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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 
אורנית ארביב עורכת: 

עורכת משנה:   אורית צמח 
צדוק בן משה  חברי מערכת: 

שירן רובינשטיין    
                   אילת שדה

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

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

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

 050-5332540 לרכישת מודעות: 

קוראים יקרים,

"טוב שכן קרוב מאח רחוק"

חגיגות יום המשפחה בפתח, וזה הזמן לבצע חשבון נפש משפחתי. 
אני מתבוננת במשפחה המצומצמת שלי, שבחרתי להקים כאן 

בכפר גנים, רחוק מעיר ילדותי, רחוק ממשפחתי, ומודה על 
הבחירה המוצלחת שעשיתי. לא אחת עולה השאלה האם כדאי 

לגור קרוב להורים ולזכות בסיועם, או שמא נכון יותר להתרחק 
מהם ולזכות בעצמאות. ביום המשפחה הזה אני מודה על הבחירה 

האישית שביצעתי.

זכיתי לגדל את בנותיי בשכונה כל כך משפחתית, נעימה 
ומסבירה פנים. אני חברה בפורום שכונתי יחד עם תושבים רבים 
ומגוונים, ונדהמת בכל פעם מחדש לגלות את כוחה של הקהילה 
שלנו; את הנכונות לתמוך, לסייע איש לרעהו, להושיט יד לשכן, 

לעשות למען האחר ולמען הקהילה כולה. 

התקשורת מספרת איך הפכה התרבות האנושית הטכנולוגית 
לקרה ולמנוכרת, מדווחת שלצעירים כבר לא אכפת, אך אני 

מזמינה אתכם לקרוא את הכתבות בגיליון הנוכחי, ולגלות עד 
כמה ערכי הנוער שלנו נעלים )ראו את הכתבה בנושא תלמידי 

ישיבת כפר גנים(, וכן להיווכח כמה חדורי מוטיבציה הם 
הצעירים שלנו )ראו את כתבתה של שירן רובינשטיין אודות נטע 
ריבקין, שהיא בדרכה לעשות היסטוריה כשתגיע בפעם השלישית 

לאולימפיאדה(. 

קריאה מהנה!

                            אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com                    
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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

חדש!

בואו להיות חברים 
שלנו בפייסבוק



www.kfarganim.co.il3עיתון כפר גנים  גיליון 72  פברואר 2016 

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

לפני חצי שנה שלחתי הצעה לסדר במועצת העיר בנושא בטיחות 
לימוד  שעות  והוספת  תקצוב  כללה  ההצעה  בדרכים.  וזהירות 
בנושא לתלמידי בתי-הספר היסודיים, החטיבות והתיכונים, תוך 
החשובים  התעבורה  חוקי  לימוד  נכונה,  נהיגה  על  דגש  שימת 
בטיחות  חגורת  עצור,  אדום, תמרור  רמזור  קדימה,  זכות  )מתן 
וכו'( וחשיבות רכיבה נכונה על אופניים ועל אופניים חשמליים. 
בבסיס ההצעה עמדה ההבנה, שיש לגרום לתלמידים להבין את 

החשיבות שבשמירה על חוקי התעבורה. 
למיטב הבנתי, הממשלה לא תוכל למנוע מבני הנוער את הרכיבה 
על אופניים חשמליים, וכן לא יועילו רעיונות שעולים בעיריות 
אופניים  על  לבית-הספר  להגיע  מתלמידים  )למנוע  השונות 
חשמליים ולסלק את מתקני החנייה לאופניים שנמצאים בסמוך 
לבתי-הספר(. לכן חשוב לעשות את בני הנוער שותפים שמבינים 
את גודל הסכנה. כל זאת בעזרת לימוד החוקים, תוך הנחיה של 
שוטרים, יועצי בטיחות בדרכים ובעלי מקצוע בתחום. בסופו של 

התהליך תוענק לתלמידים תעודת סיום קורס.
ראש  של  שולחנו  על  הופכין  לה  שאין  כאבן  שכבה  זו  הצעתי 
העירייה ועלתה לסדר במועצה רק ביום חמישי האחרון. לדאבוני, 
מנהלי הישיבה לא טרחו לזמן את בעלי המקצוע ממנהל החינוך 
וכך נמנעו לשמוע המלצותיהם. תמכו בהצעתי וחיזקו אותה, רמי 
גרינברג ואיציק ישראל חברי האופוזיציה. מנגד, חברי הקואליציה 
טרפדו את בקשתי להעבירה לישיבת המועצה הבאה כדי לשמוע 
את תגובת מנהלי מנהל החינוך. אני כמובן לא ארפה ואלחם על 

הנושא ללא לאות, וכמובן כהרגלי בקודש אעדכן. 
כי  לראות  ניתן  להצעתי,  בנוגע  המועצה  ישיבת  מהתנהלות 
ראש העירייה, שלא נכח גם בישיבה הזאת, אינו מודע להצעות 
עם  להתמודד  כעיר,  שניאלץ,  ויתכן  וכשלים  בעיות  ורעיונות, 

מחדלים עוד שנים רבות.
דוגמה נוספת למחדל- לפני שנתיים עלות השכר בעיריית פתח 
תקווה עמדה על 600 מיליון ₪, והיום היא עומדת על 800 מיליון 
זה  נתון  כנגזרת של  מיליארד ש"ח.   1.8 ₪ מתקציב שנתי של 

ובכפוף לו, חלים קיצוצים נרחבים באגפי העירייה. וכשהגרעון 
נתונים  יהיו  טובה  תכנית  או  רעיון  הצעה,  כל  ענק,  בתקציב 

לחסדי הקיצוצים.
בפעילותם  השכונה  ועד  חברי  ממשיכים  גנים  כפר  ובשכונת 
הוקמה  כך,  מתוך  הבטיחות.  ממצב  כמוני,  הם,  אף  ומוטרדים, 
ועדת תנועה שמטפלת בנושאי בטיחות תנועה והולכי רגל ובכל 

נושא שקשור לכך.

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

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

בחציון הראשון של שנת 2015 אושפזו בבתי-החולים 213 בני אדם, כתוצאה מתאונות 
אופניים חשמליים, זאת לעומת 70 בני אדם שאושפזו בתקופה המקבילה בשנת 2014 -פי 

שלושה יותר. 90% מהמאושפזים היו הרוכבים עצמם ו-10% הולכי רגל, כאשר אחד מכל 
שלושה שאושפז היה ילד מתחת לגיל 14 - גיל אסור לרכיבה. חצי שנה שאני נלחם למען 

הנושא, ומגלגולה של הצעה לסדר שהעליתי בנושא במועצת העיר ניתן להסיק על התנהלות 
העיר כולה

ועד השכונה פעל מול ראש העירייה להקצאת הקומה
כולה, מעל גני הילדים ברחוב נקאש, לספרייה ראויה, 

ואכן קיבלנו תשובה חיובית. כל הכבוד!!!

ליאה, בת השמונה וחצי מבית ה�פר נווה עוז, תלמידה מצטיינת, 

מתאמנת מזה חמש שני�, חמש פעמי� בשבוע בקבוצת הפועל �ביו

אי� �פק שליאה נועדה לגדולות! 

באליפות הפועל בהתעמלות אומנותית 
בתרגיל אישי ע מכשיר (חבל)

לרגל זכייתה במדליית זהב
ברכות לליאה גרבר!ברכות לליאה גרבר!
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 בלעדי  360:
  סרטון וירטואלי

לנכס שלכם
באתרי הנדל“ן

המובילים

היום יותר מתמיד
לא לוקחים סיכונים!!
”תיווך המושבה“ -
ללכת על בטוח!!

לפרטים: בלהה 052-2720247 | דרור 052-3856096 מומחים לשיווק נדל“ן בכפר גנים ג‘ | משרד: 03-9230880

דרור בלהה

בחיים זכאי 4 חד‘ + מחסן צמוד

דופלקס-פנטהאוז 6 חד‘ בעמנואל זמיר

בחיים זכאי דירת 6 חד' גדולה ומעוצבת

בדניאל ליפשיץ דירת 6 חד', קומה ב, מושקעת ושקטה +מרפסת סוכה

בקפלנסקי דירת 5 חד', קומה 5 + מחסן צמוד + נוף

בכפר גנים א, במוסטבוי דירת 4 חד', ק"א גבוהה, מושקעת ומעוצבת
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מתראיינים בתוכנית
הבוקר ברשת

zvika343@gmail.com :ליצירת קשר בנושא תחבורה

שי פירון מפרגן 
בעמוד הפייסבוק

גאווה מקומית 
בישיבת אמי"ת 

תלמידי שכבת י' בישיבת אמי"ת כפר גנים שלחו 
את המנקה לארוחה וניקו במקומו את בית הספר. 

שי פירון פרגן בעמוד הפייסבוק, אופיר גוטמן 
ודניאל וולף התארחו בתכנית הבוקר של רשת

דיווחי תנועה
ועד השכונה לקראת מפגש עם נציג משרד 

התחבורה בנושא תחבורה ציבורית בשכונה. 
שמים על השולחן את  הנושאים לטיפול ונושאים 

בטיפול. אל תהססו לפנות

 • אורנית ארביב

 • צביקה שטרן

טובים,  יותר  אזרחים  מחנכים  גנים  כפר  אמי"ת  בישיבת 
כך  על  כתב  פירון  ששי  אחרי  זאת.  יודעים  כולם  ועכשיו 
גלעד  אברי  עם  הבוקר  בתוכנית  גם  שלו,  הפייסבוק  בעמוד 
קומזיץ'  "עשינו  אחר.  נוער  פה  שמחנכים  הודו  קורח  והילה 
כיתתי ונותר לנו כסף, חשבנו מה לעשות עם הכסף ולבסוף 
החלטנו להעניק שובר לבילוי במסעדה לנתן המנקה של בית 
הספר, שמנו לב שהוא בן אדם נהדר ועושה בשבילנו הרבה 
והחלטנו לעזור לו בחזרה שיצא ליהנות בערב.. הבעיה שבערב 
הוא מנקה את בית הספר..." מספר אוראל חזן "כשבאנו אליו 
והבאנו לו את השובר, הוא חיבק אותנו בהתרגשות והודענו 
לו, שהיום אנחנו ננקה את בית הספר וגילינו עד כמה העבודה 
וחצי כחמישה עשר תלמידים.  ניקינו במשך שעה  הזו קשה. 
תלמידים מכיתות אחרות, התעניינו שאלו מה אנחנו עושים 
והצטרפו אלינו לניקיונות  והייתה עבודת צוות טובה בזכות 
הניקיון, למדנו על בשרנו שיש דברים קטנים אפשר לעשות 

כדי להקל על המנקה, כמו להרים כיסא של החבר ששכח".

בטיפול I: רחוב מישה אשרוב רחוב דו סיטרי ומעגלי, שבחלקו 
נמצא בבנייה. נהגי משאיות ואוטובוסים מחנים בו וחוסמים 
ותושביו  ברחוב,  מדרכה  נבנתה  טרם  כן,  כמו  התנועה.  את 
נאלצים ללכת על הכביש ולסכן את עצמם. פורום בטיחות של 
ועד השכונה ביקש  מוועדת התנועה לטפל בדחיפות עליונה 
האוסרים  תמרורים  ולהסדיר  חוק  לפי  ברחוב,  מדרכה  בניית 
חניית רכב מעל 4 טון כמו גם איסור כניסת רכב מעל 4 טון 

למעט חלוקה מקומית.

מול  העצמאות,  ברחוב  החציה  מעבר  מעל  רמזור   :II בטיפול 
בית ספר הדר )לכיוון מזרח(  טרם הושב למקומו עד רגע זה. 
גם בנתיב הנגדי, הרמזור מעל מעבר החציה, עדיין לא עובד. 

לכבוד ועד השכונה 

כנוסע ותיק בתחבורה הציבורית בעיקר לתל אביב וחזרה אני מבקש 
להעלות מספר נקודות. אם חלקם או יותר ידועים לך מה טוב, אם 

לא נא רשום אותם לפניך במסגרת טיפולך בנושא.
1. קו 350:  

הדחוף  מספקת.  אינה  הקו  של  המצומצמת  התדירות  א( תדירות - 
ביותר זה להוסיף נסיעה נוספת אחה"צ מתל אביב בשעה  15.00.

ב( צפיפות ועומס - אני נוסע בדרך כלל באוטובוס הראשון שיוצא 
ב-06.15. כשאני עולה עליו בסוף רחוב העצמאות. האוטובוס עמוס 
לעייפה, גם בנוסעים עומדים. ניתן לשפר זאת באמצעות אוטובוס 

ארוך או הוספת קו נסיעה בשעה 06.30.
ג( תחנת נוספת - מרחוב העצמאות פונה האוטובוס שמאלה לדרך 
רבין ואח"כ ימינה לכיוון בר אילן. במקום זה יש תחנה לכל שונים 
קווים , אך לא לקו 350. יש אנשים מהשכונה  שנוח להם לעלות על 
האוטובוס במקום זה. הוספת תחנה במקום זה תסייע לאנשים אלה.
2. קו 472 )דן( מראש העין  לתל אביב וחזרה באופן תדיר במשך כל 
היום. האוטובוס נוסע במכבית 471- - ועולה במחלף של קרית אונו 
שם יש לו תחנה לכיוון תל אביב )באותה תחנה האמורה שביקשתי 
בהרבה  עמוס  ולא  במיוחד  נוח  נסיעה  בקו  מדובר  ל-350(.  להוסיף 
השכונה  במערב  הגרים  אלה  בעיקר  גנים  כפר  נוסעים  ותושבי 
פעמים  זה  בקו  עשיתי  שאני  השימוש  כמו   - בו  להסתייע  יכולים 
רבות. הבעיה בחזרה מתל אביב לכיוון פתח תקווה - ראש העין. לקו 
זה אין תחנת עצירה מקבילה לזו שיש לו בבוקר בצומת פ"ת- קירית 

אונו ואני מציע להוסיף תחנה זו.
הוועדה  מחברי  שאחד  חשוב  לדעתי  לתחבורה –  בוועדה  חברות   .3
לתחבורה יהיה אדם שנוסע תדיר בתחבורה ציבורית כי הוא מכיר 
את הבעיות מקרוב. אם אין כזה אני מציע לשקול זאת. אינני מציע 
את עצמי, אך אם תסכימו ניתן לפרסם  זאת בגיליון של השכונה ואני 

מניח שיימצא מתנדב.
4. קו 56 )קווים(- נוסע מתל אביב ליהוד דרך קירית אונו ולהיפך. 
אוטובוס זה נוסע מתל אביב ועולה במכבית ופונה שמאלה לקרית 
ועוצר רק בתחנה  רבין  לדרך  ימינה  פונה  היה  האוטובוס  לו  אונו. 
הראשונה של העצמאות וחוזר חזרה בכיכר של יפה נוף לכיוון קרית 

אונו, יכלו התושבים להיעזר בו במשך כל שעות. 
5. הערכה רבה על העשייה הציבורית ועל הקדשת זמן למען הציבור.

יוסי קורנווסר תושב השכונה
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עם הצלחה לא מתווכחים.

חניתה ילין 
 054-4723517

לירז כביר
050-3310033

בבן גוריון דופלקס 
6 חדרים,

עורפי, מחסן
וחניות 

! Говорим по русскиסניף כפר גנים - לוחמי הגטו 30 מ. מסחרי. טל. 03-9242878 

במייזנר דירת 4.5 חד' 
ק"1, מרווחת, מחסן 

ו-2 חניות

בדגל ראובן 4.5 חד' 
ק"1, מעלית וחניה, 

מרווחת

ביהלום דירת 4 חד' 
ק"3, משופצת,                                                                            

מעלית וחניה

בעצמאות מיני פנטהאוז  
5 חדרים, 140 מ"ר,  
מ"ש 25 מ"ר סוכה! 

ק"4 

בעצמאות 5 חד' 
ק"4 מושקעת!

מטבח ענק, נוף 
מדהים!

נמכרה-102% ממחיר השיווק! 

כפר גנים ג'כפר גנים ב'כפר גנים ג'

אבי חדד
050-6309521

כפר גנים ג'

מוטי שוק 
052-2730377

כפר גנים א'

בנקאש דירת 5 חד' 
ק"3, מרווחת, 

מ"ש 16 מ"ר, מחסן 

במסקין דופלקס 
לופט 6 חד'

בבניה, מושקע! 
ק"9+10

בדניאל ליפשיץ דירת 6 חד' 
ק"3, מושקעת! יח' 
מתבגר, מ"ש סוכה!

בכפ"ג ב' ביטקובסקי 
דירת 4 חד' 

    מ. שמש וממ"ד, 
מושקעת

www.remaxpt.co.il

אפרים וילינגר
052-2656825

קרולינה דנילוביץ
054-8899814

יונתן סימוני
052-7320122

אילנית בניטה
054-8192007

הצוות המנצח שלכם בכפר גנים א', ב', ג' !

