיעים לקבל החלטות חכמות 
יותר. ניתן לקבל בחינם את 14 השיעורים שלי 

להשקעות בבורסה- פשוט הירשמו באתר
www.fxg.co.il
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ניתן להשיג ברשת

על קולקציית הקיץ
למעט ציוד מקצועי אולסטאר ומשקפי שמש

בתוקף עד 5.8.13בכפר גנים

073-7097753 פתחנו חנות חדשה: רח‘ העצמאות 65 כפר גנים 
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גרבר אדי, מרכז מתנדבי חילוץ והצלה בכפר גנים

להיות מוכנים בזמן! 
בואו לתרום ולחזק את תחושת הביטחון 

של התושבים. התנדבו למערך כוחות 
החילוץ וההצלה העירוניים  

מצאתי לנכון להעלות למודעות ולראש סדר העדיפויות 
החילוץ  מערך  מתנדבי  וההצלה.  החילוץ  נושא  את 

מהווים נדבך מרכזי בכוח החלוץ הראשוני בעת חירום.

רחב  מגוון  מבצעים  המתנדבים,  אנו,  זו  מטרה  להשגת 
ביותר של פעילויות, במסירות אין קץ בכל ימות השנה, 
בהכשרת כוחות חילוץ והצלה שיוכלו להוות חלק בלתי 
נפרד מכוחות ההצלה המקצועיים שפועלים במערך הן 

בשוטף והן בעתות חירום. 

גורמי  עם  הדוק  פעולה  שיתוף  תוך  מבוצעת  פעילותנו 
עמלים  אלה  האיזורי.  העורף  ופיקוד  המקומית  הרשות 
על הקצאת קורסים, ציוד נלווה, ומתן אמצעים העומדים 

לרשות המתנדבים ומשפרים את יכולתנו המבצעית. 

פעולות מקדימות אלו נעשות כדי להגביר את המודעות 
ומוכנים  ולהכשיר את הכוחות, על-מנת שנהיה ערוכים 

לקראת כל תרחיש אפשרי. 

מצילת  בעשייה  פעיל  חלק  ליטול  אותך  להזמין  ברצוני 
חיים זאת, אשר לצדה סיפוק רב.

למענך, למען משפחתך ומכריך - התנדב לכוחות החילוץ 
וההצלה!

גרבר  אלי-  לפנות  ניתן  המתנדבים,  לצוות  להצטרפות 
אדי, מרכז מתנדבי חילוץ והצלה. 054-2550614

eddie.garber@tuic.co.il
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מגנטים 
מעוצבים 

הבובות בדוכן מכבי
לולי ודודידו 
יצטלמו עם 

הילדים

פעילות
"בקצב הלב" 

בבמה המרכזית

גיגיגיגונת 
במופע 

המרכזי 

מופע קפוארה 
כולל תהלוכת 

מתופפים

סדנת 
יצירה

יום ד', 21.8
16:30-20:00

בקניון גנים

 מכבי וקניון גנים מזמינים 
אתכם להפנינג ענק לקראת 

פתיחת שנת הלימודים עם

 גיגיגיגונת 
 לולי 

קעקועים ודודידו
וציורי 

פנים

משרד הבריאות ממליץ כי מבוטחים יבדקו מראש את השפעת המעבר על 
זכויותיהם בביטוח המשלים ובביטוח הסיעודי. 
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וההורים  בחופשה,  הילדים  הקיץ;  בשיא  אנו  מצויים 
לימי  שישובו  כדי  ולהנאתם,  לביטחונם  לדאוג  מחויבים 
הלימודים כשהם בריאים ורעננים. לצד היציאה מהשגרה, 
גם בימי החופשה על ההורים לנהל סדר יום. הסדר תורם 
מכל  החכם  אמר  וכבר  האדם.  של  הנפשי  לאיזון  רבות 
חפץ  לכל  ועת  זמן  "לכל  המלך:  שלמה  הוא  הלוא  אדם, 
תחת השמים" )קהלת ג,א(, מכאן שכל דבר בעתו ובזמנו. 
על-מנת להבין את חשיבות ניצול הזמן על פי סדר קבוע, 
אין לנו אלא להתבונן ביופי הבריאה, בדומה לדוד המלך 
- באומרו: "עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו, תשת-
הכפירים  חייתו-יער  תרמוש-כל  בו  לילה,  ויהי  חושך 
שואגים לטרף, ולבקש מאל אוכלם: תזרח השמש  יאספו, 
ואל מעונתם ירבצון: יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב: 
מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית.." )תהלים ק"ד,י"ט-
כ"ה(. בחוכמה רבה ברא הקב"ה את העולם המתנהל בסדר 
אך  הטרף,  אחר  לחפש  יוצאות  החיות  בחשכה  מופתי; 
יוצא האדם  ואז בבוקר  זריחת השמש שבות למעונן,  עם 

לעבודתו. 

ישעיהו הנביא מתפעל באומרו: "שאו מרום עיניכם וראו 
מ,כ"ו(.  )ישעיהו  צבאם.."  במספר  המוציא  אלה  ברא  מי 
ללילה יש חשיבות גדולה גם לבני האדם; למנוחה, להרפיה 
כמו  כוחות,  ולחידוש 
שנת  "מתוקה  שנאמר: 

העובד" )קהלת ה,י"א(.

דעת  פי  על  גם  כך 
שאומרים  הפסיכולוגים, 
אינו  אדם  שכאשר 
שעות  כמות  את  ישן 
לגופו,  הנחוצות  השינה 
לרעה  משפיע  הדבר 
הנפשית  בריאותו  על 

והפיזית.

חשיבות  על  ועוד 
היום  סדר  על  השמירה 
- טוב נעשה אם נתבונן 
אבותינו,  של  בדרכיהם 
אבות  מעשה  שהרי: 

סימן לבנים.

"וישכם  נאמר:  בנו,  את  לעקוד  בדרכו  אבינו,  אברהם  על 
אברהם בבוקר". על כך אומר רש"י: "כי מכאן שאברהם 

תיקן תפילת שחרית".

ואין שיחה,  יצחק לשוח בשדה",  "ויצא  נאמר:  יצחק  על 
אלא תפילה- מכאן שיצחק תיקן תפילת מנחה.

על יעקב נאמר: "ויפגע במקום וילן שם"-יעקב תיקן תפילת 
ערבית.

ומועדים  לשבתות  הכוונה  הזמן"?-  "קדושת  מושג  ומהו 
שבהם אנו נוהגים בשונה משאר הימים; החל מלבוש חגיגי 

וכלה בשמירת המצוות על פי התורה הקדושה.

מכאן אנו למדים, כי גם בימי חופשה כאשר שאיפת האדם 
ליהנות ולנוח, עליו לנהל את חייו על פי ציר הזמן בדומה 
ללכת באורחותיו  אנו מצווים  למלך מלכי המלכים, אשר 
ולהידבק  במידותיו, ובתמורה לכך נזכה, בע"ה, לשפר את 
איכות חיינו כראוי, ככתוב: "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם 

חיים כולכם היום" )דברים ד,ד(.

אני מזמינה אתכם להכנס לבלוג - "בראי התנ"ך"
http://ahuvaklein.blogspot.com

מאת: אהובה קלייןדבר תורה

"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים" )קהלת ג,א(
משמעות הזמן והסדר בחיינו- בהשראת התנ"ך

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

זמן וסדר 
חיי אדם סובבים כגלגל

כמי הים גל בצד גל
לילות כימים חולפים

לעד אינם חוזרים.

באפלה לבנה וכוכבים
ביום חמה וחיוכים

האדם בזיעתו עמל 
בערב כציץ נובל.

שאו עינכם למרום
הטו אוזנכם לשעון

הביטו ביופי הבריאה
לאורך שעות והנאה.

אהובה קליין ©
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נווה עוז

ההדמיה להמחשה בלבד

africa-israel.co.il/megurim-חפשו אותנו גם ב 03-91-91-901

space בפנים - דירות מרווחות במיוחד

space בחוץ - נוף מרהיב ופתוח 

space בשבילך - קאנטרי קרוב, מגוון 
רחב של שירותי קהילה, מוסדות חינוך 

וקניון במרחק הליכה

מגדלי space בנווה עוז מזמינים אתכם 
להצטרף להצלחה, בבניין השלישי והאחרון,

שייתן לכם את כל ה- space שאתם צריכים

space 3 
הבניין השלישי יוצא לדרך

אירוע מכירות מיוחד
שישי  16.8
בין השעות 9:00-14:00

תנאי מכירה מיוחדים לרגל הפתיחה
מספר המקומות מוגבל,

נא אשרו השתתפותכם מראש.
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הפעילות  של  הכותרת  גולת  את  מהווה  הקיץ  מחנה 
השנתית בתנועת ה"צופים".

הבוגרת  השכבה  ציפורי.  ביער  המחנה  התקיים  השנה 
)שכב"ג( יצאה ל"חלוץ" והקימה את המחנה מספר ימים 

לפני הגעת החניכים.
כאב לשני ילדים בשבט ביקרתי במחנה במסגרת "ביקור 
הורים". מיד עם הגעתי למקום התמלאתי גאווה גדולה 
כשראיתי את המתקנים המדהימים שבנו החבר'ה, ושהיו 

ביותר מכל אלה שראיתי אצל שבטים סמוכים  השווים 
יחד  שיצרו  וסנדות  קשירות  של  נמלים  עבודת  אחרים; 
מבנים מורכבים בדיוק מופלא. לא יאומן שכל זה נבנה 
בימים ספורים על-ידי נערות ונערים. כל המתקנים, אגב, 

עוברים אישורי בטיחות החל משלב הדגם.
בנוסף הוקמו בשטח המחנה- שטחי שינה, מטבח וחדר 
בחום  ביותר  )חשוב  שתיה  עמדת  לתפארת,  אוכל 
ששרר בסביבה(, מבני שירותים ומקלחות, מחסן ציוד 

ואזורי משחקים - הכל ברמה גבוהה ובסדר מופתי.
ברצוני לציין את ההורים המתנדבים, שהגיעו למחנה 
טעים  מעולה,  ביתי  אוכל  לחניכים  והכינו  במשמרות 

ומזין.
חיי המחנה התנהלו בצורה מאורגנת להפליא.

חולקו  שבו  מרגש  טקס  נערך  ההורים  ביקור  בעת 
פרסים לפעילים ולמצטיינים.

ואיתי  שמחון  בן  יעקב  סגניו  אהד,  אורי  העיר  ראש 
שונשיין ועוזריהם הגיעו גם הם עד ליער ציפורי, כדי 
ראשונים"  "שבט  של  וההורים  החניכים  את  לברך 
חניכים   700 כ-  מונים  שביחד  המושבה"  ו"שבט 

ומהווים את הייצוג העירוני הגדול ביותר בארץ.
ההנהגה,  ידי  על  רמה  ביד  נוהל  הזה  הפרויקט  כל 
שבורכנו  הנפלאים  והמדריכים  הראשגד"ים  הרכזים, 
המשיכו  במלאכה.  העוסקים  לכל  רבה  תודה  בהם. 
במסורת המפוארת של העשיה המדהימה שלכם. אנו 

אתכם!
אני חש גאווה גדולה שילדיי זוכים להיות חלק מנוער 
מופלא, בעל יכולת מנהיגות ויוזמה, עטור ערכים של 

אהבת הארץ ועזרה לזולת.

