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ניקיוןאחזקהניהול
בניינים משותפים

ליהנות מאיכות חיים
               של מחלקה ראשונה...

054-2622216

דצמבר 2015 גיליון מס'  70  - 

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

איך אני יכול
להיות יותר מקובל?

חלק ראשון בסדרת כתבות
על מקובלות חברתית

שירן רובינשטיין | עמ' 18

עו"ד רהב עוז ׀  עמ' 8

קארין אהרון ממליצה 
על חמישייה מנצחת 

לכבוד החנוכה

בתמונה: רון עומר, עורך קולנוע וטלוויזיה מוכשר ׀ צילום: אמיר בן חיים

הורי בית הספר "אלימלך כנר" 
נפגשו לדיון בבית המשפט 
עם עיריית פתח תקווה

רון עומר, בנה של
הסופרת דבורה עומר,

 במפגש מרגש עם 
תלמידי "דבורה עומר" 
ובראיון גלוי לב קארין אהרון | עמ'  44

ענת זפרני |  עמ' 32

כפר גנים
  www.kfarganim.co.il

"אני
אתגבר"

עומר ז"ל דבורה 
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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,

חורף זה להתרוצץ במגפיים וללבוש מעיל, לקפוץ בשלוליות 
ולהתחבא מתחת למטרייה גדולה. כשהגשם מידפק על חלוני, 

עבורי זה הזמן להתחבא מתחת לשמיכת הפוך ולהפליג עם 
ספרים למחוזות אחרים. הייתי ילדה של פנטזיה. הספרייה 
הגדולה הייתה ביתי השני. צער מציף אותי כשאני נזכרת 

באותה הספרייה שכל כך שימחה אותי בילדותי. אני, שבחרתי 
לבנות את ביתי במרכז כפר גנים ג', לא זכיתי להעביר לבנותיי 
את חדוות הקריאה בספרייה. בילדות של בנותיי הספרייה אינה 

מזמינה, היא כבר פחות חגיגית וכל כך רחוקה... 
באותה הספרייה הקסומה של ילדותי, בקצה השמאלי ליד 

החלון, עמדו מדפי ספריה של דבורה עומר. קראתי אותם ברצף 
אחד אחרי השני. כשהיה מגיע ספר חדש לספרייה הוא היה 

מקבל מדף של כבוד ומקום מרכזי בהיכל הילדים. כשהצעתי 
לסיגלית הלל ירק, מנהלת החינוך היסודי בעיר, שבית הספר 

ייקרא על שמה של דבורה עומר, עוד לא יבשה הדיו על החלטה 
להקמתו. היה לי ברור שאם הערכים השזורים בספריה ילוו את 
חינוך בנותיי, זכיתי. החודש, ראיינה שירן רובינשטיין לכתבת 
השער את רון עומר, בנה של דבורה עומר ועורך קולנוע זוכה 
פרסים בזכות עצמו. אני מזמינה אתכם לקרוא את כתבתה של 

שירן ועוד כל טוב בגיליון חגיגי זה לקראת החנוכה.
              

                             
                             קריאה מהנה, 
                            אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com                    

דבר העורכת
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 *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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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

חודש עמוס 

סיור סגן שר הפנים 

בשבוע שעבר סייר בעיר סגן שר הפנים ירון מזוז. חבר המועצה 
רמי גרינברג ואנכי התלווינו לסיור, הצגנו את בעיית התנועה 
במערב כפר גנים ג בכלל, ובכיכר יפה נוף- העצמאות בפרט. 
ביקשנו שיופעל לחץ על מקבלי ההחלטות בעירייה להתייחסות 
הימנעות  תוך  בשכונה,  הפקקים  לנושא  ומקצועית  רצינית 

מהרס הקיים או סיכון חיי התלמידים. 

בשכונה,  ולתיכון  לחטיבה  השיבוץ  בעייתיות  הוצגה  כמו-כן, 
תוך שימת דגש על שיבוץ תלמידי בית-הספר "אלימלך כנר". 
והציגה את  "כנר", הצטרפה לסיור  הורי  חן שהרבני, מהנהגת 
הבעיות שהביאו למצב הזה, כולל הדיון שהתקיים בבית המשפט 

שבו טענה הרשות, כי מסמכי השיבוץ הכלל עירוני אבדו.

פיתוח כפר גנים ג

לאחר הקפאה של כשנתיים בעבודות הפיתוח, בשבוע שעבר 
במספר  פיתוח  עבודות  והחלו  הקרקע  על  עלו  הטרקטורים 
תוך  ראויה  התקדמות  שתחול  תקווה  כולי  בשכונה.  מוקדים 
נאותו  הקשבה לצרכי התושבים. מאז ומתמיד בכירי העירייה 
להקשיב לצרכי הציבור, אך לדאבוני, בתקופה האחרונה  נעשים 
טעויות  נעשות  כך  התושבים.  לרחשי  הקשבה  ללא  הדברים 
רבות שפוגעות באיכות החיים ומובילות לכעס כלפי הרשות. 

עוד  הדרך  הפיתוח,  בנושאי  תזוזה  לראות  שמתחילים  למרות 
ארוכה. עיקר הבעיה היא הגירעון הענק שהולך ותופח בעירייה 
בעקבות תקצוב של מעל 1000 עובדים חדשים ומניעת תכנית 
הבראה )ההערכה היא שהעלות לקופת העירייה מסתכמת בסך 

של 200 מליון - 300 מליון ש"ח לשנה(.

גירעון זה בתקציב גורם לקיצוצים נרחבים בכל אגפי העירייה, 
כמו קיצוץ חריף בתקציבי הניקיון, החינוך ועוד. תמוה בעיניי 
ממש  הנרחבים,  הקיצוצים  אף  כשעל  הלקוי,  העדיפות  סדר 
לאחרונה השיק ראש העירייה תוכנית גרנדיוזית לבניית אגם 

מלאכותי בעיר ...

לפעולה  מתארגנות  תושבים  שקבוצות  אציין  רבה  בגאווה 
בהתנדבות בנושאי השכונה כמו פיתוח, תנועה, בטיחות ועוד. 
בעיקר  לטיפול,  נושאים  בהעברת  התקדמות  חלה  כך  מתוך 
מבצעי  לקיום  השכונה  ועד  לוחץ  זה  בתחום  בטיחות.  נושאי 
אכיפה בנושא החניה בשכונה, במיוחד במוקדי סכנה כמו בתי-
ספר ומרכז השכונה באזור קניון גנים. קחו זאת לתשומת לבכם 

והמנעו מחניה כפולה או מחניה באדום לבן.

אמנת שירות לתושב- הצעה לסדר במועצה

מתחייבת  לתושב, שבה  שירות  אמנת  קיימת  הערים  במרבית 
לסדר  העליתי  התושב.  בפניית  הטיפול  זמן  לפרק  העירייה 
במועצת העיר הצעה לאמנת שירות לעיר פתח-תקווה. המחשבה 
מאחורי האמנה היא, שהתושב אינו שונה מאחרון הלקוחות בכל 
עסק שבו הוא משלם תמורת שירות, ומאחר שהתושב משלם 
תמורת שירותים עירוניים, ראוי לתת לו שירות הולם תמורת 

כספו.

במפגעים  שוטף  וטיפול  העירייה  של  יעיל  שירות  כמו-כן, 
יוצרים הרמוניה עם התושב: למשל, ניקיון רחוב מביא לשמירה 

על הניקיון מצד התושב, שחש אי נעימות ללכלך רחוב נקי.

במצב השורר היום, תושב שמתקשר למוקד אינו יודע בוודאות 
אם פנייתו תטופל ומתי.

אמנת שירות, תחייב את אגפי העירייה ללוחות זמנים לטיפול 
שהאגפים  כך  זאת  לתקצב  תאלץ  העירייה  ובעיה.  בעיה  בכל 
למוקד  שיתקשר  ותושב  לאמנה,  בהתאם  מענה  לתת  יוכלו 
ידע בוודאות שהמוקד העביר את פנייתו לאגף המתאים ויוכל 

לעקוב אחר הטיפול בפנייתו.

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

צדוק בן משה על הפגישה עם סגן שר הפנים 
ירון מזוז, על התחדשות עבודות הפיתוח 

בשכונה ועל אמנת השירות לתושב שהעלה 
לסדר במועצת העיר 



www.kfarganim.co.il5עיתון כפר גנים  גיליון 70  דצמבר 2015 

עם הצלחה לא מתווכחים.

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

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 

במייזנר דירת 4.5 חד' 
ק"2, מרווחת, שקטה, 

מחסן וחניות

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

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

ו-2 חניות

במסקין עורפית! 
דירת 5 חד', מושקעת, 

ק"3, מרפסת סוכה 
מלאה, מחסן

ביהלום דירת 4 חד' 
ק"3, משופצת,                                                                            

מעלית וחניה

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

ק"4 

נמכרה השבוע!

נמכרה השבוע!

כפר גנים ג'כפר גנים א'כפר גנים ג'

כפר גנים ג'כפר גנים ב'כפר גנים ג'

אבי חדד
050-6309521

כפר גנים ג'

מוטי שוק 
052-2730377

כפר גנים א'

כפר גנים א'
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שגיא קורן נבחר לתפקיד 
יו"ר ועד גני הילדים

בבחירות שהתקיימו החודש לוועד גני הילדים 
העירוני בעיר, קיבל שגיא קורן, תושב כפר גנים ג', 

את מירב הקולות ויוביל השנה את הוועד

שגיא קורן יו"ר ועד גני הילדים
 • אורנית ארביב

שגיא קורן, יו"ר ועד גני הילדים העירוני הנבחר הוא תושב 
כפר גנים ג', נשוי ואב לשלושה ילדים, איתי בן החמש בגן 
בת  וטליה  פרטי  בגן  וחצי  שנתיים  בת  יעל  "חופית",  חובה 
חודש. קורן הוא יהלומן, בוגר תואר ראשון במדעי המדינה.  
בבחירות שהתקיימו החודש בבית הספר "הוברמן" נבחר קורן 
)35( להחליף את יניב חליבה, שכיהן שנתיים בתפקיד היו"ר 
והוכיח שתפקיד זה אינו ייצוגי בלבד, אף שנעשה בהתנדבות, 
שנתיים  "אחרי  רבה.  השקעה  ודורש  משמעותי  הוא  אלא 
בוועד  ולצדוק בן משה  לדורית מנסור  וסיוע  הגנים,  בוועדי 
להיות  צריך  לשנות  שכדי  הבנתי  חינוך,  בענייני  השכונה 
קרוב למוקדי ההשפעה בעיר. ומבחינתי, זה בוועד הורי הגנים 

העירוני".

מה תרצה להוביל בשנה זו?

"לאחר שאלמד את התפקיד, אשמח לשדרג את הצהרונים על 
מגוון הנושאים הכרוכים בכך. ארצה לראות שיפור בפיקוח 

על הגנים בכלל ונושא התחזוקה בפרט". 

מה עמדתך בנושא חול בגנים? 

של  החלטה  שעברה  בשנה  התקבלה  בגנים  החול  "בנושא 
לוודא  יש  הגנים.  ולחצר  לחול  תחזוקה  תנאי  ועדה שקבעה 
שהיא אכן מיושמת ושיש פיקוח הדוק על החול. ואם זה לא 
מתאפשר, אז ביחד עם העירייה אבקש לבחון דרכים לשנות 

את מבנה החצר שבתוכו נכלל גם החול".