כפר גנים א'כפר גנים ג'כפר גנים ג'כפר גנים ג'

עוצמה
החישוב נעשה על בסיס ממוצע עסקאות תיווך בחודשים ינואר-אפריל 2015 לפי 6 ימי עסקים בשבוע. ט.ל.ח.

בכץ פינת לוין! 
בתמ"א מתקדמת!

דירת 4 חד' ק"3, מ. שמש, 
ממ"ד, מעלית, חניה ומחסן

בפרטיזנים המבוקש!
דו משפחתי, מגרש 375 מ"ר, 
בנוי 220 מ"ר, זכויות בניה 

נוספות! מיקום פסטורלי!

מבחר דירות להשכרה 
בכפר גנים ב' וג' 

נמכרה השבוע!

נמכרה השבוע!

נמכרה השבוע!
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מדור חינוך

בבית הכנסת ״עמוד האש״, בשכונת כפר גנים ג׳, קיים טקס נטיעות בית הספר ממ"ד חטיבת 
השלום, לזכרו של אדם לוי ז"ל שנפטר ממחלת הסרטן 

דמעה קטנה, התרגשות גדולה והמון חיוכים 
ליוו את אירוע מסיבת הסידור בסימן ״כוחה 

של תפילה״ של שכבה א׳ בבית חינוך חמ״ד 
כפר גנים

ביום שישי האחרון נערך טקס נטיעות מרגש במיוחד לכבוד 
ט"ו בשבט בבית ספר ממ"ד חטיבת השלום. בית כנסת "עמוד 
ומיוחדת  חדשה  גינה  חנך  הספר,  בית  את  שאימץ  האש" 

שנתרמה  על ידי  ניצה ומנשה לוי לזכרו של בנם אדם לוי.
ממחלת  כחודש  לפני  נפטר  במותו,   24 בן  שהיה  ז"ל,  אדם 
הסרטן. אביו מנשה לוי מספר שאדם אהב את הרעיון לעזור 
לילדי בית הספר, על כן החליטה המשפחה לאמץ לליבם את 
ילדי בית הספר ולהקים את הגינה לרווחתם. בגינה הותקנה 

נדנדה, מדשאה ומזרקה מעוצבת. 
העיר  ראש  הדר,  עצי  ובנטיעת  בנוכחותם  הטקס  את  כיבדו 
עו"ד איציק ברוורמן, סגן ראש העיר אריאל בוסו והרב הראשי 

לישראל הרב דוד לאו. 

אולם מתנ״ס עולמות ערוך למופת, סידורים עטופים כמתנות 
רק  היו  מחלצותיהם,  במיטב  לבושים  נרגשים  וילדים  קטנות 

סימן לאירוע מופתי שעומד להתחיל.

האירוע.  לפתיחת  גדולה  בהתרגשות  ציפו  ההורים  מאות 
התלמידים הציגו, שרו ורקדו במופע איכותי, מקצועי ומרגש 
מאוד שבסופו קיבלו את סידור התפילה. על ההפקה המקצועית 
והייחודית הזו ניצחו המחנכות איילת חשאי )מוזיקה ומקהלה( 
דורית טוויטו )תנועה ואמנות( ואורטל שוקרון )בימוי והפקה(.

• שוקי הראל

• ערן חגג

נטיעות ונתינה בבית כנסת "עמוד האש" 

מסיבת סידור בבית חינוך חמ״ד כפר גנים 

בבית ספר דבורה עומר
חגגו ביום שישי את יום ה 100 !

תלמידי כיתות א' בבית הספר ספרו מאה ימי לימוד 
)ללא חופשות ושבתות( ומצאו כמעט מאה דרכים 

לחגוג זאת.

. . ן המצלמה. נתפסו בעי
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אבא ברדיצ'ב 8, פינת יפה נוף
03-9073770כפר גנים/נוה עוז

050-5297847

-'איטה-טיפוח היופי'

תספורת / פן / צבע
תסרוקות ערב
החלקה אורגנית משקמת
בניית ציפורניים בכל השיטות
OPI לק ג'ל בשיטת
הרמת ריסים
איפור ערב
שעוות בכל הגוף
סידור גבות

הרמת ריסים

רק ב-200 ₪

איפור ערב

רק ב-200 ₪

במקום 400 ₪במקום 400 ₪

איטהאיטה
מרכז טיפוח היופי

30  שנות ניסיון

הגענו
לכפר גנים

שובר הנחהשובר הנחה

לכלותחבילת יופי

מיוחד!במחיר

איפור ומניקורתסרוקת, 
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"התופעה"
כך קוראים להן. קבוצת נשים בוגרות, אימהות וסבתות, שרוקדות כבר כמה 

שנים במצוינות, באינטנסיביות, בהרמוניה ובאופן מעורר השראה בביה"ס 
למחול "נע-אות" במתנ"ס עמישב, מוצאות את הזמן לעצמן ונותנות לנשמה 

שלהן וגם לגוף לרקוד, כי זה מה שהן חלמו לעשות

חגיגות ט"ו בשבט מבית השכלתית 
מכללה קהילתית ניידת

כחמש מאות ערוגות קיר אנכיות של חסה, צנוניות, בצל וגזר 
הוצבו בבית ספר דבורה עומר 

לפני כשבע שנים החליטה רונית דרוקמן, מנהלת ביה"ס למחול 
לנשים  מחול  קבוצת  ולפתוח  חלום  להגשים  עמישב,  במתנ"ס 
בוגרות, נשים שרקדו בעברן או לא רקדו בכלל. היא אפילו לא 
אימהות של  בין  והעבירה את המסר  פינתה שעה  היא  פרסמה, 

תלמידות. 
והחיבור  מודרני  מחול  ללמוד  התחילה  מיד,  שהתגבשה  קבוצה, 
היה מדהים. אחרי שנה נוספת הן למדו גם ג'אז. בשנה השלישית, 
הן כבר עלו על נעלי בלט והחלו לרקוד גם בלט קלאסי. מאז הן 

רוקדות שלושה שיעורים בשבוע.
כבר מההתחלה לא ויתרו להן והתייחסו אליהן כקבוצה מקצועית 
לכל דבר. בנוסף לשיעורים, יש להן מסגרת עבודה שנתית: הן 
יוצאות לראות מופעי מחול במסגרת מנוי מחול שעושים לכולן, 
ואפילו  בסוף שנה  מופיעות  הן  בקיץ,  מיוחדת  להן פעילות  יש 
טסו ללונדון ורקדו בבי"ס ידוע למחול והשנה הן אמורות לנסוע 
יחד לברצלונה. חוסכות כסף, עוזבות את הבית והעבודה ונוסעות 

לכמה ימים לרקוד בשיעורי מחול בחו"ל.
"שם הקבוצה- "התופעה" הגיעה מהן, "והן באמת תופעה", מספרת 
בית,  ואפילו סבתות שעוזבות  בוגרות, אימהות  "נשים  דרוקמן. 
ילדים, עבודה תובענית ובאות לרקוד. לא מפספסות, מתייחסות 
שהפכה  קבוצה  העיר,  קצוות  מכל  מגיעות  ברצינות,  לשיעורים 
למשפחה ונוצרו קשרים מחוץ לקבוצה. ממש לא קבוצה שבאה 
למצוינות  להתקדם  בעניין  מאוד  אלא  וללכת  שיעור  להעביר 

אמתית.

כל שיעור הוא חוויה, המון חיבור לנפש. מגיעות גם נשים חולות, 
אלמנות, גרושות, ועם לא מעט בעיות וזה לא מונע מהן לרקוד, 
מרגישה  בעצמי  אני  אותן.  וממלא  אותן  מפרה  זה  להפך,  אלא 
שדרך המחול, קיבלתי מתנה ענקית, העצמת נשית בלתי רגילה, 

ואני בטוחה שכל אחת מהן חשה כמוני."
לימור עמיר, אחת מוותיקות הקבוצה חושבת שזה אחד הדברים 
במתנ"ס  מתעמלות  שהיו  "נשים  בחיים.  לה  שקרו  טובים  הכי 
פלייה  שאסה,  בפוינט,  מתאמנות  אותנו  וראו  לסטודיו  הציצו 
ורלווה ואמרו אחת לשנייה- 'מה זאת התופעה הזו?' ואנחנו הבנו 
שאנחנו באמת תופעה, נשים שמוצאות את הזמן לעצמן ונותנות 
לנשמה שלהן וגם לגוף לרקוד, רק כי זה מה שהן חלמו לעשות. 
בלי להתחשב במגבלות והגיל ותוך התעלמות מתגובות הסביבה 
ואנחנו עוד  והיום לא מפסיקה להתפעל.  שבהתחלה לא פרגנה 
ממשיכות לחלום, לחשוב על צעדים, מוזיקה ותלבושות ולומדות 

בשקיקה."
מיוחד  והוא  תלמידות,   450 מונה  בעמישב  למחול  הספר  בית 
ורמה  בו בנות דתיות, ברובן, שהגיעו לפתיחות  לומדות  במינו, 
גבוהה מאוד של מקצועיות למרות מגבלות הדת. יש בו מסלול 
להקות איכותי, להקה ייצוגית מוערכת ואף הגשת בנות לחמש 
יחידות בגרות, עבודה עם יוצרים, נסיעות לחו"ל והופעות בכל 
מומחית  מהן  מורות שכל אחת  בביה"ס שמונה  הארץ. מלמדות 
בתחומה. דרוקמן מספרת על הסיפוק מביה"ס למחול המגשר בין 
דת לחילוניות, ומעביר לבנות יחד עם מקצועיות במחול גם ערכים 

ודרך ארץ.

במסגרת תכנית שנתית של צהרון "המשכיל" בבית ספר "דבורה 
עומר" בשיתוף עם מכללת "השכלתית", עתידים כל גדרות בית 
הספר להתמלא בערוגות קיר פורחות. התכנית שמחייבת שיתוף 
פעולה של התלמידים, ההורים וצוות השכלתית, התחילה בקושי 
שבוע  מידי  התלמידים  עם  לשלוח  להתרגל  זמן  לקח  שכן  רב 

בקבוקים, במקום למחזורית. מתוך מחויבות המדריכים להצלחת 
הפרויקט, היו המדריכים אוספים בקבוקים מהמחזוריות הפזורות 
ברחבי העיר. אך בסופו של תהליך, נראה כי ההשקעה השתלמה....

ועד במחצית השנה הוצבו כחמש מאוד ערוגות תלויות בגדרות 
בית הספר. 

 • שירן רובינשטיין

 • זיו כהן מנכ"לית השכלתית

מנהלת ביה"ס למחול
רונית דרוקמן

בנות עשרים יוצאות בריקוד
כי חתן הן מוכרחות לצוד...

בנות שלושים הן מוכרחות לרקוד
רק בשביל לצאת מן הסירים...

בנות ארבעים הן מוכרחות לרקוד

כי סוף סוף יצאנו מכל החובות...
בנות מאה הן מוכרחות לרקוד

עם הנינים והנכדים
גם אם בלב ישנה טיפונת עצב

ברגלים עוד שמור הקצב.

נשים רוקדות 
חוה אלברשטיין / מילים: יורם טהרלב
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www.doronadlan.co.il  

 
 

6 חד' ק.6 ביטקובסקי
150 מ"ר+יח' נפרדת, 2 דירות 

בקומה, 3 כ"א, מיידית

דופלקס לופט 6 חד' 
באוירבעך, מפואר ונדיר

פנטהאוז 6 חד' 180 מ"ר במייזנר 
נוף פתוח, 4 כ"א, 2 מרפסות

האתר
שלנו
בסמרטפון 
שלך

למכירהלמכירה למכירה

3 חד' ק.4 בבן גוריון,
2 חניות נפרדות ומחסן                  

 5 חד' ק.7 בבלום, 2  דירות 
בקומה, מ. סוכה, 2 חניות 

נפרדות ומחסן      

 דופלקס 6 חד' חדש במסקין
182 מ"ר+מרפסות 22+62 מ"ר     

  בבנין חדש 
ואכותי

בכפר גנים ג' 
במסקין
דירות 5+ 6+

דופלקס חדשות 
לכניסה מיידית

מפוארות ומאובזרות
במפרט עשיר ומפנק     

 לקבלת ייעוץ אמין ומקצועי
        עם יחס חם ואישי

אני לרשותך בטל: 054-4404286
דורון קורן

דורונדל"ן - משרד בוטיק לנדל"ן, היחיד בכפר גנים ג', בניהול דורון קורן
מומחה לנדל"ן בכפר גנים ג', תושב השכונה מהקמתה ופעיל ציבור

תואר B.A בכלכלה ומנהע"ס עם ניסיון רב ככלכלן בתעשיה
ניסיון של 8 שנים בשיווק ותיווך נכסים ופרויקטים בכפר גנים והאזור

המלצות רבות ממוכרים, קונים וגם מחברת "אפריקה ישראל מגורים"
ארגון כנסים בתחום הנדל"ן והדיור עם ערך מוסף רב ללקוחותינו

"מומחים" ו"יועצים" מופיעים ונעלמים
ואנחנו איתכם בשכונה מזה 8 שנים

 * הייעוץ ללא תשלום באם נטפל במכירת הנכס. בכפוף לתנאים באתר שלנו

נמכר נמכר נמכר 

להשכרה
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קפה בעלמא-קפה עם משמעות
בית קפה שהוא הרבה מעבר לחוויה קולינרית. בית קפה קהילתי פורץ דרך, 

הנותן הזדמנות לבעלי לקות נפשית להשתלב במעגל העבודה

פרי האהבה
חג האהבה מתקרב ואתם מחפשים בילוי 

רומנטי. למסעדה רומנטית כבר יצאתם מיליון 
פעמים ואת כל הסרטים כבר ראיתם... אתם 
גם לא מעוניינים להוציא כסף רב על הבילוי 

הרומנטי, כך שתכניות גרנדיוזיות נשללות על 
הסף. אז מה עושים? מחפשים בילוי מנצח 

ליום האהבה? דמיינו את זה

להיותו  שמעבר  מיוחד,  קפה  בית  על  לכם  לספר  רוצה  אני 
מקום עם אוכל טוב שנעים לבקר בו, משרת מטרה חברתית 
אלא  ו"רגיל",  נחמד  קפה  בית  עוד  כמו  נראה  הוא  נעלה. 
מלצרים,  משתקמים:   28 אותו  מפעילים  הקלעים  שמאחורי 
תהליך  עוברים  אשר  ניקיון,  ועובדי  מטבח  עובדי  ברמנים, 
הביטחון  בעבודה,  ההשתלבות  לאחר  פשוט.  לא  שיקומי 

והכבוד העצמי שלהם גדלים.
"עולם"(  וביהדות  "נפש"  בספרדית  )עלמא-  "בעלמא"  קפה 
לבריאות  האגודה  ידי  על  הוקם  בפתח-תקווה  סנטר  ביכין 
הביטוח  של  לנכים  שירותים  לפיתוח  הקרן  בסיוע  הציבור 
הלאומי, ומטרתו אחת: שילוב עובדים המתמודדים עם לקות 

נפשית במערך העבודה הרגיל בקהילה.
לכלל  פונה  והתפריט  וכשר,  נעים  חמים,  עצמו  המקום 
האוכלוסייה וכולל ארוחות בוקר, פשטידות, פסטות, מאפים, 
מתוקים ועוד. בקיצור, כל מה שאתם אוהבים בתוספת תרומה 

לקהילה.

עם  עץ  סלסלת  וקסומה,  נסתרת  בפינה  רומנטי  פיקניק 
שמפניה ו... כיבוד... אפשר לטרוח ולהכין סלסילת פיקניק 
קל, טעים  קינוח  להזמין  או שפשוט  המכילה ארוחה מלאה, 
והכי חשוב רומנטי- סלסלת פירות. סלסלה שתשדרג  ומזין 
את הפיקניק לרומנטי יותר. תארו לכם סלסלת פירות שופעת 

צבעים וטעמים, פירות יפיפיים ועסיסיים. 
עצרו! אתם לא חייבים לדמיין...

הסידור יכול להראות צורה מסוימת, לכלול צבעים מסוימים 
הפירות  סידורי  בדימיון.  העולה  וכל  ספציפיים  פירות  או 
יכולים גם להגיע באופן מתקדם יותר, למשל בשיפודי פירות, 
וירקות,  אורז  באצות,  להשתמש  במקום  סושי-  של  בצורה 
מגלגלים  פחות,  או  יותר  אקזוטיים  שונים,  פירות  חותכים 
להכין  אפשר  בהנאה.  וטועמים  קטנים  לרולים  ביחד  אותם 
לבד ואפשר גם לתת למומחים לעשות לך יום אהבה רומנטי.

יולי לביא יוצאים מהבית                                                                 

• בני ימין

חפשו אותנו ב-           'באלי פרי'
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שחר זמלר, עו"ד ומגשר

שימוש בתמונה מהרשת - הפרת זכויות יוצרים?

