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*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 עוקבת אחרי רות קוליאן מהיום שראיתי אותה בתוכנית 
הבוקר לפני שלוש שנים  משהו בכוחות שלה סימן לי שנושא 
שלה  שהמלחמה  האמנתי  בדמה   החרדיות  הנשים  מאבק 
אמיתית ושהיא תעשה היסטוריה  אז שירן רובינשטיין נפגשה 
איתה לראיון  קראתי אותו חסרת נשימה  היה לי קשה להכיל 
את כל הקושי שמלווה בחורה בת גילי  היא גרמה לי לעשות 
היא  בחיים   שלי  ולדרך  שלי  לילדות  מחודשת  מצב  הערכת 
שאפשר  נמוכים  הכי  למקומות  הגיעה  פנימיות,  ילדת  הייתה 
לסגור בהם נערות סוררות  והיא צמחה והתחזקה, ולאט לאט 
ילדים  ארבעה  עם  דין  עורכת  היא  היום  פורחת   אפילו  היא 

ומלאך, למודת טרגדיות ומאבקים  
סולומון  לימור  לבי השבוע     נוספת צדה את תשומת  אישה 
ויסבלום ז"ל  מודעת אבל בגדר גן הילדים שלחה אותי לברר 
מי היא האישה שלא הכרתי בבניין ליד  תחושת החמצה מילאה 
את גרוני  היא הייתה לוחמת צדק עבור ילדי פנימיות ונוער 
עובר חוק, בדיוק מהסוג שרות קוליאן הייתה צריכה בחייה כדי 
לשנות את הגורל שנכפה עליה  "כל מה שילד צריך זה מבוגר 
מסוג  בדיוק  היא  רות  קרליבך   הרב  אמר  בו"  שיאמין  אחד 
הנערות שלימור ז"ל נלחמה עבורן והאמינה בהן  אני מזמינה 
אתכם לקרוא על מלחמתן המבורכת של שתי נשים נפלאות 

אלה להעצים מגזרים חלשים ולסייע להם לצאת לעצמאות 
חג עצמאות שמח! 

קריאה מהנה,
 אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com

לילך שגב
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איפור קבוע בשיטת השיערה
לגבות יפות וטבעיות!

שמי דנה גינת
מורה ומומחית באיפור קבוע בשיטת השיערה

מיקרובליידינג | פודרה למעלה מ-10 שנים
מזמינה אותך לייעוץ חינם להדמיית הגבה

חייגי עכשיו! 050-4-30-90-53

פוחדת לעשות איפור קבוע
חוששת ממראה לא טבעי? מכאב?

יש לך איפור קבוע ישן ודהוי?

dana ginat - הכנסו לפייסבוק      מאסטרית לאישור קבוע

איפור קבוע ׀ גבות ׀ מילוי ותיחום שפתיים ׀ אייליינר 
׀ הבהרת  ׀ טיפול בצלקות  ׀ אקנה  ׀ טיפולי פנים 
מתקדם במיכשור  בקמטים  טיפול  ׀  כתמים 
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יו"רה ומעדכן

טקס יום השואה בסימן מרד גטו ורשה, נערך במתנ"ס בהשתתפות כל גווני 
הקשת של קהילת כפר גנים, והיה מרגש ועוצמתי מתמיד

טקס קהילתי לזכר השואה והגבורה במתנ"ס בעולמות

בטיחות בסביבת 
בתי הספר

מתי תליתם לאחרונה 
מודעה על לוח 

מודעות?

חורשה עירונית

פח אשפה מוטמן

יסודיים בוער בי   נושא בטיחות בכבישים סובבי בתי ספר 
כיו"ר ועד השכונה, טיפלתי בנושא זה מול בתי הספר בשכונה 
ומול מקבלי ההחלטות בעירייה  העליתי לסדר במועצת העיר 
הבטיחות  נושא  כל  ללימוד  הספר  לבתי  תקציב  להוסיף 
בתנועה, נהיגה בטוחה, התנהגות נכונה בכבישים ורכיבה על 
אופניים  אך לדאבוני ההצעה נפלה על אוזניים ערלות  למרות 

זאת ההצגה הגיעה לוועדת בטיחות אך שם קברו אותה 
ברחובות  ממוקדמים  עוז:  ונוה  ביאליק  הדר,  הספר  בתי 
והתנהלות  בטיחות  משמרות  האטה,  פסי  במקום  ראשיים, 

בטוחה וטובה  
הכניסה  מול  ממוקמת  הספר  לבית  הכניסה  כנר:  אלימלך 
לחניון המרכז המסחרי "חביב"  והסכנה מתמדת לאור נסיעת 
משאיות וחסמת שדה הראיה  על אגף התנועה לסייר במקום 

ולהציע פתרונות על מנת לשמור על בטיחות התלמידים 
לאורך  עומר  דבורה  הספר  בית  הוקם  השנה  עומר:  דבורה 
הטיילת, על קרני רחובות נקאש, ישראל עידוד ויגאל מוסינזון  
רחוב מסוכן מאוד לאור הנסיעה המהירה של הנהגים ברחוב 
את  החוסמים  ואוטובוסים  משאיות  וחניית  האטה  פסי  ללא 
שדה הראייה  הנהגת ההורים וועד השכונה דרשו התקנת פסי 
כבדים  רכב  לכלי  חניה  איסור  המורה  והצבת תמרור  האטה 
מתקינים  לא  בו  יום  כל  עיניים,  בכליון  לכך  מצפים  ואנו 

ומעכבים את ההתקנה הוא יום מסוכן 

המודעות  לוחות  את  מכיר  לא  מי 
מהקמתה?  המדינה  את  שמלווים 
עגולים וגדולים, מרובעים, מלבנים, 
מבטון, ברזל או מעץ? מתי לאחרונה 
התקרבתם לבחון את המודעות על 
עומדים  השכונה  ברחבי  הלוח? 
רבה  בעליבות  המודעות  לוחות 
רלוונטיות   לא  מודעות  ועליהם 
מודעות על ארועים לציבור שאינו 
קרועות  מודעות  בשכונה,  מתגורר 
מנקים  אין  שנים  לאורך  ודהויות  
ומרוקנים את הלוחות ואלו משווים 
סלמס   של  מראה  היפה  לשכונתנו 

תושבי השכונה ניזונים ממקורות ידע רבים ובעיקר מאתרי 
הוצאתי  כתובה    ועיתונות  החברתיות  רשתות  אינטרנט, 
ברחבי  המודעות  לוחות  את  להוריד  הפיקוח  לאגף  בקשה 

השכונה 

זה לא סוד שבמערב השכונה קיימת צפיפות איומה, פקקי 
תנועה, מחסור במקומות חניה ומבני ציבור רבים: גני ילדים, 
בית ספר ומגרשי משחקים והבנייה עדיין בעיצומה  לאחרונה 
מאכל/חורשה  יער  של   רעיון  לקדם  השכונה  לוועד  הוצע 
עירונית באזור מערב השכונה  ככל שדשנו ברעיון כך הוא 
מצא חן בעינינו יותר ויותר כשמדובר על שטח מגודר עם 
ניהול של תושבי המקום, פינת חמד ירוקה איכותית ובריאה 
לרווחת התושבים  חפשו בגוגל "חורשה עירונית"  והצטרפו 

לגרעין המארגן בטלפון:  050-5332540

טקס יום השואה הקהילתי התקיים גם השנה בסימן מרד גטו וורשה בהשתתפות עשרות חברי קהילת כפר גנים מקטנים עד 
גדולים, דתיים לצד חילונים, רקמה אנושית אחת גדולה שכיבדה במעמד את ניצולי השואה שהוזמנו להדלקת המשואות 

בטקס בהנחיתו של משה ליוש הופיעו חבורת הזמר "זמרת גנים" וחבורת הזמר "עולמות" בניהולה 
המוזיקאלי של סיון דרזי, מקהלת הילדים של בית הספר "הדר" עם המנצחת אילנה גרינברג  עוד 
הפליא בשירתו הזמר ישראל פרנס שנשא תפילה לשלום המדינה, והנערה ליבי קנר שרה ברוך את 
השיר "תחת זיו כוכבי שמיים"  ובהמשך קבוצת תאטרון "אידאה עולמות" של הבימאית שרית זיאד, 

המחיזה מופע קצר ומרגש 
בעת הוזמנו ניצולי שואה לטקס הדלקת משואות, לא נותרה עין אחת יבשה באולם  בתום הטקס 

נפרש דגל ישראל לכל אורך האולם ע"י המשתתפים והילדים לצלילי שירת התקווה 

הטקס המכובד שהפך למסורת במתנ"ס "עולמות" נכתב, נערך והופק במקצועיות רבה ע"י מנהלת 
המתנ"ס דרורה קולסקי 

פח גדול שאמור לשמש את בית הספר דבורה עומר, הותקן 
בסמוך לבתי התושבים ברחוב ישראל עידוד  תושבי הרחוב 
עם  במקום  פגישה  תואמה  מכך   רוחם  מורת  את  הביעו 
התושבים, פקחי מנהל הנדסה, מנהל האזור מטעם התברואה 
וצדוק בן משה  בתום הפגישה הוחלט בשיתוף אב הבית של 
בית הספר, להעביר את הפח לחזית בית הספר, במקום הכי 

נגיש והכי רחוק מבתי התושבים  
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דב נולד בקומיטיצה צ'כוסלובקיה למד ועבד כחשמלאי  ב-1943 
נשלח למחנות עבודה וריכוז, וכעבור שנתיים שוחרר ממחנה 
ולמד באופן  הריכוז מטהאוזן  בתום המלחמה עבד כחשמלאי 
פרטי ציור וגרפיקה  ב 1949 עלה לישראל, והיה למורה מקצועי 

למקצועות החשמל בבית הספר "עמל"  
את הכשרתו האומנותית כצייר וכפסל ,רכש במשך שנים רבות 
מציירים ומפסלים ישראליים ידועים כמו: צבי שור, האמן שלום 

גור-אריה, והצייר אילן בריאן 
בפיסול,  בעיקר  ומתבסס  ומורכב  מגוון  יצירותיו  תחום 
קינטי  בפיסול  זאת  והביע  לרגשותיו,  דרור  נתן  בעבודותיו 
שונות,  ממתכות  עשויות  כלל,  בדרך  יצירותיו  וסביבתי  
דורשות מעורבות ותגובה מהצופה  דב היה חבר פעיל בעמותת 

אמני פתח תקוה, וחבר באגודת אמני המיניאטורות בישראל 

מוריה  וגני  רויאל  למלונות  בכניסה  קבע  דרך  מוצבים  פסליו 
ובחצר בית  בים המלח, בחצר שגרירות סלובקיה בתל אביב, 

מגוריו ברחוב הרצל 51 בפ"ת 

התערוכה נערכה ביוזמת ילדיו ומשפחתו, ובסיועה של שרה רז 
האוצרת ויו"ר עמותת אומני פתח תקווה 

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה

חגיגת המימונה היא כבר מזמן לא חגיגה למרוקאים בלבד.  והשנה 
נערכה חגיגת מימונה המונית במועדון הפאצ'ה שעוד תהפוך למסורת

בשבוע שעבר התקיימה תערוכה במלאת שנה לפטירתו 
של האמן דב פרייוירט ז"ל ביוזמת ילדיו ומשפחתו

"תירבחו ותסעדו" במועדון הפאצ'ה

תערוכת האמן 
דב פרייוירט ז"ל )1921-2016( 

ב"ציפור הכחולה"

חנגל  אורן  פתח  המרוקאית,  המסורת  כמיטב  המימונה  בחג 
הבעלים של מועדון הפאצ'ה, את דלתות המועדון לכל  כאלפיים 
איש פקדו את המועדון, התארחו, אכלו, ושתו כיד המלך  זמרים 
והנעימו את אווירת החג  בין האורחים  שהוזמנו לאירוע שרו 
בן  צדוק  גרינברג,  רמי  המועצה  בחברי  גם  להבחין  היה  ניתן 

משה, אורי אוהד ואיציק ישראל 
חסותו  שפרש  והיחיד  האחד  סעדון  משה  ניצחו  האירוע  על 

המדהים שעבד קשה עד לדקה האחרונה,  שרון ג'ורג'  המלאה, 
על  מועד  מבעוד  שעמלה  ומתוקים  האישה  תקווה  בר  דליה 
הכיבוד המתוק והכינה את המופלטות לעיני האורחים, וכמובן 

אורן חנגל שניצח על התזמורת בהרמוניה מושלמת 
מועדון הפאצ'ה הפתח תקוואי שכבר יצא שמו למרחקים בזכות 
מסיבות פורים המוצלחות לתושבי כפר גנים מקווה שגם חגיגת 

המימונה תהפוך למסורת  

מזל טוב לאלון חכמון 
שחגג יומולדת חמישים!  

אלון כתב מחונן ואיש שיחה מדהים  בשיחות עימו אני מופתע 
בכל פעם מחדש מכמות הידע שלו על ההיסטוריה של העיר  
אקטואליות  כתבות  כותב  והוא  כתיבה  ביכולת  ניחן  אלון 
אלון  ואושר  בריאות  הרבה  אז  גבוהה   ברמה  וחדשותיות 

ושנמשיך ליהנות מהכתבות שלך 
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ונדליזם בקניון גנים

במצלמות האבטחה של קניון גנים נצפו נערים ונערות שוהים 
בקניון לאחר שעות הסגירה תוך פתיחת המחסומים החוסמים 
את הכניסה  הנערים צולמו משתוללים עם אופניים חשמליים 
תוך כדי סכנה לשבירת חלונות הראווה, כשהם נכנסים יחדיו 
לתאי הבנקים תוך גרימת נזקים לדלתות, כשהם שולפים כסאות 
ושולחנות נעולים ממתחם רולדין ועוד  מהנהלת הקניון נמסר, 
כי בכוונתם להגיש תלונות למשטרה עם העדויות המצולמות   

תשתיות אינטרנט מהיר בשכונה

ופתיחת  קידוחים  על  נקאש  מרח'  תושבים  פניית  בעקבות 
ועד  כנציג  סיור  במקום   - ערכתי  הרחוב,  לאורך  המדרכות 
השכונה   בסיור קיימתי שיחה עם החברה הפרטית המבצעת 
בשטח הטמנה של כבלים אופטיים עבור חברת פרטנר, לצורך 
רישוי  לאגף  בכתב  פניתי  לבניינים   מהיר  אינטרנט  חיבור 
להניח תשתית  לפרטנר  אישור  ניתן  האם   - ופיקוח בשאלות 
עם  מתואם  הנושא  האם  הציבוריים?  בשטחים  מסחרית 
התושבים? האם כל חברת תשתיות מסחרית שמעוניינת להניח 
ולהטמין  המדרכות  את  אישור  ללא  לפתוח  יכולה  תשתיות 
או  אחד  לזוכה  כדין  מכרז  בוצע  האם  שלה?  פרטי  ציוד  בהן 
שכל חברה החפצה בכך תפתח מחדש את המדרכות בשכונה?                                                                                              
לאחר פנייתי נשלח מפקח אזורי, בדק את הנושא מול החברה 
המבצעת ומסתבר שיש לפרטנר אישור מאגף דרכים בעירייה 
התקבל  טרם  שאלותיי  ליתר  זאת  עם  יחד  העבודה   לביצוע 

מענה 

    

סכנה בטיחותית בירידה מרחוב מייזנר 
למתחם הקוטג'ים ב"משולש"

ארבעה  בניית  הסתיימה  והעצמאות  מייזנר  הרחובות  בצומת 
קוטג'ים צמוד לשטח ציבורי-עירוני, שאינו מפותח ואשר משמש 

דרך גישה למתחם הקוטג'ים ב"משולש" )רחובות: ימין שושן, 
זמירות וניגונים(  כעת דרך גישה זו שבורה לגמרי ומהווה סכנה 
בטיחותית לעוברים בה  פניתי לעירייה בבקשה להעלות לסדר 
היום את סיום הפיתוח במקום וסלילה מחדש של שביל הגישה 

עדכון התקדמות פרויקטים - 
הספרייה ברח' נקאש והגינה קהילתית

אישרו  בעירייה  ונוף  גנים  ואגף  שכונות  אגף  קהילתית:  גינה 
את מיקום הגינה הקהילתית סמוך לגינת הכלבים ברחוב נקאש  
המיקום נבחר בזכות זמינות תשתיות מים ותאורה ובשל היותו 
מגודרת  נטוע  סוכם שהגינה תהיה  ולא  מגורים  מרוחק מבתי 
ותספק  מחסן  במקום  תקים  והעירייה  ומנעול,  שער  מאחורי 
התנדבו  תושבים  שמונה  חודשי   ותקציב  צמחים  עבודה,  כלי 
נסגרו,  הקצוות  שכל  אף  על  וההפעלה   ההקמה  בצוות  להיות 
במשך חודשיים לא חלה התקדמות בנושא  לפני חג הפסח אגף 
גנים ונוף ביצע אומדן עלויות  ובאגף שכונות פועלים להשגת 
התקציב הדרוש  אני רואה חשיבות רבה בקידום הנושא, אשר 
מעבר לערך החינוכי של אהבת הטבע ועבודת האדמה, יתרום 
לקירוב  התושבים, ליצירת  קהילה מגובשת, ונוכל לקיים בה 
אירועים קהילתיים כגון: קבלת שבת, אירועי שתילה עונתיים 

וכו' 

ולחצים  פעילות  של  ארוכה  מסכת  לאחר  "אליפים":  ספרית 
בניסיון לקדם הקמת ספרייה במערב השכונה על פני כל הקומה 
כחצי  של  עיכוב  ולאחר  נקאש,  ברח'  הציבור  במבנה  השנייה 
שנה מהלו"ז המתוכנן, אני שמח לבשר שהספרייה מהמתקדמות 
והיפות בסוגה מוכנה! הספרייה כבר כוללת תכולה של ספרים 
בגאון  מתנוסס  שמה  את  המבשר  והשלט  שונים,  עיון  וחומרי 
שטרייט-וורצל   אסתר  ע"ש  "אליפים"  ספריית   בחזיתה: 

כעת נותר רק להמתין בסבלנות לפתיחה הרשמית 

דורון קורן-דובר ועד כפר גנים ג' ערוצי תקשורת ועד רשויות 

WHATS UP?
גינה קהילתית בהמתנה לגאולה, תשתיות או לא להיות, נערים 

ונערות משתוללים בקניון גנים והספרייה היפה בהמתנה לפתיחה

עבודות להנחת כבלים אופטיים בשכונה | צילום: דורון קורן

הספרייה ברחוב נקאש | צילום: דורון קורן
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madlan.co.il לפי אתר מדלן
מאי 2017, ממשיכים להוביל

את שוק הנדל“ן  בכפר גנים ג‘
עם עובדות לא מתווכחים!!

