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דבקות במטרה, הצלחה 
והרבה רגעים של אושר.

זהו סיפורו של הרופא המוערך, 
שלאחר דרך ארוכה התאהב 
במקצוע היפה ביותר בעולם

ומנהל היום את האגף לנשים 
ויולדות ב"וולפסון"
שירן רובינשטיין ׀ עמ' 18

בתמונה : פרופ' יעקב בר ׀  צילום: אמיר בן חיים

רח' העצמאות 65, קניון גנים, פ"ת 052-6919959, 03-6706336

זהב ויהלומים ׀ כל סוגי התיקונים 
עיצוב ויצור תכשיטים לפי הזמנה אישית

שיבוצים ׀ חידוש תכשיטים

א.א. תכשיטי יוקרה בע“מ
A.A Fine Jewelery

מעל 20 שנות ניסיון

הזהב שלך
    שווה כסף...

סופרת הבית
שכנה נודניקית, רופא 
מבולבל, חתולה הרה 

וציפור מתנדנדת על עץ.
ראיון שופע דמיון עם 

הסופרת והמשוררת דליה 
בר-אל תושבת נווה עוז

אורית צמח ׀ עמ' 30

מי יציל את הבית שלי
שורת פריצות יומיות מפרה 
את שלוותה של נווה עוז
עדה אופיר ׀ עמ' 8

נווה עוז שטח הפקר
מתחם גנים סמוך לאתר 
בניה נותר ללא מאבטחים

בעוד הסכנה ברורה להורים 
בעירייה שאננים
אורנית ארביב ׀ עמ' 6

האנטומיה של
פרופ' בר
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 
אורנית ארביב עורכת: 

עורכת משנה:   אורית צמח 
צדוק בן משה  חברי מערכת: 

שירן רובינשטיין    
                   אילת שדה

עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 
יפעת פרידמן ייעוץ לשוני: 
אמיר בן חיים צלם: 

עיצוב גרפי:     אביגיל ספרלינג 
                   מריאנה אוסזלק - 'פרסום גלעד'

סולן הדפסות הדפסה: 
גיליון דיגיטלי: שוקי הראל | אקטיב דיזיין

 050-5332540 לרכישת מודעות: 

דבר העורכת

 כתבות

נווה עוז – שטח הפקר      
                                                  עמ' 6

מי יציל את הבית שלי          
עדה אופיר                                    עמ' 10

לא עושים חשבון      
רונית מנדלבליט                             עמ' 12

ספרית פיג'מה עולה כיתה         
אורנית ארביב                                עמ' 16

האנטומיה של בר    
שירן רובינשטיין                             עמ' 18

מדורים
4 עמ'  ומעדכן                            יו"רה 

8 עמ'  חינוך                               מדור 

קוסמטיקה רפואית                              עמ' 14

16 עמ'  יצירה                                פינת 

משפחה בהתבגרות                              עמ' 22

24 עמ'  ואושר                        כושר 

24 עמ'  חי                          פינת 

26 עמ'  סטייל                          הום 

28 עמ'  גולדשטיין            של  המעדנייה 

30 עמ'  ספרות                              מדור 

סטייל והעיר הגדולה                             עמ' 32

34 עמ'  תורה(         )דבר  המקורות  מחכמת 

38 עמ'  פיזיותרפיה                             

39 עמ'  הכל                     לפני  בריאות 

40 עמ'  שלה                               הצד 

יוצאים מהבית                             עמ' 42

חמישייה מנצחת                             עמ' 44

46 עמ'  מודעות                          לוח 

בידור ומוסיקה                               עמ' 47

 *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 

לצפיה בגיליון הדיגיטלי
סרקו את הברקוד

בואו להיות חברים 
שלנו בפייסבוק

קוראים יקרים,

אני כותבת משדה התעופה הקטן בתל אביב, מחכה לטיסה שלי 
לאילת שהתעכבה, אני נוסעת לחופשה  לבד  עם חברות    

למעשה החברות שלי כבר שם, למעשה הזמנתי טיסה מאוחרת 
מלכתחילה כי קשה לי לשחרר    למעשה למרות שקשה לי לשחרר 

לא הייתי איתן בבית היום    הייתי בתל אביב, רחוקה וקרובה    
משחררת בהדרגה    פעם נהניתי במיוחד לטייל לבד בחנויות 

הקניון, אז נסעתי לעזריאלי והיה לי שקט מידי  משעמם מידי  
מכירים את הפרסומת החדשה של YES?! אומרים שהיא מנציחה 

את העבדות הנשית המודרנית ואת תפקיד האישה בבית  
אומרים שהיא    אז אומרים    אני אומרת שהיא מציבה מראה 

מול המציאות של חיי )אני מחמירה יותר    "אני אימא עד שעה 
שמונה"(  כשמגיעה השעה שמונה וכולן במיטות אני חוזרת 

לנשום    מרתיחה את המים, פותחת את המחשב, מדליקה את 
המסך ונושמת   

אז נסעתי לנשום עם חברות באילת )יותר נכון להביא את הגביע 
במשחקי הספורטיאדה( ומשדה התעופה הקטן בתל אביב הזמנתי 

להם טיסה אלי לאילת לעוד יום וחצי    אני רוצה את הלבד    אבל 
נראה לי שלגמרי הפסקתי ליהנות ממנו    

בברכת נחיתה רכה בשיגרה,

אורנית ארביב
ornitrbiv@gmail.com

תגובה לכתבת השער על דודו פישר מגיליון אוקטובר
לצד תגובות נלהבות לגבי הכתבה על חייו המקצועיים והאישיים 
של האמן דודו פישר, הגיעה למערכת העיתון גם תגובה נזעמת 
מחבריה של טובה פישר, אשתו לשעבר  החברים ביקשו להעביר 
את הזעזוע העמוק שחשו בקריאת הקטע, שבו התייחס דודו פישר 
הם  רבות,  שנים  הזוג  חברי  שהיו  כחברים,  הראשונים   לנישואיו 
מבקשים לומר כי הדברים אינם נכונים, וכי בני הזוג חיו בהרמוניה 
ובאהבה במשך 40 שנות נישואיהם  הם מסתייגים מהדרך שבה הציג 
דודו את תחושותיו לגבי נישואיו הראשוניים, וטוענים כי דבריו 

פגעו ברגשותיהם של אשתו לשעבר ושל ילדיהם המשותפים 
מערכת העיתון מצרה על התחושות שהתעוררו אצל בני המשפחה 

בעקבות הכתבה.                          
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• הסרת שיער לצמיתות • לק ובנייה בג‘ל • איפור קבוע בכל השיטות
• ציורי גוף באיפור קבוע • מניקור • בניית ציפורניים • פדיקור רפואי

• הרמת ריסים בשיטה הטבעית • שעווה • עיצוב גבות

0 5 0 - 2 2 0 6 1 0 6  : ל ט י מ
13 (כפר גנים א‘) כתובת: רח‘ טבנקין 

יתרונות:
תוצאות אופטימליות בכל שלבי הטיפול

קירור מגע אפקטיבי המגביר את רמת הבטיחות
פתרונות יעילים לכל פרופיל מטופל/ת

טיפול ללא ג'ל! נקי, נוח ובטוח יותר
ממשק ידידותי למשתמש/ת

א
א
א
א
א

ייעוץ חינם

! �מבצעים במיוחד בשביל

*ההטבות בתוקף עד ה- 30.11.16 *בתיאום מראש

הסרת שיער

איזור + איזור נוסף 
מתנה

ה1+1
נ

ת
מ

רק ב-

בהצגת מודעה זו

רק ב-

פטרת/
חודרנית/יבלות

₪ 80

בנייה בג'ל

₪ 200

פדיקור
בשיטת רפואי

המיקרו דיילינג
היישר מאירופה

במחיר
מיוחד!

איפור קבוע
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< מעשה בשלוש הצעות לסדר
אני רוצה לספר לכם על שלוש הצעות לסדר שהגשתי למועצת 

העיר ועל מה שעלה בגורלן:
ובהגיעם  בדרכם  התלמידים  בטיחות  בנושא  לסדר  הצעה    1
ללא  הספר,  בתי  בכל  להפעיל  שעניינה  הצעה  הספר   לבית 
יוצא מהכלל, את מיזם הבטיחות "סע לשלום" או "נשק וסע" 
זו אושרה, אבל במשך שנתיים  שהוכיחו את עצמם  הצעתי 
ראש העירייה עושה הכול כדי לטרפד אותה  בעוד אני עוקב 
כיצד אט אט מיושם המיזם בערים אחרות ומתפקד ב 100%, 

אצלנו אנו עדיין רק בכ 20% יישום של מיזם חשוב זה 
לבטיחות  החינוך  ותקצוב  לימוד  שעות  להוספת  הצעה    2
לנהיגה  מקיפות  הדרכות  שיכלול  ונוער,  לילדים  בדרכים 
המועצה  חברי  חשמליים   בעיקר  אופניים,  על  ולרכיבה 
התלהבו מהרעיון, אולם לפתע סגן ראש העירייה, הגיש הצעה 
נגדית להעברת הטיפול בהצעה שלי אליו  בין רגע כל חברי 

הקואליציה הצביעו בעדו  
  ויתרתי, העיקר שיבוצע אולם עד היום לא בוצע 

3  הצעה לכתיבת אמנת שירות לתושב, שבה העירייה תתחייב 
על אופי, איכות וזמינות השירות, וגם תתחייב לתקצב זאת  
לאחר מספר דקות של שיחות ערות בישיבת המועצה, העלה 
חבר מועצה מהקואליציה הצעה נגדית להקים ועדה בראשותו 

שתטפל בנושא  כל חברי הקואליציה הצביעו בעדו  
  כמובן שעד היום לא התקדם הנושא 

שמתי לב, שבעת שאני מגיש הצעות לסדר, חברי הקואליציה 
מתכתבים ומדברים ביניהם איך לטרפד אותן  האם הנהלת העיר 
שעלול  מי  כל  ונגד  האופוזיציה  נגד  במלחמה  בעיקר  מרוכזת 
לא  שהעיר  הפלא  מה  שואל-  ואני  מהם?  טוב  יותר  להיראות 

משגשגת?
< רק חול וחולי

מאז מחאת החול בגני הילדים בכל העיר עושה רושם שהנושא 
את  מתקצבת  אינה  העירייה  הנכון   הוא  ההיפך  אולם  נרגע, 
המצב   על  מוחה  אחר  גן  שבוע  ובכל  שהובטח,  כפי  הנושא 

השבוע פרצה מחאה רבתית בגן עומר ובגן הרדוף ברחוב זליג 
בס  בעקבות זיהום בחול בגן:

רזי הרשנהורן, אב לילדה בגן: "הגן של הבת שלי מסריח! וזה 
לא הגננת או הילדים, זה החול! החול מסריח מקקי של חתולים 

שהפכו אותו לבית השימוש שלהם" 
אימא לילדה בגן: "צריך להשבית את הגנים בפתח תקווה  זה 
ממש זלזול מצד העירייה  אם אנחנו ההורים לא נפעל לטובת 
העניין, שום דבר לא יזוז  פשוט צריך לא לשלוח את הילדים 

בבוקר" 
אימא נוספת: "החול הזה מסריח והוא מקור למחלות וזיהומים! 

שיתחילו להשקיע בגנים ולא באגמים!"

"אני לא מתכוון לוותר על ההצעות שהעלתי, אני מאמין ויודע 
של  הבטיחות  רמת  את  ולהעלות  העיר  את  לקדם  יכולות  שהן 

הילדים והנוער.
כמו כן שלחתי מכתב בהול למשרד החינוך להתערב מיד בנושא 

החול בגני הילדים ואעדכן בהמשך".
 

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן

מתי יהיה כאן סדר?

אתם מוזמנים לפנות אליי
בכל שאלה, הצעה או תלונה,
צדוק בן משה 050-5332540 

k f a r g a n i m @ g m a i l  c o m

איך הצעה לסדר הופכת להצעה "לסדר" את התושבים, ואיך הגן מסריח מהחול

בהמשך לכתבתי מחודש שעבר בנושא התחבורה הציבורית 
בשכונה להלן מספר עדכונים:

ברחוב  הקו  מעבר  על  וויתרה  העירייה  לדאבוני   77 קו 
העצמאות  הקו יעבור בדרך רבין בלבד 

קו 46 יעבור בשכונה מכיכר קובלנץ בעצמאות, דרך קניון 
גנים, רחוב בן-גוריון, לרחוב דגל ראובן ולתחנת הרכבת 

קו 64 יעבור ברחוב העצמאות כל רבע שעה )כנראה( אל 
בר אילן, אלוף שדה, עזריאלי ולתחנה מרכזית 
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מצווה?! בר\ת  חוגגים 

15 7.9.2016גליון מס’ 82 שערהשומרון
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נווה עוז - שטח הפקר

אירוע הקישוט הגדול 2

Rafi Elyas 

 RE: גני ילדים ללא מאבטח

Thursday, September 29, 2016 9:15 AM :תאריך

רפי שלום,
לאחר בדיקת פנייתך מול אגף הביטחון אשיבך כי משטרת ישראל שמנחה ומתקצבת את נושא השמירה 
במוסדות החינוך איננה מתקננת גני ילדים ללא קשר לכמות הילדים במתחם.ללא קשר ליד המתחם אתר 
בניה,בתחילת השנה נתנו לו הנחיות כולל בניית גדר איסכורית בינו לבין מתחם הגנים.מיד לאחר החג 
יתבצע סיור על ידי אגף הביטחון האם יש צורך להנחות את הקבלן בפעולות נוספות.בנוסף יחודדו הנחיות 

הביטחון לגננות ולצוות עלפי חוזר מנכ"ל משרד הביטחון. 
מודה לך אל פנייתך,שנה טובה וחג שמח. 

בברכה, עדי קמיליאן, 
מנהלת מדור שירות לתושב, לשכת ראש העיר

• אורנית ארביב

120 משפחות שולחות את ילדיהן לארבעה גני עירייה ומתפללות שלא 
יקרה כלום. למתחם גני ילדים הצמוד לאזור בניה לא אושר מאבטח. 

ההורים, דורשים את התערבותה המידית של העירייה והצבת מאבטח

באשכול הגנים ברחוב דנמרק 36 בנווה עוז, לומדים בארבעה 
גנים למעלה מ 120 ילדים  למעשה העיריה אינה מכירה בארבעת 
הגנים כשאשכול אחד על אף שהם חולקים את אותה הכתובת  
בקיר המשותף עם גני הילדים קיים אתר בניה בו מועסקים 
עשרות בני מיעוטים, המהווים סכנה ביטחונית חמורה  הורי 
הילדים בגנים חזרו והתריעו בפני נציגי העיריה אך פניותיהם 
דיווחה  במתחם  "בז"  גן  גננת  שירן  ערלות   אזנים  על  נפלו 
בני המיעוטים מתצפתים  הגיע לקומה שניה,  כי אתר הבניה 
הילדים  את  להוציא  חוששת  היא  לכן  והגננות,  הילדים  על 
לחצר  ההורים פנו לחלבי קב"ט נווה עוז ויריב קב"ט העיריה 
המשטרה  את  "ערבתי  מודאג  אב  אליאס  רפי  הועיל   ללא 
ואת המשרד לביטחון פנים שהציעו לבקש מהעירייה מאבטח 
במקום במימון העיריה בגלל הסיכון הביטחוני, בקיצור אחד 
אזורי  לקב"ט  פנו  הגננות  לדברי  הבעיה     את  לשני  מעביר 
לו     לשלוח  מהגננות  שביקש  למחליפו  אותן  שהפנה  חלבי 

מייל  ככה זה לא יעבוד! קב"טים לא ישבו במשרדים וגננות 
ונעניתי  העיר  לראש  במייל  פניתי  מיילים!  ישלחו  מפוחדות 
על ידי עדי קמיליאן, מנהלת מדור שירות לתושב ומתשובתה 
אני מבין שהעיירה אינה מתכוונת לנקוף אצבע מלבד חידוד 

הנהלים מול הגננות  

חבר המועצה צדוק בן משה: "בעקבות גרעון קיצוני שהעירייה 
בשרות  קיצוצים  חווים  אנו  האחרונות,  בשנתיים  בו  נמצאת 
רמת  להחזרת  לאות  ללא  פועל  אני  התחומים   בכל  לתושב 
לא  ילדינו,  של  ביטחונם  בנושא  ובמיוחד  לתושבים  השירות 
מקובל עליי שבגני ילדים לא תוצב שמירה, במיוחד מתחמים 
בנושא  הביטחון  לאגף  פניתי  בנייה   אתרי  בקרבת  המצויים 
החדשה  להנחיה  בהתאם  פועלים  והם  עוז,  בנווה  הילדים  גני 
מהעירייה לפיה היא אינה מחויבת להציב שומר בשום מתחם 

גנים "

ועד כפר גנים שומר על 
המסורת זו שנה שנייה, 

בשיתוף הנהלת קניון גנים, 
נהנו מאות תושבים משלוש 

עמדות לקישוטי סוכות 
נושאות פרסים באדיבות 

חנויות הקניון. 
כן ירבו.
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 ₪ 2,570,000
בקפלנסקי 5 חד‘, ק“ד + מחסן צמוד

 ביטקובסקי, 4 חד‘, 2 חניות + מחסן

ביגאל מוסנזון, פנטהאוז 5 חד‘, מפלס 1

ביוסף נקר, 5 חד‘, ק“ג, מושקעת + נוף

בחגין, מיני פנטהאוז, 6 חד‘ + 70 מ“ר מרפסותבמזרח השכונה, 6 חד‘, במחיר מטורף 2,730,000בנקש, 6 חד‘ + יח‘ מתבגר + מחסן

בדניאל ליפשיץ, 6 חד‘, מ.סוכה, חניות

בנווה עוז החדשה, קוטג‘ מהמם! ביוסף נקר, 6 חד‘, בבניין בוטיק, מחסן, סוכה

תיווך המושבה-המשרד המוביל
בלהה שמואלי-הסוכנת המובילה

במכירות בכפר גנים ג'

נובמבר 2016, ממשיכים להוביל
את שוק הנדל“ן  בכפר גנים ג‘

madlan.co.il לפי אתר מדלן
עם עובדות לא מתווכחים!!
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עשרות חניכות הקן אשר זה עתה הצטרפו לקן שנפתח השנה 
גיבוש  של  ותרגילים  בסדנאות  התנסו  בו  אתגרי  לטיול  יצאו 
הורי  בהשתתפות  מרגש  טקס  התקיים  היום  בסוף  קבוצתי  

החניכות והחניכים  

תנועת הנוער העובד והלומד פותחת השנה את שנת הפעילות 
את  פתחו  והלומד  העובד  הנוער  חניכי  כ-95,000  שלה   ה-92 
שנת הפעילות בכ-650 קנים וסניפים בכל רחבי הארץ, מרמת 
הקן  לצד  בדרום   אילות  וחבל  רהט  ועד  בצפון  ונהריה  הגולן 
 15 השנה  החדשה  השנה  נפתחו  ג',  גנים  כפר  בשכונת  החדש 

קנים חדשים נוספים, שמצטרפים ל-27 קנים חדשים שנפתחו 
בשנתיים האחרונות 

הפעילות  לשנת  ההרשמה  בעיצומה  נמצאת  אלו  בימים 
שנתי  הרשמה  במסלול  להירשם  וניתן  בקן  הנוכחית 
והטיולים  הפעילות  כל  על  מראש  לשלם  מאפשר  אשר 
העלות   ממחיר   5% של  והנחה  תשלומים   10 של   בפריסה 
כנר  אלימלך  בבי"ס  ושישי  שלישי  בימי  מתקיימת   הפעילות 

את פתיחת השנה העברית החחדשה ציינו בבית הספר 'אלימלך 
כנר' בהפנינג שמח  קול מצהלות החוגגים, נשמעו לאורך כל 
בתחומי  ביתנים  כעשרים  כלל  ההפנינג  מדבש   המתוק  היום 
התחנות  בין  עברו  התלמידים  ותנועה   שירה  מחול,  יצירה, 
זה,  מיוחד  יום  ובחצרות   במבואות  בכיתות,  השונות שנפרסו 
יצר מפגש מפרה בין כלל התלמידים, אשר התנסו וחוו יחדיו 

לאווירה  ותרם  והשתתפות,  שיתוף  תוך  הפעילויות  מגוון  את 
נעימה ומאחדת  

ועם בואה של שנת תשע"ז...

