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               של מחלקה ראשונה...
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מופץ חינם ב-11,000 עותקים בשכונות:
 כפר גנים, בת גנים ונווה עוז | קיים גם במהדורה דיגיטלית

שירן רובינשטיין | עמ' 24

צדוק בן משה  ׀  עמ' 4

כפר גנים
  www.kfarganim.co.il

מחובבן
למקצוען
על ספורט הריצה 

שתופס תאוצה - הצד שלו

צילום: אילן בשור

הקשר בן ארנונה 
תקציבי תברואה וחינוך 
לקיסרות הרומית

הדוד של כל הילדים עוצר בדרך 
ל"מותק של פסטיבל"
לשיחה על נוף ילדותו
בפתח תקווה

עדי שי  |  עמ'  38

לכבוד הסתיו
שלושה מסלולים משפחתיים קצרים

יולי לביא  |  עמ' 42

אופטיקה וקליניקה
לראיה ירודה

מבצעים מיוחדים
לרגל הפתיחה

03-6036011
פרטים בעמ' 5...

מבצעים מיוחדים
לרגל הפתיחה
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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,

החזרה לשגרה אחרי החגים הופרה על ידי אירועי הטרור 
שפקדו את המדינה. אצלנו בשכונה, לאור הבנייה המסיבית 
וריבוי הפועלים, ההורים המודאגים דאגו להסיע את ילדיהם 

למוסדות החינוך, והוסיפו לפקקי התנועה המעיקים עלינו מדי 
בוקר. 

לאור התנועה המסיבית הפוקקת את השכונה בשעות הבוקר, 
יש להקדיש תשומת לב יתרה לנושא זהירות בדרכים, זאת 

למען ביטחון ילדינו. 
דוגמה אישית נתנו מנהלת בית הספר ביאליק, שולרית קנטר, 

ושחקני הפועל פתח תקווה, שהתנדבו לתת מזמנם ולסייע 
למשמרות הזהב במסגרת שבוע הבטיחות בדרכים. שבוע 

הבטיחות התמקד בנושא היפגעות הולכי רגל.  

"חשוב לזכור, חשוב ללמוד, הכביש מסוכן מאוד מאוד. לא לעמוד 
ליד הכביש ולא לצעוד, רק עם אימא, או עם אבא, או עם דוד", 

שר הדוד חיים, כוכב כתבת השער שלנו החודש – הרי הוא חיים 
אוסדון. חיים שנדרס על-ידי מכונית בהיותו בן 12 כאשר היה 
בדרכו חזרה מבית הספר, שם דגש על ערכי זהירות בדרכים, 

ומחנך את הדור הצעיר לערכי חברות וקבלת השונה. 
תוכלו ליהנות מקריאת הכתבה המעניינת אודותיו.

              

                             קריאה מהנה, 
                            אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com                    

דבר העורכת
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 *אין המערכת אחראית לתוכן המודעות. )ט.ל.ח(
 *תוכן כל כתבה הינו על דעתו ואחריותו של הכותב בלבד )ט.ל.ח(

*למערכת העיתון הזכות לקצר ולערוך כתבות על- פי שיקול דעתה.

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

לצפיה בגיליון הדיגיטלי
סרקו את הברקוד
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מרפאת גנים, קניון גנים, רח' העצמאות 65 פ"ת טל׳ 03-9404200

 מומחים לרפואת ילדים  מומחים לרפואת משפחה
 מומחים לרפואת נשים  הריון בליווי אישי  שירותי אחיות  תזונה ודיאטה

 בדיקות מעבדה  שירותי משרד
 בית מרקחת סופרפארם בקניון מעניק שירות ללקוחות כללית

"זה כמו כפר קטן...
כל הצוות

כבר מכיר אותי"
ד'-תושבת כפר גנים

לקוחות כללית,
מרפאת גנים, המרפאה השכונתית שלכם.

לפרטים נוספים פנו למוקד קשרי הלקוחות:
03-9766111 ימים א'-ה' 09:00-20:30

ככה זה כשארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשבילכם, גם בפתח-תקווה



עיתון כפר גנים  גיליון 69  נובמבר 2015 4

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

משחק הזיכרון

של  הקצר  הזיכרון  על  סומך  העירייה  ראש  כי  נדמה  לעיתים 
התושבים, כשהוא מספק את הבידור הגרנדיוזי על בימות יום 
העצמאות וסומך על התושבים שבעת הבחירות תשכח תקופה 

קשה זו. 

על איזו תקופה קשה אני מדבר? 

בהנחה שהגשם  הניקיון,  קוצצו תקציבי  הגשמים  בוא  לקראת 
יטשטש את הלכלוך הרב. בחורף שעבר, קוצץ תקציב התברואה 
במיליון ₪, זה לא עבר בשלום. חרף מאבקי, התקציב לא עלה 
כעת  המלוכלכים.  העיר  ברחובות  ניכר  והדבר  הקיץ  בחודשי 
משחזרו ימי החורף, קוצץ שוב התקציב המקוצץ. והקיצוץ השני 
השאיר את רמת התברואה בעיר ברמה הכי ירודה שידעה העיר 
מעולם. יחד עם תקציבי התברואה קוצצו גם תקציבי החינוך 
לדוברות  לדוגמה,  אחרים,  לאגפים  הועברו  והכספים  השונים 

וליח"צ.

אז למה אין כסף? 

מעולם לא בוצע תהליך התייעלות מקיף ולצערי גם לא יבוצע.  
בשם ההתייעלות ביקש ראש העירייה, ברוורמן, לפטר עובדים 
את  יסיים  שקודם  ודרש  התנגד  העובדים  ועד  אך  ותיקים 
העסקתם של מאות העובדים שהוא, ברוורמן, הכניס לעירייה 
בשנתיים האחרונות. ראש העירייה לא חשב פעמיים ולא פיטר 
הבחירות  מסע  בעת  סייעו  שחלקם  החדשים  העובדים  את 
שלו לראשות העיר כך שההוצאות בגין שכר העובדים הרחיק 
אין  כסף  וכשאין  כמותם.  ידעה  לא  שהעיר  למחוזות  שחקים 
ויעילה  משגשגת  עיר  ואין  ומיתוג,  חזון  עם  לעיר  אב  תכנית 

שמאירה פניה לתושביה.

אז על מה אני משלם ארנונה?

בשנים  הארנונה  להעלאת  תרם  הנוכחי  העירייה  ראש  כידוע, 
האחרונות בכמעט 10% )בהיותו ראש מנהל הכספים, בתקופת 
אוחיון 7% וראש עיר בעוד 3%(. אולם לא רק. מסתבר שראש 

העירייה שכר את שירותיה של חברה חיצונית לבחינת נושא 
מקבלים  תושבים  אלפי  עצמם  את  מצאו  וכך  הארנונה  חיובי 
עלייה כפולה ומשולשת. כפולה ומשולשת על שום מה? בעלי 
עסקים קטנים שעובדים מהבית, זכו לביקור מאותה חברה על 

מנת לחייב אותם בתשלום ארנונה על עסקים.

לו ראש העירייה היה אמיץ, הוא היה עומד איתן מול פעיליו 
בעירייה  חדשים  עובדים  מאות  מעסיק  היה  ולא  הפוליטיים 
ובמקפ"ת )גוף גרעוני שגרעונו רק מחמיר ומביא לעליה במחירי 
החוגים(. לו ראש העירייה היה מנהיג, הוא היה סוחף את עובדי 
העירייה הוותיקים אחריו, מתוך מחויבות וכבוד כלפיו. לו ראש 
העירייה היה מנהיג אמיץ כמו שציפיתי ממנו כשעמדתי לצידו 
יעילה  הייתה  והעירייה  נוסקת למעלה  הייתה  בבחירות, העיר 

יותר. 

הבאה  לעלייה  ולהמתין  המדוכה  על  לשבת  לא  לכם  קורא  אני 
בארנונה, אלא כבר לפעול למען 
הבאה.  בשנה  ארנונה  ירידת 
על  בחתימה  הראשון  הצעד 
בעיר  הארנונה  להורדת  עצומה 

פתח תקווה. 

לאתר  כנסו  או  הקוד  את  סרקו 
עצומה: "דרישת תושבי פתח תקווה 
להוריד את הארנונה בשנת 2017".

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

"תן להמונים לחם ושעשועים" אמר נירון קיסר 
"ותסיח את דעתם מהבעיות האמיתיות". 

הקיסרים הרומים נטלו על עצמם משימה 
כפולה - להזין ולשעשע את רומא, ואף בשנים 

הרזות, כשהמחסור באוצר המדינה אלצם 
לצמצם בהוצאות, היו מגבירים את מאמציהם 

כדי לספק לקהלם יותר פסטיבלים מכל עם 
אחר, בכל ארץ אחרת, ובכל זמן אחר. מוזר, 
בסיומה של שנת 2015 בפתח תקווה נדמה 

שראש העירייה מתנהל קצת כמו קיסר רומאי
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אופטיקה וקליניקה לראיה ירודה

בדיקת ראיה - חינם
קבלת מרשם בקניית משקפיים בלבד

בדיקות ע״י מומחה ראיה ירודה
עד הבית למתקשים בהתניידות

עדשות
מולטיפוקל

₪ 699
(ליטוש אחורי)

כולל ציפוי AR אינדקס 1.5 מרשם 4/2

מבצעים מיוחדים
לרגל הפתיחה

'highoptic'

בלבד!
 חדש בארץ! 

ez read
המאפשר לקרוא ספר

בהגדלה בטלויזיה
(לבעלי לקויות ראיה)

רח' ההסתדרות 14, פתח תקוה | 03-6036011
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שומרים על האוצר
בחודש עמוס ידיעות את התקפות טרור, פורמי ההורים היו כמרקחה. מכל קצוות 

השכונה דאגו ההורים למאבטחים לגני הילדים. מתוך הכרה בחשיבותם, הוקירו ילדי 
שכונת כפר גנים במחווה למאבטחים הכל כך יקרים. כשגילי מהמאפה הצרפתי דהרי 

ראה זאת נרתם לעליית המורל

 • אורנית ארביב
זה לא סוד להשיג שמירה בכל שעות פעילות הגן היא סוגיה 
המודאגים.  ההורים  את  לימודים  שנת  תחילת  כל  המלווה 
שהשומרים  כזה  הוא  הביטחוני  המצב  החודש  לדאבוננו, 

היקרים מפז, נחוצים יותר מתמיד. 

מצאו  הביטחוני,  המצב  במועקות  היטב  שחשים  הילדים 
ולחמם  השומרים  את  להוקיר  החינוכי  הצוות  בתיווך  דרך, 
'בוטקה'  את  הילדים  קישטו  ספר,  בית  ועד  מגן  ליבם,  את 
של  הבעלים  כשגילי  עטם.  פרי  וציורים  בברכות  השומרים 
לכל  וחילק  תרם  הזדרז  המחווה,  את  ראה  הצרפתי  המאפה 
שומרי השכונה קפה קר ומאפה מובחר כהוקרה על פעילותם. 

יוכי כוכבי, סייעת בגן זרזיר מספרת בהתרגשות על שמואל 
השומר: "שמואל מלווה את מתחם הגנים שלנו מיום פתיחתו. 
שנים נלחמו ההורים לשמור על שמואל כשומר במתחם. הוא 
טיפח את הכניסה למתחם והפך אותה לגינה פורחת ומושקעת 
שמחו  הילדים  הגן.  בשערי  הנכנסים  כל  לב  את  המחממת 

להכין עבורו ברכות וציורים ושמואל התרגש והופתע מאוד 
לקבל את החיבוק הגדול מכל ילדי המתחם."

שמואל 
השומר 

בפנחס חגין 7

השומר
במתחם
נקאש

פאבל
השומר
מתחם
חגין 16

עובדיה
השומר
בית ספר

"דבורה עומר"

לשמור  הגיעו  הטובים 
כשכל  גנים:  מעון  על 
אובטחו  העיריה  גני 
מעונות היום נשארו ללא 
הגיעו  אז  אבל  אבטחה 
יום  ואפשרו  הטובים 
להורים  שקט  של  אחד 
פרויקט  המודאגים- 
מבית  ארצי  התנדבותי 
קבלה לעם לאבטחה בגני 

ילדים.
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למכירה בבלעדיות בכפר גנים

www.remaxpt.co.il

ראובן פלד
054-8020580

קרולינה דנילוביץ
054-8899814

יונתן סימוני
052-7320122

חניתה ילין 
 054-4723517

לירז כביר
050-3310033

אילנית בניטה
054-8192007

יהודית יעקבזון
054-9255043

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

בבן גוריון דופלקס 
6 חדרים,

עורפי, מחסן
וחניות 

בנקאש דירת 5 חד' 
ענקית, ק"4, נוף! 

מושקעת! מ"ש 18 מ"ר, 
מחסן וחניות 

בעצמאות דירת 3 חד' 
ק"1, חדישה,

מרפסת שמש,
ממ"ד       

ביהלום דירת 4 חד', 
ק"1, משופצת 

מהיסוד, מעלית 
וחניה

! Говорим по русскиסניף כפר גנים - לוחמי הגטו 30 מ. מסחרי. טל. 03-9242878 ׀ סניף מרכזי - השחם 18, ק.מטלון. טל. 077-4207300

בבת גנים באידלמן! 
בית בודד מושקע!

 500 מ"ר מגרש בנוי 
300 מ"ר, 4 מפלסים

במסקין עורפית! 
דירת 5 חד', מושקעת, 

ק"3, מרפסת סוכה 
מלאה, מחסן

בעצמאות מיני פנטהאוז  
5 חדרים, 140 מ"ר,  
מ"ש 32 מ"ר סוכה! 

ק"4 

גם לדירה
שלך מגיע

שיווק
מקצועי

 וחשיפה
מקסימלית!

גם לדירה
שלך מגיע

שיווק
מקצועי

 וחשיפה
מקסימלית!

להשכרה
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בית ספר "הדר" מקדמים מצוינות אישית 
ואנושית באמצעות נתינה 

כ-200 בני נוער נרגשים הגיעו לאירוע 
פתיחת שנת הלימודים בבית-הספר 

לשגרירים צעירים

על  והחיילים  הביטחון  כוחות  לאנשי  תודה  להגיד  במטרה 
העשייה והדאגה לביטחוננו בימים לא קלים אלה, תלמידי בית 
הספר "הדר" כתבו ברכות מקסימות וצירפו ממתקים שנמסרו 
לאנשי כוחות הביטחון. ביוזמת ראש העיר מר איציק ברוורמן, 
עמותת "מזון לחיים", הנהגת ההורים ובשיתוף עם הנהלת בית 
יצאה לדרך המחווה המקסימה. בזכות ההורים שתרמו  הספר, 
המרגשות,  הברכות  הכנת  על  ששקדו  והתלמידים  לב  ברוחב 
השוטרים והחיילים קיבלו לידם את החבילות בתודה ובשמחה. 

מי ייתן ונדע ימים של שקט ושלווה במהרה. 

פתח  פתח-תקווה  עיריית  של  צעירים  לשגרירים  בית-הספר 
את שנת הלימודים. 

של  הבוגרת  השכבה  בפני  המרצים  הציגו  הפתיחה  באירוע 
תלמידי בית- הספר את תכני מסלולי הלימוד.

מרצים  על-ידי  נושאים  מגוון  בבית-הספר  יילמדו  השנה 
עיתונאות  תקשורת,  גוף;  ושפת  מנהיגות  ומובילים-  בכירים 
ותחקירנות; העצמה ודיפלומטיה ציבורית; מודל האו"ם ויזמות.

רחל אמרני, מנהלת בית-הספר, הציגה בפני התלמידים תוכניות 
מיוחדות שיתקיימו השנה ויכללו יציאת משלחות לייצוג המדינה 

בחו"ל, אירוח משלחות מחו"ל ופעילויות למען הקהילה.

יאפשר  אילן  בר  באוניברסיטת  בינלאומית  לתקשורת  המכון 
לתלמידים לימודים להשגת נקודות זכות במוסדות האקדמיים.

האנגלית  השפה  בלימוד  סיוע  התלמידים  יקבלו  כמו-כן, 
וטיפולים בדיבור. 

משרד  הממשלה,  ראש  משרד  שותפים  בית-הספר  לפעילות 
החוץ וצה"ל.

בהצלחה!

• מוטי לישצקי

• אילת שדה

בבית ספר "הדר" 
אומרים תודה לאנשי 

כוחות הביטחון 

השגרירים פותחים שנה

בביה"ס ביאליק 
נרתמו ההורים והצוות החינוכי 

לאור המצב הבטחוני לסייע 
לתלמידי כתות ו' במשמרות 
הזהב. בתמונה מנהלת ביה"ס 

שולרית קנטר

ילדי ממ"ד כפר גנים
 נתפסו בפיסול בבוץ ובבטון 
כחלק מפרויקט עיצוב ושדרוג 
חצר בית הספר בליווי והנחיית 
"השכלתית המכללה הקהילתית 

הניידת".