בזליגבס דופלקס, 6 חד‘, 3,050,000

 במדורגים בדוד אבידן, 4 חד‘, ק“ג, מושקעת

בחיים זכאי, דופלקס/פנטהאוז + 100 מ“ר מרפסות בדגניה                5 חד‘ חדשה, קומה 14  

במשה נקאש, 5 חד‘, ק“ד + מחסן צמוד בעמנואל זמיר, 4 חד‘, גדולה ומסודרת

 ביוסף נקר, דופלקס/פנטהאוז, 6 חד‘בפרדס, 5 חד‘, ק“ב, 3 כ“א + מחסן

 בישראל עידוד, מיני פנטהאוס 6 חד'

  בישראל עידוד, 5 חד‘, ק“ה + יחידת מתבגרבליפשיץ, דופלקס פנטהאוס 6 חד‘ 

(SPACE)    
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מדור חינוך

בין מאות המסעות שמקיים במהלך 
ריגש  ישראלי,  מסע  ארגון  השנה 
שנערך  ישראלי"  "מסע  במיוחד 
לתלמידי י"א בתיכון אמי"ת כפר 
גנים בפתח-תקוה  לשכבה המונה 
הצטרפו,  תלמידים  ממאה  למעלה 
כחלק בלתי נפרד, כיתת תלמידים 
הנמצאים  מיוחדים  צרכים  בעלי 
הלומדים  האוטיסטי  הרצף  על 
צעדו  התלמידים  כל  בתיכון   יחד 
במרכזי   התנדבו  הארץ,  בשבילי 
גיל הזהב ברחבי העיר באר שבע 
בירושלים   השבת  במהלך  ושהו 
מהמסע,  חלק  היוו  התלמידים 
שחלקו היה קשה פיזית והשתלבו 

האתגרי  נפרד מהשבוע  בלתי  חלק  המהווים  מעגלי השיח  בכל 
מהם  אחד  כל  האישי של  ולבירור הקשר  אישית  להעצמה  הזה 

לעם לארץ ולמדינה  
השתתפות בני נוער בעלי מוגבלות במסע, השפיעה לטובה על 
כלל התלמידים שהעידו שההיכרות האישית במסגרת שבוע המסע 

שברה חומות של סטיגמות ודעות 
קדומות וחינכה לערכים שהשפיעו 
על התנהגותם של כלל התלמידים  
מנגד, התלמידים בעלי המוגבלות 
המסע  שבוע  במהלך  התנסו 
הרחיבו את  נורמטיביות,  בחוויות 
התמיכה  ומעגלי  ההכרות  מעגלי 
כמו  חברתיות   מיומנויות  ורכשו 
במסע  המשתתפים  חבריהם  שאר 
עוצמתיות,  חוויות  סדרת  עברו 
אינטנסיביות ומעצבות זהות דרך 
אתרים,  אנשים,  עם  מפגשים 
המחברים  שיח  ומעגלי  מסלולים 

אותם לעם לארץ ולמדינה 
אורי כהן, מנכ"ל "מסע ישראלי": 
לעיצוב  חשוב  מסע  הינו  ישראלי'  'מסע  הפיזי,  למסע  "מעבר 
הזהות האישית של בני הנוער בקשר שלהם לעם לארץ ולמדינה  
החוויות  את  מעצימים  מיוחדים  צרכים  בעלי  עם  מסע  שילוב 
האישיות ומאפשרות הכרות הדדית עם השונה, עם האחר תוך 

גילויי יכולת הכלה גלויית לב" 

"דבורה  הספר  שבית  ומהערכים  בקהילה  מהמעורבות  כחלק 
עומר" מנחיל לבאי שעריו, התקיים בחודש שעבר בבית הספר 
"יריד האור"  כל הכנסותיו של היריד הן תרומה לעמותת "שמחה 
משפחותיהם   ובבני  חולים  בילדים  ותומכת  המסייעת  לילד", 
דוכנים  שהפעילו  הספר  בית  ותלמידי  משפחות  התנדבו  ליריד 
מגוונים: דוכני מזון מקוריים, דוכן יצירה, יופי, ספרים, ועמדה 
לתרומת דם  בין הדוכנים פעל גם מתחם תחנות ספורט שהופעל 
שירה  לספורט  המורה  בהנחיית  הספר  בית  תלמידי  באמצעות 
פרי  פינוק,  שוברי  עשרות  בהגרלת  נחתם  היריד  פרייליך  
תרומתם ונדיבות לבם של הורי בית הספר, ובהם שוברים לסטנד 
אפ, לארוחות זוגיות, סוף שבוע במלון ועוד  עם רדת החשכה 
עדיין שקק היריד בעשרות תושבים שנהנו מהאווירה הקהילתית 

הקסומה שליוותה את האירוע 

"שמחה  לעמותת  שנתרמו  ש"ח  אלף  מ-26  יותר  נאספו  ביריד 
לילד"  העמותה פועלת בפתח תקווה ושמה דגש על ליווי אישי 
של הילדים בתהליך האשפוז והשיקום, ובניית סביבה חברתית 
לילדים  הצלחת היריד הינה פרי עבודה מאומצת ומשותפת של 
ועדת קשרי קהילה מהנהגת הורי בית הספר בליווי המורה ג'ניפר 

אלמוג, וקהילת בית הספר  

"מלאו את ימיכם במעשים של נדיבות, יש מטרה לנדיבות. 
יש משמעות למאות המעשים הקטנים של נתינה שיש לנו 
הזדמנות לעשות מדי יום. האדם שמפיק את התועלת הרבה 

ביותר מהנתינה אינו המקבל אלא הנותן". 
ויקטור פרנק, "האדם מחפש משמעות"

• ג'ניפר אלמוג

תלמידים מתיכון אמי"ת כפר גנים ב"מסע ישראלי"

"מסע ישראלי"- תיכון אמי"ת כפר גנים שילב
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסע

לרגל יום המודעות לאוטיזם שצוין השבוע יצאו תלמידים, על הרצף האוטיסטי, 
"למסע ישראלי" השתתפו בכלל הפעילויות במהלך השבוע שכללו מסע פיזי, 
התנדבות במרכזי יום לקשישים, במעגלי שיח להעצמה אישית ובירור הקשר 

האישי לעם לארץ ולמדינה

יריד האור בבית הספר 
"דבורה עומר"

26 אלף ש"ח נאספו באחר צהריים אחד של 
נתינה. מאות תושבי השכונה פקדו את היריד 

ונהנו מהפנינג שכולו אור ונתינה
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מקצת הנכסים הבלעדיים בכפר גנים

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

דורית אוליבר
054-7300527

כפר גנים ב'

www.remaxpt.co.il

שי לייכטר 
054-2750750

כפר גנים

כפר גנים ג'

אילנית בניטה
054-8192007

כפר גנים ג'

עוצמהעוצמה

במגדלי ספייס! דירת 5 חד' 
ק"16! מושקעת! נוף עוצר 

נשימה, מחסן וחניה

בלעדי

דוד כדורי
054-7159440

בת גנים ונווה עוז

חניתה ילין 
 054-4723517

כפר גנים ב'

ביוסף נקר
 דירת 5 חד', 2 מ. שמש 
סוכה! מחסן ענק ו-2 חניות

בלעדי

בכץ דופלקס 5 חד' 
ק11! נוף מרהיב, מ.שמש 

+ גג!

בלעדי

בכפר גנים א' בדגל ראובן!
דירת גג 5 חד', 

מעלית וחניה    

בלעדי

מדלן בדק וקבע - רימקס עוצמה - המוביל בפתח תקווה
יותר נכסים, יותר קונים, מכירה יותר מוצלחת בשבילך!

זהבה שמי 
052-6309300

כפר גנים א'

בבן צבי! 6 חד' 
ק4, ח.כושר, בריכה! 

בניין מפואר

בלעדי

בפלדמן דירת 3 חד' 
ק"3, משופצת אדריכלית, 

מ.שמש מעלית, חניה

בלעדי

דו משפחתי בבת גנים 
באבא אחימאיר!

מגרש 320 מ"ר, בנוי 7.5 חד' 
200 מ"ר

בלעדי

דו משפחתי בנווה עוז 
בקופלמן! 

מגרש 250 מ"ר, 6 חד' בנוי 
180מ"ר

בעצמאות עורפית, 
דירת 6 חד', ק"2, שקטה, 
יח' מתבגר, מחסן וחניה

בלעדי

במסקין דירת 3 חד' 
ענקית 112 מ"ר! יח' הורים, 

מ.שמש, מעלית וחניה 

בנקאש 5 חד' ק" 7
מושקעת!! מ.שמש 20 מ"ר! 

מחסן ו-2 חניות   

בלעדי

בנקאש פנטהאוז ענק 
ומושקע 268 מ"ר בנוי, 

100 מ"ר מ. שמש 

בלעדיבלעדי

שרון כהן-לב 
054-4779422

כפר גנים ג'

דירת השבוע!
בלעדי

בלעדי
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שבוע חמ"ד נפתח בכל האשכול בהכנת דגלים ושלטים שקישטו 
את הגנים והמתחם, נתלו פרחים עם תמונות כל הילדים ואלו 
שרו את המנון החמ"ד  ואילו במתחם בן גוריון: גנים אוח, צוקית, 
שלו ותפוחית חברו לפעילות משותפת ומעשירה  הגנים אירחו 
זה את זה להנאתם הגדולה של הילדים: ערכו תפילה משותפת, 

למדו ריקודי עם, ספרו סיפורים  לכבוד הפסח ועוד  
סיפורים  סופרו  השנתית,  הדמות  על  הלימוד  במסגרת  בנוסף, 
על דמותו של הרב שלמה גורן, הרב הצבאי הראשון של מדינת 
דמותו  על  והלימוד  הרבים  מהסיפורים  יוצא  כפועל  ישראל  

אט  אט  שהפכה  שיחה  לצה"ל   השיחה  נסובה  גורן,  הרב  של 
ההורים,  של  מדהים  פעולה  בשיתוף  הגנים  ארבעת  לפרויקט  
הילדים והצוותים, אספו מצרכים לחיילי צה"ל באמצעות עמותת 
"לוחמים למען צה"ל"  נאספו שפע של מצרכים, הילדים כתבו 

מכתבים, ציירו ציורים וגילו התלהבות רבה  
אין ספק ששיתוף הפעולה של כל הגורמים הביא שמחה גדולה 
הן לילדים המתוקים והן לחיילים שקיבלו את המשלוח  מתחם 
לפעול בשיתוף פעולה מתוך  להמשיך  לעצמו  גוריון מאחל  בן 

אחווה, אהבה ושמחה 

צרכנות  לנושא  הוקדש  הפסח,  לחג  שקדם  הצהרון  בשבוע 
הצהרון  ילדי  נחשפו  המגוונות  הפעילויות  במסגרת  נבונה, 

למושגים: 
'צרכנות נבונה', 'כסף', 'רווח והפסד', 'יזמות, שיווק ומכירה ' 
באירוע  שלמדו  את  הילדים  יישמו  המושגים  הבנת  לאחר 

מיוחד במינוי - "העסק הראשון שלי" 

משלב  החל  למכירה:  מוצרים  השבוע  במשך  יצרו  הילדים 
התכנון ועד שלב הביצוע תוך חשיבה על הפרטים הקטנים, 
על מנת שהמוצרים יצאו בצורה מדויקת ומושלמת  לאירוע 
הוזמנו הורי ילדי הצהרון, אשר קיבלו בכניסה ליריד "כסף" 
ועמו רכשו מדוכני הכיתות מוצרים פרי דמיונם של הילדים 

ומטעמים מעשה ידיהם  היה ססגוני, צבעוני ומיוחד! 

חמ"ד של חינוך 
במתחם בן גוריון

"העסק הראשון שלי"

• שגית רוזינקוביץ – מובילת אשכול כפ"ג

• הודיה חיימי, מנהלת צהרון "המשכיל" דבורה עומר

במסגרת שבוע החמ"ד והחינוך שהתקיים 
בחודש מרץ, חברו ארבעת גנים במתחם 
הנה  הכותרת:"  תחת  משותפת  לעשייה 
יחד"  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה 

ואספו מצרכים לחיילים

רגע לפני חג הפסח צהרון "המשכיל" קיים יום שיא בנושא יזמות עסקית 
בבית הספר  "דבורה עומר"
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 5 חד' ק.2 במייזנר,מרווחת, מוארת ומאווררת, 
4 כיווני אויר, ללא קירות משותפים,  יח' 

מתבגר/אירוח/עבודה ו- 2 חניות 

4 חד' ק.1 חדשה, מרפסת 24 מ"ר 
סוכה, סטנדרט גבוה, מיזוג,2 חניות 
ומחסן. כניסה 7.17             

למכירה

למכירה
ד.גן 6 חד' חדשה וגדולה 150 מ"ר 

במיקום מעולה, גינה 200 מ"ר,
 2 חניות ומחסן בגינה, 

כניסה: 7.17   

למכירה

4 חד' ק.4 בבנין בוטיק ברח' הפרדס
3 כ"א, מרווחת, מוארת ומאווררת

2 חניות מקורות ומחסן צמוד

למכירה

דורון קורן: 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

משרד בוטיק לנדל"ן היחיד בכפר גנים ג'

6 חד' ק.3 במסקין מפוארת ומאובזרת ברמה 
גבוהה, מיזוג חכם, שתי חניות נפרדות ומחסן

6 חד' ק.1 בנריה ענקית 160 מ"ר להשכרה 
כולל 2 מרפסות, 2 חניות ומחסן 

5 חד' ק.3 בבן גוריון כולל 2 חניות 
ומחסן בבניה מקבלן איכותי 

בבעלות דורון קורן, יליד 1960, נשוי+3
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים

תושב כפר גנים ג' מהקמתה ופעיל ציבור
9  שנות נסיון בייעוץ ושיווק נדל"ן

7 שנות התמחות בכפר גנים ג'
מאות לקוחות ועשרות מוכרי ורוכשי דירות מרוצים (המלצות באתר)

רוצה למכור דירה?
לפני שמפרסמים מצלצלים לקבלת ייעוץ 
מקצועי ואישי ממומחה מקומי 

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

נמכרה! נמכרה!

דופלקס נדיר: 3 חד‘ למטה ו-3 
למעלה לנוחות מירבית, יח' 
מתבגר, 3 מרפסות, 2 חניות 
נפרדות ומחסן. כניסה 8.17

למכירה

·  ד. גן 4 חד'+ גינה 200 מ"ר
·  מיניפנטהאוז 5 חד' מרפסת 45 מ"ר

·  5 חד' ק.2 + מרפסת סוכה מלאה
·  6 חד' ק.2 ,150 מ"ר כולל יח' מתבגר

מבחר דירות חדשות 
להשכרה בכפר גנים ג'

לכל דירה 2 חניות ומחסן. 
איכלוס קרוב



עיתון כפר גנים  גיליון 87  מאי 2017 12

נעמי עזר קוסמטיקה רפואית 

צוואר ברבור

עור הצוואר עדין, דק ורגיש, ולכן מזדקן כבר בגיל צעיר עקב 
הסיבים  בטונוס  ירידה  עקב  העור,  וברקמת  בשרירים  רפיון 
וכן בשל נזקי השמש   האלסטיים, בשל קמטי מימיקה ושינה 
הטיפול בעור הצוואר והמחשוף )דקולטה( מאתגר, שכן עליו 
להיות טיפול עדין ומדויק, ובו בעת לשלב חומרים עוצמתיים, 

אקטיביים ומרגיעים 
הטיפול הייחודי לאזור זה מתבצע על-ידי הקוסמטיקאית 

בסדרת טיפולים, בהם היא משלבת-
1  פילינג חומצות עדין ופילינג מכני חדשני, שמורכב מפורמולה 
של  העליונות  מהשכבות  מתים  עור  תאי  להסרת  עוצמתית 
רמת  את  ומעלה  מעורר התחדשות תאית  זה  תהליך  העור  
את  מזרז  העור,  תפקוד  את  משפר  התכשיר  בעור   הלחות 
קצב ייצור תאי העור החדשים והצעירים מעומק העור, וכך 
מחזק ותורם למראה מוצק ומתוח יותר  השילוב הייחודי בין 
אפקטיבי  עדין,  פילינג  מבטיח  ירוק  ותה  גליקולית  חומצה 

וללא גירוי, בהתאמה מלאה לאזור הצוואר והמחשוף 
הצוואר  עור  את  להציף  שנועד  פעיל  בקומפלקס  שימוש    2
לחות  שומרי  אלמנטים  של  גבוהים  בריכוזים  והמחשוף 
ייחודיים  פפטידיים  שמכילים  ובחומרים  )היגרוסקופים(, 

להבהרת העור, למיצוקו ולהידוקו 
האפליקטורים  בעל   Venus Versa המהפכני  במכשיר  טיפול    3
לטיפולי  המותאמים   SR-וה פולאר  הדיאמונד  הייחודיים- 
פנים, צוואר ודקולטה, ומהווים מהפכה גדולה בטיפול בקמטי 
פיגמנטציה, בטיפול בקמטים ובקמטוטים ובשיפור מרקם העור 

טיפול ביתי משלים- 
1  פורמולה ייעודית שבה רכיבים פעילים -

בעוצמת  בשליטה  פעילותו  שעיקר  ייחודי  פפטיד   
התכווצויות השרירים, דבר שמשפיע ישירות על הפחתת 

עומק הקמטים ומסייע במניעת קמטוטים עתידיים 
 תשלובת פפטידים ממקור צמחי, משולבת בחומצות אמינו, 
סיבים  יצירת  עידוד  טווח של  ארוך  בעלת אפקט  שהנה 

אלסטיים בעומק העור, למראה עור מוצק יותר 
 תמצית תה לבן עשירה בנוגדי חימצון שמשמרים ומגינים 
חימצון  מפני  האלסטיים  הסיבים  ועל  הקולאגן  על 

ורדיקלים חופשיים 
2  קרם עשיר מאוד שנספג בקלות ומכיל תשלובת פפטידים 
ייחודית ותשלובת הבהרה עוצמתית, שמשפרים באופן דרמטי 

את מראה העור 
כזה  ובמחשוף,  בצוואר  העור  הזדקנות  בסימני  נכון  טיפול 
שמשלב טיפול מקצועי אצל קוסמטיקאית רפואית בד בבד עם 
טיפול ביתי משלים, יאט את קצב הזדקנות העור, ישפר באופן 
דרמטי את מוצקותו, את גמישותו, את רמת לחותו ואת בהירות 

העור, הן בטווח הקצר והן לטווח הארוך 

לקראת ימי השמש החמים והמחשופים הפתוחים- 
שומרים על עורם העדין של הצוואר והדקולטה

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

נעמי עזר קוסמטיקאית פרא רפואית מעל 35 שנים בעלת קליניקת בוטיק בפתח תקווה 
מאמינה בשילוב בין טיפולים פרא רפואיים לבין מכשור מתקדם, לתכשירים של חוה זיגנבוים 
וחומרי מילוי אם אתם סובלים מצלקות אקנה, קמטים עמוקים כתמים, פיגמנטציה או בעיות 

עור אחרות מעכשיו כבר לא צריך פרוצדורות פולשניות או ניתוחים כואבים באמצעות 
טיפולי קונספט שנעשים על ידי מכשיר "ורסה "של ונוס קונספט וחומרי מילוי איכותיים
במיוחד של "רסטליין" ו-"בלטארו" שד"ר אוקסנה קלטונוב – דרמטולוגית, עובדת איתם 

בקליניקה, תוכלו לקבל פתרון מתקדם יעיל ומהיר במיוחד בטכנולוגיה מהפכנית ופורצת דרך. 
הטיפולים עצמם בטוחים לא פולשניים ומאושרים על ידי משרד הבריאות מהיום לא צריך 

לסבול ולאבד ימים עבודה כדי להראות טוב כי לעור שלך מגיע הטוב ביותר והבטוח ביותר. 