הלומדים  קהילת  את  מברכת  כנר"  "אלימלך  משפחת 
והנאה,  וקבלה, למידה  נתינה  שתהא שנה עתירת זכויות, שנת 

התחדשות וחברות  

"חולצה כחולה והיא עולה" 
הנוער העובד והלומד קן 

כפר גנים ג'
כפר גנים ג' התחדשה בקן חדש של הנוער 

העובד והלומד. וכבר בחול המועד סוכות 
יצאו עשרות חניכות וחניכים לגיבושון של 

הקן הטרי 

ברוכה הבאה שנת תשע"ז 
לבית ספר "אלימלך כנר"
הפנינג חגי תשרי בסימן 

שיתוף והשתתפות
ביום שישי, ערב ראש השנה, נפתחו שערי 

בית הספר 'אלימלך כנר' בשמחה לתלמידים 
והוריהם. כולם הוזמנו להתכבד מהשולחנות 

עמוסי כל טוב, צלילי מוזיקה עם שירי החג 
הנעימו את פני הבאים

מדור חינוך

• טטיאנה 

• רחלי רוט

לפרטים נוספים והרשמה לפעילות ניתן ליצור קשר 
 עם רכזת הקן, טטיאנה: 052-441-1340
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עם הצלחה לא מתווכחים.

סניף כפר גנים - לוחמי הגטו 30 מ. מסחרי. טל. 03-9242878 

זהבה שמי 
052-6309300

כפר גנים א'

דורית אוליבר
054-7300527

כפר גנים ב'

דו משפחתי בויצמן 
5.5 חד', מגרש 360 מ"ר, 

בנוי 160 מ"ר

www.remaxpt.co.il

אפרים וילינגר
052-2656825

אילנית בניטה
054-8192007

כפר גנים

כפר גנים ג'כפר גנים ג'

בעמנואל זמיר דירת 4 חד' 
ק"1לפארק ירוק! מחסן 

צמוד, בניין מפואר

בפרדס, דירת 4 חד', ק3
  מ. סוכה! מחסן, 2 
חניות תת קרקעיות

בויצמן דירת 6 חד'
150 מ"ר! מ. שמש סוכה 

17 מר! יח' מתבגר!   

בדגל ראובן דירת 3 חד' 
ק"3, משופצת עורפית 

ושקטה 

בביאליק דופלקס גג
 5.5 חד', מעוצב וייחודי, 

מעלית וחניה

בטרומפלדור
דירת 4.5 חד' ק"2, 
מרווחת ושמורה, 

מעלית וחניה

לירז כביר
050-3310033

כפר גנים ג'

עוצמהעוצמה

מסקין דירת 5 חד', 
ק"2, מושקעת! 2 חניות 

תת-קרקעיות 

נמכר!

ביוסף נקר, בגבעה, 
דירת 5 חד', ק"3, מ. 

שמש 20 מ"ר!  

בלעדי

בלעדיבלעדי

בלעדיבלעדי

בלעדי

במייזנר דירת 4 חד 
ק"2, נוף לוילות, מחסן 

ו-2 חניות

בלעדיבלעדי

דירת 6 חד'
ק"10 בבניה, נוף! מחסן 

ו-2 חניות

בלעדי

בלעדי

נמכר!

בלעדי

ליאורה גריה
050-8873450

כפר גנים ג'

שמעון אוליבר
 054-3468988

 בי"ח השרון

חניתה ילין 
 054-4723517

כפר גנים ב'

בחיים כהן דירת 4 חד' 
ק"3 עורפית משופצת! 

מעלית ו-2 חניות  

בלעדי
נמכר!

נמכר!

נמכר!
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שירה  של  הכיתה  עוז,  נווה  מבית-הספר  ד'2  כיתה  ילדי  כאשר 
בכורתי, קראו את הכתבה על איילי בן ה 5 7 שזקוק לתרומה כספית 
עבור תרופה שיכולה להציל את חייו, הם החליטו להירתם למענו  
אותנו  והילדים המדהימים הפעילו  ותמכנו,  גיבינו  ההורים  אנחנו 

וניהלו את הכול 
שכל  מכירה  הפנינג  התלמידים  ארגנו  כיפור  ערב  לפני  ממש 
לביה"ס  סמוך  מינה,  בגן  איליי   עבור  לתרופה  קודש  הכנסותיו 
נווה עוז הועמדו דוכנים למכירה : משחקים, ספרים, בגדים, עוגות 

ושתייה  וגם פעילויות של כיף נתרמו באחר-צהריים מיוחד זה 
18,805 ש"ח נאספו כתרומה למען הצלת איליי. סכום גבוה 

ולא מובן מאליו.
אני גאה בילדים הנפלאים האלה על הלב הענק שלהם ועל 

היוזמה הברוכה.
זה הזמן להודות לכל האנשים הטובים שבזכותם זה קרה-

לילדי כיתה ד2 המדהימים שיזמו, תכננו והניעו את כולם   •
גאה  והעזרה   היקר- על התמיכה, האכפתיות  עוז  נווה  לביה"ס   •

שהבנות שלי לומדות שם 

לוועד שכונת נווה עוז שתרמו בקבוקי שתייה למכירה ועל העזרה   •
המבורכת בהפקה 

לצדוק בן משה - על השיתוף, ההירתמות, ההפצה ועל כך שאתה   •
שם תמיד 

לאלפיט טויס שתרמו מאות צעצועים חדשים למכירה   •
טיפולי  מזמנה  שהעניקה  הרפלקסולוגית  ששון  לאורית   •

רפלקסולוגיה 
לרפי- "די גי' פיוז", שהרים את האווירה בהפנינג הענק   •

לאתי חזן איפור- על דוכן איפור פנים יפיפה   •
ל"קרם קפה פ"ת- על תרומת עוגות   •

לחנות "זה תלוי" שתרמה צעצועים למכירה   •
לחנות DREAMS בכפר סבא על תרומת בגדים חדשים למכירה   •

לפלפלת הליצנית   •
ובעיקר תודה ענקית לכל האנשים המדהימים שהגיעו, קנו, תרמו,   •
השקיעו מזמנם, פתחו את ארנקם ובעיקר את לבם  יש לנו קהילה 

מדהימה, אחת ויחידה!

זו גאווה עצומה. ילד מדהים קורא כתבה ב ynet על ילד אחר שזקוק לתרופה שתציל את חייו, 
הוא שולח הודעת ווטסאפ, ותוך רגע כיתה שלמה מתאחדת, מתכננת ויוזמת

מצילים את איליי

• עדה אופיר

מי יציל את הבית שלי?

איכותית  הנחשבת  עוז  נווה  בשכונת  לבתים,  פריצות  גל 
הפורצים  המקום   תושבי  בקרב  אימים  פחד  זורע  במיוחד, 
מגיעים בשעות היום ולא נרתעים לפרוץ לבתים גם כשכולם 
בבית, בשעות הערב, בזמן המקלחות ובעת השכבות הילדים  
מזה שבועות שכמעט מדי יום מתרחשות פריצות או ניסיונות 

פריצה לארבעה בתים או יותר 

השבוע גם אנחנו הותקפנו  השעה הייתה רבע לשמונה בערב, 
בקומה  הייתי  וכבר  התינוקת  בתי  את  שהשכבתי  אחרי  קצת 
חזר  שבעלי  אחרי  דקות  חמש  שקט   ערב  מתכננת  העליונה 
שמישהו  זיהה  כשפתאום  התחתונה  לקומה  ירד  הוא  מריצה, 
והצליח להבריח את  מנסה לפתוח את הדלת  הוא נתן שאגה 
למזלי,  נפגע   שלא  ומזל  אותו  להבריח  שהצליח  מזל  הפורץ  

בנותיי הגדולות לא היו בבית ולא נכנסו לחרדה 

למשטרה, אגב, לקח רבע שעה להגיע  הם עשו סריקה והמשיכו 
בדרכם 

באותו ערב המשיכו הפורצים בטיולם בחצרות השכנים  ארבעה 
בתים, מלבדנו, נשדדו  הפורצים התחילו אצלנו, דלגו לחצרות 

השכנים וחזרו אלינו שוב, לפינאלה  
והיום שוב  היום התרחשו שלוש פריצות 

התושבים בשכונה חיים בחרדה נוראית, מפחדים להישאר לבד 
בבית, מרגישים אזוקים וכבולים במקום שאמור להיות המקום 
וכל  באמצעים  בוחלים  אינם  הפורצים  ואילו  עבורם,  הבטוח 

שעה לגיטימית עבורם 
בתקופה שכזו הייתי מצפה לראות את השיטור עירוני בפעילות 

מתוגברת במטרה לאתר את הפורצים  
איני אשת חוק והפתרונות אינם בידי, אך אני מצפה לעשייה  
במקום זאת, נראה שהעירייה והמשטרה ישנים בעמידה ומגלים 
אזלת יד  התחושה היא שהתושבים חיים באימה ואת אף אחד 

זה לא מעניין 
אנחנו רק רוצים לחזור לישון בשקט 

• עדה אופיר

החיים בשכונת נווה עוז הצפונית והאיכותית הפכו בתקופה 
האחרונה לבלתי נסבלים. גל פריצות, שלא מדלג על אף 

אחד, מאיים על חיי התושבים 
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5 חד' ק.1 בויצמן, 132 מ"ר 
,מרפסת סוכה, מחסן צמוד 

וחניה

פנטהאוז אמיתי 6 חד' בנקר, יחיד 
בקומה, בנוי 180 מ"ר, 

מרפסת 200 מ"ר 

 6 חד' בויצמן 150 מ"ר בנוי, מרפסת 
סוכה 25 מ"ר, יח' מתבגר, 2 חניות 

צמודות ומחסן

למכירהלמכירה למכירה

לקבלת ייעוץ אמין ומקצועי
ומידע על הנכסים

צלצלו לדורון: 054-4404286

מגשימי� ל� את החלו�
ייעוץ ושיווק נדל"ן

משרד: קניון גנים, כפר גנים ג', הכניסה מרח' פנחס חגין 10, ק.ק בגב הקניון
d_koren@orange.net.il :טל: 074-701-555-6 , 054-4404286 מייל

אתר:  www.doronadlan.co.il | פייסבוק: ’דורונדל"ן דירות למכירה בכפר גנים‘

יש לכם נכס למכירה?
קבלו                 הנחה בעמלת המכירה
והנכס יקבל חשיפה מקצועית ורחבה

קבל               בעמלת המכירה!!!

50%

משרד בוטיק לנדל"ן היחיד בכפר גנים ג'

 פתחנו שלוחה

לאם המושבות ונווה גן

בטיפול אמיר ראובן טל‘: 052-4622061  

תואר B.A  בכלכלה ומנהע"ס עם נסיון רב ככלכלן ומנהל שרות לקוחות
ניסיון של 9 שנים בשיווק ותיווך נכסים ופרויקטים בכפר גנים והסביבה

המלצות רבות ממוכרים,קונים וגם מחברת "אפריקה ישראל מגורים"
ייעוץ מקצועי ומקיף למוכרים על תהליך החלפת הדירה וליווי אישי

ללא תיווך ובהזדמנות!!! מיני 
פנטהאוז חדש בנווה עוז,בנוי 

215 מ"ר ומרפסת 40 מ"ר

דופלקס נדיר: 3 חדרים למטה ו-3 
למעלה, יח' מתבגר,כניסה כפולה, 

3 מרפסות

קוטג' במשולש, 300 מ"ר 4 מפלסים, 
מרתף 95 מ"ר כניסה נפרדת, מיידי 

להשכרהלמכירה למכירה

התחדשנו באתר חדש ומקצועי
מותאם לסלולר, טאבלטים

ונגיש לבעלי מוגבלויות
w w w.doronadlan.co. i l

אתם מוזמנים לבקר

חדש!
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לא עושים חשבון- דיסקלקוליה
ביצוע פעולות חשבוניות פוגש אותנו בשלבים רבים במהלך חיינו החל מגיל 

צעיר ועד חיינו כבוגרים לשם חישוב מחירים, הנחות, תשלומים, חישוב עודף, 
תכנון כלכלי ותקציב. ילדים ובוגרים המדווחים על קושי בחישובים וביכולת 

אומדן ופונים לאבחון לקות למידה ספציפי בחשבון

רונית מנדלבליט-מאבחנת דידקטית מוסמכת
רח' רואי אליעזר 6, פ"ת ׀ טל': 03-9086373 ׀ נייד: 050-7543079

• רונית מנדלבליט, מאבחנת דידקטית ומורה להוראה מתקנת

בקשיים  ביטוי  לידי  ובאה  חישוב  כלקות  מוגדרת  דיסקלקוליה 
ברכישה תואמת גיל של מיומנויות החשבון ובדרך כלל מתגלות 
כבר בגיל צעיר  הקשיים ניכרים בהבנת מושגים מרכזיים בחשבון 
ובקשיים בביצוע פעולות חשבון, חשיבה כמותית והערכת אומדן 

כמויות 
מאפיינים של תלמידים עם דיסקלקוליה:

בעיות נשנות בשימוש במספרים   •
בלבול בסימני חשבון )+ - * :(  •

הפיכה או החלפה של מקומות הספרות  •
קושי בהבחנה כמותית כגון: השוואה בין כמויות, יכולת אומדן   •

הבנה של רצף המספרים כגון: מספר עוקב ומספר קודם   •
ודו  שלביות  חד  מילוליות  בעיות  חשבוניות:  פעולות  רצף   •

שלביות 
צורות  חשבון,  פעולות  לזכור  יכולת  בזיכרון-חוסר  קושי   •

גאומטריות ונוסחאות 
קשיים בתפיסת כיוונים במרחב ובזמן   •

המתבטא  שפתי  קושי  במתמטיקה  לקושי  מתלווה  לעיתים,   •
ויש  תואם  לתרגיל  מילוליות  בעיות  תרגום  או  הוראה  בהבנת 

לערוך אבחנה מבדלת 
בלמידה  לפגוע  העלולים  אחרים  עיבוד  בתהליכי  גם  ליקויים   •
לסוגיה, כגון הפרעות בקשב ובריכוז, הפרעה בשפה )דיספזיה(, 

קשיים במוטוריקה העדינה והגסה וקשיי כתיבה) דיסגרפיה( 
חרדה מתמטית- מקורה יכול לנבוע מהיבטים רגשיים המבוססים   •
על כישלון במבחנים או הוראה לקויה ואינם בהכרח תסמין של 

לקות למידה 
המלצה בגיל בית הספר היסודי:

א שינון - ללימוד לוח הכפל אין דרכי קיצור  על מנת לבסס את 
האוטומציה של פתרון תרגילי כפל וחילוק יש לשנן בעל פה  
ו9  כמו  ולעבור ל3, 4, 6  מומלץ להתחיל עם תרגילי 2, 5, 10 
כן יש לשנן תרגילי חיבור וחיסור )במיוחד תבניות עם שבירת 
המוקצבים  מחשב  משחקי  ע"י  להתבצע  יכול  השינון  עשרת(  
ובחינה  תרגילים  פתרון  מט"ח(,  של  הכפל"  )"צפרדע  בזמן 
היא  נוספת לשינון הכפולות  הורה  שיטה  או  בע"פ של מורה 
באמצעות שירה  קיימים דיסקים של שירי לוח כפל מולחנים 
את  עליו  ו"להלביש"  מוכר  בניגון  שימוש  לעשות  לחלופין  או 

הכפולות  השירה תומכת ביכולת הזיכרון של הכפולות ומרגילה 
לאוטומציה 

ואחוזים  שברים  כפל,  כמויות,  לחישוב   - המחשה  א  אמצעי 
מטבעות,  כסף,  שטרות  כגון  המחשה  באמצעי  להשתמש  רצוי 
חרוזים, קוביות ותמונות  משחק אהוב במיוחד על ילדים הוא 
קנייה בחנות צעצועים דמיונית בה ניתן לתרגל: קנייה- תשלום, 
עודף, חישוב תרגילי חיבור וחיסור ואחוזים כביטוי להנחה או 

להתייקרות 
א  משחקים - בשוק המשחקים קיים מגוון רחב של משחקי חשבון  
שבירת  עם  חיבור  תרגילי  של  רביעיות  הם  במיוחד  מומלצים 
כמויות  והתאמת  חשבון  זיכרון  משחקי  חשבון,  לוטו  עשרת, 

למספרים במשחק תצרף 
א שימוש בתוכנות וירטואליות לשיפור האוטומציה וההמחשה 

שימוש  ולתרגל  להקנות  מנת  על  מילוליות  שאלות  א  פתרון 
באסטרטגיות דו שלביות ותלת שלביות מומלץ להיעזר בכרטיסי 
ניווט המפרטים הפעולות הנדרשות ל"פיצוח" השאלות – איתור 
מספור  השאלה   ומשפט  המספריים  הנתונים  הסיפור,  וסימון 

השלבים הנדרשים לפתרון )מה אני יודע, מה צריך לחשב( 
א לפתרון תרגילים במאונך ניתן להקנות ראשי תיבות של שלבי 

הפתרון 
בבית  שימוש  מומלץ  העשורי  המבנה  את  לחזק  מנת  א  על 

המספרים: ספרת היחידות, עשרות, מאות, אלפים וכו'
מושגים  מילון  להכין  ניתן  חשבוניים  מושגים  הקניית  א  לשם 

שישמשו גם בעת הבחינה 
מומלץ לאחר שנת עבודה בהוראה מתקנת לערוך אבחון מעקב, 
על מנת לבחון את מידת השפעתו של תהליך ההוראה המתקנת 
על  לימוד חשבון ובמידת הצורך לפנות לאבחון דידקטי ספציפי 

במתמטיקה  
תלמידי חטיבת הביניים תיכון 

תלמיד שאובחן כסובל מלקות למידה במתמטיקה ייעזר בשימוש 
ניתן  מסוימים  במקרים  מורחב   נוסחאות  ובדף  במחשבון  שוטף 
לפטור את התלמיד מלימודי מתמטיקה ולגשת לבגרות במקצוע 

מדעי אחר 
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'העוצמה שבידיים'

העוצמה שבידייםהעוצמה שבידיים בס"ד

טיפול אורטופדי במגע ועיסוי
דיקור סיני

עיסוי לימפתי בבצקות
טיפול בפריצת דיסק
טיפול בצוואר תפוס

כאבי שרירים
הפגת מתחים

עיסוי לנשים על ידי מטפלת

מתאים
גם

הדתילציבור

052-5227125 נופר
לקביעת תור התקשרו:

www.haaotzma.022.co.i lwww.haaotzma.022.co.i l

קליניקה לרפואה משלימה

ניתן להגיע לבית הלקוח

 כתובת: רש"י 2, פתח תקווה • לתיאום תור: נופר 052-5227125

050-7153111

• עיסוי שוודי הוליסטי ולומי לומי 
• עיסוי צרפתי 

• עיסוי סיני - רקמות עמוק
⋅ עיסוי ספורטיאים 

⋅ עיסוי אוקופרוסורה
⋅ עיסוי כף רגל וראש

⋅ טיפול בכוסות רוח ומוקסה
⋅ טיפול אבנים חמות

⋅ טיפול בשמנים ארומטיים
  וצמחי מרפא 

קופון הטבה
למציג קופון זה
* אין כפל מבצעים * בתוקף עד ה-31.12.16

הנחה70 ₪



עיתון כפר גנים  גיליון 81  נובמבר 2016 14

קוסמטיקה רפואית 

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

נעמי עזר 

לראשונה בקלות וללא כאב!
חדש! פילינג מקצועי, חדשני, מקל ועד עמוק, ולראשונה פילינג בטיחותי בשחרור מבוקר 

לתוך העור עם חומר מאלחש

שנים,  מאות  כבר  מוכר  הפילינג 
וכשמו כן הוא- טיפול שמקלף את 
את  חושף  הישנות,  העור  שכבות 
מראה  מעניק  ובכך  החדש  העור 
מבוצע  לרוב  לעור   ורענן  צעיר 
ניתן  אך  הפנים,  באזור  הטיפול 
כמו-  שונים  גוף  בחלקי  לבצעו 
ידיים, מחשוף וכל איבר שאושר על 

ידי המטפל 

פילינג  ליין  הושק  אלה  בימים 
וחדשני, שכולל מגוון סוגי פילינג, אשר מתאפיינים  מקצועי 
תוצאות  מעניקים  זה  ובזכות  העור  לתוך  מבוקר  בשחרור 

חסרות תקדים 

טיפולי הפילינג )מהליין החדשני( שניתנים לביצוע על-
ידי קוסמטיקאיות רפואיות -

שונות,  טיפול  בדרגות  שונים,  מוצרים  ששה   – קל  פילינג   •
עייף   קצת  ושנראה  קלה  פיגמנטציה  בעל  לעור  שמיועדים 

טיפול זה ניתן לעשות גם בתקופת הקיץ 

החידושים בפילינג הקל: 

- ערבוב של חומרים שונים שמאפשרים פעולות רבות בתכשיר 
אחד )הבהרה, חידוש העור ושיפור המרקם(  

- פורמולה חדשנית שמאפשרת חדירה אטית לשכבות העור 
ובכך מעלה את בטיחות המוצר  

אינו  והוא  דיוק מרבי בטיפול  בג'ל שמאפשר  - המוצר מגיע 
נוזל אלא נמרח  

- נטרול תמיסת הפילינג נעשה עם 
קרם מיוחד שמשנה את צבעו ברגע 
הנטרול, וכך ניתן לדעת שפעולת 
החומר הפעיל בפילינג נעצרה  זהו 

נדבך נוסף לבטיחות המוצר 

• פילינג בינוני – פילינג זה מיועד 
עור  כבדה,  עד  קלה  לפיגמנטציה 
מתיחה  סימני  לאקנה,  שנוטה 

וקמטים בעור 

לקילוף  גורם  זה  בפילינג  הטיפול 
ממשי של העור, דורש החלמה של יום- יומיים, ולכן לא ניתן 
במידת  הטיפול,  על  לחזור  ניתן  הקיץ   בעונת  אותו  לבצע 

הצורך, שבוע לאחר הטיפול ועד ארבע פעמים 

מאלחש  חומר  בהכנסת  הוא  זה  בינוני  בפילינג  החידוש 
ואי  כאבים  שמונע  זה(  חומר  עם  בעולם  היחיד  )הפילינג 

נעימות שמופיעים בפילינגים אחרים  

אליי  להגיע  מוזמנת  את  מאחורינו,  כבר  כשהקיץ  כעת, 
והבטיחותי  החדשני  הפילינג  ולהתאמת  לאבחון  לקליניקה 

המתאים ביותר לעור פנייך 
*ליין הפילינג המקצועי של חברת SKINTECH העולמית, באישור משרד 

הבריאות, משווק על-ידי חברת פרומדיקס 

ן המלצה לתאטרו

רוח התאטרון
זהו סיפור על אהבה, סיפור על תאטרון וסיפור על אהבה לתאטרון
לקחתי את הילדות לספוג קצת רוח תאטרון בתאטרון גשר וחזרנו 

מאוהבות

בחופשת סוכות נסענו בנותיי ואני לספוג קצת תרבות בתאטרון 
נשר, צפינו בהצגה חדשה "רוח התאטרון", יותר נכון חווינו את 
רוח התאטרון במחזה מקורי מאת רועי חן, בבימויו של אמיר 
וולף, המספר את סיפורם של נרי ונגה היוצאים למסע מופלא אל 
כפר ְקֶצַקֶצה, במטרה ללמד את תושביו לחייך  בדרך הם פגשו 
בדוב שהוא לא דוב, וִּביָצה שהיא ההפך מִּביָצה ובעיקר פגשו את 

עצמם מול הדמויות שהם גילמו 

לחישה,  בשירה,  מסעם,  על  להשפיע  אותנו  הזמינו  ונגה  נרי 
חיבוק ואפילו    זריקת עגבניות  בזכותם גילינו כיצד שחקנים 

בוכים, מתנשקים, מתאהבים, מתים וקמים לתחייה על הבמה  
הכרנו עולמות חדשים בזכות "רוח התיאטרון"  

אז מי שהתאהב או שנשבר לו הלב, מי שהציע חברות או מתכוון 
להציע ומתבייש – שיצטרף מיד למסע! 