. . ן המצלמה. נתפסו בעי
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מפעל ותצוגה בן ציון גליס פתח תקווה
 טל. 073-7370001 | פקס. 03-6039939
i n f o @ r a i l i n g . c o . i l wדוא"ל.  w w . r a i l i n g . c o . i l   

054-2475997

פוחדים להשאיר
את הילדים

במרפסת?

הגבהה 
שקופה

סורגים
שקופים

הגבהה שקופה, יציבה ובטיחותית
אינה מסתירה את הנוף, 

מזכוכית מחוסמת בגובה 30 ס"מ

סורגים שקופים
לשקט נפשי בחדרים

 סורגים שקופים מעקה הגבהה מזכוכית
מבצע! מבצע! 

לאור הביקוש הרב
המבצע ממשיך עד סוף נובמבר!

ותהיו רגועים ""התקינו הגבהת 

רק ב-
750 ₪ למ"ר רק ב-

390 ₪ למטר אורך רק ב-
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"אנחנו עומדות באולם בבית הספר במעגלים לפי כיתות. מאה ושמונים בנות, 
בשישה מעגלים, מחובקות ונרגשות. במרכז כל מעגל עומדת המחנכת 

ומחלקת את סיכות המסע, סיכות דגל ישראל קטנות. היא עוברת בת אחר 
בת, מעניקה סיכה וחיבוק. אנחנו מסתכלות אחת על השנייה, מאושרות 

ונרגשות. עשינו את זה! יצאנו למסע הישראלי!" )מתוך יומן המסע שלי(

    חינוך

יום שלישי, 20 באוקטובר, השעה ארבע לפנות בוקר, שכבת י"ב 
באולפנית ישורון. מסע ישראלי. יצאנו. למרות המצב הביטחוני, 
את  וכבשנו  יצאנו,  ויצאנו.  קמנו  והחששות,  הפחדים  למרות 
המסע בסערה ובחיוך. מסע ישראלי, מי שלא מכיר, הוא מסע 
בין חמישה ימים של נדודים ממקום למקום, במסגרתו עוברים 
ומסלולים. מטרתו לחזק את הקשר היהודי,  סדנאות, פעילויות 
הישראלי והאישי בינינו לבין הארץ ובינינו לבין עצמנו. המסע 
אינו פשוט הן מהבחינה הפיזית )חסר בשעות שינה, הצורך לארוז 
כשהמצב  ובטח  בטח  הנפשית,  מהבחינה  והן  הזמן(  כל  ולנדוד 
זאת,  למרות  מושלם...  מלהיות  רחוק  המדינה  של  הביטחוני 
גדולה  ובתקווה  אמונה  המון  עם  למסע  יצאנו  הכל,  ולמרות  
שנחזור בשלום )אל דאגה, יצאנו באישור משרד החינוך, שינינו 

מסלולים מסוכנים ולאורך כל הדרך שמרו עלינו מאבטחים(. 

כיוון  בתי הספר,  מיתר  "ישורון", המסע קצת שונה  באולפנית 
האולפנית  של  והמנהלי  החינוכי  הצוות  שהרכיב  המסע  שאת 
התנ"ך  בסימן  היה  הראשון  היום  האולפנית.  לחזון  בהתאם 

והאבות: הר כביר, שילה, פארק איילים ומערת המכפלה, היום 
השני היה בסימן גלויות: מסלול מדברי וסדנת התבודדות במדבר, 
לאחר מכן המסלול שונה ובמקום קבר רחל נסענו להתנדב בשומר 
החדש והכשרנו לא פחות מעשרים דונם לחקלאות בשעות הכי 
חמות של היום, היום השלישי התמקד בשואה ובעליות ביקרנו 
היה על  ביום הרביעי הדגש  עולים.  במחנה עתלית, מפגש עם 
תוכננה  )במקור  ולכותל  הרצל  להר  נסענו  ישראל  מלחמות 
פעילות בשוק מחנה יהודה שהתבטלה בעקבות המצב הביטחוני( 

והשבת, היום החמישי, הייתה בסימן "גאולה" וסיכום מסע.

"בסוף המסע אינני מרגיש מנצח, אלא יותר אסיר תודה, כאילו 
המסע  חולצות  על  התנוסס  בתוכה"  אני  ולא  בי  עברה  שהדרך 
מקוות  שאנו  דרך  הדרך,  לאורך  בגאון  אותו  ונשאנו  שלנו, 
שייכות  ישראליות,  להרגיש  ולצעוד,  להמשיך  לנו  שתגרום 
לשכבה, לעם ולמדינה. דרך ששינתה אותנו, ושהמסרים שלמדנו 
בה והרגשות והחוויות שחווינו בה, ילוו אותנו גם ביום, בחודש 

ובשנה שאחרי...

• טלי ברייר

יומן מסע ישראלי

"השכלתית", בית יוצר לתוכניות חינוכיות מגוונות, מהווה מרכז 
ואיכות  אקולוגיה  העירונית,  החקלאות  לתחום  בארץ  מוביל 
ספר  לבתי  חוגים  של  ועשיר  מגוון  מערך  מקיימת  הסביבה, 
תקווה  בפתח  הספר  בתי  ארצית.  בפריסה  חינוכיים  ומוסדות 
פעילויות  של  רב  ממגוון  ליהנות  וזוכים  התחום  את  מובילים 
שמירה  של  לערכים  המקדמות  חינוכיות  לימודיות  והפעלות 
פועלת  זו  במסגרת  הסביבה.  על  ואחריות  מחזור  הקיים,  על 
"השכלתית" בבתי ספר בשכונה, בהן: הקמת קיר גינה אנכי עם 
בקבוקים לשימוש חוזר בבית הספר "יד לבנים", הקמת חממה 
לימודית בשנת השמיטה בממ"ד כפר גנים, עיצוב והקמת חצר 
לימודית אקולוגית, כולל הכנת פינות ישיבה מצמיגים ממוחזרים, 
אדניות מפוסלות מבטון, עציצים תלויים ועוד בממ"ד כפר גנים. 
ובבית הספר "דבורה עומר" התחדשו התלמידים, בגינות קיר על 

עמודי בית הספר. 

את  רב  בסיפוק  מציין  בהשכלתית  הראשי  המדריך  כהן,  ששון 
העבודה עם תלמידי בתי הספר בשכונה, המהווים עבורו דוגמא 
ברצון להשתלב ולהוביל: "התלמידים נחשפים לעולם החקלאות 
והאקולוגיה ושמירה על איכות הסביבה מדי יום וזה מחמם את 
הלב. אנו צריכים להכיר תודה לעולם וליצור מהדברים הקיימים 

בסביבתנו את העולם הסובב אותנו". 

ממ״ד  חינוך  בית  "חצר  נמסר:  גנים  כפר  ממ"ד  בי"ס  מהנהגת 
כפר גנים התחדשה במערכות ישיבה שנבנו מחומרים ממוחזרים. 
הסביבה הנעימה והמיטבית שמערכות הישיבה מוסיפות לחצר 
מענה  וכן  לכיתות  מחוץ  לימוד  מיטבי,  לשיח  מעגל  יצירת 

לפעילויות בהפסקות".

חקלאות עירונית
"השכלתית מכללה קהילתית ניידת" פתחה 

בימים אלו את שנת הפעילות. בתי הספר 
בכפר גנים, מובילים את התחום ומפעילים 

תוכניות חינוכיות בנושא חקלאות עירונית

• זיו כהן מנכ"לית "השכלתית-מכללה
 קהילתית ניידת"
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www.doronadlan.co.il  

  

** בכפוף לתנאי המבצע באתר שלנו

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

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

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

חדש וייחודי: תעודת אחריות לאיכות השרות שלנו: לא מרוצים לא משלמים!
מבצע!!! חבילת נופש מפנקת בשווי 2000 ש' למוכרים לאחר המכירה**

האתר
שלנו
בסמרטפון 
שלך

נמכר

*הייעוץ כרוך בתשלום בסך 250 ש“ח לשעה כולל מע"מ
*במידה והטיפול במכירת הנכס תימסר למשרדנו – הייעוץ ללא תשלום * במידה וגם תרכשו נכס דרכנו תינתן הנחה משמעותית בעמלות

 

לרשותכם חבילת הפרסום המקיפה 
והמקצועית ביותר בענף הנדל"ן

לקבלת ייעוץ
מקצועי ואובייקטיבי

אני לרשותכם
בטל‘: 054-4404286 דורון קורן

נמכר

נמכר

+2 חניות ומחסן  3 חד' ק.4 במייזנר

5 חד' ק.11 בפרויקט ספייס
בנוה עוז

ד.גג 5 חד' בעצמאות

דורון קורן-בעל משרד דורונדל"ן – המשרד היחיד בכפר גנים ג'
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

 
התקשרו עוד היום ואשמח להיפגש

ולתת לכם ייעוץ מקיף ומקצועי הכולל *
סקירת ענף הנדל"ן בשכונה + מחירי עסקאות דומות

הערכת שווי הנכס שלכם בהתאם לפרמטרים רבים 
תהליך החלפת דירה: האם קודם למכור או לקנות?

בניית אסטרטגיה בהתאמה אישית
בדיקת היכולות הפיננסיות והתאמת הייעוץ להן

ייעוץ ראשוני בנושא משכנתא 
ייעוץ להכנת הנכס למכירה

מתווכים רבים מתחזים ל"מומחים", תולים שלטים וחיש קל נעלמים
ואילו משרד דורונדל"ן פועל בלב השכונה במקצועיות כבר 8 שנים
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מ"נוכל" לבן משפחה אבוד
בעודם יושבים על כוס קפה במרפסת דירתם, פגעה מכונית יוקרתית ברכבם. 

ריב שהתחיל בחניה צפופה, הסתיים בחידוש קשרי משפחה

    סיפורי גישור קהילתי                                                                              

והדרת פני זקן, האמנם?

בתרבויות  לזקן  בהתייחסות  בולטים  הבדלים  היו  ומעולם  מאז 
העריכו  בכבוד,  לזקנים  שהתייחסו  יש  שונים.  ובזמנים  שונות 
אותם ומינו אותם לראשי משפחה ושבט. לעומתם, יש שהתייחסו 
בחברה  תפקיד  עוד  ממלאים  שאינם  אדם  בני  כאל  אליהם 

ומדללים את כוחה ומשאביה. 

הגיל  בני  עם  נמנים  תקווה  פתח  מתושבי  אחוזים  כעשרים 
השלישי, ולאחרונה נשללה מהם האפשרות לחנות בחינם בחניון 
רמת  )תל-אביב-יפו,  המרכז  ערי  שביתר  בעוד  העירייה.  בניין 
גן, ראשון לציון, רחובות, אשדוד, נתניה, הוד השרון, כפר סבא 
ועוד( החניה חופשית למשך כל ימות שבוע ובכל שעות היממה, 
בעלי  את  דווקא  לפטור מתשלום  הוחלט  תקווה  פתח  בעיריית 

הרכב ההיברידי.

"ראש העיריה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת הסדר, כולה או 

מקצתה, ובתנאים שייראו לו, אם סבר שקיימות נסיבות מיוחדות 
המצדיקות מתן פטור בהתחשב בצרכי החניה" )מתוך חוק עזר 

לפתח תקוה, העמדת רכב וחנייתו, 1991(.
ואכן גמלאי העיר, מעל גיל 70, זכאים לחניה ברחבי העיר ללא 

עלות בחלק מהיממה, מלבד מקום אחד... חניון בניין העירייה. 

פניתי פעמים רבות לכבוד ראש העיר ולמנכ"ל העירייה, ביקשתי 
מועצת  חברי  בפני  ולהופיע  הנושא  את  להציג  עמם,  להיפגש 
העיר. עד כה ללא הצלחה. התשובה היחידה לה זכיתי ממשרד 
בסביבה.  חניה  לחפש  שמונים  בן  קשיש  שלחה  העירייה  ראש 
עיקר פנייתי אינה רק נוכח התשלום, אלא בשל מרחקי הליכה 

למכונת התשלום ולחיפוש החניה ברחבי העיר.

כולי תקווה שראש העירייה יחליט להעניק לתושבי ה"זהב" בעיר 
פתרונות חניה ראויים.

• פסח שחר

"עמדנו  נפולות:  כשפניהם  ייעוץ  לפגישת  הגיע  מבוגר  זוג 
במרפסת ביתנו והתבוננו לרחוב, כשלפתע, נהג במכונית יוקרתית 
ניסה לתמרן ולחנות במקום חניה צפוף בסמוך למכוניתנו. באחד 
את  ועזב  נסע  והוא  במכוניתנו,  מכוניתו  התחככה  התמרונים, 
המקום. ירדנו לרחוב וראינו שריטה לאורך כנף המכונית. באותו 
רגע הבחנו בנהג, שהחנה את רכבו בקרבת מקום. צעקנו לעברו 
שיבוא לראות את הנזק, אך הוא התעלם והמשיך ללכת. המשכנו 
הוא  גנאי.  במילות  כהרגלנו,  שלא  והשתמשנו,  לעברו  לצעוק 

מצידו צעק כי יתבע אותנו על הוצאת דיבה". 

באמצעות מספר הרכב איתרו בני הזוג את הנהג, וכשגילו שהוא 
עו"ד, איימו שיגישו נגדו תלונה בלשכת עורכי הדין. כשביקשו 

ממנו להגיע לגישור – הסכים. 

הצד שלו בסיפור היה מפתיע: "הזוג שהתלונן הם קרובי משפחתי. 
הם אינם זוכרים אותי, כיוון שראו אותי לאחרונה כשהייתי ילד. 
עלי  צעקו  הם  אך  לפצותם,  והתכוונתי  במכוניתם  פגעתי  אכן 
ברחוב: 'גנב, נוכל'. כעו"ד, מילים אלו מסבות לי נזק רב. אם נגיע 
להסכמות בגישור והם יבטלו את רצונם בתלונה נגדי, לא אגיש 

תביעה על הוצאת דיבה ואגלה להם מי אני".

הגיעו  הצדדים  בנינוחות,  התנהל  הגישור  תהליך  היה.  וכך 
להסכמות. ואז פנה אליהם הצעיר והציג את הקרבה המשפחתית. 
תדהמת בני הזוג הייתה עצומה, הם הזילו דמעות )ואני איתם(, 
התחבקו בחום עם הצעיר, יצאו מהחדר והבטיחו לשמור על קשר.  

שסייעתי  המשפחתי  מהקשר  סיפוק  שכרי-  על  באתי  ואני 
לחדש :(  

"ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ּכִֹחי ַאל-ַּתַעְזֵבִני" 
                                                                                                            )תהלים, פרק עא, פסוק ט(

בעלי רכב ב"גיל הזהב", החל מגיל 70, רשאים לקבל מרשות החניה 
בפתח תקווה תו לחניה חופשית בכחול-לבן בכל רחבי העיר, בימי חול 

עד השעה 16:00. לאחרונה הוחרג חניון בניין העירייה מההחלטה. פסח 
שחר, גימלאי, מנסה לקבל תשובות

דרורה גבע
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שחר זמלר, עו"ד ומגשר

תביעות קטנות - לא תמיד משתלם!
רכבכם נפגע והפוגע אינו מודה באשמה. האם לשכור עורך-דין או לתבוע את 

זכויותיכם בתביעות קטנות?

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

רכבכם נפגע שלא באשמתכם, קורה. אבל מה קורה כאשר הפוגע 
אינו מודה באשמה, וחברת הביטוח שלו מסרבת לשלם?

ייצוג של  או לשכור  האם כדאי לתבוע אותו בתביעות קטנות 
עורך-דין?

מהם היתרונות בהגשת תביעה בבית משפט לתביעות קטנות?
1. גובה התשלום- תשלום האגרה לבית המשפט בתביעות קטנות 

נמוך מעט בהשוואה לתשלום האגרה בבית משפט השלום.
2. זמן המתנה לדיון- מועד הדיון בתביעות קטנות ייקבע לרוב 
תוך 4-3 חודשים מיום הגשת התביעה, בהשוואה למועד הדיון 
אשר ייקבע לרוב תוך 12-6 חודשים מיום הגשת התביעה בבית 

משפט השלום.

מאידך, אלה החסרונות בהגשת תביעה בתביעות קטנות:
1. מעמד מפחיד ומאיים - רוב התובעים במקרים אלה מגיעים 
לבית המשפט בפעם הראשונה, והצורך לייצג את עצמם מול 

השופט הוא מעמד מפחיד ומאיים. 
2. אין ייצוג משפטי מקצועי - התובע בתביעות קטנות מייצג את 
עצמו מול השופט לבדו, כאשר מנגד מתייצבים נציגים מומחים 
מטעם חברות הביטוח, משפטנים בעלי ניסיון וותק במשפטים.

3.  עומס = חוסר זמן - בתביעות קטנות, מפאת עומס התיקים, 
ולרוב  ההסברים,  לכל  להקשיב  זמן  יהיה  לא  שלשופט  ייתכן 

הדברים  את  בפניו  לטעון  "שוכחים"  עצמכם  את  תמצאו 
העיקריים. עורך-דין מנוסה יודע לתכנן את הזמן, כך שיספיק 

לטעון את הדברים החשובים.
4. תביעה שכנגד - לרוב, כאשר צד ג לא מודה באשמה ומפעיל 
את הביטוח שלו בגין הנזקים שנגרמו לרכבו, חברת הביטוח 
כבר  שם  השלום.  משפט  בבית  הנזק  על  אתכם  תתבע  שלו 
תאלצו לשכור את שירותיו של עורך-דין, ואז תאלצו לנהל שני 

משפטים במקביל ובעלויות גבוהות יותר.
המשפט  בית  של  הדין  פסק   - הדין  פסק  על  לערער  קושי   .5

לתביעות קטנות כמעט ולא ניתן לערעור.באופן  ו.