 נעמי עזר עם ד"ר אוקסנה קלטונוב
נעמי עזר, קוסמטיקאית פרא רפואית, 

קופלמן אברהם 10, (נווה עוז) פתח תקווה ׀ 052-3929793

תמונת מצב

החיילים הבודדים כבר לא לבד!
השבוע נמסר ריהוט לדירה שלמה מכפר גנים ג' לחיילים 

בודדים:שולחן סלון, ספות, תנור גז, ארונית ושידה, מיטה זוגית, 
פינת כתיבה, מצעים וכלי מטבח.

והכי חשוב המון דאגה ואהבה. תודה רבה לכל התורמים !
אם תרצו גם אתם לתרום, אורית לוי תשמח לקשר 

אתכם לחייל המתאים: 052-2898878
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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!

הטבה לקוראי עיתון כפר גנים
טיפול פנים פרא רפואי

מבית חוה זינגבוים
+ פדיקור

ב-₪200 בלבד
*הטבה חד פעמית עם הצגת שובר זה *למימוש בחודש מאי

*בהזמנת תור מראש *ללקוחות חדשות בלבד

פדיקור
מתנה

שחוגגות
יום הולדת
 החודש  

לכל לקוחותיי
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קריאה של תושבת השכונה הזעיקה את 
יו"ר ועד השכונה צדוק בן משה לטיילת 
כפר גנים  הוא הגיע למקום וזכה לראות 
לקרן  מפונים  וגזעו   עניפיו  פינוי  את 
הרחוב  הוא העלה שידור חי לפייסבוק 
וזעק את זעקתם של התושבים הסובלים 
מחוסר שיתוף פעולה עם העירייה  הוא 
זעקתו של התושב שאף אחד  זעק את 
שהפך  לסרטון  הסברים   לו  נתן  לא 
ויראלי הצטרפו מאות תושבים לכעסו  
כי כשאין בין התושבים מקור של ידע, 
כלאחר  שנעשתה  כפעולה  נראה  כשזה 
זה  ובעיקר  מעליב  זה  מכעיס,  זה  יד, 
של  ליבם  מרחשי  ניתוק  על  מעיד 

התושבים 
רותם  לבעז  בשאלה  פנה  רצבי  יורם 
מנהל מחלקת גינון  והעלה את התשובה 

עץ  עלים,  רחב  אלמוגן  מסוג  בעץ  "מדובר  הפייסבוק:  לעמוד 
כבד שענפיו וגזעיו מלאי במים, עץ שאינו חזק ובעל שורשים 
שטחיים  התברר כי מתחת לעץ עוברים כעשרה צינורות עבים, 
כתוצאה מהשורשים התפוצצו מספר צינורות ממש מתחת לעץ 
בשטח  פגישה  בוצעה  להתייבש   החלו  והבמבוקים  והמדשאות 
זאת  בעץ  פגיעה  בלי  הצנרת  לתיקון  האפשרויות  את  לבחון 
למרות המורכבות הרבה   בוצעה חפירה משני צדדיו של העץ 
בהמלך  בעץ   פגיעה  ללא  לצנרת  מעקפים  לעשות  כשהכוונה 
העבודה נחתכו מספר שורשים והעץ התרומם ונטה על צדו  עקב 
הסכנה נשלחה לפקח היערות בקשה לכריתת העץ, בגלל המצב 

נתתי הנחיה מידית לכריתתו"

"השבוע  משה:  בן  צדוק  של  תגובתו 
כרתה העירייה את אחד העצים האהובים 
מוקד  שימש  העץ  גנים   כפר  בשכונת 
למאות  בלב  ושמחה  צל  ונתן  לאירועים 
ילדים   הכאב גדול, לא נורא וגדול כמו 
נהרגו  תושבים  שמספר  שחשנו  הכאב 
נצבעו  שלא  מחוקים  חציה  מעברי  על 
ללא  שנים  במשך  התרענו  ושעליהם 
הכאב  מלבד  קשבת   אוזן  וללא  הועיל 
עסק  לא  שהפוסט  העץ,  בכריתת  הרב 
בכך  אלא  העץ  שבכריתת  בכאב  רק 
שבעירייה לא פנו לוועד השכונה בטרם 
הוחלט על תחילת העבודה  כבר הוכחנו 
שוועד השכונה יכול להיות לעזר ולכוח 
נכונות  להחלטות  העירייה  את  שידחוף 
המתקבלות  ההחלטות  לעיתים  יותר  
בעירייה אינן עולות בקנה אחד עם טובת 
הציבור  אלא נועדו לפתור בעיה בתקציב נתון דבר המוריד את 
היינו  בבעיה  אותנו  מערבים  היו  שלו  בטוח  אני  השרות   ערך 
היו  וכך  העץ  והצלת  במעקף  המים  צנרת  העברת  על  לוחצים 
לא  אולם  הרלוונטיים  לגורמים  העץ  בנושא  פניתי   !!! עושים 
לעבודה  תחליף  אין  זאת   להוכיח  יכול  ואני  תשובה  קיבלתי 
משותפת עם הציבור, בעירייה יושבים אנשי מקצוע אולם נציגי 
התושבים לא נופלים מהם ולעיתים אף רואים את התמונה בצורה 
עיניהם  לנגד  בלבד  הציבור  כשטובת  יותר  ומציאותית  ברורה 
גורם  לכל  נפנה  אנו  פוליטי   אינטרס  או  תקציב  אילוצי  וללא 
אפשרי קק"ל ופקידי היערות ונגיש תלונה חמורה על התנהלות 

העירייה" 

העץ הנדיב
מאחורי בית הכנסת רננים היה עץ רחב צמרת. עץ בוגר תחתיו נהגו לחגוג 

ילדי השכונה ימי הולדת וליהנות בצילו לאחר רכיבת אופניים בשמש 
הקופחת. עץ נדיר ברחבי שכנתיניו, עם גדיעתו נזעקו תושבים רבים שכן 

חבו לו הרבה ימים מרעננים

• אורנית ארביב

אמילי
אמילי בת 10 חודשים ניצלה 

מהרשות הפלסטנית,
היא עברה ניתוח לב, שוקמה 

ובריאה לחלוטין!
אמלי מעוקרת, מחוסנת, מורגלת 

לצרכים ובעיקר מסתדרת עם 
כולם 

פייטר
פייטר היה קשור 10 חודשים, הם רצו להפוך אותו לכלב 

שמירה אבל הוא לא הסכים לתקוף 
הוא רצה מכל בן אדם שמגיע רק חיבוק ואהבה! 

הצלנו אותו, אבל הוא בכלוב והוא לא שמח   
כל האצילות והיופי שבו נעלמים אל תוך מסכנות ופחד 

פחד שיישאר לנצח בלי יד מחבקת 
הוא בן שנה, חברותי, אוהב, מתלטף ומקסים! 

הוא כלב חזק ואנרגטי ויתאים לאנשים בהתאם 

פינת אימוץ

                              לפרטים נוספים אנא צרו קשר: אסנת 050-9336052
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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!

במסקין 6 חד' שהוסבה ל-5 חד'
יח' הורים מרווחת, 

מרפסת שמש 20 מ"ר, 
מטבח מושקע, שקטה במיוחד

  

5 חד' בפנחס חגין 
קומה 2 + חניה

מרוהטת חלקית

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

משודרגת,  יחידת הורים מושקעת 
מרפסת 20 מ"ר + מחסן

למכירה

בית פרטי בנווה עוז 
 ברח' הכורם, 7 חד', במיקום שקט, 

במחיר מפתיע 3,400,000 ₪
פינוי מיידי

למכירה

הושכר

4 חד' חדשה בויצמן פינת 
יטקובסקי מרפסת סוכה 24 

מ"ר, מחסן צמוד, יחידת הורים 
מרווחת + 2 חניות

למכירה

דופלקס 5 חד' 
בכפר גנים ב', 3 מרפסות 

(מרפסת אחת 30 מ"ר) מטבח 
משודרג, מחסן + חניה

להשכרה

5 חד',  בכפר גנים ג 
מחיר מציאה 2.450000
מחסן צמוד + 2 חניות

 פנויה מיידית

למכירה

למכירה
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אני פתח תקוואית מבטן ולידה, בעלת "יחוס" פתח תקוואי משלי 
)בתו של דר' מרגלית רופא השיניים האגדי( את בעלי הכרתי דרך 
חברים משותפים  אני זוכרת שסיפרתי לאימי שאני יוצאת עם חיים 
התחיל  וכך  המפורסם   "  הבמאי  של  "הבן  ציינה  מיד  היא  לביא, 
הרומן שלי עם משפחת לביא   משפחה מיוחדת בהתנהלות שלה 

ובאהבה שלה למוזיקה ששורה בכל פינה בבית 
כשבוע  מהחיים,  גדולה  הייתה  שי  עם  שלי  הראשונית  ההיכרות 
לאחר שהכרתי את בעלי לעתיד הוא ביקש בנון שלנטיות שאלווה 
אותו שבאותו הערב ל"אירוע קטן" שאבא שלו מפיק  ואותו "אירוע 
קטן" התברר כאירוע פרידה של אלוף מצנע דאז מצה"ל, הפקת 
אותה  ברודווי   את  מביישת  הייתה  שלא  כזו  מחזמר  דמוית  ענק 
פגישה ראשונה הותירה בי חותם עז נפעמתי ונמלאתי הערכה רבה 

לאישיות ולכריזמה שהקיפה אותו 
להקת  היא  שי  של  השנייה  שהמשפחה  עשורים  שלושה  כבר 
ובמסגרתה  מביים,  הוא  אותה  תקווה,  פתח  עירית  של  "מדרחוב" 
גם  הוא  שי  תקוה"   לפתח  שנים   100" המרהיב  המופע  את  הפיק 
הבמאי של להקת בנק הפועלים ושל להקות נוספות ברחבי הארץ, 
זו ההתמחות של שי, להעצים אנשים מן השורה שמעולם לא היו על 

במה, ולהוציא מהם את המיטב  

גודל  ואירועים בסדרי  כך למעשה שזורות בסיפור חיינו הופעות 
יוצאים מן הכלל, אחד האירועים המרשימים שזכורים לי הוא המופע 
"לחיי הספינות שבדרך" מופע שהתקיים בחיפה בשילוב הצבא ונמל 

חיפה  המופע שילב הופעה של אוניות ושחקנים 

לאורך השנים, פגשתי בבית המשפחה אנשים שהם נכסי צאן ברזל 
בתרבות הישראלית, שהיו לבני בית, יורם טהר לב, פוצו, חיים חפר 

טוביה צפיר ועוד   

שי מנגן על פסנתר, אקורדיון וגיטרה חשמלית, ובארוחות השישי 
ספק  אין  לנגינתו,  ומאזינים  הכלים   אחד  סביב  מתאספים  אנו 

שהיכולת המוזיקלית שלו מרתקת ומהפנטת 

היה  השנים  שכל  ולאחר  כבמאי  עבודתו  לצד  האחרונות  בשנים 
מאחורי הקלעים והגשים להרבה אנשים את חלום "חיידק הבמה", 
החליט לעבור אל קדמת הבמה והחל בתהליך של יצירה עצמאית  
הוא כתב תכנית אישית בשם "טיפוס אורבני" המורכבת מחומרים 
מקוריים שלו, שבה הוא אמון גם על כתיבת המילים, הלחנים, וכמו 
שרק הוא יודע גם על הבימוי   הוא מופיע עם התוכנית הזו ברחבי 
קיבל  זו  הופעתו  על  מעריצים,  וקהל  רבה  להערכה  וזוכה  הארץ 

תעודת הוקרה מאמ"י  

זה היה בערב יום השואה  מודעת אבל בגדר גן הילדים צדה את 
עיניי, ושוב אותה מודעה בבניין הסמוך  לא הכרתי את השם, לא 
מי  לשאול  אותי  עורר  במודעה  משהו  אבל  האישה,  את  הכרתי 

היא  לימור סולומון ויסבלום ז"ל, ככל שקראתי עליה יותר כך 
הצטערתי שלא זכיתי להכיר אותה בזמן  

השכונה,  תושבת  ז"ל,  ויסבלום  סולומון  לימור  עו"ד 
שהתמודדה  לחגי,  ורעיה  קטנות  בנות  לשתי  אם 

עם סרטן אלים וסופני, עורכת דין בעלת תואר 
הליטיגציה  בתחום  מומחית  בקרימינולוגיה, 
ובהגנה על ילדים ונוער, כיהנה כנציבת קבילות 
ילדים ונוער במועצה הלאומית לשלום הילד, וכן 
כיועצת המשפטית ומנהלת מרכז הילד והמשפט 
וקידמה  כתבה  תפקידה  במסגרת  המועצה   של 

נוער,  ולבני  לילדים  הקשורים  בנושאים  חקיקה 
ייצגה ילדים ובני נוער בהליכים אזרחיים והגישה 

עתירות לבג"ץ בגין פגיעה בזכויות קטינים, תוך הגנה 
מתמדת על קטינים חסרי ישע  

בדצמבר 2015 עמדה לימור להגשים את חלום חייה, כשהתבשרה 
על מינויה לשופטת נוער במחוז ירושלים  בסוף אותו השבוע החזירה 
לימור את כתב המינוי לוועדה לבחירת שופטים מפאת מחלתה  שנה 
לאחר מכן, בחודש פברואר האחרון, כששופטי הנוער שמונו עמה 
החלו לכהן בפועל, ערך לכבודה הנשיא ריבלין טקס מינוי סמלי 

בבית הנשיא  "לימור חביבתי, טקס המינוי האלטרנטיבי נולד לאורך 
ולכבודך  זהו טקס המינוי המרגש ביותר שהיה לי כאן," בירך אותה 

הנשיא ריבלין בנוכחות בכירים מעולם המשפט ובני משפחתה  
השרה איילת שקד ספדה לה בעמוד הפייסבוק שלה: "לימור 
סולומון ויסבלום הייתה לוחמת  לוחמת באולמות בתי 
המשפט, כשייצגה קטינים נזקקים ונוער עובר חוק  
לוחמת חברתית, בתפקידה כיועצת המשפטית 
של המועצה לשלום הילד, ולוחמת גם בחייה 
שליוותה  המחלה  מול  בגבורה,  הפרטיים, 
וחצי  כשנה  לפני  האחרונות   בשנים  אותה 
לבחור  החליטה  שופטים  לבחירת  הוועדה 
מובנת  בחירה  נוער   כשופטת  בלימור 
מאליה, שהרי אין מתאימה ממנה  אך המחלה 
להשיב  החליטה  ולימור  אותותיה  את  נתנה 
לוועדה לבחירת שופטים  הנשיא  את הבחירה 
ריבלין במחווה מרגשת העניק לה כתב מינוי סמלי 
בטקס אישי  היום לימור הלכה לעולמה  לימור היקרה, 
כפי שהיית מליצת יושר לילדים ולבני נוער רבים, כך היי 

מליצת יושר לעם ישראל "
לימור הייתה תושבת כפר גנים ג', הותירה אחריה משפחה אבלה, 
חברים, קולגות ועשרות ילדים ונוער בהם השקיעה את נשמתה  

יהי זכרה ברוך.

פרויקט הלביא

בדמי ימיה 

שי לביא קיבל השנה את התואר היוקרתי יקיר העיר פתח תקווה. טל 
לביא כותבת מדור "סטייל והעיר הגדולה", כתבה על האיש אותו היא 

מוקירה ומכבדת הן ברמה האישית והמקצועית. זווית אישית

עו"ד לימור סולומון ויסבלום ז"ל, נלחמה משך כל שנות הקריירה שלה על זכויות ילדים ונוער 
ונפטרה השבוע לאחר מאבק במחלת הסרטן. הנשיא ריבלין ערך לכבודה טקס מינוי במיוחד, 

• אורנית ארביבהשרה איילת שקד פסדה לה. קהילת כפר גנים נפרדת

• טל לביא
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אורתודונטית מומחית ליישור שינים ולסתות

ד“ר נעמי בכור והחיוך שלך נשאר שנים!
רח' שושן ימין 17 פתח תקווה (מול קניון כ. גנים)
052-8753619  |  03-9233456  : ן טלפו

 
ד“ר נעמי בכור

 www.dr-bechor.co.il | Bechornaomi@gmail.com

החיוך שלך
 יעשה את האביב 
מלבלב יותר♥ 

sh
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עיתון כפר גנים  גיליון 87  מאי 2017 18

היא קטנת ממדים, חייכנית עם ביישנות טבעית  אך אל תתנו לחזות 
מהי   נחישות  כולנו  את  ללמד  יכולה  היא  אתכם   להטעות  שלה 
היא טורבו, אפשר לומר גיבורה, ויכולה להזיז הרים  רות קוליאן, 
גרושה ואם לארבעה ילדים )מתוכם זוג תאומות(, שמתגוררת עד 
מפלגת  ומייסדת  חברתית  פעילה  היא  בפ"ת,  ציבורי  בדיור  היום 
ישראל  מדינת  בתולדות  הראשונה  החרדית  המפלגה  "ובזכותן"- 
אשר משלבת נשים ברשימתה לכנסת  היא הקימה לעצמה יריבים 
חופש  לוחמת  דרך,  פורצת  היא  בעדה   עוצר  לא  דבר  אך  רבים, 
ובעלת מוטיבציה בשמיים  מבקשת לאפשר לנשים חרדיות להיבחר 
למועצה, לאגודת הסטודנטים, לעירייה, לכנסת  היא בת 36, עברה 
אין סוף תלאות בחייה, אך נותרה אופטימית בלתי נלאית  למודת 
למטרה  נפשי  לחוסן  הודות  וקמה  נופלת  תמיד  אבל  מאבקים, 
ולאמונה, גם אם זה אומר לא ללכת בתלם ולהילחם בממסד ובכל 
מי שסביבה  אישה מרגשת ומעוררת השראה  לא אגזים אם אומר 

שעוד ילמדו עליה  

החיים בצל טרגדיה

מצוקה   בתנאי  מסורתי  בבית  גדלה  תקווה,  בפתח  נולדה  קוליאן 
באלימות  ונקט  אלכוהול  של  רבות  כמויות  לשתות  נהג  אביה 
בערב  שישי  "כל  ילדותה   על  רבות  שהשפיע  דבר   - אמה  כלפי 
הוא השתכר  הוא היה קורא לאימא למטבח ומכה אותה, אני הייתי 
מנסה ללכת לשם, האחיות שלי היו מסתתרות, ומנסה לשכנע אותו, 
שאולי יוותר על השתיה היום  אחרי שהכה את אימא, הוא היה נרדם 
עם הסיגריה הבוערת ביד, ואותי היו שולחים אליו להוציא לו את 

הסיגריה ולקחת אותו למיטה" 
לבנות  הוסטל  כולל  רבות,  פנימיות  בין  עברה  ילדותה  במהלך 
בעייתיות בירושלים שגם ממנו ניסתה לברוח  עד שהידרדרה לאגף 
הסגור במוסד "צופיה" שממנו בדרך כלל אין דרך חזרה  אבל היא 
חזרה  אחרי "צופיה" ניסתה להתקבל לצבא, אך לא קיבלו אותה 

בטענה של עודף כוח אדם  
כשהייתה פעוטה, כמעט נפטרה בגלל חיידק טורף שתקף את לבה  
ארבעה חודשים שכבה בטיפול נמרץ והתאוששה  בילדותה עברה 
גם תאונת דרכים קשה  הגורל האכזר המשיך לפקוד אותה, ובאותו 
בית החולים שבו ניצלו חייה- נפטר בנה הבכור עובד יוסף בגיל 
שנה וחצי  קוליאן הגישה מאוחר יותר תביעה כנגד ביה"ח בטענה 
וזכתה בפיצויים  הטרגדיה  לרשלנות באי אבחון הגידול שהיה לו 
הזו, שמלווה אותה בכל נשימה, לא פגעה באמונתה  דווקא באותה 

תקופה החלה בתהליך חזרה בתשובה 
כמה שנים לפני כן, בגיל 17 וחצי, הכירה את אלי ורקמה אתו יחד 
שלא  לאחר  להריון   נכנסה  שנה  כחצי  לאחר  חתונה   על  חלומות 

החליטה  היא  ועזב   קם  העובר,  את  להפיל  אותה  לשכנע  הצליח 

להשאיר את התינוק למרות הלחצים סביבה  "כולם אמרו לי שאני 
צריכה להפיל, ונגד כל העולם הבאתי אותו  ציפיתי לסוף אופטימי, 
כי אני אופטימית מטבעי  חשבתי שאני עושה משהו טוב  ואני לא 
צדיק,  הקב"ה  וחצי   שנה  ממנו  ליהנות  הספקתי  לרגע   מתחרטת 
וגם אם לא מבינים הכול, נסתרות דרכי האל  אין לי טרוניה כלפיו  
החיים שלי ושל כולם זה פאזל והקב"ה מחליט מתי לשים כל חלק  
חשוב לי לומר דווקא בימים כאלה למי שמתמודד עם שכול, שצריך 
אפשר  אי  קרוב   מישהו  של  אובדן  על  להתגבר  לנסות  להפסיק 
להתגבר  תמיד זה יהיה עננה לכל מקום שאלך  לפעמים תהיינה 
הכי  להתגבר  כשניסיתי  דווקא  קטנות   שמחות  ולפעמים  נפילות 

הכאבתי לעצמי "
איך קמים מזה?