ההצגה הבאה תתקיים יום שבת ה-26.11.16 
בשעה 10:30 בתיאטרון גשר 

כרטיסים ניתן לרכוש בקופת תיאטרון גשר בטל: 5157000– 03
משך ההצגה: כשעה ועשרים ללא הפסקה.

גילאים: ילדים מגיל 5 עד 120

• אורנית ארביב

נעמי עזר עם ד"ר ננאד סטנקוביץ' ועם ד"ר אוקסנה 
בכנס של חברת פרומדיקס
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בס"ד

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

בס"ד

חפשו אותנו ב-

 

עולם של יופי

ועכשיו
במחיר השקה!

בקלות וללא כאב
פילינג בטיחותי 

בשחרור מבוקר לתוך העור 
עם חומר מאלחש

ייעוץ על ידי רופאה, ללא תשלום
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מור
ש

גזור ו

מור
ש

גזור ו

יצירת נחש גרביים

ורד פרייס - חוגי יצירה ועוד... • טל'. 050-8544540  
 www.facebook.com/veredcake

יצירה                                                                 

1.  איספו את הגרביים המשתתפות ביצירה
2.  גיזרו כל גרב לארבע חלקים להוציא את החלקים הבאים: הסיומת של הגרב, 

החלק של העקב והחלק של האצבעות  
3.  לאחר שקיבלתם גזרי גרביים דמויי טבעות, גזרו כל טבעת בצורה כזאת שתהייה 

רצועה  כמו בדוגמא )חלק אחד של העקב תשאירו לזנב( 
4.  תפרו את כל הרצועות אחת לשנייה כמו בדוגמא כאשר רצועה הראשונה היא 
תהייה הראש של הנחש והרצועה האחרונה היא תהייה הזנב - החלק של העקב 

5.  לאחר שכל הרצועות מחוברות נתפור סרט אדום ללשון בחלק הקדמי של הנחש 
שהיא הרצועה הראשונה  את הסרט תיפרו במרכז הרצועה כאשר הצד שתופרים 
הוא הצד שלא רואים את התיפורים )בתמונה(  תיפרו את הכפתורים לעיניים 

בצדי הסרט האדום )הלשון( 
6.  קפלו את רצועת הנחש כמו בדוגמא כאשר התיפורים כלפי חוץ ותיפרו מכיוון 
הראש עד לכיוון הזנב  השאירו 15 ס"מ לפני הסוף כדאי להכניס את האקרילן 

כמילוי 
7.  הפכו את כל רצועת הנחש כאשר התיפורים בפנים והצד היפה יהיה כלפי חוץ 
הכניסו את האקרילן לתוך רצועת הנחש  פזרו את חומר המילוי שווה לאורך 

הנחש וסיגרו בתפירה את זנב 

החומרים:⋅ גרביים  ⋅ חוט מחט ⋅ סרט אדום באורך 10 ס"מ ⋅ מספריים 
⋅ אקרילן –חומר מילוי לכריות ⋅ זוג כפתורים

בהצלחה!

לכל אחד ואחת מכם יש את מגירה לגרביים... ואנחנו 
מנחשים שיש שם לפחות שלוש גרביים שבני הזוג שלהם 

נעלמו בדרך ממכונת הכביסה למייבש. לוורד פרייס יש 
שימוש מושלם לגרבים האלו שגם יעסיק את הילדים 

לפחות אחר צהרים אחד

ורד פרייס

1 2

3

5 6

4

ספריית פיג'מה הפועלת בהצלחה בגני הילדים, מתרחבת השנה 
לכיתות א'-ב', במטרה לעודד קריאה משותפת של הורים וילדים 
וללוות את הילדים בצעדיהם הראשונים כקוראים עצמאיים  כל 
נוסף  במתנה, ועותק  ספרים  יקבל ארבעה  א-ב  בכיתות  תלמיד 

לספריית הכיתה 
ספריית פיג'מה הינה תכנית ארצית לעידוד קריאה ושיח בנושאי 
זיקה  בעלי  ילדים  ספרי  הגן  לילדי  מוענקים  במסגרתה  ערכים, 
גרינספון  קרן  של  מיסודה  התכנית  ישראלית-יהודית   למורשת 

ישראל ובשיתוף משרד החינוך 
רואה  החינוך  שמשרד  לחשיבות  הוכחה  היא  התכנית  "הרחבת 
בהקניית הרגלי קריאה לא רק בין כותלי הכיתה אלא גם במסגרת 
המשפחתית ואנו גאים להיות שותפים למשימה זו" אומרת גלינה 
פורמן, מנכ"לית קרן גרינספון ישראל ומנהלת תכניות ספריית 

להמשיך  הורים  תעודד  התכנית  שהרחבת  מקווים  "אנו  פיג'מה 
ולקרוא עם ילדיהם גם כאשר הילדים הופכים קוראים עצמאיים, 
לבין  הילד  של  הנקרא  הבנת  בין  פער  נוצר  לעיתים  בו  בשלב 
ואוצר המילים שלו  יש חשיבות רבה בפרט  הבנתו את העולם 
בשלב זה להמשך הקריאה המשותפת של הורים וילדים ושיחה 
מוסיפה  ומורשת"  ערכים  על  מזמנים  שהספרים  משמעותית 

פרומן 
הינו  א'  כיתות  לתלמידי  )בנובמבר(  שיוענק  הראשון  הספר 

"ענונת", כתב ואייר: טום ליכטנהלד )הוצאת אריה ניר(.
ענונת העננה הקטנה רוצה לעשות דברים גדולים וחשובים. היא 
יכולה לחולל  יוצאת למסע שבו היא מגלה כיצד גם עננה קטנה 
של  היכולת  ועל  לגשם  הציפייה  על  לשיחה  הזמנה  גדול.  שינוי 

קטנים וגדולים להשפיע על העולם.

חדש! ספריית פיג'מה עולה לבית הספר!
החל משנת הלימודים תשע"ז מיזם ספריית פיג'מה יחל לפעול

• אורנית ארביב בכיתות א'-ב' 
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ברכות
 ואיחולים

לענבר עטר
לסיום טיפול 
אורתודונטי

מושלם!

שתהיה לך
 תמיד

 סיבה לחייך 
ד“ר נעמי בכור

לד"ר נעמי בכור היקרה!
תודה רבה על הטיפול המסור ועל חיוך מושלם!

כשקבענו חתונה לפני ארבעה חודשים הייתי מתוסכלת כי השיניים שלי היו פשוט מכוערות...

 אמרתי לעצמי שאין מצב שהשיניים מתיישרות תוך זמן כל כך קצר...

כבר קבעתי תור לעקירת שן קדמית חותכת עליונה כדי שיעשו לי שתל במקום ....

ואז חברה שלי המליצה לי עלייך בחום. קבעתי אלייך תור התרשמתי ממך גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית 

ואמרת לי שלא כדאי לעקור את השן, ששתל במקום קדמי לא יראה טוב ואין כמו השיניים הטבעיות שלי

 ושביחד נעשה הכל כדי שהחיוך שלי יהיה מושלם....

והצלחנו ובגדול!!! תוך ארבעה חודשים השיניים התיישרו להפליא... 

את פשוט קוסמת...

אוהבת מאוד, ענבר

25.10.16
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פרופ' יעקב בר, תושב נווה עוז, מנהל אגף נשים ויולדות בביה"ח 
להיותו  מעבר  האולטימטיבי   הרופא  הוא  וולפסון,  אדית  ע"ש 
בארץ  המובילים  הרופאים  אחד  וגניקולוגיה,  במיילדות  מומחה 
בתחום המיילדות ורפואת האם והעובר ובעל ניסיון קליני רב, הוא 
גם מקסים, אמפטי, סובלני ומלא שנינות וחוש הומור, שמקלים את 
הביקור הלא תמיד נעים אצל רופא הנשים  הוא גם נראה צעיר 
לגילו )62(, עובדה שלא נעלמת מעיניהן של מי שעבדו ועובדות 
אתו, שמרכלות בחיבה על הרופא החתיך  לא שלמטופלות משנה 
מי פוקד עליהן לשכב ולהרים רגליים    אבל בוא נאמר שהחיוך 

שלו נותן את ההרגשה הטובה שהכול יהיה בסדר 
הוא נשוי לגבי, אחות אחראית במיון ואשפוז יום נשים בבלינסון 
מזה 36 שנים  אישה כובשת ופלפלית במיוחד  והוא אבא, מנישואיו 
הראשונים, ליונתן - מתמחה ברפואת עור, וליסמין - סטודנטית 
לפסיכולוגיה   הוא עבר לפתח תקווה לפני שנים בעקבות אשתו, 
ומחובר לעיר גם בשל עבודתו במשך כעשרים שנה במרכז לרפואת 
רופא  להיותו  ועד  וכמתמחה  כסטודנט  ראשית  בבילינסון,  נשים 
בכיר ובתפקידו האחרון סגן מנהל המחלקה להריון בסיכון גבוה  
ומוסיף שהחיבור  אומר,  הוא  הבית הראשון שלי,"  זה  "'בלינסון' 
שלו לפתח תקווה התחיל קודם, בילדותו, כאוהד של הפועל פ"ת  
"צפיתי במשחק גמר גביע המדינה העשרים, שהפועל ניצחה את 
מכבי חיפה  מאז התאהבתי ונשארתי אוהד נאמן  גרתי אז בחולון 
בחולון,  נולד  הוא  תקווה"   פתח  ולהפועל  לי  שמה  עליי  וצחקו 
בן בכור לאח ואחות, בבי"ח "צהלון" – שאגף הנשים שלו אוחד 
לימים לתוך וולפסון  מאז שמונה לנהל את האגף - אפשר לומר 

שסגר מעגל  
לא ויתר על להיות רופא

מגיל צעיר הוא רצה להיות רופא, אבל ההתחלה לא הייתה קלה  
בתיכון לא קיבלו אותו למגמה ביולוגית  "אמרו שאני לא מספיק 
להתקבל  ניסה  הצבאי  שירותו  לאחר  בחיוך   נזכר  הוא  מוכשר," 
ללימודי הרפואה ולא הצליח  אז הוא פנה ללמוד הנדסה כימית 
באוניברסיטת בן גוריון ולאחר מכן עשה תואר שני בהנדסה ביו 
רפואית בטכניון  הוא סיים בהצטיינות ועשה מחקר מדעי רפואי 
המימד  לו  שחסר  הבין  והוא  לו  הספיק  לא  זה  אבל  ברמב"ם, 
והפעם  שוב,  ניסה  תארים  ושני  שנים  שש  אחרי  רק  האנושי  
התקבל לרפואה בתל אביב  "אבי היה חובש בצבא, גם הבן שלי 
הלך לרפואה וגם הבת עוסקת בתחום  כנראה שזה בגנים," הוא 
אומר  "היום אני יודע שבחרתי עבורי במקצוע הנכון ואני שלם 
עם עצמי, אני מרגיש שאני מתאים למקצוע והמקצוע מתאים לי  
זהים, כי כל אחד  המרכיב האנושי דומיננטי כי אין שני מקרים 

נברא בצורה אחרת ויש להפעיל ידע וניסיון  זה מה שהופך את 
המקצוע למעניין ואתגרי "

והבחירה להיות רופא נשים?
"כסטודנט די התלבטתי, אבל כשהגעתי ללימודים במחלקת נשים 
לא ישנתי בשבוע הראשון כל הלילה מרוב התרגשות  כשהפכתי 
כי  קשה,  הייתה  הבחירה  אבל  זה   שזה  סופית  הבנתי  לסטאז'ר 
ומפרופ'  פנימאי,  שהוא  סידי  יחזקאל  מפרופ'  רבות  הושפעתי 
להתמחות  אותי  וקיבל  הכירורגית  המחלקה  את  שניהל  דינצמן 
אצלו  ידעתי שאני רוצה ללכת לרפואת נשים, אבל היה לי קשה 
לומר לו שאני מעדיף את זה על כירורגיה  גם להתקבל למחלקת 
נשים לא היה פשוט  פרופ' עובדיה, שניהלה את המחלקה, קיבלה 
אותי למרות שלא הייתי בולגרי ולא הייתי טייס  אני צוחק  ככה 
אז אמרו  אבל הייתי צריך לעבור אצלה שתי משוכות - בדיקה 

גרפולוגית וחוות דעת של האחיות במחלקה "
מסטאז'ר למנהל

ומאז, כמו שאמר, בלינסון הפך להיות הבית שלו, שם למד, התקדם, 
התפתח, התמקצע, רכש ניסיון קליני עשיר והפך לאחר מרופאי 
את  קיבל  גם  הוא  בדרך  בארץ   והמובילים  המוערכים  הנשים 
הפרופסורה, השתלם באולטרה-סאונד ודופלר בארץ ובחו"ל, עוסק 
והסטודנטים,  המתמחים  הצעירים,  המומחים  הרופאים  בהוראת 
ופעיל מחקרית ומדעית  הוא משמש כמרצה קבוע בנושאי יתר 
לחץ דם בהריון, מחלות כליה וסיבוכי קרישיות יתר, האטה בגדילה 
תוך-רחמית ושאר סיבוכי היריון, וזוכה להערכות גבוהות מטעם 
הסטודנטים לרפואה  הוא מופיע ברשימת המורים המצטיינים של 
הפקולטה לרפואה בתל אביב  הוא גם שימש כיושב ראש החברה 
לכנסים  אורח  כמרצה  ומוזמן  והעובר  האם  לרפואת  הישראלית 

ומפגשים בארץ ובחו"ל   
הדיפלומות  לצד  לראות  ניתן  שלו  בקליניקה  בקיר  מהתבוננות 
הרבות התלויות, גם מכתבי תודה ותמונות מרגשות במיוחד, גם 
של תינוקות שניות ספורות אחרי שיצאו לאוויר העולם מוחזקים 
הבכי  את  לבכות  הספיק  לא  שעוד  תינוק  של  אפילו  ידו   על 

הראשון המיוחל 
לאחר כעשרים שנה עזב את בלינסון לטובת ניהול יחידת רפואת 
האם והעובר בוולפסון, ומשנת 2015, לאחר תהליך של מכרז, מנהל 
מחלקת  לידה,  חדרי  שכולל  מפעל  ויולדות,  נשים  אגף  כל  את 
יולדות, יחידה להריון בסיכון גבוה, יחידה לפריון ועוד  60 רופאים, 

מעל 100 אחיות, מתמחים, סטודנטים וכ-5,000 לידות בשנה  
היום של פרופ' בר מתחיל מוקדם  הוא קם בחמש בבוקר, ובסביבות 
שש הוא כבר בביה"ח  שם נמצא עד שעות הצהריים המאוחרות 

• שירן רובינשטיין

מהסדרה  בדמות  שמדובר  לחשוב  אפשר  בקלות 
במלחמה  נפצע  הוא  ושרמנטי,  נאה  הוא  האגדית: 
ללימודי  התקבל  לא  הוא  נהרגים,  חבריו  את  וראה 
הצליח  בהנדסה  תארים  שני  אחרי  ורק  רפואה 
מנהל  גניקולוג,  הוא  הנחשקת,  לפקולטה  להתקבל 
התשובה  הוא  מיילדות,  בתחום  מובילה  מחלקה 
בר יעקב  פרופסור  תכירו את  המקומית למקדרימי, 

האנטומיה של בר

מוציא תינוק לאוויר העולם. "זה המקצוע הכי יפה בעולם"
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הפרטית  לקליניקה  מגיע  ואז 
הוא  בביה"ח  עוז   בנווה  שלו 
80% עוסק בניהול ו-20% עדיין 
עושה רפואה, בעיקר ניתוחים 
והדרכת  ביקורים  קיסריים, 

מתחיל  הוא  בוקר  כל  מתמחים  
ומקבלים  הבעייתיים  המקרים  את  מציגים  בה  צוות,  בישיבת 
תינוקות   ובחיי  אדם  בחיי  שקשורות  מורכבות,  חלקן  החלטות, 
בנוסף יש את החלק ההוראתי בהדרכת סטודנטים  "אנחנו נחשבים 
מחלקה מספר אחת בביקוש של סטודנטים שרוצים לבוא וללמוד 

אצלנו," אומר בר  
לבנות מחלקת יולדות ברמה של מלונית

בעיות  לפתור  אתגרים   מספיק  לבר  יש  הניהולי  בנושא 
המחלקה   את  לקדם  וגם  אנושיות,  בעיות  אדמיניסטרטיביות, 
עם  וגם  תקציבי  בנושא  ביה"ח  הנהלת  עם  ההתמודדות  את  יש 
כמי  ולמטלות   לדרישות  הקשור  בכל  האוניברסיטה  שלטונות 
שמבין את חשיבות מיתוג מחלקת יולדות, שמייצרת הכנסה, הוא 
והתנאים  התשתיות  את  לשפר  במעלה  ראשונה  חשיבות  רואה 
בי"ח  מקופח   יחסית  הוא  וולפסון  "בי"ח  במחלקה   הפיזיים 
ממשלתי שסובל מהעובדה שהוא בי"ח פריפרי במרכז  והקיפוח 
אינם  האוצר,  ומשרד  הבריאות  משרד  שהרשויות,  משום  נגרם 
משקיעים בתשתיות או בכוח אדם  לצערנו, כל הבנייה והמחלקות 
המפוארות שרואים בבתי חולים זה תוצאה של תרומות, ויקבל אותן 
מי שמוכשר בגיוס תרומות  כשאני התחלתי לעבוד בבלינסון זה 
היה נראה יותר גרוע מוולפסון  ההבדל הוא שלבלינסון הגיעו כמה 
תורמים שתרמו מיליונים  ברמב"ם תרמו האחים עופר, איכילוב 
קיבלו הרבה תרומות, אסף הרופא וכו'  אני צריך להתמודד בעיקר 
עם תשתיות ירודות  ביה"ח לא שופץ מאז 1980  מחלקת יולדות 
נראית גרוע, תנאי האשפוז אינם הולמים  כל בתי החולים בסביבה 
הבינו שההשקעה ביולדות זה קריטי, כי זה יוצר הכנסה משמעותית 
מרשימים  חדרים  בבניית  יולדות,  במחלקת  והשקיעו  לביה"ח, 
ומלוניות  בוולפסון זו השאיפה וכרגע אנחנו חותרים לכך  מיניתי 
צוות שעוסק בשיווק מחלקת היולדות ואני מנסה לגייס תרומות  
עשיתי למשל ערב התרמה נהדר באוניברסיטת ת"א  כדי לבנות 
הראשון  בשלב  מסתפק  הייתי  דולר   מיליון   30 צריך  חדש  אגף 