שבט ראשונים - אימפריה !!!
הפעם, לכבוד החופש הגדול, דורון קורן, אב גאה לראשג"ד ולחניכה בשבט ראשונים 

בתנועת הצופים, יספר על רשמיו ממחנה הקיץ   דורון קורן דובר ועד השכונה

טיול על חומות ירושלים

יפה ומזמינה- התחנה החדשה לבריאות המשפחה

מחנה קיץ 2013. צילום: סמדר ברטוב

מתקני שבט ראשונים. צילום: דורון קורן
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חודש של חיות
אוגו�ט בקניונ גנימ

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

 17:30 / 11.8

 17:30 / 7.8

 17:30 / 14.8

 �דנאותימי ד‘

 17:30 / 28.8

סדנאת נגרות
חיות על גלגלים

סדנאת בישול
וופל בלגי קצפת

והפתעות

סדנאת יצירה
מחברות מעוצבות 
ועפרונות מקושטים

 17:30 / 4.8
נתופף על תוף ענק ונלמד על האינדיאנים ועל  

המורשת שלהם

הטבות מעולות בקניון גנים עבור
מחזיקי כרטיס תושב פתח תקוה+,

www.ptplus.co.il כרכרטכרטיס ההטבות שלך

 מופעימימי ב‘ הפעלותימי א‘

ננגן על דיג'ירידו ונלמד על מדינת אוסטרליה
 ממנה הוא מגיע...

 17:30 / 18.8
כלי הקשה מסביב לעולם

 17:30 / 25.8
נלמד לנגן על כלי מיוחד בשם בירנבראו ועל 

מדינת ברזיל...

הברווזון המכוער
 17:30 / 5.8

הצגה סוחפת מלאת שמחה
 ומסרים חינוכיים ליחסים בין 
היחיד לחברה, הצגה מלאת 

הפתעות  והומור.

החתול במגפיים
 17:30 / 12.8

הצגה מעצימה אשר מעודדת
 את הילדים לחשיבה חיובית, 

 אמונה בעצמך, בזולת והגשמת
 חלומות.

קופי -קוף
 17:30 / 19.8

על פי עיבוד של ספר הילדים
 המקסים ”לקוף יש בעיה".

קוף קטן איבד את אמא שלו
 ויצא לדרך לחפש אותה

בשביל עם איילת
 17:30 / 26.8

על פי עיבוד של הספר
 "איילת מטיילת".

איילת פוגשת בדרך המון חיות 
שרוצות להצטרף אליה...

מה תעשה איילת ?
בקרוב....

מסביב לעולם
עם חגי רז

הפעלה מוסיקלית 
וייחודית בה נלמד על
כלי נגינה והמקומות

בעולם מהם הגיעו

מדריכת 
 מעגלי התינוקות, 

איריס זינגר, מגיעה לקניון גנים
בואו לחוויה מרגשת של מפגש

אמהות ותינוקות 
הפעילות ללא תשלום

 
הפעילות תתקיים בסטודיו

 21.8

מ�יבת �ופ החופש
בחסות

פרטים בהמשך...

ים
 גנ

שבט תינוקות

ים
 גנ

שבט תינוקות

מ�יבת �ופ החופש

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
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מאוחר,  לישון  הולכים  הילדים  בעיצומה;  החופשה 
יציאה  ומבלים שעות רבות מחוץ לבית.  קמים מאוחר 
משגרת סדר היום המובנה עלולה לשבש את הארוחות 
כדאי  מתמיד,  יותר  בחופש,  והמזינות.  המסודרות 
והתזונאים  הדיאטנים  עמותת  המלצות  על  להקפיד 
על  שמתבסס  מקיף  עמדה  נייר  הוציאה  אשר  בישראל 
מגיל  בילדים  והאכלה  אכילה  הרגלי  בנושא  מחקרים 

לידה ועד גיל 6:
"ילדים מושפעים מסביבת שפע של מזון, ובפרט מזון 
מזון  לאכילה.  ומוכן  טעים  זול,  זמין,  שהנו  מתועש, 
פשוט,  סוכר  של  יחסית  גבוהות  בכמויות  מאופיין  זה 
שומנים רווים ונתרן, שידועים כמזיקים לבריאות, והנו 
בקרב  במיוחד  החשובים  חיוניים  תזונה  ברכיבי  דל 

ילדים לצורך גדילה והתפתחות תקינות".
חלה  בחוץ,  הנאכלות  הארוחות  במספר  העלייה  עם 
ישנה  שבהן  המשפחתיות  הארוחות  במספר  ירידה 
לאכילה  חיובי  חיקוי  מודל  להוות  להורה  אפשרות 

בריאה עבור ילדיו.
בהאכלה",  אחריות  "חלוקת  שיטת  את  לאמץ  ניתן 
שהגתה אלין סאטר. זוהי גישה מובילה בניהול אכילה 
בריאה של ילדים, ועיקריה: ההורים אחראים על שעות 
ואילו  לשולחן,  המוגש  האוכל  מגוון  ועל  הארוחה 
הילד אחראי על הכמויות ועל בחירת סוג האוכל מתוך 

המבחר שמוגש לו.
המלצות נוספות מתוך נייר העמדה: 

ארוחות  שלוש  המכיל  תזונתי  יום  סדר  על  הקפידו 
עיקריות, הימנעו מאכילה מול מסך, חשפו את תינוקכם 
אכלו  פעמים,  עשרה  לשש  עשר  בין  חדש  מזון  לכל 
ארוחה משפחתית לפחות שלוש פעמים בשבוע, הימנעו 
של  החיצוני  והמראה  המשקל  בנושא  מרובה  מעיסוק 
יום,  ילדכם, עודדו לפעילות גופנית של 60 דקות בכל 
הניקו את תינוקכם עד גיל חצי שנה לפחות ואל תשתו 

מיצים.

היה לי הכבוד להיות שותפה בכתיבת מדור התזונה. 
בשנה  לקוראים  ומאחלת  חדשה  לדרך  יוצאת  אני 

החדשה לבחור להיות בריאים יותר!

המאמר מציג המלצות כלליות בלבד, ואינו מחליף ייעוץ הניתן 
ע"י דיאטנית קלינית מוסמכת.

מדור תזונה

מונעים את מגיפת 
ההשמנה בקרב ילדינו

ישראל היא בין המדינות המפותחות שבהן 
אחוז הילדים השמנים הוא מהגבוהים 

באירופה. 27 - 40 אחוזים מילדי הגן בישראל 
הם בעלי עודף משקל או השמנת יתר

מאת: אורית וקסמן

 ,M.Sc מוסמכת  קלינית  דיאטנית   / וקסמן  אורית 
ואימון  ועיצוב הגוף. לייעוץ תזונתי  ומדריכת אירובי 

גופני אישי ניתן לפנות בטלפון: 050-7362193

לא רק לילדים- השלגונים המרעננים של הקיץ:
ללא שומן ועם צבעי מאכל טבעיים

חמשושים-41 קק"ל, 10.2 גר' פחמימות ליחידה 
ננסים- 8 קק"ל, 2.1 גר' פחמימות ליחידה

טראש פק- 75 קק"ל, 18 גר' פחמימות ליחידה
שוטס תות בננה- 29 קק"ל, 4.8 גר' פחמימות ו- 1 

גר' שומן 
ו-  גר' פחמימות  פרילי תות- 80 קק"ל ליחידה, 20 

30% פרי 

אורית יקרה,
אנו מודים לך מאוד על תרומתך הנפלאה לעיתון כפר 
גנים. נכללת בצוות הכותבים המקצועיים שלנו במשך 

תקופה מכובדת, נהנינו מאוד מקריאת המדור, וגם 
למדנו דבר או שניים :(  

עם המעבר ושינוי מקום המגורים, 
מאחלים לך ולבני ביתך ברכות להתחלה חדשה 

ומרגשת.

מאתנו-משפחת עיתון כפר גנים

ה 
צי
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מו

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

דופלקס לופט, 6 חד', 
ק.7 ברחוב הרב אויירבך

דירות 6,5 חד', מיני 
פנטהאוז וד.גן חדשות 

וממוזגות ברח' יטקובסקי. 
אכלוס 8.13 

ד.גן 4 חד' מרווחת 
במייזנר, גינה 100 מ"ר 

מטופחת

5 חד' ק.4 יוקרתית,מ.
סוכה, מחסן ו- 2 חניות 

דירות 5 חד' חדשות 
וממוזגות, 2 חניות ומחסן 

צמוד ברח' נקר

האתר שלנו בסמרטפון שלך

נמכר

למכירה 

בבלעדיות 

ד.גן 5 חדרים חדשה גינה 
200 מ"ר ברח' נקר

נמכר

5 חד' ק.4  ברח' בלום 

נמכר

דורון ואורית מותיקי כפר גנים ג'

מומחים בשיווק נכסים רק בכפר גנים ג'

במשרד היחיד הממוקם בכפר גנים ג'

* בכפוף לתנאי המבצעים שנמצאים באתר האינטרנט שלנו

 אורית
052-2898878

 דורון
054-4404286

מובילים את ענף הנדל"ן בכפר גנים ג'

יש לך נכס אטרקטיבי למכירה?
הנכס יקבל מאיתנו את החשיפה המקצועית והמתקדמת ביותר בתחום הנדל"ן

אנחנו כאן בשבילך לפגישת ייעוץ ללא התחייבות מצידך 

054-4404286

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

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

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

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

4 חדרים ק.1 ברח' 
עצמאות ערפית

נמכר

נמכרה תוך יומיים 
לפני שצולמה 

ופורסמה!!!

5 חד' ק.4, מחסן ו-2 
חניות ברח' אויירבך

נמכר

בשיווק 
למכירה בלעדי

להשכרה בבלעדיות 

בבלעדיות 
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ציקי אורוןערוצי 

סדר, סדר תרדוף
מיון מוקפד ונתינת מקום לכל פריט הם המקור לארון שכיף לפתוח

עדיפות לארון על פני חדר ארונות 
פני  על  למשנהו  קיר  מקצה  מרווח  ארון  נעדיף  לעולם 
חדר הארונות המוצע בדירת קבלן, שלרוב אינו מרווח, 
המידוף הפתוח שלו סופח אבק שמקשה לשמור על אורך 
חייו של הבגד, וההתנהלות בו בלתי ידידותית למשתמש. 

מיון הוא המקור לסדר
הוציאו את תכולת הארון החוצה והתחילו למיין, הכלל: 
כל פריט לבוש שנמצא קטן במידה, מאוס או בלתי מרגש 
- יימסר, כך שכל מה שיישאר בארון הוא שמיש, אהוב 
ומכאן גם משמח כשנלבש. כעת, הפרידו בין בגדי חורף 
לבגדי קיץ, כאשר את בגדי העונה מקמו בחזית הארון. 
לבוש ערב, שמלות, מעילים וג'אקטים יכולים להיתלות 

על קולבים, כאשר הביגוד היומיומי לרוב יקופל. 
התלויים

נוח לתלות את הפריטים על הקולבים לפי הסוג ומהארוך 
קצרות,  שמלות  ארוכים,  ואוברולים  שמלות  לקצר: 
ניתן  ומעילים   ג'אקטים  חולצות.  מכנסיים,  חצאיות, 
לתלות בחלק ארון נפרד. אפשר לסדר כל קבוצת פריטים 
לפי צבע, כך שניתן יהיה לאתר בגד אהוב בקלות. מומלץ 
לחגורות  מעוגל  קולב  לצעיפים,  מיוחד  קולב  להוסיף 
וקולב לעניבות לצד החולצות המכופתרות. כדאי ורצוי 
מדף  השונים.  לפריטים  ייעודיים  בקולבים  להשתמש 
להעמדת  לשמש  יכול  התלייה  באגף  תחתון  או  עליון 
משלימים  פריטים  להניח  ניתן  שבהן  גדולות,  סלסילות 

כמו תיקי יום וערב.
ומה לגבי המקופלים?