"ביום של הלוויה שמו לי במים כדור הרגעה  זה קשה מנשוא  ללכת 
לביה"ח עם ילד ולחזור עם עגלה ריקה  ישבתי עליו שבעה לבד, כי 
לא היה לו אבא  עדכנתי את אחותו אבל לא שמעתי ממנו עד היום  
ישבתי בבית של סבתא שלי  לא יכולתי לחזור הביתה  לא יכולתי 
בימים  שלו   הבגדים  שלו,  הריח  שלו,  הצעצועים  במראה  לעמוד 
הראשונים אני זוכרת שרק צווחתי, אבל החיים חזקים מכל דבר  
הייתה לי חברה שתמכה בי, בישלה לי, ולאט הוציאה אותי מהבית "

זמן לא רב לאחר מכן, הכירה קוליאן את משה והם הביאו לעולם 
ארבעה ילדים עוד לפני שנישאו כדת משה וישראל  "הייתי שקועה 
בחובות של מאות אלפי שקלים," מספרת קוליאן, "עם צווי הוצאה 
ואת  עצמי  את  שפרנסתי  מהתקופה  מעוקל  בנק  וחשבון  לפועל 
הבן שלי לבד  אמי התגרשה מאבי ולא היה מי שיתמוך בי  פחדתי 
שיעצרו אותי וחששנו להתחתן כדי שהחובות לא ייפלו גם על משה 
וימנעו ממנו לפרנס את המשפחה  קיבלנו היתר מהרב שלי לחיות 
הם   2012 בשנת  החובות "  את  לשלם  שאגמור  עד  נישואים  ללא 
נישאו ולאחרונה התגרשו, אבל שומרים על יחסים טובים  הוא היה 
משענת עבורה ואפילו תמך בה כשהחליטה להיות אם פונדקאית 
לחברה  "היא חברה טובה עד היום ואימא מדהימה  זו הייתה סגירת 
מעגל עבורי, כי מהמקום הכי קשה שנלקח לי ילד, מצאתי כוחות 
להעניק ילד למישהי אחרת והוכחתי לעצמי שיש לי כוחות  זו מתנה 

הכי גדולה שאפשר לתת" 

"בשביל להיאבק ידעתי שאני צריכה 
להיות עורכת דין"

קוליאן בעלת תואר ראשון במשפטים מהקמפוס החרדי של הקריה 
האקדמית אונו, ולומדת לתואר שני במשפטים באוניברסיטת בר-

"רציתי  מכוננים   אירועים  שני  הובילו  המשפטים  ללימודי  אילן  
לאחר  בקשיים   ונתקלתי  בעיר  ספר  לבית  שלי  הבת  את  לרשום 

מילדת פנימיות מפתח תקווה עם סיפור חיים בלתי נתפס, 
היא הפכה לחלוצה וסמל למאבק הזכויות בקרב נשים בחברה 
הישראלית. רות קוליאן, פעילה חברתית, מייסדת מפלגת 
"ובזכותן" - המפלגה החרדית הראשונה בתולדות המדינה 
שמשלבת נשים, קיבלה לאחרונה את פרס רפפורט לעשייה 
נשית פורצת דרך. לא ההתנגדויות של ש"ס ולא החרם מצד 
הרבנים יעצרו אותה לנסות באומץ לב לתקן את עוולות 
העולם. לרגל יום העצמאות ה-69 של מדינה ישראל, ראיון 
שירן רובינשטייןעם מנהיגת מלחמת העצמאות של הנשים החרדיות

בזכותה

צילום: אמיר בן חיים
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לי  אמרו  הספרדי,  משפחתי  שם  את  ששמעו 
פתאום שאין מקום  כשפניתי לש"ס לקבל עזרה, 
גם אחרי קבלת היתר מהרב שאליו הפנו אותי, 
לא עזרו לי בסוף  נשארתי לבד והרגשתי נבגדת  
האירוע השני היה כאשר הלכתי לאסוף חתימות 
אמורה  שהייתה  לאישה  חנינה  להשיג  בשביל 
להיכנס לכלא לאחר שהייתה מעורבת בתאונת 
דרכים  נכנסתי ללשכה של השר אלי ישי, הוא 
ראה אותי וחייך  עמדו לידו שני גברים וצווחו 
היה  זה  לתורי   לחכות  בלי  מדברת  שאני  עליי 
טראומטי עבורי  אני אישה חרדית שלא מדברת 
בכלל עם גברים, ומה הם מדברים איתי ובצורה 
הזו? ציפיתי שאלי ישי יגיד להם משהו  מכל זה 
התקלקלה לי התדמית של אנשים חרדים  לפני 
זה חשבתי שכולם צדיקים  בסוף, אחרי שעברתי 
בין בתי משפט, הצלחתי להכניס את הבת שלי 
כנפיים   לה  עשתה  והשמועה  ספר  בית  לאותו 
נשים התחילו לפנות אליי  הבנתי שהבעיה אינה 
חייבת  אני  להיאבק  להמשיך  ושכדי  נקודתית 

להיות עורכת דין "

הדרת נשים

היותה סטודנטית  בזמן  והמאבקים רק התחילו  
לתואר הראשון הגישה קוליאן בקשה להתמודדות 
על תפקיד ראש אגודת הסטודנטים, דבר שהחל 

את החשיפה שלה בציבור ואף הגיע לתקשורת 
של  שטויות  זה  נשים  שהדרת  חשבתי  "פעם 
כשרציתי  "ואז,  אומרת,  היא  שמאלנים," 
להתמודד לאגודת הסטודנטים בפעם הראשונה, 
אבל  שלי,  תמונות  לפרסם  לי  שאסור  ראיתי 
מותר   נגדי,  שהתמודדו  הגברים  למועמדים 
דרשתי שיהיה שוויון ושגם הגברים לא יפרסמו  
אמרו לי 'בסדר'  ואז, ביום הבחירות, כל הקמפוס 
היה מלא תמונות ענק של המועמדים הגברים  
ויש  שוויון  אין  ככה  גם  אותי   הבנתי שמרמים 
למחרת  בקמפוס   מגברים  נשים  פחות  הרבה 
להיות  והתחלתי   2 ערוץ  בחדשות  הופעתי 
פנתה  אחד  יום  פמיניסטיות   נשים  עם  בקשר 
העיר  למועצת  שמתמודדת  חרדית  אישה  אליי 
בצפת ומקבלת ביקורת מהרב הספרדי של העיר 
וממפלגת ש"ס  אמרתי לה שאני ארוץ במועצת 
גבית   רוח  לה  תהיה  ואז  תקווה  בפתח  העיר 
רציתי לרוץ במפלגה של ש"ס ויחד עם נציג של 
ש"ס הלכנו לרב שיאשר את התמודדותי, אבל 
ממני  למנוע  כדי  זמן  למשוך  ניסתה  רק  ש"ס 

להתמודד "

"ובזכותן"

שלילת  בנושא  לבג"ץ  עתירה  הגישה  קוליאן 
המימון למפלגות שמפלות נשים, עתירה שיכולה 
לגרום  לרעידת אדמה פוליטית  אבל היא הבינה 
שכרגע הדרך להיבחר אינה בתוך מפלגה חרדית 
והקימה את מפלגת "ובזכותן - חרדיות עושות 
פתח  מוזן,  קרן  ארז,  נועה  עם  )יחד  שינוי" 

תקוואית אף היא, גילה שר ואחרות(, שהתמודדה 
בהנהגתה לכנסת האחרונה  זו המפלגה הראשונה 
ישראל  מדינת  של  הפוליטיקה  של  בהיסטוריה 
נשית,  בהנהגה  החרדי  המגזר  מן  היוצאת 
שמטרתה לייצג את נשות המגזר  אמנם המפלגה 
לא עברה את אחוז החסימה, אך זכתה לסיקור 

תקשורתי נרחב במיוחד 
למה צריך מפלגת נשים חרדיות? 

אנחנו  שקופות   אנחנו  אותנו,  רואים  לא  "כי 
ספציפיות  בעיות  והמון  צרכים  לו  שיש  מגזר 
לנשים  מקלטים  לדוגמה,  לחרדיות   שמיוחדות 
הגיוני  לא  בישראל,  כמיליון חרדים  יש  מוכות  
לא  חרדיות  אם  לנשים  רק שני מקלטים  שיש 
יהיה מקלט שיתאים לאורח החיים שלנו, אישה 
גם  יש  מכות   ולחטוף  בבית  להישאר  תעדיף 
המשכורות  את  מקבלות  שאינן  חרדיות  גננות 
לומר  חייבת  אני  שתיקה   של  קשר  ויש  שלהן 
עובדות  עצמאיות,  חזקות,  הן  חרדיות  שנשים 
הילדים, שואפות, אבל  ומפרנסות, מגדלות את 

יש מקרים נקודתיים שצריך טיפול 
"יש גם חוסר מודעות לסרטן השד  לא נוגעים 
שמוזכרת  כיוון  צניעות,  מטעמי  הזה  בנושא 
כרזות  ותלינו  בקמפיין  יצאנו  'שד'   המילה 
שמש  בית  בירושלים,  חרדיות  בשכונות  ענק 
מחקרים  יש  הנושא   את  שמעלות  ברק,  ובני 
פחות,  אמנם  חולות  חרדיות  שנשים  שאומרים 
אבל התמותה מקרבן היא פי שניים בגלל חוסר 
מודעות  המהלך הזה ייחודי משום שהוא הראשון 
מסוגו בחברה החרדית שזכה להצלחה ולהיקף כל 

כך משמעותיים וכן לפרסום נרחב במדיה "
האם לא יכול להיות מענה וייצוג לנשים חרדיות 

מתוך המפלגות הקיימות?
"בכנסת יש ייצוג לכל מגוון האוכלוסייה למעט 
לפנות  תתקשה  חרדית  אישה  חרדיות   נשים 
לנשים  להגיע  קשה  חילונית   כנסת  לחברת 
החילונים  מחסומים   הרבה  להן  יש  כי  חרדיות 
לא באמת מכירים אותן, לא יודעים מה הרצונות 
שלהן  הם שומעים למשל מהשרים ליצמן ודרעי 
מעולם  שלנו   מהפה  לא  אבל  רוצות,  הן  מה 
לצביה  מעבר  בכנסת  חרדית  אישה  הייתה  לא 
הייתה  היא  כי  אליה  פנו  לא  אבל  גרינפילד, 
שמחאו  כנסת  מחברות  גם  התאכזבתי  ממר"צ  
לי כפיים על העשייה, אך לא סייעו לי להקים 
אני  מהן   כשביקשתי  חרדיות  לנשים  שדולה 

מרגישה לבד ואם אין אני לי מי לי " 

ונתקלתן בחומות. 
"חומות גבוהות  היו רבנים שהטילו עליי חרם  
צריך  לכנסת  שתרוץ  שאישה  שאמר  רב  היה 
לטפל בה ולהוציא את הילדים שלה ממוסדות  
הגשתי נגדו תלונה למשטרת פתח תקווה ואחרי 
אמרו  נסגרה   שהתלונה  מכתב  קיבלתי  שבוע 
עליי שאני אישה מורדת ועוינת, שאני חוצפנית, 
שסופנו להתבולל, איחלו לי צרות  אף אחד לא 
רצה לעזור  הם פוחדים מתקדים ושניקח להם את 
הקולות  רצינו לפרסם את המפלגה ואת המצע 
שלנו לפני הבחירות בעיתונות החרדית, משום 

< המשך בעמוד 20

"היו רבנים שהטילו 
עליי חרם. היה רב 

שאמר שאישה שתרוץ 
לכנסת צריך לטפל בה 

ולהוציא את הילדים 
שלה ממוסדות.

העיתונות החרדית 
לא הסכימה לפרסם 
את המפלגה שלנו. 

הם פוחדים מתקדים 
ושניקח להם את 

הקולות." 

"אנחנו מגזר שיש לו 
צרכים והמון בעיות 

ספציפיות שמיוחדות 
לחרדיות. לא הגיוני 

שיש רק שני מקלטים 
לנשים מוכות עבור 

חרדיות. אם לא יהיה 
מקלט שיתאים לאורח 

החיים שלנו, אישה 
תעדיף להישאר בבית 

ולחטוף מכות.
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שהמגזר החרדי לא חשוף לשידורי תעמולה בטלוויזיה ורדיו, ואף 
עיתון לא הסכים לפרסם אותנו  פנינו ליו"ר ועדת הבחירות שיורה 
ל'יתד נאמן' - העיתון הנפוץ לקהל האשכנזי, ול'יום ליום' - העיתון 
בהליך  לנקוט  אותנו  הפנה  הוא  לפרסם   הספרדי,  לקהל  הנפוץ 
ואמור  בחירות  בנושא  מובהק  חוקתי  נושא  שזה  למרות  אזרחי 
ואז הגשנו בקשה לצו לביהמ"ש השלום  להיות בתחום סמכותו  
בפ"ת ותביעה על אפליה  מרכז צדק לנשים ומרכז רקמן מבר-אילן 

ייצגו אותנו פרו-בונו  ואכן ניתן צו שמורה 
אולם  שלנו,  המודעה  את  לפרסם  לעיתון 
זה היה יומיים לפני הבחירות והם ערערו 

לעליון והערעור שלהם התקבל "
לא חשבת להרים ידיים? 

"לא, זה לא בא בחשבון  אני יודעת שכל 
לבנות  צעדים  עשרה  יהיה  שאעשה  צעד 
שלי בעתיד  הדבר שאולי שבר אותי יותר 
מכול לא היו האיומים והגידופים  בשבוע 
שלפני הבחירות קיבלתי טלפון ממי שהציג 
עצמו מאגודת הסטודנטים בחיפה, שהציע 
לי להחליף את ציפי לבני בפאנל  נסעתי 
אוטובוסים,  ושלושה  רכבות  בשתי  לשם 
פאנל   שאין  התברר  לחיפה  וכשהגעתי 
שישבתי  זוכרת  תרגיל   לי  עשו  פשוט 
לגיורא  התקשרתי  לבכות   והתחלתי 
איילנד, איש יקר שתומך בי  אנחנו בקשר 
הולך  'אני  ואמר  איתי  ראיון  ששמע  מאז 

לבחור בבחורה הזו' "
מניחה שזו לא שאלה אם בבחירות הבאות 

תרוצי שוב.
בבחירות,  קולות   5,000 אביא  אם  וגם  כן, 
אחר כך אביא 10,000 - עד שבסוף תהיה 
חברת כנסת חרדית במדינת ישראל  כבר 
אותנו  מזכירים  בכנסת  בסיורים  היום 
ומציינים שאין חברת כנסת חרדית  ידוע 
הייתה  הקודמות  בבחירות  שההתמודדות 
ירייה   חתיכה  הייתה  וזו  פתיחה,  יריית 
איתי  שוחחה  ישי  אלי  של  אשתו  אפילו 
נורא   לא  נכנסנו,  לא  עודפים   הסכם  על 
ניכנע  לא  נמשיך,  קדימה   חושבת  אני 

ולא נוותר  לא אלי ישי, לא חיים אמסלם ולא הרב אמנון יצחק, 
ששלושתם גברים - לא חלמו לבקש מעיתונים חרדים שמזוהים 
עם מפלגות חרדיות אחרות לתת להם לפרסם את עצמם, ואנחנו 
עשינו את זה וגררנו אותם לארבע ערכאות שיפוטיות )כולל ועדת 
הבחירות(  אני זוכרת שהתראיינתי ברדיו חרדי, מישהי אמרה שזה 
לא צנוע שנשים תהיינה בכנסת  עניתי לה שאולי לשיטתה גם לא 
צנוע לדבר ברדיו ועובדה שהיא עושה את זה  אי אפשר להשתיק 
אותנו  מישהי אמרה לי שבסוף הקולות החילוניים יכניסו אותנו 

לכנסת, וככל שעובר הזמן אני מתחילה להאמין בזה "
וכשתיבחרי?

"הכי חשוב לי לייצג את המגזר שלי כחברת כנסת  אחר כך הייתי 
להתוות  אפשר  הכוח,  נמצא  שם  המשפטים,  שרת  להיות  רוצה 
מדיניות חדשה, לדאוג לחקיקה לטובת הנשים  הכול עובר דרך 

המשרד הזה "

מפרס רפפורט לסרט "יהודייה"

זכית לפני חודש בפרס רפפורט לעשייה נשית פורצת דרך בתחילת 
דרכה. 

"כשהבנתי מי היה בוועדת הבחירה של קרן רפפורט הייתי בשוק  
נשים כל כך מכובדות שבחרו בי  אני כל 
הזמן נשארתי ילדת הפנימיות הקטנה שלא 
הרגשתי  ופה  למשהו,  שמסוגלת  מאמינה 
במאבקים  הזמן  כל  אני  משהו   שעשיתי 
ונתקלת בחומות בצורות  ממש קיבלתי פיק 
ברכיים  כשאני מרצה מול נערות במצוקה 

אני מסבירה להן שגם הן מסוגלות "
קוליאן היא גם גיבורת הסרט הדוקומנטרי 
בשם  דקל  ואירית  אבולעפיה  רוני  של 
של  ונוקב  ישיר  תיעוד  המביא  "יהודייה", 
מוסתר  הנשאר  סגור,  קהילתי  חיים  אורח 
מעיני רוב הציבור הישראלי  הסרט משרטט 
ומציג  ועמדותיה,  פועלה  את  חייה,  את 
הציבורית   הביקורת  של  המחיר  את  גם 
מה  על  להבין  התחלתי  הסרט  "בעקבות 
"ישבתי  מספרת   היא  מדברים,"  כולם 
ואת מה שאני  וראיתי את עצמי  בהקרנה 
עוברת מהצד  הבנתי שאני מביאה בשורה 
כשאמרתי 'שאת המהפכה שהתחלנו היום 

אי אפשר לעצור' "
מאבקים,  כמה  עוד  מנהלת  היא  במקביל, 
אחד מהם, בדיור הציבורי, התפרסם בכלי 
תקווה  מפתח  צעדה  היא  התקשורת  
מקרטון  בית  עם  יומיים  במשך  לירושלים 
כואב  הגוף  "כל  אז:  אמרה  היא  גבה   על 
חייבת להמשיך   והרגליים מפורקות, אבל 
אני  אבל  הראש  על  לי  קופחת  השמש 
פרוסת  את  שטובל  קשיש  באותו  נזכרת 
שבשבילי  ומבינה  שלו  התה  בכוס  הלחם 
יש  מותרות   בבחינת  הם  הללו  הכאבים 
כאלה שאפילו אינם יכולים לקום ולצעוד  
אני יודעת שהמאבק הזה נכון וצודק  קודם 
היו כאן שוטרים שניסו להקשות עלינו בדרכנו, אך התגברנו גם 
על המכשול הזה וכעת אני צועדת עם הפנים לירושלים בתקווה 

ששופטי בג"ץ יוציאו מחר פסיקה חברתית "
וגם באהבה שלך בכתיבת שירים מעורב מאבק.