במיליון ₪ כדי לשפץ את מחלקת היולדות  וזה לא קל  
"אולם חשוב להצביע על המצוינות של ההון האנושי בוולפסון, 
- כמה  ויולדות בפרט  לפי מדד איכות מספר אחת  ואגף נשים 
מתמחים רוצים להתמחות אצלך -  אצלנו על כל תקן מתמודדים 
של  מהסטודנטים  מבוקשים  הכי  אנחנו  בארץ,  מהבוגרים   15
אוניברסיטת ת"א וזוכים להערכה במסגרת מורים מצטיינים  גם 
וזוכים  בין-לאומיים  בכנסים  מציגים  אנחנו  אקדמית   מבחינה 
של  אקדמיים  מינויים  גם  יש  מחקר   ובקרנות  הצטיינות  בפרסי 
הגעתי  אישית  ואני  בכירים,  ומרצים  פרופסורים  שלנו,  רופאים 

לדרגה הכי גבוהה באוניברסיטת ת"א של פרופ' מן 
המניין במסלול הרגיל  

"לא בכדי לאגף נשים בוולפסון יש שם מצוין  אבל 
מחפשת  ללדת  שרוצה  אישה  מדברים'   'הקירות 
תנאים הולמים ואין סיבה שלא נגיע למטרה הזו  
לאוכלוסייה של 500,000 איש - חולון, בת ים, דרום 
ת"א וראשל"צ מגיע שיקבלו את השירות הראוי  
מחלקת  לבנות  זה  שלי  הרעיון  אתגר   זה  עבורי 
יולדות ברמה של מלונית אולם לא לגבות תשלום 

נוסף "
לידה  לחדרי  מצלמות  הכניסו  בבלינסון 
"ביי בום". אולי אתה צריך לחשוב  בתוכנית 

על שיווק כזה.
להבין  צריך  כאלה   לתוכניות  שש  לא  "אני 
יותר  היום  אמנם  לידה  לחדר  מצלמות  שהכנסת 

מובנת, אבל עדיין יש פה טעם לפגם 
הרפואה  באיכות  לפגוע  עלול  זה  כי 
שמה  להבין  צריך  הדעת   ובשיקול 
המציאות  לא  זו  בטלוויזיה  שרואים 

בדיוק ושזה עובר עריכה "
מאז שאתה מנהל לא חסרות לך יותר 

שעות רפואה?
"אני בן 62, אבל אי אפשר לומר שהגעתי לרוויה  ניסיון זה הכי 
חשוב אצל רופא  אם בעבר לקח לי יום שלם לפתור בעיה, היום 
זה לוקח לי כמה דקות  אני רואה דברים אחרת  אבל יש מספיק 
סיפוק ואתגרים מהניהול ואני דואג להעביר למתלמדים את מה 

שאני יודע "
אתה מוערך מקצועית כרופא. איזה תדמית יש לך כבוס?

"אני חושב שאני מוערך מקצועית גם כמנהל, אבל נחשב קשוח 
מאמין  אני  מעצמי   וגם  והמתמחים  מהרופאים  דרישות  מבחינת 
שצריכה להיות היררכיה ושמנהל צריך להיות סמכותי  מובן שאם 
יש מקום לפרגן ולעודד אני עושה את זה בשמחה, אבל אם יש 
החיוביים  ההישגים  שאחד  חושב  אני  נוזף   אני  אז  לנזוף  מקום 
שלי הוא האווירה החיובית במחלקה  פרופ' גולן, שניהל לפניי את 
המחלקה, ראה בי את היורש שלו והייתי ממלא מקומו תקופה  אני 
מאוד מעריך ומכבד אותו והרגשתי נכון וטבעי להיכנס לתפקידו, 
שכן אנחנו פועלים על סמך אותם עקרונות  גם עבורו האווירה 
במחלקה הייתה חשובה  כמו כן, אגף נשים ויולדות דוגל באיכות 

ובמצוינות עם יחס אישי "
יש שוני אצל דור הרופאים החדש?

אלה שלמדו  לדעתי   הרופאים  הביניים של  דור  מייצג את  "אני 
בזיעת אפיהם מהדור הוותיק של רופאי הנשים ושגם עבדו בתנאי 
עבודה קשים ביותר  מצד שני, אני מדריך ומלמד את המתמחים 
החדשים, ששייכים לתקופה אחרת - דור ה-y  אין מה להשוות את 
הרופאים  אופי  גם  ההשקעה במקצוע הרפואה למה שהיה פעם  
יש  ולנשים  נשים,  הן  לרפואה  מהסטודנטים   75% היום  השתנה  
מחויבות של הריון ולידה ואני אמור להדריך אותן בהתמחות של 
נכחתי,  שאני  ממה  זמן  רבע  היא  שלהן  כשהנוכחות  שנים,  שש 
וגישה מעמיקה  וידע מעמיק  ולהקנות להן עקרונות של חשיבה 

לכל מטופלת "
אילו תכונות צריך להיות ברופא נשים?

"הוא צריך להיות מקצועי, בעל ידע ומעודכן  ודאי שצריך להיות 
אמפטי מצד אחד, אבל לא להיכשל בהחלטות אמוציונליות  במקרי 
לנהוג  אסור  כישלון  ובמקרי  הדפנה,  זרי  על  לנוח  אסור  הצלחה 

בניגוד לכללים המקצועיים "
נראה שהצד האמפטי אצלך בא בטבעיות.

"אני חושב שזה מתבקש שכאשר אתה מגיע למיטת היולדת תציג 
את עצמך, תתעניין בה ותיצור איזה קשר  לחייך אליה  וחשוב 
אחיות,  רופאים,  מסביבך  שיש  שכמה  לזכור 
סטודנטים וצוות סיעוד, בתום דיון מעמיק איתם 
אתה צריך לפנות למטופלת ולהסביר לה את המצב 
על מנת לשתף אותה בתהליך ההחלטות, וזה קריטי  
אני מודע לכך שבדיקה גניקולוגית לא תמיד נעימה 
ואני מאמין שהומור הרבה פעמים עוזר לשבור את 
תחושת האי-נוחות  אני אוהב לטפל בנשים  תמיד 
אחת,  לא  נתקלתי  אדם   בבני  מטפל  שאני  זוכר 
כשנכנסתי לחדר של אישה שמאושפזת בשל הריון 
בסיכון גבוה, וראיתי את הבעל שוכב במיטה שלה 
ליד   יושבת  לשכב  שצריכה  והיא  עייף,  הוא  כי 
אומר:  אני  אבל  להעיר,  רוצה  אתה  באינסטינקט 
'טוב, כל מי ששוכב פה אני אמור לבצע לו בדיקה 
אבל  בסדר  היה  שלא  מבין  הבעל  ואז  פנימית,' 

בצורה חיובית "

פרופ' בר עם צוות אגף נשים בוולפסון
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יש מטופלות או מקרים שוודאי נחרטו בזיכרונך.
"בעיקר בתקופה שעבדתי בבלינסון במחלקה להריון 
ביותר   הקשות  במטופלות  טיפלתי  גבוה,  בסיכון 

מושתלות כליה, מושתלות כבד, חולות לב קשות, 
נשים עם בעיות קרישה קשות  חלק מהן זוכרות 
אני  לפעמים  שנים   הרבה  שעברו  למרות  אותי 
פוגש יולדת שהילד שלה בן 15 או 20 והיא עדיין 
נותנים  האלה  המפגשים  לטובה   אותי  זוכרת 
מטפלים  אנחנו  בוולפסון  גם  גדול   סיפוק  לי 
במקרים קשים  זיהום שהתפתח, דלקות ריאה 
כך  אחר  אותן  ולראות  להנשמה,  שנזקקות 

משתחררות בריאות עם תינוק בריא זה הסיפוק 
הכי גדול "

ניתוח  דתייה שהסתבכה בעקבות  אישה  זוכר מקרה של  "אני 
קיסרי בזיהום קשה מאוד  היא הייתה בטיפול נמרץ שבועיים 
ובמצב קשה  כל יום הלכתי לבקר אותה  בסופו של דבר היא 
לעשות  יכולה  היא  מה  שאלה  שהשתחררה  ולפני  הבריאה 
בשבילי  עניתי בצחוק שלקבל שיעור טניס מאחיה שהיה אלוף 

הארץ ומדריך  והיא דאגה לזה ברצינות" 
יש יותר ויותר יולדות בגיל מאוחר שבטח מעמידות אתכם 

בהתמודדות נוספת.
ביולדות  נתקלים  אנחנו  הפרטית  במרפאה  וגם  בביה"ח  "גם 
לפני  טובה  הערכה  להן  עושים  תמיד  שלא   45 גיל  מעל 
שמאפשרים הריון  לא פעם יש להן מחלות כמו יתר לחץ דם 
הריון  עם  אותן  מוצאים  ואז  לב,  מחלות  סכרת,  מאובחן,  לא 
להריון  שההכנה  להדגיש  חשוב  מגיעים   והסיבוכים  תאומים 
בנשים האלה היא קריטית  חשוב להקפיד על בדיקות מקדימות 
ולא לסדר להן תאומים  אני מתחנן בפני הרופאים שעוסקים 

בפוריות, כי גם ככה הריון של תאומים זה לא קל "
קשה להתנגד לצורך האימהי. גם אם יש סיכונים.

"צריך להעריך את המצב מכל הבחינות  מבין את הצורך האנושי 
והטבעי להיות אימא, אבל מחובתנו להסביר את המצב לאשורו  
שתכננה  וזו  ילד,  שרצו  לסביות  זוג  אליי  שהגיעו  לי  מזכיר 
לה  שהסברתי  אחרי  רפואי   סיכון  עם  הייתה  להריון  להיכנס 
תיכנס  זוג שלה  הבת  כי  בעיה  ענתה שאין  היא  ראש,  בכובד 
במקומה  זה הרי לא מתאפשר ביתר המקרים  יש גם מקרים, 
שילדו  ובתה  באם  שנתקלתי  החרדית,  באוכלוסייה  בעיקר 

באותו יום בדיוק "
עם השנים הרפואה הפכה לרפואת מגננה. ישראל נחשבת 
לאחת המדינות שבה מבוצעים הכי הרבה בדיקות בהריון.

שלא  מבוגרות  נשים  אחד,  מצד  הסקאלה   של  שני  קצה  "זה 
בדיקות  המון  יש  זאת  ולעומת  נחוצות,  בדיקות  להן  נערכות 
מיותרות,  ולחרדות  לאי-שקט  לאי-ודאות,  שגורמות  מיותרות 
וזה בכלל אופי הרפואה המשתנה לנגד עינינו  הרפואה בהחלט 
הופכת להיות יותר מתגוננת כיוון שהתביעות בתחום המיילדות 
נאמנה,  עבודתו  את  עושה  הרופא  שאם  מאמין  אני  רבות   הן 
והידע שלו,  הניסיון  ומסתמך על  מפעיל שיקול דעת מקצועי 
רפואה  לתת  שלו  והסיכוי  מינימלי  הוא  לטעות  שלו  הסיכון 
נכונה הוא מקסימלי  יחד עם זאת, זה חייב להיות מלווה בתיעוד 
שיימנעו   - הצעירים  לרופאים  מייעץ  שאני  מה  זה  מפורט  
זה  "המגונן"  והחלק  נכונה   רפואה  ויעשו  מתגוננת  מרפואה 

התיעוד המדויק חלף בדיקות רבות ומיותרות  "
יופי בעיסוק בגניקולוגיה וביצירת חיים. ברוב  יש הרבה 

תחומי הרפואה יש רק טיפול ומניעה.
"זה המקצוע הכי יפה בעולם  יש את תהליך הבריאה, התהליך 
פוריות  של  הנושא  את  יש  ללידה   מהריון  המקסים  הביולוגי 
ורפואת העובר עם החידושים בתחום האולטרה סאונד ופעולות 
פולשניות להטיב את מצבו של העובר ברחם  יש אבחון שמתקדם 

בצעדי ענק לגבי בעיות העובר  במיילדות אחוז 
ההצלחה ודמעות האושר עולה פי עשרות מונים 
בוכה  כשאישה  והעצב   האכזבה  דמעות  על 

מאושר אלה דמעות שאני אוהב לראות "
ויחד עם זאת, בטח קושי עצום מהכישלונות.

הקשים  במקרים  לטפל  בעיקר  אוהב  "אני 
וזה סיפוק עצום  מבחינת  זה האתגר  והמורכבים  
התמודדות עם מצבים קשים, שם אני מרגיש כמו 
עם  להתמודד  האמוציונלי  הוא  הקושי  במים   דג 
כישלונות, בין אם זה הפלה או הריון שלא הצליח  
הצלחות  יש  רופאים  על  טלוויזיה  בתוכניות  רק 
של 100%  ולעתים הציבור מתקשה להתמודד עם 
כישלונות הנובעים ממצב רפואי מורכב שגם הרופא הכי טוב לא 
אני מתמודד עם משפחה שאיבדה  להועיל  בארבע בבוקר  יכול 
האשמות  יש  לעתים  המלאה   האחריות  מוטלת  ועליי  תינוק 

ואיומים  זה הדברים הקשים שבמקצוע "
מהפציעה בצבא לאליפות טניס לרופאים

הוא ספורטאי בנשמה  ועם כל עיסוקיו הוא לא מוותר על לשחק 
טניס ארבע פעמים בשבוע בבריכת נוה-עוז  הוא גם משתתף באופן 
קבוע באליפות הרופאים לטניס ואפילו באליפות העולם והוא זכה 
פעמיים בתואר אלוף הארץ ליחידים וארבע פעמים בתואר אלוף 
הארץ בזוגות  נראה שהוא גאה בגביעים שקיבל לא פחות מכל 
בחייו,  חשוב  כה  הטניס  בקליניקה   אצלו  שתלויות  הדיפלומות 
וולפסון  את  לקדם  "האתגר  לעבודה   הקבלה  ממנו  לוקח  שהוא 
מזכיר לי משחק טניס  זה שילוב של יכולת, ניסיון, מנטליות  צריך 
להיות מרוכזים על מנת להגיע למטרה " הוא מספר שבתיכון שיחק 
והיה מועמד לבוגרים, אלא שזה  וכדורגל בהפועל חולון  כדוריד 
נקטע בעקבות פציעתו בצבא  הוא שירת בפלוגת חי"ר של חיל 
השריון - שהייתה על קו המים בתעלת סואץ  רבים ממנה נפצעו 
ואף נהרגו במלחמת יום הכיפורים  "ביום של הפסקת האש ירו 
עלינו טיל סאגר ועפתי על הגב מההדף  שניים נהרגו לידי ועוד 
נפצעו  הצלחתי לעבור לנגמ"ש השני, אחרי זה פינו אותי, וכעבור 
זמן נותחתי בגב  הייתי בשיקום כחצי שנה ולאחר ששחררו אותי 
מהצבא החזירו אותי לשירות מילואים כרופא צבאי עד גיל 51 " 
הוא סיים כקצין ומדבר באהבה על הפלוגה שלו  "פלוגה י' בגדוד 
184 בחטיבה 14 - שעד היום יש מפגשים שלה ומי שנותר ממנה 
המשפחות  את  לבקר  דואג  שנה  מ-40  למעלה  ובמשך  שנה  כל 

השכולות "
הנחישות עוברת כחוט השני בחייו  להיות ספורטאי למרות מצבו 
הפיזי  להיות רופא ולא לוותר, להגיע לאן שהגיע  ויש לו מסר 
אופטימי: "למרות הכול, שורה תחתונה היא שיש רפואה מצוינת 
העולם   בכל  וידועים  מבוקשים  הישראלים  הרופאים  בארץ  
ספציפית לתחום המיילדות מבחינת מדדי איכות אנחנו מהמובילים 
וזאת  בעולם  מהנמוכות  היא  ותינוקות  אימהות  תמותת  בעולם  
בעיקר הודות להון האנושי ולמחויבות הרופאים לעבוד בתנאים 

קשים גם כאשר התשתיות חסרות "
יש לך מסר מעודד גם למי שהלידות כבר מאחוריה וצועדת 

בצעדי ענק לקראת גיל המעבר?
"רפואת נשים דואגת לנשים בכל הגילים  היום אין יותר גיל מעבר  
פעם לאישה שנזקקה לניתוח כריתת רחם הציעו בגיל 45 להוציא 
את השחלות  היום יודעים שלשחלות ולפעילות ההורמונלית יש 
חשיבות לפחות עד גיל 65 ואם רוצים להימנע מגידולים ממאירים, 
לפגוע  שלא  החצוצרות  את  מוציאים  לניתוח,  ונזקקים  במידה 

בפרופיל ההורמונלי "
ביקשתי מעודד.

צוחק  "הרפואה מאפשרת לאישה להיות נשית עד גיל מבוגר יותר 
וזאת בזכות האיכות הרפואית שגם מאפשרת איכות חיים טובה 

ביותר ותוחלת חיים ארוכה יותר  בנשים בעיקר "

אלוף הארץ. "לקדם את וולפסון מזכיר 
לי משחק טניס" ׀ צילום: אמיר בן חיים

פרופ' בר בביתו ׀ צילום: אמיר בן חיים
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חוגי טניס לילדים לכל הרמות 
אקדמיה מקצועית

תחרויות בכל הארץ
אימונים אישיים (טניס/קואורדינציה)

אימוני מבוגרים (קבוצות/פרטי)

052-4666400
tennismaas@gmail.com מייל: 

INDOOR/OUTDOOR אימונים משולבים 

בשעות הבוקר/ערב
בקבוצות קטנות

יחס
אישי

"אקדמיה לטניס
כפר מעש"

בהנהלת:
טומי שניצר- לשעבר מאמנו של דודי סלע

ודניאל חוה - לשעבר מדורגת ראשונה בארץ לנוער

ונציגים בנבחרות ישראל בגילאים השונים
בואו להתאמן עם אלופי ישראל לנוער

חוגי טניס לילדים לכל הרמות 
אקדמיה מקצועית

תחרויות בכל הארץ
אימונים אישיים (טניס/קואורדינציה)

אימוני מבוגרים (קבוצות/פרטי)

אימון
ניסיון

חינם!

אימון
ניסיון

חינם!

 
טניס

פילאטיס 
אימוני כח 

אימונים פונקציונליים 
חיטוב עיצוב ואירובי

TRX-אימוני משקולות ו
אימונים אישיים/זוגות 

בכל סוגי הספורט

 
טניס

פילאטיס 
אימוני כח 

אימונים פונקציונליים 
חיטוב עיצוב ואירובי

TRX-אימוני משקולות ו
אימונים אישיים/זוגות 

בכל סוגי הספורט

אקדמיה לטניס
אקדמיה לטניסכפר מעש
כפר מעש

אימוני נשים
בלבד

מאמנות מוסמכות
ואנרגטיות

פינת
ישיבה
להורים
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משפחה בהתבגרות

 להצליח בלימודים בענק / חלק 2

ענת זפרני

הכתבה האחרונה שעסקה בטיפים להעלאת הציונים, הביאה 
לפניות רבות מצד הורים ואנשי מקצוע, שביקשו עצות נוספות 

לשנת לימודים קלה ומוצלחת. לאור הביקוש, מדור טיפים נוסף.
לכם רק נותר להצליח בענק בלימודים

ופחות אוהב מקצוע  1. כל אחד מאתנו מעדיף מקצוע מסוים 
הוא  שיעור משעמם  "יודע" שלפניו  אחר... כשהמוח שלנו 
פשוט    נרדם! ואז מגיעים משפטים מאשימים כמו: המורה 
ב    פתרון  לי  משעממת, אני לא מבינ/ה את החומר, קשה 
הקסם הוא להתייחס אל המקצוע כחדש, כמקצוע שמעולם 
מה  רק  הנוכחי,  בשיעור  רק  להתרכז  לנסות  למדת   לא 

שהמורה מלמד/ת באותו הרגע 

ספורטאים  המוח   תכנות  על  משפיעה  חיצונית  2.	מוטיבציה 
שמציבים לעצמם רף גבוה "שוברים" את הסכימה המוחית 
אחרת  מתייחס  שהאדם  לי"   "קשה   / יכול"  לא  "אני  של 
לאותו גירוי, המוח מתאים את עצמו למה שהאדם מצפה  אם 

אני מצפה לציון גבוה מעצמי המוח יתאמץ יותר ולהיפך!!