עו"ד שחר זמלר ממשרד עורכי דין וגישור זמלר ושות' 
מומחים בתחום תאונות דרכים נזיקין וביטוח

אמיל זולא 39, בית ג.י.ע. )קרית אריה( פתח תקוה
WWW.ZAMLER.CO. IL טל': 03-9229252 | אתר: 

sz'שחר זמלר ושות 
משרד עורכי דין וגישור

טל': 03-9229252

תאונות
דרכים

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

אמיל זולא 39, בית ג.י.ע (ק. אריה) פתח תקוה

בחרתם לאתרכם תמונות יפות מהרשת? דעו, זמינותם ברשת לא הופכת אותם 
למותרים ולחינמיים. כיצד לפעול במקרה שנתבעתם על הפרת זכויות יוצרים?

מה שעד לא מזמן היה נחלתם של אנשי מקצוע, הפך להיות זמין 
לכל דכפין;  שיטת "עשה זאת בעצמך" מאפשרת גם לאלה, שאינם 
אינטרנט.  אתרי  בקלילות  לעצמם  לבנות  מחשב,  בשפת  מבינים 
או  תמונות  מהרשת  "מורידים"  הפרטיים  האתרים  מבוני  רבים 
טקסטים לאתר שלהם על-ידי שימוש בשתי הפקודות הפשוטות: 

"העתק-הדבק".
"הורדתי תמונות מגוגל או מאתרים 'חינמיים', אז מה?"

רוב המידע מועתק ממנועי החיפוש תוך חוסר ידיעה, כי התמונות, 
הטקסטים, האייקונים וכדומה מוגנים בזכויות יוצרים, ואין לעשות 

בהם שום שימוש ציבורי או מסחרי בלי אישור מהבעלים שלהם. 
"מי 'יעלה' עלי?"

חברות רבות עושות שימוש בתוכנות ריגול חכמות, שבאמצעותן 
ניתן לאתר ברחבי הרשת תמונות שהורדו ללא אישור, כך החברות 
זכויות-יוצרים.  הפרת  על  לתבוע  מי  ואת  לפנות  למי  יודעות 
החוק מתיר להן לתבוע עד 100,000 ש"ח לכל הפרה ללא הוכחת 
נזק, ולשיטתן, בדרך-כלל, יציעו לכם להתפשר על אלפי שקלים 

"בודדים" ולהימנע מהליך משפטי.
"כיצד לפעול כשחברה טוענת שהפרתי את זכויות היוצרים שלה?"

אם קיבלתם התראה או כתב תביעה, מומלץ לפנות לעורך דין

מומחה לעניין זה שיערוך בדיקה בעניינכם. ייתכן מאוד שהחברות 
דורשות תשלום בגין הפרת זכויות יוצרים שאינן שייכות להן, ושהן 

אינן מחזיקות בזכות כלשהי לתבוע מכם תשלום.
בכל מקרה, אין צורך להיבהל מהסכומים האסטרונומיים שדורשים 
מכם. לבית המשפט יש שיקול דעת נרחב מכוח סעיף 56)ב( לחוק 

זכויות יוצרים, המתיר לו לשקול את:
היקף ההפרה, חומרתה ומשך הזמן שבו בוצעה.  •

הנזק הממשי שנגרם לתובע והרווח שצמח לנתבע, להערכת   •
בית המשפט.

*האמור במאמר זה, אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

אל לכם לחשוב, כי תמונות, טקסטים ויצירות שמסתובבות 
חופשי ברשת, מותרות לשימוש ללא תמורה. רוב המידע 

באינטרנט שייך למישהו, ובהורדתו ללא אישור אתם 
מסתכנים בהפרת זכויות יוצרים
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אור על העור-"הרפואה של המילניום החדש"

מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו?

שימוש בטכנולוגיית ה- LED מאפשר לנצל את ספקטרום האור 
לטיפול בעור בעייתי. נעמי עזר שופכת אור על הנושא

ערב הוקרה למתנדבי תנועת של"מ נערך במתנ"ס "עולמות".
את הפן האמנותי נתנה מכל הלב להקת מדרחוב

קוסמטיקה רפואית 

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

נעמי עזר 

אנרגיית האור )לייזר, למשל( משמשת את הרפואה מזה זמן רב. 
בעקבות הקשר בין חשיפה לגלי אור באורכים מסוימים לבין 
מחקרים  נעשים  חיה,  רקמה  של  המטבוליזם  על  השפעתם 
אור  לטכנולוגיות  נוספים  שימושים  למצוא  במטרה  בנושא 

מתקדמות, שיכולות לסייע לנו ללא נזקי קרינה.

מהי תרפיה בעזרת אור?
במחקרים שנערכו על-ידי נאס"א נמצא כי תרפיית אור, מסוג 
אנושיות.  רקמות  וגדילת  פצעים  של  החלמה  מעודדת   ,LED
אנרגיה זו מגבירה את חילוף החומרים התאי ואת יצור הקולגן, 

ובכך מעודדת את ריפויו המהיר של העור. 

 LED-ה בטכנולוגיית  השימוש  ליתרונות  דוגמאות  להלן 
והקוסמטיקה  הספציפיים  הגל  אורכי  שבין  ולקשר 

הרפואית-
הגברת  על  השפעה  השאר,  בין  האדום,  לאור  אדום:  אור   •
זרימת הדם וגירוי ייצור הקולגן. טיפול באור האדום משמש 
ומרקמו  הפנים  עור  מראה  לשיפור  קלים,  קמטים  לטשטוש 

ולעידון נקבוביות גדולות.
המנלוציטים פעילות  את  מאט  הירוק  האור  ירוק:  אור   •

לו השפעה מרגיעה על העור  יש  לייצור מלנין(,  )האחראים   
והוא נפוץ בעיקר בטיפולי היפר פיגמנטציה.

אור כחול: לאור הכחול ישנה פעילות נוגדת דלקות ואנטי-  •
בקטריאלית, ולכן הוא מומלץ במקרים של עור שומני, דלקתי 
ואקנתי.  במקרים של קופרוז ורוזוציאה )שבאות לידי ביטוי 
מומלץ  הוא  הדם(  נימי  הרחבת  עקב  העור  של  באדמומיות 

להרגעת העור.

או  כאבים  נטול  הוא  חודרני,  אינו  אור  באנרגיית  הטיפול 
תופעות לוואי ובטוח לשימוש לכל סוגי העור ולכל הגילאים.

נעמי עזר, בעלת ידע וניסיון בטיפול משולב 
טכנולוגיית מכשירים ותכשירים, 

מזמינה אתכן ליהנות מטיפול שהוא העידן 
החדש בקוסמטיקה הרפואית.

למען  בהתנדבות  מזמנם  מקדישים  הם  השנה  ימות  כל  במשך 
הזולת, עתה מתנדבי תנועת של"מ במתנ"ס "עולמות" זכו לערב 
הוקרה על פועלם.  בערב, שהוקדש למענם, עלו על הבמה בזו 
אחר זו נציגות המתנדבים ותיארו בקצרה את הפעילות הענפה 
רבים:  תחומים  על-פני  שמתפרשת  של"מ,  של  והמרשימה 
הפעלת מועדון לפגועי נפש, ליווי נכי צה"ל, מתן תרופות לאלה 
הגנים,  לילדי  סיוע  חדשים,  לעולים  סיוע  משגת,  אינה  שידם 

עזרה בלימודים לתלמידים ועוד.
דרורה קולסקי, מנהלת המתנ"ס, שזכתה אף היא לשבחים רבים, 
במיוחד  וציינה  חפצה  בנפש  שפועלים  המתנדבים  את  בירכה 
את הערכתה הרבה לאורנה ביאל, רכזת מערך המתנדבים של 
יקירת  בתואר  השנה  ביאל, שזכתה  ב"עולמות".  תנועת של"מ 
והודתה  הוקרה  גביע  קולסקי  מידי  קיבלה  פתח-תקווה,  העיר 
למתנדבים על שהם מעניקים מעצמם לזולת בלב מלא: "זה כיף 
אנשים  עם  עובדת  אני  חשוב.  כל-כך  במפעל  שותפה  להיות 
לתת  האדם?  צריך  עוד  מה  בהם.  וגאה  אוהבת  שאני  נפלאים 

אהבה ולקבל אהבה".
פעילותם  על  "הדר"  בית-הספר  תלמידי  את  גם  הוקירה  ביאל 
אפשר  אי  בראייתה  כי  וציינה  של"מ,  מתנדבי  עם  המשותפת 

לחיות בקהילה מבלי להיות שותפים בה ולתרום לה.

ד"ר שלום קליין, מייסד תנועת של"מ, שרואה בהתנדבות סגולה 
שטח  איכותם,  ולשיפור  החיים  תוחלת  להארכת  לבריאות, 
דרך  את  יראה  לגמלאות  פורש  שכל  לכך  להביא  חזונו-  את 

ההתנדבות כמובנת מאליה.
ראש  ברוורמן,  איציק  עו"ד  בנוכחותם  האירוע  את  כיבדו 
העירייה, שנשא ברכה, וצדוק בן משה יו"ר ועד שכונת כפר גנים 

ג וחבר מועצת העיר.
בחלקו השני והאמנותי של הערב, הופיעה להקת מדרחוב שלנו, 
בבימויו של המוסיקאי שי לביא, והעניקה לנוכחים מופע מרהיב 

בשלל שירים, ריקודים ותלבושות ססגוניות. 

 • אילת שדה
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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

בשיטת חוה זינגבוים
       + עיסוי באבנים חמות (30 דקות)

ב-₪200 בלבד
*הטבה חד פעמית עם הצגת שובר זה *למימוש עד 29.2.16

*בהזמנת תור מראש *ללקוחות חדשות בלבד

עיסוי
באבנים חמות

(30 דקות)

מתנה

שחוגגות
יום הולדת
 החודש  

לכל לקוחותיי
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 א. גזרו רצועת נייר קרפ בצבע שחור באורך 8 ס"מ ובעובי 6 ס"מ.
ב. גזרו רצועת נייר בצבע צהוב באורך 16 ס"מ ובעובי 6 ס"מ.

ג. קפלו כל פעם לחצי וגזרו את החלק העליון של הקרפ לרצועות דקות.

והדביקו  דק  לגליל  עיתון  עמוד  גלגלו 
בקצה שלא יפתח. 

א. גזרו רצועת קרפ ורודה בארוך מטר ובעובי 6 ס"מ. וכל פעם לחצי  
   עד לאורך של 10 ס"מ וגזרו למשולשים.

ב. פתחו את הנייר, קפלו לחצי ותפרו. קיבצו את הקרפ עד לקבלת 
   הפרח וקישרו את החוט.

גלגלו את הקרפ השחור על הגליל וחיזקו באמצעות ליפוף 
בחוט. השחילו את גליל העיתון לתוך הפרח והדקו בליפוף 

עם חוט.

גזרו נייר קרפ ירוק באורך 20 ס"מ ובעובי 6 ס"מ ומרחו דבק 
על גליל העיתון. לפפו את הקרפ מהחלק העליון של הגבעול 

ועד לקצה התחתון ויש לנו פרח בגבעול.

מור
ש

גזור ו

מור
ש

גזור ו

גזור ושמור

גזור ושמור

ורד פרייסיצירה                                                                 

דבר אלי בפרחים
לכבוד החודש הכי רומנטי בלוח השנה, התחדשנו במדור שמומלץ לגזור ולשמור... 

פרחים הם מחווה רומנטיות לאם ביום המשפחה ולאהובה ביום האהבה אז קראו 
לילדים וקדימה למלאכה. לכל אחד יש אישה מיוחדת שתשמח לפרח  

1
2
3
4
5
6

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

בהצלחה!

החומרים:
• ניירות קרפ • חוט • מחט • נייר עיתון • דבק • סרגל • מספריים



www.kfarganim.co.il17עיתון כפר גנים  גיליון 72  פברואר 2016 

בס"ד

שלמה
שיווק בשר

חנות המפעל

כשר למהדרין
בשר חלק!

משלוחים חינם

עגלים מובחרים, טלאים
בשריים ועופות מוכשרים

ההסתדרות 15 פ"ת
(צמוד לתחנת אוטובוס)

להזמנות: 03-5611196

ד!
ב
ל
ב
י 
א

שר
א

ס 
טי

כר
 /

ן 
מ

זו
מ

ל
ם 

רי
חי

מ
ה

ח 
ל.

ט.

המבצעים בתוקף עד 29.2.16

054-8342163

חזה עוף
טרי 

₪100 4 ק"ג

שניצל עוף
טרי פרוס דק

₪100 3 ק"ג

סלמון נורבגי שלם
קפוא כולל חיתוך

₪ 3990
1 ק"ג

בקר/עוף/הודו
טרי טחון

₪100 3 ק"ג

פרגיות עוף
טרי 

₪100 3 ק"ג

שוקיים
טרי 

₪100 4 ק"ג

כנפיים עוף
טרי 

₪ 30 3 ק"ג

אנטריקוט עגל
טרי עם עצם

₪7990
1 ק"ג

אסאדו עגל
טרי 

₪4490
1 ק"ג

כרעיים עוף
טרי

₪100 5 ק"ג

*בקנייה מעל 250 ש"ח

חדש!
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נטע ריבקין, המתעמלת האמנותית הבכירה של ישראל, בשיחה אופטימית 
לקראת האולימפיאדה השלישית שלה בריו ואליפות אירופה שתתקיים השנה 

בישראל. גאווה מקומית, עם רגליים על הקרקע

• שירן רובינשטיין

ריבקין הפתח-תקוואית היא ללא ספק המתעמלת האמנותית 
הכי מצליחה שקמה פה בישראל ובטח שאחד מהספורטאים 
בו  שהגיעו  בענף  מצטיינת  היא  במדינה.  חשובים  הכי 
זוכה  לא  זאת  ובכל  האחרונות,  בשנים  מרשימים  להישגים 
תעשה  היא  ראויה.  תקשורתית  ולחשיפה  להכרה  עדיין 
היסטוריה כאשר תהיה אחת משתי המתעמלות האמנותיות 
פעמים,  שלוש  באולימפיאדה  שמשתתפות  בעולם  היחידות 
בריו.  הקרובה  לאולימפיאדה  בכרטיס  זכייתה  לאחר  וזאת 
הישראלית  הייתה  כאשר  היסטוריה  עשתה  כן  לפני  עוד 
הראשונה שזכתה במדליית ארד באליפות העולם בהתעמלות 
שזכתה  הראשונה  הישראלית  גם  היא  ריבקין  אמנותית. 
כסף.  במדליית  זכייתה  לאחר  אירופה  באליפות  במדליה 
באולימפיאדת לונדון )2012( סיימה במקום שביעי בגמר קרב 
רב, הישג שיא של מתעמלת ישראלית, שבעקבותיו הוחלט 
שהיא תישא את דגל ישראל בטקס הסיום של האולימפיאדה. 
במשלחת  ביותר  הצעירה  הספורטאית  הייתה  ריבקין 
הישראלית לאולימפיאדת בייג'ינג, שבה השיגה את המקום 
במדליית  זכתה  כן  לפני  גדולה.  להצלחה  אז  שנחשב  ה-14, 
העולם.   גביע  סבב  במסגרת  שנערכו  תחרויות  בשתי  ארד 
ביוני 2015 זכתה ריבקין במדליית ארד במשחקים האירופיים 

לשלושה  הגיעה  העולם  באליפות   2015 ובספטמבר  בבאקו. 
גמרים, בקרב רב, בחישוק ובכדור. בקרב רב סיימה במקום 
בכרטיס  זכתה  לו  שהודות  לישראלית  שיא  הישג  השביעי, 

לאולימפיאדת ריו.

ריבקין, 24, נולדה וגדלה בפתח תקווה להורים שעלו מסנט 
פטרסבורג ועדיין גרה עם אימה בעיר. היא החלה להתאמן 
למדה  היא  וחצי.  חמש  בגיל  כבר  אמנותית  בהתעמלות 
בביה"ס היסודי "סלומון" ובחטיבת ביניים ותיכון "בן גוריון". 
מספרת  החינוכי,"  מהצוות  מאוד  גדולה  תמיכה  "קיבלתי 
ומעבר.  מעל  בשבילי  "עשו  הלימודים.  תקופת  על  ריבקין 
לשעות  מעבר  אותי  ללמד  בערבים  איתי  ישבו  המורות 
הלימודים. גם חברים וחברות עזרו לי. בתיכון כמעט שלא 
בייג'ינג,  לאולימפיאדת  הקריטריון  את  כשעשיתי  למדתי. 
האולימפיאדה הראשונה שלי, הייתי תלמידת כתה י' והייתי 
השירות  את  למבחנים."  רק  שמגיעה  אורחת  של  תקן  על 

הצבאי עשתה כספורטאית מצטיינת.

ממחלה  שנפטר  אביה,  את  שנים  כמה  לפני  איבדה  ריבקין 
קשה. מי שעמד מאחורי הקריירה שלה והיה בשבילה האדם 
הכי קרוב, לא זכה לחזות בהישגי השיא של בתו במו עיניו. 