שאני  לומר  אפשר  ב'   מכיתה  כבר  שירים  לכתוב  אוהבת  "אני 
וש"ס  יוסף,  עובדיה  הרב  מרן,  על  שיר  כתבתי  לשירה   בורחת 
השתמשה בו בלי רשותי  השיר הוקלט, הפך ללהיט, וש"ס חילקה 
אותו בעשרות אלפי עותקים לאחר פטירת הרב  תבעתי את ש"ס 

על הפרת זכויות יוצרים "

אז את חלוצה? פורצת דרך? לוחמת חופש?
"אומרים עליי שאני חלוצה אבל אני לא מרגישה ככה  ביום שבו 
אנפץ את תקרת הזכוכית ואעמוד בכנסת ואשבע, אדע שעשיתי 

את שלי ושאני פה של מאות אלפי נשים "

"כשהבנתי מי היה בוועדת 
הבחירה של קרן רפפורט 
הייתי בשוק. נשים כל כך 

מכובדות שבחרו בי. אני כל 
הזמן נשארתי ילדת הפנימיות 

הקטנה שלא מאמינה שמסוגלת 
למשהו, ופה הרגשתי שעשיתי 
משהו. אני כל הזמן במאבקים 

ונתקלת בחומות בצורות. 
כשאני מרצה מול נערות 

במצוקה אני מסבירה להן שגם 
הן מסוגלות."

"ישבתי בהקרנה וראיתי את 
עצמי ואת מה שאני עוברת 
מהצד. הבנתי שאני מביאה 

בשורה כשאמרתי 'שאת 
המהפכה שהתחלנו היום אי 

אפשר לעצור'." 
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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 

ייעוץ חינם

*ההטבות בתוקף עד ה- 31.5.17 *בתיאום מראש

הסרת שיער

איזור + איזור נוסף 

מתנה
ה1+1

תנ
מ

רק ב-

בהצגת מודעה זו

רק ב-

פטרת/
חודרנית/יבלות

₪ 80

בנייה בג'ל

₪ 200

פדיקור
מיוחד!במחירהיישר מאירופההמיקרו דיילינגבשיטת רפואי

איפור קבוע

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

שמח!

יום
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בת  הצעירה,  שבתו  שסיפר  מדען  התראיין  שנים  מספר  לפני 
באמצע  לשירותים  פרשה  בנייד,  אוחזת  ה-10, 

לו  שאין  ידע,  והוא  משפחתית,  ארוחה 
במהרה  לחזור  אותה  לשכנע  סיכוי 

המבוגרים  ארבעת  כי  לשולחן 
בניו  ושני  אשתו  )הוא 

מעניינם  אינם  הבוגרים( 
קבוצת  חברי   50 כמו 

הווצאפ השכבתי שלה!

שבתה  מספרת  גילה  גם 
ובנה "אינם איתה" וזה לא 
משנה איפה הם, בין אם זה 

או  בשבת,  משפחתי  טיול 
ארוחת ערב בבית או מסיבת 

כל  "הם  לסבתא  הולדת  יום 
המכשיר  על  רכונים  יושבים  הזמן 

מצחקקים או מרצינים מולו, מתקתקים 
מבקשת/דורשת  וכשאני  בדקה,  מילים  מיליון 

שיניחו את המכשיר לזמן מה אני נתקלת במבטים תוהים, 
כאילו "מה?! למה?!" וכמובן מסרבים  אם אני מצליחה להכריח 
ותגובות  רוח  קוצר  ומביעים  להשתתף  ממעטים  הם  אותם, 
החיוכים  ואז     מהעוצר,  אותם  משחררת  שאני  עד  עצבניות 
לא  לכם,  זרה  אינה  שהסיטואציה  מניחה  אני  לפנים"   חוזרים 

פעם ניסיתם "להילחם" בתופעה  

1. הכלל הכי חשוב הוא להבין שלא ניתן להילחם בתופעה, לכן 
ובקשו  לשיחה,  הילדים  את  הזמינו  ומתן   משא  לנהל  כדאי 
מהם להיות שותפים פעילים בקבלת החלטה של זמנים שבהם 
פחות  יש  שותפים  עצמם  כשהם  בניידים!  משתמשים  לא 

התנגדויות, ולא רק זה – מתברר שכשהם באמת מבינים שזה 
את  רוצים  או  מתגעגעים  אנחנו  כי  לנו  מפריע 
אז:  בשבילנו    שם  נמצאים  הם  חברתם, 
לסכם מראש  ולהציב מטרה ריאלית- 
יום  )ולא  שעה  או  שעה  חצי 

שלם(  

2. ערכו בדק בית    מתברר 
במומו  "הפוסל  פה  שגם 
פעם  לא  לי  יצא  פוסל", 
הורה  בקליניקה  לראות 
כשההורה  יחד,  ומתבגר 
כמות  על  מתלונן  בעודו 
עם  מבלה  שהילד  הזמן 
אח"כ!(  )דקה  בודק  הנייד, 
המסר  הודעה     קיבל  הוא  אם 
והחיקוי   האישית  בדוגמה  שמועבר 
הנאומים  לילדים,  מאוד  חזק  עובר 
זקוקה  אני  "אבל  כמו  תירוצים  גם  פחות    
לנייד בגלל העבודה" אינם תמיד נכונים, כי מלבד מקצועות 
מסויימים מאוד אפשר להניח את הנייד בחדר אחר במהלך 

ארוחת צהריים בשבת!

ברורה  שיחה  לנהל  ההורים  לכל  ממליצה  הייתי   - לסיכום 
ונעימה עם הילדים שאינה קשורה בהגבלת זמן או אקט חינוכי, 
ולשאול אותם מדוע לדעתם הווצאפ, הפייסבוק ושאר הרשתות 
החברתיות כל כך ממגנטות? מה יש שם שגורם להם ולנו לחפש 
לקרוא ולהגיב? מניסיוני, מהתשובות )המדהימות!( שלהם ניתן 

לפתח לא מעט נושאים לשיחה 

ענת זפרנימשפחה בהתבגרות

העולם משתנה, אנו הופכים לדיגיטליים וטכנולוגיים, ואי אפשר לנצח את 
הקדמה. הילדים שנולדו לכדור החשוף לטכנולוגיות משתמשים בהם 

בתדירות ובטבעיות רבה. ענת זפרן בסדרת הכתבות על יתרונות וחסרונות 
של הקבוצות והרשתות החברתיות. על הסכנות, הפתרונות ואפילו 

היתרונות )קבוצות משפחתיות!(

אז...ווצאפ?

iclipart מונת אילוסטרציה
ת

 054-4723517
למכירה

r e m a x . s h i r l i @ g m a i l . c o m

דירת 3 חדרים ענקית 
ברחוב מסקין 

112 מ"ר 
מושקעת ומטופחת 

053-3893289
 

שירלי אלמוגרבי 

עוצמה
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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

חוגגים
עצמאות
חוגגים

עצמאות

 קומה 1

פעילות יצירתית
"כחול לבן"

8.5.17 - מדורה אישית

15.5.17 - זר פרחים חגיגי לראש

22.5.17 - טנא לשבועות

29.5.17 - סל מעוצב

1.5.17 - יום הזיכרון לחללי צה"ל
לא תתקיים פעילות

יום רביעי 17:00-17:45

פעילות יצירתית
"כחול לבן"

שעת סיפור
חגיגית

ימי שני בין השעות 16:45-18:15 
 )עד גמר המלאי(

שעת סיפור
חגיגית

בס"ד

עולם מלא הרפתקאות, בו נמחיז, 
נשחק ונרקוד בליווי תחפושות, בובות,

 אביזרים והכל בשיתוף הילדים!

בקניון גניםבקניון גנים

 3.5.17
"יונתן חוגג עצמאות"

24.5.17
"דוד חוגג את חג הקציר"

 קומה 1

 קומת כניסה

לתינוקות בגילאי שבועיים עד שנתייםהמקצבים, השירים והדקלומים. מתאים החושף את הילדים לעולם הצלילים, מפגש חווייתי מוסיקאלי לפעוטות והוריהם, בהנחיית איריס זינגר 15.5.17, 22.5.17, 29,5.17בתאריכים 8.5.17, ימי שני 11:00 שבט גנים
בהשתתפות סמלית על סך 10 ₪ המפגש יתקיים בסטודיו



עיתון כפר גנים  גיליון 87  מאי 2017 24

לשירותכם 23 מרפאות, 3 מרכזים רפואיים ו-5 בתי חולים, ממש במרחק הליכה

תמיד תמצאו עוד מרפאה ועוד מרכז בריאות של כללית

לקוחות כללית:
לא משנה לאן אתם פונים בפתח תקוה

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

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	

• מכון פיזיותרפיה	
• 2 מכוני רנטנן	
• מוקד בדיקות מעבדה ללא צורך 	

בקביעת תור
• 5 בתי חולים: שניידר לילדים, 	

השרון, בילינסון, גהה ובית רבקה

• מרפאות שיניים כללית סמייל:  	
3 מרפאות למבוגרים + 

מרפאת ילדים
• כללית רפואה משלימה	
• כללית אסטטיקה	
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לשירותכם 23 מרפאות, 3 מרכזים רפואיים ו-5 בתי חולים, ממש במרחק הליכה

תמיד תמצאו עוד מרפאה ועוד מרכז בריאות של כללית

לקוחות כללית:
לא משנה לאן אתם פונים בפתח תקוה

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

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	

• מכון פיזיותרפיה	
• 2 מכוני רנטנן	
• מוקד בדיקות מעבדה ללא צורך 	

בקביעת תור
• 5 בתי חולים: שניידר לילדים, 	

השרון, בילינסון, גהה ובית רבקה

• מרפאות שיניים כללית סמייל:  	
3 מרפאות למבוגרים + 

מרפאת ילדים
• כללית רפואה משלימה	
• כללית אסטטיקה	



עיתון כפר גנים  גיליון 87  מאי 2017 26

מור
ש

גזור ו

מור
ש

גזור ו

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

יצירה                                                                 

הוראות הכנה:
1. קפלו את בד הלבד לשניים כאשר יוצרים כיס גדול באורך 25 ס"מ 

ורוחב 20 ס"מ 
2. תיפרו את הכיס הגדול בשני צידיו עם חוט ומחט והשאירו פתח 
חם  דבק  עם  להדביק  לתפור  במקום  )ניתן  )בתמונה(   למעלה  

ולחכות עד שיתייבש כעשר דקות( 
3. בקערה ערבבו את כוס המלט ושתי כוסות המים עד שהמלט נמס 
במים ואין גושים כשתמיסה אחידה כדאי לעבוד עם כפפות לטקס 

)הבטון מייבש את עור הידיים( 
4. טבלו את כיס הבד בתוך התמיסה משני צדדיו כדאי לודא שכולה 

ספוגה בתמיסת המלט  וסוחטו קלות 
5. הניחו על משטח ייבוש  פתחו את הכיס, מקפלו לשניים את השוליים 

והכניסים את שקיות הניילון עצבו את הכיס לצורת שק פתוח 
שימו לב: 

1  חשוב שהשק יהיה מספיק פתוח כדאי שאפשרי יהיה להכניס 
עציץ קטן בגודל שיכול להכנס 

נותנות  השקיות  עצמו   בפני  ויעמוד  יציב  יהיה  שהשק  חשוב    2
לנו את היכולת כרגע שהמלט רטוב לעצב את השק כפי שנרצה 

כאשר המלט יתייבש לא נוכל יותר לעשות שינויים ולכן היציבות 
והפתח חשובים בזמן העיצוב מאוד.

ועיצוב השק יש להניח על מגש שטוח לייבוש 48  6. לאחר סידור 
שעות במקום יבש רצוי בשמש 

החומרים: 
⋅ בד לבד )רצוי אפור( גודל: 50 ס" מ אורך ו20 ס"מ רוחב ⋅ חוט ומחט או דבק חם ⋅ 1 כוס מלט.מלט/בטון) ניתן להשיג 

בחנויות חומרי ביניין בכמיות של קילו( ⋅ 2 כוסות מים פושרים ⋅ קערה לערבוב ⋅ 3 שקיות ניילון ביינוניות ⋅ כפפות 
לטקס או ניילון ⋅ מגש שטוח לייבוש העבודה

ורד פרייס

1

4

2

5

3

6

עציץ מבטון ובד
החומר האחרון שתחשבו עליו כשתחשבו על יצירה עם ילדים הוא בטח 

הבטון... חומר עם אסוציאציות של בניה מאסיבית . אך למעשה הבטון 
מאוד ידידותי וניתן להכין עימו יצירות קלות שמחזיקות מעמד שנים 
רבות, בהשוואה לחמר וגבס שנשברים בקלות. לא תתנו לא צ'אנס?

מאפיית בוטיק קטנה ואיכותית במרחק הליכה 
אליה  הגעתי  יפו   בכיכר  השעון  מכיכר  קצר 
בעקבות פוסט בפייסבוק שפרסם השף עומר 
מילר על הפחזניות הטובות ביותר בתל אביב 
כשרה  בוטיק  במאפיית  דווקא  שנמצאות 
ביפו  מאחורי הקונדיטוריה, עומדת עדי קיהן, 
קונדיטורית כשרונית  קיהן התמחתה בצרפת 
ואלה   ואורנה  סומואל  הרברט  בטוטו,  ועבדה 
ומטריפה  קטנה  מאפייה  פתחה  היא  ועכשיו 
בפאתי שוק הפשפשים בדגש על חומרי גלם 
הפחזניות  את  פשרות   ללא  ובאיכות  מעולים 

הזמנה  לפי  ממלאים  לאכול(  לי  שיצא  טובות  )הכי 
במילוי נדיב של קרם וניל קריר ונפלא  יש גם פחזניות 
עם קרם אגוזים )לא פחות מאלוהי( וקרם שניט מבצק 
עלים הפוך, עוגת גבינה נפלאה, טארטים, מאפי בוקר 
פריזאיים, עוגות בחושות וכו'   הכל טעים פה, אבל אם 
אתם חייבים לבחור, אז תבחרו בפחזניות  הן באמת הכי 

טובות שיש  

מילק בייקרי מאפיה קטנה ומטריפה
פוסט בפייסבוק שפרסם השף עומר מילר סיקרן את אורית שטרן, ככל כך סיקרן שהיא 

יצאה לטעום את הפחזנית הטובה ביותר בתל אביב

אורית שטרן משהו כשר וטוב 

מילק בייקרי
בית אשל 5, יפו.

ספוג  או  פרחים  עציץ  להכניס  ניתן  הייבוש  לאחר   .7
לפרחים ועליו לנעוץ סידור פרחים  

                                      בהצלחה.... ולא לפחד מבטון :-(



www.kfarganim.co.il27עיתון כפר גנים  גיליון 87  מאי 2017 

Invest in quality

א ליהנות מהמרפסת בכל מזג אוויר
א להרחיב את גבולות הבית ולחוש את הטבע

א להשקיע באיכות - ולהשקיע בעתיד
א זז ונפתח פנימה לניקוי נוח וקל

ליהנות מהמרפסת בכל מזג אוויר
עם וילון הזכוכית הפנורמי

של בלקוני-ליין
מבית Lumon פינלנד

וילון זכוכית
פנורמי למרפסת
פותח בפניכם
אופקים חדשים

! ו התקשרו עכשי

'balconyline חפשו אותנו ב-     '

 | 03-535-0291052-377-9065 www.balconyline.co.il
info@balconyline.co.il
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ז'אן דניאלסהום סטייל

בעיצוב קיר טלוויזיה השחקנית הראשית היא הטלוויזיה, היא 
תלויה במרכז הקיר במלוא הדרה ומכתיבה את הטון העיצובי 
לשאר האלמנטים בחדר שיהיו סולידיים ורגועים יותר  אז איך 
עושים את זה נכון? להלן מספר טיפים לתכנון ועיצוב נכון של 

הסלון בכלל וקיר הטלוויזיה בפרט 
1. תכנון - תכננו את מערך הריהוט בסלון

תהייה  ומה  הספה  תוצב  היכן  הטלוויזיה?  תתלה  קיר  איזה  על 
צורתה )ספת תלת, שזלונג, טרמינל פינתי וכו'(? 