עולמיים  מחקרים  רק:  ולא  ריכוז  על  משפיעה  הגוף  3. שפת 
הוכיחו שצורת הישיבה והבעות הפנים משפיעות על ריכוז 
וזיכרון  תלמידי קולג' נתבקשו לשבת בצורה מסוימת במשך 
סמסטר שלם במקצוע שנבחר מראש  ההוראות היו: ישיבה 
זקופה, ישבן לאחור כתפיים זקופות ומבט מרוכז על המרצה, 
שהבעת  כך  רוחבית,  בצורה  ואחיזתו  לפה,  עיפרון  הכנסת 
הפנים תישאר "מחויכת", מחקרי דימות מוחית הראו שכעבור 
10 דקות, המוח פירש את החיוך המאולץ כאמיתי, והפריש 
ממוצע  חרדה   והפחיתו  ריכוז  שאפשרו  מרגיעים  חומרים 
זה  הציונים של הסטודנטים עלו באופן משמעותי במקצוע 
במוסדות  לסטודנטים  ובהשוואה  אחרים  במקצועות  מאשר 
אמי   ,Amy Cuddy של  בהרצאה  לצפות  מומלץ  מקבילים  
נמצאת  ההרצאה  אתכם",  מעצבת  שלכם  הגוף  "שפת  קדי, 
ראיונות  לפני  לאנשים  גם  ומומלצת  וביוטיוב    ted באתר 

עבודה 

את  וכוונו  שלכם  הטובות  הריכוז  לשעות  מודעים  4.	היו 
ה'חרשנים'  בעיקר  תלמידים,  ישנם  אליהם.  לימודיכם 
הם  נוראי,  ללחץ  להם  גורמת  שהידיעה שמועד מבחן קרב 
גורמים  הם  ללמוד   מתיישבים  ומיד  הספר  מבית  מגיעים 

למוח לעבוד כפול, לו היו נחים שעה שעתיים אוכלים, ישנים 
)עד שעה וחצי!( שותים וקמים רעננים ללמידה  אם הריכוז 
שלכם גבוה יותר בערב או בלילה כוונו את הלימוד שלכם 

לשם 

ללמוד  יותר  להם  שקל  תלמידים  ישנם  לימוד:  5.	סגנון 
מבחנים  מאגרי  קיימים  באינטרנט  מבחנים:  פתירת  דרך 
עוד  כל  בהם,  להשתמש  רצוי  השונים,  הלימוד  במקצועות 
שחוזרות  שאלות  דרך  לימוד  ללומד    מסיעת  אכן  השיטה 
על עצמן )בעיקר בבחינות מתכונת ובגרות( עוזר להתמקד 

בעיקר 

איתמר הראל 
תלמיד כיתה י' מתיכון בן גוריון שחקן קורנר בק 

)corner back( בנבחרת פוטבול תיכונים "קריית אונו וולבס".
החל מחודש נובמבר יפתח המועדון קבוצה לתלמידי כיתות א-ג 
, זהו המועדון היחידי שפתח קבוצות לגילאים שונים על מנת 

לעודד ענף הספורט הזה שתופס תאוצה בישראל
 בשנים האחרונות

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

טיפ	לתלמידים	הלחוצים:
לחץ גבוה מדי משתק. מומלץ להשתמש בשיטת הדיבור 
"האירוע  נוסף",  יש מועד  "זה רק מבחן", "תמיד  הפנימי. 
יראה לי הרבה פחות חשוב בעוד חודש", ומשפט המחץ 

המנצח: "מהו המבחן הזה לעומת הנצח"?!
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 סקרנים לדעת כמה הבית שלכם שווה? 
צרו קשר 

 052-2898878
אורית לוי - יועצת הנדל"ן שלכם

מוכרים/
קונים
נכס?

אורית
לוי

לפגישת ייעוץ ללא תשלום צרו קשר

מקום זה
יכול 

להיות שלך!
התקשרו עוד היום

לשיווק מקצועי
וחשיפה מקסימלית!

  במייזנר המבוקש
 3.5 חד', מוארת ומרווחת, 98 מ', ק"ד 

+ מעלית + חניה, פינוי גמיש 

 בכפר גנים ג'  דירת 4 חד', ברח' יטקובסקי
קומה 4 + מעלית + 2 חניות + מחסן 

+ מרפסת שמש 11 מ"ר
2,220,000₪

באזור מסקין, דירת גן, 6 חד', 
גינה 250 מ' , 2 חניות צמודות ומחסן 

והכל במפלס אחד 

מגרש בנווה עוז
280 מ', במיקום מושלם ושקט

למכירה

נמכרנמכר

למכירה

דופלקס ברח' קלישר
 6 חד', 2 מרפסות, 2 מטבחים מתאים 

ל- 2 משפחות, מחסן + 2 חניות

למכירה

ביוסף נקר  5 חד',
 130 מ', קומה 3, מפוארת, משודרגת, 

י.הורים מושקעת, מרפסת 20 מ"ר + מחסן

למכירה

 

במסקין, 6 חד' הוסבה ל-5 חד 
יחידת הורים מרווחת, מ. שמש 20 מ', 

מטבח מושקע, שקטה במיוחד

למכירה

 

בית פרטי בנווה עוז
ברח' הכורם, 7 חד' ב-3 מפלסים

במיקום שקט, פינוי מיידי

למכירה

ביוסף נקר, דירת 6 חד' שהוסבה ל-4 חד' 
מרווחים, חדר הורים מפנק, נוף פתוח, 

שמש/סוכה, 2 חניות מקורות + חניה בודדת

למכירה
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מתיחת שריר הירך 
וחבקו  החזה  לכיוון  ימין  ברך  את  כופפו    1
או  באוויר  שמאל  יד  ימין,  יד  בעזרת  אותה 

על הכיסא 
2  משכו בעדינות ובהדרגה את הברך פנימה 

והישארו כך כ-10 שניות  
3  קחו שאיפה דרך האף )פה סגור( והוציאו 
לאט את האוויר דרך הפה ושאבו את שרירי 

הבטן  
4  הפנו את הירך הצידה, הרימו אותה לגובה 
המתח  ימין   יד  בעזרת  אותה  וחבקו  המותן 
כך  הישארו  הירך   של  הפנימי  בצד  יורגש 

כ-10 שניות ונשמו )שאיפה ונשיפה( 
בצעו את אותה מתיחה ברגל השנייה     

מתיחת שריר השוק האחורי )התאומים(
1  עמדו במרחק של כ-30 ס"מ מהכיסא, הניחו את הידיים על המשענת 

והרחיקו את רגל ימין לאחור  
2  כופפו את הרגל הקדמית והאריכו את הרגל האחורית דרך העקב  
3  נשמו עמוק, שאבו את הטבור פנימה אל הגב והישארו שם  10-20 שניות 

בצעו את אותה מתיחה ברגל השנייה        

פיתול עמוד השדרה 
1  שבו בישיבה מזרחית, כופפו ברך אחת כך שהיא תישען על הרצפה 
ומעליה כופפו רגל שנייה  חבקו את הרגל העליונה עם היד נגדית 

והיד השנייה על הרצפה, לאחור 
2  קחו נשימה ובנשיפה התארכו למעלה ושאבו את הטבור לגב,

הרגל  לכיוון  בהדרגה  עדינה,  פיתול  בתנועת  הגב  את  3  סובבו 
העליונה – המורמת מעט 

4  ככל שתקרבו את הרגל לכיוון החזה בעזרת היד שעליה כך יגדל 
חשובה  תנועה  נסחט   השדרה  עמוד  את  תרגישו  וכך  הפיתול 

ביותר  ניתן להוסיף הפניית מבט לאחור 
  בצעו פיתול זה גם לצד השני 

חימום לפני אימון 
המפתח לאימון בטוח ואפקטיבי הינו חימום הגוף לקראת פעילות גופנית. רבים נוטים 

"לדלג" על שלב זה וזו בדיוק הסיבה לפציעות הספורט ולמיצוי נמוך של האימון. 
שרון לוי דויטש במדור  המוקדש כולו למתיחות בעזרת כיסא או בלעדיו

שרון דויטש לוי - מדריכת פילאטיס
טלפון 054-4995703

ואושר שרון דויטש לויכושר 

אתם מחליטים על גופכם ולא ההיפך!תוותרו לעצמכם גם אם היה לכם יום לא כל כך מוצלח היום. לאימון, יצאתם להליכה או ריצה, כל עוד אתם מרגישים טוב, אל מתאים לכל אחד.  יחד עם זאת, אל תוותרו לעצמכם! אם באתם היו קשובים לעצמכם, אל תלכו  "אחרי הזרם". לא כל ענף וסגנון טיפ החודש

מהן הבלוטות האנאליות בבעלי חיים?
כל ילד יודע שכלב מסמן את הטריטוריה שלו... מה שלא כל ילד יודע שהסימון 

נעשה באמצעות נוזל המופרש מהבלוטה האנאלית שהיא מעין מפעל כימי קטן, שמפיץ 
חומרים כימיים שונים, המהווה חלק חיוני וחשוב בפעילות תקינה בגוף החיה. בביקור 

השוטף אצל וטרינר חשוב לבדוק גם את נושא הבלוטות האנאליות

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

בלוטות אנאליות )anal glands( הינן שתי בלוטות ריח המכילו נוזל 
המופרש  הנוזל  וחתול   כלב  כל  של  הזהות"  "תעודת  את  מהווה 
מבלוטות אלו נועד לסימון טריטוריה, כאשר נוזל זה מצטבר באזור 
פי הטבעת, בזמן שהחתול או הכלב "יתפנו" יופעל לחץ על שרירי 
פי הטבעת וכתוצאה מאותו הלחץ ישתחרר הנוזל שהצטבר ומתפנה 
מקום לנוזל חדש  בלוטות אלו מתרוקנות ומתמלאות באופן טבעי 

וקבוע 
החתולים והכלבים ישחררו בזמן בהלה את התוכן ה"ריחני" מאותן 
בלוטות  הריח יהיה לא נעים ויזכיר דגים רקובים, ומי שלא מודע 
עלול לפרש אותן בצורה שתוביל לאבחנה שגויה ובעיות מיותרות 

ייתר,  השמנת  עצירויות,  מאוזנת,  לא  תזונה  כמו:  מקרים  ישנם 
וריקון  הצרכים  עשיית  את  שתימנע  הפרווה  של  פיזית  חסימה 
הבלוטות, גיל מבוגר ,אי סבילות למזון)חלבון מין החי(, גורמים אלו 
יגרמו לשיבושים בריקון השקים האנליים ויגרמו לסימן של ריח רע 
העולה מבעל החיים באופן קבוע, זה הזמן שהבעלים התלוננו על 

מצב בו הכלב מסריח ללא הפסקה   

על  להקל  וינסו  נוחות  אי  של  סימנים  יראו  החתול  או  הכלב 
תחושותיהם ע"י גרירה של הישבן או ירדפו אחר הזנב 

הלחץ שיוצר הנוזל וחוסר ניקוז של השקים האנאליים, יכול ליצור 
דלקת או זיהום ואף להסתיים בכיבים או מורסות  היות והקרבה של 
השקים ממוקמת קרוב לפי הטבעת, הזיהום יכול להיות יותר רציני 

ולכן, חשוב להיות ערניים לבעלי החיים, לריח חריג, למרקם הצואה, 
של  במקרים  וטרינר   אצל  לבדיקה  מועד  מבעוד  לגשת  וכמובן 
זיהום, הווטרינר ישקול לתת טיפול אנטיביוטי, ינקז את הבלוטות, 
ישעה קומפרסים, וינחה את הבעלים על שמירה של בעל החיים על 
הגינה ומעקב שהתופעה לא תחזור  במקרים כרוניים וחמורים יותר, 

ישקול הווטרינר על טיפול כירורגי של הסרת השקים 
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נובמבר
בקניון גנים

רחוב העצמאות 65, כפר גנים ג' , פתח תקווה 
 www.ganim-mall.co.il  03-9224699 :'טל

חניה חינם!
בחניון הקניון 

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק 
קניון גנים פתח תקווה

 www.facebook.com/ganimmall הקניון שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתוכנית. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

בס"ד

חודש של החברים הכי טובים!

נובמבר
בקניון גנים

בשכונה קטנה בין הרבה גנים,
שוכן לו קניון עם הרבה סיפורים,
אם תגיעו בזמן ותהיו קשובים,

תיכנסו גם אתם לעולם הספרים...
עולם מלא הרפתקאות, 

בו נמחיז, נשחק ונרקוד בליווי 
תחפושות, בובות, אביזרים 

והכל בשיתוף הילדים!

23.11.16
לקוף יש בעיה

9.11.16
האריה הזללן

ימי רביעי, 17:00ספרים בגנים

 קומה 1 
במידה וגשום יתקיים  

בלובי המעליות בק' 2-

שבט גנים
 ימי שני, 11:00 

בהנחיית איריס זינגר 

מפגש חווייתי מוסיקאלי לפעוטות והוריהם, 

החושף את הילדים לעולם הצלילים, 

המקצבים, השירים והדקלומים. מתאים 

לתינוקות בגילאי שבועיים עד שנתיים

המפגשים יתקיימו בתאריכים: 
28.11 21.11 14.11 ,7.11

המפגש יתקיים בסטודיו 

בהשתתפות סמלית על סך 10 ₪ 

 מוכנים לחורף?!

במבצעים הכי חמים שיש!הכי טובים שלכם מפנקת את החברים 

 50
* הזול מביניהם * ללא כפל הנחות * המבצע בתוקף בחודש נובמבר בלבד *ט.ל.חהבגדים והמיטות בחנותעל כל פריט שני ממגוון 

הנחה%

עד גמר המלאי21.11 - קוף    28.11 - ארנב7.11 - אריה    14.11 - כלבלב

ימי שני, 16:45-18:15סדנאות יצירה

 קומה 1 
במידה וגשום יתקיים  

בלובי המעליות בק' 2-
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אני עוד זוכרת את התגובה של אחת הלקוחות שלי כשאמרתי 
לה, לפני שנתיים בערך, שאני רוצה לשלב בביתה גופי תאורה 
אלגנטיות  הוסיפו  השחור  נגיעות  החשש,  למרות  שחורים  
ויוקרה לבית  לתגובה דומה זכיתי גם מבעלי כשאמרתי לו שאני 

רוצה מטבח שחור    וגם במקרה הזה התוצאה יצאה מקסים!

בכל מה שקשור לעיצוב הבית, רוב האנשים בדרך כלל נרתעים 
בכלל  בהירים  וצבעים  הלבן  הצבע  לעומתו  השחור   מהצבע 
מגלה  עיצוב  בחנויות  קצר  סיבוב  באהבה   יותר  מתקבלים 

שימוש בשחור במטבחים, בתאורה, אריחי מקלחות ועוד 

הוא המינון, שימוש  הכלל החשוב בעיצוב חלל בצבע השחור 
מוגזם ולא נכון יכול להביא לעיצוב קודר וחשוך 

במטבח שלי, הארונות התחתונים בצבע שחור ואילו, הארונות 
מואר  מראה  מקנה  הדבר  לבן,  הינו  והחיפוי  העיניים  שבגובה 
ופתוח והניגודיות עם הלבן מוסיפה עניין  גם בחדרי רחצה אני 

אוהבת את הקונטרסט שבין השחור ללבן ואני משתמשת רבות 
בשילוב ביניהם 

לחלל שברובו מעוצב בצבעים בהירים )ריצוף, קירות, רהיטים( 
בצבע  תאורה  גופי  ו/או  שחור  בצבע  אביזרים  להוסיף  ניתן 

שחור, שיתנו מראה קלאסי ואלגנטי לחלל 

החל  העיצוב,  חנויות  כל  את  שטף  השחור  הטרנד  לסיכום, 
במטבחים וכלה בתאורה, למי שאוהב את הצבע השחור כמוני, 
את  לאמץ  יכולים  אתם  כיצד  ולראות  בחנויות  להציץ  כדאי 

הטרנד בביתכם, אך זכרו להשתמש בו במידה! 

שחור הוא השחור החדש...
הוא דרמטי, קודר, אלגנטי, קלאסי, ובעיקר מאוד טרנדי. הצבע השחור תפס תאוצה והגיע 
גם לעולם עיצוב הבית, החל מגופי תאורה שחורים, ועד למטבחים ורהיטים בצבע שחור. 

הכל תלוי איך משתמשים בו ובאיזה מינון

ז'אן דניאלס - מעצבת פנים 
טל: 050-2734386

ז'אן דניאלסהום סטייל
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עם גישה מיוחדת ונפלאה

לילדים ולפעוטות 
שהופך את התספורת לחויה של ממש .. 

אז צלצלו אליי ואגיע בשמחה 

שמגיע עד הבית

חדש
בשכונה שלנו!!!

אייל

054-4478010

בס“ד

ספר ילדים
מקצועי

 
     נתראה בקרוב 

 אייל 
מיועד גם לנוער ומבוגרים
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מצרכים:

צומת סביון-לוי אשכול 201
טל' להזמנות: 03-5330304 ׀ פקס. 03-5330405

www.maadania.co.il

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

הפלאפל הירוק של 
אבא עובדיה

1 ק"ג גרגירי חומוס יבשים
ראש שום גדול קלוף

1 בצל קלוף
1 זר כוסברה גדול

1 זר פטרוזיליה גדול
1 כף כמון טחון

1 כף מלח
1 שקית אבקת אפייה

אופן הכנה:
1  השרו את גרגירי החומוס במים למשך הלילה ביחס של 

1:4 )על כוס חומוס 4 כוסות מים(  לאחר השריית החומוס 
שטפו וסננו 

2  שטפו את הפטרוזיליה והכוסברה, במידה ויש גבעולים 
עבים וגסים הסירו אותם טחנו במכונת טחינת בשר 
)טחינה עדינה( יחד עם גרגירי החומוס בצל והשום 

מעבירים לקערה ומתבלים 
3  חממו שמן בסיר לחום בינוני גבוהה ובזהירות על ידי כף 

פלאפל צרו כדור וטגנו עד גוון זהוב וירקרק 
4  אל תשכחו להצטייד בפיתות טריות, טחינה טובה, וסלט 

עגבניות עם שום בצל לימון ושמן זית  יותר מזה לא 
צריך כלום, בעצם אולי פלפל חריף לאלו שאוהבים 

עקצוץ   

ביום סגרירי ומעט קריר, כשגשם מטפטף לו על גג 
פלסטיק, אני עומד ואוחז בידי פיתה עם פלאפל 

קריספי מבחוץ ונימוח ירוק ולוהט מבפנים, וחושב 
שאין ביס טוב יותר מזה. 

הסתיו עבורי מבשר את תחילתה של עונת הפלאפל, 
שתגיע לשיאה בחורף. כדור פלאפל, שהגדולים 

והקטנים אוהבים עם או בלי טחינה מגיע אלינו 
מהמטבח המסרי )מצרי(, ובדיוק עכשיו מתחילה 

העונה שלו. 
לאבא עובדיה אין מסעדה או דוכן, אבא עובדיה הוא 

האבא של החבר הילדות שלי מקריית חיים, והוא 
מייצג עבורי את המפגש שלי עם הפלאפל הכי טוב 

של מאותו הבית החם של אבא עובדיה, יצא הסוד של 
מתכון ילדותי באדיבות רבה.

אני מזמין אתכם ליהנות מתהליך ההכנה של הפלאפל 
הכי בייתי והכי טעים שיש.