יומיומיים  מכנסיים  ולראות  הארון  את  לפתוח  נעים 
וערימה  ארוכים  מכנסיים  ערימת  צבע,  לפי  מקופלים 
ואחר  הספורט  בגדי  של  אחד  "מגדל"  לקצרים.  נוספת 
לייעד  מומלץ  גוון.  לפי  ולחולצות שמאורגנות  לגופיות 
מקום במגירות או בסלסילות שמוצבות על מדף לשאר 

גרביים  ים,  בגדי  תחתונה,  הלבשה  כגון:  האבזור, 
פריט  שלכל  כך  ומטפחות,  כובעים  כפפות,  וגרביונים, 

יהיה מקום משלו. 
נעליים  

נמוכים  ממיקומים  לשלוף  נוח  יהיה  העונה  נעלי  את 
גדולה  פלסטיק  קופסת  או  תחתונות  מגירות  בארון: 
נעליים  למקם  תמיד  רצוי  גלגלים.  על  מתניידת  סגורה, 
של  בהקשר  גם  הסדר  את  לייעל  ואז  נפרדת  בשידה 

ריחות...
תכשיטים

קופסת  דווקא  )ולאו  תאים  לכמה  מופרדת  קופסה 
תכשיטים סטנדרטית( יכולה לשמש לתכשיטים השונים: 
וכך הלאה.  נפרד, שרשראות  סיכות בתא  טבעות לחוד, 
מתלה קולב המיועד למגבות יכול לשמש דווקא לתליית 

שרשראות, וכך גם וו יפה שתלוי על הקיר.
אביזרים משמחים

התנהלות מלבבת מול הארון מתחילה מסדר, ניחוח נעים, 
צבע אהוב ואביזר שגורם לשמחה בלב, כמו: מפיצי ריח, 
קולבי עץ צבעוניים, קולבים יעודיים לפריטים משלימים, 
אף  או  סדר  שעושות  עיניים  מאירות  לבנות  סלסלות 
שמזכירים  קולב,  על  תלויים  מעץ  לבבות  על  כיתובים 

מהם הדברים החשובים באמת, כמו- החיים יפים!! 
רענון הארון באביזרים משמחים ותומכי סדר מפנה מקום 
ומשרה  היומיומיות  החיוניות  המשימות  להגשמת  בלב 

שלווה.

ציקי אורון- מעצבת פנים וסטייליסטית
טל: 054-2424976

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

ציקי סטייל
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 לבריאות הפה והשיניים ד“ר בכור
מרכז מומחים רב תחומי 

לתיאום תורים ומידע:

ד“ר נעמי בכור
אורתודונטית מומחית ליישור שיניים ולסתות

ד“ר רון בכור 
מומחה לפריודונטיה  (מחלות חניכיים)

ד"ר גדי שחר מומחה לשיקום הפה

ד"ר ואדים סנדלר 

רח' שושן ימין 17 פתח תקווה (מול קניון כפר גנים) 052-7246245 | 03-9233456

אפשר לחייך:)אפשר לחייך:)
שירות אדיב וגישה אמפטית לכל מטופל ומטופל

מעקב וייעוץ ברמה הגבוהה ביותרמתן אבחנה רפואית מקצועית

קביעת תוכנית טיפולים מדויקת

 www.orthonaomi.co.il בקרו אותנו באתר

ד“ר בכור, כל המומחים וכל הטיפולים תחת קורת גג אחת!

 בבריאות הפה
 מטפלים רק אצל מומחים! 

טיפולי שורש 

שתלים
טיפולי חניכיים

יישור שיניים לילדים ולמבוגרים
בטכניקות מתקדמות ביותר

סתימות
כתרים 
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שירן רובינשטיין

לצד שונשיין ובן משה תורכב "עיר צעירה" מהפעילים 
מוותיקי  חפץ  אורן   - השכונות  שבוועדי  הבולטים 
הפעילים בשכונת אם המושבות, רועי פן מוועד שכונת 
נוה-גן, נאור אליהו יו"ר ועד שכונת קרית מטלון ורננה 

פיול מוועד שכונת אם המושבות הוותיקה.

סגן ראש  רווק,   ,35 עו"ד איתי שונשיין, 
והצעירים,  הנוער  תיק  ומחזיק  העיר 
הסטודנטים  התאחדות  יו"ר  לשעבר 

הארצית.
רשימת  עמה  שמביאה  הבשורה  מהי  שונשיין,  עו"ד 

"עיר צעירה"?
רבות;  תמורות  תקווה  פתח  עברה  האחרונות  בשנים 
קצב  חדשות,  שכונות  בה  הוקמו  התפתחה,  העיר 
לגור  עברו  צעירות  ואוכלוסיות  עצום,  שלה  הגידול 
לשינוי.  הסתגלה  לא  העירונית  המערכת  אולם  בה, 
התפיסות של המערכת הקיימת הן מיושנות, "עייפות" 
ולא "שירותיות". לאורך כל הקדנציה מצאתי את עצמי 
מוזר"  "עוף  כעל  עליי  הסתכלו  בהתחלה  לבד.  נאבק 
ואמרו לי לשבת בשקט. אבל התעקשתי, ובמהלך חמש 
והצעירים  הנוער  בתחום  רבים  שינויים  עשיתי  שנים 
אחרת,  חשיבה  אחרת,  תפיסה  הבאתי  הופקדתי.  עליו 
אנרגיות חדשות. הפכתי את המערכת שלי באגף הנוער 

למערכת שכיף לעבוד בה.
למועצת  הזו  התפיסה  את  איתה  מביאה  צעירה"  "עיר 
העיר. היא מורכבת מאנשים שכל אחד הוא "פיגורה" 
עוד  לא  זו  לקהילה.  ובתרומה  שלו  הציבורית  בעשייה 
בין  מנצח  בשילוב  מדובר  סיסמאות.  שמפזרת  רשימה 
סגן ראש עיר שבא עם ניסיון מתוך המערכת, עם המון 
ניסיון  בעלי  שכונות  ועדי  נציגי  עם  יחד  אמביציה, 
כימים  לילות  ועושים  שעשו  ציבורית,  בעשייה  מוכח 
למען התושבים וכל זאת בהתנדבות מלאה. זה השילוב 
שצריך להניב את הרשימה הגדולה ביותר למועצת העיר 

הבאה, כדי שיוכל להכתיב את סדר היום בחמש השנים 
הבאות. המאבק שלנו הוא על העיר פתח-תקווה. 

"הפתח  ורשימת  משה  בן  צדוק  עם  האיחוד  מדוע 
תקוואים" דווקא?

שכונות  פעילי  על-ידי  הוקמה  תקוואים  הפתח  סיעת 
על  ולענות  העיר  מועצת  מתוך  להשפיע  במטרה  בעיר 
צרכי התושבים. ברמה הפרסונלית הסיעה הוקמה על-
שמדבר  בינינו,  החיבור  ביותר.  איכותיים  נציגים  ידי 
עיר  על  השכונות,  עתיד  ועל  העיר  של  העתיד  על 
אטרקטיבית ותוססת, על מיתוג העיר, על הדאגה לנוער 
ולצעירים ועל חינוך טוב יותר- הוא הדבר הטוב ביותר.
שמנו את האגו שלנו בצד, כדי "להגיש" לתושבים את 
לבחירות  ביותר  והאטרקטיבי  ביותר  האיכותי  המוצר 

הקרובות.
בסופו של יום התושבים בוחרים באנשים שהם מכירים, 
שהוכיחו את עצמם, אנשים ש"נגעו" בהם ושעזרו להם. 
אלה בדיוק האנשים שבאו מסיעת הפתח תקוואים, והם 
כך שהיום  אנשים שבאו מהרשימה שלי,  אותם  בדיוק 

לאחר האיחוד אפשר לומר שיש לנו הרכב מנצח.

רשימת  התאחדו  במועצה  ביותר  והמשמעותי  הגדול  לכוח  להפוך  במטרה 
"הפתח  רשימת  עם  שונשיין  איתי  עו"ד  העיר  ראש  סגן  בראשות  "הצעירים" 
ותתמודדנה  משה,  בן  צדוק  ג',  גנים  כפר  שכונת  ועד  יו"ר  בראשות  תקוואים" 

ברשימה אחת בשם "עיר צעירה"

"עיר צעירה"- פתח תקווה מותחת פנים
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אתה נחשב לסגן ראש עיר פעיל ביותר, שהביא את אגף 
הנוער לרמות גבוהות. במה קידמת את הצעירים בעיר?

לפני חמש שנים קיבלתי לידיי אגף נוער מרוסק, ויחד 
עם צוות מצוין בנינו את המערכת כמעט מאפס; הקמנו 
מרכזי נוער רבים ברחבי העיר, שיפצנו מרכזים קיימים 
בשכונות הוותיקות, הקמנו מרכז הכנה לצה"ל, הקמנו 
את  וכן  ג'  גנים  כפר  בשכונת  והורים  צעירים  מרכז 
קרן  את  הגדלנו  כמו-כן,  רבין".  ב"דרך  הסקייטפארק 

המלגות לסטודנטים.
באשר לתנועות הנוער- בנינו את מבנה שבט "ראשונים" 
"המושבה"  שבט  את  הקמנו  יונתן,  בגן  הצופים  של 
פותחים  אנחנו  הבא  ובחודש  המושבות  אם  בשכונת 

שבט צופים חדש בעין גנים. 
של  לקיומם  ותרם  אחראי  היה  הנוער  אגף  כמו-כן, 
יום  ואירועי  הקיץ  אירועי  לרבות  רבים,  אירועים 

העצמאות.
חיי  את  ופיתחו  שייסדו  החלוצים  בין  אני  בנוסף, 
הלילה בעיר-בפתיחת בארים, מסעדות ובתי קפה, בכך 
שהבאתי להנחה בארנונה לבתי העסק האלה, והובלתי 

את הקמת תחנת המשטרה באיזור סיב.
הובלנו תרבות אירגונית וניהולית חדשה וצעירה באגף 
הנוער, וכך אנו מתכוונים לעשות בעתיד גם בשאר אגפי 

העירייה שנקבל לטיפולנו.

מה חשוב ל"עיר צעירה" לקדם בעיר?
אנחנו נצעיד את העיר קדימה בכל הנושאים החשובים 
והבוערים: החינוך, התשתיות ואיכות הסביבה- ובעיקר, 

נדאג לכך שתהיה זו עיר שכיף לחיות בה.
תחום  את  ולקדם  להמשיך  רוצה  אני  האישית,  ברמה 
הביתה,  יגיע  שהילד  לאחר  פורמלי.  הבלתי  החינוך 
יאכל ויכין שיעורים, הוא ייכנס למסגרת של מרכז נוער, 
תנועת נוער, פעילות ספורטיבית וכדומה- כך מילדי הגן 

ועד גיל הצבא.
כך  ולצורך  בעיר,  טוב  עתיד  דור  לבנות  היא  המטרה 
התחלתי בבניית תשתית של מבנים לטובת הילדים ובני 

הנוער ואני מתכוון להמשיך כך גם בקדנציה הבאה.