מסקנה-בתביעות נזקי רכב )פח לפח( מומלץ להיעזר 
בייצוג משפטי של עורך-דין מנוסה!

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

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

נעמי עזר 

 IN - C.energy ,OUT - הלייזר
הבשורה כבר כאן- חידוש דרמטי של עור 

הפנים על-ידי מיכשור חדשני פורץ דרך, שאינו 
פולשני, בשילוב תכשירים ייעודיים

שיתוף הפעולה בין חוה זינגבוים, כוהנת הקוסמטיקה הרפואית, 
במכשור  שמתמחה  הבינלאומית,  קונספט  ונוס  חברת  ובין 
בתחום הלייזר וגלי הרדיו, הוליד שיטה חדשה לטיפול בעור, 
חדשני  מיכשור  בין  פעולה(  )שיתוף  סינרגיה  על  שמבוססת 

לתכשירים ייעודיים.

C.energy, הטיפול פורץ הדרך בחידוש העור, מתבצע על-ידי 
מכשיר שעובד  באמצעות  המורשית,  הרפואית  הקוסמטיקאית 

בטכנולוגיית NRF החדשנית-
חשמלי  זרם  שמובילות  אלקטרודות,  מיקרו  מערך  באמצעות 
)שכבות העור  והדרמיס  ופועלות בשכבת האפידרמיס  מדויק 
של  והתחדשות  שיקום  תהליך  מתחולל  והעמוקה(,  החיצונית 

העור שמגביר את ייצור הקולגן בעור הפנים.
ייחודיות השיטה היא לא רק במכשור המתקדם, אלא בשילוב 
מושלם בין המכשור לבין שימוש בתכשירים שמותאמים להכנת 
העור לפני הטיפול ולאחריו. המטרה היא להביא את המטופלת 
למצב אופטימלי של קליטת הטיפול ולסייע בריפוי מהיר של האזור, 

תוך שמירה על רמת הלחות, הבריאות והאלסטיות של העור.

C.energy החדשנית ניתן טיפול כולל בשיטת 
לחידוש עור הפנים-

< כיווץ נקבוביות פתוחות ושיפור מרקם העור
< הפחתה עד העלמה של צלקות אקנה

< חידוש והצערת עור הפנים והפחתת סימני הזדקנות
< החלקת קמטים וקמטוטים עמוקים

< הפחתת כתמי פיגמנטציה
< מיצוק עור הפנים, אזור הצוואר וקו הלסת

< מתיחת העור באזור המחשוף

שיטת C.energy הצליחה לפצח את הקוד להצלחה-
1. דיוק. 2. עוצמה אחידה. 3. אחידות תוצאה ושליטה בשינויי 
שפותרים  ייעודיים  קוסמטיים  תכשירים   .4 רצויים.  עוצמה 
את תופעות הלוואי. *בנוסף, הטיפול אינו פולשני ואין צורך 

בהרדמה.

בכל העולם עובדים בשיטה זו רופאי עור בלבד. רק בישראל 
וזאת  רפואיות,  קוסמטיקאיות  המכשיר  עם  לעבוד  מורשות 

בזכות ההדרכה והליווי של חוה זינגבוים.

השיטה החדשה נותנת נוקאאוט ללייזר ומבטיחה את 
הטיפול הנעים ביותר מסוגו, לכל סוגי העור, בזמן 
החלמה מינימלי, עם תוצאות מיידיות ולטווח ארוך

קורס הכנה לכיתה א' מיוחד במינו יוצא לדרך. 
בית החינוך ממ"ד כפר גנים פותח את שעריו בפני 
ילדי הגנים בקורס המותאם במיוחד לחינוך הדתי

עתודאים צעירים בממ"ד 

בימים אלו נערכים בבית חינוך ממ״ד כפר גנים לחוג ״עתודאים 
צעירים״ שזכה להצלחה גדולה בשנה שחלפה. 

החוג מיועד לילדים העולים לכיתה א' ומטרתו להכין את הילדים 
בילד  ואמון  ביטחון,  רוגע,  של  אווירה  ליצור  א',  כיתה  לקראת 

וביכולתו להתמודד עם השינויים.

חוג המוכנות הינו בעל ניגון מיוחד ואופי שונה ושיטתי. השיעורים 
מועברים בצורה חווייתית עם דגש על פיתוח היכולת היצירתית.
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נשים
אמיתיות.

תוצאות
אמיתיות!

+

ונוס קונספט ונעמי עזר גאים להציג
את השיטה המתקדמת בעולם לטיפול

במגוון בעיות עור.
שילוב מושלם בין טכנולוגיה מתקדמת, 

לתכשירים המובילים של חוה זינגבוים,
לטיפול במיצוק העור, הפחתת קמטים, 

צלקות אקנה וכתמי פיגמנטציה.

הצטרפו עכשיו
לשיטה שכבשה

את העולם!

בס"ד

חפשו
אותי ב-

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

השילוב המושלם בין תכשיר למכשיר!
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"בבטן של אופיר"  
"לא רבים יודעים כי בבטן של אופיר 

יש עיר גמדים..." כך נפתח ספר 
הילדים הראשון שכתבה מאיה 
אריאלי ברון תושבת כפר גנים 

 - "אופיר  בעלת  ילדים,  לשלושה  כאמא 
מרכז הורות הוליסטי", מומחית להתפתחות 
ומטפלת  מאבחנת  ופעוטות,  תינוקות 
סדנאות  מנחת  התפתחותיים,  בעיכובים 
לקבוצות של הורים וילדיהם לפי גיל ושלב 
התפתחותי, וכמעצבת מוצרים התפתחותיים 
לתינוקות ולילדים - החלטתי להגשים חלום 
ולעשות צעד נוסף בדרכי המקצועית, כתבתי 
ספר ילדים המתאר באופן ציורי וצבעוני עיר 
גמדים החיה בבטנו של אופיר. הספר, יחודי 
הילד  של  היצירתי  בדמיון  שימוש  ועושה 
ומאפשר לילד להתיידד עם גופו ולהפוך את 

תהליך הגמילה לקל ונעים יותר. 

איך נולד הסיפור "בבטן של אופיר"?

הכול התחיל מהקושי של בני הבכור, אופיר, 
ורגיש,  נבון  ילד  הוא  מחיתולים.  להיפרד 
היה  וכבר  לעשות  צריך  מה  בדיוק  שהבין 
מסוגל להתאפק ולשלוט בצרכיו, אבל חווה 
ואנחנו  לשירותים,  מהליכה  וחרדה  קושי 
סבלנו אתו. כל הניסיונות לעזור לו לא צלחו.

וגם  לא תמיד פשוט  זה   - ילדיכם   הפגינו סבלנות כלפי 
הזכירו  עמוק,  נשמו  ואז  מהמצב,  תסכול  קיים  אצלכם 

לעצמכם כי מדובר בתקופה לא קלה אך זמנית. 

 תאמו ציפיות עם צוות הגן - חשוב לשוחח ולתאם ציפיות 
בנוגע לתגובה לפספוסים או התאפקויות.

וביכולת שלו לשלוט בצרכיו-  האמינו בילדכם ושדרו לו כי אתם מאמינים בו 
היו  לשירותים.  להליכה  בנוגע  הילד  את  פעם  מדי  ותזכרו  החיתול  על  ותרו 
מוכנים לפספוסים ובמידה וקרו החליפו את הבגדים בצורה עניינית תוך ציון 
בפני הילד כי אתם מאמינים שבפעם הבאה יצליח להגיע לשירותים בזמן. קבלו 

זאת בהבנה. 

 הימנעו משימוש בפרסים ובמתנות כתנאי להליכה לשירותים. 

 תנו לילד חיזוקים חיוביים על הצלחות ביום יום. 

 הימנעו משימוש בחומרים משלשלים או מתן שתייה מרובה של מים - שימוש 
בחומרים משלשלים או מתן שתייה מרובה על מנת להביא לזירוז היציאה אצל  
הילד עלולה להגביר את המצוקה והחרדה של הילד ולגרום לתחושה של איבוד 

השליטה על גופו.

מגע  באמצעות  אהבה  הפגינו   – הילד  בחיי  כללית  רגיעה  ליצור  דרכים   מצאו 
עמוק,ליטוף, חיבוק ויצירת תקשורת חיובית, בלו זמן איכות משותף שלכם עם 

הילד )לבד, ללא אחים או משתתפים נוספים(, ועודדו יצירת רגעי שמחה וצחוק.

שימוש  בגן שעשועים,  בילוי  ריקוד,    - לנוע במרחב  לילד  לגרום   מצאו דרך 
בנדנדה ביתית, קפיצה בטרמפולינה הן דוגמאות לדרכי תנועה שיגרמו לגירוי 
לצורך  יגרום  גירויה  אשר  העיכול  למערכת  הסמוכה  המשקל  שיווי  מערכת 

להתרוקן אצל הילד.

 תנו לילד משימות  בבית  - הטלת משימות על ילדים מסמלת גבולות, נותנים 
לילד ביטחון, מתווים עבורו דרך ויוצרים שקט. הביטחון תורם לתחושת הערך 

העצמי של הילד ומסייע באופן עקיף בטיפול בתהליך הגמילה.

 הפחיתו זמני מסך לילד - טלוויזיה, טאבלט, סלולרי ועוד. כל אלה מציפים את 
החושים של הילד וגם אם נראה שזה מרגיע אותו או גורם לו להתרכז, ההפך 
הוא הנכון. הילד מקבל גירוי גדול לכל החושים בלי יכולת ממשית לווסת. זה 
מייצר מעין בהייה וניתוק תקשורתי מהסביבה. זוהי דרך הגנה של הגוף שאינו 
נמצא ברגיעה. גם זה יכול להשפיע על חוסר שקט אמיתי אצל הילד, הנדרש 

לתהליך גמילה רגשית מוצלח.

• מאיה אריאלי ברון

טעימה מהטיפים להורים הגומלים /
 מאיה אריאלי ברון

הספר
"בבטן של 

אופיר"

מזל טוב ליום הולדתך
שתהיה תמיד שמחה,בריאה ומאושרת.

אוהבים אבא,אמא,נטע
וכל משפחת אבידור המורחבת

שיהיה לך המון מזל טוב ליום הולדתך,
שתמיד תהיה בריא ומאושר 

ותמשיך להיות ילד נפלא כמו שאתה,
אוהבים מאד

אמא,אבא,עדי ונויה

לנועה המתוקה שלנו

לעמיתוש' שלנו,

www.ofirbaby.com  | 054-9000301 | "מאיה אריאלי-ברון אופיר-מרכז הורות הוליסטי "חוויה יוצרת למידה
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ההוצאה   - בבית  עליו  שמסתכלים  הראשון  הדבר  המטבח 
הגדולה ביותר ולא כדאי לחסוך בסעיף זה, שדרגו אותו בהתאם 
לתקציבכם: החליפו חזיתות או צבעו אותן. החליפו את הדלתות 
במגירות מודרניות, החליפו ידיות, ואת החיפוי מעל השיש. הקפידו 

שהשיש יהיה נקי וריק מחפצים.

חדרי הרחצה והשירותים: המקום השני עליו מסתכלים הקונים לכן 
יש לנקות ולצבוע סימני רטיבות בקירות, במידה והאמבטיה ישנה 
וחלודה מומלץ להדביק אמבטיה חדשה מבלי להחליף את הקיימת. 
ישנים/מטפטפים/מתנדנדים,  ברזים  החליפו  כיור,  ארון  הוספת 
ווודאו שהחדר מואר באור חזק.  בשירותים, )אם מדובר באסלת 
מונובלוק( ניתן להוסיף מדף מעל הניאגרה, בצבע דומיננטי, מראה 

תואמת ופח שישלימו את התמונה והרי לכם שירותים מושקעים.

דלתות פנים: החלפת דלתות, במיוחד אם הן ישנות, מוסיף מאוד 
למראה הכללי של הדירה )מניסיוני פחות מומלץ לצבוע אותן...(

המרפסת הנכס המשמעותי בבית. כדאי להשקיע בהדבקת ריצוף 
דמוי פרקט )המטראז' אינו גדול כך שלא מדובר בהוצאה גדולה( 

והאפקט מאוד מאוד מרשים, כדאי להוסיף עציצים וכדים גדולים, 
שיתנו מראה חם ומזמין.

יכולים  הם  ונעים,  רך  מראה  לחדר  משווים  וילונות  טכסטיל: 
להסתיר פגמים בקירות או תריסים ישנים.

לסיכום, הקפידו על בית נקי ומסודר )רצוי לצבוע את הקירות(, 
השתדלו להימנע מעומס יתר של רהיטים וחפצים. הביאו חבר או 
"אורח  זכרו  אובייקטיבית,  בעין  טיפים  לכם  שייתן  מקצוע  איש 

לרגע רואה כל פגע..."

 הבחירה בחדש. כך גם התוצאה תהא מספקת. 

השקעה קטנה רווח גדול
מעוניינים לשפר את מראה הדירה מבלי להיכנס לשיפוצים מאסיביים? מחפשים להבליט 

את היתרונות ולהסתיר את החסרונות לקראת מכירת דירה? ז'אן דניאלס מסבירה איך ליצור 
רושם טוב באמצעות סידור נכון ובהשקעה מינימאלית

ז'אן דניאלסהום סטייל

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

לפני

לפני אחרי

אחרי
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לבטוח בעצמך, להאמין בעצמך!

www.kaizensport.co.il     info@kaizensport.co.il 

1700- 555-4 0 0
חפשו אותנו ב-                   

סניפים: כפר גנים, פ“ת: רחוב כץ 35
 אם המושבות, פ“ת: רח‘ פיינשטיין 1  ׀ ראש העין: שדרות מנחם בגין 1  ׀   גני תקווה: מרכז הספורט לידר

אומנויות לחימה

ילדים - נוער- בוגרים

 ג'וג'יטסו ברזילאילחימה משולבת איגרוף תאילנדי

סטודיו אימוני כושר פונקציונליים
TRX | אימוני תחנות (אינטרוולים) | קיקבוקסינג
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ענת זפרני מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך
www.anat-zafrani.co.il ,מנחת קבוצות הורים

משפחה בהתבגרות

בת מצווש' 

זכרו כי הילדים תחת אחריותכם עד  לכל ההורים המתלבטים 
גיל 18 על פי חוק, מכיוון שאין להם היכולות לקבל החלטות 
באופן עצמאי. ההחלטות חייבות בקרה של אדם מבוגר. הבנת 
המשמעות של עשיית דברים בשם הלחץ החברתי הכרחית, ואז 

אולי אפשר יהיה לקבל פרספקטיבה קצת יותר רחבה.

כמו כל עסק, גם המשפחה צריכה להתנהל בצורה שקולה ולא 
בצורה  לחשוב  אופנתיים.  טרנדים  או  גחמות  אחרי  להיגרר 
"מקצועית". תכננו וקבלו החלטה ברורה וקבועה בנוגע לתקציב 
עם  שבו  מולכם  כשהתקציב  באירוע.  להשקיע  מוכנים  שאתם 

המתבגרת ופרסו בפניה את האפשרויות:

בחנו יחד מה ניתן לקבל בתקציב הנוכחי )להכניס לחישוב את 
אפשר  מה  על  לשיער...(  הפן  רמת  עד  הקטנים  הפרטים  כל 
לוותר, אילו דברים יותר חשובים לה ואילו פחות. בחנו מקומות 
פחות יקרים שיאפשרו לה להשתמש בסכום שנותר כדי לגוון 
מתבגרת  למשל  שתהיינה,  שחשוב  בפעילויות  הערב,  את 
וארגנה  סבתה  של  הבית  בחצר  האירוע  את  לקיים  שהחליטה 
תחנות של קעקועי חינה, קריוקי, משחקי מחשב, והפקת וידאו 
קליפ של שיר בביצועה של הנסיכה! אחת אחרת הסכימה לחגוג 
ואילו  והוזילה את העלויות בחצי,  בת מצווה עם חברה טובה 
מסיבה  במקום  יורק  לניו  בנות  טיול  בחרה  נוספת  מתבגרת 

לשכבה.

האירוע חשוב, על כך אין ויכוח. חשוב גם שהזיכרון מהאירוע 
להיכנס  סיבה  שום  אין  שני  מצד  וכייפי.  נעים  טוב  יהיה 
לחובות או להיכנע לתכתיבים חברתיים כשהם מנוגדים לערכי 
התקציב  את  המתבגרת  בפני  כשפורסים  מניסיוני  המשפחה. 

וביחד מנסים להתאים אותו לאירוע, ההצלחה מובטחת.

מזל טוב!