מה עמדתך בנושא יום שני ללא בשר?

בשר.  ללא  שני  יום  את  ההורים  עלינו  לכפייה  מתנגד  "אני 
אני מציע שהעירייה תפנה בתחילת השנה להורים ותציג את 
התוכנית שלה ואת המנות ללא בשר. ואם ההורים בכל גן ירצו 

אז יזמינו להם מנות ללא בשר לפי בקשתם" .

מה עמדתך בנושא הצהרוניות וליול"א?

שזה  ירגישו  שהורים  הצהרוניות.  את  לשפר  וצריך  "אפשר 
פחות בייביסיטר, אלא המשך חינוכי לפעילות הגן. כמו כן, 
שיפור במתכונת הקייטנה בצהרון, בעיקר בשעות הפעילות 
)יום  יול"א  על  חיוביות  תגובות  שומעים  כולנו  והימים. 
לימודים ארוך(. אלמד את הנושא לעומק, אשמע את עמדת 
העירייה, ונפעל ביחד עם העירייה, לעבור למתכונת יול"א או 

להמשך שיפור הצהרונים בעיר".

כיצד ניתן לפנות אליך לסיוע ובאילו נושאים?

"ניתן לפנות אליי בכל נושא שקשור לגנים, מבעיות אישיות 
 sagikorn4@gmail.com באימייל:  כלליות.  בעיות  ועד 

ובטלפון 054-3979096".

עם  מלא  פעולה  בשיתוף  לפעול  "ברצוני  לסיכום:  משפט 
העירייה וההורים, וביחד נעשה רק טוב לילדי הגנים ונשאף 

תמיד להתקדם קדימה ולשפר". 

. . ן המצלמה. נתפסו בעי
ברכות לתלמידי שכבת ב' 

בבית ספר "הדר" 
לרגל קבלת ספר התורה 

הטקס נחגג ברוב הוד והדר בית הכנסת "מוריה". 
התלמידים צעדו לבית הכנסת תחת חופה ובליווי 

כליזמרים. שולחן השבת היה מקושט בעוגות 
מעוצבות בדגמי ספר תורה מעשה ידיה להתפאר 

של יפית דוד אמא של דנה וליבי מב'3
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טלפון להזמנות: 03-7788780

אפוי באהבה

מתקרר... מתחמם... חם

25 ₪עם תוספותאדמהתפוח 
אישיתבהתאמה סלט

₪ 29

מרק
₪ 12

       משלוחים חינם מעל 50 ש”ח

קניון גנים - הקומה העליונה

הגענו לכפר גנים

כשר בהשגחת הרבנות פתח תקווה בס”ד

*המנות שלנו ללא גלוטן, פרט ללחמניה המוגשת עם הסלט.

פיצאדמהמפתיעה -שלנו במנה את הטעמים בואו לגלות
₪ 20
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מדור חינוך

תלמידי בית ספר "דבורה עומר" העניקו 
חבילת "פינוקים" לשוטרים שהגיעו לבית 

הספר למפגש מרגש

הורי ביה"ס "אלימלך כנר" נפגשו לדיון 
בביהמ"ש עם נציגי העירייה ודרשו חשיפת 
מסמכי הוועדה לשיבוץ תלמידי בתי הספר 

היסודי לחטיבות. עמדת הרשות הייתה 
בלתי צפויה

את  ולהעריך  להוקיר  ראוי  בשגרה,  מאשר  יותר  אלו,  בימים 
פועלם ואת מסירותם של כוחות הביטחון.

ביום שישי 20.11.15 נערך מפגש מרגש בין שוטרי תחנת פתח 
עברו  השוטרים  הספר.  בית  תלמידי  לבין  שרון  במרחב  תקווה 
בכל הכיתות, שוחחו עם התלמידים שהגישו להם חבילת פינוקים 
התרגשו  מצדם  הילדים  ותודתם.  הערכתם  את  הביעו  וכמובן 
וטוב  נדיבות  בזכות  זאת התאפשר  כל  ושמחו מאוד מהמפגש. 

ליבם של קהילת בית הספר.

מי ייתן ונדע ימים רגועים ושלווים.

שיבוץ  את  שבחנה  שיבוץ  ועדת  פעלה  הקודמת,  ברשות 
תלמידי בתי הספר היסודיים בעיר לחטיבות השונות והעבירה 
המלצתה לעירייה. תקופה ארוכה שהורי ביה"ס "אלימלך כנר" 
מבקשים מהעירייה לראות את הדו"ח שהיווה בסיס להחלטה 
באיזו חטיבה בעיר ישובצו התלמידים. בבסיס הדרישה עומדת 
ובהווה  הטענה שהעירייה לא הקדישה מחשבה עמוקה בעבר 
כי  נראה  למעשה,  לחטיבה.  "כנר"  תלמידי  לשיבוץ  באשר 
הנוכחית  הרשות  הספר.  בתי  ללחצי  בהתאם  פעלה  העירייה 
לאחרונה  דו"ח  באותו  ודנו  שבו  שהם  טענו  החינוך  ומשרד 
תלמידי  הקודמת.  הרשות  שהגיעה  המסקנה  לאותה  והגיעו 

"כנר" לחטיבה מחוץ לשכונה.
לפיכך, ההורים הגישו לעירייה בקשה לחשיפת המסמכים, אך 
הרשות סירבה לבקשה והורי בית הספר הגישו עתירה לחשיפת 

המסמכים לפי חוק חופש המידע. 
ב 15.11.15 הגיעו הורי תלמידי ביה"ס "כנר" לדיון שהתקיים 
נציגי  הצליחו  המשפט  בבית  בלוד.  המחוזי  המשפט  בבית 
מוחלט  בניגוד  בפליאה.  גבה  להרים  לשופט  לגרום  הרשות 
לא  כלל,  מסמכים  שאין  הרשות  טענה  קודמות,  טענות  לכל 
פשוט  הוועדה,  של  מסכם  דו"ח  לא  לרפואה,  אחד  פרוטוקול 
כלום. כלל הנוכחים באולם היו המומים, וכך גם השופט שתהה 
כיצד ייתכן שרשות מתנהלת בניגוד גמור למנהל תקין, ללא 

פרוטוקולים, ללא דו"חות, המלצות ועוד.  
במצב שבו טוענת רשות שאין לה מסמכים, מתייתרת העתירה. 
משיקולים משפטיים, המליץ השופט למשוך את העתירה ללא 

הוצאות וכך היה.
הורי "כנר" בוחנים את המשך המאבק המשפטי, תוך מתן דגש 
תיכון,  תחילה  להיבנות  עתיד  רוזמרין  העובדה שבמתחם  על 
ולא בית ספר שש שנתי. לשאלות מתי תיבנה חטיבה במתחם 
הספר  בתי  של  דינם  יהיה  ומה  בחטיבה  ישובץ  מי  רוזמרין, 

הצומחים בקשר לשיבוץ לאותה החטיבה, ימים יגידו.

 

•  ג'ניפר אלמוג- רכזת קשרי קהילה
• עו"ד רהב עוז יו"ר הנהגת הורי כנר

"יש הנותנים בשמחה 
והשמחה שכרם" )חליל ג'ובראן(

הורי ביה"ס "כנר" והרשות 
נפגשו בבית המשפט

בממ"ד כפר גנים חוגגים את 
ראש חודש כסלו

לכבוד ראש חודש כסלו, לבש בית החינוך 
אווירה של חג ולצלילי המוזיקה חילקה 

ליאת המנהלת לכל תלמיד שנכנס בשער 
בית הספר סופגנייה מתוקה

. . ן המצלמה. נתפסו בעי
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אופטיקה וקליניקה לראיה ירודה

היי אופטיק

'highoptic'

 חדש בארץ! 
ez read

המאפשר לקרוא ספר
בהגדלה בטלויזיה / מחשב

(לבעלי לקויות ראיה)

רח' ההסתדרות 14, פתח תקוה
 לייעוץ ע״י צוות המומחים התקשרו עכשיו! 03-6036011

מבחר מותגי שמש וראיה
במבצעי סוף שנה!

חושב שראית הכול?

עדשות 
מולטיפוקל

יפניות
משקפי

ראיה / שמש

 40% הנחה
עכשיו 

במחירי היכרות

משקפי שמש
פולרואיד
לילדים 

₪ 49 
רק ב-

₪ 20 
רק ב-

₪ 949 
רק ב-

כולל מסגרת
כולל ציפוי 

אנטי ריפלקס
*מסגרת עד 399  4/2  

אינדקס 1.5

 לחידוש 
רשיון נהיגה 

חדש! 
מבצע!

מבצע!
מבצע!

מבצע!

העמיד בעולם 
בפני שריטות

משקפי ראיה 
מולטיפוקל

בדיקת
 טופס ירוק 
ממוחשבת

החל מ-49 ₪

זכוכיות מגדלת
מקצועיות

בעלות ציפוי ה-
 long life 

בד
בל

ה 
שב

מח
לה

ה 
מונ

הת
*
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בעל הדירה תפס את 
הפורץ, המשטרה שחררה

ביום חמישי 15.10.15 בשעה חמש אחר הצהריים, חזר אהרון )שם 
בדוי( מהעבודה. הוא לא היה צריך להוציא את המפתח, מאחר 
שמשקוף הדלת היה מפורק. מיד הבין שמדובר בפריצה. כשנכנס 
מצא שני לומים שהשאירו הפורצים, את כל הבית הפוך וכספת 
מרוקנת בחדר השינה. המקרה דווח למשטרה, אבל אהרון החליט 
ורעייתו אסתר )שם בדוי( צפו בצילומי  הוא  ולחקור.  להמשיך 
מצלמות האבטחה של הבניין וזיהו ביום הפריצה שלושה גברים 
לא מוכרים בלובי. פניהם לא נגלו, אך הופעתם נחרתה בראשם.

שבוע לאחר הפריצה הופיעו שני גברים בלובי הבניין, "כנראה 
כדי לנטרל את המצלמות," אומרת אסתר. אחד מהם לבש בדיוק 
אותם בגדים שלבש החשוד שנראה בצילומים. אהרון זיהה אותו 
מיד, הצמיד אותו בכוח לקיר ושאל למעשיו בבניין. הבחור השני 
ברח. החשוד הודה בפריצה וטען בחוצפתו, "חשבנו שיהיה לכם 
יותר... לא היה מעניין אצלכם." השיחה לא הוקלטה. עד הגעת 
המשטרה, החזיק אהרון את הפורץ במרפסת ביתו. בזמן הזה ניסה 
בדרך.  שהמשטרה  ידע  לא  הוא  ומתן.  משא  עמו  לנהל  הפורץ 
כשהגיעו השוטרים הם צפו בצילומי האבטחה ולקחו את החשוד 

לתחנת המשטרה. 

אסתר.  מספרת  הזה,"  הסיפור  כל  בתוך  חשוד  אחד  פרט  "יש 
"בעלי קבלן. כחודש לפני הפריצה ניגש אליו בחור צעיר וביקש 
התקרב  הבחור  מרחמים.  לעבודה  אותו  קיבל  הוא  עמו.  לעבוד 
והתחבר אליו, אך לאחר כמה ימים הודיע במפתיע שהוא מסיים 
לעבוד עמו. הם נשארו בקשר וכשבעלי סיפר לו על הפריצה הוא 
יותר מדי, במיוחד כששמע על הצילומים.  שאל הרבה שאלות, 
הוא הציע לבעלי לשלוח את חבר שלו, שיעבוד אצלו במקומו. 
וכך החל משה )שם בדוי( לעבוד איתו. וגם משה, שעבד רק כמה 
ימים, שאל יותר מדי שאלות על הפריצה. אותו משה היה איתו 

כשהוא תפס את הפורץ בלובי ועלה איתו הביתה."