מדוע בחרתם בצבע האדום לקמפיין?
כפי שאי אפשר להתעלם מהצבע האדום הבולט, כך אי 

אפשר יהיה להתעלם מרשימת "עיר צעירה".
קולה  )קוקה  אדומים  הם  בעולם  טובים  הכי  המותגים 
ודיזל, למשל(. זה צבע שונה מזה של הסיעות האחרות, 
המסגרת  את  ולפרוץ  לחדש  באים  שאנו  מסמן  והוא 
צעירה  חשיבה  של  שילוב  זה  והערכאית.  המיושנת 
הטוב  הדבר  וזה  מוכחות,  ויכולות  ניסיון  עם  ומרעננת 

ביותר שהציבור יכול לקבל.

מדוע לבחור בכם?
יום  סדר  שתציג  ברשימה  יבחרו  שהתושבים  חשוב 
תפיסה  עם  שבאה  רשימה  דינאמי.  צעיר,  שונה, 
משוחררת ומתקדמת ומצד שני עם המון ניסיון, רשימה 
שתביא איתה תפיסות חדשות ומתקדמות ביחס לתפקיד 
אותה צריכה למלא הרשות המקומית בכל תחום ותחום. 
תקווה-  פתח  של  החדשות  הפנים  היא  צעירה"  "עיר 

נציגות שבאה מתוך התושבים ולמען התושבים.

צדוק בן משה, 49, נשוי+4, עצמאי, יו"ר 
שבע  במשך  ג'  גנים  כפר  שכונת  ועד 
רבות  פעל  השנים האחרונות, שבמהלכן 
מיזמים  קידום  תוך  השכונה  לפיתוח 
ופרויקטים ציבוריים לרווחת כלל תושבי 

העיר. 
גנים  כפר  שכונת  עם  מכולם  יותר  אולי  שמזוהה  כמי 
פועלך  על  ספר   - ולתושביה  לשכונה  רבות  ושתרם  ג' 

העיקרי בשכונה.
ועד  גנים מזה תשע שנים, רובן כיו"ר  אני פעיל בכפר 
השכונה. טרם קום הוועד ארגנתי עם מתנדבים נוספים 
כביש  לפתיחת  שהביא  פעולה  ועד  השכונה  מתושבי 
מכבית ודרך רבין. לאחר-מכן הקמנו את ועד השכונה. 
רמת  את  והעלנו  התושבים,  למען  הרשות  מול  פעלנו 
השירות לתושבים בעשר דרגות; אין פניה שלא מקבלת 
מענה מיידי. גם אם יש בעיה והטיפול מתעכב, התושב 
נענה מיד. הקמתי עיתון ואתר אינטרנט לטובת תושבי 
השכונה, פעלתי לשמור על צביון השכונה ועל חלוקה 
על  שמרתי  האוכלוסיה.  לכלל  ציבור  מבני  של  צודקת 
השכונה ופעלתי מול ועדות הבניה. הגעתי להסכם עם 
קומות בלבד  עד תשע  הרשות שהבניה בשכונה תהיה 
ולא יותר מחמש יחידות דיור לדונם. ליוויתי את הפיתוח 
לכל  התנגדתי  הבניינים,  בניית  לסיום  בצמוד  בשכונה 

המשך בעמוד הבא < 
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תוספת בניה של יזמים וניצחנו ברוב ההתנגדויות. יצרנו 
שבה  פרוגרמה  בישיבות  לשבת  אישור  וקיבלנו  תקדים 
תרבות  ועדת  הקמנו  בשכונה.  הציבור  מבני  נקבעים 
לרווחת  בחינם  רבים  אירועים  שמארגנת  שכונתית 
חבריי  עם  ביחד  אהבה,  מתוך  זאת  עשיתי  התושבים. 
לפעילות, וקיבלתי המון פירגון מתושבי השכונה. איומים 

וניסיונות להסיט אותי מדרכי לא צלחו.
ספר על תרומתך לשכונות נוספות.

ואכן  ופעיל,  חזק  כוועד  נחשב  ג'  גנים  כפר  שכונת  ועד 
סייעתי  בעיר.  נוספות  לנציגויות  לסיוע  פניות  קיבלתי 
לשכונות נוספות להתארגן, וכאשר הצוותים היו מדהימים 
)שכונת נווה גן ואם המושבות הוותיקה, לדוגמה(, הייתי 

צריך רק לתמוך ולתת כיוון, כדי שהם יצליחו בגדול.
עצם העובדה שאותם ועדים הכריזו בקול גדול על שיתוף 

הפעולה איתי, תרם להם בעבודה מול העירייה.
סיעת  סיעת "הפתח תקוואים" שהקמת,  מדוע התאחדה 
נציגי השכונות, יחד עם רשימת "הצעירים" בראשותו של 

שונשיין?
איחוד שווה כוח. הבנתי שכדי להביא לשינוי אמתי בעיר 
רשימות, שחלקן  היות שעודף  חזק,  גוף אחד  ליצור  יש 
קולות  לאיבוד  יגרום  העיר,  למועצת  להיכנס  יצליח  לא 

תושבים ולנזק לסיעות שראויות להיכנס.
בשנים האחרונות למד שונשיין רבות על מהלכי הרשות. 
עצם החבירה איתו תאפשר לנו להתחיל לעבוד מיד לאחר 
אמשיך  חסד.  לימי  זקוקים  לא  אנו  למועצה.  כניסתנו 
בהתנדבות,  התושבים  את  ולשרת  הציבור  למען  לפעול 
כאשר שכרי הוא העשייה עצמה והפרגון והאהבה הרבים 

שלהם אני זוכה.
אנשים הרגישו שסיעת "הפתח תקוואים" שהקמת הביאה 
תאמר  מה  מהשטח.  עשייה  אנשי  של  חדשה  רוח  עימה 
למי שחושש, כי החבירה של סיעתך לפוליטיקאי מנוסה 
כמו שונשיין תפגע בהשגת המטרות של הפתח תקוואים?
שהפכו  מפוליטיקאים  התנערנו  חדשה"  "רוח  בהגדרה 
חיממו  שרק  לכאלה  מסואבת,  לתורה  הפוליטיקה  את 
את הכיסא עליו ישבו. איתי שונשיין עונה על ההגדרות 
ומרעננת.  חדשה  רוח  הוא  תקוואים-  הפתח  רשימת  של 
בחמש השנים שבהן תיפקד במועצת העיר, מתוכן שנה 
כסגן ראש עיר הוא הוכיח כי אינו חושב ומתנהל כמו רוב 
עשייה  איש  הוא  כי  אלא  העיר,  במועצת  הפוליטיקאים 
אמיתי. האיחוד כלל לא פוגע במטרות הפתח תקוואים, 
יהיה  אפשר  וכעת  משותפות,  המטרות  הוא-  נהפוך 

להשיגן בצורה יותר טובה בשל העלאת הכוח.
איך רשימת "עיר צעירה" תפעל לטובת השכונות?

אני מעוניין לקבל את אגף השכונות ולפעול למען רווחת 
יכולים  תושבים  כיום  גם  התחומים.  בכל  התושבים 
הלאה.  גם  יהיה  וכך  עת  ובכל  נושא  בכל  אליי  לפנות 

יוכל  אני מעוניין להקים בשכונות מנהלות, שם הציבור 
ביותר.  הגבוהה  וברמה  העירוני  השירות  רוב  את  לקבל 
החינוך,  יהיה  אטפל  בו  ביותר  והחשוב  המרכזי  הנושא 
יגיעו  והצעות  רעיונות  בעיות,  התושבים.  בשיתוף  וזאת 
לאזניים קשובות על בסיס יומיומי ויטופלו. החינוך בעיר 
יהיה הראשון שיוקצו לו משאבים, ואני לא מתכוון לוותר 

בנושא זה!
מדוע לבחור בכם?

"עיר צעירה" זה אומר אנרגיות מחודשות ותקווה רבה, 
זה אומר- חושבים אחרת.

של  שנים  שמאחוריהם  עשייה  אנשי  שלנו  ברשימה 
מכירים  אנו  והתושבים.  העיר  למען  והתנדבות  פעילות 
את השכונות ואת התושבים ומנוסים בעבודה מול הרשות 
המקומית, היות ואנו כבר פועלים במלוא הקיטור לטובת 
תושבי העיר. לאחר הבחירות נמשיך לעשות זאת מתוך 

המועצה ביתר שאת.

אורן חפץ, נשוי+4, איש עסקים ויזם ברמה 
מוותיקי  העסקית.  וברמה  הקהילתית 
הקים  אשר  המושבות,  אם  שכונת  פעילי 
היוזם  והיה  בשכונה  הצופים  שבט  את 
והמקים של "משמר השכונה". בעבר ניהל 

את "ספורטן פ"ת":
כיום לא קיים במערכת העירונית תכנון ראוי, ואין פיקוח 
מהעסקים  איתי  מביא  שאני  הניסיון  את  הביצוע.  על 
גם  להביא  רוצה  אני  בקהילה,  המוכחת  ומהעשייה 
הקהילתית  ברמה  וכפעיל  העיר  כתושב  העיר.  למועצת 
נמאס לי לקבל "בקומבינה" דברים שמגיעים לנו בזכות. 
כנראה שהדרך היחידה לשנות זאת היא מתוך המערכת. 

זו לדעתי המהות של "עיר צעירה" ולזה נדאג.
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בעל  חשמל  מהנדס  נשוי+1,   ,32 פן,  רועי 
תואר שני, עובד בענף ההייטק, מהפעילים 

הבולטים של ועד שכונת נוה-גן: 
שכונות  ועדי  עם  אחד  בקו  עומד  גן  נוה  שכונת  ועד 
מובילים. במהלך פעילותי בוועד הייתי שותף להישגים 
השכונה  פיתוח  למען  ש"ח  מיליוני  הקצבת  כמו  רבים, 
באתר  ללמוד  ניתן  אלה  הישגים  על  התחומים.  בכל 

האינטרנט השכונתי שהקמתי.
רשימת "עיר צעירה" למועצת העיר מהווה שילוב מוצלח 

של נסיון ועשייה מוכחים!

שכונת  ועד  יו"ר   ,32 רווק,  אליהו,  נאור 
האחרונות.  השנים  בשלוש  מטלון  קרית 

איש עסקים ויזם: 
קידמתי  מטלון  קרית  שכונת  ועד  כיו"ר  בתפקידי 
פרויקטים רבים למען תושבי השכונה, כולל עבור זוגות 
צעירים ובני נוער. בין היתר דאגתי לקבל אישור להקמת 

פארק בשכונה. 

כיזם צעיר שלוקח עסקים והופך אותם למצליחים, מטרתי 
היא ליישם הצלחה זאת גם בעשייה הציבורית. 

שנים  של  ניסיון  בעלי  מאנשים  מורכבת  צעירה"  "עיר 
בעשייה ציבורית, אנשים נמרצים עם מוטיבציה שבאים 
לעבוד ולתרום מכל הלב והנשמה ללא אינטרסים אישיים. 
בקדנציה החולפת הצליח עו"ד איתי שונשיין להזיז הרים 
ועם  יותר מנדטים  וגבעות עם מנדט אחד בלבד, אז עם 
חברי הרשימה הנוכחיים ב"עיר צעירה"- היד עוד נטויה.
על הציבור להבין - אסור להיות אדישים. בואו לבחור את 
נציגיכם ותנו לנו את הכוח לפעול למענכם. הרווח יהיה 

כולו שלכם! 

תואר  בעלת  נשואה+2,   ,37 פיול,  רננה 
מורה  וכלכלה.  בחשבונאות  ראשון 
ועד  ממובילי  שיפר,  בביה"ס  למתמטיקה 

אם המושבות הוותיקה:
היכולת  את  והשכונות,  העיר  תושבי  לנו,  יש  לראשונה 
להשפיע ולהחזיר את הכוח אלינו. אנחנו מביאים איתנו 
עירונית  מערכת  עם  היכרות  מתפשרת,  בלתי  מקצועיות 
מורכבת ובירוקרטית, מסירות אינסופית ובעיקר אכפתיות 

ורצון לראות בשכונות שלנו ובעיר כולה מקור לגאווה.