בדרך 
לאולימפיאדה

נטע
ריבקין 
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המשפחה  ומוטיבציה.  כוח  המון  לי  נותנת  עליו  "המחשבה 
כגב  אותם  לי  היה  תמיד  בי,  תמכה  הדרך  כל  לאורך  שלי 
וזה מאוד חשוב עבורי, כל העניין הפסיכולוגי הזה שאנשים 
עומדים מאחוריך ואתך לאורך כל הדרך. הפטירה של אבא 

את  אצלי  חיזקה  מנשוא,  לי  קשה  שהייתה  שלי 
המוטיבציה והבנתי שעכשיו אני עושה את זה גם 
צריכה  שאני  אחריות  של  סוג  הרגשתי  בשבילו. 

לעשות את זה הכי טוב שאפשר".

אביב  תל  מכבי  בקבוצת  מתאמנת  היא  היום 
שגם  המאמנת  סמופלוב,  אלה  של  בהדרכתה 
גילתה אותה כשראתה אותה ליד אולם הספורט, 
כאשר אביה היה מאמן כדורסל במכבי פ"ת. "אני 
חושבת שיש לה חלק עצום ומרכזי בקריירה שלי 
וגם בעיצוב שלי כבן אדם. היא נמצאת איתי מאז 
והיא אחד האנשים שמכירים  ילדה קטנה,  שאני 
אותי הכי טוב. היא דואגת שיהיה לי טוב ועושה 

בשבילי כל מה שהיא יכולה גם בספורט וגם מעבר. יש אנשי 
מקצוע נוספים שיש להם חלק בהצלחה שלי, ילנה זליקמן, 
המאמנת השנייה שלי, איילת זוסמן, הכוריאוגרפית שבונה לי 
את התרגילים, וגלינה בארסקיה, המורה לבלט. הספונסרים 
גדולה מאוד  לי תמיכה  וכמובן שיש  'דלק'  שלי הם קבוצת 
ומהוועד  ההתעמלות  מאיגוד  תל-אביב,  מכבי  מאגודת 

האולימפי, שדואגים לי הכי טוב שאפשר."

שגרת יומה עוברת עליה באימונים אינטנסיביים מהבוקר ועד 
הערב. לחיי חברה יש לה כמובן פחות זמן. "התחביבים שלי 
הם הדברים הכי רגילים, לבלות עם חברים, לקרוא ספרים, 
ללכת לסרט, לטייל. אני מוצאת פה ושם זמן לזה אבל לא 

מה  וזה  בספורט  כולי  כל  את  משקיעה  כרגע  אני  הרבה. 
שעומד בראש סדר העדיפויות שלי."

את מתעמלת בחישוק, אלות, סרט, כדור, מה את הכי 
אוהבת?

יכולה  לא  אני  עצמו.  בפני  ייחודי  מכשיר  "כל 
לבחור אחד. אוהבת את כולם."

שמתעמלות  האחרות  מהבנות  הפרגון  איך 
אתך?

קלה,  ולא  קצרה  לא  דרך  עברתי  פרגון.  "יש 
דוגמה,  ולוקחות  זה  את  מעריכות  והבנות 
מתייעצות ושואלות. כל אחת מתחרה על המקום 
שלה ועובדת קשה. ברגע שיש הישגים יש פרגון."

ללא  מדינה  שהיא  ישראל  את  מייצגת  את 
מסורת בהתעמלות אמנותית. האם זה לדעתך 

משפיע על ניקוד השופטים?

לנו מסורת של שנים בענף כמו למשל, בברית  אין  "אמנם 
את  להעלות  הצלחנו  בענף  שאני  בשנים  אבל  המועצות, 
ישראל על המפה בתחום הזה ומתייחסים אלינו כמו למעצמה. 
יש לנו קבוצה מאוד חזקה, גם אני וגם בנות שהן דור ההמשך. 
נחשב  זה  בקבוצתי  וגם  באישי  גם  בטופ  ייצוג  שיש  ברגע 
כמדינה מובילה. זו עבודה יום-יומית מפרכת של שנים, אבל 
אני חושבת שאנחנו בדרך הנכונה וזו הגדולה של המאמנות 
שיודעות להביא אותנו למקום הזה בשילוב עם העבודה שלנו 
והצוות מסביב. אני מאמינה שהמסורת נבנית בשנים הללו 

ושעם השנים זה יילך ויתפתח."

ני
רו

אה
רן 

או
ם: 

מי
לו

צי

"צריך המון כוח רצון והתמדה והמטרה תמיד לנגד העיניים" - נטע ריבקין

אתן את 
כל כולי 

לייצג את 
המדינה
 בכבוד

המשך בעמוד 20 <
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אילו תכונות צריך בשביל להיות מתעמלת אולימפית?

"צריך המון כוח רצון, התמדה, נכונות לעבוד קשה ולעשות 
כל מה שצריך בשביל להצליח כשהמטרה תמיד לנגד העיניים. 
אי  אהבה  ללא  כי  הכרחי,  ספק  ללא  זה  למקצוע  אהבה  גם 

אפשר לעבור את כל הדרך הלא פשוטה הזאת."

מה היית ממליצה לבנות צעירות שמתחילות היום את 
דרכן ולהורים שלהן?

"באמת שאם כבר מתחילים לעשות משהו אז לעשות אותו 
להשקיע  בשביל  לאימונים  לבוא  ביותר.  הטובה  בצורה 
ולהוציא מעצמך את המיטב, ולדעת שכל קושי בדרך זה רק 

סימן שתבוא ההצלחה, לא לתת לזה לעצור אותך."

אומרים שיש בתחום הספורט הזה משטר מאוד קפדני, 
מבילויים,  מניעה  דיאטות,  קשוחות,  מאמנות 

איך  סטיגמה?  זה  סיזיפיים.  אימונים 
מחזיקים מעמד?

"זה באמת נהיה כמו סוג של סטיגמה. 
אבל  קיים,  זה  שקר,  לא  אמנם  זה 

מאוד  נהייתה  זה  של  התפיסה 
צריכות  אנחנו  כן,  קיצונית. 
הענף  כי  משקל,  על  לשמור 
שלנו נקרא התעמלות אמנותית 
ואנחנו מופיעות וצריכות להיות 
בעלות ממדי גוף מסוימים, אבל 
יש  בכלל  לאכול  לא  ועד  מפה 
שלנו  המשטר  באמצע.  הרבה 
הוא משטר של ספורט מקצועני, 

דרישות,  יש  אחר  ענף  בכל  וכמו 
אחרת לא נצליח, זה חלק מהעניין. 

אז יש משטר אבל הכול בגדר הנורמה, 
כמו שצריך להיות. מחזיקים מעמד וגם 

בקשיים הכי גדולים בגלל האהבה לתחום, 
רואה  את  העיניים.  מול  שרואים  המטרה  בגלל 

את החלום שבשבילו את עובדת קשה כל יום מחדש."

המתעמלות  על  המערכונים  בתוכנית  לצפות  לך  יצא 
"אנחנו במפה"? 

"כן, בוודאי. שוב, זה לא שהכול שם שקר. יש אמת מאחורי 
הדברים, אבל כמובן שלקחו את זה מאוד לקיצון. מודה שזה 

ממש מצחיק. יש שם קטעים אדירים."

הקושי,  לרמת  לכוריאוגרפיה,  שותפה  את  כמה  עד 
למוזיקה ולביגוד?

ושל  שלי  משותפת  החלטה  וזו  דבר  בכל  מילה  לי  "יש 
המאמנת. קודם בוחרים את המוזיקה, מחפשים משהו מתאים, 
משהו חדש, ואחר-כך ממציאים את התרגיל ואז מגיעים לבגד 

וליתר."

איך שומרים על ריכוז במהלך תרגיל? איך אחרי פספוס 
ממשיכים את הדקה הבאה? 

"זה משהו שאני עובדת עליו יום יום במשך עשרות שעות 
ולכן אני מיומנת. הכול עניין של תרגול וניסיון שמאפשרים 
לך לעבוד על אוטומט. את יודעת שאת צריכה לסיים תרגיל 
ורק אחרי הסיום את מבררת עם עצמך מה קרה ואיך קרה, 
אבל באותו רגע של פספוס, גם אם את מרגישה הכי מבואסת, 

את צריכה לשדר שאת הכי שמחה בעולם ולהמשיך הלאה."

יש רגעים של שבירה?

נקודה  על  להצביע  יכולה  לא  "אני 
מובן  הקריירה  במהלך  אבל  ספציפית, 
שיש רגעים שבא לך לעזוב את הכול. אני

אחד  ספורטאי  שיש  לחשוב  יכולה  לא 
התמיכה  חשובה  לכן  לו.  קורה  לא  שזה 

ומהצוות  מהחברים  מהמשפחה,  מהסביבה, 
המקצועי שירימו אותך חזרה."

רגע מרגש במיוחד?

האחרון  על  להצביע  אוכל  אבל  כאלה,  רגעים  הרבה  "יש 
שבהם והמאוד חשוב - ההעפלה לריו לאולימפיאדה, דווקא 
ליותר  המשימה  את  הופך  לא  זה  שלישית  פעם  שזו  בגלל 

קלה. זה היה רגע של התרגשות, הקלה ושמחה."

אליפות  את  תארח  ישראל  הקרוב  ביוני 
זה דחף  נבחרת השחייה  אירופה. את 
שהעידוד  סיכוי  יש  להישגים. 
הביתי יוביל אותך לעוד מקום על 

הפודיום?

"אני אעשה הכול שזה יקרה ואין 
ספק שלעידוד ולתמיכה יש כוח 
שזו  ורוצה  מאמינה  אני  עצום. 
מאוד  אירופה  אליפות  תהיה 
טובה לנו כישראלים ולי כפרט. 
כזה  שאירוע  אדיר  משהו  זה 
מתרחש בארץ ושאני זוכה לחוות 
הישראלי.  הקהל  עם  כזו  תחרות 
את  להביא  כדי  הכול  אעשה  אני 
שלי  הקשה  העבודה  בשילוב  הזהב. 
להאמין  רוצה  אני  הביתית  והתמיכה 

שיצאו מזה דברים טובים."

איך מתכוננים לאולימפיאדה בריו? 

"בשנה אולימפית ההכנות הן אותן הכנות, רק שזה לקראת 
יש הבדל כלשהו בהכנות  יותר מתמיד.  משהו שהוא חשוב 
שהוא בעיקר מנטלי. את צריכה לבוא יותר ממוקדת מבחינה 
פסיכולוגית, כי מבחינה פיזית זו אותה רוטינה של אימונים. 
וארוץ  איתם  להתאמן  מתחילה  שאני  חדשים  תרגילים  יש 

איתם עד ריו."

מה מבחינתך יהיה הישג בריו?

"מבחינתי אעשה הכול כדי לבוא בכושר שיא ולעשות את 
את  עושה  אני  הביצוע  שמבחינת  ברגע  שלי.  המקסימום 
המקסימום, אוכל להיות מרוצה ואני מאמינה שהשיפוט יהיה 
ופחות  נותנת  שאני  במה  מתמקדת  אני  לביצוע.  בהתאם 

אוהבת לדבר על ניקוד."

ריו תהיה אולימפיאדה שלישית שלך. את תהיי בת 25, 
שזה מתחיל להיות מבוגר למתעמלת. יש מחשבות על 

היום שאחרי?

אבל  ומבוגר,  ותיק  מאוד  נחשב  שזה  ספק  אין  שלי  "בענף 
כמובן  להתחרות.  נהנית  ועדיין  שלי  במקום  מרגישה  אני 
שיש הרבה מחשבות על היום שאחרי, אבל כרגע כמעט כל 
המחשבות הן על היעד הבא שזה ריו, שם אתן את כל כולי 

לייצג את המדינה בכבוד."

הרוני
רן א
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רח' שושן ימין 17 פתח תקווה (מול קניון כ. גנים)   03-9233456 

ד“ר רון בכור
פריודונט מומחה מחלות חניכיים ושתלים

מעל גיל 35?
בחן את עצמך

האם כשאתה מצחצח שיניים יורד לך דם?
א. אף פעם לא

1

2

3

האם יש לך תזוזה בשיניים ופתיחת מרווחים

האם אתה מרגיש נפיחות בחניכיים?

ג. לעיתים קרובותב. לפעמים

ג. ממש כןב. קצתא. לא

ג. לעיתים קרובותב. לפעמיםא. אף פעם לא

ד“ר רון בכור מומחה לפריודונטיה

אם הקפת את:
אפשרות א‘ - החניכיים 
שלך בריאות. בהצלחה!

אפשרות ב‘ - יש סיכוי 
גבוה למחלת חניכיים כדי 

שתגש לבדיקה, ותקבל 
הדרכה למניעת 

התפתחות מחלת חניכיים.

אפשרות ג‘ - יש סימנים 
למחלת חנכיים

גש בדחיפות לבדיקה 
אצל מומחה.

ד“ר רון בכור מטפל במחלות חניכיים שונות באופן לא כירורגי, 
כירורגי ותרופתי תוך ניסיון לשמר את המשנן הקיים עד כמה 
טרום  אסתטיות,  למטרות  כירורגיים  חניכיים  טיפולי  שניתן. 
הקשורים  בסיבוכים  טיפול  דנטלים,  שתלים  התקנת  שיקומיות. 
בשתלים וביצוע פרוצדורות מקדימות לצורך ביצוע שתלים כמו 

בניית עצם, הרמות סינוס, שתלי רקמה רכה.

בוגר הפקולטה לרפואת שיניים
 הדסה עין כרם, ירושלים

בוגר תוכנית ההתמחות
 בפריודונטיה בהדסה ירושלים

מומחה מטעם  משרד הבריאות 
והאיגוד הארופאי לפריודונטיה

בהסדר עם כל 
חברות הביטוח

מחר יהיה מאוחר!
הזמן היום בדיקה ותקבל אבחון ודרכי טיפול

www.dr-bechor.co.il
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בטון

בטון, בטון, בטון בכל מקום, ברצפה, 
בחיפוי  ברהיטים,  תאורה,  בגופי 
בתקופה  השתלט  הבטון  קירות. 
בעיצוב,  חלקה  כל  על  האחרונה 
ליצר  הפיתוח הטכנולוגי שמאפשר 
אותו  הביאה  דקות,  בפלטות  בטון 
מצפים,  הינו  שפחות  למקומות  גם 
מבטון,  העשויים  תאורה  גופי  כמו 
של  בטקסטורה  ומזנונים  שולחנות 
בטון, כיורים, ארונות מטבח ועוד. לבטון מראה קר ותעשייתי, 
הוא מתאים בעיקר לבתים בסגנון מודרני-אורבני, רצוי לאזן 

אותו עם פרטי עץ שיתנו חמימות לחלל.

זהב ונחושת

באופנה,  תמיד  היו  )ניקל(  וכסף  זהב 
אצילית-  פחות  מתכת  נוספה  עכשיו 
אינה  שהיא  בה  שיפה  מה  הנחושת. 
היא  אחד,  עיצובי  לסגנון  מוגבלת 
לכפרי.  וגם  מודרני  לעיצוב  מתאימה 
השימוש בנחושת בגופי תאורה, מראות, 
כגון  קטנים  וברהיטים  ידיות  ברזים, 
החם  הגוון  ועוד.  סטולים  צד,  שידות 
אדמדם שלה משתלב נהדר עם הגוונים 
האפורים הקרים והן עם הצבעים החמים. 

מוסיף הרבה שיק וייחוד.

מחזור

הירוק  הטרנד 
בתחום  גם  אוחז 
שימוש  העיצוב, 
ומחזור  חוזר 
הפך  חומרים 
מאוד  טרנד 
בחנויות  חזק 
לכן  העיצוב. 
נראה היום הרבה 
ישנים,  רכבת  רהיטים ממוחזרים, שולחנות שמורכבים מאדני 
דלתות שפורקו מבית ישן. שימוש חוזר בחומרים שונים כגון 
מעיתונים  נוי  אביזרי  פלסטיק,  בקבוקי  פעם  שהיו  שטיחים 
שבדבר,  לטרנדיות  מעבר  ממוחזר.   ופלסטיק  צמיגים  ישנים, 
יש בזה אמירה אישית של חשיבה ירוקה שאני מאוד מעודדת.

שילוב סגנונות עיצוביים

של  אוסף  הינו  "אקלקטי"  סגנון 
שאין  אומר  זה  אחד,  בחלל  סגנונות 
נבון,  אוסף  אלא  מובהק  עיצובי  קו 
שהופך  סגנונות,  של  והרמוני  מאוזן 
ישן  שמערבב  סגנון  עצמאי.  לסגנון 
שונות,  גאומטריות  צורות  וחדש, 
ומכאן  אינטואיטיבי,  באופן  מתאימים  דווקא  שלאו  חומרים 
יופיו, בתעוזה ובאמירה שאפשר לפרוץ את התבניות שהורגלנו 
אליהן. עיצוב סגנון זה אינו פשוט, מכיוון שאין חוקיות, ואין 
בעיצוב  והבנה  מפותח  מאוד  אסתטי  חוש  צריך  נוסחאות, 
ובחומרים, בשביל להפוך חלל למעוצב ולא גיבוב של רהיטים 

וחומרים לא קשורים.