תנו את הדעת לזרימה ולמעברים, על המעברים להיות רחבים 
ומרווחים מספיק למעבר למרפסת, למטבח ולשאר החללים בבית 

ללא  המשפחה  צרכי  לפי  תשתיות  הכנת   - פונקציונליות   .2
כבלים לקבלת מראה נקי   

קיר הטלוויזיה מצריך תכנון של חשמל ומדיה, נקודות חשמל ל- 
YES/HOT, לטלוויזיה, לממיר, לסטרימר, לקונסולות משחקים, 
תכנון  מגבר(   סאב-וופר,  )רמקולים,  שמע  למערכות  הכנה 
מראה  יאפשר   audio ה  מתחום  מקצוע  בעל  ידי  על  מראש 

מסודר 
3. עיצוב - כשזה מגיע לעיצוב השמיים הם הגבול, הן מבחינת 

החומרים והן מבחינת האפשרויות העיצוביות:

 טלוויזיה שקועה בגבס
 טלוויזיה מובלטת מהקיר

 עם מזנון מתחת לטלוויזיה/ללא מזנון
 נישות דקורטיביות )בנויות בגבס או פרטי נגרות(

שליכט  בטון,  אריחי  עץ,  חיפוי  לקירות,  מיוחדים  חיפויים   
אקרילי ועוד ועוד 

 / מהתקרה   / הקיר  על   / הקיר  בתוך  תאורה  גופי  שילוב   
מתוך נישות 

 טלוויזיות שמשולבות בתוך מסך זכוכית גדול 

קיר טלוויזיה שמתוכנן היטב ומעוצב בטעם טוב יכול לעשות 
את כל ההבדל בחדר האירוח,

ליווי  לקבלת  והעיצוב  מקצוע  באנשי  להיוועץ  מומלץ  לכן 
מקצועי ויעיל 

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

בבית המודרני לטלוויזיה מקום של כבוד. היא מרכז הבית, היא מדורת השבט, לפי 
מיקומה נקבעים שאר רהיטי הבית. בשנים האחרונות הטלוויזיות הפכו לעדינות 

ומעוצבות יותר, ועמן גם עיצוב הקיר סביבן. המדריך המקוצר לקיר טלוויזיה מהודר

תכנון קיר טלוויזיה
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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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אביגיל  הלב של  לאור ספר שיריה שובה  יצא  לפני כשבועיים 
מפה  נמכר  הוא  ומאז  בוחר"  שהלב  "מילים  גרוס,  מגידנה 
לאוזן ומלב ללב  הספר יצא בהוצאת "אחווה" המעסיקה בעלי 
חברתי   ערך  גם  יהיה  שלספר  לה  חשוב  היה  כי  מוגבלויות, 
השירים בספר מלווים בתמונות נוף מרהיבות של הצלם מוטי בן 
בסט, אשר הופכות את הקריאה בספר לחוויה מרגשת וצבעונית  
הספר מוקדש להוריה, רחלה כהן ועובדיה מגידנה, בהוקרה על 
הערכים והאהבה שספגה מהם  "את השירים הכי אופטימיים שלי 
כתבתי בתקופה שבה אבי חלה בסרטן ועבר הקרנות  השירים 
ג'  וגדלה בשיכון  נולדה  כוח," מספרת אביגיל  היא  לי  העניקו 

שכונת  כי  בגאווה  ומדגישה  בטבריה 
תבלינים  העניקה  גדלה  בה  המצוקה 
לשיריה ולחייה  "אתגרי החיים רק דרבנו 
אותי להצטיין בלימודיי ולפעול חברתית 
בכל מסגרת אפשרית  אחרי שהחלפתי את 
ראש העיר ליום אחד, תושבים רבים בעיר 
לתפקיד  אזכה  הימים  מן  שביום  ניבאו 
זרקורי הפוליטיקה לא  פוליטי בכיר, אך 

משכו את ליבי," היא מספרת 
לאיל,  נשואה  מראה,  יפת   ,42 בת  היא 
אמא ליערה ועודד, תושבת אם המושבות  
כקצינה  שירות  לאחר  לשכונה  הגיעה 
האוויר  בחיל  פסיכולוגיה  גף  וכמפקדת 
עובדה  מבסיס  המעבר  במי"ל(   )רס"ן 
עד  לה  זכור  החדשים  לבניינים  בערבה 
היום כשינוי משמעותי במסלול חייה  כיום 
מוסמכת,  פסיכותרפיסטית  היא  אביגיל 
סוציאלית  בעבודה  שני  תואר  בעלת 
שופטים  פרט  תחום  כמנהלת  ומשמשת 
היא  לכך,  בנוסף  המשפט   בתי  בהנהלת 

מרצה ומטפלת בקליניקה פרטית 
על  משפיעה  המקצועית  עבודתך  איך 

תחום הכתיבה?
"כפסיכותרפיסטית אני מביאה לכתיבתי 

תובנות של כעשרים שנות טיפול באנשים  אני אוהבת אנשים 
ומתרגשת מהמטופלים שלי ומהחברים שלי  סיפורי החיים שלהם 

נוגעים בי ואני כותבת אותם ואותי" 
המציאה  וכתוב,  קרוא  שידעה  ולפני  קטנה  ילדה  בהיותה  עוד 
שניות  תוך  לחבר  נהגה  שלוש  בגיל  וסיפורים   שירים  אביגיל 

ספורות שלל שירים וסיפורים מרגשים 
ואיך זה המשיך?

הנהיגה  רישיון  את  שילמו  שלי  השירים  לכתוב   הפסקתי  "לא 
שלי  עבדתי ככתבת בעיתון מקומי, ומנהל העיתון העביר את 

טסט  עברתי  כולם,  לשמחת  הנהיגה   למורה  היישר  משכורתי 
ראשון  השירים הנוספים מימנו את הטיול הראשון ליוון" 

השירים שלך מאוד מובנים וקליטים, לא צריך להתאמץ לפענח 
אותם. 

אנשים  רוצה שגם  אני  הוא בפשטותם   "סוד הקסם של שיריי 
יתחברו   המושבעים,  המתנגדים  ואף  שירה  קראו  לא  שמעולם 

השירים שלי 'ידידותיים למשתמש' "
אילו תגובות את מקבלת מקוראים?

מיילים  עשרות  מקבלת  אני  העולם  לאוויר  יצא  שהספר  "מאז 
בנשמתם  נוגעת  שאני  לי  שכותבים  ומגברים  מנשים  והודעות 
הכי עמוקות  מדויק את התחושות  וכותבת 

שלהם "
שיר שלך הגיע לרדיו. איך הרגשת?

ללבו  עד  התגלגל  שלי  שהשיר  "התרגשתי 
הוא  אותו   ושהוא בחר להשמיע  של פרנס 
והנעים   המיוחד  בקולו  המילים  הדגיש את 
אני  עבורי   גדולה  וזכות  הפתעה  הייתה  זו 
לאנשי  גם  מגיעים  שלי  שהשירים  שמחה 
גם  אופלטקה   יזהר  פרופסור  כמו  חינוך 
ביום  שלי  שיר  שמקדישים  לי  כשמספרים 
לאדם  שלי  הספר  את  מעניקים  או  הולדת 
אותי  הזהירו  הרבה  מתרגשת   אני  אהוב, 
שאנשים לא אוהבים שירה ולא קונים שירה, 

אבל מילים שיוצאות מהלב מגיעות רחוק" 
יש לך שירים שפונים לנשים, שנוטעים בהן 

כוח, את מגדירה את עצמך כפמיניסטית?
שמאמינה  כאישה  עצמי  את  מגדירה  "אני 
שאנחנו  מאמינה  בעיקר  ובגברים,  בנשים 
והאתגרים  הכאבים  מתוך  לצמוח  יכולים 
לצמיחה  הזמנה  שלי  בשירים  יש  שלנו  
נשים  מזמינה  אני  נשית   אמירה  ויש  אישית 

וגברים לאהוב את עצמם "
מה הפרויקט הבא?

"הבטחתי לילדים שלי ספר ילדים שיוקדש להם, ויש לי גם ספר 
שירי אהבה שמחכה לתורו  מקווה שהשירים שלי יולחנו ויגיעו 
לאוזניהם וללבבותיהם של אנשים רבים  הלוואי שאזכה להמשיך 

ולרגש אנשים במילים שלי "
טוב, מוכרחה להודות שמתחילת הריאיון עם אביגיל ועד סופו - 

התרחב לי קצת הלב   

את הספר "מילים שהלב בוחר" ניתן לרכוש במחיר מוזל לתושבי 
Avigailmg75@gmail.com :העיר ישירות מאביגיל

בגיל שלוש היא החלה לחבר שירים ומאז לא הפסיקה. 
ועתה, בגיל 42, שיריה מטיילים מלב ללב וכובשים את 

הרשת החברתית. "סופר נני" מיכל דליות מצטטת 
משיריה, ושמעון פרנס הקריא שיר שלה בגלי צה"ל. 

אביגיל מגידנה-גרוס, תושבת אם המושבות, מעזה 
לבטא את משאלות הלב והחלומות של כולנו. ראיון עם 

משוררת שכולה אופטימיות

אורית צמח

מילים שנוגעות בלב

מדור ספרות
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כושר תזונה והעצמה לאימהות אחרי לידה

אפרת רוזמן עיני - B.Ed  בחינוך גופני ומאמנת כושר לאימהות 052-6427863
מיכל מסר בן שלום - דיאטנית קלינית RD ומדריכת אימהות 050-8460086

א חיזוק הגוף והתמקדות בבטן 
    וריצפת אגן

א תזונה ודיאטה להורדת עודפי ההריון 
    וצמצום היקפים

א שיח נשי מעצים על האתגרים שבהורות
א מפגש חברתי חוויתי לאם ולתינוק

כל מה שאת צריכה 
אחרי לידה!!

מתאמנת מזמינה אותך למפגש היכרות במתנהבמתנה
המפגש בתיאום מראש בטלפון: 052-6427863

מה להביא?איפה?
להגיע עם קרטונים, דבק, מסקינג טייפ, 

מספריים או סכין יפני 
(אנחנו גם נביא חומרים אך תמיד רצוי שיהיה עוד...)

בקצה רחוב בן גוריון 
על הדשא שבטיילת מכבית

נבנה עיר מיניטורית מקרטון, הורים וילדים 
כי אם אפשר לצייר את זה אפשר לפסל את זה... 

בתאריך 2.5.17 
מהשעה 9:00 בבוקר עד הערב :)
תערך פעילות  מקסימה

בתאריך 2.5.17 
מהשעה 9:00 בבוקר עד הערב :)
תערך פעילות  מקסימה

אם אפשר
לצייר את זה, אפשר

לפסל את זה
אם אפשר

לצייר את זה, אפשר

לפסל את זה
מתי?

ועוד הפתעות...
האירוע יהיה מצולם :)  שירלי גנון מוזס 050-8859795

צדוק בן משה 050-5332540 לפרטים:

מילים שנוגעות בלב
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זנח  בכבדות?  מתנשף  בהליכה?  אחריכם  מפגר  כבר  הכלב 
את הריצה לכדור לטובת שינה ממושכת בפינה? יכול להיות 
שסימני הגיל הגיעו גם אליו  לרוב, הכלבים הגדולים יזדקנו 
יחשב  דני  מגזע  כלב  לדוגמא,  קטנים   מגזעים  מהר  יותר 
מבוגר  יחשב  פקינז  מגזע  כלב  בעוד   ,7 בגיל  כבר  מבוגר 

בסביבות הגיל 9 

בדומה לכל איברי הגוף, גם המוח מושפע מתהליך ההזדקנות  
נזק הנוצר לתאי המוח יכול להוביל לשינוי בדפוסי ההתנהגות 
של כלבכם, מעל 50% מהכלבים בני 8 ומעלה יראו סימנים של 

הזדקנות המוח שינויים בתפקוד המוחי מתרחשים בהדרגה 

כיצד נוכל להקל על כלב מתבגר? 

גם  כך  מזדקנים,  לתמיכה כשהם  זקוקים  האדם  כשם שבני 
הכלבים זקוקים לעזרה ולטיפול יותר בהגיעם לגיל מבוגר  
חשוב להבין את כל השינויים שעוברים על כלבכם בשלב זה 
של חייו ולתת לו את הטיפול המתאים על מנת לאפשר לו 

חיים בריאים ומאושרים לידכם 

רביצה  למניעת  חשובה  מבוגרים  לכלבים  גופנית   פעילות 
בפיתוח  הבריאותי  מצבו  את  להחריף  שעלולה  ממושכת 
בעיות מפרקים, ירכיים וכתפיים  נסו לעודד את הכלב להניע 
את גופו ככל שניתן, הוציאו אותו לטיולים תכופים והאריכו 
את ההליכה בהדרגה  עודדו את הכלב שיבוא לקבל מזון או 

יש  חשוב!  במעלית   ולא  במדרגות  לעלות  והעדיפו  ליטוף 
להתייעץ עם וטרינר ולוודא שהפעילות אכן מתאימה למצב 

הגופני 

 תזונה לכלבים מבוגרים יש צרכים תזונתיים שונים מאלו 
הם  שלהם  הנמוכה  הפעילות  מרמת  כתוצאה  צעירים   של 
יש  לכן  ופעיל,  צעיר  כלב  לעומת  קלוריות  לפחות  זקוקים 
צורך במתן חלבונים איכותיים, פחמימות שהתעכלו בקלות, 
ויטמינים ומינרליים המותאמים אישית  גם כאן, חשוב לפנות 

לוטרינר ולקבל תוכנית מותאמת אישית לגיל המבוגר 

כמו:  חריג  מקרה  בכל  וטרינר  אצל  לבדיקה  לגשת  מומלץ 
לאכול/לשתות,  מסרב  הכלב  מרובה,  שתיה  מרובה,  השתנה 
יתר  מעייפות  או  נשימה  מקשיי  סובל  הרבה,  משתעל 

שמעידים על בעיית לב 

חום  לו  להעניק  המשיכו  אחר,  משפחה  בן  לכל  כמו  זיכרו: 
ואהבה ולדאוג לכל צרכיו  בזמן זה, הוא זקוק לכם יותר מכל 

ד"ר טלי אלוני-רוזן פינת החי

חדש! וטרינר עד הבית פרטים באתר המרפאה.
ד"ר טלי אלוני-רוזן, וטרינרית, תושבת כפר גנים, 
drtali@animal-clinic.co.il / 052-3910673

www.animal-clinic.co.il

גם כלבים מזדקנים

מהו תהליך ההזדקנות אצל כלבים? ממה נגרמת ההזדקנות 
שלהם וכיצד ניתן למנוע אותה?
כתבה חובה לכל בעלי הכלבים 

הסימנים המרכזיים 
להתבגרות הכלב: 

 הפרווה או השיער צבעם 
וצורתם משתנה - שיער דליל 

או מאפיר.

 ירידה ניכרת ברמת האנרגיה- 
שכיבה מרובה, קשיים בהליכה 

עד    כדי צליעה, האטה 
בהליכה.

 שינה מרובה.
 שינוי בהרגלים - הרגלי משחק, 

שינה, אכילה. 

 שינוי במשקל - ישנם כלבים 
שיעלו במשקל ואחרים ירדו 

במשקל.

 ריח רע מהפה – כתוצאה 
מבעיות שיניים וחניכיים, ריקבון 

או אבנית.

 שינויים בראיה או בשמיעה - 
החושים פחות מפותחים.

 איבוד זיכרון, שכחה, חוסר 
התמצאות ובלבול במקום 

חדש.
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03-9342407 03-9344944 ,32

03-9342604 03-9342604 

ייעו� מקצועי בבית הלקוח
צרי� פתרו מקצועי למיזוג אוויר?

מחפש מתקי איכותי?
תכירו את המקצועני� שלנו
מחלקה מיוחדת להתקנות
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לראות  לבחור  באפשרות  בהבנה,  בקבלה,  שלה,  בחיוך  משהו 
כי  אחרת   אפשר  באמת  שאולי  לחשוב  לי  גורם  החיובי,  את 
לא תמיד קל, והחיים הם התמודדות אחת גדולה, ונוח לקטר, 
להתפשר, לחפש את האשמים  אבל החיים הם לא חזרה גנרלית, 
וגם אם פתאום יש סביבנו יותר מאמנים מעורכי דין, אולי בכל 

זאת כדאי לתת לעצמנו הזדמנות 

רחל שרגל, מכפר גנים, נשואה לשי ואימא לבר, רועי וים, היא 
מאמנת אישית מובילה להעצמה, להכוונה לקריירה ולהתפתחות 
אישית  היא פיתחה סדנאות בוטיק לנשים, לאחרונה הוסמכה 
מנהלים  לפתח  מתחילה  אלו  ובימים  מאמנים,  כמדריכת 

בארגונים 

רחל נולדה וגדלה בפתח תקווה  בקריירה הראשונה שלה היא 
מסלולי  ופיתוח  אנוש  משאבי  בתחומי  בצבא  קצינה  הייתה 
וקריירה  למרות שלמדה בצבא תואר ראשון במשאבי  שירות 
אנוש ומדעי ההתנהגות, החליטה לצאת מאזור הנוחות ובמקום 
לחפש עבודה כשכירה בתחום זה, התחיל מה שהיא קוראת לו 

"המסע שלי כמאמנת"  

"המסע שלי כמאמנת" 

היו צמתים מרכזיים בחייך שעזרו לך לכוון את הייעוד שלך?

"שבוע אחרי שהתחלתי את חופשת הפרישה, אבי אובחן כחולה 
 – חיי  ג'וב  שזה  והחלטתי  להתעשת,  שנייה  לקחתי  בלוקמיה  
ללוות את אבי בתקופה הקשה  תהליך הפרידה הזה מאבי חיבר 
האימון   לעולם  אותי  וכיוון  האישיים  ולמשאביי  לעצמי  אותי 
אני באה מבית רומני הידוע בקרירותו הרגשית  באותם ימים, 
שאני  הרגשתי  הרבות,  בשיחותינו  אבי,  במחיצת  כששהיתי 
מתחברת לאותנטיות שבי, וזו חיברה אותי לרצון לחוות דברים 

באופן שונה ולסייע לאנשים להתחבר לעצמם ולחיות אחרת "

אירוע מכונן ומשמעותי נוסף היה לידת בתה השלישית – ים  ים 
נולדה בשבוע ה-25 להריון עקב רעלת הריון קשה  במשך שבוע 
נולדה  "ים  למוות   חיים  בין  עצמה  רחל  הייתה  הלידה  לאחר 
במשקל 520 גרם  כשכולם הסבירו לי מה הסיכויים שתשרוד, 
מצאתי את כל הכוחות לחשוב חיובי ולנהל מערכה שלמה בין 
ובעל   בוגרים  ילדים  שני  עם  בית  ניהול  לבין  בפגייה  החיים 
ארבעה חודשים שהתה ים בפגייה ומשהו בפנים אמר לי שהיא 
תהיה ילדה רגילה  אז הבנתי משהו לגביי – שאני הולכת עם 
האמת שלי  ידעתי לאן אני רוצה לנווט את הספינה הזו ולא 

הייתה מבחינתי אופציה אחרת "

שאת  מה  את  להסתיר  הצלחת  בבית  לילדים  וכשחזרת 
עוברת?

וחייכתי אליהם  כשיש לך את ה"למה"  "ממש  חזרתי הביתה 
את כבר תמצאי את ה"איך"  הייתה לי מטרה אחת לנגד עיניי, 
שהילדה שלי תהיה בסדר ושהבית שלי יחזור להיות בית שמח 
אנחת  של  סוג  הייתה  שנה  לגיל  הגיעה  כשים  רק  ומתפקד  
- האם תחייך  ודאות  רווחה  עד אז התקדמנו צעד צעד ללא 

ומתי, האם תמחא כפיים, האם תלך   "

האימון מלמד גם חשיבה חיובית?

ההתנהגותית  עובדת,  אני  שעמה  בגישה  האימון  "בהחלט  
שאתה  למקומות  הדברים   את  לנתב  איך  מלמד  קוגניטיבית, 
גם  למדתי  חשיבה   דפוסי  משנה  הוא  בהם   להיות  רוצה 
פסיכולוגיה חיובית ו-NLP ואני משתמשת בכל הידע הזה  יש 
משפט שאומר שהאנרגיה זורמת למקומות שבהם תשומת הלב 
רק  לדבר  מלמדת  אני  לרע   וגם  לטוב  גם  נכון  זה  מתמקדת  

ב'כן' ולא ב'לא' "

מה גרם לך להבין שאת רוצה להיות מאמנת?

המשכתי  הראשון  התואר  אחרי  באנשים   נגעתי  שנותיי  "כל 
ללמוד הנחיית קבוצות, גישור ועוד מגוון קורסים, אך כשלמדתי 
אימון אישי ועסקי ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות  כי זה 
לקחת אנשים, להוביל אותם ולהראות להם את הדרך למקום 

נכון יותר עבורם " 

למי מתאים האימון? 

"לכל מי שרוצה לאמץ לעצמו דרך חיים שתביא אותו לתוצאות 
טובות יותר בכל תחומי החיים  בדרך-כלל מגיעים אלי אנשים 
אנשים  במשבר,  אנשים  בחיים,  שינוי  רוצים  שהם  שהבינו 
אינו  האימון  תהליך  אבל  החיים,  במעברי  החלטות  בצמתי 
מיועד רק לאנשים שחיים חיים לא מספקים, אלא גם לאנשים 
המעוניינים לשדרג את חייהם מטובים לטובים יותר ולמצוינים  
בעצם כל אחד, בכל שלב בחייו, כשהוא מתחיל לענות לעצמו 

• שירן רובינשטיין

     "אימון אישי 
            זה לא מותרות"

שיחה עם רחל שרגל שיצאה לעצמאות 
ובחרה בקריירה השנייה שלה בחיים בעלי 

ערך. הצצה לחיים של מאמנת אישית
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על השאלות מי הוא ומה הוא רוצה, רק אז החיים שלו הופכים 
להיות החיים שהוא בוחר לחיות "

ספרי על התהליך.