 הוא עזר לו לתפוס אותו?

"בעלי איש חזק, הוא השתלט עליו לבד. המוזר הוא, שהוא אמר 
לבעלי לא לקרוא למשטרה, וכשהיו במרפסת, ביקש ממנו ללכת 
הפורץ.  עם  לבד  להישאר  רצה  כאילו  מהרכב,  סיגריות  להביא 
הזה  המשה  ואת  הפורץ  את  השאיר  ולא  מוזר  שזה  חשב  בעלי 
ירד  משה  בסוף  בחדר.  הילדים  עם  סגורה  כשאני  שלנו  בבית 
להביא סיגריות ובדרך ביקש מהשכנה לא לצלצל למשטרה, הוא 
לא ידע שהיא כבר צלצלה... כשהמשטרה הגיעה ולקחה עדויות, 
הוא יצא לדבר עם בעלי במרפסת וביקש שיעצור את העדויות 
כי הוא בטלפון עם הבחור שעבד אצל בעלי קודם והוא דיבר עם 

הפורצים, שרוצים לנהל משא ומתן."

קשורים  בעלך  אצל  שעבדו  האלה  שהשניים  ספק  אין  אז 
לפריצה... 

בחוליה  כנראה  מדובר  מודיעין...  אספו  הם  מקרי,  לא  "זה 
לא  וזה  ומתן,  למשא  יסכים  שבעלי  בטוחים  היו  הם  מאורגנת. 
קרה. המשטרה עצרה את משה ואת חברו, את הבחור שבעלי תפס 
ואת זה שברח ושניים נוספים. באותו לילה לא הצלחתי להירדם, 
פחדתי שישלחו אלינו חברים שלהם. פחדתי להישאר לבד בבית, 
סגרתי תריסים, דלתות, הכול. התחלתי לפחד ממראות, בהיתי 

בדלתות... עד היום אני לא רגועה."

ואיך העניין הסתיים?
כאילו  מזה  ויצאו  הפלילי  בתחום  חזק  דין  עורך  לקחו  "הם 
מהמשטרה  מכתב  קיבלנו  הפריצה  אחרי  חודש  קרה.  לא  כלום 
שהודיע שהתיק נסגר מחוסר ראיות. הרגשנו שכל המאמץ שלנו 
ולתפוס  האמת  את  לגלות  כדי  והסתכנו  התאמצנו  לשווא.  היה 
עדיף  אולי  ושוחררו.  המשטרה  של  בידיים  שהיו  הפורצים  את 
להישאר אדיש ולסמוך על הביטוח. זה מקומם. אבל מצד שני, 

לפחות גרמנו להם לפחד..."

שום דבר לא מכין אותנו לרגע בו ניכנס 
הביתה ונמצא ספה הפוכה, כיסאות 

זרוקים, ארונות בגדים שכמו הקיאו את 
כל תכולתם, קופסאות תכשיטים ריקות, 

בלגן. למרבה הצער, זה מה שנגלה 
החודש לעיניו של אהרון, כשחזר אל דירת 

הפנטהאוז שלו בכפר גנים ג'. שום דבר 
לא הכין אותו לכך שיתפוס את הפורצים, 
ושום דבר לא הכין אותו לכך שהמשטרה 

תשחרר אותם

• אורית צמח
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www.doronadlan.co.il  

  

בבלום 5 חד' ק.7, מ. סוכה, 
3 כ"א, 2 דירות בקומה    

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.1 בבן גוריון ערפית, 
2 מרפסות, 2 חניות ומחסן    

  ד.גג 5 חד' בעצמאות, מ.סוכה 
31 מ"ר, 2 חניות ומחסן 

  בבנין חדש ואיכותי                                              

ברח' מסקין                                               

דירות 5+ 6+ דופלקס                                                 
מפוארות ומאובזרות                                                

כולל דירה לדוגמא                                                

אכלוס מתוכנן: 2.16     

לקבלת ייעוץ
מקצועי ואובייקטיבי

אני לרשותך בטל‘: 054-4404286
דורון קורן

משרד דורונדל"ן – המשרד 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

מוכרים/קונים בכפר גנים ג'? 
הכתובת שלכם היא משרד דורונדל"ן שבקניון גנים

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

נמכר נמכר נמכר 

להשכרה
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העכבר והסנאי

מתגוררת  קטן  בבית  קטנה,  בעיר 
ילדים.  ושני  אבא  אימא,  משפחה: 
מול הבית הקטן ניצב עץ אלון גדול 
הסנאי.  סאני  בכיף  מתגורר  ובו 
מתגורר  הבית  של  החשוך  במרתף 
בני  עם  הקטן  העכברון  בארי 

משפחתו.
סאני, כשמו כן הוא, נהנה מהשמש 
הילדים  ואוהב.  חם  ומיחס  בחוץ 
אותו  מלטפים  אותו,  מאכילים 
בארי,  היפה.  מזנבו  ומתפעלים 
לעומת זאת, מתחבא במרתף החשוך 
ויוצא לחפש אוכל רק בלילות. כשהוא רוצה לצאת, אמו מזהירה 
אותו שאנשים לא אוהבים עכברים ופוחדים מהם. עונה לה בארי: 
"זה נשמע ממש מוזר, הם אוהבים סנאי ופוחדים מעכבר? תראי 

כמה הסנאי ואני דומים, אפשר לחשוב שאנחנו תאומים!" השניים 
מחליטים לערוך ניסוי שאת תוצאותיו תגלו אם תקראו!

לספרות,  וד"ר  סופר  בן-דוד,  מישקה  של  הראשון  הילדים  ספר 
עוסק בשאלת האחר והשונה ובדעות קדומות. דרך המפגש בין 
כי  ביניהם על השוני, אנו מבינים  שני בעלי חיים שרב הדמיון 
היא  בשוני  ההתמקדות  וכי  בנו,  תלויה  להתמקד  במה  הבחירה 
דומים  חיים  בעלי  שני  הצבת  מעוותת.  ואף  שרירותית  לעיתים 
מקומו  את  להבין  לילד  מסייעת  לחלוטין  שונה  אליהם  שהיחס 
ולשנות דעות קדומות שאין  כמתבונן ואת כוחו לחשוב בעצמו 

להן בסיס אמיתי.
)כמוני(  מבוגרים  גם  אך  א-ג,  ולכיתות  גן  לילדי  מיועד  הספר 
יכולים ליהנות ממנו מאוד. הטקסט כתוב יפה ופשוט, כך שגם ילד 
בראשית קריאה יוכל לקראו בעצמו ללא קושי. חלק מהספר כתוב 
בחרוזים וכמובן מלווים אותו איוריו היפהפיים של מישל קישקה.

קריאה מהנה! 

למה אנשים אוהבים סנאים ופוחדים מעכברים? מהו אותו גורם שדן את האחד לחיי חופש 
ושפע ואת האחר לחיי מחסור ומסתור? ספר הילדים הראשון של מישקה בן-דוד עוסק 

בקבלת האחר ומומלץ גם למבוגרים

אורית צמחמדור ספרות

סיפורי רחוב 
בר ולירי נסעו לתערוכת "סיפורים 

שמספר לי הרחוב" במוזיאון הילדים 
וחזרו לספר ולהמליץ

 • בר ולירי ארביב- כיתה ב'
    ביה"ס דבורה עומר

ציירתם פעם על הרצפה במוזיאון?! אנחנו כן !  מכירים את 
האנשים שמתחפשים לפסלי ברחוב?! אנחנו כן!  הכרנו אותם 
בתערוכה חדשה לילדים, במרכז "בגובה העיניים" שבמוזיאון 
הילדים בחולון. בכניסה לתערוכה פגשנו את צליל חן, ילדה 
שגרה בבית שברחוב שהמציגים במוזיאון. היא לקחה אותנו 
לסיור בכיכר העיר, שם פגשנו שחקן, שהציג תאטרון רחוב 
בשיתוף הקהל ובר אפילו השתתפה. משם למדנו על גרפיטי 
כך  אחר  האומנים.  ועל  ברחוב,  הקירות  על  ציורים  שאלו 
המשכנו לחדר בו יצרנו בעצמנו אומנות רחוב! כמו שאנחנו 
עושות בגינה בשכונה שלנו, כך גם במוזיאון ציירנו עם גירים 
על הרצפה. ואז פגשנו את הפסל החי, שחקן שהתחפש לפסל 
ובר התנדבה להחליף אותו והלבישו אותה כמו פסל, אי אפשר 
הצליחה  ובר  אותה  להצחיק  ניסתה  לירי  אותה!  לזהות  היה 
בתפקיד ולא זזה! לבסוף הלכנו לחדר מחשבים שהמחשבים 

בו נראים כמו עמדות ציור ויצרנו גרפיטי משלנו. 

אנחנו ממליצות לכל הילדים ללכת לבקר בתערוכה נהנו מאוד 
ולמדנו ליהנות מהאומנות ברחוב. 

ועוד סוד קטן- בתערוכה פגשנו את גיל עומר שהוא המנכ"ל 
דבורה עומר, על שמה קרוי בית  וגם הבן של  של המוזיאון 
הספר שלנו. סיפרנו לו שאנחנו תלמידות בבית הספר והוא 

מסר ד"ש למירב המנהלת.

התערוכה בחסות חברת נירלט
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שחר זמלר, עו"ד ומגשר

ביטוח אופנועים - מלכודת דבש!
על רוכבי האופנועים והקטנועים, שמחפשים להוזיל את מחיר התשלום לביטוח 

חובה בכל דרך אפשרית, לדעת שבשום אופן אסור לרכוש פוליסה עם מרכיב 
השתתפות עצמית 

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

האם ייתכן, שמאחר שביטוח החובה לרוכבי אופנועים וקטנועים 
ללכת  החליטו  הביטוח  חברות  הדעות,  לכל  ומופרז  מאוד  יקר 
ביטוח  פוליסת  ברכישת  גדולה  הנחה  לנו  ולהעניק  לקראתנו 

החובה? 
משתמשות  שוב  הביטוח  שחברות  אלא   - שלא!!!"  זהו,  "אז 
על  עתק  סכומי  לכיסן  לשלשל  כדי  שיווקיים",  "בתרגילים 

חשבוננו.

במה מדובר?
סוכני הביטוח מציעים לנו "עסקה מהסרטים" - פוליסה מוזלת 
בכ– 20% ממחיר הפוליסה הרגילה )כ– 1,000 ₪ הנחה בממוצע(. 
בפוליסה המוזלת אנו חותמים על רכיב השתתפות עצמית עד 
לגובה של 25,000 ₪ פיצוי בגין נזק שאינו ממון )כאב וסבל(, ועל 

7 ימי היעדרות ראשונים מעבודה בגין מחלה.

מהי אותה השתתפות עצמית?
)תאונת  ביטוח  מקרה  שבקרות  משמעה  עצמית,  השתתפות 
דרכים(, לא נקבל פיצוי עד לסכום של 25,000 ₪ הראשונים. כמו-
כן, לא נקבל החזר כספי עבור אובדן 7 ימי המחלה הראשונים 

שבהם נעדרנו מהעבודה.
לדוגמה – אם החלקנו עם האופנוע ונפצענו בפגיעות שמזכות 
אותנו בפיצוי של 24,000 ₪, חברת הביטוח לא תשלם לנו אפילו 

שקל אחד!