חיפוי קיר 

נחלתם  לא  מזמן  כבר  הוא  קיר  חיפוי 
של המטבח וחדרי הרחצה בלבד, אלא 
מקבל מקום של כבוד גם בסלון ובשאר 
בתלת  קיר  חיפויי  יש  כיום  החדרים. 
מימד, בגדלים שונים ובעיקר מחומרים 
עץ,  שעם,  בטון,  אריחי  כמו   שונים 
אבן, אריחים שמשולבים בתוכם גופי תאורה ועוד המון המון 
ההבדל  את  לעשות  יכול  בסלון  כזה  קיר  הטובה.  הדמיון  כיד 

בין יפה ל וואו.

הצבע הנכון

הצבע  את  יש  זמן  לכמה  אחת 
הצהוב  את  היה  אז  החדש.  הטרנדי 
הכחול  האפור,  עם  יפה  שהשתלב 
אדמדם(  )חום  והמרסלה  רויאל, 
שנבחר לצבע של שנת 2015, ועכשיו 
על  הורוד  הינו  הבא  הטרנדי  הצבע 
הפסטל  צבעי  והפסטלים.  גווניו  כל 
לחנויות העיצוב  ויותר  יותר  נכנסים 
בספות, שולחנות, ריפודים ועוד. אחרי שהצבע הלבן עזב את 
גם בצבעים של  לבית  נכנסים  הניוד הרכים  מחוזותינו, צבעי 

המטבח, ויוצרים מראה רך ונעים.

טרנדים בעיצוב
רוצים בית טרנדי? קחו לכם מנורת בטון, ברז מנחושת, שולחן שהיה פעם מכונת תפירה 

וספה בצבעי פסטל וקיבלתם לוק טרנדי לשנת 2016. אמצו את הטרנדים באפן חכם בשילוב 
מעט דמיון, טעם ואישיות. בסופו של דבר הטרנד הכי נכון הוא זה שעושה לנו טוב

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

ז'אן דניאלסהום סטייל
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מלווה להצלחה

 052-2898878
אורית לוי - יועצת הנדל"ן שלכם

מוכרים/
קונים
נכס?

בפרויקט מבוקש ביטקובסקי
6 חדרים, ענקית (152) מחסן צמוד

 +2 חניות ומרפסת סוכה מלאה

בכפר גנים ג'
4 חד' מקסימה

קומה 3 
בגודל 106 מ' מרפסת 

שמש 16 מ' + חניה 

דגל ראובן, 4 חדרים 
קומה ב מעלית וחניה מקורה 

משופצת מרווחת ומוארת

משרדים ברח' השחם מפוארים
ומרוהטים בגדלים 47+55+58 

למכירה

הושכר

להשכרה

בן גוריון, 4 חדרים, קומה 4

דופלקס מפואר 6 חדרים
כולל מוצרי חשמל

במרכז השכונה

להשכרה

הושכר

אורית
לוי

לפגישת ייעוץ ללא תשלום צרו קשר

למכירה

מקום זה
יכול 

להיות שלך!
התקשרו עוד היום

לשיווק מקצועי
וחשיפה

מקסימלית!
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לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

ככה זה כשארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשבילכם

w
w

w
.boxla.co.il

לקוחות כללית בפתח תקוה:
23 מרפאות, 5 בתי חולים, 3 מרכזים רפואיים

הופכים אותנו לזמינים יותר עבורכם
כי בבריאות לא משחקים

זמינים  כוללים,  בריאות  שרותי  לכם  מציעה  כללית  תקוה,  פתח  תושבי 
פריסה רחבה  לכללית  רק  ברחבי העיר.  ובכל שכונה  בכל מקום  ואיכותיים 
ביותר של מרפאות ומכונים במגוון תחומים, העובדים בשיתוף פעולה מלא 
זה הופך את פתח תקוה למרכז בריאות אחד  עם חמישה בתי חולים. כל 

גדול, הכי קרוב אליכם.

23 מרפאות  ̂
19 בתי מרקחת   ̂ 

ללקוחות כללית
מרכז לבריאות הילד  ̂

מרכז לבריאות האישה  ̂
מרכז לרפואה יועצת   ̂

מכון פיזיותרפיה  ̂
2 מכוני רנטנן   ̂

מוקד בדיקות מעבדה   ̂
ללא צורך בקביעת תור 

5 בתי חולים: שניידר   ̂
לילדים, השרון, בילינסון ועוד 

3 מרפאות כללית סמייל   ̂
 + מרפאה לילדים

באם המושבות 
כללית רפואה משלימה   ̂

ˆ כללית אסטטיקה
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לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

ככה זה כשארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשבילכם

w
w

w
.boxla.co.il

לקוחות כללית בפתח תקוה:
23 מרפאות, 5 בתי חולים, 3 מרכזים רפואיים
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גדול, הכי קרוב אליכם.

23 מרפאות  ̂
19 בתי מרקחת   ̂ 

ללקוחות כללית
מרכז לבריאות הילד  ̂

מרכז לבריאות האישה  ̂
מרכז לרפואה יועצת   ̂

מכון פיזיותרפיה  ̂
2 מכוני רנטנן   ̂

מוקד בדיקות מעבדה   ̂
ללא צורך בקביעת תור 

5 בתי חולים: שניידר   ̂
לילדים, השרון, בילינסון ועוד 

3 מרפאות כללית סמייל   ̂
 + מרפאה לילדים

באם המושבות 
כללית רפואה משלימה   ̂

ˆ כללית אסטטיקה
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דיל מהספרים
שעון קסמים, תלתלים מכושפים, אנשי 

קירות, בובה מרושעת - כל אלה ועוד הם פרי 
דמיונה של סופרת ספרי האימה והפנטזיה 

סיגלית דיל, שלצד קריירה כעו"ד, ד"ר 
למשפטים ורו"ח, גם הספיקה לכתוב שמונה 

ספרים מרתקים, שבני הנוער חוטפים 
מהמדפים, ולקבל את תואר אשת השנה 

• אורית צמח2006 בתחום הספרות
כסופרת  שהעבירה  ההרצאות  באחת  הכרתי  דיל  סיגלית  את 
נראתה  היא  והיא...  אני.  וגם  היו מכושפים  אורחת, התלמידים 
מה  לדעת  "רוצים  שיצרה.  הפנטסטיים  העולמות  בתוך  נינוחה 

יקרה בסוף?" שאלה את הילדים המרותקים, "תקראו בספר." 
אני תמיד נהנית מניצחון הספרים על המסכים, וסיגלית היא יופי 
של גנרלית. מזה שנים היא עורכת מפגשים עם תלמידים בכל 
הארץ וחושפת אותם לעולמו הקסום והמרתק של הספר. סיגלית 
מספרת על עלילות הספרים ועל סודות מעולם הכתיבה, וילדים 

רבים מתחילים לקרוא בעקבות המפגש איתה. 
את כותבת בעיקר לנוער, מדוע? 

"בגיל הנעורים הדמיון פועל שעות נוספות ולכן ילדים ונוער הם 
הפרטנרים הכי טובים לנדוד איתי לעולמות שמעבר למציאות. 
יזדהו,  מהדמויות  מי  עם  אותם,  ימתח  מה  לחוש  מצליחה  אני 

ומנגד גם מה ישעמם אותם."
את נפגשת עם בני נוער רבים, מה התרשמותך מהם? 

"אני מקבלת מהם אהבה רבה שמחממת מאוד את לבי. התרשמתי 
וריאליסטי,  טכנולוגי  לעולם  שנולדו  נוער  ובני  ילדים  שדווקא 
צמאים לקרוא על עולמות פנטסטיים. אני מאפשרת להם הצצה 

לעולמות אלה ומספקת את סקרנותם הטבעית אל הלא נודע."
אותך,  לפגוש  אנשים  הרבה  כך  כל  הגיעו  בחולון  שלך  במפגש 

שהוצמדה לך אבטחה. איך הרגשת?
בגלל  שבאו  ילדים  הרבה  כל-כך  לראות  ומרגש  מחמיא  "זה 
נצצו  שלהם  העיניים  הספרים  על  להם  כשחתמתי  ספרים. 
מהתרגשות. ילדים רבים שם גילו לי שלפני כן הם מעולם לא 
קראו, ואני בטוחה שזה מתחיל בספרים שלי ויימשך עם ספרים 
אחרים. הם מבינים שספר יכול לרתק לא פחות מסרט קולנוע, 

ואולי אפילו יותר."
אילו תגובות את מקבלת מהורים?

"רבים מההורים מספרים לי שקראו את ספריי ונהנו מאוד. אימה 
אימה  לא  וזו  מהספרים,  בחלק  שקיימים  הרבדים  אחד  רק  זה 
ברמה של דם או ערפדים. זה יותר סיפור מסתורין שכולל אהבה, 
לפי  הדמיון.  את  ומצית  מחשבה  רגשות, שמעורר  והרבה  מתח 
עם  להתמודד  לקורא  מסייע  הזה  הז'אנר  חינוכיים  פסיכולוגים 
פחדים ונותן גבולות מבוקרים, היינו, מכשפות וכשפים יש רק 
ובכל  ורהוטה,  ולא במציאות. בספריי השפה עשירה  בסיפורים 

ספר יש מסר חשוב."
מתי התחלת לכתוב?

"תמיד אהבתי להמציא סיפורים. כפעוטה הייתי מספרת סיפורים 
סופרת,  להיות  חלמתי  לא  מעולם  לשמוע.  רצה  שרק  מי  לכל 
אך כתלמידה הייתי כותבת את הצגות בית-הספר. כסטודנטית, 
כשעבדתי כמורה מחליפה, הדבר היחיד שגרם לתלמידים להירגע 

היה סיפור מתח שהייתי ממציאה בן רגע. 

ללימודים  במקביל  כתבתי  הקסמים"  "שעון  הראשון  ספרי  את 
כדי  משהו  לעשות  חייבת  הייתי  החופשיים  בימים  התובעניים. 
למלא את המצברים, התיישבתי לכתוב והרגשתי שאני פורשת 

כנפיים."
ואימה שאינו מפותח בארץ, מדוע דווקא  בחרת בז'אנר פנטזיה 

בו? 
גם  לשמחתי,  אוהב.  בז'אנר שהוא  יותר  טוב  כותב  טוב  "סופר 
הקוראים מאוד מתחברים לז'אנר זה. בגלל הטכנולוגיה המתקדמת 
והתחרות מול המדיות השונות, סף הגירוי עלה והוא תובעני יותר 
ומחפש סיפוקים מידיים. על כתפיי מוטל "התפקיד" לספק את 

אותם ריגושים בין דפי הספר."
יש ספר שנהנית במיוחד לכתוב? 

מאחר  נוסף  נדבך  היה  האפגני"  "המכשף  בספר  כולם.  "את 
בניחוחות  השני  כחוט  שזור  הספר  שלי.  בשורשים  שמדובר 
המאכלים, המנהגים והנופים האפגניים. אמי ז"ל סייעה לי מאוד 
והעשירה את חוויית הכתיבה של הספר. למרות שמדובר בספר 
פנטזיה, שאין לו שום אחיזה במציאות, כל מה שקשור לניחוחות 

האפגניים אותנטי לחלוטין."
מה הפרויקט הבא שלך?

"עלילות ספריי מתרחשות לא כאן ולא עכשיו ולכן השאיפה היא 
לפרוץ אל מעבר לים ושהספרים יתורגמו לשפות רבות. קוראים 
רבים שואלים מתי הספרים יהפכו לסרטים, ואני מקווה שגם זה 
יתממש. מקווה שגם אמשיך בפעילותי ההתנדבותית בבתי ספר, 
שבה אני חושפת בפני התלמידים את עולמו הקסום של הספר 
ומנסה להפוך את הקריאה עבורם למשהו עכשווי ומהנה. אין כמו 
לגרום לילד, שאינו אוהב לקרוא, להחזיק ספר ביד ולקרוא בו 

כשהוא מרותק לעלילה ועושה פסק זמן מהעולם."

אורית צמחמדור ספרות

מפגש קוראים עם 
הסופרת סיגלית דיל 

ייערך בקניון הגדול
 בפתח-תקווה

 )במתחם גלובוס מקס( 
ב-25/2/16 
בשעה 18:00

ביום זה
יימכרו הספרים 

בהנחה של 1+1
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פרעון רק אחרי גיל 120! | ללא תשלומים 
חודשיים | בעלות הנכס נשארת ברשות הלווים 
| ללא שכר טרחה | ללא קנסות פרעון מוקדם

לפרטים נוספים: 054-662.80.80 )יקי(

משכנתא הפוכה לבני 60+
הלוואה לכל מטרה, בלי לשלם
הבית מישכון  כנגד  החיים  כל 

חפשו אותנו בפייסבוק

לאחרונה עלה שיעור הריבית בארצות הברית בשיעור של 0.25%. לשיעור הריבית בארצות 
הברית השפעה ישירה על שיעור הריבית בישראל. להעלאת הריבית בארה"ב עשויות להיות 

השלכות רבות ומגוונות, בין היתר על תחום הנדל''ן בכלל, ועל שוק המשכנתאות בפרט

- כתבת פרסומת -

נוכח העלאת הריבית בארה"ב  - 
אין מנוס משיחת "פנינו לאן",

אך הפעם עם יועץ המשכנתאות שלך

אחת הסיבות הראשיות לכך שהריבית בישראל נמוכה, נעוצה 
בשיעור הריבית הנמוך בעולם ובפרט בארצות הברית. לא ברור 
מה יהיה קצב העלאת הריבית במהלך שנת 2016 בארה"ב, אך 
הסכמה הרווחת בקרב האנליסטים היא כי צפויות עוד שתיים- 

שלוש פעימות של העלאת ריבית בסדר גודל דומה. 

בשוק  להתפתחויות  נצמדה  ישראל  מדינת  היסטורי,  באופן 
בשיעורי  לעליות  כאן  גם  לצפות  הגיוני  לפיכך  האמריקאי, 
בישראל,  אפסית  ואינפלציה  נמוכים  צמיחה  נתוני  הריבית. 
את  יעלה  בטרם  להמתין  ישראל  בנק  את  להביא  עשויים 
הריבית, אך אין זה נמנע כי השינוי יתרחש גם פה ויש להתכונן 

לכך מבעוד מועד. 

הפתיחה  יריית  תהווה  המקומי  בשוק  הריביות  העלאת 
להיווצרותה של אלטרנטיבה לרכישת דירות להשקעה, כמו גם 
להביא  עשויים  יחד  אלו  כוחות  שני  המשכנתא.  עלות  ייקור 

לירידה המיוחלת במחירי הדיור.

הצעד  את  לתכנן  עתיד,  פני  לצפות  ולנסות  לעצור  הזמן  זה 
הכלכלי הבא, ולשקול מחזור המשכנתא כבר כעת. 

]נכתב ע"י עו"ד יקי כהן, יועץ משכנתאות
 וממקימי תחום המשכנתא ההפוכה בארץ[

                                                                    

• עו"ד יקי כהן



עיתון כפר גנים  גיליון 72  פברואר 2016 28

מצרכים:

אופן הכנה:
שלב 1: חיתכו את הבשר, הכניסו לסיר הכי גדול בבית, הוסיפו 
את המים, לאחר רתיחה הנמיכו את הלהבה, קפו קצף ושומן, 

הוסיפו תבלינים, כסו עם מכסה ובשלו למשך שעה וחצי.

שלב 2: חיתכו את הירקות והוספו לסיר: הגזר לחצאי עיגולים, 
בצל, פלפל ותפוחי האדמה לקוביות, פרסו את הסלרי והכרוב 

לרצועות והמשיכו לבשל למשך חצי שעה. 

שלב 3: קצצו את הפטרוזיליה והלאושטיאן והכניסו לסיר יחד 
עם רסק העגבניות והכרוב המוחמץ )עם הנוזל ענפי השמיר( 

והמשיכו לבשל חצי שעה נוספת.

שלב הטעימה: זה הזמן לבדוק טעמים, אם נידרש עוד מעט מלח 
או חמיצות ממיץ הכרוב, הוסיפו והגישו חם. 

                                           
                                             בתאבון!

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

www.maadania.co.il

ביום חורף קר הכי מתבקש להתחמם עם 
מרק. מתוך מאות המרקים אני חיפשתי 

את האחד. התלבטתי בין מרק ראמן 
הטוב והעכשווי המככב במסעדות תל 

אביב, לבין הצ'ורבה, מרק רומני מופלא 
ומשפחתי... רגע רגע, לא להיבהל!  השם 

אמנם מצלצל ממערכון של הגשש החיוור, 
אך למעשה למרק הצ'ורבה מסורת רבת 

שנים. טעמו המיוחד והריחות שעוטפים 
את הבית, מגיעים הישר לשכנים. אחרי 

לגימה מקערת המרק הראשונה אני מבטיח 
שתרצו עוד. יש משהו בתהליך הכבישה 

של הכרוב המוחמץ המשמש מרכיב חשוב 
במרק, בלאושטיאן )עשב תיבול( שצריך 
לחפש אותו בשוק, שמסקרן אותי תמיד. 