כן, ב"עיר צעירה" אנחנו חושבים אחרת!
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נפוצה  אסתטית  בעיה  מהווים  )פיגמנטציה(  כתמים 
נוטים  רבים  העצמי.  בדימוי  פגיעה  כדי  עד  ומטרידה 
זו, ומסתפקים במאמצי  ידיים מול בעיה עיקשת  להרים 
בכתמים!  לטפל  ניתן   - לדעת  חשוב  מעיקים.  הסוואה 
כתמים לא נוצרים ביום אחד ולא ייעלמו בטיפול אחד, 
תוצאות  להשיג  ניתן  והתמדה  נכון  טיפול  על-ידי  אולם 
של  מוגבר  יצור  בשל  נגרמים  עור  כתמי  משמעותיות. 
בעור.  אחיד  לא  באופן  פיזורו  ובשל  המלנין,  פיגמנט 

הצטברות עודפת של מלנין נובעת מסיבות שונות:
כתמי שמש שיכולים להופיע גם שנים רבות לאחר 	 

החשיפה לשמש.
פגיעות בעור, כוויות, פצעי אקנה וכדומה - יוצרים 	 

פיגמנטציה פוסט-טראומטית.
למניעת 	  גלולות  בהשפעת  הורמונאליים  שינויים 

הריון, בתקופת ההריון, בטיפולי פוריות ועוד.
תרופות כמו- אנטיביוטיקה וסטרואידים. 	 
ואלכוהול 	  בישום  שמכילים  קוסמטיקה  תכשירי 

ומאיצים  לשמש  העור  רגישות  את  מגבירים 
הופעת כתמים.

נטייה תורשתית והזדקנות טבעית של העור.	 
טיפול בכתמים כולל: 

עומקם  הכתמים,  סוג  העור,  סוג  לגבי  יסודי  אבחון  א. 
צבע  )שמעניק  המלנין  ייצור  מנגנון  היווצרותם.  וסיבת 
לעור(, שונה בעור כהה ובעור בהיר: בעור בהיר תהליך 
ייצור הצבע אינו מתרחש כל הזמן אלא בתגובה לשמש, 
פעיל  הצבע  מנגנון  כהה  בעור  ואילו  וכדומה,  לכוויות 
פילינג  לפיגמנטציה.  חזקה  נטייה  לעור  ולכן  הזמן,  כל 
חזק מדי או חומרי הבהרה שאינם מתאימים לעור כהה, 
עלולים להחמיר את הפיגמנטציה, מכאן שיש להתאים 

את טיפול ההבהרה לצבע העור.

ב. טיפול הבהרה דו-עומקי שכולל: -פילינג עדין לקילוף 
ועם הסרתה  מוכתמת  זו  החיצונית. שכבה  העור  שכבת 
חומרי  על  להקל  נועד  הקילוף  בנוסף,  בשיפור.  חשים 

ההבהרה לחדור לשכבות העור העמוקות. 
חומרי הבהרה לטיפול ממוקד בכתמים ולמניעת כתמים 

חדשים פועלים במשולב בכמה מישורים:
העור  משכבות  המלנין  עודף  של  וספיגה  המסה   .1
הבהרה  אפקט  שמתקבל  כך  לעין,  הנראות  העליונות 
מיידי.   2. חדירה לעומק העור והאטת התהליך האנזימטי 
התאים  המלנוציטים,  הקטנת   .3 המלנין.   ביצור  הכרוך 
ה-  הורמון  פעילות  הפסקת   .4 המלנין.   את  המייצרים 

MSH המעודד יצור מלנין.
ג. הימנעות משיזוף ושימוש יומיומי בחסם שמש. 

שיזוף פוגע ביעילות טיפולי ההבהרה ואף עלול להחמיר 
את הפיגמנטציה.

ד. התמדה בשימוש בתכשירי הבהרה בבית.
הטיפול בבית בתכשירים המותאמים אישית למטופל/ת, 
משלים את הטיפול בקליניקה, מביא בהדרגה להבהרה 

ולטשטוש הכתמים, ומשמש גם כטיפול מונע. 
אורך רוח הנו מרכיב חשוב בטיפול, ועם הזמן גוון העור 

המוכתם יתחלף במראה עור אחיד, חלק וזוהר.

הבהרת כתמי עור
בעזרת טיפול נכון ואורך רוח ניתן להתמודד 

עם פיגמנטציה

קוסמטיקה רפואית 

נעמי עזר, קוסמטיקה רפואית מתקדמת, 
www.neomiezer.co.il ,052-3929793 :טל
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כשהמיגרנה משבשת 
לך את החיים

מהי מיגרנה וכיצד מתמודדת איתה 
הרפואה הסינית

של  אחד  בצד  שמתבטא  טורדני  כאב  היא  המיגרנה 
הראש באיזור הרקה, כאב שמוחרף במאמץ, בעל אופי 
פועם, שנמשך בין דקות בודדות למספר ימים. התקפים 
ולאלצו  האדם  את  לנטרל  יכולים  מיגרנה  של  חמורים 

לנוח במקום שקט, חשוך ורגוע.
מוקדמת-  תחושה  חווים  התופעה  מן  מהסובלים  חלק 
ופוטוסנסטיביות,  ראיה  בהפרעות  שמתבטאת  אאורה- 
טשטוש והופעת נקודות בהירות לפני העיניים. בנוסף, 
סחרחורות,  הקאות,  בחילה,  תופעות של  ויופיעו  יתכן 
עצבנות  מתח,  תאבון,  אובדן  ולאות,  עייפות  הזעות, 

וחרדה.
יותר בקרב נשים בגיל  אחוז הסובלים ממיגרנות גבוה 
שמביאה  הורמונלית  מעורבות  בשל  כנראה  הפוריות, 

לריבוי התקפים בסמוך להופעת הווסת.
בעיקרו  סימפטומטי  הוא  המערבי  הרפואי  הטיפול 
סרטונין  הפרשת  שמגבירות  תרופות  מתן  על  ומתבסס 
להפגת  תרופות  על  וכן  הדם,  כלי  להיצרות  וגורמות 

הכאב.
לאדם  מתייחסת  הסינית  הרפואה  מכך,  בשונה 
באופן  הטיפול  דרך  את  ומתאימה  הוליסטי,  באופן 
לגוף.  האנרגטי  האיזון  החזרת  ידי  על  אינדיווידואלי 
על פי הרפואה הסינית, בגוף האדם 12 איברים פנימיים 
האמורים לשמור על זרימה אנרגטית הרמונית ביניהם. 
מחלות  פתולוגיות,  להתפתחות  מביאה  האיזון  הפרת 
ותופעות המתאימות לחוסר האיזון שנוצר בגוף. בעזרת 
הדופק  ומישוש  בלשונו  התבוננות  המטופל,  תשאול 

ניתן לאתר את מקור הבעיה.
 12 של  שלוחות  הם  האנרגיה-  תעלות  המרידיאנים- 
העור  פני  על  מהם  שזורמים  הפנימיים  הגוף  אברי 
אי  המרידיאנים  את  דיקור.  נקודות  מצויות  ועליהם 
אפשר לראות, אך ניתן לאתר עליהם את נקודות הדיקור 
בהתחשב  שונים  תפקודים  הדיקור  לנקודות  השונות. 
במקומן ובשייכותן למרידיאן ספציפי. באקופונקטורה- 
לנקודת  וסטריליות  דקות  ייעודיות,  מחטים  החדרת 

הדיקור, יוחזר האיזון לגוף.

להכלל  יכולים  למיגרנה  הסינית  הרפואה  בהתייחסות 
לקיבה,  השייכות  פתולוגיות  כמו-  איברים,  מספר 
למעיים או לשלפוחית השתן, אך לרוב מעורבות הכבד 
זרימת  מסלול  מיגרנוטיים.  ראש  לכאבי  שמביאה  היא 
העיניים  ובאיזור  הרקות  באיזור  עובר  הכבד  מרידיאן 

שבהם מתמקד כאב הראש המיגרנוטי.
על  משפיעים  וסטרס  מתח  ומצבי  כעס  של  תחושות 
הכבד ומערערים את איזונו יותר מכל. החדרת מחטים 
יביאו  אליו  המשוייכים  ולמרידיאנים  הכבד  למרידיאן 
במקרה זה לרגיעה ולהקלה בכאבי הראש בטווח המיידי 
והארוך. הדיקור מסייע בהפרשת מורפינים, אנדורפינים 
וסרטונין שמשפיעים על כיווץ כלי הדם והורדת תחושת 

הכאב באופן טבעי.
לאמץ  הסינית  הרפואה  ממליצה  ממיגרנה  לסובלים 
אורח חיים בריא יותר; להפחית מגורמי המתח ולכלול 
של  טכניקות  תרגול  היום.  בסדר  ספורטיבית  פעילות 
נשימה נכונה, מדיטציה, הרפיה, יוגה וטאי צ'י חשובים 
חשוב  והנפשי.  הגופני  המתח  רמת  להורדת  ביותר 
להקפיד על שעות שינה מסודרות- חוסר בשעות שינה 

או עודף בשעות שינה עלולים להגביר את ההתקפים.
שיכולים  ומחומרים  ממזונות  להמנע  חשוב  כמו-כן, 
בשרים  אדום,  יין  כמו:  מיגרנוטיים,  להתקפים  להביא 

מעושנים, שוקולד ומונוסודיום גלוטמט. 
בדיקור  הטיפול  על  והקפדה  אלה  המלצות  אימוץ 
יכולים להפחית משמעותית את עוצמת הכאב, ולהוריד 
את מספר ההתקפים עד כדי העלמותם כליל, וכל זאת 

בפרק זמן של כחודשיים עד שנה של טיפולים.
מונעת,  רפואה  היא  מיסודה  הסינית  שהרפואה  מכיוון 
חשוב להקפיד על טיפולים תקופתיים לשם ההתמודדות 

עם התופעה.

אלון לרנר- מומחה לרפואה סינית
0522-904008
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אלון לרנרבריאות לפני הכל
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כל זה ועוד, מחכה לכם בפיצה האט סניף

אם המושבות פ"ת!