טיפ 
ניתן להכין גם במעבד מזון    •

ניתן לחלק את המסה לקופאות אכסון אטומות   •
  ולהקפיא )להפשיר לילה במקרר( 

ניתן לשלב פול ולהפחית מכמות החומוס   •

בתאבון וחורף שמח :(

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

sz
אפעל 3, (ק. אריה) פתח תקוה

תאונות דרכים
טל': 03-9229252

 שחר זמלר ושות'
משרד עורכי דין וגישור
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בנוסף ליחס חם, אישי ומקצועי אתם נהנים ממגוון שירותים רחב:
ˆ מומחים לרפואת ילדים ˆ מומחים לרפואת משפחה

ˆ מומחים לרפואת נשים ˆ הריון בליווי אישי ˆ שירותי אחיות תזונה ודיאטה
ˆ בדיקות מעבדה ˆ שירותי משרד

ˆ בית מרקחת סופרפארם בקניון מעניק שירות ללקוחות כללית
מרפאת גנים: קניון גנים רח' העצמאות 65 פ"ת טל' 03-9404200

ככה זה כשארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשבילכם, גם בפתח תקוה

לקוחות כללית בכפר גנים:
אתם כבר יודעים - צוות המרפאה הוא כבר מזמן 

חלק מהמשפחה

לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

w
w

w
.boxla.co.il
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אורית צמחמדור ספרות

"הדמיון ממציא לי סיפורים"

לבת- תקווה  בפתח  נולדה  בר-אל  דליה 
בעלי  ז"ל,  גולדשטיין  ושמואל  שבע 
צייר  גם  היה  אביה  ידועה   קונדיטוריה 
רב כישרונות שניגן על כמה כלים, שיחק 
והקצב  מוזיקה  שמעו  תמיד  בבית  ושר  

הזה, האמנות הזאת, זורמת לה בדם   
ברחוב  ואחותה  הוריה  עם  גרה  בילדותה 
איכילוב,  ברחוב  כך  ואחר  פינסקר, 
לבניין  מוהליבר,  לרחוב  עברו  ובהמשך 
שלה  דוד  גר  הראשונה  בקומה  משפחתי  
משפחתה   השנייה  ובקומה  ומשפחתו, 
כמהנה  זו  ילדות  תקופת  זוכרת  בר-אל 
הספר   את  כתבתי  שנים  "לפני  ביותר  
הייתה  לספר  ההשראה  התעלולים',  'מלך 
השכנה  מילדותי,  משעשעים  אירועים 
שהיה  המבולבל  הרופא  הנודניקית, 
בלבד,  בתחתונים  לבוש  למרפסת  יוצא 
ושבים  עוברים  על  שנזרקו  הגוגואים 
לאחותי  הקדשתי  ההוא  הספר  את  ועוד  
חוויותיי  עמו   הזדהתה  שכמובן  הגדולה, 
בגיל ההתבגרות והלימודים בתיכון סופרו 
בספר 'תמי מכיתה י'3', וחוויות אין-ספור 
מהחיים בכלל ומפתח תקווה בפרט נכנסו 
לרומן הומוריסטי שכתבתי מזמן, 'נשואה  

אלא מה?'" 
פיק''א  היסודי  הספר  בבית  למדה  היא 
טובה  תלמידה  הייתה  ברנר,  ובתיכון 
כלכלן  מאיר,  בעלה  את  ללמוד   שאהבה 
במקצועו, הכירה בנעוריה, וכאשר סיימה 
והביאו  התחתנו  הם  בתיכון  לימודיה 
הימים  שברבות  ילדים  שלושה  לעולם 

הפכו אותם לסבא וסבתא מאושרים 
אותך  מפתיע  ספרים.   41 כתבת  כה  עד 

המספר העצום הזה?
"התחלתי לכתוב כשהייתי בת 11, ומאז לא 

ואני מאושרת שהגשמתי אותו   זה היה החלום שלי  הפסקתי  
היצירות שלי התפרסמו בעיתוני ילדים ונוער  היו לי מדורים 
אישיים בעיתון נשים ובמקומון, ואחר כך הגיעו גם הספרים  
לא   ממש  ספרים   הרבה  כך  כל  שכתבתי  אותי  מפתיע  לא 

הכתיבה היא בדמי ואכתוב כל זמן שאוכל "
עבודה  וכן  אנגלית  וספרות  סוציולוגיה  למדה  באוניברסיטה 
סוציאלית  היא עבדה כעובדת סוציאלית במחלקה לשירותים 

ובמשך  השרון  חולים  בבית  חברתיים, 
שנים רבות בבית חולים אסותא בתל-אביב 
לענייני  הוועדה  של  סוציאלית  כעובדת 

הריון ובוועדת השתלות 
איך משתלבת עבודתך כעובדת סוציאלית 

בספרייך?
"תמיד עבדתי במשרה חלקית, כדי שאוכל 
ולכתיבה   הילדים  לגידול  זמן  להקדיש 
אמפטית  להיות  לי  שיש  שהרגישות  מובן 
על  השפיעו  איתם,  ולהזדהות  לאנשים 

בחירת המקצוע שלי ועל הכתיבה שלי " 
גם  כתבת  אך  לילדים,  בעיקר  כותבת  את 
על  לספר  תוכלי  מה  למבוגרים,  ספרים 

ספרייך אלה? 
ספרי  למבוגרים:  ספרים  חמישה  "כתבתי 
ו-36  קצרים,  סיפורים  וקובץ  רומן  שירה, 
ספרי ילדים, בהם ספר אחד לנוער  ספרי 
סיפורים,  שירים,  כוללים  שלי  הילדים 
השירים  בלשיים   סיפורים   וגם  אגדות, 
כך  עצובים-משהו,  מהורהרים,  למבוגרים 
שופע  הרומן  אבל  הקצרים   הסיפורים  גם 
ההמשך  ספר  את  לכתוב  התחלתי  הומור  
ואני  האלה  הגיבורים  של  קורותיהם  על 

נהנית מכל רגע "
יש נושאים שחוזרים על עצמם בספרייך?

"בספרים שלי יש תמיד התייחסות לרגשות 
של  בהתייחסות  וברגשותיו,  בילד  ולטיפול 
ובחברת  במשפחה  במקומו  אליו,  סביבתו 
עיסוק  יש  למבוגרים  בכתיבה  גם  הילדים  
גם  שוזרת  אני  הספרים  וברוב  ברגשות  

הומור "
זה המון רעיונות ומקורות  ילדים  36 ספרי 

השראה... 
"רעיונות יש בלי סוף  חוויות הילדות שלי 
ושל ילדיי היוו השראה, וכמובן שגם הדמיון 
הפורה שלי ממציא לי סיפורים מאז ילדותי  למשל, בני הצעיר 
היה מוטרד ממפלצות כשהיה קטן אז כתבתי על מפלצות, על 
הפחד מהן ועל הדרכים להתגבר  כתבתי ארבעה סיפורים על 
והן  בספר,  יצאו  כך  ואחר  ילדים  בעיתון  שפורסמו  מפלצות, 
נוכחות בהרבה מספרי הילדים שלי  ציפור שהתנדנדה על העץ 

הייתה טריגר לשיר ילדים, תמונה של חתולה הרה שהייתה 

שכנה נודניקית, רופא מבולבל, חתולה הרה וציפור 
מתנדנדת על עץ - כל אלה ועוד מצאו דרכם אל 

סיפוריה של הסופרת והמשוררת דליה בר-אל, תושבת 
נווה עוז, שהחלה לכתוב בגיל 11 ומאז אינה מפסיקה. 

בעוד כחודש ייצא לאור ספר ילדים חדש שיצטרף ל-41 
הספרים שכתבה עד כה. ראיון עם סופרת אהובה, 

שופעת השראה ורגישות, שנהנית מכל רגע

המשך בעמוד 31 <
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תלויה על קיר החדר שלי באסותא, הולידה שיר  משפט מקסים 
שאותו  שלם  ילדים  ספר  הוליד  משפחה  קרובת  ילדה  שאמרה 

הקדשתי לה "
יש ספר שאת אוהבת או יקר לך במיוחד?

"האמת היא שחוץ משני ספרים שכיום אני חושבת שלא הייתי 
מוציאה לאור, אני אוהבת את כל ספריי  ואני לא מגלה לאילו 

שני ספרים אני מתכוונת   "
אילו תגובות את מקבלת מקוראים?

מתארים  לא  אנשים  גדול!  כיף  זה  מהקוראים  תגובות  "לקבל 
לעצמם עד כמה  אני נתקלת לפעמים במישהו שמספר כמה אהב 
'אז למה לא סיפרת לי   ?' מסתבר  ספר שלי ובא לי לומר לו, 
שלפעמים אנשים מתביישים, חושבים שזה מובן מאליו בשבילי, 
כותבת   שאני  מה  את  לקרוא  נהנים  שהקוראים  יודעת  שאני 
התגובות שאני מקבלת הן של הזדהות, התפעלות ומחמאות על 
'איך  שלי,  האחרון  הספר  ורגשות   חוויות  לתאר  שהיטבתי  כך 
אתם מרגישים?' עורר הרבה הזדהות, לא רק מצד ילדים, אלא גם 

ממבוגרים שקראו והחמיאו 
שלי  סיפור  או  שיר  למדו  שילדיהם  מכרים  של  תגובות  גם  יש 

בבית הספר "
אילו ספרים נמצא על המדף שלך? 

"יש לי ספרייה ענקית בחדר העבודה  ספרי הילדים תופסים 

שליש מהמדפים  אני אוהבת לקרוא ספרי ילדים, בעיקר שירה 
ספרות  ופרוזה,  שירה  מקור,  ספרי  גם  שם  תמצאי  הרך   לגיל 
מתורגמת, ספרי פסיכולוגיה, וגם ספרים בנושאי לשון, מילונים 

והיסטוריה "
סופרת או סופר אהובים במיוחד?

"קשה לי לבחור אחד, אז אני אנסה להזכיר כמה: יהודה עמיחי, 
המשוררת רחל, לאה גולדברג, נורית זרחי, שלומית כהן-אסיף, 

שלום עליכם ובשביס-זינגר "
איך מתייחסים הילדים והנכדים לספרייך?

אימא  של  למציאות  רגילים  הם  בגדול   מפרגנים  שלי  "הילדים 
כותבת ומפרסמת  מה שמחמם את הלב הוא שהנכדים אוהבים 
את הספרים  אצל ילדים אין שקר  ברגע שביקשו שאקריא להם 
ממה  מוצלח  יותר  אפילו  שהוא  ידעתי  ושוב,  שוב  מסוים  ספר 

שחשבתי "
מילים לסיום?

הרגלי  את  שיניתי  עבורי   נהדרת  שנה  הייתה  החולפת  "השנה 
הישנים  הבגדים  )כל  במשקל  הרבה  וירדתי  שלי  התזונה 
שליוו  מהכאבים  ושכחתי  בברך  ניתוח  עברתי  לויצ''ו(,  נתרמו 
'איך אתם  אותי בשנים האחרונות, יצא לאור ספר ילדים שלי, 
פחדים   על  חדש  ילדים  ספר  לאור  ייצא  ואוטוטו  מרגישים?' 

ונולדה לי נכדה חדשה ומתוקה!"

< המשך מעמוד 30 

צילום חתונות
צילום בר/בת מצווה
צילום וידאו מקצועי

צילום מגנטים לאירועים
אלבומים דיגיטליים
בוק לבר/בת מצוה

הפקת אירועים בכותל
המרת קלטות לכל הפורמטים

צילום אירועים מקצועי

052-2433953
03-9099990

'amir ben haim'
חפשו אותי ב-
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טל לביא

בגדי העבודה החדשים 

סטייל והעיר הגדולה 

זהו, הסתיימה עונת החגים, הסתיימו החופשות וכעת לפנינו תקופה ארוכה ורציפה של 
שגרה ו...עבודה. לכבוד השגרה המבורכת קבלו את קוד הלבוש החדש 

טל לביא - סטייליסטית אישית
tallavi282@gmail.com :מייל

בעבר רוב מקומות העבודה הנהיגו קוד לבוש שברובו מחויט, היום הגבולות הולכים ומטשטשים ובחלק ניכר ממקומות 
העבודה כבר כמעט שאין הבדל בין לבוש הפנאי ללבוש לעבודה  בחורף 2017 הסוד הוא בשילובים שהיום יותר 
מתמיד מאפשרים "להתפרע"! חולצה מחויטת עם גינס , ז'קט עם מכנסיים מתרחבים חצאית דמוית עור עם חולצה 

מכופתרת ועוד הפתעות 

הג'ינס
את ג'ינס בגזרת הבויפינד עם הקרעים 

נשאיר בבית    לעבודה נבחר גינס סקיני 
בגזרה גבוהה ללא קרעים ובצבע כהה  
גינס כזה ישתלב נהדר עם כל חולצה 

סריג או ג'קט 

שמלות
שמלות באורך ברך בגזרות הקלאסיות 

שתמיד מתאימות לעבודה גם הם 
שמלות מבדים רכים יותר ונשפכים 

בגזרת פאפלום )וולאן קל( המוסיף לוק 
רומנטי לשמלה קרעים ובצבע כהה  

גינס כזה ישתלב נהדר עם כל חולצה 
סריג או ג'קט 

החצאית
את מקומה של חצאית 

העיפרון שנחשבה תמיד 
כקלאסית תופסות העונה 

גזרות ובדים רכים יותר 
כדוגמת חצאית הטול שהגיעה 

אלינו מעולים בגדי הריקוד, 
חצאית הפליסה וחצאיות 

דמויות העור שממשיכות עוד 
מהחורף הקודם 

ז'קט קלאסי 
את מקומו של הז'קט המחויט הקלאסי 

בגזרות  סיז  אובר  ז'קטים  תופסים 
וטקסטורות  ובבדים  משוחררות 

מעניינות כדוגמת הטוויד  

החולצה המכופתרת
פריט בסיסי בכל מלתחה וקלאסי לעבודה, 
הרכים  בבדים  הוא   2017 בחורף  החידוש 
פרחוני,  משבצות,  סאטן,  והנשפכים: 

כוכבים, ובגזרת האובר סיז 
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משרד: 077-5060331

דניס
 איטקין

 סיגלית
אשטמקר

בקי
 שמש 

ליצירת
קשר:

ברח' בן גוריון, דירת גן, 5 חד', 135 
מ"ר בנוי במפלס אחד,

 210 מ"ר גינה, 2 יח' הורים

בס"ד

  primenadlan1@gmail.com .פקס.  077-5060332 | מייל 

בקרבת הקניון, 5 חד' , שמורה 
במיוחד,  125 מ"ר, 2 חניות צמודות, 

מ"ש 20 מ"ר, מחסן

בבלעדיות

דופלקס  6 חדרים, 
160  מ"ר  ביוסף נקר, 

50 מ"ר  מ"ש 

פנטהאוז  מרהיב!  220 מטר בנוי , 
150 מ' מרפסות, נוף פתוח, 

יחיד בשוק מסוגו... 

בבלעדיות

במייזנר, 3 חדרים, גדולה במיוחד , 
ק"5,  93 מ"ר, 2 מרפסות שמש 

+ מחסן .  יחיד בשוק... 

בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות

נמכר

אצלנו הנכס שלך שווה יותר
תוכנית שיווק יחודית ואטרקטיבית במיוחד!

פגישת ייעוץ והכוונה ללא התחייבות

עינת
מרגליות 

רונן
ניסן אמיר 

בן דוד 
אבי

סוקרצ'י

המפתח של� להצלחה
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ִיְך,  ִבּשְָׁערַֽ ינּו.  ַרְגלֵֽ ָהֽיּו  ְמֽדֹות,  ֹעֽ ְך׃  ֵנלֵֽ ה׳  בית  י.  לִֽ ים  ְמרִֽ ְבֹּאֽ ְחִתּי,  "שָׂמַֽ
םִ" ]תהלים קכ"ב[  ְיֽרּושָׁלָֽ

דוד המלך מביע שמחה בלכתו אל בית ה' מאושר האדם הירא את 
ה' והולך בדרכיו, כפי שנאמר בתהלים "ַאְׁשֵרי, ָּכל-ְיֵרא ְיהָוה-ַההֵֹלְך, 
ִּבְדָרָכיו  ְיִגיַע ַּכֶּפיָך, ִּכי תֹאֵכל; ַאְׁשֶריָך, ְוטֹוב ָלְך " ]קכ"ח[  כשהאדם 
אוכל מעמל כפיו הרי הוא מאושר, שהרי ידוע: "ִכּי ָאָדם ְלָעָמל יּוָלּד" 
]איוב ה, י"ז[, ואדם שנהנה מעמל כפיו הוא מאושר כי רואה ברכה 

בעמלו ועל כך מודה לבוראו 

"איזהו עשיר השמח בחלקו"

להיעזר  חפץ  ואינו  במועט  המסתפק  אדם  נאמר:  אבות  במסכת 
במתנות מהזולת, זוהי שמחה אמתית 

"...ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך..." ]דברים ל, י"ט-כ'[

ובין  סעודה  העורך  מלך  על  משל  מספר  קרחה  בן  יהושע  רבי 
האורחים שהזמין - היה גם אוהבו יושב איתם ליד השולחן, אך לא 
הבין מהי המנה הטובה שעליו לבחור? ראה זאת המלך והניח את ידו 
על המנה היפה כדברי דוד המלך: "ה' מנת חלקי    " ]תהלים ט"ז ,ה[   
מכאן שהדרך הנכונה לחיים טובים הגורמים לשמחה- היא דבקות 
בקב"ה ,קיום המצוות הלכה למעשה והערגה להיות בצלו  מצד שני 
הקב"ה מנחה את האדם- מה כדאי לו לבחור והבחירה הנכונה היא: 
"ובחרת בחיים" כמו שנאמר: "ְלַמַען הֹוִדיֲעָך ִּכי ֹלא ַעל-ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו 

ִיְחֶיה ָהָאָדם-ִּכי ַעל-ָּכל-מֹוָצא ִפי-ה' ִיְחֶיה ָהָאָדם )דברים ח, ג[  

על כן היות והאדם מורכב מגוף גשמי - ונשמה שהיא רוחנית , הוא 
נידרש לקיים את המצוות בנוסף לצרכיו הגשמים, מזון, שתיה וכו' 

היא  גשמיים,  צרכים  סיפוק  מלבד  האמתית  השמחה  לסיכום, 
מהדבקות בה' הליכה בדרכיו, מי ייתן וירבו שמחות בישראל  כדברי 

הנביא ירמיהו: "קֹול שָׂׂשֹון ְוקֹול שְִׂמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול ַכָּלּה!

ובחרתם בשמחה

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציורי תנ"ך/ ובחרת  בחיים"/ 
ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(

לחופש נולד האדם
לתוך אוויר העולם 

כוח בחירה בידו
לאן  יוביל שרביטו.

 נעמד בצומת דרכים
 לפתע  שרשרת סלעים

 מים חיים בוקעים
כדבש ונופת צופים.

בחירתו של אדם / אהובה קליין
זכים טהורים  כרקיע
איכותם הצמא יפתיע

לא על הלחם לבדו 
ישביע  אנוש  נפשו.

ומלאה הארץ דעה
כמים לים מכסים

חזון אחרית הימים
קורם עור וגידים.

אהובה קלייןמחכמת המקורות

על חג שמחת תורה נאמר במפורש "ושמחת 
בחגך" ואכן החגיגות בחג מעצבות את 

האווירה הכללית בכל המגע עם התורה בשנה 
המתחדשת. בתום החג השמח בתורה מעניין 

להתבונן בספר הספרים  ולגלות היכן ומתי 
השמחה שורה?

יעל מסנר, שחקנית תיאטרון תושבת כפר גנים, משחקת בהצגת היחיד 
"תמות, אהובי"  

על חווית אימהות טראומטית של אם צעירה המגיעה אל שיאה בגילוי 
לב אכזרי אך רווי אהבה, חמלה וחרטה  

תאריכים: 5/11 שעה 20:30 ⋅ 17/11 שעה 20:30 
מקום: תיאטרון הסימטה, יפו העתיקה

כרטיסים בטלפון: 03-6812126 או באתר "בראבו"   

הצגה – "תמות, אהובי"
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עונת�המנויים
2016�-�2017�
ההרשמה�בעיצומה

072-2586146

אברהם�טל�|�סיבוב�הופעות�חורפי
אברהם�טל�מגיע�למרכז�הבמה�במופע�החדש.

המופע�הינו�חגיגה�של�צבעים,�תאורה�וצלילים�שיצרו�חוויה�
עוצמתית,�מרגשת,�סוחפת�ומרקידה.
שישי��18.11.16בשעה�22:00

מה�עושים�עם�ג'ני�|�תיאטרון�הבימה
קומדיה�בהשתתפות�ליא�קניג,�דבורה�קידר,�ריקי�בליך�ועוד.
ג'ני�בת�ה-�75התאלמנה�מבעלה�ופוצחת�במפתיע�בחיים�

חדשים�סוערים.
מוצ"ש-מוצ"ש�3-10.12.16

שגעון�הסווינג�
תזמורת�הסווינג�דאנס�מברלין�משחזרת�את�שנות�ה�30-40
עם�הלהיטים�של�קאונט�בייסי,�גלו�מילר,�בני�גודמן�ועוד.�

בטינה�לאבו�(שירה)�ואנדריי�הרמלין�(ניהול�מוסיקלי/�פסנתר).
שבת��12.11.16בשעה�21:00

אירועים חמים במרכז הבמה
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מוסיקה

תיאטרון

מוסיקה�|�ג'אז�חם�מחו"ל

"בן�גוריון,�אפילוג"�|�ראיון�מצולם�עם�ד.�בן�גוריון�שמעולם
�לא�הוקרן.

"�האפשרות�לראות�את�בן�גוריון�האנושי�"�חדשות�2.
הרצאה�מקדימה:�הסיפור�הפחות�ידוע�על�משפחת�בן�גוריון.�

מרצה:�רזיה�בן�גוריון.
רביעי��30.11.16בשעה�20:00

קולנוע�דוקומנטרי

ד"ר�אנאבלה�שקד�|�הורה�אפקטיבי�
בחינת�האפקטיביות�ההורית�ומה�עושה�הורה�אפקטיבי�כדי�

לאפשר�לילדיו�לפתח�תחושות�שייכות�וערך.
מפגש�מתוך�הסדרה�אתגר�ההורות.
יום�שלישי��22.11.16בשעה�20:30

הרצאות�העשרה

ג'נובה�|�בירת�מחוז�ליגוריה
מפגש��חווייתי,�המשלב�הרצאה�ומופע�אמנותי.