נתחי הבשר המשובחים, הרכים, העסיסיים 
והנימוחים מטריפים את חושיי. החום הביתי 

והחיבוק במרק הזה לא עוזב אותי ומנצח 
בגדול. אז החלטתי שאלו סיבות מספיק 

טובות להביא לכם את המתכון למרק 
הצ'ורבה, בואו נצא לדרך.

 

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

צ'ורבה בשר

צ'ורבה בשר
השף גולדשטיין

1,200 ק"ג צלעות עליונות 
)האונטרה ריב( או 

בשר לצלי )מספר 5(
6 ליטר מים

2 כפות פפריקה מתוקה
1 כף מלח

1/2 כפית פלפל שחור.
2 בצלים בינוניים 

6 שיני שום פרוסים
3 גזרים

3 תפוחי אדמה או 1/2 כוס אורז
3-4 ענפים עם העלים

של סלרי
4 עגבניות אדומות
1/3 ראש כרוב לבן

2 פלפל אדום
2-3 כפות רסק עגבניות או 4 

עגבניות מגורדות
1/4 זר לאושטיאן

1/4 זר שמיר
1/4 זר פטרוזיליה

המיץ  עם  כבוש  כרוב  כוס 
מיץ  או  בלבד(  )בייתי  שלו 

לימון.

אורז  כוס  בחצי  האדמה  תפוחי  את  להחליף  ניתן   1 טיפ 
ולהוסיף בחצי השעה האחרונה של הבישול.

2 אפשר להכין ממסת הבשר מהטור הקודם קציצות  טיפ 
הבשר  למסת  ייבש  אורז  כוס   1/3 להוסיף  מדהימות,  בשר 
וליצור קציצות. להוסיף למרק שעה לפני הסוף. חובה לנסות!! 

טיפ 3 את לאושטיאן אפשר לאכסן בקופסה במקפיא כך 
תמיד היא תהייה זמינה וקרובה אליכם. 

אצל  תקווה  פתח  בשוק  לאושטיין?  קונים  איפה   4 טיפ 
"עידן הירק" הראשון משמאל מרחוב גוטמן.

טיפ 5 במידה והמרק סמיך מידי הוסיפו עוד מים.
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לשימוש  חרוזים שמעבר  העשויה  הינה שרשרת  שרשרת מאלה 
אופנתי  לתכשיט  האחרונות  בשנים  הפכה  ומדיטציה,  לתפילה 
שאפשר לענוד אותו סביב הצוואר ללא קשר לאמירת מנטרות. 
ולייצר  אומנות  למוצרי  בחנויות  לקנות  ניתן  החומרים  כל  את 

בבית שרשרת מאלה בכמה שלבים פשוטים.

חוטי  שני  לבחור  החוטים-  בחירת   1 שלב 
שונים  בצבעים  או  צבע  באותו  תפירה, 

להצמיד אותם זה לזה.

כמאה  החוטים  את  לפפו   – הליפוף   2 שלב 
הקפידו  אשראי.  לכרטיס  מסביב  ליפופים 
על ליפוף צמוד חיזרו קדימה ואחורה במהלך 

הליפוף והקפידו שהכרטיס לא יתקפל.

שלב 3 קשירה וגזירת החוטים- קחו חוט נוסף 
באותו הצבע וקישרו שלושה קשרים בקצה 
על  במחט  להיעזר  ניתן  הליפוף,  של  אחד 
מנת להעביר את החוט מתחת לכל החוטים 

המלופפים ולאגד אותם יחדיו על מנת לקשור אותם בקצה אחד. 
לאחר מכן גוזרים בעזרת מספריים את הקצה השני של החוטים 

לאורך הכרטיס כך שנוצר פונפון.

שלב 4 הכנת גדיל- קפלו את החוטים לחצי 
נוסף  חוט  ומלפפים  באמצע  שהקשר  כך 
מסביב מעט מתחת לקשר על מנת שייווצר 
שאותה  לולאה  בעזרת  מחזקים  צוואר. 

קושרים מספר פעמים בראש הגדיל )כדאי גם כאן להיעזר במחט(

שלב 5 השחלת החרוזים- בחרו חרוזים בכל 
מיני גדלים וצבעים שיתאימו לגדיל שהכנו. 
גבי  על  מולנו  החרוזים  כל  את  לסדר  רצוי 
יראה  זה  ואיך  ולראות מה מתאים  השולחן 

עם הגדיל. לאחר מכן מתחילים להשחיל את החרוזים. השחילו על 
חוט כפול בכדי שתהייה עמידה ולא תיקרע בקלות. השחילו את 

כל החרוזים וסיגרו בקשר כפול ומחוזק. 

חיבור  טבעת  חברו  הגדיל-  חיבור   6 שלב 
מעל  שקשרנו  )היכן  הגדיל  לראש  קטנה 
הצוואר( ואותו חברו לשרשרת למטה במרכז. 

הצד שלה הצד שלו

טלי שפריצר, 
בעלת המותג והמעצבת תכשיטי 'אוטליה'

מתנה בהכנה- 
שרשרת ליום האהבה

אימא תמיד אומרת שמתנה שמכינים 
באהבה היא המתנה הכי יקרה. אימא גם הכי 

אוהבת לקבל במתנה תכשיטים. לקראת 
יום האם המסורתי ויום האהבה, מעצבת 

התכשיטים טלי שפריצר, במדריך להכנת 
שרשרת מתנה 

יניב הדרי

חיכיתי  שנים  אושר!  איזה  לי!  קרה  סוף  סוף  זה  חמישי  יום 
לרגע הזה! 

הצג  על  מצלצל  הטלפון  בבוקר  עשר  בסביבות  חמישי  יום 
לעצמי...  אמרתי  מהבנק  טובה  שוב  חסום",  "מספר  מופיע 
והתלבטתי עם לענות ובתסריט היותר אופטימי, חשבתי אולי 
זו אשת טלמרקטינג שמנסה למכור לי ביטוח חיים או משהו 
ומהעבר  האייפון  על  האצבע  את  החלקתי  קל  בחשש  כזה... 

השני ענה לי קול מוכר ואופטימי...

"יניב?" היא שאלה?

"כן !" עניתי וקולי רעד ללא שום הסבר, 

למה  מרגיש?  אתה  איך  חש?  אתה  איך  הבוקר?  שלומך  "מה 
אתה נשמע עצוב? יש לי משהו לבשר לך..."  ואני כבר במתח 
"מדברת  ממשיכה...  והיא  לי...  מתהפכת  כבר  והבטן  נוראי 
אראלה ממפעל הפיס... היום זהו יום המזל שלך ורציתי לבשר 
לך שזכית במיליון וחצי שקלים שיועברו לחשבונך תוך חמישה 

ימים..."

השיחה הסתיימה ונשארתי עם פה פעור עוד שתי דקות לפחות, 
ישר הרצתי בראש מה הדבר הראשון שאקנה... והחזקתי את 
שלי  לאמא  לאשתי,  ראשון  אתקשר  למי  כולי,  רועד  הטלפון 
ואני  מצלצל  הטלפון  פתאום  מתלבט  ובעודי  לחמותי...  אולי 
מנסה לענות ולא מצליח והטלפון לא מפסיק לצלצל ואני לא 
על  חזק  לוחץ  העיניים  את  פותח  אני  ואז  לענות...  מצליח 

הכפתור והטלפון מפסיק לצלצל...

התיישבתי על המיטה וראיתי שקיבלתי הודעה, אני פותח את 
ההודעה ורואה שכתוב, יתרתך בחשבון עו"ש מינוס 17455 ואז 

הבנתי שחזרתי למציאות...

ואז צץ לי רעיון מבריק!

בפעם הבאה שטובה מהבנק תתקשר אליי, אעלה לשיחת ועידה 
את אראלה ממפעל הפיס ושיסתדרו ביניהם... כי תמיד אראלה 
מתקשרת אליי בחלום וטובה במציאות... אני אמנם לא רוצה 

לחיות בפנטזיה אבל מצד שני גם המציאות די לא מציאה...

הצלצול הגואל
יניב הדרי תושב שכונת כפר גנים כותב על 

החיים מהזווית שלו 

  Mallot 10 10%הנחה לקוראים קוד קופון
www.otilyas.co.il באתר

)צילומים: ציפי מוצפי(
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050-5628030     -   
   גיא פלד-       054-7488803

   דניס איטקין - 054-8114658
   סיגלית אשטמקר - 050-2300915
   עינת מרגליות -     054-5510060
   אמיר בן דוד -      058-4970036
  בקי  שמש   -        050-4206447 

משרד: 077-5060331

המפתח  של� להצלחה

גיא
פלד

דניס
 איטקין

 סיגלית
אשטמקר אמיר 

בן דוד 

בקי
 שמש 

ליצירת
קשר:

ביוסף נקר המבוקש! דופלקס 6 חד',
165 מ"ר, 65 מרפסת, 2 כניסות, 3 מחסנים

בכפר גנים א', בלבון השקט, 4 חד', 
משופצת, מעלית, חניה, 

ברח' בן גוריון, דירת גן, 5 חד', 135 מ"ר בנוי 
במפלס אחד, 210 מ"ר גינה, 2 יח' הורים

בכפ"ג א', באחים יפה, דירת 5 חד', 145 
מ"ר, 4 כ"א, יח' הורים, מחסן, מעלית

רונן
ניסן

בס"ד

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

PRIME-TIME -אצלנו הנכס שלך תמיד נמצא ב
תוכנית שיווק יחודית ואטרקטיבית במיוחד!

פגישת ייעוץ והכוונה ללא התחייבות
בבלעדיות

בבלעדיות

פנטהאוס דופלקס מדהים במיוחד, 7 
חד',  210 מ"ר בנוי, 115 מ"ר מרפסות

בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות

בפנחס חגין, דופלקס 6 חד'
165 מ"ר, 3 מרפסות שמש

נמכר!
בבלעדיות

''

עינת
מרגליות 
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ענת זפרני מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך
www.anat-zafrani.co.il ,מנחת קבוצות הורים

משפחה בהתבגרות

איך מתחילים לדבר עם הילדים על... 
התפתחות מינית ?

זרים פורחים ומתוקים ליום המשפחה

ענת זפרני

מה אומרים ואיך? בלי להלחיץ ובלי להביך? על מה מדברים עם מי? האם לגיטימי ללכת 
לקנות חזייה ראשונה עם אבא? האם אימא יכולה לדבר עם הבנים על קרי לילה? אולי 
פשוט לקנות להם ספרים בנושא? איזה ספרים מומלצים? הם בכלל קוראים ספרים?!

על  המעידים  סימנים  להופיע  מתחילים   12-10 גיל  לקראת 
התחלת ההתפתחות המינית אצל הבנות, שבדרך כלל הראשונים 
ההתפתחות  הבנים  רוב  אצל  השדיים.  ניצני  הם  שמופיעים 
השפם  חתימת  הופעת  המצווה,  בר  אחרי  מתחילה  המינית 

מסמלת את ההתחלה!

הגופניים  השינויים  נושא  על  שיחות  שערכו  הורים  מניסיון, 
ואפילו חרדה. חשוב מאוד לשדר  איומה  לילדים מבוכה  גרמו 
טבעית  בצורה  איתם  לדבר  נסו  טבעיות,  של  מסר  לילדים 
ושוטפת על כך שהם מגיעים לגיל שבו הגוף מתחיל להכין את 
עצמו לבגרות, שהם יגבהו, יתעגלו באגן ובחזה )בנות( ישתנה 
להם הקול )לבנים( יופיע שיעור בבית השחי ובאברי המין, וזהו 
תהליך טבעי וחשוב בגדילה. דברו איתם על קצב צמיחה אישי, 
בוגרים  אנשים  להיות  דבר  בסופו של  מגיעים  כך שכולם  על 
במראה החיצוני, והכי חשוב: שדרו מסר של תקשורת פתוחה 

סביב הנושא.

  עם הבנות דברו על...
כדי  מתכופפות  ביישנות  מתוך  חלקן  שכן   - זקופה  הליכה 
חזיה  לקנות  מסכימות(  הן  )אם  איתן  לכו  החזה,  את  להסתיר 
ראשונה, ואם הדבר גורר מבוכה, אפשר לקנות חזייה ראשונה 
בכל חנות לבני נשים ולהביא הביתה ולחסוך ממנה את המבוכה 
של מדידה בפרהסיה... )בערב "בנות ואימהות פוגשות את גיל 
ההתבגרות" שאני מעבירה, שמעתי על חוויות איומות ממוכרת 
הקופה  ליד  שישב  המוכר  עד  לרווחה  הווילון  את  שפתחה 
חזייה  לקנות  וכיף  חופשי  בנות שמרגישות  יש  וכן,  והציץ...( 

ראשונה דווקא עם אבא!

וסת - אל תסמכו רק על מה שמועבר בבתי הספר, שבו בצורה 
נעימה ותנו הסבר ביולוגי )למי שקשה, הספר "איילת מקבלת" 
מומלץ בחום רב!!( הכי חשוב לא להפחיד, כי דם מקושר אצלנו 
עם פצע ואילו כאן מדובר על תופעה בריאה ורצויה! למדו את 

הבנות להשתמש בתחבושות, אל תניחו שהן יודעות רק בגלל 
שיש פרסומות בטלוויזיה )חלק מהבנות שהשתתפו בסדנא היו 

בטוחות שהדם שלהן כחול!(... 

דברו איתן על שמירה על הגוף במובן של חשיפה וצניעות, לא 
כדי לגדל דור של רבניות, אלא כדי לשקף להן את הכוח שיש 

במיניות ואת הסכנה במקביל...

   עם הבנים דברו על...

ארבע  שבגיל  אלו  את  בעיקר  אותם,  מעסיק  הנושא   – גובה 
ד', כולם  וחצי עדיין נראים קטנים כמו אחיהם בכיתה  עשרה 

מכפכפים אותם ויש להם הרגשה שהם בחיים לא יגבהו...

ושמשהו  דליפה  להם  שיש  בטוחים  ממש  בנים   - לילה  קרי 
כל  את  שזרק  סיפר  שהעברתי  בסדנה  הבנים  אחד  תקין,  לא 
התחתונים שלו לפח כי פחד שאימא שלו תחשוב שהוא מרטיב 

במיטה!

בסטודיו אנד ג'וי בראש העין המעסיק אנשים עם מוגבלויות, 
ומתוקים  פורחים  זרים  סדרת  המשפחה  יום  לקראת  הכינו 
ולסבתות.  לסבים  וגם  לאחים  להורים,  כמתנה  המתאימים 
מיוחדים  פרחים  משלבים  אהבה,  המון  עם  שהוכנו  הסידורים, 
יחד עם מתוקים. בסטודיו אנד ג'וי עובדים כ-30 אנשים בעלי 

תרומות  לקבל  מסרב  הסטודיו  נפשיות.  או  פיזיות  מוגבלויות 
וכל הכנסותיו מקניות של ארגונים ואנשים פרטיים. 

מידע על המיזם וצפייה בעבודות של המשתקמים באתר:
 www.andjoy.org. i l  

ניתן להזמין משלוחים בטלפון: 03-9011735 

ספרים מומלצים:
וכן, את הספרים האלו הם קוראים שוב ושוב!

מדריכים למתבגרים עצמם
 - בר  עמוס  דר'   - למתבגר  המדריך   •
מומלץ מאוד, חוברות המחולקות לפי 

גיל ומין!!! נפלא!!
• איילת מקבלת – דפנה שריר

• קטן עלייך אחותי - לעבור בקלות את   
גיל ההתבגרות - הדס אורנה
• מילדה לנערה - ניסים דליה

על גיל ההתבגרות
• סערת גיל ההתבגרות - דר' יוסי זיידר

  אוף גוזל - עלי כ"ץ
תלמה   - נגמר  שלא  מסע   - יחסים   •

בר-אב

הורים ומתבגרים
• הורים עשרה - דור הררי

 - הטיפשעשרה  לבני  זאת  לומר  כיצד   •
הוצאת פוקוס

• תקשיבו לי רגע - חלי ברק
• בין הורים לבני עשרה - פרופ' חיים גינות

חשבת להפתיע בזר ליום האהבה, תכננתם להשקיע בסידור מתוק ליום 
המשפחה. אם כבר פרחים, אז למה לא לעשות מעשה טוב על הדרך 

ולקנות כאלו שהוכנו ביד אוהבת על ידי אנשים בעלי צרכים מיוחדים ?!
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  בתפריט?�

תוספות: אורז, תפו"א, פירה, ספגטי, תפו"א ברוזמרין, 
בטטה, כרוב מאודה, ירקות מוקפצים, גזר צימעס ועוד.   עוף בגריל

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

ועוד...ועוד...ועוד. בתאבון!
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היתרונות בטיפול בנכס על ידי יועץ נדל"ן
מתעמק  הוא  רציניים,  שאינם  מתעניינים  בסינון  מנוסה  היועץ 
יותר בדרישותיהם ובוחן התאמה לנכסכם. כל הטלפונים עוברים 

דרכו ואתם מקבלים שקט נפשי. 
היועץ מכיר את מידת הדחיפות של הקונים- גורם חשוב במו"מ 

שיכול לחסוך לכם כסף רב.
תמיד  לא  שאתם  במו"מ  כולל  הדרך  כל  לאורך  מלווה  היועץ 

מנוסים בו ועד לחתימת החוזה.
במקרים רגישים בהם קיימת מתיחות בין מספר רב של מוכרים 

)גירושין, יורשים(, חובה להיעזר בגורם שלישי אובייקטיבי.
פרסום על ידי מתווך שומר על דיסקרטיות, שכן מיקום הדירה 
אינו מפורסם, ובמקרה שהמכירה מתארכת נמנע מצב שהדירה 

"נשרפת" בשוק.