שלום ענת, בתנו הצעירה טל חוגגת בשעה טובה 
יפה,  שמשתכרים  שכירים,  זוג  אנו,  מצווה.  בת 
המורחבת,  למשפחה  בבית  אחת  מסיבה  תכננו 
שחגגנו  כפי  מהשכבה,  לחברים  נוספת  ומסיבה 
אבל,  הגדולות...  לאחיותיה  האחרונות  בשנים 
מקצועי,  בוק  הפקה..  מבקשת  שטל  התברר  אז 
זיקוקים,  שכולל  אירועים  אולם  ואיפור,  תספורת 
ועוד.  ועוד  ג'יי  די  מתוקים,  פינת  מגנטים,  פינת 
אלפים₪.  מעשרת  למעלה  על  עומדת  ההוצאה 
כשבדקנו עם הורי החברות הטובות התברר שזה 
מה  על  לעמוד  האם  היא  הדילמה  הסטנדרט. 
להסתכן  ובכך  גבולות  ולהציב  נכון  לנו  שנראה 
או  טל(  של  )ניסוח  השכבה"  כל  מול  ב"השפלה 
להיכנע לתכתיב הנוכחי? המצב שלנו יחסית טוב, 
התוספות.  כל  על  בהפקה  לעמוד  יכולים  אנחנו 

עזרי לנו בבקשה!" אמא של טל

ענת זפרני

052-7626309/10
   maonshir@gmail.com  www.maonshir.info
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50
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4  
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דרושה סייעת

דרושה סייעת לגננת
ומטפלת מצוינת

לתינוקיה
 משרה מלאה | צוות דתי 
לפרטים: 052-7626309

מגיחה מקונכייה, לבושה כמו כלה, באולם נוצץ, 
וקליפ מנצנץ... הפקת חתונה, גרסת הבת מצווה. 

ענת זפרני במורה נבוכים להורים הנבוכים, 
בת מצווה או בת מצווש' - רק אתם מחליטים
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המלצות רבות מלקוחות ואדריכלים

עבודות שיפוצים ברמה גבוהה

הריסה
אינסטלציה

חשמל
ריצוף

טיח

בניה
גבס

מיזוג אויר
צבע

אלומיניום

אופציה לעיצוב פנים ו/או אדריכלות
ע"י מעצב/ת, אדריכל/ית

מבצע!

570 ₪ (כולל)

ברז נשלף למטבח
כולל התקנה,

3 שנות אחריות

25 שנות
ניסיון

ראובן: 050-9009557ראובן: 050-9009557
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רגע לפני שיככב שוב על בימת "מותק של פסטיבל חגיגה בעולם המים" בחנוכה, עוצר 
הדוד של כל הילדים בקניון גנים לחזרות ב"סטודיו של רויטל". שירן רובינשטיין תפסה 

אותו לשיחה על הדרך להצלחה, על זיכרונות הילדות מפתח-תקווה שעיצבו את דמותו 
הבימתית, על רגעים עוצמתיים, על חלומות שמגשים לילדים ועל חלומות אישיים 

שמגשים לעצמו

• שירן רובינשטיין

הילדים  על  אהוב  הכי  הדוד  הוא  הילדים,  כוכב  חיים,  דוד 
קיץ  מחנה  עורך  לפעמים  מכולת,  בעל  לפעמים  בשכונה. 
לילדים, מוקף כל היום בחברים, ובמיוחד חברו הצמוד בובו, 
לבקר,  הבאים  הילדים  של  מפגש  מקום  הוא  שלו  המרכול 
ליהנות ולבלות. כשמתעוררת בעיה - דוד חיים פותר אותה 

במהרה והכל עם צחוק, חיוך, שיר ומילה טובה.

מי שמגלם את דוד חיים הוא חיים אוסדון )45(, נשוי למיטל 
ואב לבר )בת שנתיים וחצי(, המוטו שלו הוא להישאר צנוע, 
גם כשאתה כוכב.. ככה הוא גם מדבר. בצניעות, חף ממניירות 
שחרטה  ומצחיקה  אהובה  ילדים  דמות  בנה  הוא  כוכב.  של 
על דגלה העברת מסרים חינוכיים מובילים: זהירות בדרכים, 
איכות הסביבה, תזונה נכונה, אהבה לבעלי חיים, כבוד לשונה 

ועוד. והכל בדרכו המצחיקה והמיוחדת של דוד חיים. 

חיים הוא הבכור מבין שלושה בנים, גדל בפ"ת מגיל עשר 
זוכר  אני  תקווה...  בפתח  לגור  שנעבור  לחצה  שלי  "אמא 
שהגענו באמצע השנה מכפר סבא לפתח תקווה, שמבחינתי 
הייתה אז 'העיר הגדולה', התגוררנו בעין גנים, ולמדתי בבית 
אני לא אשכח שהפעם הראשונה שהגעתי  'שמעוני'.  הספר 
לרחוב חיים עוזר זה היה נראה לי רחוב ענק. זה זיכרון ילדות 
מאוד חזק. מבחינתי לא האמנתי שאנחנו גרים בפתח תקווה- 
העיר הגדולה. באותה תקופה לא היה מסוכן להסתובב וזוכר 
שהרכבתי על האופניים את אחי הקטן בן השש והסתובבנו 
במרכז העיר. חיינו בחוץ. לא היו טלפונים ומחשבים. ראיתי 
את הגודל של העיר וכל פעם גילינו עוד רחוב ועוד פארק. 
החיות  גן  ואת  לבנים  ביד  הגדול  הפארק  את  זוכר  אני 

המפורסם ותמיד סיפרתי לחברים שלי בגאווה על גן החיות 
ובכלל על פתח תקווה. 

הפעם  את  זוכר  אני  אחד,  אף  הכרנו  לא  לעיר  כשהגענו 
הראשונה שאימא שלי אמרה לי לרדת לשחק, ירדתי ולאט 
לחברים  מהר  התחברתי  הספר  בבית  גם  חברים.  הכרתי 
למדתי  בחטיבה  הזו.  בעיר  טבעית  מאוד  הייתה  והקליטה 
ב'ברנר' ובתיכון 'עמל ב' במגמה של לבורנטים. למדתי עם 
עוד 32 בנות באותה כתה. זה היה במרחק שלושה אוטובוסים 
כל בוקר לביה"ס אבל מאוד רציתי ללמוד שם, שנחשב ביה"ס 

המקצועי הטוב ביותר".

הוא עזב את העיר בגיל 27 אבל מספר שגם אחרי שעזב את 
חוזר לעיר. "הרקדניות שלי של  העיר תמיד איכשהו בסוף 
הם  מהעיר  שלי  הילדות  חברי  גנים,  בכפר  רויטל"  "סטודיו 
חברי הטובים עד היום. יש אזורים היום שאני לא מזהה כמו 
נווה עוז, כפר גנים ואם המושבות שהתפתחו בצורה מטורפת. 
הכל  והיום  הפרדס  שנקרא  במקום  הופעתי  המושבות  באם 

בניינים.

עד גיל 15 שיחקתי במכבי פ"ת והייתי שחקן מחליף. לא שחקן 
מצטיין וגם לא רע אבל כל העונה הייתי על הספסל. התמזל 
מזלי והשחקן שהייתי המחליף שלו קיבל כרטיס אדום בחצי 
גביע  גמר  חצי  של  בהרכב  לעלות  ותוכננתי  המדינה  גביע 
המדינה לנערים. הגיעה שבת ומרוב שהתרגשתי לא שמעתי 
נכון את השעה שצריך להגיע וגם בדרך נתקענו אבא שלי 
ואני עם האוטו. אני לא אשכח שהגענו למגרש והאוטובוס 
נורא  עצוב  הייתי  המדינה.  גביע  גמר  את  והחמצתי  נסע 

מגשים חלומות צילום: אילן בשור
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ובאופן פסיכוסומטי חולה יותר מחודש. התאבלתי 
על העובדה שחיכיתי כל הילדות להזדמנות הזו 
ופספסתי אותה. לימים בסמוך לחורבות המגרש 
להופיע  כשהגעתי  התרבות  היכל  את  הקימו 
שם, התרגשתי מסגירת המעגל שאחרי 25 שנה 

באותו מקום בסוף אני עומד על הבמה".

אך  הכיתה,  של  הליצן  חיים  היה  ילד  בתור 
ההומור,  לצד  גבוהים  ציונים  על  שמר  תמיד 

דבר שמאוד מזכיר את דמותו כיום, מצחיק אך 
בלימודים.  והשקעתי  חרשן  "הייתי  ערכים.  בעל 

זה לא בא לי בקלות והייתי צריך להתאמץ. אני איש 
במות  על  הופעתי  לא  מעולם  כילד  קשה.  עבודה  של 

והייתי חסר בטחון. במסיבות סוף שנה מעולם לא קיבלתי 
אבל  כזה,  שנון  החיובי,  במובן  הכתה  ליצן  הייתי  תפקיד. 

הפעם הראשונה שעליתי על במה הייתה כשהייתי בן 22".

שם, בצוות הבידור של מלון באילת, חווה ההארה ששינתה 
את מסלול חייו. יום אחד הגננת במועדון הילדים חלתה והוא 
שאעבוד  "חשבתי  ילדים  עם  ולעבוד  שם  להחליפה  התנדב 
ללימודים.  אתפנה  ואח"כ  חודשים  כמה  הבידור  בצוות 
כשירדתי למועדון באותו היום שהו שם שני ילדים, התחלתי 
שהמועדון  עד  נוספים  ילדים  הגיעו  ולאט  איתם  לשחק 
שאל  המלון  שמנהל  אשכח  לא  מילדים.  והתפוצץ  התמלא  
איפה נמצאים כל  מאות הילדים שמתארחים במלון. כעבור 
וחזרתי  עצמי  את  ארזתי  שמיציתי.  הרגשתי  חודשים  כמה 
לבוא  לי  הציע  שלי  השכן  תקווה,  בפתח  האמתיים  לחיים 
וזה מה שעשיתי. קיבלתי רכב  לעבוד אצלו בחברת הייטק 
חברה, הסתובבתי בתערוכות ומכרתי סיבים אופטיים. אבל 
הגעגועים לעולם הילדים גברו על השכל ויום אחד נכנסתי 
אליו למשרד, שמתי את מפתחות הרכב ואמרתי שאני מתנצל 
לקחתי  הביתה,  באוטובוס  חזרתי  הלב.  עם  הולך  אני  אבל 
לה  ואמרתי  שלי  לאמא  ובאתי  אותה  צבעתי  שלי,  פיג'מה 
שמהיום אני חיים הליצן. הדפסתי פליירים ויישמתי כל מה 
ספר.  ובבתי  ילדים  בגני  וחלקתי  מכירות,  כאיש  שלמדתי 
עשיתי שיווק ישיר. אז לא היו ניידים ורשתות חברתיות. כל 
הבוקר חילקתי פליירים ואחה"צ ישבתי וחיכיתי ליד הטלפון 
ליומולדת  היה  יתקשר. הטלפון הראשון שקיבלתי  שמישהו 
במודיעין. כשניתקתי צווחתי מאושר. משם הכל היסטוריה. 

מימי ההולדת ומהמברקים המזמרים."

ברוב שנותיו במקצוע הופיע חיים בשם הבמה "חיים הליצן" 
זכה להכרה כשהדהים את המדינה בכניסה לתוך בלון  ואף 
טלוויזיה,  תכניות  בעשרות  הופיע  גינס(,  )שיא  חי  בשידור 
דליק   עם  כיף'  של  'בוקר  הבוקר  בתוכנית  קבועה  וכדמות 
ילדים  דמות  חיים  שהמציא  שנים  כמה  לפני  עד  ווליניץ.  
חשבתי  מחדש.  עצמי  להמציא  "רציתי  חיים'.  'דוד  חדשה 
בדמות  ונזכרתי  לילדות  חזרתי  להתבדל.  יכול  אני  איך 
בכור  נכד  הייתי  ולוקח.  שמפנק  דומיננטית  שהייתה  הדוד 
ותמיד הדודים התחרו מי יבלה איתי. אני זוכר אותה כדמות 
טובה ומפנקת ולא מטיפה ולא מחנכת. והבנתי שזה בעצם 
אני. הדוד המפנק לילדים של חברים. רציתי דמות שיוכלו 
להזדהות עימה, לא לכל אחד יש דוד כזה. הדמות מבוססת 
והבגדים  ופפיון,  ז'קט  לובש  מאוד,  מסודר  חיים  דוד  עליי: 
שלו תמיד מקופלים – כמוני. אצל ילדים ז'קט נתפש כמשהו 
סמכותי, פפיון אדום הוא אלגנטי וצבעוני, מכנסיים סקוטיים 
ונעלי  ומשוחרר  ליצני  היותר  החלק  והם  שגרתיים  אינם 
הדמות  במכוון  החליפה.  משאר  שונות  הצבעוניות  הספורט 
והבגד בצבעים נעימים לעין של הילד, כי יש  לא מאופרת 
ילדים שמפחדים מליצנים. קהל היעד שלי הוא בין שנתיים 

לשבע וחשוב להיות דמות לא מרתיעה".

במה אתה שונה מהקולגות בתחום?
"אני שונה, כי אני בעצם הדמות. אני באמת המבוגר האחראי. 
גם הדמות מאוד דומה לי. אני מאוד סטרילי והדמות מאוד 
מסודרת. אני קצת קלמזי והדמות כזו. הדמות על הבמה ואני 
מאוד דומים. אני בדעה שברגע שאתה מביא את עצמך ואתה 

עושה משהו שזה אתה אי אפשר לחקות אותך".

כגון:  וחשיפה ארצית  חיים להגשמה  דוד  הגיע  יחסית מהר 
השתתפות בהפקת הקיץ של הספארי עם חברו הטוב יובל 
ב"מותק של פסטיבל",  ארבע פעמים  המבולבל, השתתפות 
הצגות בכיכובו, הפקת שלושה DVD מצליחים, שלוש סדרות 
בשיתוף יס, כיכב במופע "גיבורי האור" לצד יובל המבולבל 
בספארי".  משימה  וב"הגיבורים  גדולה  הצלחה  שנחל  ומיקי 
בקיץ   .DVD שירי  על  המבוסס  במחזמר  השתתף  כן  כמו 
2015 גילם את דוד חיים בסרט קולנוע ראשון בהשתתפותו 

'גויאבות' וגם עבר לצוות כוכבי ערוץ הופ.

אתה מעביר באמצעות הדמות שלך מסרים 
חינוכיים לילדים.

 12 בגיל  שלי.  בילדות  שעברתי  ממשהו  התחיל  זה  "גם 
חזרתי הביתה מביה"ס, מכונית דרסה אותי והבנתי שחשוב 
בעבע  שתמיד  משהו  זה  בדרכים.  זהירות  על  דגש  לשים 
וקבלת השונה. בגלל שהייתי  בי. הזהירות בדרכים, חברות 
היום  גם בהופעות שלי  ונחבא אל הכלים.  ילד חסר בטחון 
השקטים,  לאלה  בצד,  שיושבים  לילדים  תמיד  לב  שם  אני 
ולא רק לילדים שיושבים שורה ראשונה ומתבלטים. יש לי 
וירקות  פירות  על  שירים  נכונה-  תזונה  של  בנושא  שירים 
הפשטות  שמחת  מחזור.  על  שירים   - הסביבה  איכות  ועל 
הקטנים.  מהדברים  ליהנות  לי,  חשוב  מאוד  שגם  משהו  זה 
הרעיון היה שההורים יאהבו את הדמות והילדים ייהנו ממנה. 
אני לא בא לחנך, אבל באמצעות השירים אני יכול להעביר 
מסרים. היה חשוב לי שהכל יהיה בעברית יפה ולכן עבדתי 
עם אבי דור ואסף אשתר שהם מבכירי הכותבים. אסף בכלל 
האיש שהכי מצחיק אותי בשנינות ובהומור שלו. היה חשוב 
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לי שיהיה עומק לדמות ולא רק דמות שעושה שטויות. שיהיה 
תוכן ראוי". 

איך זה היה להופיע לצד הקולגות מיקי ויובל המבולבל? 
אחת  מרואיינת  הייתה  בעצמה  תקוואית  פתח  מיקי 

מכתבות השער שלנו.
וזה לא נכון. כי  "אומרים שבתעשיית הבידור אין חברויות 

מיקי היא החברה הכי טובה שלי, אנחנו מדברים כל 
ואני  עברה  שהיא  הדרך  את  מעריץ  ואני  יום 

גאה בה על כך שהיא התפתחה בצורה כזו 
ויפה ואין ספק שיש לה כשרון  מהירה 

יובל  גם  ילדים.  אוהבת  מאוד  והיא 
עשינו  טובים.  מאוד  חברים  ואני 
הרבה הפקות יחד. יובל פרץ לפניי 
ותמיכה  טובות  בעצות  לי  ועזר 
שאני צריך ואני לא אשכח לו את 

זה בחיים".

לככב  אמור  אתה  בחנוכה 
פסטיבל-  של  ב'מותק  שוב 
לצד  המים'  בממלכת  חגיגה 

אודי  זוהר,  בר  יעל  שרוף,  עינת 
ואביעד, שי ורועי ועוד.