פיצה משפחתית

 49  ₪ בלבד!
90

ב- 
בקניית 2 משפחתיות

קוד קופון: 757575

התמונה להמחשה בלבד. מינימום הזמנה למשלוח 54.90 ש"ח. ט.ל.ח.
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לשרוד בחו"ל
איך הופכים מסע השרדות עם המתבגרים 

הצעירים לטיול משפחתי מהנה

לטיול  לצאת  ואפשר  גדלו,  כבר  הילדים  הפנטזיה: 
נרוויח  כיף!  איזה  הצעירים-  המתבגרים  עם  לחו"ל 
תמיד  לא  היום-יום  שבחיי  משותפות  איכות  שעות 
מספיקים להגיע אליהן, נדבר שעות על דברים אחרים 
נבחר  לעומק,  הילדים  את  נכיר  מטלות,  מאשר  חוץ 
נדבר  נצחק,  המבוגרים,  אותנו  גם  באתרים שמעניינים 
ונהנה מהלכידות המשפחתית. נצבור אוסף של זכרונות 

מתוקים, דקה לפני שהילדים עוזבים את הבית...
עם  בקופסה  שתקועים  אנשים  חמישה  המציאות: 
של  מרחקים  לאורך  שעות,  למשך  גלגלים  ארבעה 
הזמן  כל  וברקע,  קילומטרים.  גבי  על  קילומטרים 

נשמעות קריאות מאחור:
צריך  הייתי  "בשביל מה  לי",  "נמאס   ," "מ-ש-ע-מ-ם 

לבוא אתכם?", "לאן עכשיו?", "את מי זה מעניין"?
ומהצד שלנו- יש את האכזבה )מהפנטזיה שהתרסקה(, 
כעס )"הם לא מעריכים כלום"(, תסכול )"איך יצאו לי 
ילדים מפונקים כאלה? אני הייתי מאושר כשלקחו אותי 

לטבריה"( וכאב לב )כסף, הרבה כסף...(.
כדי למזער את הקטסטרופה, אני ממליצה לכם לשנות 
הם  צפוי,  בלתי  עם  הם  מתבגרים  החשיבה.  את 
- באמצעות מודעות  )וחשוב שיהיו כאלה  אגואיסטים 
לצרכים הפנימיים הם יהיו מסוגלים לעמוד על שלהם 
זהות"  "גיבוש  תהליך  מהבית-  כשיצאו  העולם  מול 
זקוקים למרחב  בשפה המקצועית(, הם חסרי סבלנות, 
עם  אינטימיות  מתחושת  מאויימים  שלהם,  הפרטי 
משתמשים   - ולכן  "חשופים"(,  )מרגישים  ההורים 
ומצבי  ההורים  על  ירידות  ציניות,  הערות  ב"קוצים": 

רוח זעופים.

עצותי לכם:
ומשתעממים . 1 גילם  בני  זקוקים לחברת  מתבגרים 

משפחה  עם  לטייל  באפשרותכם  יש  אם  בקלות. 
נוספת שלה ילדים בני אותו גיל - עדיף.

המתבגרים . 2 מצפים  למה  בדקו   - ציפיות  תאום 
מהטיול, ונסו להגיע איתם להחלטות.

נסו לשתף את המתבגרים, ככל שניתן, . 3  - שיתוף 
נוסעים. חשוב  בבחירת המקומות שאליהם אתם 
גם  שיוכלו  כך  מהעניין,  חלק  שהם  שירגישו 

ליהנות וגם להתלונן פחות!

יכולים . 4 המחשב  באתרי  ששולטים  מתבגרים 
האטרקציות  את  ולהדפיס  להוציא  לחפש, 

הקיימות ביעדים שאליהם מתכננים לנסוע.
תנו להם לבחור, במידת האפשר- את החדר, את . 5

הזמנים... מתבגרים הם "חולי שליטה", ואפשרות 
בחירה מעלה את שיתוף הפעולה.

תכננו טיול מגוון שכולל נסיעות, אבל שיהיו בו . 6
זקוקים  המתבגרים  ורביצה.  שהייה  ימי  כמה  גם 

למרחב האישי שלהם.
רכישה, . 7 כל  על  להתווכח  במקום   - בזבוזים 

הכספית  ליכולת  בהתאם  סכום  ילד  לכל  הקציבו 
שלכם ולגילו, ואפשרו לו להחליט מה הוא רוצה 
לקנות. תופתעו לגלות כמה מלחמות תחסכו עם 

תכנון תקציב מוגדר מראש.
היום. . 8 כל  הזמן,  כל  רעבים  מתבגרים  אוכל- 

לחם  בוקר  בכל  לקנות  אפשר  בהתאם.  הצטיידו 
פרוס וממרחים לאותו יום.

במגוון . 9 עסוקים  יהיו  שהמתבגרים  בחשבון  קחו 
זו  תכעסו,  אל  אייפון...  אייפוד,   - הגאדג'טים 
זמנים  מראש  לקבוע  ניתן  ליהנות.  שלהם  הדרך 
של הנאה משותפת וזמנים של גלישה באינטרנט.

היפרדו מפנטזיות, קחו בחשבון שכל אחד אחראי . 10
להנאה שלו. אל תהיו עסוקים בלחנך או לשכנע 
את המתבגרים ליהנות, זרמו אתם, וגלו שפעמים 
רבות כשאנחנו מפסיקים לנסות לשכנע, הם פשוט 

באים ונהנים!!

מאת: ענת זפרנימשפחה בהתבגרות

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

דגים מרוקאיים- 
מתכון של ג'קי אזולאי:

מצרכים:
5 - 6 פילטים של דג לוקוס או מוסר

4 - 5 עגבניות אדומות 
2 גמבות חתוכות לפרוסות דקות

10 שיני שום קלופות
חבילת כוסברה 

2 כפות פפריקה אדומה בשמן
כורכום, כף מלח 

כוס שמן קנולה, חצי כוס מים
2 קופסאות שימורים של גרגירי חומוס או 2 כוסות 

של חומוס טרי מושרה.

אופן ההכנה:
חוצים את העגבניות, פורסים לפרוסות דקות ומניחים 

בתחתית הסיר. 
על  ומניחים  דקות  לפרוסות  הגמבה  את  פורסים 

העגבניות. 
מפזרים בסיר את שיני השום ומבשלים על אש נמוכה 
בקערה.  ושמים  הכוסברה  את  קוצצים  שעה.  כרבע 
הכורכום,  המלח,  הפפריקה,  את  לקערה  מוסיפים 

השמן והמים ומערבבים.
גרגירי  מסדרים את חתיכות הדג בסיר, מוסיפים את 
כשעה  ומבשלים  מעל  הרוטב  את  שופכים  החומוס, 
ורבע, כשבכל רבע שעה מערבבים ודואגים שהרוטב 

יכסה את הדג.

בתאבון!

כאחת  התגלתה   )29( אזולאי  ג'קי 
והמתוקות  הצבעוניות  המתמודדות 

של  השלישית  בעונה  ביותר 
משלב  כבר  שף".  "מאסטר 
האמנתי  )"לא  האודישנים 
היא  אליי"(  יחזרו  פעם  שאי 
ולב  השופטים  חך  את  כבשה 
לפני  ג'קי  את  פגשתי  הצופים. 
במתנ"ס  בישול  בסדנת  כחודש 

לנו  סיפרה  היא  שם  "עולמות", 
עמם  הקולינריים  האתגרים  על 

התמודדה בתוכנית, על האהדה שהיא 
ממש  אני  בהלם,  )"אני  ברחוב  לה  זוכה 

אוהבים  למה  יודעת  לא  אני  הזו.  מהאהבה  בשוק 
מאכלים  שני  לבשל  אותנו  לימדה  יודעת"(,  לא  אותי, 
מרוקאים,  וסיגרים  מרוקאי  דג  אוהבת;  מאוד  שהיא 
נתנה לנו טיפים, ובעיקר העבירה את הסדנה באווירה 
היה  אגב,  דרך  שלה,  הסו-שף  כיף.  והרבה  צחוק  של 
לפניי.  זה  במדור  שכתב  השכונה  תושב  גליק,  אייל 
בסיום הסדנה ראיינתי את ג'קי כמאסטר שפית למאסטר 

שפית:
למה נרשמת לתוכנית?

יכולה  הייתי  אני  מה  לעצמי  אמרתי  הקודמות  בעונות 
לעשות בכל משימה, והייתי חייבת להירשם.

כבר בתחילת דרכך הפידבקים לבישולך היו חיוביים או 
שהניסיונות הראשונים היו קשים לטועמים? 

סביב  סובב  הכל  שבו  מרוקאי,  בבית  גדלתי 
לא  לבשל,  ידעתי  הדרך  מתחילת  האוכל. 
עושה  שאני  מה  כל  אבל  איך...  יודעת 

מתקבל באהבה.
כיצד התוכנית קידמה אותך? 

התוכנית קידמה אותי בתחום הבישול 
חומרי  על  למדתי  אותי.  פרסמה  וגם 
בישול  טכניקות  למדתי  חדשים,  גלם 
ובתוכניות  בפרסומת  הופעתי  חדשות, 

בישול ועוד.
למי מהשופטים הכי התחברת ולמה?

טוב, כל השופטים חמודים. אני הכי התחברתי 
ולא הולך סחור-סחור,  ישיר  כי הוא  ליונתן רושפלד 

הוא פשוט אומר- טעים או לא טעים. 
לי היה מאוד קשה להופיע בטלוויזיה וגם להתמודד עם 

כל הפרסום אחרי התכנית. גם לך זה היה קשה?
ואת המעריצים.  דווקא מאוד אוהבת את הפרסום  אני 
נכון שלפעמים זה קשה, אבל צריך לדעת שכשמופיעים 

בטלוויזיה, פרסום הוא חלק גדול ובלתי נפרד מזה.
זה לזה,  ילדים המתמודדים פרגנו מאוד  במאסטר שף 

האם במאסטר שף מבוגרים הייתם תחרותיים?
לא הייתה אצלנו בכלל אווירה של תחרות, היה אצלנו 
הרבה פרגון ואהבה אחד כלפי השני, ועד היום אנחנו 
ושומרים על קשר. בתכנית אסור היה לטעום  נפגשים 

אחד מהשני, אבל תמיד החמאנו על מראה המנה.
תודה ג'קי, המשיכי להצליח! 

השפית הקטנה

מאסטר שף זה כאן!
השפים של ערוץ האוכל הגיעו לפתח תקווה. דנה שלנו פגשה את ג'קי אזולאי לשיחה אישית



www.kfarganim.co.il31עיתון כפר גנים  גיליון 42  אוגוסט 2013 

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

את מאי ברנר 

המקסימה, שעולה לכתה 

ג' בביה"ס כנר, תפסה 

המצלמה מפגינה את 

כישוריה בסקייטפארק, 

ואילו שירה,

אחותה החמודה שעולה 

לכתה א', נתפסה בפרק 

סיום העונה של התכנית 

"גולדסטאר".

דנה שואן 
המתוקה נתפסה מבלה בחופשת הקיץ, בין השאר, 

גם בקניון גנים.

דנה תחל את שנת הלימודים הקרובה בכתה ב' 

בביה"ס ביאליק.
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להתחיל ברגל ימין
עולים לכיתה א' - מה חשוב לדעת

נה זה הגיע; הילד כל-כך גדל, רק אתמול נולד ה
וכבר הוא עומד להיכנס לכיתה א'. ההתרגשות 
גדולה מאין כמוה, גם שלו וגם שלכם. המון 
תהיות - עם מי מחבריו יהיה בכיתה, איזו מורה יקבל 
והאם תהיה מספיק טובה עבורו, איך יסתדר עם שיעורי 
הבית, וכמובן- האם יצליח לשבת זמן ממושך בשיעור 

מבלי לזוז? 
תוכנית  למרות  ומשמעותי!  גדול  הוא  השינוי  ואכן, 
את  לצפות  יכול  באמת  לא  הילד  החשובה,  המעברים 
לבית-הספר  מהגן  המעבר  להתרחש.  שעומד  השינוי 
בכל  מחדש  וקליטה  פרידה  שכולל  חד,  מעבר  הוא 
קטן  ממבנה  מעבר   - הפיזי  המרחב   .1 המישורים: 
וצוות  רבים  תלמידים  שכולל  גדול  למבנה  ואינטימי 
מגוון. 2. כללים ונורמות - הילד מקבל על עצמו תפקיד 
חדש כתלמיד, כעת הלמידה היא הדגש, לעומת המשחק 
בגן. 3. במישור החברתי - הכרת ילדים חדשים ויצירת 

חברויות חדשות. 
אומנם גם בגן היו דרישות ותפקידים לילד, אך בבית-

הספר הדרישות גבוהות ואינטנסיביות יותר. 
כמו בכל דבר, גם כאן, לתגובת ההורים ישנה חשיבות 
מכרעת על האופן שבו הילד יחווה ויתפוס את המעבר. 
הילד  על  להשליך  שלא  להיזהר  כהורים,  עלינו, 
ומבוססים  לנו,  אלא  לו,  שייכים  אינם  שכלל  פחדים 
ההורים  על  גם  מזאת,  יתרה  האישיים.  זכרונותינו  על 
מוטלת משימה להסתגל למצב חדש: 1. הילד מתחיל 
בהורים  תלוי  ואינו  לבית  שמחוץ  לעולם"  "לצאת 
2. על ההורה להסתגל לדיאלוגים חדשים עם  כבעבר. 
הצוות החינוכי וללמוד את ההתנהלות הבית-הספרית- 
ההורה אמור להיות מוכן עתה "לשותפות" עם מערכת 
תאפשר  הזו  השותפות  ילדו.  עתיד  בקביעת  החינוך 
קונפליקטים  תפחית  וחברתי,  ערכי  רגשי,  רצף  להורה 
בין המערכת המשפחתית לבין המערכת הבית-ספרית, 
ותאפשר בסיס לצמיחת עצמי בריאה יותר של הילד. 3. 
- על ההורה להתכוונן לכך כי חלק מזמן  שיעורי-בית 
אחר הצהריים, שהיה מוקדש עד כה לבילוי מחוץ לבית, 
לסידורים בבית וכדומה, יוקדש לעזרה לילד המתמודד 

לראשונה עם שיעורי-בית.  