טיפים להתקשרות עם יועץ נדל"ן:
 בדקו שיש לו רישיון תיווך בר תוקף )מתחדש מידי שנה במרץ(.
רצוי שיתמחה באזור המכירה מכיוון שלכל אזור מאפיינים משלו.

 בקשו ממנו מכתבי המלצה וטלפונים של ממליצים.
אל תתפתו ליועצים שמציעים לכם מחירים לא ריאליים לדירתכם 
רק בכדי לקחת את הבלעדיות. הסתמכו על נתוני נכסים דומים 
גבוה  יהיה  לדירתכם  שהמחיר  ככל  באזור.  לאחרונה  שנמכרו 

ממחיר השוק, תתארך תקופת המכירה והיא "תישרף בשוק".
 אל תתפתו ליועצים המציעים לשווק את דירתכם בחינם. 

יועץ  יקר.  לצאת  עלול  הזול   - ושירות  מוצר  בכל  כמו   ! זכרו 
יציע את עצמו בחינם. כמובן שניתן  שמעריך את עבודתו לא 

לנהל מו"מ על העמלה. 
התנאים  כל  יפורטו  בו  אשר  ומפורט  מסודר  הסכם  על  חתמו 

ואמצעי הפרסום.
 הגבילו בהסכם את תקופת הבלעדיות. כדי למצות את התהליך 
חודשים.  משלושה  פחות  של  תקופה  מומלצת  לא  ביעילות, 

המקסימום המותר בחוק הוא חצי שנה אם לא צויין אחרת.

 

מוכרים דירה?  
איך תעזרו בשירותי תיווך בצורה חכמה ויעילה?

מכירת דירה היא תהליך מורכב הכרוך בסכומים גדולים ולכן חשוב שלא תהיו בו לבד

מוגש באדיבות דורון קורן בעל משרד דורונדל"ן – 
ייעוץ ושווק נדל"ן שבקניון גנים

w w w . d o r o n a d l a n . c o . i l  

דורון קורןנדל"ן- ישר ולעניין

הגישורים מתבצעים במרכז ברח' אמיל זולא 39, פ"ת
ליצירת קשר: טל'. 074-7115612 או דוא"ל 

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

שנינו ביחד וכל אחד לחוד 
אירית ודני בפרק ב' של זוגיות, לכל אחד ילדים מנישואין 
קודמים. הם רוצים לעבור לגור ביחד, אך רב הנסתר על 

הגלוי. מה יעלה בגורל דירותיהן ולאיזה מהן יעברו? 
איך יגיבו הילדים? והבילויים הנפרדים?

    סיפורי גישור קהילתי                                                                              

את   – ואני  מטרתם  את  ודני  אירית  הציגו  הראשונה  בפגישה 
כל  עם  אישית  היכרות  שניהם,  עם  כללית  היכרות  התהליך: 
וכדי  ומניעיו  רצונותיו  את  יותר  טוב  להבין  בכדי  מהם  אחד 
על  להחליט  כדי  מהם  אחד  כל  נמצא  בו  המקום  את  להעריך 
הבנה  לבניית  פגישה  עבורם.  ביותר  הטוב  התהליך  המשך 
כל  של  האינטרסים  וזיהוי  ההערכה  לאור  והסכמות  משותפת 
אחד.  ולבסוף בניית תכנית אימונית לחיים משותפים וכתיבת 

ההסכם.

לגבי  שלה  מאמין"  ה"אני  את  הציגה  אירית  השניה  בפגישה 
החיים המשותפים, ודני את שלו.

זוג עיניים שואלות "האם לאחר  אירית הקשיבה לדני ופתחה 
שנגור ביחד תמשיך לצאת לבילויים לבד, בלעדי?" "כן", ענה 
דני, "יש אמון מלא בינינו ואני לא מתכוון לוותר על מה שאני 

עושה היום". הויכוח עלה מדרגה ואני הרחתי פיצוץ.

קיימתי שיחות נפרדות עם כל אחד מהם לחוד. לאחר הבנה שלדני 
יש קבוצת חברים שנפגשים כבר הרבה שנים ביחד ואין שם מקום 
לבנות זוג, התכנסנו שוב לפגישה משותפת, שבה הציג דני את 
רצונו והפעם עם הנימוק, בתקוה שאירית תבין. לאירית עדיין 
קשה לקבל. הועלו הצעות על ידי כל אחד מהם ולבסוף הגיעו 
והוספנו  ההסכמה  את  ניסחנו  גבולות.  הצבת  על  הסכמה  לידי 

אותה לרשימת ההסכמות הקודמות לגבי הרכוש והילדים. 

הפעם היה לסיפור שלנו HAPPY END, הגישור הציל את המצב. 
נפרדתי מאירית ודני המחובקים, כמו זוג בהתפייסות. והם חיים 

באושר ועושר עד עצם היום הזה...

  

דרורה גבע
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חשבתם להשקיע?

www.remaxpt.co.il

050-3310033
לפתרונות מקצועיים בנדל"ן

דברו איתי, יש לי פתרון עבורכם!

לירז כביר

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

5.3 תשואה חפץ חיים 6

₪ 470,000

4.2 תשואה

5.3 תשואה הרצל 52

רחוב פרידמן

₪ 530,000

₪ 1,150,000
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wu shi jiang- "כתף בת חמישים"
Frozen Shoulder, כתף קפואה, היא כתף בת 

חמישים ברפואה הסינית, וכשמה כן היא נפוצה 
בקרב בני חמישים. היא גורמת להגבלת טווח 

התנועה בכתף, המלווה בכאב חריף. חוסר טיפול 
יכול להוביל להתנוונות המפרק. אלון לרנר מציע 
טיפול ברפואה הסינית לתופעה שכיחה זו, שהיא 

הגורם השלישי לפנייה לאורתופד 

אלון לרנרבריאות לפני הכל

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

בתנועה  הגבלה  בעקבות  לטיפול  הגיע   55 בן  בדוי(  )שם  דודי 
וכאב תמידי בכתף. הוא התלונן על קושי בהרמת היד הימנית 

כלפי מעלה, האבחנה המהירה הייתה כתף קפואה. 
גידים,  בלבד,  רכות  רקמות  באמצעות  לגוף  מחוברת  הכתף 
רצועות, כלי דם ועצבים. הגורמים לכתף קפואה אינם ברורים 
מספיק, אך הגבלת תנועת הכתף מתפתחת לעתים לאחר פגיעה 
חיצונית מתאונה, ניתוח, חבלה, וחשיפה מקומית לקור. התאים 
האחראים לתגובה דלקתית יוצרים הידבקויות באזור הקופסית 
 -  Adhesive capsulitis זו:  לתופעה  הרפואית  ההגדרה  ומכאן 
מובילים  וההידבקויות  הדלקת  הכאב,  הקופסית".  "הידבקויות 

להקטנת טווח תנועת המפרק עד להתנוונותה.

רפואה מערבית
הטיפול השמרני ברפואה המערבית לכתף קפואה כולל:

תרופות נוגדות דלקת ומשככי כאבים
הזרקות סטרואידים לכתף
 טיפול פיזיותרפי שיקומי

ניתוח אנדוסקופי לשחרור הידבקויות במקרים קשים

רפואה סינית
הטיפול בדיקור סיני יעיל מאוד להתמודדות עם הבעיה בהפחתת 
הנעת  ידי  על  התנועה  טווח  ובהגדלת  בדלקת  בטיפול  הכאב, 

האנרגיה, שחרור חסימות והקלה על נוקשות המפרק.
נקודות הדיקור תהיינה לרוב מקומיות, וכשהכאב רב ניתן לטפל בכתף 

הבריאה ובנקודות ייעודיות ברגליים.
מומלץ לשלב ולצרוך קינמון וכורכום היעילים בהנעת האנרגיה וחימום.

תרגילים לטיפול בכתף קפואה 
מטרתם הנעה והגדלה הדרגתית בטווח התנועה

< סיבובי כתפיים קדימה ואחורה.

< עיסוי מקומי ותיפוף על הכתף בעזרת כף היד הנגדית.

< בעזרת היד הבריאה לתפוס את המרפק ולהרחיקה

  במתינות ובהדרגה מהגוף. 

< תרגול "טיפוס" עם האצבעות על גבי קיר.

< משיכת מגבת בין השכמות ומשיכה מעלה ומטה.

תנועה  על  להקפיד  יש  קפואה  כתף  של  מצב  למנוע  כדי 

והפעלת מפרק הכתף להגמשתו ולמתיחתו.

ובאשר לדודי, טיפלתי בו בדיקור סיני בשילוב טיפול חשמלי 
בתדירות  מקומי  וחימום  אלקטרו-פונקטורה  מכשיר  באמצעות 
של 3 פעמים בשבוע בתחילה ובהדרגה טווח התנועה השתפר. 
להחלמתו  עד  הכאב  ברמת  הדרגתית  ירידה  נצפתה  כן,  כמו 

המוחלטת.

www.remaxpt.co.il 03-9242878 .סניף כפר גנים- לוחמי הגטו 30 מ. מסחרי טל

חניתה ילין

למכירה מוצלחת
התקשר כעת!

054-4723517

נמכר בכפר גנים א' בדגל ראובן!

03-9337985עוצמה
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חגיגה משפחתית
ב�”ד

משלוחי� חינ� 
W W W. P I Z Z A S TA R . C O . I L

רח׳ פפר 9, פ״ת  בהנהלת צ׳יקו זערור    פתוח: א׳-ה׳ 10:00-24:00, פתוח במוצ״ש, �גור: יו� ו׳

לשירותכם

2 פיצות
משפחתיות
טעימה וקרי�פית98תו�פת   קולה

ג� לאחר הקפאה
וחימו� שני



עיתון כפר גנים  גיליון 72  פברואר 2016 38

.P
.G

ה 
צי

טר
וס

יל
 א

ום
יל

צ

כאבי מפשעה 

למה לי ריצה עכשיו? 

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

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

sbrown@rapid-medicine.com 

שמוליק בראון

אי נוחות וכאב במפשעה היא תופעה קלאסית הנפוצה 
בקרב גברים וספורטאים. רבים מהסובלים יגיעו 

לבדיקה ולייעוץ אצל רופא כירורג או אורולוג. לאחר 
תקינות הבדיקות, והמשכיות הכאבים, ימשיכו לבירור 

רפואי אצל גסטרואנטרולוג ואף אורטופד. בפועל, ללא 
טפול פיזיותרפי, אלה וגם אלה ימשיכו לסבול

לספורט הריצה יתרונות רבים, בהם זמינות )לוגיסטית(, בריאות 
והשראת רוגע ולשלווה. אם כל זה לא שכנע אתכם, 

הנה עוד כמה תירוצים לצאת ולרוץ

פיזיותרפיה

מעמוד השדרה לאורך כל שטחי העור העוטפים את גופנו יוצאים 
עצבים. לכל עצב טריטוריה משלו, ולפי אזור הכאב ניתן לשייך 
על  תמונה  ולקבל  השדרה,  בעמוד  לגובה  הספציפי  העצב  את 
מקור הכאבים בעמוד השדרה. גם כאבי מפשעה מקורם בעמוד 

השדרה. 

לאחר שכל תוצאות הבדיקות של המטופל נמצאו תקינות, יש 
לפנות לפיזיותרפיסט המתמחה בעמוד השדרה. הוא יאבחן את 
חשוב  אותה.  ויפתור  הבעיה  למוקד  הטפול  את  יכוון  הבעיה, 
פעולות  עברו  במפשעה  מכאבים  מהסובלים  שמרבית  לציין 
הביאו  ולא  שכשלו  מפסעתי(  בקע  ניתוחי  כגון:   ( כירורגיות 
להיעלמות הסימפטומים. אחוז לא מבוטל של הסובלים מכאבים 
מפשעה מתלוננים גם על כאבים באברי המין, גם מקרים אלה 

ניתן לפתור בטפול הפיזיותרפיה.

טפול  כוללים  הפיזיותרפים  הטיפולים 
הבעייתי,  הסגמנט  את  להניע  כדי  מנואלי 
טיפולי אלקטרותרפיה שונים, וכן תרגילים 
השדרה.  בעמוד  הבעייתי  לגובה  ממוקדים 
אפקט טיפולי חיובי ניתן לחוש כבר בטפול 
לאחר  שיפור  חל  ולא  במידה  הראשון. 
את  הפיזיותרפיסט  ישנה  השלישי  הטפול 

הטכניקה הטיפולית.לסיכום, זכרו! 

1.  חברת אוכלוסיית הרצים גדולה ומגוונת, ובשנים האחרונות 
גדלה עוד יותר. אנשים מכל הסוגים, הגילאים והמינים, רצים. 
והיכרות עם אנשים  ליצירת קשרים  נהדרת  זוהי פלטפורמה 
חדשים תוך כדי תהליך א-פורמלי לחלוטין. בריצות ארוכות, 
המתקיימות בקצב קל )"קצב דיבור"( בהן הזמן כאילו עוצר 
זה  ולחצים.  הפרעות  הודעות,  יומנים,  טלפונים,  ללא  מלכת. 

הזמן לתקשורת בין-אישית עמוקה. 

2.  יעדים ומטרות אימוני ריצה בונים את האישיות, ומחשלים 
את  האופי. הריצה מכוונת לנחישות והתמדה, ומחנכת להצבת 

מטרות ועמידה ביעדים. 

יעדים והישגים פשוטים, מדידים והכי חשוב- לעולם יקבעו   •
על ידנו ונשווה אותם אל עצמנו. 

עצם היציאה לאימון ריצה - היא כבר סוג של ניצחון  ועמידה   •
ביעד. 

לסיפוק  מביא  המטרה  להשגת  ההתמדה  של  העצמי  המסע   •
ומקנה ביטחון המשליך לתחומים אחרים בחיים.

מילדינו  לדרוש  )קל  ולסביבה  לילדים  גבוה  חינוכי  ערך   •
לעשות ספורט... יותר מאתגר יהיה לצאת בעצמנו ולהוות 

מודל השראה וחיקוי(.

 – תתאמן  וצודקת:  פשוטה  האימון  תורת  וסיפוק  3.  הגשמה 
תשתפר. כגודל המאמץ – גודל השכר. הריצה מהווה כלי מצוין 
ותחושת הביטחון אשר כמובן תמשיך  להעצמת ערך העצמי 

ותלווה אותנו ביתר תחומי החיים.

עדי שי – 052-8707909
מאמן ריצות ארוכות ומלווה לפיתוח עצמי, 

העצמה ומוטיבציה.בעל קבוצת הריצה 
"רצים עכשיו" ו"רצים עכשיו באיזי"

 • עדי שי
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הנחה
לסוגרים אירוע

לחודשים פברואר,
מרץ!

10%

5%
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בחומש בראשית אנו קוראים על דור הפלגה אשר החליטו להגיע 
לשמים. אנשים שרצו למרוד בה' - אך בטרם בורא עולם יחרוץ 
את עונשם, נאמר: "וירד ה' לראות את העיר ואת - המגדל אשר 
וכי  מאוד,  תמוה  הדבר  והרי  ה[  י"א,  ]בראשית  האדם"  בני  בנו 
הקב"ה אינו רואה ממקום מושבו את המתרחש על פני האדמה ? 
הרי הכול גלוי וידוע  לפניו! אלא יש כאן מסר לשופטים ולדיינים, 
שהם בשר ודם- עליכם לבדוק היטב את הראיות בטרם תפסקו- 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשּפֹט  ָהָאֶרץ,  ִלְׁשּפֹט  ָבא  ִּכי  ה'  "ִלְפֵני  כנאמר: 

ְּבֵמיָׁשִרים". ]תהלים צ, ט[

משה 
התורה מתארת את משה מנהיג ישראל היושב גם על כס המשפט: 
"ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה 

מן  הבוקר עד הערב".