"זו פעם רביעית שאני בהפקה המדהימה 
הזו והשנה אני מגלם את דמותו של ראש 

העיר שאחראי על זה שיוחדר צינור לים והוא 
המים  לעולם  יגרום  שזה  הסביבתי  לנזק  מודע  לא 

וברגע שהוא מבין את זה הוא פועל לשנות את זה. מדובר 
בהפקת הילדים הגדולה בישראל, בתקציב עתק שהפך להיות 
מחדש  עצמם  את  ממציאים  הם  שנה  בכל  בחנוכה.  מוסד 
ולהיות חלק מהפקה כזו מושקעת ומתוקתקת זה כבוד גדול. 
כשהייתי חיים הליצן היה לי חלום שרק אעבור על הבמה הזו 

והיום להיות חלק מזה ועוד בתפקיד ראשי זה מדהים."

הכוריאוגרפיה והרקדניות של רויטל זבולונוב - מ'סטודיו 
רויטל' מקניון גנים בשכונה שגם רוקדות במופע שלך.

"כל השנה אני מופיע איתן וזה נותן לי בטחון להיות מוקף 
מדהימה.  עצמה  רויטל  לי.  והמוכרות  המעולות  ברקדניות 
צרפתי  צדי  היה  הבמאי  שלי  הראשון  פסיטבל  של  במותק 
שלה  ברגישות  רויטל  איך  אשכח  ולא  לחוץ  מאוד  והייתי 
נתנה לי תחושה שאני שווה. לא באתי מעולם הריקוד ואני 
תמיד  לי  ובנתה  לי  עזרה  והיא  ברישניקוב  מלהיות  רחוק 
כוריאוגרפיה שהוציאה אותי הכי נכון ולא מביך וזו הגדולה 

שלה."

לא רצית להיות גם שחקן למבוגרים?
"עשיתי סטנדאפ משך ארבע שנים במקביל לליצנות והופעתי 
בצוותא כל חמישי ושבת ואז באיזשהו שלב החלטתי שאם 
אני רוצה להצליח אני חייב להתמקד והודעתי שאני לא מגיע 
אחרים  לסטנדאפיסטים  שלי  הפאנצ'ים  את  מכרתי  יותר. 

והפכתי להיות הדוד חיים".

שעושה  נוספים  דברים  ועל  שלך  החדש  המופע  על  ספר 
בימים אלה.

"אני עובד על סדרה חדשה לערוץ הופ. זה החלום הכי גדול, 
פסגת החלומות שלי. אני גם יוצא לסיבוב הופעות בארה"ב. 
זהו סיבוב שני. אני עובד על פרויקט גדול לקיץ הבא שאני 
לא יכול לפרט בינתיים ובמקביל אני עובד על הצגת ילדים 

חדשה שתעלה בפברואר. "

מה זה להיות כוכב ילדים מבחינתך?
"זו סוג של שליחות כמה שזה יישמע נדוש, ומזל גדול כי

שלהם  העבודה  את  שאוהבים  אנשים  הרבה  מכיר  לא  אני 
ואני התברכתי לעיסוק של לשמח ילדים. זה כל הרעיון. לא 
חיפשתי להיות כוכב ילדים אלא רק לשמח ילדים. בסופו של 

דבר אני ליצן".

זוכר ילד או רגע מרגש במיוחד?
בברצלונה  משפחתו  עם  שחי  יהודי  ילד  למשל  היה  "בטח. 
שהילד  מסרים  לי  שלחו  והוריו  בסרטן  חולה  שהיה 
עברית.  לומד  הוא  ושבזכותי  אותי  אוהב 
שיצא  פעם  כל  אותי.  ריגש  מאוד  וזה 
שלחתי  מייד  חדש  מוצר  או   DVD לי 
אחד  יום  קשר.  בינינו  והתפתח  אליו 
בינינו  תיווכו  עולם'  'תיקון  עמותת 
ומצאתי את עצמי תוך יומיים נוסע 
שלוש  בשעה  הגעתי  לברצלונה. 
שעבר  כשהטיפול  התעופה  לשדה 
חמש.  בשעה  להסתיים  צריך  היה 
ולא הילד  ישירות לביה"ח  נסעתי 
ולא הוריו לא ידעו כלום. הפתעתי 
אותו במיטה ששכב וזה היה מאוד 
היום.  עד  אתו   בקשר  אני  מרגש. 
יש עוד  יצא מהמחלה לשמחתי.  הוא 
ילד  היה  צמרמורת.  לי  שעושה  סיפור 
ביקרתי  שנים  כמה  שלפני  חנה  מפרדס 
במחלה  חולה  היה  גם  פעמים.  כמה  אותו 
ולצערי הרב לבסוף נפטר. אימא שלו הזמינה אותי 
לפני  עצוב.  נורא  לי  היה  האחרונים.  בימיו  אותו  לראות 
כחודש הופעתי בחיפה והיה תור של ילדים להצטלם איתי. 
פתאום זיהיתי שאחת האימהות שמחכה בתור זו האימא של 
אותו הילד, מחזיקה ילד בן שנתיים ביד. מסתבר שזה אח של 
אותו ילד שהביאו לעולם אחרי שהוא נפטר. רעדתי. התמונה 
הזו לא תצא לי בחיים מהראש. התחלתי לדמוע בלי הפסקה 
וההורים שם לא הבינו למה. עד עכשיו שאני מספר לך ממש 
רועד לי כל הגוף. להחזיק ביד תינוק בן שנתיים שהוא אח 
של אותו ילד. עד היום שאני עובר ליד פרדס חנה אני חושב 

על הילד הזה".

עצוב נורא. 
החיבור שלך עם הילדים הוא ממקום מאוד אותנטי.

"לגמרי. וזה ממלא אותי מאוד."

איך אתה עוד ממלא מצברים? מצליח לבלות?
"אני מאוד אוהב הצגות וגם כדורגל. עכשיו אוהד את מכבי 

נתניה כי אח שלי יו"ר הקבוצה."

מה עוד בעתיד?
"למלא את הבית בילדים. להתחתן אחרי שהייתי הרבה שנים 

רווק והאבהות לבר זו הייתה הגשמת חלום".

אז הגשמת לא מעט חלומות.
לך  ואספר  חלומות  הרבה  מגשים  האחרונות  בשנים  "אני 
על עוד חלום ילדות שהגשמתי. כשהייתי ילד בפ"ת הייתה  
שני  עם  מוצ"ש  כל  נוסע  והייתי  בעיר  מונטנה'  'גלידה 
גלידה עם  הייתי מבקש  גלידה.  אוטובוסים כדי לקנות שם 
במוכר  שקינאתי  זוכר  ואני  אחת  עוד  ואח"כ  התוספות  כל 
שיש לו גלידה כמה שירצה ובשנה האחרונה פתחת גלידרייה 
במתחם שרונה- שנקראת "גלידריית אניטה" זו רשת מאוד 
קרו  דברים  הרבה  טובה בארץ.  הכי  הגלידה  ואולי  מצליחה 
מפ"ת.  כילד  שלי  והחלומות  והזיכרונות  הרגעים  מתוך  לי 
אני מאמין שאם יש לך חלום אתה תגשים אותו. אבל הכי 
חשוב זה להישאר צנוע ובן אדם למרות שאתה כוכב כי מחר 

תוכל ליפול." 

צילום: רפי דלויה
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שאלות ותשובות
בתחום הנדל"ן

אתם שואלים, קרולינה עונה

אחי,  שם  ועל  שמי  על  בירושה  דירה  קיבלתי 
זה  כיצד  לעצמי,  דירה  לרכוש  וארצה  במידה 

ישפיע עלי?

על אף שהנך מחזיקה רק בחצי מהדירה תצטרכי לשלם 
האחרונות,  המס  ברפורמות  שנקבע  כפי  רכישה  מס 
למשקיעים שברשותם יותר מדירה אחת. בכדי ליהנות 
ממדרגות מס רכישה נמוכות ברכישת דירת המגורים העיקרית , 
שקלי למכור את חלקך בדירת הירושה. בסיטואציה זו יש לבחון 
את חלות מס השבח במקרה של מכירת מחצית הדירה. ייתכן 

והנך זכאית לפתור ממס שבח לו היה זכאי המוריש.  

אני שוקל לרכוש דירה מקבלן שתהיה מוכנה 
במכירת  להתחיל  עלי  מתי  שנתיים,  בעוד 

דירתי הנוכחית?

כל עוד הנך בעל דירה יחידה הנך נחשב למשפר דיור. 
בכדי ליהנות ממדרגות מס רכישה הנמוכות, עליך למכור 
את דירתך הנוכחית תוך שנתיים מיום רכישת דירתך 
החדשה. במידה והדירה החדשה נרכשת מקבלן, פרק הזמן הוא 
שנה ממועד קבלת חזקה בדירה החדשה )טופס 4(. קיצור פרק 
הזמן נעשה על מנת לזרז את משפרי הדיור ביציאה לשוק עם 
היא להתחיל לחשוב על מכירת  ולכן ההמלצה  הדירה הישנה, 
זמן  של  בלחץ  להיות  לא  כדי  וזאת  הקרוב  בזמן  כבר  דירתך 
בעת המכירה. יש כמובן לקחת בחשבון את גובה ההון העצמי 
ואת היכולת לעמוד בתשלומים לקבלן ללא מכירת הדירה כבר 

בשבלים הראשונים. 

אישור(  ללא  חדר  )הוספת  בניה  חריגת  האם 
מהווה בעיה בעת מכירת הדירה? והאם אוכל 
רגיל  כחדר  החדר  בתוספת  דירתי  את  לשווק 

לכל דבר?

ואכן  בניית חדר ללא אישור נחשב לחריגה לכל דבר 
מהווה בעיה משפטית ונחשבת לעברה על החוק. חדר 
זה אינו רשום בטאבו, אינו מחושב בשטח הכללי של 
הדירה בארנונה ונבנה ללא היתר בניה. חריגה זו מהווה בעיה 
כחדר  זה  לחדר  להתייחס  יכול  אינו  שכן  שמאי  הערכת  בעת 
רגיל בדירה. הערכת שמאות תבוצע ללא התחשבות בחדר זה 
לרוכשים  בעיה  יהווה  זה  דבר  המוערך.  המחיר  לכך  ובהתאם 
הזקוקים למימון מהבנק שכן המשכנתא תינתן על בסיס הערכה 

נמוכה.

- כתבת פרסומת -

רימקס עוצמה
לוחמי הגטו 32, כפר גנים, פ"ת | 03-9242878

remax.carolinad@gmail.com :לשאלות נוספות במייל

לקביעת פגישת ייעוץ אישית
054-8899814 

קרולינה דנילוביץ, יועצת וסוכנת נדל"ן כפר גנים, 
ריקמס עוצמה פתח תקווה

ש.ש.

ש.

ת.

ת.

ת.

* האמור בטור אינו מהווה ייעוץ משפטי והכותבת, לרבות היועצים, אינם אחראים בשום דרך כלפי כל אדם.
* תודה לעו"ד קרן ראובן כהן שסייעה במתן התשובות לנושאים המשפטיים.
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בעלי  כי  ניכר  הראווה;  בחלונות  והציצו  בקניונים  הסתובבו 
החנויות השקיעו בהם מחשבה, שכן השכילו לדעת שכמעט אין 
החנות  פני  על  שחלף  ולקוח  ראשוני,  לרושם  שנייה  הזדמנות 
נכנס, ספק אם ישוב. כך גם בהצגת דירתכם בפני קונים  ולא 
פוטנציאלים. מניסיון רב השנים הכנתי טיפים שיעזרו לכם להכין 

את הדירה למבקרים. 

שלב ראשון- טרום כניסה- הלובי

ישנות,  שידות  ומהקומה:  הבניין  מלובי  מיותרים  חפצים   פנו 
עגלות, נעליים, שקיות אשפה וכדומה.

 החליפו נורות שרופות וודאו שכל החללים הציבוריים מוארים.

 וודאו תקינות האינטרקום ופעמון הכניסה לדירה.

לי שהוא  לקוח חכם אמר  ונקי.   וודאו שחדר האשפה מסודר 
עומד על טיב השכנים לפי חדר האשפה של הבניין, ואני נוטה 

להסכים אתו.

שלב שני- הדירה
הסלון- השאירו חלל פתוח לתחושת מרווח, פנו מהסלון לולים, 

עגלות, משחקי ילדים וכל חפץ שתופס מקום מיותר בחלל.

 המטבח- פנו את משטחי העבודה במטבח, הדלפקים והשולחנות 
מכל החפצים והפרודוקטים שאנחנו משאירים עליהם ביום יום. 

שימו לב שכיור המטבח נקי מכלים.

כביסה,  סלקו  החדרים,  מרצפת  צעצועים  הרימו  חדרי הבית- 
מגבות משומשות ובגדים שזרוקים בחדרי הרחצה.

 תאורה- כשהביקור בשעות הערב, האירו את כל חדרי הדירה 
והחללים.

למבקרים  תתנו  ואל  הבית  את  מזגו  חמים  בימים  מיזוג- 
)ולמתווך :( ( לסבול ולהזיע.

עזרו ללקוח להתאהב בדירתכם ובתת מודע לקבל החלטות חיוביות. 

החודש יחגגו צרכני העולם את ימי הסיילים המטורפים בחו"ל. 
בעידן הגלובליזציה גם מקצה הגלובוס ניתן ליהנות מהמבצעים 
החמים באמצעות אתרי האינטרנט. בימים מסוימים ניתן לרכוש 
בסמוך  מתעדכנים  לרוב  המבצעים  אחוז.  כשמונים  של  בהנחה 
ליום הסייל או רק ביום עצמו. אך אם תדעו מראש על קיומם של 
ימים אלה, תוכלו לתזמן את הקניות באינטרנט בהתאם ולחשוב 

מספיק זמן לפני מה לקנות. 

יום הרווקים הסיני Bachelor's Day – עשרים וחמש שנים עברו 
מאז נחגג לראשונה החג החתרני של הסטודנטים באוניברסיטאות 
בסין ומאז נחגג מדי שנה ב-11.11. במרוצת השנים התפתח החג 
לחגיגת קניות הגדולה בעולם. בשנתיים האחרונות חג הרווקים 
הגדולים  הקניות  באתרי  מיליארדים  מחזורים של  מגלגל  הסיני 
כמו Alibaba והמוני ישראלים עושים קניות באינטרנט ביום הזה. 

משתלם!

בלאק פריידיי Black Friday –חל מדי שנה ביום שישי האחרון של 
חודש נובמבר השנה יחול ב 27.11. הרשת מאפשרת לקנות בשקט 
מול המחשב וחוסכת את הטירוף שעובר על מיליוני אמריקאים 

מבצעי  עושות  רבות  חנויות  נורא,  לא  פספסתם  אם  בחנויות. 
חיסול על המוצרים שלא נמכרו במהלך היום עצמו.

שני  ביום  שחל  קניות  יום   –  Cyber Monday מאנדיי  סייבר 
הבא אחרי הבלאק פריידי השנה ב-30.11. כבר עשור שמיליוני 
מהמלחמה  מתוסכלים  שני,  ביום  לעבודה  חוזרים  אמריקאים 
פריידי(  )בלאק  ובחנויות  בקניונים  השבוע  בסוף  שהתחוללה 
המקוונות  בחנויות  הפתרון  את  ומוצאים  חמדו  בו  השלל  ללא 

שמעמיקות מבצעים במיוחד ליום זה. 

להם  סמוך  שכן  הנוצריים,  החגים  למועדי  ערים  היו  לסיכום, 
המבצעים הרבה יותר אטרקטיביים משאר ימי המכירות. חג מולד 
הוא הזדמנות לפנק את עצמכם עם חצי מאיביי. ממש עכשיו חגגו 
בארה"ב את ליל כל הקדושים, זה הזמן להזמין תחפושת לפורים 
במחירי רצפה... רק תחזיקו אצבעות ששרות הדואר יעבור איזה 

רפורמה והתחפושת תגיע עד מרץ. 

וטיפ אחרון לקניה נוחה ומהירה לאתרי הקניות המובילים הרשת 
יש אפליקציות לטלפונים הניידים המקלים על הרכישות.

אהבה ממבט ראשון- חוש הראייה

היכונו לימי הסיליים הגדולים

בכתבה הקודמת על חוש הריח, נוכחנו לדעת שרכישת דירה משולה לבליינד דייט 
שבו "אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני". מאחר שבתהליך הקנייה מופעלים רוב החושים, 

הפעם דורון קורן בעצות ויזואליות למוכרים

תמיד יותר זול  לקנות ברשת, תעיד על כך קריסת רשות הדואר. 
אם אינכם לוקחים חלק בחגיגת הקניות החודש, מומלץ להתרחק

מסניף הדואר המקומי. בכתבה שלפניכם תבינו על מה המהומה ואילו ימים אסור לפספס 

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  

• אורנית ארביב

דורון קורןנדל"ן לפני הכל
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- כתבת פרסומת -

הודעה לכל הפאשניסטיות- 
אופנה שכדאי להכיר

בין הסופר לגן השעשועים, בין הקפה למאפה, 
שוכן לו בית האופנה הקטן של מילי

דברים שאסור לאף פשניסטית לפספס 

אבל  גנים  בכפר  והתברגנת  הגדולה  העיר  את  שעזבת  נכון 
ליהנות מקצת  זה לא אומר שאת צריכה לנסוע לעיר הגדולה 
בקצת  חשקה  שנפשה  מי  ולכל  בנשמה  לפשניסטיות  אופנה. 
אופנה פתחה מילי אילני בוטיק קטן וחמים בשכונת כפר גנים 

ג' במרכז המסחרי החדש 'עוז' )העצמאות 104(. 