"בתחילת התהליך ובמהלכו אנחנו מחדדים את מטרת האימון 
ומביאים את המתאמן להתבוננות במקום שלא ראה קודם לכן  
לא פעם מגיעים אליי מתאמנים עם בעיה ספציפית, ובמהלך 
האימון אנו למדים שהדבר שזור גם בתחומים נוספים בחייהם  
בתהליך אנחנו לומדים להתבונן פנימה, לקחת אחריות ופחות 
את  לשנות  יכול  מאמינה שהאדם  אני  יגידו"   ב"מה  להתעסק 

לא  אני  לכך   ויירתם  ירצה  רק  אם  חייו 
קיימות  התשובות  כל  פתרונות,  מציעה 
בנו, אבל לא תמיד באופן ברור ובהיר  אני 
מכוונת, מלווה, מובילה ומקדמת דרך שאלות 
לא  תהליך  הינו  האימון  נוספות   וטכניקות 
קל, המחייב לקיחת אחריות, רצינות ועבודה 
מטרה  ממוקד  הוא  זאת  עם  ויחד  מאומצת, 
וקצר מועד  הוא מעודד שינוי דפוסי חשיבה, 
מלאי  בחיים  הייעוד  את  לחיות  ומאפשר 

משמעות תוכן וסיפוק, איזון והגשמה "

פרוץ  האימון  שתחום  זה  על  ביקורת  יש 
וללא כל פיקוח. 

לשכת  ידי  על  מוסמך  מאמן  להיות  "כדי 
המאמנים שמהווה מעין "תו תקן" להסמכה, 
לעמוד  אימון,  שעות  מכסת  לצבור  צריך 
ספר  בבתי  וללמוד  נוספים  בקריטריונים 
שחשוב  סוגיה  זו  הלשכה   ידי  על  מוכרים 
מאמן  כשבוחרים  הדעת  את  עליה  לתת 
אילן,  בר  באוניברסיטת  למדתי  אני  אישי  
ואני  לרשותי למעלה מ-2,000 שעות אימון, 

מאמנת מוסמכת בלשכת המאמנים "

מה מייחד אותך כמאמנת? 

של  והבנה  זיהוי  יכולת  עם  אותנטית,  "אני 
הדברים גם אם אינם נאמרים באופן מפורש  
יש אמירות חדות הבאות לידי ביטוי בשפת 

הוא  באשר  לאדם  הרגישות  נוספים   ובאופנים  גוף 
וחסיונו,  כבודו  שמירת  תוך  ד אדם,  ו א מ

לגרום  הנכון  המומנטום  את  מוצאת  אני  ולכן  לי,  חשובה 
למתאמן להבנה ולמודעות  כשאני רואה שמישהו בשל לצאת 
לדרך, אני משחררת, אפילו אם הוא לא רוצה ואולי חושש  זו 

היושרה שלי "

סדנת בוטיק לנשים משולבת ריצה

והמובילה  המפתחת  להיות  גאה  שרגל 
לנשים,  ייחודית  בוטיק  אימון  סדנת  של 
תוכן  ומפגשי  שינוי  של  תהליך  המשלבת 
בחשיפת  "מדובר  וריצה   גוף  אימוני  דרך 
אליי  כשבאה  שלך   והמסוגלות  היכולות 
ואחרי  לרוץ,  הצליחה  לא  שבחיים  מישהי 
מפגש ריצה ראשון אומרת לי בהתרגשות, 
שאם היא הצליחה לרוץ, אז אין דבר שהיא 
מטרת  בדיוק  זו   – לעשות  מסוגלת  לא 
רוצה  שאת  למי  אותך  לחבר  הסדנה! 
להיות, להבין שאת ראויה לחיות את החיים 
שאת רוצה לחיות  הריצה חושפת יכולות, 
כמו  מטרות  ומחדדת  מוטיבציה  מגבירה 
שאף דבר אחר לא מצליח לעשות  כשאני 
מתכוונת  אני  רוצה?  את  מה  שואלת- 
חושבת  את  מה  ולא  רוצה  את  מה  שתעני 
תכנים  מעבירה  אני  בסדנה  יכולה!  שאת 
של מיקוד בעצמך  מחברת אותך לדברים 
לך  ומאפשרת  הלום  עד  אותך  שהביאו 
לבחור מחדש ולחשב מסלול מחדש  יש כוח 
הופכות  המשתתפות  מאוד  ומהר  לקבוצה 
לישות אחת ונפגשות לרוץ בין המפגשים, 

בלעדיי " 

בדף  מישהי  רשמה  האחרונה  בסדנה 
המשוב: "הסדנה מומלצת ביותר למי שאינו 
מעוניין בטיפול ארוך טווח ומחטט בנפש  
היא פועלת על השכל ועל התובנות שלנו 
והעיקר – יש בה יישום מהיר ושיטתי של מה שנלמד  התוצאות 

מיד נראות לעין וללב " 

את  מה  עצמאותה  את  חוגגת  כשהמדינה  אז 
רוצה לאחל לנו?

50  ממרום  יום הולדת  "גם אני חוגגת בדיוק 
לחיות  שאפשר  מאמינה  בהחלט  אני  שנותיי 
בעצמאות  בחירה,  מתוך  חיים  יותר,  טוב 

אישית "

ומה חשוב לך?

אנשים  שיותר  בכמה  לגעת  חותם   "להשאיר 
ולהשפיע עליהם לטובה  לגרום להם לחיות יותר 
טוב עם עצמם ועם הסביבה החשובה להם, ובכלל  
וכמובן, להמשיך לעשות את מה שאני מאמינה בו 

ואוהבת " 

רוצים להצטרף לאימונים?
חפשו 'רחל שרגל )אימון אישי להעצמה('

בפייסבוק  
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מדי  הרחם   את  העוטפת  הרירית  הרקמה  הינה  אנדומטריום 
חודש, הורמוני המין הנשיים פרוגסטרון ואסטרוגן המופרשים 
כשהאנדומטריום  הווסת   עם  הרקמה  לשטיפת  גורמים  לדם 
יכולה  אנטומית,  קרובים  לאיברים  לרחם  מחוץ  אל  מתפשט 
לחוסר  סיכון  גורם  המהווה  אנדומטריאלית  ציסטה  להתפתח 
מעיים,  הירכיים,  אגן  אל  להתפשט  עשויה  הרקמה  פוריות  

שלפוחית השתן, ולעתים נדירות אף אל הריאות והמח 
הסיבות לתופעה אינן לגמרי ברורות    יש הטוענים כי קיים 
גורם גנטי וכן שמערכת החיסון חלשה מכדי לטפל בהשתרשות 

הרירית באיברים 
תסמינים:

ובמקומות  התחתונה  בבטן  הווסת  סביב  מחזור  כאבי  ב 
שהשתרשה בהם הרירית  ב כאבי גב תחתון  ב כאבים בעת 
מגע מיני  ב דימום וסתי רב וגושי דם  ב עצירות או שלשול 
סביב הווסת  ב כאב בזמן יציאה  ב דימום אנאלי בזמן הווסת  
ב כאב ולחץ במתן שתן  ב בכ-20% מהמקרים, פגיעה בפוריות 

רפואה מערבית:
האבחון מתבצע על ידי גניקולוג באמצעות לפרסקופיה לחלל הבטן 

הטיפול לאישה המעוניינת להרות
 מתן תרופה לדיכוי ההורמונים האחראיים על ייצור רירית הרחם 

 מתן הורמונים מעכבי ייצור רירית 
 טיפול בלייזר להסרת נגעים אנדומטריאליים קטנים 

 ניתוח להסרה/ צריבה/ כריתה של ציסטות אנדומטריאליות 
 הפריה חוץ גופית 

פעולה  על  ממליצים   - להרות  מעוניינת  שאיננה  לאישה 
רדיקלית של כריתת שחלות ורחם 

רפואה סינית:
של  תקיעות  בשל  נוצר  האנדומטריום  הסינית  רפואה  פי  על 
דם וצ'י )אנרגיה( והצטברות של ליחה ולחות בבטן התחתונה  
הכבד האחראי על זרימת דם וצ'י בגוף יוצא מאיזון, אינו מתפקד 
כראוי וגורם לתקיעות וכאב  תקיעות זו יכולה להיווצר עקב 

לחץ נפשי, קור בבטן התחתונה, עבודה מרובה ומתישה וכו' 
הטיפול בשילוב חימום עדין בעזרת מוקסה משפר את תנועת 

הצ'י הדם בבטן התחתונה ומקל על הכאב 

 הימנעות ממתח נפשי

 פעילות גופנית וחימום 
  והנעת הצ'י והדם

 הקפדה על שעות שינה 

 תרגול שיטת פאולה ויוגה

 אכילת מזונות בעלי אנרגיה מחממת

 להמעיט אכילת חומרים משמרים, צבעי מאכל, 

  מוצרי חלב, בננות, סוכרים, פרי הדר, אלכוהול וקפה 

 להרבות באכילת קטניות, 
  דגנים, פרות וירקות

 חימום הבטן התחתונה 
  עם כרית חמה

נשים שימו לב: אנדומטריוזיס - מחלה ודרכי טיפול
אלון לרנרבריאות לפני הכול

אנדומטריוזיס )Endometriosis( הינה מחלה גניקולוגית הפוגעת בכ-10% מהנשים. 
כיצד נשים יכולות להיפגע? ומה ניתן לעשות בנידון?

אלון לרנר מומחה לטיפול ברפואה סינית, תושב כפר גנים, 
www.alon.l-a.co.il | 0522-904008 | 1997 ניסיון משנת

טיפים 

אלום א. שמי בע"מ
עבודות אלומיניום

תיקון תריסים חשמליים
מקלחונים

חלונות אלומיניום "קליל"

בהנהלת שאול שמי

מפעל: רח' הרכב 14, א.ת. סגולה פ"ת ׀ טל': 03-9316268
 נייד: shemi4@014.net.il | www.alum-shemi.co.il050-8587777 | פקס: 03-9248520
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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 87  מאי 2017 38

i ts ik@leibovich- law.co. i l דוא"ל:  2), פתח תקווה  30 (קומה  רחוב השחם 
-www.leibovich טלפון: 054-5870812 ⋅ פקס: 03-6844977   law.co. i l אתר:

מתמחה בניהול והובלה של עסקאות במקרקעין 
ייעוץ וליווי בנושא מיסוי מקרקעין

חג: הדגלים מונפים אל על  זה, כל הארץ לובשת  מיוחד  ביום 
פינה  ובכל  במטיילים,  מתמלאים  הפארקים  ובבתים,  ברחובות 
וסועדים  עשן מיתמר אל על, הבשר על האש, כולם מנפנפים 
ארץ  האם  חוגגים     אנו  בדיוק  מה  שום  על  ובנעימים   בטוב 
ישראל היא באמת רק שלנו? בזכות מי ומה אנו יושבים בארצנו? 
על מה נשפך דם כה רב של בנינו אשר חרפו נפשם בעד ארצנו?

את כל התשובות ניתן למצוא בספר הספרים באופן ברור: ארץ 
ישראל כבר הובטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים: "ביום 
ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ 
הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת  " ]בראשית ט"ו, 

י"ח[ 

אך לא בכל מחיר    ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, בתנאי - 
שישמור תורה ומצוות כפי שנתחייב במעמד הר סיני כאיש אחד 
בלב אחד: "נעשה ונשמע"  זה התנאי החשוב על שמירת ארץ 
תוכל  כך  ורק  הנבחר  לעם  בית לאומי  כיום  ישראל המשמשת 
להישמר לעד, כמו שנאמר: "ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל 
כ,  ]ויקרא  הארץ   "  אתכם  תקיא  ולא  אותם  ועשיתם  משפטי 

כ"ב[ 

עם ישראל מובדל מיתר העמים בתנאי שאינו עוסק בעבודה זרה, 
בכך שעם ישראל מקבל על עצמו עול מלכות שמים זוכה לאור 

הגנוז לצדיקים ואילו הרשעים גורלם להיות בחשכה 

כדי לשמר את מדינת ישראל כבית לאומי נצחי, העם חייב לקיים 
את התורה הלכה למעשה ככתבה ולשונה ובכך, כעם נבחר בידי 

ה', ראוי לאחוז במדינתו כל עוד ילך בדרך מקודשת זו 

חג עצמאות שמח!

חג העצמאות
באור התנ"ך

ארץ ישראל מתנה
 הובטחה בברית נאמנה

לעם נבחר העמים
שומר  דיברות וציוויים.

ארץ שורשיה ברגבים
בשרשרת אבותינו  אוחזים

אברהם יצחק ויעקב
 מפיצי אורה וטוב.

ארץ ישראל לעם ישראל / אהובה קליין

עם אוהב שלום 
דורות בדד ישכון
ים אויבים סביבו 

מאיימים להכחידו.

אל תירא! מבטיח אלוקים
עם כלביא על הסלעים

אוחז בעץ החיים
יונק כוחות נצחיים.

אהובה קלייןמחכמת המקורות

יום העצמאות כבר בפתח והשנה אנו 
חוגגים יום הולדת 69 למדינתנו כמדינה 

עצמאית כפי שחזה הרצל, חוזה המדינה: 
"אם תרצו אין זו אגדה". האומנם?

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציורי תנ"ך/ עם לבדד ישכון  
ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(
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צילום אירועים מקצועי
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

052-2433953
03-9099990

'amir ben haim'
חפשו אותי ב-

בואי לסט צילומים 
בסגנון אופנה 

במגוון אתרים 
שבסופו נפיק לך 

בוק כמו 
שתמיד חלמת

לבוק כבר הצטלמת?בת מצווש???
לבוק כבר הצטלמת?בת מצווש???

לבוק כבר הצטלמת?בר מצווה???
לבוק כבר הצטלמת?בר מצווה???

בוא ליום של כיף, 
צילומי ספורט 

ואקסטרים
שבסופו נפיק לך
 בוק לבר מצווה

בוא ליום של כיף, 
צילומי ספורט 

ואקסטרים
שבסופו נפיק לך
 בוק לבר מצווה
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שמוליק בראון פיזיותרפיה

כאב ברכיאלגי ופיזיותרפיה

ברכיאלגיה )Brachialgia( היא כאבים בגפה העליונה והשכמה  
סיבת הכאבים היא גירוי עקב לחץ של אחד העצבים היורדים 
הכאב  כלל  בדרך  העליונה    לגפה  הצווארי  השדרה  מעמוד 
הוא  ימים,  במשך  באיטיות  להתקדם  עשוי  בגפה  שמופיע 
שהתקף  או  ליד  ומשם  לשכמה  יורד  הצוואר,  באזור  מתחיל 
מיידי מתחיל בחלק מהגפה העליונה  הכאבים החריפים עשויים 
להתרחש לאורך 24 שעות ומחמירים בשעות הלילה ומטרידים 

את מנוחת החולה  

הלחץ על שורש העצב נובע בדרך כלל מפריצת דיסק צווארי 
ו/או תהליכים ניוונים של המפרקים הקטנים שבחוליות עמוד 
רחוקים  הסימפטומים  ו/או  שהכאבים  ככל  הצווארי   השדרה 

יותר מעמוד השדרה, הבעיה בעמוד השדרה גדולה יותר 

בדרך כלל לכאבים נלווים מיחושים נוספים: תחושות נימול עד 
כדי חוסר תחושה, במיוחד באצבעות  במקביל ישנם השלכות 
משמעותי  יותר  שהלחץ  וככל  לתפקד  הגפה  שרירי  ליכולת 
על העצב ישנו חשש שהשרירים המעוצבבים ע"י אותו העצב 

יחלשו כגון שרירי הזרוע וכן שרירי כף היד והאצבעות  

ובכך  השדרה  לעמוד  הכאבים  את  להחזיר  הטיפול:  מגמת 
יצטמצם הנזק עד היעלמותו  

הטיפול הפיזיותרפי: 

לחץ  למנוע  כדי  ומדוקדקת  עדינה  האובייקטיבית,  בדיקה   
נוסף על העצב, הכוללת גם בדיקה נוירולוגית  

ע"י  עדינה    )Cervical Traction( צווארית  במתיחה  טיפול   
מכשיר ייעודי בין 5 0 ק"ג ל 2 ק"ג והעלאת משקל המתיחה 

בהתאם  

 טיפול במוביליזציה: טפול עדין לתנועה הבין חולייתית, תוך 
כדי קשר רציף עם המטופל ביחס לסימפטומים שלו  

עקרונות  עפ"י  עדין  להיות  חייב  הטפול  אלקטרותרפיה:   
הסימפטומים הנ"ל  

פחות  הטפול   שלאחר  בלילה  מתרחשת  הבסיסית  הטבה 
ולהיפך   הטבה  על  מעידות  שינה  שעות  ויותר  התעוררויות 
הפרעה  כגון  הנלווים,  הסימפטומים  כי  לציין  חשוב  בנוסף 
האחרונים  הם  העליונה,  בגפה  רלוונטיים  באזורים  בתחושה 
לחזור לתקינות ויש מקרים בהם התחושה התקינה אינה חוזרת 

לתיקונה 

לפעמים כואב לנו באזור הצוואר, בשכמות ובגפיים העליונות. סביר להניח שלא 
שמעתם עליו בעבר אבל ככל הנראה מדובר בכאב ברכיאלגי. שמוליק הראון מסביר 

כיצד טיפול פיזיותרפי יכול לעזור

.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 

תמונת מצב

הכוכב הבא לאירוויזיון בעופר הקניון הגדול 
אודישנים לעונה הבאה של התכנית הפופולרית "הכוכב הבא 

לאירוויזיון" יערכו בשבוע הבא בעופר הקניון הגדול 
אם חלמת לייצג את ישראל באירוויזיון או לשיר בטלוויזיה, בעופר הקניון הגדול 

תוכלו להגשים את החלום....  כל מה שצריך הוא להגיע ב - 11.5 בין השעות -17:00
20:00, לעלות על הבמה ברחבת המזון המהיר ולשיר שני שירים מול צוות בוחנים 

מקצועי מטעם הפקת התכנית וקהל המבקרים בקניון ויתכן שאתה תהיה "הכוכב 
הבא לאירוויזיון". האודישנים החל מגיל 16. יש להגיע עם פלייבק שינוגן על ידי 

מלווים, בטלפון או על גבי דיסק און קיי.
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גן לאומי ממשית

מאי של טיולים 

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

האביב כבר כאן, ורגע לפני חודשי השרב הגדול, יולי לביא במדור עמוס 
בטיולים משפחתיים. צאו מהבית

מציע  שמן,  בן  ליער  הסמוך  קדומים:  נאות  פארק  מרכז: 
שבילי  סביב  המשפחה   לכל  המתאימים  טיול  מסלולי  מספר 
החקלאיים  והמתקנים  המגוונת  ישראלית  הארץ  הצמחייה 
הקדומים, פזורים ברחבי הפארק פסוקים מהתנ"ך, המצביעים על 
הקשר ההדוק בין ספר הספרים לבין אדמת ארץ ישראל  לאחר 
הסיור, ניתן להישאר לפיקניק או "על האש" במתחם מוצל עם 