מרצה:�יאיר�די�קסטרו�
�-"Voce Italiana"תוכנית�אמנותית:�להקת�
מופע�מוזיקלי�ייחודי�בהשראת�פסטיבל�הזמר�סאן�רמו.

מפגש�מתוך�הסדרה�ערים�מרתקות�בעולם.
שישי��11.11.16בשעה�9:45

הרצאות�העשרה
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לבריאות!

לקוחות כללית בפתח תקווה נהנים משירותי בריאות כוללים, זמינים ואיכותיים 
בכל מקום ובכל שכונה ברחבי העיר. רק לכללית פריסה רחבה ביותר של מרפאות 
ומכונים במגוון תחומים, העובדים בשיתוף פעולה מלא עם חמישה בתי חולים. 

כל זה הופך את פתח תקוה למרכז בריאות אחד גדול, הכי קרוב אליכם.
אנחנו כאן בשבילכם. אתם יכולים להיות בטוחים.

23 מרפאות  ̂
19 בתי מרקחת   ̂
ללקוחות כללית

מרכז לבריאות הילד  ̂
מרכז לבריאות האישה  ̂
מרכז לרפואה יועצת   ̂

מכון פיזיותרפיה  ̂
2 מכוני רנטנן   ̂

מוקד בדיקות מעבדה ללא   ̂
צורך בקביעת תור 

5 בתי חולים: שניידר   ̂
לילדים, השרון, בילינסון ועוד 

3 מרפאות שיניים כללית   ̂
סמייל למבוגרים + מרפאה 

לילדים באם המושבות 
כללית רפואה משלימה   ̂

כללית אסטטיקה  ̂

לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

לבריאותכם לקוחות כללית בפתח תקוה, העמדנו        23 מרפאות, 3 מרכזים רפואיים ו-5 בתי חולים

ממש מת  חת לאף



www.kfarganim.co.il37עיתון כפר גנים  גיליון 81  נובמבר 2016 

w
w

w
.boxla.co.il

לבריאות!

לקוחות כללית בפתח תקווה נהנים משירותי בריאות כוללים, זמינים ואיכותיים 
בכל מקום ובכל שכונה ברחבי העיר. רק לכללית פריסה רחבה ביותר של מרפאות 
ומכונים במגוון תחומים, העובדים בשיתוף פעולה מלא עם חמישה בתי חולים. 

כל זה הופך את פתח תקוה למרכז בריאות אחד גדול, הכי קרוב אליכם.
אנחנו כאן בשבילכם. אתם יכולים להיות בטוחים.

23 מרפאות  ̂
19 בתי מרקחת   ̂
ללקוחות כללית

מרכז לבריאות הילד  ̂
מרכז לבריאות האישה  ̂
מרכז לרפואה יועצת   ̂

מכון פיזיותרפיה  ̂
2 מכוני רנטנן   ̂

מוקד בדיקות מעבדה ללא   ̂
צורך בקביעת תור 

5 בתי חולים: שניידר   ̂
לילדים, השרון, בילינסון ועוד 

3 מרפאות שיניים כללית   ̂
סמייל למבוגרים + מרפאה 

לילדים באם המושבות 
כללית רפואה משלימה   ̂

כללית אסטטיקה  ̂

לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

לבריאותכם לקוחות כללית בפתח תקוה, העמדנו        23 מרפאות, 3 מרכזים רפואיים ו-5 בתי חולים

ממש מת  חת לאף
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פרק שורש כף היד מורכב ממספר עצמות שיוצרות יחד מפרקים 
החלק   של  שבר  היד   בכף  המגוונות  התנועה  את  המאפשרים 
הקרוב לשורש כף היד הוא הנפוץ ביותר משברי האמה, וזאת 
היד בנפילה  לאור הפעולה המהירה הרפלקטורית של הושטת 
כדי להגן על הראש   לעיתים כתוצאה מהנפילה נוצרים שברים 
על  לכן  היד   כף  של  והשיקום  האיחוי  את  המסבכים  נוספים 
האבחון  לכלול את כל עצמות האמה והזרוע  בספרות מתואר 
  )Dinner-fork deformity"( השבר כצורת "מזלג ארוחת הערב

הסימפטומים: הופעת כאב חד בזמן  הנפילה , רגישות מקומית 
גבוהה, נפיחות  

טיפול: ההמלצה החד משמעית היא  לקבע את שורש כף היד, 
להגיע לרופא או לחדר מיון בדחיפות לצורך אבחון  

השבר  את  מקבעים  תזוזה,  וללא  אנטומית  השבר  כשעמדת 
בעזרת גבס  במידה ובבדיקת הרנטגן נמצא  שעמדת השבר עם  
תזוזה לא אנטומית, האורטופד יבצע שיחזור בכדי להעמיד את 
השבר במקומו הטבעי ויקבע  אותו בעזרת סד גבס  במרבית 
המקרים קיבוע הגבס הינו עד שישה שבועות ולמעשה צילומי 
הרנטגן נותנים את התשובה האמתית באם ישנו תהליך בניית 
עצם המייצבת את השבר  במצבים בהם בלתי אפשרי להעמיד 
אי  ו/או  גדול  עצמות  ריסוק  עקב  אנטומי,  במנח  השבר  את 

יציבות משמעותית של חלקי השבר, יבוצע  קיבוע בניתוח  

כבר  פיזיותרפי  טפול  להתחיל  המטופל  על  הפיזיותרפיה: 
שהיו  הנוספים  המפרקים  אבחון  לשם  בגבס,  הקיבוע  למחרת 
מעורבים בפציעה  חוסר אבחון מוקדם, יגרום לטיפול במפרק 
טראומתיים יחל רק לאחר הורדת הגבס משורש כף היד יסבך 

מאוד את השיקום הכללי של היד הפגועה    

שיקום כף היד מתחיל כבר למחרת הקיבוע  הנעת כל האצבעות 
כתוצאה  הבצקת  להורדת  חיונית  המטופל  ידי  על  אקטיבית 
מהשבר ו/או גם מפעולת השחזור האנטומי שבוצע ע"י הרופא  
כמו כן פעולה זו מזרזת את איחוי השבר  במקביל צריך לתת 
את  שעברו  המפרקים  להנעת  תרגילים  של  למטופל  הנחיה 

טראומת הנפילה  

והדרכה  אקטיבית  הפעלה  הגבס:  הורדת  לאחר  הפיזיותרפיה 
לתרגול עצמי פעמים רבות בשעות היום לכל טווחי שורש כף 

היד  

< יישור וכיפוף אחורי של כף היד וסבוב חיצוני של האמה  

הטווחים האפשריים של  כיווני  לכל  עדינה  < הנעה פאסיבית 
מפרק שורש כף היד , וכן את כל המפרקים הקטנים של שורש 
כף היד, היות ורבים מהם נפגעו מאפקט הנפילה על כף היד  

< טיפולי אלקטרו-תרפיה הניתנים בנוסף למוביליזציה חיוניים 
משמעותית לשיקום כף היד  במידה ועד שלב הורדת הגבס 
ובמידה  אותם  לבדוק  יש  והמרפק  הכתף  מפרקי  נבדקו  לא 
וישנה פגיעה בהם יש לשלב אותם בטפול הפיזיותרפי לשורש 

כף היד 

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

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

sbrown@rapid-medicine.com 

שמוליק בראון

נפילות על יד מושטת, תאונות ספורט או 
תאונות דרכים, יכולות לגרום לשברים 

בעצמות שורש כף היד. הנפגעות ביותר הן 
נשים בגילאי ה- 60 פלוס וכן נשים הסובלות 

מאוסטאופורוזיס שבכל נפילה פשוטה 
שוברות את שורש כף היד 

פיזיותרפיה

שבר קלאסי בשורש כף היד
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וואנג טינג, כרבים בסין, סבלה משיתוק עצב הפנים 
זווית פיה  - פציאליס  שרירי פניה מימין שותקו  
נטתה מטה, פיה הגיר ריר, היא חסרה את היכולת 
לעצום את העין והתלוננה על כאבים מאחורי אוזן 

ימין 
שיתוק הפנים הינו בפגיעה בעצב הפנים האחראי 
חולשה  או  לשיתוק  הגורמת  הפנים,  שרירי  על 
העין  השפתיים,  זה:  עצב  של  המרכזיים  בענפיו 
והאף, ויסות תנועת שרירי הפנים, הפרשת דמעות 
ורוק והעברת טעם מהלשון, בדרך כלל, כאב מקדים 
מאחורי האוזן בעצם המסטואיד בצד הפגוע  לרוב 

הפגיעה היא חד צדדית  

שכיחות
< נפוצה יותר בגילים 45-15 

< במידה שווה בשני המינים. 
ובקרב     להריון  האחרון  בטרימסטר  סוכרת,  חולי  בקרב  שכיחה   >

חולי איידס. 
< התופעה חוזרת בטווח של 10 שנים אצל כ-10% מהחולים.

גורמים
רקע  על  הפשיאל  בעצב  דלקת  הינה  ביותר  השכיחה  הסיבה   >

פגיעת וירוס הרפס סימפלקס 
< אירוע מוחי עלול לגרום לפגיעה בזרימת הדם ברקמת המוח  

שכיחות  תאונה-  או  ניתוח  בעקבות  בעצב  חיצונית  פגיעה   >
נמוכה 

טיפול ברפואה מערבית 
במידה וזוהה וירוס הטיפול הינו בתרופות אנטי וירליות  במקרי 
דלקת, טיפול בסטרואידים להורדת התגובה הדלקתית, הנפיחות  
עשויה לגרום לנזק בלתי הפיך לעצב ולכן יעילות הטיפול שנויה 

במחלוקת 

שימוש  על  הרופא  ימליץ  נסגרת,  אינה  כשהעין 
השינה  במהלך  ורטייה  משחה  או  עיניים  בטיפות 
בירור  לעבור  חשוב  במקביל   פיזיותרפיה  וטיפול 

רפואי מקיף לשלילת אירוע מוחי 
טיפול ברפואה סינית 

וירוסים  בקיומם של  הכירו  לא  הסינים הקדמונים 
וחיידקים, אך הבינו שחולשת מערכת החיסון היא 
ועוד  אבל  טינה,  תסכול,  כעס,  ממחלה,  כתוצאה 
רבות   מחלות  להתפתחות  פורה  קרקע  מהווים 
היא  הסינית  הרפואה  לפי  לתופעה  הגורם  בנוסף 
פגיעה בזרימת צ’י ודם לפנים, ומחדירת 'רוח קור', 
לגוף, ולכן חלה עליה בשכיחות התופעה בחילופי 

עונות ובחשיפה לאוויר ורוחות חזקות )כולל מזגן ומאוורר( 
מטרת הטיפול בראש וראשונה בדיקור הסיני היא הזרמת אנרגיה 
ארוכת  והמטרה  קור'  'רוח  פתוגני  וסילוק  הפנים  לשרירי  ודם 
הטווח היא חיזוק המערכת החיסונית )מחקרים מוכיחים כי הישנות 
התופעה גבוהה בקרב הלוקים בה(  הדיקור נעשה בנקודות בפנים 

ובגוף ובשלב הראשוני ייתכן שילוב טיפול בחשמל  
ככל שמגיעים לטיפול סמוך להתפרצות, הריפוי יהיה יעיל יותר.

שיתוק עצב הפנים
אלון לרנרבריאות לפני הכול

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

וואנג טינג בת ה-30 הצטננה, השתעלה וסבלה מחום גבוה במשך ארבעה ימים, 
התעוררה בבוקר ונדהמה לגלות שפניה התעוותו. היא טופלה בסטרואידים 

ובפיזיותרפיה. לאחר שלושה שבועות ללא שיפור ניכר, הגיעה לטיפולו של אלון לרנר 
בהיותו בהשתלמות בביה"ח 'גואן- אן- מן' בבייג'ינג, מצב רוחה היה שפוף וסקפטי

דוא"ל: hagitkod@gmail.com  נייד: 052-4376365 • פקס 153-35501345
  www.kod-ins.co.il   :אתר

KOD
ביטוח

55%

משכנתא!ביטוח

הנחה

עד

יושרה, זמינות, מקצועיות
ונסיון רב

חגית קוריאנסקי דמתי
סוכנת ביטוח פנסיוני

חיים • בריאות • פיננסים

טיפים:
⋅ עיסוי שרירי הפנים

⋅ מימיקה - לעשות פרצופים
⋅ ניפוח בלונים

⋅ לעיסת מסטיקים
⋅ תרגול עצימת ופתיחת העיניים
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הצד שלה

היא אמרה, ואני, קטנת אמונה שכמותי, גיליתי על עצמי דברים 
שלא ידעתי- גיליתי מי אני ומה חשוב לי, גיליתי יצירתיות שלא 
ידעתי שטמונה בי, גיליתי נושאים חדשים לחקור, ובעיקר- גיליתי 
אותי  גיליתי דרך חדשה לדעת דברים, ומאז השיטה עוזרת לי שוב 

ושוב, בייחוד בשנת השירות הלאומי 
חלק  דף  זה  בעולם   ביותר  הבודד  הדבר  זה  שירות  בת  להיות 
המנותק מהחברת    זה דף שצריך להתמלא בצורה שאיש לא מספר 
לך עליה  זה דף שרגיל להיות חלק ממחברת שלמה, מלאה בתוכן- 

יהדות ומחשבת ותנ"ך ואמונה  מהו דף ללא מסגרת? 
להיות בת שירות פירושו לעזוב את כל מה שאת מכירה, לעזוב את 
כל מה שחשבת שאת, כל מה שיש לך, ולעבור לעיר אחרת, לדירה 
זרה עם אחת עשרה )!!( שותפות  זה אומר לקחת את עצמך למקום 
שבחרת מבלי לדעת באמת מהו )חיי בת השירות הם אחד הדברים 
היותר סודיים(  לפתוח דף חלק במחברת מקושקשת  זה אומר    
לחיות  חדשים,  מושגים  ללמוד  היה,  פעם  שאי  חוק  כל  לשנות 
במציאות שונה לגמרי    זה אומר לא לדעת מה לכתוב    לא לדעת 

מה לעשות עם עצמך    לא לדעת שום דבר, ועם זאת לדעת הכל 
זה אומר ללכת באמונה מלאה בשליחות שלך, זה להבין ששליחות 
היא דבר שעובר אתך ממקום למקום, כי גם מהשירות- את תיסעי 
תלכי  את  האולפנית   של  התעוררות  ערב  יש  כי  לירושלים  עד 
את  )בה  אלו"ט  של  במועדונית  ושעתיים  בתקן  שלם  יום  אחרי 
מתנדבת כבר כמה שנים ומסרבת לעזוב- איך אפשר?!( ותחליפי 
בתקן,  לעבוד  יותר  נוח  איתם  והחולצה  הרחבים  המכנסיים  את 
חייבת  את  כי  באולפנית,  סליחות  לערב  ותלכי  צנועה,  בשמלה 
לעצמך את מעט הרוחניות הזו  את תחליפי דמות אחת באחרת, 
ועד  רגל  מכף  מתוקתקת  אולפנית  לבוגרת  קשוחה  שירות  מבת 
ראש, כששתיהן את  את תקומי למחרת עייפה ומחויכת  ותלכי לכל 
אירוע שלבוגרות מותר להצטרף אליו )זו הסיבה הברורה לכך שזה 
המקום בשבילי: יש הכלה מלאה שלנו, הבוגרות והתלמידות, ולא 
משנה בנות כמה אנחנו    כי חינוך הוא לכל החיים   (  את תיסעי 

אחרי יום מתיש בתקן לרב האולפנית, שם יש סוכה פתוחה לבנות 
האולפנית, ותנגני בדיוק כמו פעם, יחד עם רכזת מגמת מוסיקה, 
אגב זריקת אמרות ציניות לצוות ולתלמידות  את תחפשי את התוכן 
הזה בחיי היומיום שלך, למרות לפעמים נדמה שיום רודף יום וליל 

רודף ליל מבלי עומק; 
להיות בת שירות זה בעצם לחיות את השגרה, הרוצה למצוא שמחה 
בשגרה ילך לבת שירות    יסתכל עליה, בוחרת להעריך את הדברים 
הקטנים, בוחרת לנסוע לקבל מעט רוחניות, בוחרת לקום בחיוך 
גם אם הלילה שעבר עליה היה קשה, בוחרת להסתכל על הטוב 
להגשים  הדרך-  לאורך  לעצמה  מציבה  שהיא  במטרות  ולהתמקד 
אותן אחת אחרי השנייה, ולהתמקד בהן כשרע וכשאין כל סיבה    
האויב הגדול של בת השירות הוא השעמום  הדבר הקל ביותר הוא 
לשגרה  להתמכר  או  באוויר,  ולבהות  בדירה  רגל  על  רגל  לשבת 
ולגעגועים לטוב ולמוכר    הקל, אך לא הנכון  לכן אנחנו מעסיקות 
יושבות  ופועלות     בגדול  חולמות  דברים,  יוצרות  עצמנו,  את 
מתנדבות,  הדירה,  את  מקשטות  רוצות,  אנחנו  מה  ומחליטות 

לומדות, מארגנות    
ואני?! אני לוקחת כל יום את הזמן לכתוב את מה שאני מרגישה 
וחושבת ומתוך כך מבינה מהי המטרה הבאה שלי ורואה התקדמות  
וזו העצה שלי לשגרה: במקום לבחור בעצב, בחרו לחפש ולמצוא 
את השמחה בדברים היומיומיים )זו לא חכמה לשמוח רק בחגים    
ושמחה באה אחרי חשבון נפש וכנות    לכן סוכות בא אחרי ר"ה(, 
שבו פעם בשבוע מול הדף וכתבו בלי לעצור  הציבו מטרות קטנות 
וחלמו חלומות גדולים    ואז האמינו בהם והגשימו אותם, כי אין 
וכמו הסלוגן של האולפנית- תאמינו  גדול מדי     כזה דבר חלום 

שתצליחו בגדול   

זו הייתה המורה שלה בכיתה י"א ששינתה לה את החיים והיא, 
אפילו לא יודעת "תיקחו דף בחמש הדקות הקרובות תכתבו 
בלי לעצור, וגם כשנדמה לכן שהרעיונות נגמרים, תכתבו על 
כך שהם נגמרים. תכתבו כל מה שעולה בראש, בלי לעצור, 

בלי להתעכב על כל פסיק... פשוט תכתבו ולא משנה מה 
קורה. אתן כבר תמצאו את הדרך"

להיות בת שירות לאומי

• טלי ברייר

 )resh.co.il( טלי ברייר, עורכת ראשית של בריש גלי
מיזם הכתיבה של הנוער בישראל

טלי ברייר

המלצה לסרט

כלב מי שמנגן
אם אתם מחפשים סרט סוחף, מרתק וחינוכי, מלא דמיון 

וערכים. סיפור המעניק חוויה משותפת להורים וילדים שיישאר 
אתכם הרבה אחרי שהסרט יגמר

סרט אנימציה לכל המשפחה המגולל את סיפורו הבלתי נשכח 
ומהנה של בודי כלב שמירה מההימליה  אביו מכין את בודי 
נופל  רדיו  לקבל את תפקידו כשומר הכפר, אך כשיום אחד 
הוא  מוזיקאי   להיות  ייעודו  את  מגלה  בודי  בשמיים,  ממטוס 

עוזב את הכפר לטובת העיר הגדולה, לחפש את אנגוס הזמר 
סובל  הוא  משלו,  צרות  יש  לאנגוס  אך  שלו   המנטור  שיהיה 
ממחסום כתיבה  הזוג הבלתי צפוי הזה עוזר אחד לשני לגלות 

את ההנאה בעשיית מוזיקה 

• אורנית ארביב
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הדרך לאילת

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

הנסיעה הארוכה לאילת מזמנת עצירות להתרעננות. יולי לביא 
מדלגת על תחנות הדלק ומגלה חבל ארץ נפלא. צפון הנגב מזמין 

יותר מתמיד עם מגוון מוקדים תיירותיים ששווה להגיע במיוחד 
אליהם או לעצור בהם בדרך לאילת. בואו לגלות ולפגוש תיירנים 

נמרצים באתרים המיוחדים

שעה וחצי נסיעה מהמרכז הביאה אותנו אל יער להב, המשתרע 
על פני יותר מ- 30,000 דונם בדרום גבעות שפלת יהודה, בואכה 
והרחיבה   1952 בשנת  היער  בנטיעת  החלה  קק"ל  שבע   באר 
אטרקציות  מגוון  ביער  ה-20   המאה  של   60 ה-  בשנות  אותה 
תיירותיות לכל המשפחה: המרכז לידיעת הארץ והכרת האזור 
ע"ש ג'ו אלון, מחילות מסתור, פריחות מדבריות, חניוני נופש 
יהודיים  יישובים  שרידי  של  ארכיאולוגיות  חורבות  פעיל, 

ונוצריים ומסלולי רכיבה על אופניים 

ירידה של 15 דקות בשביל הנגיש )אפשר להשאיר את הרכב 
חירבת  העתיק  הכנסת  בית  אל  אתכם  תוביל  להב(,  בקיבוץ 
רימון מתקופת בר כוכבא, הפתוח, למבקרים ללא תשלום   בית 
הכנסת הוקם במאה השלישית ועבר כמה תקופות שיפוץ עד 

המאה השישית 

ממשיכים בלב יער להב ולאחר דקות ספורות מגיעים למרכז 
ג'ו אלון ומוזיאון לתרבות הבדואים, המשלב פעילות מחקרית-

לימודית עם מוזיאון המוקדש לתרבות הבדואית  המרכז שוכן 
בטבורו של יער להב ומשמש כאתר היחיד מסוגו בעולם, אשר 
הנכחדת  הבדואית  התרבות  את  ומתעד  מנחיל  משמר,  אוסף, 

מהעולם 

אתר טיפול ומחזור הפסולת דודאים מציע לקהל הרחב הצצה 
מרתקת לתהליך הפקת אנרגיה ירוקה  במהלך הביקור באתר 
והטמנה  המחזור  תהליכי  ועל  פסולת  על  המבקרים  לומדים 
לקבלת  פתוח  המבקרים  מרכז  הארצית   ברמה  שמתרחשים 
על  מרתקת  הרצאה  כולל  נוער  תלמידים,  מבוגרים,  קבוצות 

האתר (ההדרכות ניתנות בשפות עברית, אנגלית וערבית( 

יער להב
צילום: יולי לביא «

הנגב
» צילום: יולי לביא 

מוזיאון
לתרבות
הבדואים

צילום: יולי לביא «

בעלת ותק של מעל 40 שנה!
ע"י תופרת מקצועית

חיי	 זכאי 9, כפר גני	 ג', פ"ת
טובה: 050-6411968 | 03-6777278

תיקוני בגדיםתיקוני בגדים
גבוההברמהתיקוני	

מקבלת 
בביתה 
בכפ"ג

עבודות אלומיניום

shemi4@014.net.il | www.alum-shemi.co.il 

050-8587777

תיקון תריסים חשמליים
מקלחונים

חלונות אלומיניום "קליל"

אלום א. שמי בע"מ

׀ פקס: 03-9248520מפעל: רח' הרכב 14, א.ת. סגולה פ"ת ׀ טל': 03-9316268

בהנהלת שאול שמי
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רח' חיים עוזר 32, פ"ת
03-9312548

תוך 45 דקות בלבד!