איפה המלכודת?
קלות,  תאונות  הן  אופנוע/קטנוע  של  דרכים  תאונות  לרוב, 
תוצאה של החלקה או של נפילה, והפגיעות אינן מותירות נכות. 
עם זאת, חברות הביטוח מפצות את הנפגעים בגין תאונות אלו 

באלפי שקלים, פעמים רבות גם ב-22,000 ₪ - 24,000 ₪.
מרכיב  עם  חובה  ביטוח  פוליסת  רכשנו  אם  זאת,  לעומת 
הסכמנו בעצם לוותר על סכום הפיצוי עד  השתתפות עצמית, 

לגובה של 25,000 ₪ ועל הפיצוי בגין 7 ימי המחלה הראשונים.
פיצוי  כדי להפסיד סכום  מספיקה תאונה אחת  פשוט,  בחישוב 

השווה לכ– 20 שנות הנחה בדמי הביטוח...

רוכבי אופנועים, בשום אופן אל תתפתו לרכוש פוליסת 
ביטוח חובה עם מרכיב השתתפות עצמית, שכן זוהי 

מלכודת דבש של חברות הביטוח!

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



עיתון כפר גנים  גיליון 70  דצמבר 2015 14

קוסמטיקה רפואית 

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

נעמי עזר 

למה לי איפור קבוע?
כיצד תוכלי להיראות מטופחת תמיד, גם בשבת 
ובחג? נעמי עזר מסבירה ומכירה לך את הטרנד 

החם להדגשת ריסים
הנשים של היום הן נשים עסוקות; משלבות חיי זוגיות ומשפחה 
להן  שחשוב  גיל,  בכל  נשים,  חברה.  וחיי  קריירה  ניהול  לצד 
להיראות מטופחות בכל שעות היום, אבל אינן יכולות להקדיש 

לכך זמן רב. 
איפור קבוע מאפשר לך להיראות מטופחת בכל שעות היממה, 
משקפיים  לבעלות  יעיל  פתרון  מהווה  הוא  ובחג.  בשבת 
בפנים,  א-סימטריה  או  פגמים  לבעלות  להתאפר,  שמתקשות 

לסובלות מאלרגיות לחומרי איפור ולסובלות מהזעת יתר.
באמצעות  לעור  פיגמנט  בהחדרת  משתמשים  קבוע  באיפור 
מחט, הוא דורש מיומנות גבוהה ומחזיק מעמד עד שלוש שנים 

)תלוי משתנים שונים(.

< הדגשת תווי הפנים 
מאופר  ולא  טבעי  מראה  לפנים  משווה  שלך,  היופי  הדגשת 
יחזיקו  ולכן  עדינים,  הגוונים  זו  בשיטה  לגברים.  גם  ומתאים 

מעמד פחות מאשר באיפור מלא.

< איפור קבוע מלא
איפור קבוע מלא מתבצע במטרה לעצב, לשפר ולתקן פגמים 
זו  בשיטה  מאופר.  מראה  לשוות  כדי  או  בפנים  וא-סימטריה 
יותר מאשר  זמן ארוך  ולכן מחזיקים מעמד  בולטים,  הגוונים 

בשיטת הדגשת תווי הפנים.

< איפור גבות קבוע בשיטת שערה-שערה
טכניקה שמאפשרת החדרת פיגמנט לגבה באופן שיוצר אפקט 
של שערות גם בגבה דלילת שיער, והתוצאה היא עיצוב גבה 

מושלם וטבעי.

< הדגשת ריסים
פתוחים  ייראו  הריסים  הטבעיים.  הריסים  והדגשת  "הארכת" 
מסקרה.  הרגע  בזה  מרחת  כאילו  וצבועים  מורמים  לרווחה, 
הריסים  גדילת  קצב  על-פי  12-8 שבועות,  כ-  מחזיק  הטיפול 
ונשירתם. הליך זה מתאים במיוחד לאלו שהריסים שלהן נוטות 

כלפי מטה או ישרות, אבל מחמיא לכולן.
 

*איפור קבוע נחשב להליך בטוח, אך יש צורך בבדיקת התאמה לפני 
ביצועו.

מעשה בשלושה אחים ואבטיח אחד 
תהליכי הגישור העתיקים בעולם התחילו אצל זקן השבט. המגשר אבי 
זמלר ממרכז "גישור פתח תקווה", מספר על שלושה אחים מוכשרים 

ואוהבים בריב על אבטיח אחד, שמצאו פתרון אצל זקן השבט

    סיפורי גישור קהילתי                                                                              

אנשי  שכל  אחים  שלושה  גרו  ביותר  היפות  העיירות  באחת 
האחים שלהם.  באחוות  כיוון שהיו מפורסמים  הכירו,  העיירה 
חדה  ראייה  הייתה  האחים  לאחד  דבר.  על  רבו  לא  מעולם 
שלאף אדם בעיירה לא היה. האח השני היה אלוף בריצה, והאח 

השלישי היה סכינאי )אומן בסכינים(. 

יום אחד, שלושת האחים טיילו בשדה. לפתע צעק האח בעל 
הראייה החדה: ''ראו, שם רחוק שוכב לו אבטיח'!' האח השני, 
אלוף הריצה, רץ להביאו, והאח השלישי שלף את הסכין כדי 
לחלק את האבטיח ביניהם. האח הראשון סירב להתחלק: ''רגע! 
מדוע לחלק? אני ראיתי אותו, הוא שלי.'' האח השני אמר, ''מה 
פתאום! אני הבאתי אותו, הוא שלי.'' האח השלישי אמר, ''לי 
יש סכין, בלי הסכין אין מה לעשות עם האבטיח, אז אני אחליט 

מה לעשות איתו.''
לאחר ויכוח ארוך, החליטו ללכת לבית המשפט כדי שהשופט 

יחליט למי שייך האבטיח.

בדרך לבית המשפט המשיכו האחים להתווכח. הם נתקלו באדם 
זקן ששאל אותם: ''אתם לא האחים הידועים בעיירה שלעולם 
את  לו  סיפרו  והאחים  כעת?''  רבים  הנכם  מדוע  רבים?  אינם 
הסיפור. הזקן שאל את אחד האחים, ''מה התכוונת לעשות עם 
האבטיח?'' האח ענה לו: ''רציתי לשתות את המיץ שלו." הזקן 
הפנה את אותה השאלה גם לשני האחים האחרים. האח השני 
ענה: ''אני צריך את הקליפה להכין איתה משהו.'' והאח השלישי 

ענה: ''אני מאוד אוהב את הגרעינים שלו."

מסקנה:

האחר,  של  רצונו  מהו  ובודק  לאחר  מקשיב  אחד  שכל  לאחר 
השלם.  את  דווקא  ולאו  אחר  משהו  רוצה  אחד  שכל  מתברר 
לכל אחד  האבטיח שליש  לחלק את  במקום  האבטיח,  בסיפור 
ו/או חלוקה אחרת, כל אחד מהאחים קיבל 100% )תוצאה של 

.)win win

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

בס"ד

חפשו
אותי ב-

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

הרמת ריסים טבעיים
ללא הלחמה
ללא הדבקה

ללא תוספות!

עמידות לשלושה חודשים

052-3929793

נעמי עזר גאה להציג:
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לחיות יותר
בלי לשלם יותר!

כולל חנייה, מחסן ומרפסת!

1,620,000
פרויקט  אם המושבות

מזמין אתכם לצאת מהבית ולעבור
לדירה גדולה ומפנקת, במחיר הכי משתלם בסביבה!

*8188
לתיאום פגישה:

משרד מכירות: משה סנה 2, אם המושבות - פ״ת
ימים א' – ה': 20:00 - 09:00, יום ו': 14:00 - 09:00
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הוא למד שכבה מעליי בתיכון "בן גוריון", אליל הבנות, דוגמן, 
הבן של הסופרת האהובה, שכתבה את ספרי המופת שגדלנו 
עליהם. גם היום, עשרים וכמה שנים אחרי, עדיין יפה תואר, 
עם קסם אישי וחיוך שובה, עדיין הבן של... אבל גם הרבה 
בזכות עצמו. רון עומר, נשוי ללירון, מפיקת פרסומות, ואב 
לתמרה )6 וחצי( ותום )4(, עורך קולנוע וטלוויזיה וזוכה פרס 
האקדמיה על עריכת הסרט "מישהו לרוץ איתו" ופרס אופיר 
)האוסקר הישראלי( על הסרט "בית לחם", מדבר בפתיחות 
הוא  מפוארת.  סופרים  למשפחת  כנצר  החיים  על  ובכנות 
בהערצה.  אפילו  רבה,  ובהערכה  ברגישות  הוריו  על  מספר 
רגישה  מאוד  וגם  ומצליחה,  מפורסמת  מוכשרת,  אימא  על 
ומופנמת, שהכתיבה באה לפצות לא אחת על בדידותה. על 
אביו שמואל, שהיה מנכ"ל הבימה שבע-עשרה שנים והעביר 
לו את האהבה למשחק, ועל הבחירה להיות עורך ולהמשיך 

את דרכה של אמו, כמספר סיפורים. 

רון הוא בן הזקונים, אח לטלי )אשת תקשורת( וגיל )עיתונאי 
והיום מנכ"ל מוזיאון הילדים בחולון(. כשהיה בן שלוש עברה 
ילדותי הוריי היו מאוד עסוקים  המשפחה לכפר מעש, "כל 
בקריירה שלהם. הייתה לי פנטזיה שהם יהיו יותר מעורבים 
ואבא  פעילים  יותר  נעשו  הם  כשהתבגרתי  הקהילה.  בחיי 
שלי  חברים  של  מההורים  חלק  הכפר.  ועד  יו"ר  נהיה  שלי 
חשבו שההורים שלי סנובים. לאנשים מבחוץ הם נראו פחות 
נגישים, במיוחד אימא שלי. כנראה בגלל שהיא הייתה מאוד 

ביישנית ומופנמת." 

הוא למד בביה"ס היסודי "הדר", בחטיבת "בית ברל" ובתיכון 
"בן גוריון", "אני זוכר חוויות מבית הספר, את החברים, את 
שרה שמן המנהלת המיתולוגית של תיכון בן גוריון. בילדות 
שלי, פתח-תקווה הייתה העיר הגדולה, קולנוע היכל ושלום, 

טעימה,  הכי  הפיצה  שזו  חושב  אני  היום  שעד   ,USA פיצה 
הבורגר ראנץ' ברחוב רוטשילד. זה געגועים לעולם של פעם".