אהבתה  בשל  באופנה.  עסקה  תמיד  בשכונה,  המתגוררת  מילי 
הכולל  יופי  של  אוסף  המכיל   הבוטיק  נולד  ולסטייל  לביגוד 
ובגדי מעצבים שנבחרו  נעלים, תיקים,  ייחודיים,  יבוא   פרטי 
בקפידה. והבונוס שרות אדיב ומסור, יחס אישי אווירה ביתית 

והנחה לחברות מועדון.

'נעמי דור מאפרת מקצועית' הגעה עד בית הלקוחה

נעמי דור מאפרת מקצועית ואישית מזה כ-12 שנה. בעלת שנים 
של נסיון וותק רב בתחום. בעלת סגנון איפור ייחודי ואומנותי עם 
טכניקות מקוריות וחדשניות ,מתמחה באיפור כלות וערב, הפקות 

אופנה וטלויזיה.

נעמי דור מאפרת מקצועית

להיות הכי יפה...
• איפור ערב • כלות ומלוות • סדנאות איפור אישיות

• איפור בת מצווה • נשפים ועוד...

מרכז עוז - רח' העצמאות 104, )כניסה צדדית ליד יכין( 
טל'. 03-5497373



עיתון כפר גנים  גיליון 69  נובמבר 2015 30

רוני סובלת מאינסומניה )נדודי שינה(, היא מתלוננת על יקיצות 
מרובות בעיקר לפנות בוקר. ניסתה תרופות הרגעה ושינה וכן 
טיפול בהורמון מלטונין אך ללא הועיל. אינסומניה אינה מחלה 
אלא תסמין אשר עשוי לגרום למחלות כיוון שבזמן שינה חלים 
בגוף תהליכים מטבוליים חשובים. הפרעות שינה יתכנו בכל גיל 
אך מחמירים בקרב מבוגרים וקשישים ובסובלים ממחלות רקע: 
מחלות לב, דלקת מפרקים, סוכרת, חוסר איזון בלוטת התריס, 
דיכאון ועוד כמו כן, מחשבות יתר, תופעות לוואי של תרופות, 

שינויים באורח החיים, תזונה לקויה וכו' 

כימיים-   באמצעים  שינה  בהפרעות  מטפלת  המערבית   הרפואה 
כדורי שינה היפנוטיים )משרי שינה(, כדורי הרגעה וכדורים נוגדי 
חרדה. תרופות אלה ממכרות לרוב והשפעתן מתפוגגת לאחר זמן 
לב- ממחלות  סובלים  מסכנות  הלוואי  תופעות  התרגלות.  בשל 

ריאות וקשישים. 
גם  רבה  בהצלחה  שינה  בבעיות  מטפלת  הסינית    הרפואה 
כרונית ובמכורים לכדורי שינה.  מאינסומניה  ובסובלים  בקשישים 
ניתן לעזור, להקל ולשפר את איכות השינה בתום סדרת טיפולים קצרה.

בטיפול יש להבחין בין הגורמים השונים של הפרעות שינה:
ולחלומות  הכבד  באנרגיית  לפגיעה  יובילו   - ומתחים  כעסים   •
רעים, יקיצות מרובות, קושי להירדם, שינה לא שקטה. הטיפול 

ברפואה הסינית יתמקד בהזנת הכבד וחיזוק הלב.
עבודה מרובה- אנשים העובדים שעות ארוכות, שתזונתם אינם   •
מאוזנת והסובלים מחוסר בשעות שינה יגרמו להתשת הכליות 
ואי לכך יסבלו מהפרעות שינה חמורות, חוסר איזון הורמונלי 

ואי שקט. הדיקור יתבסס בנקודות המחזקות את הכליות.
יתבטא בהחלשת הטחול  היום  רגשי בשעות  אי שקט- עומס   •
והכבד ולאורך זמן גם בכליות, בלב ובריאות. מומלץ מזונות 
מחזקים ומרגיעים. דיקור סיני במקרה זה יתבסס על הרגעה 

והזנת האיברים.

ארבע בבוקר אנ'לא נרדמת 
רוני )שם בדוי( בת 31 מאז ומעולם סבלה משינה שטחית ורגישה, מתעוררת בקלות ומתקשה 

לחזור לישון.  בעקבות הולדת בנה ראשון לפני כעשרה חודשים, התופעות הוחמרו ואינה 
מצליחה לחזור לישון. בחודש וחצי האחרון בנה ישן לילה מלא אך הפרעות השינה לא חלפו 

והיא מותשת רוב היום... מה עושים עם נדודי שינה?!

אלון לרנרבריאות לפני הכל

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

ובחזרה לרוני, היא נמצאת כעת בטיפול החמישי, ישנה טוב יותר. 
יקיצות מעטות לעיתים אך מצליחה לחזור ולהירדם.  ומדווחת על 

הטבה משמעותית במצבה.

הליכה קלה בערב.

מקלחת חמימה לפני השינה.

הוצאת מכשירים אלקטרוניים מחדר השינה.

הפחתת רעש ואור בחדר השינה.

הימנעות משנת צהריים ארוכה.

מדיטציה ודמיון מודרך.

צמחי מרפא משרי שינה כגון מליסה, ולריאן, לואיזה.

ויטמני B קומפלקס המשפיעים על מערכת העצבים.

אכילת ארוחת ערב קלה ומוקדמת.

מזונות מרגיעים: חומוס, טחינה, קוואקר, בננות ועוד, 

עשירים בטיפטופן המשפיע על הפרשת מלטונין וסרטונין 

המרגיעים ומשרים שינה.

טיפים לשינה טובה:

ל.מ הובלות
בס"ד

מעבר דירה קל ונוח ובטוח

⋅ הובלה ⋅ אריזה ⋅ אחסנה

5% הנחה
למציג מודעה זו

ביטוחמיכאל: 054-6975213
ואחריות

אריזה
ואחסנה

הובלה
לכל הארץ

www.zeev-hovalot.info

פקס: 03-9338680

קרטונים וחומרי אריזה עלינו

וסטודנטיםלחייליםהנחה 30%

וסטודנטיםלחייליםהנחה 30%
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אורתודונטית מומחית ד“ר נעמי בכור
ליישור שינים ולסתות

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

ברכות ואחולים
לתמר דרור 

ממודיעין

לסיום טיפול 
אורתודונטי מושלם

שתהיה לך
 תמיד סיבה לחייך 

ד“ר נעמי בכור
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מועדי סדנאות
מפורסמים בפיסבוק:
’נעמה אופיר עוגות מעוצבות‘

עוגות מעוצבות
לימי הולדת ואירועים

הפעלות לימי הולדת

סדנאות
למתחילים ומתקדמים

עוגת זילוף החל מ-250 ₪ | בצק סוכר החל מ-300 ₪

להזמנות - 050-8500031להזמנות - 050-8500031

הינה  ביותר  הנפוצה  רבות לתופעת תכיפות מתן שתן  סיבות 
זיהום דרכי השתן אך כמוה נפוצות סיבות כמו סוכרת, הריון, 
תרופות  קבלת  העמידה(,  בגילאי  )בגברים  מוגדלת  פרוסטטה 
מגבירות שתן, ונשים מעל 4 לידות טבעיות. סיבה קצת פחות 
מוכרת היא כאבי גב מותניים המלווים בכאבים באחת הרגליים.

חייב לתשאל  אבחון: הקלינאי המטפל בבעיות עמוד השדרה 
את המטופל על נושא של תכיפות במתן שתן כחלק בלתי נפרד 
ממערכת התשאול בבדיקה הסובייקטיבית, אחרת הוא יפספס 
את הנושא מה שיסכן באופן בלתי הפיך את כל תפקודי מערכת 
השתן היציאות והמין של המטופל. על המטפל לדעת במדויק 
את תדירות מתן השתן מה שיהווה בסיס להבנתו באם הטכניקה 

הטיפולית שיפרה או החמירה את מצבו.

הטיפול הפיזיותרפי: המטופלים מגיעים עם תסמונות של כאבי 
גב מותניים ו/או עם כאבים סטאטיים היורדים לרגל אחת. במידה 
והמטופל מספר על תכיפות שתן, נושא הכאבים הופך לבעיה 
מביאה  הכאבים  ירידת  בדר"כ  החזקים.  כאביו  למרות  משנית 
לשפור בתדירות מתן השתן. הטכניקה הטיפולית חייבת להיות 
ומדויקת בעלת פרמטרים מספריים כדי לדעת במדויק  עדינה 
אובייקטיבית באם יש להוסיף, לגרוע ואו לא לשנות מהטכניקה  
נותנת  האלקטרותרפיה  שיטת  המקצועית  להערכתי  הקודמת. 

את התשובה המדויקת והאפקטיבית ביותר. 

בדיוק?  הבעיה  איפה 
היוצאים  העצבים  שורשי 
של  הצדיים  מנקבים 
יורדים  השדרה,  עמוד 
מעמוד  העליונות  לגפיים 
ולגפיים  הצווארי  השדרה 
השדרה  מעמוד  התחתונות 
המותני, אך לא רק לגפיים. 
כפי שניתן לראות בתמונה, 
אחראים  ומטה   S2 שורשי 
על מערכת השתן, היציאות 

עמוד  של   L1 בגובה  מסתיים  השדרה  חוט  המיני.  והתפקוד 
ושמם  סוס  כזנב  הנראים  עצבים  סיבי  ע"י  והמשכו  השדרה 
הלועזי Cauda Equina. הסיבים בחלקו האמצעי של זנב הסוס 

הם אלה שיורדים ומעצבבים את מערכת השתן וכו'.

מה הקשר בין תכיפות מתן שתן 
לבעיות בעמוד השדרה 

.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

תכיפות מתן שתן הינה תופעה נפוצה במיוחד אצל הנשים, המסבה נזק אישי וחברתי. 
העובדה כי האזור הנפגע הוא מאוד אינטימי , הוא לא קל להבעה ע"י הנפגעות. הבעיה 

המרכזית הינה בחוסר הידע של רבים מהסובלים על הקשר בין תופעה זו לבין עמוד השדרה

פיזיותרפיה

אוהבים, המשפחה

7

יום הולדת שמח7
לאסף דניאלס ושלו ורמוס
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הקניון שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתוכנית.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 

רחוב העצמאות 65, כפר גנים ג', פתח תקווה חניה חינם!
בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק:טל‘ www.ganim-mall.co.il   03-9224699בחניון הקניון

קניון גנים פתח תקווה
www.facebook.com/ganimmall

בס“ד

מעגל תינוקות

מדריכת מעגלי התינוקות, איריס זינגר, 
מגיעה לקניון גנים. בואו לחוויה מרגשת

 של מפגש אמהות ותינוקות...

הפעילות תתקיים בסטודיו
הפעילות בעלות סמלית של 10 ש"ח

ים
גנ

שבט תינוקות 

ים
גנ

שבט תינוקות 
יומ ב’

�דנאות
נכין כרית לב4.11

נכין לוח מחיק מעץ בצורת לב11.11

נכין תכשיט לב18.11

נכין ספל לשוקו25.11

יומ ד’
בשעה 17:00

בשעה 17:00

חודש האהבהחודש האהבה
יום חמישי

האיש שבמזוודתו ”הלמדע”
תמצאו תשובה לכל שאלה...

בריו וחבריו החדשים למה וככה
יענו לילדים על כל שאלה
ואולי אפילו ימצאו אהבה?

מופע שבו הילדים לומדים לשאול שאלות
לגלות סקרנות, ולהבין שבאמצעות 

למידה נמצא תשובה לכל 
שאלה

מופע מוסיקלי,
משעשע ומרחיב 
אופקים בשילוב
בובות מקוריות 

ורקדניות 

12/11נובמבר בקניונ גנימנובמבר בקניונ גנימ
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ד"ר טלי אלוני-רוזןפינת החי

ד"ר טלי אלוני-רוזן, וטרינרית, תושבת כפר גנים, 
drtali@animal-clinic.co.il / 052-3910673

www.animal-clinic.co.il

פינת ליטוף
הקשר בין ילדים לבעלי החיים הוכח כקשר חיובי בעל תועלת רבה, ולא בכדי מומחים 

ממליצים לקרב ביניהם. בשנים האחרונות מוקמות פינות ליטוף רבות ברחבי הארץ, 
המייצרות תנאים לבלות עם בעלי החיים. יחד עם זאת פינות הליטוף עלולות להוות מקור 

להעברת מחלות מדבקות. דר' אלוני מסבירה למה צריך לשים לב כשהולכים ללטף

בתאריך 31/7/2015 עף לנו ג'רי מהחלון
כל הניסיונות למצוא אותו לא צלחו

אנו רוצים להחזירו הביתה
כל עזרה תתקבל בברכה

ליצירת קשר תתקשרו ל:
עינב: 053-2503804 |  ניר: 052-4534623

לאיבוד...הלכתי

מזל טוב ליום הולדתך השביעי!
 המשיכי להיות נסיכה מקסימה, 
רגישה, יפהפיה וחדת מחשבה.

לליהי המקסימה שלנו,

אוהבים אמא,אבא, עמית, עומר, 
סבתא רבקה וסבתא חנה

7
בתליהי

חשוב  אך  לילדים  ומהנה  נחמד  בילוי  מקום  הוא  ליטוף,  פינות 
לבדוק מספר דברים בהיבט הבריאותי לפני שמגיעים...

המקומית,  מהרשות  מתקן  להפעלת  היתר  לבדוק  מאוד  חשוב 
ואישור  העירוני  הווטרינר  מהרופא  מתקן  הפעלת  אישור 
התקשרות עם רופא וטרינר מטפל משמע שהחיות במקום תחת 
פיקוח וטרינרי, מחוסנים ומטופלים כראוי ואינם יכולים להעביר 
מיני מחלות. כמו כן, וודאו שמתקיימת בקרה ופיקוח ע"י אחראי 
פינת החי שיהיה אחראי להאכלת, ניקוי וטיפול בכל ימות השבוע 
נושכות.  ואינן  ונעים  נקי  נמצאות במרחב  ובימי החג. שהחיות 
במרבית המקומות, אם לא בכולם, מקפידים על היגיינה וטיפול 

מסור בחיות אך חשוב וכדאי לאשר זאת.

חשוב לדעת!
באמצעות  האדם  לבני  החיים  מבעלי  המועברות  מחלות  ישנם 
צואה, מגע עם פרווה, מצע בע"ח, או בכלוב בו שוהים בע"ח. 
ביותר  הן קבוצת סיכון הגבוהה  ונשים בהריון  ילדים, מבוגרים 
להיפגע מחיידקים אלו, שטיפת ידיים במים ובסבון לאחר חשיפה 

האדם. בבני  מחלות  של  למניעה  ביותר  הטוב  האמצעי  היא 
מקום  הימצאות  לוודא  היא  מחלות  הפצת  למניעת  האמצעי 

מתאים להפרדת בע"ח החשוד עד לבדיקתם של וטרינר.

למה כדאי לשים לב:
האכלה של בעלי החיים נעשית רק בהשגחה אחראי הפינה.  •

מזון ושתיה של בע"ח רחוקים מהשיג ידם של המבקרים.  •
יש אוורור מתאים במתחם  •

טיפים ויעוץ נוסף ניתן לפנות במייל לד"ר טלי אלוני מומחית 
לבריאות הציבור הוטרינרית  ובכתובת אתר המרפאה הוטרינרית 

רמת אביב.
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מה נראה לך?
אתם שואלים ואנחנו עונים. שאלות שלא 

העזת לשאול את מומחה הראיה שלך

אני מרגיש קושי וכאבי עיניים בקריאה ממושכת במכשיר 
הסמארטפון שלי, יש פיתרון?

ס"מ(,   20 )כ  מאוד  קרוב  ממרחק  בפלאפון  לקרוא  נוטים  אנו 
כאשר טווח קריאה נורמלי הוא כ 40 ס"מ, הדבר דורש משרירי 
העיניים מאמץ מיוחד. הקפידו להרחיק את המכשיר, להפחית 
במידה  העיניים(,   את  מאמץ  חזק  )אור  במכשיר  תאורה 
לבדיקה  לאופטומטריסט  לפנות  מומלץ  נמשכות  והתופעות 

מעמיקה יותר.

אני מתלבטת האם לרכוש משקפים עם עדשות מולטיפוקל 
ושני לקריאה(? לפני מספר  )אחד למרחק  זוגות  או שני 

שנים ניסיתי ולא הסתגלתי
עדיפים.  שונים,  מרחקים  המשלבים  המולטיפוקל  משקפי 
)ליטוש אחורי( ההסתגלות  היום  בטכנולוגיה החדשה הקיימת 
זאת, ישנה חשיבות מכרעת  יחד עם  ומהירה מאוד.  היא קלה 

בהתאמה מדויקת אצל אופטומטריסט מומחה.