והדפסים על קנבס פיתוח תמונות ענק 

ב"אולפני פוקס"

במחירי
מבצע!
במחירי
מבצע!

במקום 89 ₪

במקום 89 ₪

במקום 129 ₪

במקום 139 ₪

במקום 149 ₪

במקום 189 ₪

במקום 199 ₪

במקום 230 ₪

במקום 249 ₪

במקום 349 ₪

במקום 420 ₪

ועכשיו...
הדפס על קנבס

₪ 69
₪ 69
₪ 110
₪ 115
₪ 115
₪ 149
₪ 159
₪ 169
₪ 199
₪ 290
₪ 310

₪ 69
₪ 69
₪ 110
₪ 115
₪ 115
₪ 149
₪ 159
₪ 169
₪ 199
₪ 290
₪ 310

20/20
30/20
40/30
45/30
40/40

 50/40
60/40

 60/50
70/50
60/90

60/100

• צילומי אופנה ופרסום • מבחר גדול של מסגרות 

בלעדי

S t u d i o s fox @ w a l l a . c o m



עיתון כפר גנים  גיליון 81  נובמבר 2016 44

קארין אהרוןצרכנות

סדרת טיפוח דרמו-קוסמטית של 
הכללית 

קופת חולים הכללית משיקה סדרת טיפוח דרמו-קוס־
מטית חדשה, אשר פותחה עם רופאי העור של כללית 
אסתטיקה.  בסדרה 19 מוצרים, מוצרי סופר-פרמיום, 
לשימוש  המתאימים  אסתטיים  טיפולים  להשלים  שנועדו 

יום-יומי לקהל הרחב וקשת רחבה של צרכים. 
בין המוצרים: קרם יום ולילה, סרומים, פילינג ומסיכות לניקוי 
עם  ולעור  שמן  לעור  מענה  העיניים,  לאזור  מוצרים  עמוק, 
קרם  ייחודית,  בטכנולוגיה  הגנה  קרם  לפצעונים,  נטייה 

מולטי-טאסקינג 
בעור  לטיפול 
מוצרים  בוגר, 
בעור  לטיפול 

הגוף ועוד. 

אנציקלופדיה העולם שלי
"אנציקלופדיה העולם שלי" מאת ג'יין ווקר, בהוצאת 

"דני ספרים", יצאה לאחרונה במהדורה מחודשת. 
מרתקים:  נושאים  בשלל  עוסקת  האנציקלופדיה 
כדור  היסטוריה,  ומקומות,  אנשים  הטבע,  עולם 

הארץ ומדע. היא מסודרת לפי 
סדר האלפבית, כאשר בכל עמוד מוצג 
נושא חדש, כולל תמונות וציורים. באופן 
הדרוש  המידע  את  למצוא  ניתן  זה 
נמצאות  במסגרות  ובקלות.  במהירות 
וחידונים,  עצמית  לעשייה  פעילויות 
ויעשו  הנושא  על  הידע  את  שיעשירו 

אותו מעניין יותר. 
מחיר: 80 עמודים. כריכה קשה. 

מנוקד. מחיר לצרכן 89 ש"ח, להשיג 
בכל חנויות הספרים ובחנות המקוונת 

של ההוצאה: 
www.siman-kria.co.il

   כלי הכתיבה ריחניים "סנטוס"
כלי הכתיבה הריחניים של "סנטוס", משלבים 

טכנולוגיות חדשניות של ריח ואיכות מוצר 
גבוהה. הטושים עמידים, אינם נשברים ולא 
מתייבשים בקלות, ולכן ניתן להשאיר אותם 

פתוחים ללא פקק במשך שבוע שלם.
בסדרה: עטי ג'ל זוהרים וריחניים, עפרונות צבעוניים 

וריחניים, טושים דקים ריחניים, 
טושים בריח פירות, טושים בריח 

סוכריות, צבעים עבים 
ומסתובבים לגיל הרך.

מחיר מומלץ: החל מ- 11.90 ₪

 Nestle Fitness גלידת יוגורט
מותג דגני הבוקר משיק גלידות חדשות מיוגורט בתוספת רכיבי פרי, 

בטעמים: אוכמניות, בננה וטופי, ותות-בננה, כולן בתוספת פירורי 
עוגיות, מדגנים מלאים, בנוסף הן עשירות בטעם סירופ מלמעלה עד 

למטה המשדרג את החוויה עוד יותר. המרקם של הגלידות נעים, 
קטיפתי-שמנוני, המרקם הנעים של הגלידות, הופך אותן מתאימות 

אפילו לחורף הקרב.

בהשוואה לגלידות רגילות אחוזי שומן נמוכים יותר וכמות קלוריות 
נמוכה יותר, כולן עד 2.7% שומן.

 K'NEX ערכות הרכבה ומשחק
מותג  ק'נקס,  את  בישראל  מציגה  הקטן'  'הנסיך  חברת 
לפיתוח   - העולם  בכל  ומצליח  ייחודי  הרכבה 
ערכות  ומעלה.   חובה  גן  לגילאי  ודמיון  קואורדינציה 
ראשית  כפול:  משחקי  ערך  בעלות  ק'נקס  של  ההרכבה 
מרכיבים את המודל הנבחר תוך שימוש במיומנויות מוטוריות 
על  העולה  ככל  במוצר  משחקים  כך  ואחר  הרכבה  וכישורי 

הדמיון.
ערכות  של  מגוון  מכילה  הרכבים  סדרת  סדרות:  מספר  לצור 

ועד  בסיסיות  מערכות  החל  הרכבה 
שונות.  וממונעות  אלקטרוניות  ערכות 
מתקדמים  הרכבה  לכישורי  ערכות 
או  אלקטרוניות  ערכות  כוללות 
מאוחרים  לגילאים  מיועדות  ממונעות, 

יותר.
מחיר ערכה בסיסית: 44.90 ש"ח

מחיר ערכה מתקדמת: 219.90 ש"ח

ספר ילדים "גשר הקשר" מאת בלינדה 
בן-עטר-קוטלר 

סדרת וולדה בייבי דרמה, מבוססת על תמצית ייחודית 
המופקת משורש נטופית לבנה, מגידול אורגני, אשר יוצרת 

שכבת הגנה סביב עור התינוק ושומרת עליו מפני נזקי 
הסביבה, יובש, שינויי מזג האוויר ומרגיעה אדמומיות 
ורגישות. לסדרה מרכיבים צמחיים ייחודיים נוספים. 

הסדרה אינה מכילה חומרי ריח או בושם ונושאת את תו 
תקן NATRUE.מוצרים נוספים בסדרה: חלב גוף, קרם 

לחות לפנים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 69.90 ש"ח 

(50 מ"ל)

google-קארין אהרון, אמא לשלושה ובלוגרית צרכנות ⋅ להמלצות נוספות חפשו 'מגוון לצרכן' ב

קארין אהרון מחלקת גביעים ומדליות
לחמשת המוצרים החדשים והכי מוצלחים

מנצחת!חמישייה
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רח' לוחמי הגטו 36, כפר גנים, פתח תקווה
03-9192677 ׀ 054-7720300

שעות פתיחה: א‘-ה‘ 06:00-20:00 יום ו‘ 06:00 עד שעה לפני כניסת שבת

מקומות ישיבה חדשים!
מבחר מוצרים של חברת “נוגטין“ 

סנדוויצים, סלטים, טוסטים, שקשוקה, שתיה חמה/קרה ועוד...

גלוטן  ללא  מוצרים   • טבעוניות  ועוגות  עוגיות   • הסוגים  מכל  לחמניות   • לשבת  חלות   •
• פשטידות • ג‘חנון מלאווח • עוגות ליום הולדת • סנדוויצים • סלטים • טוסטים • שקשוקה ועוד...

בס"ד

התחדשנו!

מחכים לכם!מחכים לכם!
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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

דרושים

מטפלות
דרושה  עוז  בנווה  פרטי  לגן 
ואחראית  מנוסה  מטפלת 

תנאים טובים  
שרון: 050-7231080

גנים  למשפחתון פרטי בכפר 
 7:30 משעה  מטפלת  דרושה 

עד 12 כולל שישי  
אורלי: 03-9339041 

050-8859795 

להוצאת ילד בכיתה א' מבית 
אורבך  אורי  ממ"ד  הספר 
אישה/ דרושה  גנים  בכפר 

בחורה לשמירה בביתה משעה 
בימי    16:00 השעה  עד   13:30

שני שלישי ורביעי 
לפרטים נוספים: 052-6142057

ילדים  שלושה  עם  משפחה 
מטפלת  מחפשת  מקסימים, 
לילדים  וסבלנות  אהבה  עם 
החל  יומית  שעות  לשלוש 
העבודה    14 00 מהשעה 
עם  ויצירה  משחק  כוללת 
קלות   בית  ועבודות  הילדים 

ניסיון  לבעלות  עדיפות 
בתחום החינוך  

לפרטים נוספים: 052-6504450

פתח-  גנים  בכפר  ילדים  לגן 
חמה  סייעת  דרושה  תקווה 

ואהבת 
טניה: 052-6441347 

לחודשי החורף דרושה אישה 
פעוט  להסעת  ואמינה  חמה 
דרושה   הבוקר  בשעות  לגן 

רישיון נהיגה- חובה 
לפרטים נוספים: 052-4323759

דרושים כללי
יסודית  בית  עוזרת  דרושה 
בית  לתחזוקת  ומנוסה 
כביסות  סדר,  ניקיון,  יומית: 
שעתיים-שלוש שעות יומיות 

)גמישות בימים ושעות(  
לפרטים נוספים: 052-6504450

ודני  רוני  מאפיות  לרשת 
דקות   5( גבעת שמואל  סניף 
אופה  דרוש/ה  גנים(  מכפר 
למשמרות   ועובדים  לילה 
שכר גבוה ותנאים סוציאלים 
למאפיה  כניסה  מצוינים  

עבודה  סביבת  עם  ביתית 
נעימה  לפרטים נוספים:

בן: 050-7649311 | 
אורלי: 053-3853396

050-7649311

למעודוןהספורט בועז ספורט 
מכירות  אנשי  דרושים  סנטר 
העבודה  שירותיים   אלופים 
)לא  ובסופשים  במשמרות 
בסיס  שכר  בשבת(   עובדים 

+ עמלות 
לפרטים: 052-3747372

מורים פרטיים

לערבית  ב  שנה  סטודנטית 
המזרח  של  וההיסטוריה 
התיכון והוראה מאוניברסיטת 
להעביר  מעוניינת  אילן  בר 
בערבית  פרטיים  שיעורים 
חטיבה  לתלמידי  והיסטוריה 

תיכון  נטע: 054-6591995

גננת ותיקה בעלת תואר ראשון 
וניסיון רב, מכינה ילדים לכתה 

א  אפשרי בקבוצות  
דפנה: 052-43393990

נדל"ן

למכירה: כפר גנים ג, דופלקס 
 210 מושקעת   חדרים   7 גג 
מ"ר + 100 מ"ר מרפסות  נוף 

פתוח  
לפרטים: 054-7985505 

שיווק ביצים טריות חתומות
ממושב אביבים עד לבית הלקוח

יקיר בכפר
יקיר בכפר

SMS ניתן לשלוח
להזמנות: 

ניתן להזמין כל יום עד 14:00 אחה"צ, יום שישי משלוחים עד 13:00

בהזמנת 2 תבניות 30 ביצים:
SMLXL

₪ 18₪ 25₪ 28₪ 32
גודל:

מחיר:

2 ₪ הנחה לכל תבנית1 ₪ הנחה לכל תבנית
בהזמנת 6 תבניות ביצים:בהזמנת 3 תבניות ביצים:

050-2801188

הובלה
בקרור

משלוח חינם
תוך 3 שעות!

הביצים שלנו
ללא סלמונלה

בס"ד

ביצי חופש 30 ביצים 35 ₪ חלב עיזים אורגני 1 ליטר 20 ₪

גורת פומרניאן גזעית בצבע גינגי',
 יפה שובבה וחברותית.
תאריך לידה 7/2016  

הורי הגורה גזעים עם תעודות גזע 
ואילן יוחסין, הורים אלופים.

תימסר לאחר חיסוני גורים, תילוע, 
שבב וכלבת

תינתן הדרכה וליווי  של וטרינר.
לרציניים בלבד! 

למכירה

פרטים נוספים גיא
  050-7529926

3 פעמים בשבוע 
שעות 9:00-19:00 
קו"ח: 08-9704746

  atary2@gmail.com :מייל

דרוש/ה עובד/ת 
לחנות ציינג' בקניון בכפר גנים
דרוש/ה עובד/ת 
לחנות ציינג' בקניון בכפר גנים

www.neomiezer.co.i  ׀ l קופלמן אברהם 10, (נווה עוז) פתח תקווה ׀ 052-3929793  ׀ 

הטבה לקוראי עיתון כפר גנים

רץ
 מ

ש
וד

בח
ש 

מו
מי

*ל
ה 

ר ז
וב

ש
ת 

צג
 ה

עם
ת 

מי
פע

ד 
 ח

בה
הט

*
בד

בל
ם 

שי
חד

ת 
חו

קו
לל

ש *
רא

 מ
ור

 ת
נת

זמ
בה

*

*

הטבה לקוראי עיתון כפר גנים

בר
במ

 נו
ש

וד
בח

ש 
מו

מי
*ל

ה 
ר ז

וב
ש

ת 
צג

 ה
עם

ת 
מי

פע
ד 

 ח
בה

הט
*

בד
בל

ם 
שי

חד
ת 

חו
קו

לל
ש *

רא
 מ

ור
 ת

נת
זמ

בה
*

קופלמן אברהם 10, (נווה עוז) פתח תקווה ׀ 052-3929793
www.neomiezer.co.i l

*



www.kfarganim.co.il47עיתון כפר גנים  גיליון 81  נובמבר 2016 

יקיר ונה  

אב השנה: האם 50 סנט איים לרצוח את הבן 
שלו?

הראפר העצבני העלה לחשבון האינסטגרם שלו פוסט מעורר 
מאיים  הוא  כי  להאמין  לגולשים  שגרם  דאגה 
כבר  בסכסוך  מצוי  הוא  עימו  בנו  את  לרצוח 
קרוב לעשור. הבן מצידו השיב לאיום המרומז 
לי  יקרה  "אם  וכתב:  משלו  בפוסט  אביו  של 
זה, טמבל".  מי עשה את  יידעו  משהו, לפחות 

רק אהבה.

קים קרדשיאן בונה בונקר בעלות של מאה 
אלף דולר באחוזת המיליונים שלה

בשבועות שעברו מאז השוד האלים שחוותה בפריז, קים חווה 
הכוללים  טראומה  פוסט  של  תסמינים  שלל 
חרדה, פאניקה וחוסר יכולת לישון או לתפקד. 
קים   ,24/7 מאבטחים  צי  שגייסה  אחרי 
ממשיכה לוודא שלעולם לא תמצא את עצמה 

בסיטואציה מפחידה שכזו שוב.

ריהאנה מחפשת רקדנית שלה שנעלמה
מוקדשים  כלל  בדרך  מפורסמים  של  אינסטגרם  חשבונות 

אתמול  שלהן  הנוצצת  התדמית  לתחזוק 
כדי  שלה  באיסנטגרם  השתמשה  ריהאנה 
חיים.כך  הצלת  אחר:  חשוב  דבר  לקדם 
שביקשה. להפיץ את הבשורה על העדרותה 
קוויגלי, שנעלמת מאז  של  הרקדנית שירלין 

יום ראשון בבוקר.

על מנת לצפות בכתבות המלאות של מיטב הכתבים, 
 QR code -צפיה בקליפים והאזנה לשירים– סרקו את ה

שבאייטמים דרך אפליקציית ה- QR  code reader הניתנת 
 App store-וה Google play  -להורדה חינם דרך ה

בידור ומוסיקה

קים מסתגרת

ריהאנה מחפשת

CENT 50 מסתבך
כותרות החודש המובילות 
מאתרי חדשות הבידור המובחרים

להתפתחות המלאה

לכתבת הוידאו
לכתבה המלאה

לצפיה בקליפלכתבה המלאה

YakirVanaMusic@gmail.com

תר
 כ

ור
יא

 ל
ם:

לו
צי

13: "גוף מושלם, שפתיים של מלאך,  בן  ילד 
רוצה רק יותר"

שחרר  מסיקה,  אבי  של  החדשה  התגלית  ה-13,  בן  קרסין  עומר 
בקרוב.  שיצא  שלו  הבכורה  אלבום  מתוך  ראשון  סינגל  השבוע 

כותרות  לעצמן  שעשו  ביטי,  קירל ועדי  כמו נועה 
הצעיר,  לגילן  פרובוקטיביים  שירים  בזכות 
וכוריאוגרפיה  בקליפים  חשופות  תלבושות 
לתשומת  יזכה  קרסין  שגם  נראה  פרובוקטיבית, 

לב גדולה במיוחד לאור גילו הצעיר.

עבודות  חודשי  לארבעה  נידון  פרץ  משה 
שירות על עבירות מס

לאחר שהורשע במסגרת עסקת טיעון בהעלמת הכנסות בגובה 
2007-2009 והרשות כי דרשה כי  של כ-מליון שקלים בין השנים 

דין  גזר  משה  השבוע  קיבל  בכלא,  יישב  הוא 
של 4 חודשי עבודות שירות. תגובת משה פרץ: 
"יצאתי מחויך, זה הסתיים בעבודות שירות, כמו 

שמברכים על הטוב נברך גם על הרע".
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תוספות: אורז, תפו"א, פירה, ספגטי, תפו"א ברוזמרין, 
בטטה, כרוב מאודה, ירקות מוקפצים, גזר צימעס ועוד.  

בס�ד

ר כש
ן! 

וכ
 מ

כל
או

וה �מה יש לנו
  בתפריט?�

עוף בגריל

כשר בהשגחת הרבנות פ''ת | כל סוגי הבשר כשרים למהדרין | הירקות גוש קטיף ללא חשש חרקים
מול הכניסה לשוק, הברון הירש 8, פ"ת. 03-9317762

ועוד...ועוד...ועוד. בתאבון!
מתקבלות הזמנות לאירועים