לפי מדרש חז"ל, על משה נאמר: כי במהלך המשפט, כאשר היה 
דן את האנשים היה יושב על כיסאו: "וישב משה לשפוט את העם" 
עד  הבוקר  "מן  לומר:  תלמוד  מה  לפניו.  עומדים  היו  הם  ואילו 
הערב", אלא מלמד שכל מי שמוציא דין אמת לאמיתו, מעלה עליו 
הכתוב כאילו היה שותף עם הקב"ה במעשה בראשית. שנאמר: "מן 
הבוקר עד הערב" ובמעשה בראשית כתוב ]בראשית א, ה[ "ויהי 
ערב ויהי בוקר". כלומר, משה היה שופט רק כמה שעות במשך 
היום, אך התורה רוצה ללמדנו כי כל דיין שדן דין אמת, מעלה 

עליו הכתוב כאילו נעשה שותף למעשה בראשית של הקב"ה.

שמואל
טורח  היה  האנשים  את  לשפוט  מנת  על  כי  מסופר  שמואל  על 
והולך ממקום למקום כדי שלא יצטערו לבוא אליו, כפי שנאמר: 
"וסבב בית אל והגלגל". ]שמואל א, ז, ט"ז[ לפיכך אמר הקב"ה: 
אני בא עם האדם בדין וצדקה- כלומר אני נוהג מידה כנגד מידה. 
שמואל שהיה מטריח את עצמו  בעיירות לדון את העם- אני  הולך 
בעצמי לדבר אתו וזאת על מנת לקיים: "פלס ומאזני משפט לה'" 

]משלי ט"ז, י"א[

זכריה  כדברי  תמיד  ארצנו  נחלת  יהיו  והאמת  שהצדק  רצון  יהי 
הנביא: "אלה הדברים אשר תעשו: דברו אמת איש את רעהו, אמת 

ומשפט שלום שפטו בשעריכם" ]זכריה ה, ט"ז[

משפט צדק
לא פעם קורה שפסק דינו של אדם נחרץ 
על ידי הציבור עוד בטרם יעמוד לדין, רק 

על סמך מידע המתפרסם בעיתונות או 
בטלוויזיה בלבד. לאדם זה נגרם עוול רב 

כל עוד לא הוכרע דינו בבית המשפט - 
נחשב לזכאי אך מנגד הוא עובר ייסורים 

בשל הכפשת שמו. אהובה קליין מעמיקה 
בתנ"ך ולומדת על מלאכת השופטים 

במטרה להגיע לאמת וצדק

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציורי תנ"ך/משפט צדק/
ציירה אהובה קליין © 

)שמן על בד(

בלב מדבר וחולות
יושב איש אשכולות

משה שופט העם
נטול טינה וזעם.

מקשיב לפי הניצבים
חודר לכל הפרטים

סבלנותו מרקיעה  שחקים
בכל רמ"ח איברים.

שוקל פוסק בצדק
ללא  רבב וסדק

מנגד יטענו האשמים
על עוול עתיר ממדים.

משה כשופט / אהובה קליין

משה אינו נשבר
מפגין עוצמה כהר

ייגש אליו חותנו
בפניו יעלה עצתו.

משה  מוקיר טובה
פועל על פי תורה

יתרו יקבל תשורה
על שמו  תיקרא פרשה.

אהובה קלייןמחכמת המקורות
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חוויה ביער
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יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

בשביל לטייל ביער יפה לא חייבים לנסוע רחוק. במרחק של רבע שעה נסיעה מפתח תקווה 
שוכנת פינת קסומה: יער גבעת כ"ח, או בשמו המוכר יותר- יער קולה. חברים, קומו מהכיסא, 

שלפו את הילדים מהמסכים וצאו אל חיק הטבע! 

יער הכ"ח, המכונה גם יער קולה, משתרע על פני כ-3,000 דונם. 
העשרים.  המאה  של  החמישים  בשנות  בנטיעתו  החלה  קק"ל 
בשיתוף עיריית אלעד והמועצה האזורית חבל מודיעין, מטפחת 
הקהילה  לשיתוף  הקהילתי  היער  עקרונות  לפי  קק"ל  אותו 
וחווייתי  מפתיע  מפגש  מזמן  היער  היער.  בחיי  ומוסדותיה 
נתיב  על  המורה  הסלע  על  המסומנים  הליכה,  מסלולי  עם 
ישראל, מסלולי רכיבת אופניים, ערכי טבע, היסטוריה  שביל 
וארכיאולוגיה, מעט שולחנות פיקניק ואף גינת מתקנים קטנה 

לילדים.

התקופות המומלצות לטיול ביער הן החורף והאביב, אז היער 
נמצא בשיא פריחתו, עם מרבדי דשא ופרחי כלניות ורקפות. 
היטב, תוכלו  ותחפשו  ומרץ  נובמבר  בין החודשים  אם תגיעו 
למצוא פטריות מאכל מסוג אורניות, רק זהירות - ביער צומחות 

גם פטריות רעילות -בדקו היטב.

איך מגיעים?
ממזרח  אחד  קילומטר   ,465 כביש  דרומית-מזרחית:  כניסה 

לצומת גבעת כ"ח )רנתיס(, בעקבות "שביל ישראל".

מדרום  כקילומטר   444 מכביש  מזרחה  פונים  מערבית:  כניסה 
לצומת הכניסה לעיר אלעד.

פרטים נוספים באתר קק"ל: 
www.kkl.org.il/forestsearch/hakoach_forest.aspx
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בואו לבקר בדוכן מעוצב ולהתחדש 
בתכשיטים מקוריים בעבודת יד,

 ,14k מגולדפילד אמיתי, כסף מלא או זהב 
שעונים לנשים וגברים וניקוב חורים

 סניף קניון גנים
רח' העצמאות 65, פתח תקווה (קומת הכניסה ליד המעליות)

טל'. 03-5508796

מחכים לכם... 

סניף מוהליבר 27, פ"ת 077-5147077 | סניף חפץ חיים 3, פ"ת  077-5147077 | סניף קניון סביונים, יהוד 03-5508798
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דנונה פרו עשיר בחלבון
סדרה חדשה של יוגורטים עשירים בכמות 

רבה של חלבון בהשוואה ליוגורטים הקיימים 
בשוק, מתאימים במיוחד למי שפעיל גופנית. 

קיימים ארבעה טעמים: יוגורט לבן (2.9% 
שומן), ויוגורט לבן עם שכבת פרי (2.4% שומן): 

אננס, פירות יער ואפרסק.

סדרת עוגיות ללא גלוטן
ללא  מוצרים  בפיתוח  המתמחה  "בר-אל",  חברת 
גלוטן, משיקה סדרה חדשה של עוגיות ללא גלוטן. 
טבעונית),  (גם  חלבה  טעמים:  ארבעה  בסדרה 
מלוחות (ללא תוספת סוכר וללא תחליפי סוכר), 

וניל-שוקולד צ'יפס ועוגיות שוקו-שוקולד צ'יפס.
כל העוגיות בסדרה ללא חומרים משמרים, ללא שומן 

טראנס וללא לקטוז וקזאין.
מחיר: 19-20 ₪ לאריזה 

חטיפי פרי מ-100% פרי
100% פרי,  free" מכילים  "פרי  סדרת חטיפי פרי 
ייבוש  מיוחד,  בתהליך  מיוצרים  תוספת!  כל  ללא 
על  בה  משתמשת  שנאס"א  בטכנולוגיה  בהקפאה, 

מנת ליצור אוכל מזין לאסטרונאוטים בחלל. 
בסדרה ארבעה חטיפים: אננס, אגס, בננה, ליצ'י. 

מחיר: 9.90-11.90 ₪

סדרת מוצרי טיפוח של מיכל הקטנה 
סדרת טיפוח לילדים מבית היוצר של חברת הקוסמטיקה 'פנינה 

רוזנבלום' עם מיתוג של כוכבת הילדים מיכל הקטנה. הצבעים 
העליזים והריחות הנעימים, הופכים את המארז לחגיגה לכל 

ילדה. הסדרה כוללת: שמפו לסירוק קל, מרכך ותחליב רחצה. 
מחיר לצרכן: 19.90 ₪

משחק לגו עם קוביות רכות
קבוצת סגל, המשווקת מוצרי תינוקות במגוון 

תחומים, מביאה לישראל את קוביות המשחק הרכות 
מאיטליה - קלמי. קוביות העשויות מחומר מיוחד 

הרשום כפטנט, הן רכות ולחיצות, וניתן לכבסן במכונת 
כביסה! הקוביות מגיעות במגוון מארזים, במידות ודרגות 
קושי שונות - להתאמה לקבוצות גיל שונות. החל מגיל 6 

חודשים.

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

קארין אהרון מחלקת גביעים ומדליות
לחמשת המוצרים החדשים והכי מוצלחים

מנצחת!חמישייה

קארין אהרוןצרכנות
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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

דרושים

מכירות  מתאם/ת  דרוש/ה 
משרה  חצי  בצמיחה.  לחברה 
אפשרות  עם  גמישות  שעות 
למשרה מלאה בהמשך. רקע 
יתרון     – טלפוניות  במכירות 

טלפון: 054-3131774

מכירות  איש/ת  דרוש/ה 
לא  נדל"ן.  שיווק  לחברת 
בתחום,  קודם  ניסיון  נדרש 

הכשרה במקום.
טלפון: 054-8801011

ביטוח  פקיד/ת  דרוש/ה 
למשרד ביטוח בכפר גנים.

טלפון: 052-7909907

פגישות  מתאם  דרוש/ה 
רווחים  מהבית,  לעבודה 
נדרש  למתאימ/ה,  גבוהים 

ניסיון קודם.
טלפון: 050-2497863

לחנות סלולר בכפר גנים ג, 
מוכרן/טכנאי  דרוש/ה 
בעל/ת  הסלולר  בתחום 
טובים  תנאים  מוכח.  ניסיון 

למתאימים.
טלפון: 052-9601800

דרושות מטפלות 

דרושה  עוז  בנווה  משפחתי  לגן 
למשרה  אחראית  מסורה  סייעת 

מלאה. 
טלפון: 052-5454780

לגן מקסים דרושה מטפלת חמה, 
ואחראית למשרה מלאה/ חלקית, 

מתאים לסטודנטיות.
טלפון: 052-3898640/054-5441113

דרושה  גנים  בכפר  גנים,  למעון 
מטפלת מסורה ומקצועית.

טלפון: 03-9236139/052-2759760

לשעות  קבועה  מטפלת  דרושה 
אחר הצהריים לילד בן שנתיים, 
ל3-4  המשרה   . וחמה  אחראית 
 19:00 השעות  בין  בשבוע  ימים 

 .16:00 –
טלפון: 054-3452443

ילדים  להוצאת  מטפלת  דרושה 
כולל  בצהריים,  מהמסגרות 
עזרה  צהריים,  ארוחת  הגשת 
תחילת  ומשחק.  הבית  בשיעורי 

העבודה 1.4.16 
טלפון: 052-8882835/054-5483131

מחפשי עבודה 

מעוניינת  המלצות  עם  מטפלת 
אפריל.   מחודש  בתינוק  לטפל 

טלפון: 054-4453188
עוזרות בית 

דרוש/ה עוזר/ת בית ל-4 שעות 
חמישי   ליום  עדיפות  שבועיות 

טלפון: 03-9236459

יסודית  בית  עוזר/ת  דרוש/ה 
המלצות.  עם  מנוסה  ומעולה, 
שישי  לימי  עזרה  ג'  גנים  לכפר 
סידור  קניות,  בישולים,  בוקר. 

הבית ושולחן לשבת וכו
טלפון:  072-2577123 שלוחה #1

שיעורים פרטיים

מורה מנוסה להוראת המתמטיקה 
היסודות,  וחיזוק  לביסוס 

פתרונות              ולמתן  בעיות  אבחון 
טלפון: 050-7474711

מחברת  ללשון  פרטית  מורה 
בעלת  לבגרות.   לשון  ספרי 
ניסיון מוכח רב בהוראה ובהכנה 
בזוגות.   ללמוד  ניתן  לבגרות, 

טלפון: 054-6289054

בערבית  פרטיים  שיעורים 
חטיבות  יסודיים,  ספר  לבתי 
התלמיד  בבית  ותיכונים  ביניים 
מסטודנטית  נוחים  ובמחירים 
ערבית.  וספרות  לשפה  ג''  שנה 

טלפון: 054-2335303

שנה  סטודנט  יב,  כיתה  תלמיד 
במתמטיקה  ראשון  בתואר  ב' 
פרטיים  שיעורים  מעביר 
והחטיבה.  ליסודי  במתמטיקה 
עוז  בנווה  השיעורים מתקיימים 

טלפון: 0526421640

מעביר  רב  ניסיון  בעל  מהנדס 
במתמטיקה,  פרטיים  שיעורים 

פיזיקה ועוד . מחירים נוחים ! 
טלפון: 058-7067064

 BA בעלת  פרטית  מורה 
בהצטיינות. בפסיכולוגיה 
באנגלית  שיעורים  מעבירה 
ובמתמטיקה- החל מגילאי יסודי 

ועד להגשה לבגרויות.
טלפון: 054-3305357

נדל"ן

להשכרה דירת 6 לחדרים חדשה, 
 .8 מתוך   5 קומה   .34 ויצמן  רח' 
מקורות.  חניות   2 כפול,  כיור 
לכניסה  מרכזי.  מזגן  מחסן. 
ארוך.  לטווח  השכרה  מידית. 

6,600 ₪ לחודש. 
טלפון: 0543190210

נקי/ה  שותף/ה שקט/ה  דרוש/ה 
מקסימה  לדירה  ומסודר/ת 
ברח'  נקייה  ומאוד  מטופחת 
חדרים   3 בת  הדירה  גוריון.  בן 
כוללת סלון, מרפסת, 3 שירותים,  

2 מקלחות. טלפון: 050-9017707

5 חדרים מרווחת  דירה  למכירה 
ומושקעת  בבניין חדש ומפואר 
קומה גבוהה, נוף, מרפסת גדולה 
טלפון:  רימקס  משודרג.  מטבח 

050-6593333
* המודעות פונות לנשים ולגברים כאחד. 

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

ללא הלחמה
ללא הדבקה

ללא תוספות!
עמידות לשלושה חודשים

הרמת ריסים טבעיים

פתרון מהפכני למראה ריסים מוארך, מורם ומעוגל
המדגיש את היופי הטבעי

www.neomiezer.co.il

  על סדנת יומהולדת ייחודית וכייפית.

בסדנא כל חברה תכין מספר תכשיטים, ובנוסף תכשיט מיוחד לכלת היומהולדת. 

הנחה15%
על סדנת יום הולדת ייחודית וכייפית

tsippi@tsippib.com לפרטים: 054-6916930 או

יום הולדתלבתך יש 
בקרוב? 

יום הולדתלבתך יש 
בקרוב? 

קופון הטבה לקוראי עיתון כפר גניםקופון הטבה לקוראי עיתון כפר גנים
ציפי בי - עיצוב תכשיטים שמחה להעניק לךציפי בי - עיצוב תכשיטים שמחה להעניק לך
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054-7720300 • 03-9192677
שעות פתיחה: א-ה 20:00-06:00 יום ו 06:00 עד שעה לפני כניסת השבת

רח‘ לוחמי הגטו 36, כפר גנים, פ“ת

מוצרי�
  ללא גלוט�

  

�נדוויצ‘י�, �לטי�,
טו�טי�, שקשוקה
שתיה חמה/קרה

חלות לשבת
 לחמניות / מקמח מלא ללא �וכר

עוגות ועוגיות ללא �וכר
לחמי� מיוחדי�
ג‘חנו� מלאווח

עוגות ליו� הולדת

חלות לשבת
 לחמניות / מקמח מלא ללא �וכר

עוגות ועוגיות ללא �וכר
לחמי� מיוחדי�
ג‘חנו� מלאווח

עוגות ליו� הולדת

עוגות ועוגיות
טבעוניות
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'סופרמרקט ויטל - כפר גנים'  חפשו אותנו ב-

5 יח' תפוצ'יפס

קפה טסטר צ'וייס

רח' זליג בס 18, כפר גנים
03-9338670

במקוםחניה
משלוחים

מעל 50 ₪
 בחינם

מבצעים!מבצעים!

₪

רק ב-

2490
₪

רק ב-

20₪

רק ב-

פטריות שמפיון בסלסלה

990
₪

רק ב-

*בקנייה מעל 150 ₪

קרוסונים/רוגלך/בורקסים

3850
₪

רק ב-

3 חצאי בגט6 לחמניות אצבע

2090
₪

רק ב-

רח' זליג בס 18, כפר גנים
03-9338670

כשר

2 חלב מועשר
(1%,3%, 5%) בקבוק יטבתה

לחם דוידוביץ
קל/מלא

10₪

רק ב-

בכל קנייה מעל 150 ₪ 

או מעריב עיתון ידיעות אחרונות
מתנה!

בסופ"שפרחים
בסופ"שפרחים

990
₪

רק ב-

הזמנה לאירועיםניתן לעשות

הזמנה לאירועיםניתן לעשות

תותים ביו מובחרים 1/2 קילו

₪
בלבד!!
9.909.90

10

12₪

רק ב-

(שוקולד,תמרים,פרג) אוזני המן 