דגשים חשובים לריכוך המעבר של הילד:
דברו עם ילדכם על המעבר הצפוי. עודדו אותו 	 

לשתף ברגשותיו ובחששותיו, אל תבטלו אותם, 
כי  אמירה  תוך  לגיטימציה,  להם  לתת  נסו  אלא 
היטב  להיקלט  לו  לסייע  כדי  עבורו,  שם  אתם 

במסגרת החדשה. 
הקריאו לו סיפורים ושירים בנושא.	 
קחו את ילדכם לסיור מקדים בבית-הספר; כנסו 	 

לכיתות, הראו לו היכן השירותים, חדר המורים 
וחדר המנהלת, אולם הספורט וכדומה. כמו-כן, 
רגלית מהבית  הדרך  את  גם  לו  להראות  מומלץ 
שליטה  תחושת  אצלו  לפתח  כדי  לבית-הספר, 

מרחבית. 
שנת 	  מתחילת  )כחודש  המעבר  תקופת  במהלך 

שינויים  מעריכת  להימנע  כדאי  הלימודים( 
נוספים בחיי הילד.

לחשש 	  או  לבכי  ובסלחנות  בסבלנות  הגיבו 
איתו  דברו  הראשונים.  בימים  לכיתה  להיכנס 

בבית, ואף שתפו את המורה במקרה הצורך. 
הקשיבו בעניין ובהתלהבות לסיפוריו ולחוויותיו 	 

ממהלך היום. 
לו לארגן את תיק הלימוד שלו, תוך מתן 	  עיזרו 

דגש על התנסותו האישית ולמידת ההרגל לארגן 
את התיק מבעוד מועד )בערב(, כדי לא להילחץ 

בשעת הבוקר.  
שיהיה לכולם מעבר קל ושנת לימודים טובה ומהנה. 

מאת: רינת רופא גורי

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

rinatguri@gmail.com / 054-3972187
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איילון - לא רק כביש ראשי
גם בחופשה דואג שלום עטר, יו"ר ועדת התרבות שלנו, להעשיר את בני 

המשפחה, וממליץ גם לנו על סיור מלמד   שלום עטר, יו"ר ועדת תרבות כפר גנים ג'

ליד פארק המדע של נס ציונה, בגבעת הקיבוצים, נמצא 
- "הראשון" של  לייצור תחמושת  מכון איילון, מפעל 
תע"ש. ניצלנו את ימי החופשה לסיור משפחתי במקום. 

הסיור מיועד למבוגרים ולילדים ומרתק בכל גיל. 
השנים היו טרום הכרזת המדינה, בימי המנדט הבריטי 
וחברי  בארץ,  היהודים  כאשר  בלפור,  והכרזת  בארץ 
ההגנה בפרט, הבינו כי השכנים הערבים יגיבו באלימות 
החלו  לכך,  להיערך  כדי  בארץ.  התיישבות  ניסיון  לכל 
של  לאפם  מתחת  תחמושת  ומפעל  סטן  רובי  לייצר 
מטרים   8 בעומק  נבנה  התחמושת  מפעל  הבריטים. 
לחיי  מתיישבים  שהכשיר  מקום  בלב  לאדמה  מתחת 
קיבוץ. מקום זה שימש כקיבוץ לכל דבר. כמובן שדבר 
מפעל התחמושת היה סודי, ורק קומץ מזערי מהחברים 
את  מוות  בעונש  סיכנה  שפעילותו  המפעל  על  ידע 

העוסקים במלאכה.
עד יום הקמת המדינה ייצר מפעל סודי זה כ-4 מיליון 
כדורי רובה 9 מ"מ, דבר ששיפר לאין ערוך את יכולותינו 

המבצעיות מול האויב.

לארץ  שהוברחו  המקוריות  המכונות  נשתמרו  במקום 
מפולין, המכבסה, המאפייה, בית הילדים, הפתח הסודי 
חדריו.  כל  על  עצמו  המפעל  וכמובן  למפעל,  לכניסה 
כדי  פעם  מידי  מגיעים  בחיים  שעודם  הקיבוץ  חברי 

לספר מהווי המקום.
סיור זה מומלץ לכל הנהגות בתי- הספר וועדי הכיתות 

מכיתה ד' ומעלה, כמקום לאירוע כיתתי מגבש. 
מקום זה שייך למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, 
המעולה  הציבור  יחסי  במערכת  להתחרות  יכול  ואינו 
החשמל,  חברת  קולה,  קוקה  של  המבקרים  מרכז  של 
מפעל במבה וכדומה. מכיוון שכך, בחרתי אני להמליץ 
בחום על ביקור במכון איילון להעשרה כללית, להעלאת 

המורל הלאומי ולהרחבת הידע במורשת ישראל.  
לטלפון:  להתקשר  יש  במקום  מודרך  סיור  לתאם  כדי 

 .08-9406552
הכניסה בעלות סימלית. לינק לאתר האינטרנט:

http://www.shimur.org/Ayalon-institute
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ֶׁשהּוא  ְלִמי  ָמָׁשל  ה =  ִנְבַקע ַהשֶּׂ ֵאב  ַהזְּ ּוֵבין  ָהרוֶֹעה  ין  בֵּ
ַחָּלׁש ְוסֹוֵבל ִּבְגַלל ְמִריָבה ֵּבין ַּתִּקיִפים ַוֲחָזִקים. 

ַהִּטיִלים  ִמַּמְּטֵחי  ִנְפְּגעּו  ֶׁשִּדירֹוֵתיֶהם  ּתֹוָׁשִבים  דוגמה: 
ַהֶּמְמָׁשָלה  ִמְׂשְרֵדי  ֵּבין  ֵמִהְתַנְּצֻחּיֹות  ָרצֹון  ְׂשֵבֵעי  ֵאיָנם 
ִנְבַקע  ַהְּזֵאב  ּוֵבין  ָהרֹוֶעה  ֵּבין  ִּכי  ָלֶהם  ְוִנְדֶמה  ַהּׁשֹוִנים, 

ַהֶּׂשה. 

ׁש ַעל ַנְפׁשוֹ = ִהְתַחֵּנן ַעל ַחָּייו.  קֵּ בִּ
דוגמה: ַהַּנַער ַהָּצִעיר ִמֶּג'ִנין ֶׁשִּנְמָצא ֶאְצלֹו ִמְטַען ַחָּבָלה  

ִּבֵּקׁש ַעל ַנְפׁשֹו ֵמַחָּיֵלי צה"ל ְלַבל ַיַהְרגּוהּו. 

א / ֶנֱאַסף ֶאל ֲאבוָֹתיו = ֵמת, ִנְפַטר.  בָּ
דוגמה: ַהַּמְנִהיג ַהּנֹוָדע ָּבא / ֶנֱאַסף ֶאל ֲאבֹוָתיו ְּבִגיל 100. 

ית מוֵֹעד ְלָכל ָחי = ִּכּנּוי ְלֵבית ְקָברֹות. מֹוֵעד = ֲאֵסָפה. בֵּ
ְּפָעִמים  ִמְסַּפר  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבָּׁשָנה  ִּבַּקְרִּתי  ְלַצֲעִרי,  דוגמה: 

ְּבֵבית מֹוֵעד ְלָכל ָחי. 

אלול,  חודש  סופה.  אל  מתקרבת  נוספת  שנה 
שבו  החודש  הוא  השנה,  בחודשי  האחרון 

אל  לשוב  בתשובה".  "לחזור  נקראת  אני 
יותר  ונכונה  טובה  הייתי  שבו  המקור 
לשוב  אני  מבקשת  שנה  בכל  עצמי.  אל 

למקור בתחום אחר בחיי. 
את  ילדותי,  מימי  עוד  זוכרת,  אני 

בחורף  הבאה.  העונה  לפירות  הצפייה 
על  חלמנו  בקיץ  ולאפרסק.  לאבטיח  חיכינו 

לשבת  נהגתי  אשכולית.  חצי  ועל  תפוזים  מיץ 
היו  משל  מאורכות  תמר  עגבניות  ולאכול  במרפסת 

תפוחים. 
חלפו  העונות,  בין  הגבולות  היטשטשו  השנים  בחלוף 
ימות  כל  אגסים  אוכלת  אני  הטעמים.  וקהו  הגעגועים 
השנה, הענבים הם "בטעם ענבים", המלפפון רק נראה 

כמו מלפפון... לפני כשנה הביאה בתי תירס 
ודק  חיוור  היה  הוא  החקלאית.  מהחווה 
ולא דמה לתירס העסיסי והיפה שנמכר 
לו  היה  טעים!  היה  הוא  אבל  בשוק, 
נאלצתי  לא  אמיתי.  תירס  של  טעם 

לגייס את בלוטות הזיכרון שלי. 
אל  השיבה?  אותי  תיקח  לאן  אז 
תחושות אבודות של צפייה וגעגוע, אל 
הידיעה שהפרי שלא יאכל היום- לא יהיה 
עוד מחר. זו שיבה אל ְׁשִהָיה ברגע אחד עם כל 

חושיי לפני שיעלם לעד.
השנה אני רוצה לשוב אל מקור הטעם הטבעי; לאכול 
עונה  בכל  לברך  טעמם.  על  להתענג  בזמנם,  פירות 
ה'...שהחיינו,  אתה  "ברוך  גדולה:  בכוונה  מחדש, 

וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

מאת: רּבָה מיכל שורץ רבת פנים

"תות שדה מרמת השרון, חגיגה אמיתית בגרון"/ נעמי שמר

ן ניבו נופל על  ן  נעמן אופירלשו

"מת אב ומת אלול..."

נעמן אופיר, תושב כפר גנים ג', עורך אתר הניבים   
http://www.nivon.co.il   "העבריים "ניבונכון

michalshva@gmail.com - אשמח לקבל הארות ותגובות. רָּבה מיכל שורץ
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רשת גנים חכמים לגיל הרך

שעות הפעילות:
07:00-16:30/17:00

בהנהלת ד"ר שולמית ביסמנובסקי

בקידילנד יקבל ילדכם:

והעיקר... 
הרבה הרבה אהבה!