אליל  אז  נחשב  הוא  פרסומות.  כדוגמן  התפרסם  בנעוריו 
הבנות, )"זה היה נעים. כל אחד נהנה מתשומת לב"(. מאוחר 
גוטמן,  גלית  היה חבר של  וחצי  18 למשך שנה  מגיל  יותר, 
)"היא מקסימה והשנים עשו לה רק טוב"(. תקופת הדוגמנות 
שחקן.  להיות   - האמתי"  "לדבר  הכנה  מבחינתו  היוותה 
"גדלתי בבית שתאטרון היה מאוד נוכח בו. מגיל צעיר ישבתי 
אבא  עם  לעבודה  ללכת  בשבילי  בחזרות.  צופה  ב"הבימה", 
זה ללכת לתאטרון, למתפרת התלבושות, לנגריית תפאורות. 
להיות שחקן. למדתי בחוג  ורציתי  לי עולם התאטרון  קסם 
דרמה ברח' סלומון בעיר, זה היה החלום שלי." הוא התקבל 
ל"בית צבי" ונראה שהולך בעקבות החלום, "אלו היו שלוש 
הלימודים  בסיום  למזלי,  וקשות.  אינטנסיביות  מאוד  שנים 
הבנתי שני דברים: שאני לא רוצה להיות שחקן ושאני לא 
"עניין  בסדרה  לשחק  הספיק  הוא  כשחקן."  טוב  מספיק 
"לדעתי,  ו"צעירים לנצח".  "נערי החוף"  ובסרטים  זמן"  של 
ההורים לא כל-כך אהבו את הרעיון שאהיה שחקן כי ידעו 

במה זה כרוך, אבל אף אחד לא עצר אותי."

לא מרגיש פיספוס שאתה לא בקדמת הבמה? 
כשחקן.  שרכשתי  בכלים  משתמש  אני  כעורך  לא.  "בכלל 
אחד מהתפקידים הכי חשובים של עורך זה לדאוג להראות 
אומרים  אנחנו  לפעמים  מושלם.  באופן  משחק  שהשחקן 
בצחוק שגרמנו לשחקן בינוני ומטה להיראות שחקן מעולה 

ונגרום נזק לבמאי הבא שיבחר אותו."

את  איתו",  לרוץ  "מישהו  את  דוידוף  עודד  עם  ערך  הוא 
של  העונות  שתי  את  דבש",  "הכל  של  הראשונה  העונה 

"אני
אתגבר"

רון עומר, בנה הצעיר של סופרת הילדים והנוער האהובה, כלת פרס ישראל, דבורה 
עומר ז"ל, במפגש מרגש עם תלמידי ביה"ס "דבורה עומר" ובשיחה גלויית לב על אמו, 

על הימים שהיה תלמיד בכפר גנים ואליל נערות, ועל הגשמת ייעודו כאחד מעורכי 
הקולנוע והטלוויזיה המוערכים בתעשייה 

• שירן רובינשטיין

׀ צילומים: אמיר בן חיים ׀
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"תמרות עשן", את "בשורות טובות" עם שי אביבי, "אבידות 
ומציאות" של דנה מודן ושבי גביזון, את "תמיד אותו חלום", 
ו"אבודים באפריקה", וכן את הסרטים "זוהי סדום", "סימה 
הסרט  את  ולאחרונה  "בננות"  לחם",  "בית  מכשפה",  וקנין 

הדוקומנטרי "מיסטר גאגא".

אז איך הגעת לתחום העריכה?
את  מכרתי  לניו-יורק.  נסעתי  צבי'  'בית  את  "כשסיימתי 
החיפושית המצ'וקמקת שלי וקניתי כרטיס הלוך. חייתי שם 
שנתיים מופלאות, לקחתי קורסי עריכה ב-NYU והתאהבתי 
בתחום. הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. כשחזרתי 
הפרסומות  מעורכי  אחד  של  שוליה  שנתיים  הייתי  לארץ 
הבכירים דאז, ישראל אוחיון, וכעבור שנתיים יצאתי לדרך 

עצמאית."

זה לא נחשב הקצפת?
יותר כסף. אבל הבנתי  בו  זה תחום שמרוויחים  "פרסומות 
שאם אעשה רק פרסומות לא אגיע לסיפוק מלא. היה לי צורך 
לעשות משהו עם משמעות גדולה והתחלתי לעשות דברים 

שיוכלו להיות 'פיסת תרבות' שאני שותף לה".

את הסרט "מישהו לרוץ איתו", למשל.
"כן. זו הייתה ההזדמנות הראשונה הגדולה שלי. עודד דוידוף 
הבמאי ואני עבדנו בעבר יחד בפרסומות, וכששמעתי שהוא 
מתחיל לעבוד על הסרט הזה שלחתי לו, בעצת לירון, זוגתי, 
SMS שאני רוצה להיות העורך. לא שמעתי ממנו חודשיים 
ואז קיבלתי טלפון שהוא חושב שזה רעיון נהדר. הוא היה 
צריך לשכנע את הגורמים המעורבים, כי לא היה לי ניסיון 
שלי  הראשון  הפרויקט  היה  זה  התעקש.  הוא  אבל  בתחום, 

בתחום של סרטים עלילתיים."

האקדמיה  פרס  את  קיבלת  הראשון  בפ'יצר  וכבר 
הישראלית לקולנוע וטלוויזיה.

"זה יצא בשני פורמטים, סרט קולנוע ומיני סדרה. קיבלתי 
2005 על המיני  את הפרס על העריכה הטובה ביותר לשנת 
ולא  הסרט  על  הישראלי  לאוסקר  גם  מועמד  הייתי  סדרה. 
את  עשינו  משותפת,  לדרך  יצאנו  ואני  עודד  מאז,  זכיתי. 
העונה הראשונה של 'הכל דבש' ואת 'תמרות עשן'. במקביל 
המשכתי בעריכת פרסומות וסרטים. פרסומת עורכים ביום 

יומיים, סרט זה חצי שנה עריכה".

כמה השפעה יש לעבודה של עורך?
עם  הכוונות.  זה  העריכה  שלב  עד  הסרט.  קורה  "בעריכה 
החומר גלם אני יכול לייצר רגעים שלא היו כתובים בתסריט. 
שמשפט  או  אחרת,  להיאמר  צריך  שדיאלוג  חושב  אני  אם 
פותח יהיה משפט אחר, אני משנה. בגדול עריכה זה לספר 

סיפור."

את  רואה  אתה  שלך.  מאימא  בגנים  זה  את  קיבלת  אז 
עצמך ממשיך את דרכה?

"במובן מסוים כן. גם אני מוצא את עצמי עובד סגור עשר 
שעות  עשר  הן  שמבחינתי  מסך,  מול  בחדר  ביום  שעות 
מרתקות. צולל לתוך עולם, לתוך סיפור שאתה טווה אותו. 
אחד  דומה.  משהו  עושים  שאנחנו  מרגיש  אני  הזה  במובן 
שלי  אימא  של  הוא  שלי  מהילדות  חזקים  הכי  הזיכרונות 
הולך  רואה אותה בבוקר, לפני שאני  ואני  וכותבת,  יושבת 
לשביל  שפנה  שלה,  עבודה  בחדר  החלון  דרך  הספר,  לבית 
הכניסה. כשחזרתי מביה"ס הייתי עובר ליד אותו חלון והיא 
היו בזמן שהייתי  וכתבה. שעות העבודה שלה  עדיין ישבה 
מחוץ לבית, וייאמר לזכותה שכשחזרתי היא הפסיקה לכתוב 

והייתה איתי."

סבא  סופר.  היה  מוסינזון,  יגאל  שלך,  אימא  של  דוד 
שלך, משה מוסינזון, היה עורך עיתון "במעלה". ייחוס 

משפחתי.
אני  אבל  בעורקים,  "דיו"  זורם  הזאת  שבמשפחה  "אמרו 
בעיקר נצר למשפחה של מקימי ובוני המדינה. אנשים שהלכו 
התינוקת  הייתה  שלי  אימא  קיבוצים.  והקימו  והתיישבו 
הראשונה של קיבוץ 'מעוז חיים' וגדלה בתנאים לא תנאים. 

הם הפריחו את השממה ובנו מדינה."

אימא שלך כתבה הרבה על דמויות מפתח בציונות.
ולנשים  לגיבורות  בעיקר  נמשכה  חייה  כל  שלי  "אימא 
הציוני.  החלום  לטובת  משפחתן  ואת  עצמן  את  שהקריבו 

אימא שלי היא בעצמה קורבן של החלום הציוני."

בגלל אימא שלה?
"כן. אמה נהרגה בתאונת אימונים של ההגנה כשהיא הייתה 
סיפרו  אימונים,  שהיו  ידעו  לא  שהבריטים  וכדי   ,11 בת 
התאבדה.  שהיא  חשבה  היא   35 גיל  עד  התאבדה.  שהיא 
במלחמת  באירופה  היהודיות  בבריגדות  שלחם  שלה,  ואבא 
העולם השנייה, לא היה שש שנים בארץ. גם אחרי שאימא 
שלה נהרגה הוא לא חזר. הוא רשם לאימא שלי שיש אלפי 
ילדים פליטים שצריכים אותו עכשיו. אימא שלי נשארה לבד 
בקיבוץ, בלי אימא ובלי אבא. לימים, בעת שכתבה את "שרה 
נהרגה  גילתה שאמה לא התאבדה אלא  היא  ניל"י"  גיבורת 
בתאונת אימונים מפליטת כדור של מי שהייתה מטפלת שלה 

בקיבוץ."

המציאות חזקה מכל סיפור. כמה הדבר הזה השפיע על 
החיים שלכם?

"זה משהו שהיא מעולם לא התגברה עליו, זה עיצב את חייה 
לנו שאין דבר שאי  חיינו. אימא שלי תמיד אמרה  וגם את 
אפשר לשאול ולדבר עליו, כי היא שנים רצתה לשאול מה 
קרה לאימא שלה ולא העזה. היא נשארה תמיד ילדה, מעולם 

בתמונה העליונה: היועצת יפה מיכאלי, המנהלת 
מירב רזניק ורון עומר. בתמונה התחתונה: עם 

המורה אודליה

ילדי שיכבת ב' בבי"ס "דברוה עומר"
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הגענו בשישי בבוקר לביה"ס. מירב רזניק, מנהלת בית 
הספר, שגדלה עם רון בכפר מעש והכירה את משפחתו, 
החינוכי  הצוות  כל  גם  וכך  מהרעיון  נרגשת  הייתה 
והתלמידים. המפגש היה מרגש מאוד גם עבור רון, כבר 
משער הכניסה, כשראה את שלט ביה"ס נושא את השם 
בחולצות  לבושים  ותלמידות  ותלמידים  עומר",  "דבורה 
עם אותו הסמל הנושא את שמה ומסמל יותר מכול את 
המורשת שהעבירה באמצעות המילים דרך הספר הפתוח. 
בתחילה מירב המנהלת ויפה מיכאלי היועצת ערכו לרון 
סיור במסדרונות ביה"ס שתמונות אמו וספריה מקשטים 
דבורה  של  ספריה  הטמעת  על  הסבירו  קירותיו.  את 
שנבנתה  הספר,  לבית  ייחודית  לימודים  בתכנית  עומר 
ערכי  והטמעת  הגיל  לשכבת  הסיפורים  להתאמת 
מכן  לאחר  תחומית.  רב  אומנות  באמצעות  הסיפורים 
ידע  שהפגינו  התלמידים,  עם  שוחח  לכיתות,  רון  נכנס 
על חייה, על ספריה וסקרנות רבה. רון השיב לשאלות 
של התלמידים הנלהבים והקריא פרק מהספר "קרשנדו" 
אף  התלמידות  אחת  לבתו.  האלה  בימים  מקריא  שהוא 

הכינה מצגת יפה לכבוד המפגש. 

עומר  מדבורה  רכשה  הציגה ספר שאמה  תלמידה אחת 
תלמידים,  שני  מעש.  בכפר  בילדותה  ובעצמה  בכבודה 
בני דודים, סיפרו שדבורה עומר הייתה המורה של סבם 
בקיבוץ מעוז חיים, ותלמידה נוספת מסרה ד"ש מאמה, 

שהייתה חברה טובה של רון בתיכון.