אני לא מצליח לקרוא גם עם משקפים, יש פתרונות נוספים?
מגוון  להתאים  יוכל  ירודה,  ראייה  מומחה  אופטומטריסט 
עזרים, החל מזכוכית מגדלת ועד טלסקופים. לדוגמא מכשיר 
ה- ez read אשר מגדיל ספר לגודל מסך טלוויזיה בצורה קלה.

היי אופטיק - אופטיקה וקליניקה לראיה ירודה 
highoptic@gmail.com

w w w . h i g h o p t i c . c o . i l

לייעוץ, שאלות נוספות ובדיקה חינם
התקשרו עכשיו!

03-6036011

145
105

 

 

03-931-309703-934-6955 •

שיקום על גבי שתלים (כירורגיה ושיקום)

במקרים של חרדה עמוקה ניתן לבצע 
טיפולים בסדציה עמוקה או בהרדמה מלאה. 

(ע"י רופא מרדים מומחה)
ד"ר קוטלר מוסמך ע"י משרד הבריאות לבצע 

טיפולי שיניים בהרדמה מלאה.

ד“ר מוטי קוטלר מקנה לך קידמה רפואית ע“י שימוש בטכנולוגיות 
דיגיטליות בתחום הפה והשיניים.

 

החל משתל בודד וכלה 
בשיקום של שתי הלסתות 
(ALL-ON-FOUR/SIX בשיטת)

או שיקום קבוע ע"י כתרי או 
גשרי חרסינה

הבהרת שיניים
ציפויי חרסינה
כתרי זירקוניה

עקירת שיני בינה
וניבים כלואות

הרמה של רצפת הסינוס 
השתלות עצם

ALL ON 4/6

 •

בדיקות ראיה תקופתיות חשובות 
ללא קשר לגיל ולמצבך הבריאותי

למבוגרים - חשוב לשמור על מרשם מעודכן ולאתר סימנים 
ראשונים למחלות עיניים.

לילדים - לבדיקה ישנה חשיבות גדולה להבטחת התפתחות 
תקינה של הראיה, המשפיעה ישירות על הישגים לימודיים.
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אורח שהוזמן לבקר בארמונו של המלך, התכונן רבות טרם הגיעו 
למקום מכובד זה, רחץ גופו התהדר בבגדים הדורים ואף סיגל 
יוקרתית  ונאותה- כיאה לסביבה כה  לעצמו התנהגות מכובדת 
ונשגבה. אם לא היה עושה כן, ודאי שומרי הראש של המלך לא 
עונג  שכולה  קצרה  שהות  לאחר  אך,  כניסתו.  את  מתירים  היו 
ושמחה - יצא מהארמון בדרכו לביתו, האם חזר להרגליו ודרכיו 
יהרהר  בראשו,  ועיניו  הוא  חכם  אם  קודם?  בהם  מורגל  שהיה 
באווירה החגיגית והמכובדת שהיה שרוי בה. וישאל את עצמו 

היכן הוא? 

הפרשנים מוצאים מסר חשוב לחיים בחלומו של יעקב, בו ראה 
מהחלום  בשמים.  ראשו  אשר  בסולם  ויורדים  עולים  מלאכים 
ניתן ללמוד כי מצד אחד על האדם לטפס בשלבי הסולם ולהביט 
לשמים ולשאוף להישגים גבוהים ברמה הרוחנית, ומאידך רגליו 
חייבות להיות בקרקע באופן איתן. כלומר, על האדם לשאוף 
לעלות ולהתעלות, להתאמץ ולעבוד על מידותיו.  עליו לעמול 
מהמידות  להתרחק  עצמו:  על  ולקבל  הטובות  מידותיו  על 

הרעות: קנאה, גאווה כעס ותאווה.

 – המחלוקת  ואנשיו,  קורח  של  הרעה  מידתו  הייתה  הקנאה 
אבות  במסכת  קשות.  נענש  כן  ועל  שמים  לשם  שלא  הייתה 
נאמר: "כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים: ושאינה 
לשם  שהיא  מחלוקת  איזו  להתקיים.  סופה  אין  שמים,  לשם 
שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי: ושאינה לשם שמים? זו מחלוקת 
קרח וכל עדתו." ]מסכת אבות פרק: ה', י"ז[ במילה מחלוקת 
יש רמז למילים: חלק, מות. התורה מעודדת רק מחלוקת לשם 
שמים- מחלוקת שמאי – הלל = ראשי תיבות = משה. ]ראיתי 

בספר התמצית/מאיר ינאי[.

ידעו היטב את האיסור  וחווה, הם  במידת הגאווה חטאו אדם 
לאכול מהפרי האסור. עיקר חטאו של האדם  היה בהתנשאות, 
בעוד שהקב"ה דורש מבניו לפעול מתוך מידת הענווה ולקיים 
את המצוות מתוך יראה ואמונה בה' ומתוך הכנעה. הרי, חווה 
נשמעה לדברי הנחש ולא היו לה הרהורים על עצם החטא, היא 
עונשה  ידי  על  לכן  ה'.  מציווי  והתעלמה  פיקוד  פשוט תפסה 
הושפלה  מאד: "בעצב  תלדי בנים", נאמר לה על האדם: "והוא 
כך  על  בנוסף  בעונשו,  קשות  הושפל  האדם  גם  בך".  ימשול 
שעליו לעבוד קשה לפרנסתו כל ימי חייו ,כנאמר: "בזיעת אפיך 
- מיתה –  "נגזרה עליו ועל כל הדורות  שאחריו  תאכל לחם 
"עפר אתה ואל עפר תשוב" ]שם ג, י"ט[ ולבסוף הגירוש מגן 

עדן.

על רודף הממון נאמר: "אוהב  כסף לא ישבע  כסף"  תאווה:
]קוהלת ה, ט[ על אופן אכילתו  של האדם, נאמר: "צדיק אוכל 
לשובע נפשו" ]משלי י"ג, כ,[ לא יגזים גם במרוץ אחר עסקיו, 

כנאמר: "טוב מעט לצדיק..." ]תהלים ל"ז, ל"ט[.

הודיעני  ה'  "דרכיך  המלך:  דוד  תפילת  את  נאמץ  לסיכום 
להמשיך   ונשכיל   ייתן  מי  ד[  כ"ה,  ]תהלים  למדני"  אורחותיך 

את השמחה והקדושה מהחגים אל ימות החול.

אהובה קלייןמחכמת המקורות

אחרי החגים – לאן?
גלגלי הזמן נעים במהירות,  תמו חגי 

תשרי: ראש השנה, יום כיפור - שבהם 
ביקשנו מחילה – איש מרעהו והרבינו 

בתפילות לפני בורא עולם, בקשות 
ותחנונים. אחריהם חג סוכות – המסמל 

את אחדות ישראל , שמחת תורה - שירה 
וריקודים עם ספרי התורה

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציורי תנ"ך/ גירוש  אדם וחוה מגן עדן/ 
ציירה אהובה קליין © 

)שמן על בד(

חלקה אלוקית ארבעה נהרות
בעלי חיים  עצים  ועופות

שם ישבו אדם וחוה
אך חטאו במידת הגאווה.

מעץ הדעת התפתו לאכול
שכחו ציווי אל עליון

חוה ברשת הנחש נפלה
ואת תמימות האדם ניצלה.

הגירוש מגן העדן  / אהובה קליין

אלוקים רואה ושומע
איש אותו אינו מפתיע

העמיד  שלושתם במקומם 
עד  עפר השפילם.

אדם וחוה גירש
לנחש רגליו קיצץ

בפתח העמיד כרובים
הכניסה אסורה  לזרים

הערה: השיר בהשראת פרשת בראשית )חומש בראשית(
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'סופרמרקט ויטל - כפר גנים'  חפשו אותנו ב-

10₪

רק ב-

10₪

רק ב-

12₪

רק ב-

מגבוני "האגיס"

6 לחמניות אצבע

3 סוכר טחנות המפרץ2 חלב "טרה"

לחם ריחיים מאפיית דוידוביץ 

רח' זליג בס 18, כפר גנים
03-9338670

במקוםחניה
משלוחים

מעל 50 ₪
 בחינם

אפייה במקוםחדש!!! 
אפייה במקוםחדש!!! 

ב- 19.90 ₪

     לה קרמרייה    גלידה משפחתית בקנייה מעל 100 ₪ 

מבצעים!מבצעים!

990
₪

רק ב-

1990
₪

רק ב-

6 רסק פרי ניר

1290
₪

רק ב-

(הכשר הרבנות פ"ת היתר מכירה)

לשבוע בלבד!! מבצעים
לשבוע בלבד!! מבצעים

בצל יבש    4.90 ₪ לקילו
תפו"א לבן    3.50 ₪ לקילו
מלפפון מובחר    6.90 ₪ לקילו
בננות    9.90 ₪ לקילו

בצל יבש    4.90 ₪ לקילו
תפו"א לבן    3.50 ₪ לקילו
מלפפון מובחר    6.90 ₪ לקילו
בננות    9.90 ₪ לקילו

כשר

רח' זליג בס 18, כפר גנים
03-9338670

990₪

רק ב-

חלה ויז'ניץ חלה ויז'ניץ 
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הצד שלה הצד שלו

איילה אדלר, צורפת ומעצבת תכשיטים     
טלפון:0504014431

   email:ayalaajewelry@gmail.com

תכשיטים  בעיצוב  למחזור  ביטוי  נתנו  האופנה  מעצבי  השנה 
ממוצרי נייר ממוחזרים ומגוונים הנגישים בכל בית, קחו השראה 

ותנו לדמיון להוביל ותעיזו ליצור ליצור ליצור.

המעצבת K.DANA KAGRIS יצרה צמיד מדהים ביופיו באמצעות 
מקיפול  מתחיל  ההכנה  תהליך  כי  מסבירה  היא  לבן,  קלף  נייר 
עיגולים סימטריים העשויים קלף לחצי, כשכל קיפול כזה נכנס 
לתוך קיפול נוסף והחיבור בין קלף לקלף הינו באמצעות תפירה 

ידנית.

המעצב MIRJAM NORINDER עיצב תכשיט שלם מנייר הנלקח 
מספר טלפונים, בשילוב מעניין של חוט זהב 24 קארט המגולגל 
לכדי צמיד כשמכל לולאה נופלים חרוזים העשויים מאותו הנייר.

של  מאריגה  העשוי  צעיף  עיצבה   RACHEL N MILLS המעצבת 
ישנים,  מנייר ספרים  יצרה פקעות  האריג,  תייל כשבקצה  חוטי 

הנפתחות וזחל יוצא החוצה.

SHIM SU HYUN יצרה צעיף מכדורי עיסת נייר, הנותן עניין לכל 
המודבקים  חלולים  מכדורים  בנוי  הצעיף  קטנה,  שחורה  שמלה 

אחד לשני ויוצרים תחושה של אריג אמיתי.

תכשיטים מנייר
זוכרים את רגעי ההתרגשות כשהילדה 
הקטנה שלנו חתכה רצועה מגליל נייר 

טואלט, צבעה אותה בצבעי פנדה קישטה 
אותה במדבקות צבעוניות וביקשה לענוד 
לנו אותה על פרק כף היד כצמיד. השנה 

תכשיטי הנייר )כן,כן( בקמבק מעוצב 
בשילוב של זהב וכסף

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

בעל קבוצת הריצה "רצים עכשיו"

פברואר 2010. שבוע לפני מרוץ סביון 

הצלחתי...(  ממש  )לא  המשקל  על  קצת  לשמור  השתדלתי 
ולעסוק בספורט לא מחייב  )קצת הצלחתי...(  להפחית בעישון 
כמו קטרגל, רכיבת אופניים )שטח(, ספינינג, שחיה ומעט ריצה. 
הרגשתי "בסדר" אבל משהו ביכולת הגופנית, בסיפוק הפנימי, 
היה תקוע...היה חסר. ואז חבר טוב הציע לי להצטרף למרוץ 10 

ק"מ בסביון, אשר התקיים בסוף אותו שבוע.

"מה? אני? איך? מעולם לא עשיתי זאת... עשרה קילומטרים'"  
עד אז רצתי כחצי שעה פעם בשבוע ללא מדידת מרחק וזמן...
ערב  באותו  עוד  עצמי.  את  ולבדוק  לנסות  החלטתי  זאת  בכל 
יצאתי לריצה של 9 ק"מ בכ- 55 דקות ! את הרגע שבו סיימתי 
לא אשכח לעולם. תחושת התעלות נדירה. סיפוק עצמי מטורף. 
אלוהי הריצה נגלה בפניי. מיד צלצלתי לחברי ובהתלהבות של 

ילד הודעתי לו שאצטרף למרוץ.

במרוץ, מאות רצים על קו הזינוק, שאין ביניהם שום קשר מלבד 
העיסוק בתחביב המשותף, העצימה עוד יותר את הרגשתי ומשהו 

בי השתנה.

מאז עברתי בריצה אלפי קילומטרים של אושר, שמחה, סיפוק, 
הצלחה, קושי, עייפות, התרגשות, עם חברים, עם מתאמנים, יחד, 
המוקדמות  בשעות  ובלי,  מוזיקה  עם  לבד, 
שינה,  ללא  ובלילות  בערב  הבוקר,  של 
בהרי  בפריז,  הירקון,  בפארק  הבית,  ליד 
לא  ועוד...  יזרעאל  בעמק  ירושלים, 
לקח הרבה זמן והפסקתי לעשן לגמרי, 
לתזונה  מודע  להיות  התחלתי 
חדשים  חברים  הכרתי  שלי, 
יותר,  פעיל  אני  ומיוחדים. 
בכושר  נמצא  יותר,  מחייך 
בו  שהייתי  טוב  הכי 
חשוב-  והכי  מעולם, 
פיזית  יותר!  בריא 

ומנטלית.

או  בה,  יש  מה  אז 
מיוחד,  כך  כל  מה 
ף  ח ו ס ש , ה צ י ר ב
המונים בארץ ובחו"ל? 
לתובנה הזו הגעתי בעת אשפוז לאחר 
שנגלתה אצלי מחלת הסרטן. ועל כך 

במאמר הבא.

למה לי ריצה עכשיו?

שש שנים. שבעה מרתונים, למעלה 
מעשרה חצאי מרתון, עשרות מרוצי 10 ק"מ 
ומאות ק"מ במרוצי שטח למרחקים ארוכים. 

איך הפך שי עדי מחובבן למקצוען

1. צמיד של המעצבת
K.DANA KAGRIS

2. צמיד של המעצב
MIRJAM NORINDER
3. צעיף של המעצבת

RACHEL N MILLS
4. צעיף של המעצבת

SHIM SU HYUN

1

43

2
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צילום מגנטים לאירועים
אלבומים דיגיטליים
בוק לבר/בת מצוה

המרת קלטות לכל הפורמטים

צילום אירועים מקצועי

052-2433953
03-9099990

מהפכת הצעצועים בפתח תקווה

טלוויזיה  מיכאלשווילי, שחקן  מודה שלום  בנשמה”,  ילד  "אני 
 TOYZ של   וההנהלה  ההקמה  מצוות  וחלק  קומיקאי  וקולנוע, 
במחירים  איכותיים  מוצרים  הישראלים  לצרכנים  המבטיחה 

אטרקיביים ושירות מעולה.

“ממש ברגעים אלה את יכולה למצוא אצלי בבגאז’ של האוטו 
שלושה מסוקים עם שלט רחוק מספר מיכאלשווילי וצוחק. “אני 
לשחק.  ומתחיל  מסוק  או  רכבת  פותח  למשרד,  בבוקר  מגיע 

החנות הזאת זה הדיי ג’וב הכי כיפי שהיה לי”.

האתר עלה לאוויר כבר לפני שנה, ובסמוך להפיכתו של שלום, 
למשרדי  מתחת  קומה  תצוגה  חנות  גם  נפתחה  בעצמו  לאבא 
החברה. באותה תקופה נוספו לאתר גם מאות מוצרי תינוקות 
וציוד שמתאים להורים בהריון ראשון בדיוק כמו ששלום חווה 

בעצמו.

בחנות  פיזית  למכירה  בלבד  אינטרנטית  מחנות  המעבר  על 
תצוגה מסביר מיכאלשווילי.

"שני גורמים הובילו למהלך. יש אנשים שרוצים לראות ולמשש 
תינוקות,  במוצרי  כשמדובר  במיוחד  רכישה,  לפני  מוצרים 
ולגלגל  שונים  במקומות  אחסון  עלויות  לחסוך  נוכל  ובנוסף 

הנחה נוספת ללקוחות שלנו.

כולם  מקצועיים,  צוות  באנשי  להיעזר  ניתן  התצוגה  בחנות 
הורים לילדים, לקונים עם ילדים פינת משחקים ויצירה נעימה.