  יחס חם וטיפול אישי
  צוות מוסמך ואיכותי

  ארוחות עשירות
  סביבה חינוכית, אסתטית ונעימה

  פיקוח פדגוגי צמוד
  מעקב התפתחותי ודיווח להורים

  פעילות יצירתית
  פעילות חברתית

  חוגים והעשרה
  טיולים, הצגות, מסיבות

גן: 03-9236201, משרד ראשי: 03-5746566
סניפים נוספים: רמת גן, רמת השרון, נתניה

"הנחה בשכר הלימוד 

למביא מודעה זו"

www.kidyland.co.il

"החלטתם להכניס את 
ילדכם למסגרת חינוכית? 

קידילנד הפתרון עבורכם! 
כי ההתחלה היא 

שקובעת"

"החלטתם להכניס את 
ילדכם למסגרת חינוכית? 

קידילנד הפתרון עבורכם! 
כי ההתחלה היא 

שקובעת"
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הורים מבקשים גן מושלם עבור ילדם. מושלם - "שלם 
בכול, שאין בו חסרון". ישנם הרבה גנים ומשפחתונים 
הדברים  את  יש  הורה  לכל  מושלם?  אבל  טובים, 
חצר  שתהיה  חשוב  לאחד  במיוחד.  לו  החשובים 
הצעצועים  וחיטוי  הניקיון  חשובים  ולאחר  חול,  עם 
יקבל  שהפעוט  רוצים  שאנחנו  ברור  לכולנו  יום.  מידי 
על המסגרת  החליטו  ואהוד.  רצוי  וירגיש  ואהבה  חום 
החינוכית לפי "תחושת הבטן" לצד הדברים שאתם לא 
מוכנים להתפשר עליהם. במקום בו תרגישו נעים ונוח 
גם ילדכם ירגיש כך. גן שמתאים לילד אחד אינו מתאים 

בהכרח גם לאחר.
המסר  ההחלטה.  עם  שלמים  היו  שהחלטתם,  מרגע 
הטוב  הגן  את  עבורו  בחרתם  כי  יהיה  לפעוט  שיועבר 
ביותר, מסר שיקל על תהליך ההסתגלות. עם זאת, עקבו 
של  והתנהגותו  רוחו  מצב  ואחר  הטיפול,  רמת  אחר 

הפעוט במהלך השנה.
ניגש להתפתחוטיפים: 

תקשורת - חשוב לפתח מיומנויות תקשורת עם 	 
כיף!",  בגן?  היה  ב"איך  תסתפקו  אל  הפעוט. 
לשחק?  אוהב  מי  עם  נהנה?  ממה  לבדוק-  נסו 
היום  "הרבצת  משיפוטיות-  הימנעו  וכדומה. 
לדניאל? - לא יפה!". תנו לילד את התחושה כי 
אתם מקשיבים באהבה וללא שיפוטיות ושמחים 
משתף  ילד  אתכם.  לשתף  שלו  הבחירה  על 

במקום בו הוא מרגיש בטוח.
פורץ 	  והוא  הילד מהגן  - באתם לאסוף את  בכי 

מרגש  ההורה  עם  המחודש  המפגש  בבכי. 
על  היה  שבו  שלם  יום  לאחר  פורקן  ומאפשר 
לדרישות  ולהתאים  עצמו  ל"החזיק"  הילד 
המסגרת. אל תאמרו: "הירגע, אימא באה לקחת 

הוא  המועבר  שהמסר  מאחר  הביתה",  אותך 
להצילך.  הגיעה  ואימא  טוב  לא  במקום  שהיית 
במקום זה, חבקו את הפעוט, ספרו שהתגעגעתם 
ושאתם שמחים לראותו. היפרדו מהגן, מהצוות, 
מהחברים ומהמשחקים והשתדלו לעזוב כשהילד 

כבר לא בוכה.
בין  פשרה  תהיה  בה,  שתבחרו  חינוכית  מסגרת  כל 
הרצוי למצוי. אין מסגרת שבה מתקיימים כל התנאים 

האידיאליים. חפשו את הגן הטוב ביותר עבור ילדכם.
שנת לימודים פורה ומוצלחת.

הגן הכי טוב בשכונה!
האם בחרנו את הגן המתאים? איך הילד יסתגל? ואנחנו?

אלה זילברמן

אלה זילברמן מוסמכת בהנחיית הורים ובעבודה עם 
תינוקות, בעלת B.A בפסיכולוגיה, מנחת סדנאות 

במתנ"ס עולמות ומקיימת מפגשי ייעוץ אישיים.
 carmella26@013.net

050-6864772
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בהגרלה, בין הפותרים נכונה, זכו בגלאי עשן - אסתר ודוד עמיצור, רחוב רוטשילד פ"ת

חידודי פנאי

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
גלאי עשן לבית המופעל ע"י סוללה

מתנת קראוזמן ובניו
את הפתרונות יש לשלוח, בצירוף פרטים אישיים, לכתובת: צדוק בן משה רח' נקר 32 פ"ת

kfarganim@gmail.com :או לסרוק ולהעביר במייל לכתובת תמונה להמחשה בלבד

מאוזן:
1. אם המרגלית  3. אמצעי לפיזור הפגנות )5,2(  9. איבר הנקה של האישה  11. אציל, עשיר  13. קו המחבר את מרכז המעגל 
עם דופן המעגל  14. עם  )בתנ"ך(  15. אמיתי, בדיוק כך  17.קרום העוטף את הבשר  18. בית גדול ומבוצר  19 פנקריאס  
21. מטבע מזמן המנדט  23. תואר אצולה  25. עיקור 27. אותיות המגדירות את האל  29. ציפורי שיר החורפות בארץ  31. 
נגמר ונשלם  32. משקל של אלף ק"ג  34. השבטים שפלשו מאסיה לגרמניה  35. איזור המוקף הרים  36. )השלם(.....

מברסלב  37. ברח )בציווי(  38. הגשם הראשון  39. מצץ  42. אפיק לניתוב מי שטפונות  43. קידומת הולנדית  44. ראש 
לשכה )ר"ת(  46. פסגה  48. החלק בו מוסתר מקור האור  49. תקופה בהיסטוריה האנושית )6,3(  52. עשיית טובה, מתן 

כספים ללא תמורה )5,6(

מאונך:
1. זבל אורגני  2. סוחר מדלת לדלת  4. איש לא מקומי  5. מחקר ביסודות רוחניים ופיזיים  6. דיאלוג  7. סוג של בושם  8. 
כן באנגלית  9. מושב שיתופי ליד ירושלים  10. עוף טורף  12. סבו של דוד המלך  14. צו לשרות צבאי  16. סוטה מדרך 
הישר 18. קודם, לפני  20. בת גמלים  21. האחים שחיברו אגדות ביניהם "עמי ותמי"  22. מתכת יקרה  24. תקופת האיבה 
בין ה"הגנה"  והפורשים  25. שומר בהרמון  26. בקעה מדרום לבית שמש שבה שוכנת תחנת לוויינים )2(  28. )השלם(.....

בן זכאי  30. מושב ליד נתניה  31 . מענק עידוד על ידי המדינה  33. גנגרנה, רקב  35. )השלם( .....מלך הבשן  40. אזור 
בצפון הארץ  41. רב ציוני, ממיישבי א"י  44. משחק קלפים  45. נכחו במקום  46.  עץ קטנטן  47. אסון, צרה  49. מצבור 

גדול של מים  50. ילדה  51. מילת שאלה    

יעקב אטקוביץ'
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למסירת מודעהלוח מודעות
kfarganim@gmail.com

חינם!

מטפלות בייביסיטר

ניסיון.  שנות  המון  עם  מטפלת 
מעוניינת  באוגוסט.  מתפנה 

במשרה מלאה.
רחל 052-3890340

בעלת  ומסורה  אחראית  אישה 
מעוניינת  המלצות   + ניסיון 
ספר  מבית  ילד/ה  להוציא 
צהרים  ארוחת  כולל  לביתה, 
בשנת  הבית.  בשיעורי  ועזרה 

הלימודים הקרובה.
כוכי 050-8255301

מעוניינת לטפל בילדים בתקופת 
בעלת  ולאחריו.  הגדול  החופש 
ליבי  והמלצות.  רב  ניסיון 

-טלפון: 052-3345854

אשה חמה ומנוסה, תושבת כפר 
ילדים  להוציא  מעוניינת  גנים, 
פעמים   4 הספר  ומבית  מהגן 
הלימודים  משנת  החל  בשבוע, 

הקרובה. שוש 052-4467081

המשפחתון של כרמית-
מטפלת מוסמכת בעלת ותק של 

19 שנים בתחום החינוך.

עד  חודשים   3 לגילאי  מתאים 
שנה. אוכל ביתי טרי יום-יום. 

 052-3238033

מטפלת עם ניסיון רב והמלצות 
ילדים   5  -  4 ב  לטפל  מעוניינת 
בביתי בכפר גנים, החל מתחילת 

שנת הלימודים.
לבנת  052-3345854

מורים פרטיים

מעבירה  לאנגלית  מנוסה  מורה 
באנגלית  פרטיים  שיעורים 
כולל  א-י"ב,  כיתות  לתלמידי 

הכנה לבגרות.
יעל  054-6300597

מורה בתיכון, מלמדת שיעורים 
פרטיים באנגלית תלמידי תיכון 

וחטיבות ביניים. 
050-6996602

לאנגלית,  פרטי  מורה  שמוליק, 
איש חינוך ומורה ותיק בחטיבת 

ביניים.  052-4306148 

מתמחה בלימוד אנגלית )בוגרת 
5 יח"ל(. רגב  050-6656739

בת  מיוחד,  לחינוך  סטודנטית 
24,  בעלת ניסיון רב עם ילדים 

מכל הגילאים. 
רותם 054-2660688

שיעורים פרטיים במתמטיקה 
054-4979523

מורה למתמטיקה. 
רפי  054-3002550

דרושים

משפחה בכפר גנים ג', מחפשת 
מטפלת אחראית ואוהבת ילדים, 
לחמש  וחצי(   5  ,7( אחים  לזוג 
 ,17:30  -  13:30 ביום,  שעות 
שהייה  מביה"ס,  איסוף  כולל 

בבית וליווי לחוגים ליד הבית.
איילה  052-5070704

ילדים  ל-2  מטפלת  מחפשים 
בלבד,  בשבתות  שלנו,  בבית 

משעה 7 בבוקר עד 11:30. 
חיה  050-8941234

מחפשת בייביסיטר- סטודנטית, 
"כנר"  הספר  מבית  להוציא 

ולעזור בשעורי בית 

נונה 052-5534202

דרושה בכפר גנים ג'' בייביסיטר 
כבת  לתינוקת  ואחראית  מנוסה 

שנה כולל הוצאה מהפעוטון. 
כ 3-2 פעמים בשבוע .

052-3882656

פרטי.   לצהרון  סייעת  דרושה 
אפשרות   .17:00 עד   12:30

לשעות נוספות. 
שירלי 050-8859795

דרושים  השיער"  "קו  למספרת 
ספרים, ספריות ומניקוריסטיות. 

איציק 052-3393953

דרושה עובדת ניקיון למרכז יום 
השעות  בין  א-ה  ימים  לקשיש, 

10:00- 14:30. תנאים טובים
050-5533111

בקשישים  מטפלות  דרושות 
א-ה  ימים  לקשיש,  יום  למרכז 
 .14:00  -  8:00 השעות  בין 

תנאים טובים.  050-5533111
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