מים ושירותים 
ובתיאטרון  בהיפודרום  בקרו  קיסריה  ובנמל  הלאומי  הגן 
וצפו  המרשימים  והמבנים  ההיכלות  שרידי  בין  טיילו  הרומי, 
במיצגי "מסע בזמן": סרט מולטימדיה וסימולציית מחשב חדישה 

המציגים את העיר לתקופותיה  
העתיקה  יפו  במוזיאון   'ART 'פלסטלינה  תערוכת  
מציגה מאות יצירות צבעוניות מפלסטלינה של אמנים מהארץ 
אנימציה,  סרטי  טלוויזיה,  סדרות  ילדים,  ספרי  איורי  והעולם: 
זווית  מציעה  התערוכה  ועוד,  פיסול  ציור,  וצילום,  קולנוע 
יצירה  פינת  המוזיאון  ברחבת  המפורסמת   לפלסטלינה  שונה 

מפלסטלינה לילדים ולגדולים 
האביב  לרגל  בירושלים  המדע  מוזיאון  ירושלים: 
שביניהם   ומה  חרקים  פרחים,  בנושא  פעילויות  יתקיימו 
בואו לגלות כיצד פרחים וחרקים יוצרים חיים, צפו בסרט בתלת 

מימד על האבקת פרחים ברחבי העולם והשתתפו בשלל סדנאות, 
הדגמות וסיורים 

מעלית הזמן בשדרות ממילא בירושלים בואו לחוות את 
ארבעת מייצגי דו ותלת מימד החדשים  צאו למסע במעלית הזמן 
מעלית הזמן תיקח אתכם 3,000 שנה אחורה, למסע מרתק אל 
הכותל במלחמת  ועד לשחרור  ראשון  בית  מימי  החל  ירושלים 
ששת הימים ולימים אלו  מסע מרגש אל נפלאות העבר, ההווה 

והעתיד של בירת ישראל  
סופי  במהלך   ,'2017 מערבי  גליל  של  'ים  פסטיבל  צפון: 
אירועים: טריאתלון  שלל  יתקיימו  ויוני  מאי  בחודשים  השבוע 
מגוון  וסאפים,  לקיאקים  אכזיב  אכזיב, משט  ומשחה 
 10( סמלי  במחיר  משפחתיים  סופשבוע מודרכים  סיורי 
הנקרה,  בראש  חמישי  בלילות  ישראליים  ₪(, מופעי מוסיקה 
ג'אז, "משחק מנווטים" בגליל המערבי, ושלל  קונצרטים, ערבי 

פעילויות נוספות 
תוכלו  למסעדה  הצמודה  הדגים  גידול  בחוות  הדן"  על  "דג 
ארוחה  להכין  כיצד  וללמוד  הפורלים  גידול  בתהליך  לצפות 
בשטח ובסיומה לאכול את מה שבושל בסדנא  הסיור עובר דרך 
הבריכות ושלבי הגידול השונים  בסיום הסיור ממתינה למקרים 

חוויה מיוחדת-פדיקור בספא הדגים! 

תופרת מקצועיתתופרת מקצועית

דליה: 052-8851600

מקבלת בביתה בכפר גנים ג'

מקבלת את 
כל סוגי התיקונים

ילדים בספא דגים

מעלית הזמן בשדרות ממילא

פארק נאות קדומים
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טל לביא Summer סטייל והעיר הגדולה

עונת הרחצה בפתח ואין ספק שאחת הרכישות הקשות לנשים היא רכישת בגד ים. 
האחד שיבחר צריך להיות שיקי ואופנתי וגם  שיתאים לגזרה שלנו, לצבעים שלנו 

ובעיקר שנרגיש איתו בנוח

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

בגדי ים שלמים
כבר כמה עונות שבגדי הים השלמים עשו comeback  ולא רק לנשים בעשורים 

הבוגרים שלהם, היום ניתן למצוא בגדי ים שלמים המתאימים גם לצעירות הן 
בדוגמאות שלהן והן בגזרות שלהן  

אחד הטרנדים הבולטים הוא בגד ים שלם אשר פתוח באזור המותן כך שמכסה 
טפח אך מגלה טפחיים  מאפיין נוסף של בגד הים השלם הוא מתן תשומת לב 

מיוחדת לקווי החיתוך המחמיאים לגוף הנשי בשילוב הגזרות עם בטנות מובנות 
הנותנות תמיכה לאזור הבטן והחזה, הגורמים לכל אחת להרגיש כאילו בגד הים 

נתפר במיוחד בשבילה  

בגדי ים בהשראת עולמת הלנג'ר
כפי שבעולם האופנה ניכרת השפעתו של 
עולם ההלבשה התחתונה על פרטי הלבוש 
השונים, כך גם בגזרת בגדי הים השואבים 

השראה מעולם זה ומשולבים בתחרות ובצבעים 
הלקוחים מעולם הלנג'רי   

בגדי ים בגזרות מיוחדות 
ישנן בגדי ים שלמים שנראים 

מלפנים כמו בגד גוף בעל 
שרוולים ארוכים חסוד וצנוע אך 

בעל מחשוף גב עמוק ומעניין, 
דוגמא נוספת היא בבקיני אשר 

חלקו העליון סגור עד לפתח 
הצואר, טרנד זה מתכתב גם עם 
עובדה שהיום לחשוף את הגוף 

לשמש זה out  ולא בריא 

בגדי ים מעותרים 
בוולאנים

טרנד נוסף שגם הוא מגיע 
אלינו מעולם האופנה 

העליונה, הוא ההשפעה 
הספרדית, שימוש בוולאנים 

בעיקר באזור החזיה של 
בגדי הים וכן שימוש בגזרות 

א סימטריות 

צבעוניות חזקה
הקיץ הוא העונה להתעטף 

בצבעוניות חזקה ובמיוחד בבגדי 
הים  ניתן לשלב צבעוניות זו גם 
בבדים חלקים וגם בבדים בעלי 

דוגמאות   

בקיני בגזרת תחתון גבוהה
בהשראה בגדי הים של שנות 

ה-50, השנה ניתן לראות בגדי 
ים בגזרת בקיני שהחלק התחתון 
בגזרה גבוהה המגיעה עד למותן 

גזרה שמחמיאה לרוב הנשים   

time
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קארין אהרוןצרכנות

מוצרי השום והתיבול של "דורות" 
במתכונים משופרים ובעיצוב חדש

דורות" יצרנית מוצרי השום והתיבול, משיקה את מוצרי 
חדש.  ובעיצוב  חדשות  נוחות  באריזות  והתיבול  השום 
פטרוזיליה,  כוסברה,  ומטוגן,  קצוץ  בצל  כתוש,  שום 
עגבניות  ודבש,  שום  בהם  רטבים  ומגוון  ג'ינג'ר  בזיליקום, 
בזיליקום, פסטו, סצ'ואן ועוד, מוגשים במארזי נוחות להקפאה, 
לפי  שימוש  המאפשרות  מדודות  בכמויות  ליחידות  מחולקים 
טעם רצוי. מוצרי "דורות" משווקים במתכונים משופרים, בחיזוק 
כתושים  הטבעיים,  הרכיבים 
תבשיל  כל  ישדרגו  וקצוצים, 
ומאכל באופן פשוט, נוח וקל.  
כשר בהשגחת הרבנות שדות 
הרב  למהדרין  וכשרות  נגב 

אפרתי.
מחיר מומלץ לצרכן: 8–12 ₪

לאריזות 80 גרם. 
להשיג ברשתות השיווק 

המובחרות.

סדרת תערובות תבלינים
"על האש" 

יצרנית 
המזון 

הישרא־
לית 

"מיה", מציגה לקראת יום העצמאות ועונת הפיקניקים 
את סדרת "על האש": סדרת תערובות תבלינים 
להשבחת טעמן של מנות בשר ודגים. תערובות 

התבלינים מבוססות על תבלינים טהורים, ללא חומרים 
נוספים, ללא פשרות על האיכות.  כל המוצרים פרווה, 

ונארזים בסביבה חופשית מגלוטן. הסדרה כוללת בשלב 
שבעה מוצרים: תבלין על האש, תבלין לקציצות, תבלין 

לסטייק, תבלין לקבב, גריל בשר, גריל דג, גריל עוף.
מחיר מומלץ לצרכן 6.90-7.90  ₪ (50 גר')

כשר פרווה – בהשגחת בד"צ העדה החרדית ירושלים.
ניתן להשיג בכל רשתות השיווק (למעט שופרסל) 

סיימון אייר 
בשנות ה-80 סיימון נחשב לאטרקציה ענקית וכעת 
החדשה  לגרסה  ההשקה  עם  חוזרת  ההיסטריה 
SIMON AIR. לכל מי שמתגעגע או רוצה להכיר 

את המשחק לדור הבא, כעת זה אפשרי. 
הסיימון אייר ייחודי באופן התפעול על ידי תנועות 
ריחוף של כפות הידיים מסביב למשחק. החיישנים הקולטים 

את תנועת היד של השחקנים.
לסיימון אייר ישנם 3 מצבי משחק: משחק ביחיד, משחק בזוג 

משחק  ומצב  משחק)  דרגות   16)
בפורמט הקלאסי ע"י לחיצות.

לחצן  אקראי  באופן  בוחר  החישוק 
מסוים ומאיר אותו. עם הארת הלחצן 

מושמע גם צליל ייחודי ללחצן. 
(או  באוויר  לגעת  צריך  השחקן 
ללחוץ) מעל אותו לחצן שהחישוק 
נוסף  סיבוב  בכל  כאשר  לו,  סימן 

מתווסף עוד צבע (עוד לחצן). 

ספר הילדים עוסק בנושא הזמן שהינו מושג מופשט וקשה להבנה עבור ילדים. כיצד 
ניתן למדוד את הזמן? כיצד ניתן לתכנן אותו? מדוע לפעמים נדמה לנו כי הזמן עבר 

מהר מאוד, מהר מדי, ומדוע לעיתים נדמה לנו כי הזמן "תקוע" ואינו חולף כלל?
"בנק הזמן של איילת", הוצאת הספרים "אוריון", 24 עמודים. לגילאי 9-4. 

מחיר לצרכן 48 ₪. להשיג בכל חנויות הספרים ובחנות ההוצאה ובחנות המקוונת  
www.orion-books.co.il

קסם האיי-בי-סי 
ספר ילדים ללימוד אותיות 

השפה האנגלית בשיטה 
ייחודית המבוססת על זכרון 

צילומי ושמיעתי (לדוברי עברית).  
באמצעות ציורים המשלבים את 

האותיות וטקסטים עם מילות 
מפתח שבתוכם שומעים את שם האות באנגלית. השיטה 

מלמדת בקלות ובהנאה את הבסיס לרכישת האותיות 
באנגלית ומתאימה במיוחד ללקויי למידה.  את הספר 

פיתחה סטפני קרמר מתוך רצון לעזור לביתה שחוותה 
קושי ותסכול בלימוד אותיות השפה האנגלית. 

קסם האיי-בי-סי מאת סטפני קרמר. הוצאת הספרים 
סטימצקיה. 32 עמודים. מחיר לצרכן: 59 ₪. 

ניתן להשיג ברשת סטימצקי או ישירות אצל סטפני, 
טל: 052-5092662

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

"בנק הזמן של איילת" מאת ד"ר עיינה פרידמן

מנצחת!חמישייה



www.kfarganim.co.il45עיתון כפר גנים  גיליון 87  מאי 2017 

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

"יד למרדכי"
מיזמים ביהדות

ד"ר מוטי גולן 
מרצה ללימודי יהדות ואקטואליה

טל'/פקס: 03-9241355 נייד: 050-5607290

• הרצאות ושיעורי יהדות • הכנת חתני בר מצווה וארגון סיורי הדרכה בכותל 
• ייעוץ ברכישת תפילין ומזוזות • הנחיית אירועי חנוכת הבית, שבע ברכות 

• טקסי הכנסת ספר תורה לכל העדות ולכל המגזרים

o z i e 5 0 0 @ g m a i l . c o m מייל:

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

• תספורת נשים • גברים • ילדים

• תספורת • עיצוב גבות  • שעווה

מקבלת בביתה
בכפר גנים

שעות נוחות 
גם בסופי שבוע!

רוית ה�פריתרוית ה�פרית

מחירים נוחים

054-6204315054-6204315 לקביעת תור
צלצלו:
לקביעת תור
צלצלו:

 054-4723517
עוצמה

• סוקולוב 12
• פיק"א 26

• שפירא 33 
• ביל"ו 7

• בן יהודה 15

נמכרו 
למכירה לאחרונה

נמכרהבבלעדיות
• דירת 4 חדרים עורפית

   אחד העם 37, כניסה 8.17
• דירת גג 5 חדרים - כץ 35

• דירת שלושה חדרים - פלדמן
• דירת 4.5 חדרים - פסקל 7
דירת גג בנחמן מברסלב 15• דירת 4 חדרים - צנחנים 27

30 מרכז מסחרי   סניף כפר גנים- לוחמי הגטו 
w w w. r e m a x p t . c o. i l 03-9242878 טל.   054-4723517  03-9337985חניתה ילין
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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

לפרסום
בעיתון
התקשרו

050-5332540
צדוק בן משה

עיתון
כפר
גנים

דבש טבעי אורגני 100% 
ממכוורת נחלים 

לא מחומם, באיכות יד מרדכי 
כשר לפסח, בד“ץ

1 ק“ג ב-40 ₪ 

נדל"ן

שמור  משפחתי  דו  למכירה 
נווה  קופלמן,  ברחוב  ומטופח 
עוז  6  חדרים + יחידה מושכרת  
בנוי 200 מ"ר, מגרש 250 מ"ר, 
 + מרתף  מפלסים   3 חניות,   2

גינה גדולה! ליטל נס נדל"ן 
052-4716333

דירת  ציון  באסירי   למכירה 
מחסן   + מ"ר    100 חדרים,   4
מרכזי,  מיזוג  חלון.  עם  צמוד 
מרפסת  נפרדות,  חניות   2
הורים  יחידת  פתוחה,  שמש 
ג'ימבורי  חדר  לבניין  מפנקת. 
שבת ומעלית  כושר  חדר   + 

ליטל נס נדל"ן  052-4716333

זמיר,  בעמנואל  חד'   4 דירת 
!קומה א' עורפית,  ללא תיווך 
95 מ"ר, מרפסת 12 מ"ר, חניה 
לפרטים    1 1 18 פינוי  כפולה  

נוספים: 054-4523288

 5 תיווך,  ללא  למכירה, 
מעלית  מרפסת,  חדרים, 
חניות   2 לדרום,  פונה   שבת, 

לפרטים  אוגוסט   ביולי  פינוי 
נוספים: 054-7582672

כללי

דרושה  בנין  הנדסת  למשרד 
יכולת  בעלת  נמרצת,  מזכירה, 
ארגון טובה  חובה- ידע וניסיון 
מעולים   אנוש  ויחסי  באופיס 
חשבונות-  בהנהלת  בסיסי  ידע 
 יתרון  למשרה חלקית וגמישה  

נוספים:   לפרטים  מעשנת!  לא 
050-8227793

למפעל  הנדסה,  שפיר  לחברת 
המושבות  אם  באזור  הבטון 
עבודה סדרני/ות   דרושים 

מול  בטון  הזמנות  לביצוע 
אחריות  המפעל,  לקוחות 
נהגי  של  העבודה  על סידורי 
המשאיות, אחריות על שביעות 
מלאה   משרה  לקוחות   רצון 
נוספים:   לפרטים  חובה!  ניידות 

054-2929860

דרושה מנהלת  דמיניסטרטיבית 
קופת  של  שיניים  למרפאת 
בעלת  המושבות   באם  חולים 
יחסי  ומכירה,  שיווק  יכולת 
אנוש טובים, סדר וארגון  משרה 
מלאה או חלקית ומשמרות ערב 
חיים  קורות  לשלוח  יש  ובוקר  
  eranmiki@bezeqint.net :למייל

לפרטים: 052-6585566

דרושות מטפלות
להוצאת  מטפלת  דרושה 
פעמיים  כרגע  מהגן  ילדה 
)גמיש(  14-17  בשבוע 

לפרטים נוספים: 050-6615087

 2/3 צהל,  לנכת  מלווה  דרושה 
העסקה  ערב    בשעות  משרה 
אדם  כוח  חברת  באמצעות 
מלאים   סוציאליים  תנאים 
לא  אחראית,  אישה  דרישות: 
נהיגה  רישיון  בעלת  מעשנת, 

לפרטים  בתחום   ניסיון  רצוי 
נוספים: 054-5707108

דרוש חונך לנער בן 14, פעמיים 
לבילוי  הצהריים  אחר  בשבוע 
חיים  כישורי  ושיפור   משותף 
לפרטים נוספים :  054-7952877

דרושה  עוז  בנווה  פרטי  לגן 
ואחראית  מנוסה  מטפלת 
מלאה חלקית/   למשרה 

שרון 050-7231080

מורים פרטיים

מורה פרטי למתמטיקה, אנגלית 
הספר  בתי  לתלמידי  וערבית 
הביניים   ולחטיבות   היסודיים 

וניהול  לכלכלה  סטודנט 
יוצא  אביב,  תל  באוניברסיטת 
בשפות,  מתמחה   ,8200 יחידת 
ומתאים  מקצועי  סבלני, 
לתלמיד   הלמידה  צורת   את 

לפרטים נוספים: 054-7211072

מלמד  מצטיין  סטודנט 
פיזיקה  מתמטיקה,  במקצועות 
והנדסת תוכנה ש פ  במקצועות 
לפרטים  ופיזיקה!  מתמטיקה 

נוספים: 052-8508185

הגיל   שכבות  לכל  פרטי  מורה 
והכנה  הבית  שיעורי  לתרגול 
חמות  המלצות  למבחנים  
לפרטים  גמישים!  ומחירים 

נוספים: 054-4459702 עמית

מטפלות

ניסיון  בעלת  מומלצת  מטפלת 
ביתי  בישול  כולל  שנה   20
ברמה גבוהה מתפנה בספטמבר  

לפרטים נוספים: 050-2256533

מוסמכת  אהודה,  מטפלת 
ואחראית לטיפול בילדים, כולל 
למוסדות  וללווי  לאמא  סיוע 

החינוך  לפרטים נוספים:
052-3596221

שונות

נער בן 5 14 אחראי ובעל ניסיון, 
כלבכם  את  להוציא  מעוניין 
הקיץ    מחופשת  החל   לטיול 

לפרטים נוספים:  0532430052

להתמודדות  קבלית  מדיטציה 
וחוסר  שקט  חוסר  פחדים  עם 
ילדים   אצל  גם   מוטיבציה, 
נושא וסדנאות  ישי   אימון 

טלפון: 054-7582672
התקשר עכשיו לייעוץ
והערכת נכס חינם!

052-4716333 

מוכר
 או 

קונה 
נכס? 

ליטל נס נדל"ן
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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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עכשיו!
הנסיון שלנו, הבטחון שלכם! 

עושים החודש ביטוח מקיף לרכב 
ברוזן ענק הביטוח 

! ה נ ת ומקבלים ארוחה זוגית מ

במתנות!ואנחנו מפנקים המדינה חוגגת יום הולדת 

בד
בל

אי 
 מ

ש
וד

בח
ף 

וק
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המ
עושים החודש ביטוח מקיף לרכב *

ברוזן ענק הביטוח 
! ה נ ת ומקבלים ארוחה זוגית מ