התחיל  אמו  של  הראשון  שהספר  לילדים  סיפר  רון 
מיומן שכתבה והקריאה לתלמידים בכיתתה. יומן שהפך 

לספרה הראשון "דפי תמר".

כשהילדים שאלו אותו למה קראו לה דבורה, הוא ענה 
שהיא נקראה ע"ש סבתה ושהיא שנאה שקראו לה בשם 
הזה ותמיד קראה לגיבורות הספרים שלה בשמות שהיא 

רצתה שיקראו לה, כמו תמר. 

הוא  מוצלחת,  סופרת  להיות  לאמו  גרם  מה  כשנשאל 
מקובלת  כ"כ  ולא  ביישנית  ילדה  הייתה  שהיא  סיפר 
ולא היו לה הרבה חברים, ולכן היא בנתה לעצמה עולם 

דמיוני והמציאה לעצמה הרבה חברים וחברות. 

נכתב  לאיבוד"  שהלכה  "הנשיקה  שהספר  סיפר  הוא 
הלכה  שהיא  נשיקה,  שביקש  לאביו  כשענה  בעקבותיו, 
לאיבוד, וכך עוד ספרים רבים נכתבו על בני המשפחה, 
אבל לא רק עליהם. הוא הוסיף שאמו התעניינה באנשים 
מהגיבורים  ורבים  המדינה  להקמת  שותפים  שהיו 
והגיבורות בסיפוריה הם אלו שעזרו בהקמתה. כששאלו 
אותו על ספר שאהב במיוחד הוא ענה שקשה לו לבחור 

כי הוא אוהב את כולם.

"הדר"  בביה"ס  א'  בכיתה  תלמיד  שהיה  סיפר  הוא 
בשכונה, אמו יחד עם המורה והמנהל פיתחו את ספריית 

"פעמונים", ללימוד קריאה בכיתות א'. 

ואת  רון  את  הזמינה  המנהלת,  מירב 
ולקיים  הספר  לבית  להגיע  משפחתו 
וכמובן שיוזמנו  מסורת של מפגש שנתי 

לחנוכת ביה"ס החדש שיוקם. 

מפגש של 
רון עומר 

בבית הספר 
"דבורה עומר" 

ואלכוהול. אמרה על  לא שתתה קפה, לא עישנה סיגריות 
עצמה שהיא ילדה עם גשם בעיניים. אבא שלי היה הגשר 

שלה לעולם המבוגרים."

את  הרך  לגיל  לכתוב  התחילה  שלך  אימא  כשנולדת, 
קוביות  של  "מגדל  ואת  לאיבוד"  שהלכה  "הנשיקה 

בניתי", היה ברור שהיא שאבה מכם השראה.
לגיל  שקשורות  בסוגיות  שנתקלה  פעם  בכל  "בהחלט, 
מסוים. אני היום מנסה לשכנע את הבן שלי לישון במיטה 
שלו ומקריא לו את "כל אחד ישן במיטה שלו" שהיא כתבה 
שנכתב  ספר  זה  לאיבוד"  שהלכה  "הנשיקה  בעקבותינו. 
אחרי שאבא שלי ביקש ממני נשיקה ועניתי לו שאין לי, כי 

היא הלכה לאיבוד." 

איזה ספר של אימא שלך אתה הכי אוהב?
"כשהיו שואלים את אימא שלי את השאלה הזאת היא הייתה 
עונה שכולם הילדים שלה. אז עבורי באיזשהו אופן הספרים 

כולם הם כמו האחים שלי ואני אוהב את כולם. באמת."

יש ספר של אימא שלך שהיית רוצה שיעובד לתסריט? 
סרט? סדרה?

"סיפור חייה, "פגיעה ישירה". הייתי רוצה לראות אותו על 
המסך הגדול. וגם "קרשנדו" יכול להיות סרט ילדים יפיפה. 

אנחנו חושבים על סדרה ומקווה שמשהו יצא לפועל."

ההורים  שבו  בעידן  ספר  אהבת  לילדים  מקנים  איך 
עצמם הם פריקים של טלוויזיה ואינטרנט? אתה חושש 
אימא  את  ולהעריך  להכיר  ילמד  שלא  הצעיר  מהדור 

שלך? שהספרים שלה יפסיקו להיות רלבנטיים?
"בהחלט יש חשש שהדור החדש לא יכיר את דבורה עומר. 
סופרים  של  חדש  דור  יש  אבל  קוראים,  היום  גם  הילדים 
מוצלחים מאוד, ויש חשש שאימא לי תלך לאיבוד. אני בתקווה 
שההורים של הדור הזה, שקראו את ספריה, יעבירו לילדיהם 
את האהבה להם. מבחינתנו, כמשפחה אנו דואגים שהספרים 
ייצאו במהדורות חדשות. לפעמים צריך לעדכן את העברית 

ולפעמים את עטיפות הספרים, שיהיו יותר מושכים."

לנכס  הפכו  שלה  רבים  שספרים  למרות  חושש  אתה 
צאן ברזל?

"נכון, עבור הדור שלנו. זה לא מובן מאליו שיעבור הלאה. 
זה תלוי בנו."

אתה מרבה להקריא ספרים לילדים שלך?
"תמרה הכירה את אימא שלי כשכבר הייתה חולה. היא לא 
הכירה אותה בשיא תפארתה, אבל אני מספר לה ומקריא לה 
מהספרים שלה. עכשיו למשל אנחנו קוראים את "קרשנדו" 
והיא מאוד אוהבת את זה. בעידן שבו הכול ויזואלי, הספרים 
זה  וזה משהו שהילדים עפים עליו.  לנו לדמיין  מאפשרים 

מעשיר אותם ומפתח אותם."

אימא שלך זכתה לאהבת הקוראים, להערכה ולהכרה, 
ופרס אקו"ם  ישראל  וזכתה בפרסים רבים, בהם פרס 
על מפעל חיים. יש בזה ודאי נחת שהיא זכתה לכל זה 

עוד בחייה.
"הרבה נחת. כשהיא נפטרה קיבלנו במהלך השבעה כמויות 
דורות  מזה.  נרגש  אני  עכשיו  עד  שלמה.  ממדינה  אהבה 
שלמים של אנשים שרחשו לה המון אהבה, וזו הכרת תודה 

שלא מפסיקה לרגש אותי."

למה אתה הכי מתגעגע בה?
"למגע שלה, היה שם חום מאוד נעים, ולשיחות טלפון שלי 

איתה."

 



www.kfarganim.co.il21עיתון כפר גנים  גיליון 70  דצמבר 2015 

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 ואיחולים
לאור בשי

ולמתן שניידר

לסיום טיפול 
אורתודונטי מושלם

שתהיה לך
 תמיד סיבה לחייך 

ד“ר נעמי בכור

אור סיימה טיפול 
אורתודונטי מושלם 
תוך עשרה חודשים.
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אוסף סביבונים
של שמעון

של  אוסף  מטלון  מקרית  כהן  לשמעון 
למעלה מאלף סביבונים מרחבי העולם.

שמעון האוסף גם בולים, יודאיקה ואנטיקות, החל לאסוף סביבונים 
לפני שמונה עשרה שנים: "את הסביבון הראשון האוסף הכינה לי 
יוני רעייתי כשרק התחילה לעסוק הצורפות ומשם התפתח האוסף 

למה שהוא היום"

האוסף מוצג בסטודיו יוני לצורפות בקריית מטלון.

הגדרת צרכים: לפני תחילת תהליך עיצוב חדר רחצה הגדירו את 
ומספר  לא  או  מופרדים  שירותים  מקלחון,  או  אמבט  הצרכים- 

הנפשות שאמור לשמש. 

תכנון: יש להתייחס לצורה ולגודל חדר הרחצה ולתכנננו בהתאם, 
כך שהאסלה תהיה מוצנעת מאחורי דלת או ארון, שהפריטים בחדר 
חלל  בתכנון  הכללים  את  להכיר  חשוב  פרופורציונאליים.  יהיו 
האמבט:  המרחקים בין אמבטיה, לכיור ולאסלה, מגבלת הצנרת 
על  במומחה  להתייעץ  רצוי  ועוד.  להכיר  צול( שחשוב   4 )צינור 
מנת להבין את האפשרויות השונות לסידור בצורה נכונה ויעילה. 

סגנון: הואיל וחללי הרחצה קטנים, בחרו בצבעים בהירים, ותנו את 
האמירה בריצוף מעניין או בקיר של האמבטיה או של הניאגרה. 
השתמשו בטיח צבעוני עם טקסטורה מעניינת או תנו נגיעות של 

צבע באביזרים.

לגובה  עד  הרחצה  חדר  קירות  את  לחפות  מקובל  הקיר:  חיפוי 
המשקוף 210-220 ס"מ, אולם לא חייבים לעשות זאת בכל החדר. 
באזורים שאינם חשופים למים, ניתן לצבוע את הקיר בצבע מיוחד 

לחללים רטובים העמידים בעובש ותנאי לחות.

חדר  במרכז  וחזקה  לבנה  מרכזית  תאורה  למקם  מומלץ  תאורה: 
רצוי  המראה.  מעל  ומחמיא  חם  בגוון  נוסף  תאורה  וגוף  הרחצה 

להפריד בין המפסקים לשימוש על פי הצורך.

לסיכום, חדר הרחצה צריך להיות מקום של רגיעה ופינוק, תכננו 
אותו בחוכמה ועצבו אותו בכיף.

תכנון חדרי רחצה
חדרי רחצה לרוב הינם חדרים קטנים, על אף גודלם עליהם 

להכיל פונקציות רבות ולעתים נתקשה למצוא את האיזון. 
לרוב התוצאה היא חללים דחוסים וחסרי פרופורציות שלא נעים לשהות בהם. 

אז איך עושים את זה נכון?

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, 2 חניות ומחסן 

צמוד מרפסת סוכה 

פנטהאוז יוקרתי במפלס 1 
בנוי 170 מ', מרפסות 110 מ' + 12 מ' 

 מחסן + 2 חניות, נוף פתוח 

דגל ראובן, 4 חדרים 
קומה ב מעלית וחניה מקורה 

משופצת מרווחת ומוארת

דגל ראובן

בן גוריון

חיים זכאי 5 חדרים

נמכר

יטקובסקי 5 חדרים

נמכר נמכר

למכירה למכירה למכירה

לבקשת המוכרים
ללא תמונה

להשכרה

העצמאות דופלקסבן גוריון, 4 חדרים, קומה 4

הושכר הושכר

אורית
לוי

לפגישת ייעוץ ללא תשלום צרו קשר
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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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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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הצד שלה הצד שלו

יוני כהן
סטודיו "יוני" בית ספר לצורפות

ומרכז לאומנויות

שנה שלמה היא חיכתה בוויטרינה לכבוד שמונת ימי נס חנוכה, 
והנה לכבודה מתכנסת כל המשפחה. חנוכייה נוצצת או לא, זה 
תלוי רק בכם. וכמו שאנחנו אוהבים כלי כסף נוצצים - כך בדיוק 
לא  כבר  נוצצת  חנוכייה  להבריקם... השנה בשביל  אנו שונאים 

צריך לשפשף ולהבריק, קבלו הצצה לניקיון עם קצת מדע. 