TOYZ חנות התצוגה – רחוב השילוח 9
w w w . t o y z . c o . i l

השחקן שלום מיכאלשווילי ושותפו אייל בר עוז הקימו 
את TOYZ, חנות צעצועים אונליין המציעה מגוון ענק 

של צעצועים מקסימים ואיכותיים ובהתחייבות “להישאר 
תמיד הזולים ביותר”
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אפליקציופדיה

מצעד האפליקציות
חנויות האפליקציות עמוסות ביישומים חדשים בתחומים רבים, 

במרחב הדיגיטלי המבלבל יש סיכוי שפספסת את האפליקציות 
שיעשו לכם את החיים טיפה יותר קלים

• ירון ארביב

חולף,  דבר  היא  חברתית  מדיה  רוב,  פי  על 
אבל Timeshop מאפשרת לחפור בזיכרונות 
לקשר  ניתן  האפליקציה  את  מהעבר.  יקרים 
לכל תכני מדיה חברתיים )ותמונות מהמכשיר( 

והיא מציגה מה קרה היום במרוצת השנים.

Spotify הינו רדיו מותאם אישית, המגיע עם רשימת 
אמנם  השירות  לתפעול,  וקלה  מפורטת  השמעה 
מיועד לשוק האמריקני אך בעזרת האפליקציה תוכלו 
לתפעל בקלות רשימות השמעה המיועדות לכל מצב, 

מריצה בגשם ועד לישיבה בספרייה.

בגרסה החינמית שזורים פרסומות והגרסה בתשלום מסירה 
את הפרסומות המעצבנות, מעלה איכות שמע ומספקת 
תכונות נוספות כמו השמעה מקוונת, שווה לעשות מנוי 

אם אתם משתמשים בשירות לעתים קרובות.

לשימוש  אנונימית  גלישה  המאפשרת  אפליקציה 
באפליקציות ובזרמי מידע, האפליקציה שומרת את 
ופרטיות,  מאובטחות  בטוחות,  שלכם  הפעילויות 
מסתירה את כתובת ה- IP  ומאפרת גלישה באופן 
בקלות,  מדינות  להחליף  ניתן  שם.  ובעילום  פרטי 
המהירים  והמקורות  בחירה  ידי  על  גלישה  מאיץ 

ביותר הקרובים ביותר.

 Google. של  החינמית  התמונות  עריכת 
היישום Snapseed היא אחד הכלים הטובים 
ביותר שניתן לקבל עבור מכשיר אנדרואיד. 
היא תגרום לכם להיראות טובים יותר מאשר 

אי פעם בעבר.

ניתן לצבוע את התמונות באופן ידני, או ש 
הקשה  העבודה  כל  את  תעשה   Snapseed
מספר  אוטומטי,  כוונון  כגון  הגדרות  לפי 

פילטרים ואפקטים מוכנים לשימוש.

Timeshop

Snapspeed

Spotify

Hola

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

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

*

מיטל אליאס

רח' נאקש 8, כפר גנים ג' פתח-תקווה | נייד: 050-2762106

בניית ציפורניים
לק ג'ל

מניקור / פדיקור רפואי
שעווה
גבות

אמבט פראפין
Bio Sculpture Gel

MEITAL ELIAS חפשו אותנו בפייסבוק
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יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

תקופת החגים אמנם מאחורינו, אך דווקא עכשיו, כאשר מזג האוויר הופך לשפוי וגדודי 
המטיילים חזרו לבתיהם, זה הזמן לצאת לטיולים קצרים בארצנו היפה. יולי לביא ממליצה 

על שלושה מסלולי טיול קלים המתאימים לכל המשפחה

שמורת תל דן גני רמת הנדיב הר תבור

אתר גני רמת הנדיב 
בזיכרון יעקב

המשתרע  ויפהפה,  חינמי  בוטני  גן 
שהוקם  דונם,   4,500 של  שטח  על 
הברון  הידוע,  לנדיב  חי  כזיכרון 
תוכלו  רוטשילד.  דה  אדמונד 
בין  הנוחים  בשבילים  לשוטט 
המטופחים,  והדשאים  הגינות 
והפרחים,  מהעצים  להתרשם 
והמרפא  התבלין  צמחי  את  להריח 
ליד מפלי המים הקטנים  ולהצטלם 
או בגן הפסלים. הגנים מציעים גם 
נקודות תצפית לעבר הרי השומרון 

וזיכרון יעקב.

שמורת תל דן שבגליל העליון
ממלכת  אל  הגיע  כי  בנפשו  מדמה  בה  שהמטייל 
הטבע: פלגי מים זורמים מכל עבר ומצטרפים לנהר 
מכסות  על,  אל  מתנשאות  עצים  וצמרות  גועש 
כליל את השמיים. למרות שטחה הקטן, 481 דונם 
בלבד, קיימים בשמורה שלושה מסלולי טיול שונים 
באופיים ובאורכם. חלק מן התוואי הוכשר למעבר 
עגלות ולנכים. מסלול הטיול עובר בין פלגים ובצד 
הנהר, בצל חורש וסבך של עצים, בעיקר עצי ער 
התנאים  עלים.  רחב  ואשחר  סורית  מילה  אציל, 
הסורית  למילה  מאפשרים  הדן  פלגי  בין  הטובים 
להגיע בשמורה לגבהים של עד 20 מטרים.בשמורה 
הפולחן",  אתר  ההיסטורי"  האתר  גם  נמצאים 
המזוהה עם המקדש המתואר במקרא, שנבנה על 

ידי ירבעם בן נבט במאה ה-10 
ישנה  קמח  ומטחנת  לפנה"ס, 
שפעלה עד 1948. מסיימים את 
ובה  שכשוך  בבריכת  המסלול 
מחיר  ונעימים.  קרירים  מים 

לשמורה,  הכניסה 
רשות  ע"י  המופעלת 
סביר,  והגנים,  הטבע 
₪29 למבוגר ו-15 & 
גיל  עד  )ילדים  לילד 

5 לא משלמים(.

הר תבור
רובנו חולפים מולו בדרכנו צפונה, 
אליו.  מעפילים  רבים  לא  אך 
בהיסטוריה  עשירה  מסורת  לתבור 
והמוסלמית  הנוצרית  היהודית, 
מטר,   562 לגובה של  והוא מתנשא 
עם  להגיע  ניתן  דאגה,  אל  אך 
ממש  ויפה  מפותלת  בדרך  הרכב 
מסלול  עצמה  בפסגה  לפסגה.  עד 
ק"מ   2.5 באורך  יחסית  קל  הליכה 
על  במבט  וסיימנו  האורן  עצי  בין 

שתי הכנסיות באתר.

לכבוד הסתיו: שלושה מסלולי טיול 
משפחתיים קצרים וקלים
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נזקי הסופה בכפר גנים

"האגם בנקאש" הבור בגני הילדים בנקאש הצפה בקניון גנים
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תרכיז 
רימונים 

 B&D
סדרה חדשה של 

תרכיזי רימון המיוצרת 
מ-100% פרי, ללא 

תוספת סוכר, ללא צבעי 
מאכל וללא חומרים 

משמרים. התרכיזים  
של חברת B&D מיוצרים בשיטת ייצור ייחודית 

השומרת על הערכים התזונתיים של הפירות, כך 
שהם מכילים פירות טריים בלבד.

הסדרה כוללת 3 תרכיזים: תרכיז רימונים, תרכיז 
רימונים ותפוחים ותרכיז רימונים ותמרים.

התרכיזים מתאימים להכנת משקאות קרים או חמים, 
להכנת מרינדות, רטבים, קינוחים ועוד.

כשרות - בד"צ העדה החרדית.
מחיר: כ-26-22 ש"ח

קרם cc של 
סבוקלם

קרם CC  משלב מספר 
פעילויות: כיסוי לעור חלק יותר, 
 SPF) ללא ברק. הגנה מפני השמש

30) ומניעת פיגמנטציה.
קרם מוצע ב– 3 גוונים שונים 

להתאמה מקסימאלית. בדומה 
לשאר מוצרי מותג סבוקלם, גם 

קרם זה היפואלרגני ונבדק 
דרמטולוגית לעור רגיש. 

מחיר: 119.90 ש"ח ל-30 מ"ל

סדרה אסייתית מאסטרשף
המותג "מאסטרשף" מתרחב עם סדרה אסייתית, 

הכוללת: רוטב סויה, טריאקי, צ'ילי מתוק, צ'ילי חריף, 
נודלס (אטריות ביצים), אטריות אורז וקרם קוקוס.

כשר פרווה למהדרין בהשגחת בד"ץ אגודת ישראל
מחיר: 14.90-9.90 ש"ח

שופרסל 
Angus

מותג שופרסל 
מוכר בהרבה מאוד 

תחומים, לאחר שנכנס 
לשוק החלב והוזיל 

מחירים, מתחרה 
שופרסל על נתח שוק 

נוסף והפעם- 
קטגורית הבשר הטרי. שופרסל מציכה מגוון נתחי 

בשר אנגוס ארגנטינאי משובח, המגיע הישר 
מארגנטינה, במטוסי מטען מקוררים השומרים על 

איכות וטריות המוצר. 
כשרות הרבנות הראשית.

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

    טעמים חדשים
    בסדרת המוזלי

"vitalia"    
  טעמים חדשים לסדרת

המוזלי: 
מוזלי קראנצ'י בתוספת צימוקים, שוקולד ובננה, 

ומוזלי קראנצ'י בתוספת צימוקים, תפוח עץ מיובש, 
גרעיני חמניות וקינמון.

המרכיב העיקרי במוזלי הוא שיבולת שועל, דגן בעל 
ערך תזונתי גבוה, עשיר בחלבון, ברזל, סידן, מגנזיום 

וחומצה פולית, וכן עשיר בסיבים תזונתיים המסייעים 
לעיכול ולתחושת שובע.
כשרות בד"צ חתם סופר.

מחיר:  15 ש"ח לשקית של 600 גרם

קארין אהרוןצרכנות
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ספרים לגן ולכיתות א-ב
מומלצי משרד החינוך והאוניברסיטה העברית

www.oferbooks.co. i l

טל: 03-6875487
ניתן להגיע בתיאום מראש

קיימים גם בכריכה קלה, קשה ומנוילנת

ברחוב קלישר 30 פתח תקווה (על יד הדואר)
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שליחת מודעות לוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

מורים פרטיים

יסודי,   בבי"ס  מנוסה  מורה 
פרטיים  שיעורים  מעבירה 
בכל  א-ו  כיתות  לתלמידי 
המקצועות. כולל הוראה מתקנת 
מגיעה  וכתיבה.  קריאה  וחיזוק 
לשיעור:  מחיר  התלמיד.  לבית 

.₪ 100
ריקי: 058-5006568

בעל  למתמטיקה,  פרטי  מורה 
ובעבודה  בהוראה  ניסיון 
אריאל. באוניברסיטת  כמתרגל 

הגילאים:  לכל  שיעורים  מעביר 
יסודי, חטיבה, והכינה לבגרויות, 
לבית  מגיע  וסטודנטים.  מכינה 

התלמיד.
יניר: 054-9414411

תלמידה חרוצה עוזרת בשיעורי 
לילדי  למבחנים  חזרה  הבית, 
תוצאות  והחטיבה.  יסודי  בי"ס 

מובטחות. 
פרטים: 054-4459702

במתמטיקה  פרטיים  שיעורים 
מעולה  מורה  סבירים,  במחירים 
תעודת  בעלת  בתחום  ומנוסה 
מלמדת  מתמטיקה.  הוראת 
בפתח  ותיכון  חטיבה  תלמידי 

תקווה בביתכם או בביתי. 
ליאת: 054-6661813

מהנדסת חשמל מצטיינת, בעלת 
סבלנית  אחראית,  מוכח,  ניסיון 
שיעורים  מעבירה  ומקצועית 
בליווי  במתמטיקה  פרטיים 
אישי וצמוד לכל הגילאים ולכל 
במתן  רב  ניסיון  בעלת  הרמות. 
הרבה  הגילאים,  לכל  שיעורים 

להצלחת  והשקעה  מוטיבציה 
התלמיד/ה. מחירים נוחים. 

עמית 054-6600320

דרושים

שני  להוצאת  מטפלת  דרושה 
בין  וטיפול  ילדים  מגני  אחים 
חובה-  .14:00-17:00 השעות 
רישיון  בילדים,  בטיפול  ניסיון 

ורכב.
לפרטים: 050-9876609

 4 בת  לילדה  סטודנטית  דרושה 
לעזרה  קלים  דיבור  קשיי  עם 
בדיבור.לפעם או פעמיים בשבוע 

בביתנו בשכונת כפר גנים. 
לפרטים: 054-4457352

 Isra-Asset" התיווך  למשרד 
סוכני  דרושים  פתח-תקווה" 
ניסיון,  בלי  או  עם  נדל"ן 
מאתגרת  בקריירה  המעוניינים 
 Isra-Asset רשת  ומתגמלת. 
הכשרה  ייחודית,  מספקת שיטה 
ותמיכה.  ליווי  מקצועית, 
לרווחים,  אדיר  פוטנציאל 
בפריסה  לרשת  השתייכות 

ארצית.
לפרטים: 054-9000525

מוטיבציה  בעלי/ות  אתם/ן  אם 
הנדל"ן,  בתחום  להצליח  ורצון 
לאקסלנד  איתנו!!  מקומכם 
איש/ת  דרוש/ה  נדל"ן  שיווק 

מכירות. לא נדרש ניסיון קודם
לפרטים: 054-8801011

עסקים ועצמאים
גיהוץ מהבית ועד לבית-כ-

5 ש"ח לפריט.

והחזרתם  הבגדים  איסוף 
בתוספת תשלום.

לפרטים: 052-7127958
להודעות: 050-8532620

הלקוח!  בבית  ראייה  בדיקות 
לראיה  וקליניקה  אופטיקה 
תיקונים  ראייה  בדיקות  ירודה, 
והתאמת משקפיים. מולטיפוקל , 
ביפוקל, משקפי קריאה ואביזרי 
מחירים  נוספים.  ירודה  ראיה 

ושירות ללא תחרות
לפרטים: 052-3515400

זוגית  אישית  מטפלת 
של  נסיון  בעלת  ומשפחתית, 
ארוך  או  קצר  לטפול  שנים.   20

מועד. במחיר סביר.
לפרטים: 054-7936009

מטפלות ובייביסיטר

מנוסה  ובייביסיטר  סטודנטית 
תשמח לשמור על ילדך. 

לפרטים: 050-3387700 

 14 של  ניסיון  בעלת  מטפלת 
וילדים  בתינוקות  לטיפול  שנים 
בכל הגילאים, אחראית, סובלנית 
צהריים,  ארוחת  ואוהבת.  חמה 
גם  פנויה  והפעלה.  עזר  שיעורי 

בשעות הערב והלילה
נאוה: 050-4459863

מטפלת )עדיפות למשרה מלאה( 
ילדים  להוצאת  אפשרות  כולל 
מהגן ועשיית עבודות בית קלות.
ניסיון  בעלת  ילדים  ל-3  אמא 
עשיר עם ילדים, אמינה, חרוצה 

ומסורה.
לפרטים: 052-7214466

נדל"ן
קרוב  בכץ!  עוצמה"-  "רימקס 
חדרים,   4 דירת  אורון.  למרכז 
סוכה  מרפסת  במיוחד.  מרווחת 
וחניה.  הורים.מעלית  יחידת    !

חניתה ילין 
לפרטים: 054-4723517 

03-9337985

* המודעות פונות לנשים
ולגברים כאחד.

רשת מוזס מגייסת 
למוקד המשלוחים החדש בפתח תקווה!

דרישות
לכניסה מיידית, אפשר גם ללא ניסיון!

עבודה במשמרות, כולל סופ"ש.
קו"ח:

jobs@mosesrest.co.il

העבודה הנה בסביבה נעימה וכוללת שכר נאה המורכב מבסיס ובונוסים. 
אין צורך בניסיון קודם- אנו מכשירים במקום!

המשרה מתאימה גם לאמהות כמשרת בוקר / לחיילים /ות משוחררים /ות ולסטודנטים /ות,
פרטים מלאים יינתנו בראיון, העבודה הינה בשעות גמישות.

למוקד המשלוחים החדש של רשת מוזס הנפתח בפתח תקווה

 דרושים /ות נציגים /ות!

לפרסום
בעיתון
התקשרו

050-5332540
צדוק בן משה

עיתון
כפר
גנים
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* המודעות פונות לנשים
ולגברים כאחד.

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
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*8188
משרד מכירות: משה סנה 2, פתח תקווה  |  שעות פעילות: א-ה 09:00-21:00

הנהלה ראשית: ז'בוטינסקי 7, רמת גן, מגדל משה אביב, ק. 52

מצטרפים לפרויקט המבוקש 
 

ומשתתפים 
בהגרלת פיאט 
500 חדשה!!!

ימי מכירות מיוחדים שאסור לפספס!
שישי 30.10 | 8:30-15:00   מוצ״ש 31.10 | 19:30-23:00

משה סנה 2, פתח תקווה

 HOME...  CAR...

 HOROWITZ

לגור בדירה
גדולה יותר
במחיר קטן יותר!

ההדמיה להמחשה בלבד
כולל מרפסת, מחסן וחנייה

1,570,000