הביאו את חנוכיית הכסף שלכם )או כל כלי כסף אחר(, קערה 
נקייה, מים  נייר אלומיניום, מגבת  גדולה דיה להכיל את כולה, 

רותחים וסודה לשתייה.

הפחות  כשהצד  כסף  נייר  של  שכבה  הקערה  בתחתית  הניחו 
מבריק כלפי מעלה. פזרו מעל נייר הכסף כפית גדושה של סודה 
לשתייה )אם הכלי גדול הוסיפו עוד שתיים-שלוש כפיות(. הניחו 

את החנוכייה על נייר הכסף.

מיזגו מים רותחים עד שיכסו את כולה. סיפרו שלושים שניות... 
והחנוכייה נקייה. בסוף התהליך יבשו היטב את החנוכייה במגבת 

נקייה.

בהצלחה וחג שמח!

"הלבנת כספים" 
לכבוד החנוכה

הוציאו את חנוכיות 
הכסף הישנות ותנו 

להן מקום של כבוד, ליוני 
מבית הספר לצורפות טיפים 
לניקוי כלי כסף בלי חומרים 

יקרים וללא מאמץ

עדי שי – 052-8707909
מאמן ריצות ארוכות ומלווה לפיתוח 

עצמי, העצמה ומוטיבציה.
בעל קבוצת הריצה "רצים עכשיו"

"בילינסון",  חולים  בית  דרך  עברה  מרתוניסט",  "להיות  דרכי 
ברגעי ההמתנה וזיכוך הדעת, ברגעי השפל של הגוף, תוך כדי 
יכול, שמרגע  הבנתי שכל אחד  כימותרפיים,  וטיפולים  השתלה 
שנצליח לפרוץ גבול, לרוץ ואפילו מרחקים קטנים ולפרקי זמן 

קצרים, נגלה מחדש את הגוף. את הנפש.
הריצה צרובה בזיכרוננו משיעורי ההתעמלות, שם השתדלנו )גם 
אני( להתחבא בסיבובים או שהתנשפנו ללא היכר, עד כדי לשנוא 
את הספורט המופלא הזה. יש משהו מופלא ביכולת שלנו לממש 
ולו במעט את הפוטנציאל הגופני שלנו. הריצה מאפשרת לגוף 
להתנגד לחוקי החיים האוניברסליים כפי שאנו מכירים. ידוע כי 
בחלוף השנים הגוף מזדקן, נחלש, נרפה, חשוף למחלות ופתאום – 
להיפך. אנו מתחזקים. נראים טוב יותר. מתפקדים טוב יותר. והכי 

חשוב – מרגישים טוב יותר.
בבית החולים גיליתי כי אפשר למיין את החולים במחלקה לשני 
סוגים: אלו שאיבדו את "טעם החיים" ומתקשים לחזור לשגרה 
או חוזרים לשגרה "מדומה" בה הם מתפקדים כרובוטים אנושיים, 
רחוקים מהבראה נפשית ומנטלית. ואלו ששואפים לחזור לשגרה 
"חיים". אני הרגשתי עוף מוזר.  ומהר, שם הם מרגישים  מלאה 
יחד עם השאיפה להבריא ולחזור לשגרת חיי, היה לי ברור שאני 

צריך יותר.
לפני המחלה, הריצה היוותה עבורי פעילות הישגית, ואילו עכשיו 
התשוקה לחיים בריאים, טובים ומלאים יותר פגשה את הצורך 
הגופני,  הכושר  את  לשפר  קל  והכי  הגופני.  מצבי  את  לשפר 

לראותו ולהרגישו - בריצה. 
נכונה  תזונה  טיולים,  החיים:  באורח  שינויים  המליצו  הרופאים 
ושלווה. אולם הם חסרים את התחושה העילאית שבריצה. תחושת 
הריחוף והרוח החולפת על הפנים המסמלת יותר מכל את החיים. 
הייתה  לא  זו  תשוקה  הגופני,  תוכניות...במצבי  לי  רקמתי  אז 
מובנת לאף אחד מן המבקרים אותי. היטיב להגדיר זאת ג' שיהן:  
ועוד  לעוד  לפוטנציאל  התשוקה  בעצם  היא  לריצה  "התשוקה 

חיים." קראו את המשפט הזה שוב. ושוב. 
אז גם תבינו מהו שורש המוטיבציה, מהיכן התשוקה של אלו אשר 
רצים בצדי הכביש, בפארקים או בכל מקום אפשרי, ובכל מזג 

אוויר ושעה, מול עיניכם, רצים, רצים ורצים...
אם גם בכם פועמת התשוקה, צאו לרוץ ! 

למה לי ריצה עכשיו?/ חלק ב'
"אז מה יש בה, בריצה, שסוחף המונים 

בארץ ובחו"ל?" הרהר שי ממשכבו בבית 
החולים בעודו עובר טיפולים כימותרפיים. 

שי עדי רץ לספר לחבר'ה על המסלול 
לניצחון

ו"
שי

עכ
ם 
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"ר

ת 
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קב

יוני כהן עם אוסף חנוכיות מהסטודיו
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- כתבת פרסומת -

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

לייעוץ, הערכת שווי דירתכם, ללא התחייבות,
 התקשרו עוד היום

חניתה ילין, מומחית לנדל"ן בכפר גנים
054-4723517 ׀ 03-9337985

שאלת השאלות – 
האם קודם למכור 

או קודם לקנות?
שאלת השאלות בה אני נתקלת כמעט בכל יום היא – האם קודם 
למכור את דירתי ואז לרכוש דירה חדשה או קודם לתפוס את 
דירת חלומותיי ואחר כך למכור, אפילו במחיר הלוואות גישור, 

הלוואת בלון או כל דרך אחרת?

למעט מקרים בהם רכישת דירה חדשה לא תלויה במכירת הדירה 
הישנה, אזי השיטה של קודם למצוא את דירת חלומותינו, היא 

עדיפה. 

שיקבלו  הכסף  על  מסתמכים  האדם  בני  שרוב  מכיוון  אבל, 
ממכירת דירתם הישנה לצורך רכישה, עדיף להתחיל ולבצע את 
תהליך המכירה בצורה מסודרת ושקולה, ללא לחץ, ותוך כדי 

התהליך להתפנות לחיפוש הדירה החדשה. 

לכך  עדה  אני  עבודתי  ובמהלך  ובאות,  הולכות  לקניה  דירות 
שדירות  משמע,  לו...  רק  שמחכה  הדירה  את  יש  אדם  שלכל 
תמיד יוצאות למכירה ותמיד נוכל למצוא את דירת חלומותינו 
או קרובה לכך, למעט מקרים של חיפוש דירה מאוד ספציפית 

בגלל אילוצים בריאותיים ואחרים. 

לכן, עדיף לבצע תהליך מכירה מסודר, תמחור נכון של הנכס, 
מצוי  קרי,  האידיאלי.  הקונה  למציאת  עד  שקולה  מכירה 

הפוטנציאל המכירתי של הנכס שלנו. 

המצב יכול להיות בעייתי מאוד, אם קודם תרכשו דירה. במצב 
של היום כשהמחירים גבוהים, תרכשו דירה במחיר שיא ולאחר 
או  מעט  ירדו  המחירים  אם  דירתכם,  למכירת  כשתתפנו  מכן 
הרבה, תמכרו את דירתכם במחירים נמוכים יותר ואז הפער בין 

הרכישה למכירה יהיה גדול ויקשה עליכם מאוד. 

עליו  למכירה,  מתפנה  כך  ואחר  דירה  רוכש  שקודם  אדם 
להסדר תשלומים, תחנות תשלום, לאדם ממנו רכש  להתחייב 
יהיו הסדרי התשלום שיקבל  יודע איך  איננו  והרי  הדירה,  את 
ימכור  הוא  יחל.  השדים  מחול  ואז  שלו.  הדירה  של  מהקונה 
את הדירה שלו במהרה ללא מיצוי פוטנציאל המכירה שלה או 
מתי  יודע  איננו  כי  סופה,  מתי  יודע  שאיננו  גישור  בהלוואת 

ימכור את דירתו. לכן עדיף לפחות להתחיל את תהליך המכירה, 
ובו  להניע את הגלגלים, לראות את הצעות המחיר שמקבלים 
בזמן לבדוק אילו נכסים יש בשוק שמתאימים לנו לרכישה. ניתן 
לבצע את שני המהלכים האלה בד בבד. הייתי אומרת שאפילו 
רכישה  על  עדיף  המצב  לשכירות,  ויציאה  מכירה  של  במחיר 

קודמת למכירה. 

הדבר נכון כמובן למצב הנוכחי בכפר גנים כשיש יותר ביקוש 
ידוע  נוכחי  דירתכם  ערך  מקצוע,  כשאשת  לי  היצע.  מאשר 
לי, אך אין לדעת מה יהיה ערך דירתכם בעוד כשנה - לאחר 

שתמצאו את דירת חלומותיכם. 

דגל ראובן 14
4.5 חד', 95 מ"ר, 

קומה א', חזית,
יחידת' הורים, 

מזגנים בכל החדרים. 
מעלית וחניה רשומה.

בואו, התרשמו וקנו !!!

כץ 58
קרוב למרכז אורון.

דירת 4 חדרים, מרווחת 
במיוחד, שמורה.
מרפסת סוכה !

יחי' הורים.
מעלית וחניה.

למכירה

למכירה

בבלעדיות 

בבלעדיות 
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"חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך... 
ילדי הגן כבר נרגשים, על המקרר תלויה הזמנה 
המבשרת לנו שאנחנו עומדים לפני עוד מסיבה 

בגן. איך להתכונן למסיבה? מה עושים עם האחים 
הקטנים? מה לעשות כשהילד מסרב להשתתף? 

מוריה לאופר, גננת ומפעילה, במדריך מסיבות 
חנוכה

בגן הילדים ההכנות בעיצומן, החל מעבודות יצירה שיקשטו את 
הגן ועד לחזרות על הריקודים. רצוי להתחיל בהכנות למסיבה 
חבריו.  עם  מציג  לראותו  שנשמח  לילד  ולהסביר  בבית  כבר 
חשוב שידע על נוכחות הורי הגן בקהל, אך בלי להלחיץ יותר 

מדי.

התנהגות במסיבה
נראה  מהשגרה,  החורגים  המצבים  בשאר  כמו  בגן,  במסיבות 
ילד  למשל  לילד.  אופייניות  תמיד  שלא  שונות,  התנהגויות 
לנוכח  השתתק  אמת"  וב"זמן  המסיבה  כל  את  בבית  שדקלם 

כל ההורים. 

חשוב לזכור, ההתנהגות במסיבה מונעת בדרך כלל מההתרגשות. 
ומציגים  הגן  הורי  כל  לפני  הזאטוטים  עומדים  יום  בכל  לא 
ואמפתי  מבין  יחס  בעבודה(...  בפרזנטציה  עצמכם  )דמיינו 

מצדנו יפחית מהלחץ ומההתרגשות של הילד.

כשהילד מסרב להשתתף...
ילדים עשויים להפתיע במסיבה. גם ילד שדקלם את כל השירים 
בעל פה, יכול לשבת עם הוריו מבלי לזוז. לעומת זאת, ילד שלא 
מצפים ממנו )כי בשנה שעברה הוא סירב לקום מהכיסא(, יכול 

להיות פתאום כוכב המסיבה!

עודדו את הילד להשתתף, לוו אותו אם צריך )לחיזוק הביטחון( 
והילד  במידה  ההשתתפות.  על  טובות  במילים  חזקו  וכמובן, 
מסרב בתוקף, אל תכריחו אותו ואל תראו לו שאתם מאוכזבים 

ממנו.

מה לגבי ההורים?
הבאת אחים קטנים: מפאת מגבלת המקום אתם נדרשים לבוא 
מאוד  חשוב  המקום.  בגלל  רק  לא  אבל  אחים,  ללא  למסיבה 

שתשומת הלב שלכם תופנה רק לילד החוגג בגן.

צילום במסיבה: כשאנחנו מרוכזים כל כך בזווית הצילום, קשה 
לנו לראות את כל מה שקורה במסיבה.

מאחלת לכולם חג שמח והנאה במסיבות,

"חוויה עם מוריה"

• מוריה לאופר

בכל יום הולדת שלך אנחנו נזכרים ביום בו נולדת.
הגחת לאוויר העולם ומילאת את חיינו באושר ובאהבה.

היית תינוקת יפהפייה, פקחית ומדהימה.
אנו מאחלים לך ליום הולדת ה-7 

שפשוט תישארי בכל חייך כפי שאת היום,
מלאת שמחת חיים, חייכנית, חכמה, מוכשרת, אהובה ואוהבת.

שתעשי תמיד דברים שיעשו לך טוב בלב.
שתצליחי בלימודים ועם חברים.  סהר

אמא ואבאאוהבי� אות� הכי בעול�בת 7 !
אמא ואבאאוהבי� אות� הכי בעול�
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'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...



עיתון כפר גנים  גיליון 70  דצמבר 2015 30

הפחד, תחושה הנגרמת מחשיפה לגירוי העלול לסכן את שלומינו, 
או את חיינו, הוא חיוני למהלך חיים תקין, היות ומשמש אמצעי 
לאדם להיזהר ולהישמר מסכנות שונות. בתנ"ך ניכר כי גם אבותינו 

התמודדו עם הפחד בדרכם.

אברהם אבינו

אברהם יורד מצרימה בעקבות הרעב בארץ. הוא מפחד לחייו ולחיי 
שרה אשתו היפה כשהוא מבין שהמצרים שטופי זימה ]רש"י[. על 
כן, אברהם מציע לשרה לשקר "אמרי- נא אחותי את - למען ייטב 
לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך" ]בראשית י"ב, י"ג[. רש"י מוסיף 
כי אברהם מפחד שמא יהרגו אותו וייקחו אותה לעצמם. לבסוף 
גילו אותה והיא נלקחה לבית פרעה, אך בעקבות נגעים שהביא 
דומה  ושלמה. מקרה  היא הושבה לאברהם בריאה  ה' על פרעה, 
התרחש כאשר הם הגיעו לגרר, גם שם אמר אברהם שאשתו היא 
אחותו ובכל זאת נלקחה לאבימלך. כאשר הוחזרה ללא פגע, שאל 
אבימלך את אברהם מדוע אמר כי שרה אחותו? "...כי אמרתי רק 
אין- יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי" ]שם כ, 

י"א[.

יצחק ויעקב

יעקב אבינו חושש מפני יצחק אביו, כאשר אמו מציעה לו להקדים 
את עשיו אחיו בהבאת ציד ליצחק טרם מותו. יעקב חושש שמא 
יצחק יגלה את התרמית, שהרי יעקב היה חלק ואילו עשיו שעיר, 
לכן אמר: "אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי 
קללה ולא ברכה" אמו הרגיעה אותו: "עליי קללתי בני אך שמע 
בקולי" ונתנה לו את בגד החמודות של עשיו. לאחר שיעקב קיבל 
את הברכה ראשון, לפני עשיו אחיו, גברה שנאתו של עשיו אליו, 

ורבקה, שחששה לשלומו, האיצה ביעקב לעזוב את הבית לחרן.

]משלי  ישוגב" שלמה המלך  בה'  ובוטח  ייתן מוקש  "חרדת אדם 
כ"ט, כ"ה[

חרדה הינה בהלה המשתקת את האדם, לעומת הפחד המביא את 
כאשר  האדם  ינהג  בחכמה  תבונה.  מתוך  בזהירות  לנהוג  האדם 
יפחד מאלוקים "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך: כי אם 

ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו..." ]דברים י"ב, י"ב[

הבה נייחל לימים טובים ורגועים יותר - בהם הקערה תיהפך על 
פיה ועם ישראל יתאחד ויתחזק וישמש אור לגויים ולא ידע עוד 
פחד מפניהם. יהי רצון שיתגשם בנו הפסוק: "היום הזה אחל תת 

פחדך ויראתך על פני העמים..." ]דברים ב, כ"ה[. 

אמן !            

אהובה קלייןמחכמת המקורות

"אשרי אדם מפחד תמיד" 
                                               )משלי כ"ח, י"ד(

בימים בהם גל טרור פוקד את ארצנו, תחושה 
הפחד משליכה על חיי היום יום. יש המדירים 

רגליהם ממקומות הומים, ומנגד יש המתנהלים 
כרגיל. אהובה קליין מבררת כיצד התמודדו 

אבותינו בספר הספרים עם הפחד

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציורי תנ"ך/רבקה מצווה על יעקב לברוח אל חרן
ציירה אהובה קליין © 

)שמן על בד(

בטרם ייוולדו האחים
ברחם אימם ייסורים

התרוצצות ללא גבולות
כנבל תופים ומחולות.

רבקה כסערת גלים
לבית המדרש תחיש  צעדים

תדרוש מענה אלוקים
תקבל דברי חכמים.

בבטנה שני לאומים
מפרכסים בכוונים מנוגדים

ויהי היום יגיחו לעולם
דרכיהם ידהימו כולם.

רבקה ותושייתה / אהובה קליין

הבכור איש דמים
הצעיר  יושב אוהלים

יעקב  לוקח ברכתו
עשיו זומם להורגו.

רבקה תגלה תושייה
תאיץ ביעקב בנה

לעזוב בית הוריו
להינצל מפני עשיו.
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סקר הסופגניות הגדול
לקראת חג החנוכה הקרב שלחנו את קארין אהרון לטעום והמליץ על הסופגנייה הכי 

טעימה בשכונה. קארין חזרה מבולבלת ובחרה סופגנייה נבחרת אחת מכל מאפיה
 • קארין אהרון

טוצ'קה- סופגניות 
גדולות וממולאות

דרך רבין 6

לטוצ'קה, קונדיטוריית בוטיק 
ובית קפה, סופגניות במילויים 

שונים, ביניהם סופגנייה 
קלאסית, סופגנייה במילוי קרם 
פטיסייר שוקולד, במילוי גבינה 
וציפוי קרם קרמל, במילוי קרם 
פטיסייר בציפוי קרם פסיפלורה 

וסופגניות לילדים במילוי 
קרם פטיסייר שוקולד בציפוי 

סוכריות צבעוניות, ועוד. 
הסופגניות גדולות ומיוחדות 

וטעימות מאוד. 

המאפה הצרפתי- סופגניות 
שגורמות לילדים לחייך

לוחמי הגטו 36

קונדיטוריית דהרי המאפה 
הצרפתי, שכונתית עם 

דגש על יחס אישי, מציעה 
סופגניות קלאסיות לצד 

סופגניות מצופות, סופגניות 
עם שוקולד או ללא מילוי, עם 
ציפוי של סוכריות צבעוניות. 

ניתן למצוא גם דונאטס 
גדולים, עם ציפויים צבעוניים 

ודונאטס קטנים. פשוט 
וטעים. סופגניות שילדים 
אוהבים ובמחיר משתלם. 

ביסקוטי סופגניות 
"מרחבי העולם"

העצמאות 104

ביסקוטי, קונדיטוריה ובית 
קפה, מציעה סופגניות 

מיוחדות ו-"מלאות מילוי", 
בהשראת קינוחים מרחבי 

העולם, שוויצרית -טובלרון,  
תאילנדית – בננה לוטי, 
צרפתייה – קרם ברולה, 
בוואריה – היער השחור, 

איטליה – טירמיסו. לצדן ניתן 
למצוא סופגניות ריבה, ריבת 
חלב, קרם שוקולד לבן וקרם 

שוקולד בלגי. 

רולדין
סופגניות מעוצבות

קניון גנים

לרולדין, רשת קונדיטוריה 
ובתי קפה,  תריסר סופגניות 
בעבודת יד במילויים שונים 
ומגוונים, קלאסית, עם קצפת 

תות וצ'ייסר תות, אייריש 
קופי, קרם פיסטוק ושוקולד 
לבן ועוד. לילדים סופגניית 

שוקו שוקו וסופגניית 
שוקולד וסוכריות קופצות. 
חגיגה לעיניים, גם יפות וגם 
טעימות. הסופגניות בטעמים 

המיוחדים, קטנות יותר.

הכי אהבתי: 
סופגנייה במילוי קרם פטיסייר 

וניל, בציפוי קרם פסיפלורה 

בתוספת מרנג ליים.

הכי אהבתי: 
סופגנייה קלאסית 

במילוי ריבה.

הכי אהבתי: 
סופגנייה תאילנדית בננה לוטי, 

במילוי קרם בננה בציפוי חלב 

מרוכז וקוקוס קלוי. 

הכי אהבתי: 
סופגנייה אייריש קופי, עם גנאש 

מקיאטו וויסקי בציפוי שוקולד 

בלגי, ספליט קפה ותחרת שוקולד. 

מחיר: 8-2.5 ₪ לסופגנייה  מחיר: 5-10 ₪ לסופגנייהמחיר: 5-8 ₪ לסופגנייהמחיר: 5-10 ₪ לסופגנייה

צילום חתונות • צילום וידאו מקצועי
צילום מגנטים לאירועים • אלבומים דיגיטליים 

• בוק לבר/בת מצוה
המרת קלטות לכל הפורמטים

צילום אירועים מקצועי

052-243395303-9099990
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ענת זפרני מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך
www.anat-zafrani.co.il ,מנחת קבוצות הורים

משפחה בהתבגרות

איך אני יכול להיות
יותר מקובל? / חלק א'

הורים רבים מבקשים ממני שאעזור לילד שלהם להיות טיפה 
'שווים',  היותר  החברים  עם  להתברג  "שיצליח  מקובל,  יותר 

שיהיה לו עם מי לצאת..."

נתחיל בעובדות.

רוב הילדים לא מקובלים! יש מלך או מלכה אחת, שני סגנים/
סגניות, וכל היתר הם "לא מקובלים". לא שצרת רבים מנחמת 

מישהו, אבל היי! פרופורציות!!!

באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  המחלקה  ראש  וייסמן,  ריצ'רד 
הרטפורדשייר, חקר מדוע אנשים בני-מזל נהנים כל העת ממזל 
טוב. הוא כינס יותר מאלף איש בני מזל וחסרי מזל במיוחד. הוא 
נולדים בני מזל. לעומת זאת, בלי שיהיו  גילה שאנשים אינם 
מודעים לכך, אנשים בני מזל יוצרים את מזלם הטוב באמצעות 
דרכי חשיבה והתנהגות. ד"ר וייסמן זיהה ארבעה עקרונות יסוד 
פסיכולוגיים העומדים בבסיסם של חיים מלאי מזל. מי שיאמץ 
את העקרונות הללו יכול לזכות בהרבה מאוד משובים חיוביים 

מהחברה, וגם... להיות מקובל יותר.

נינוחות  מוחצנות,  הזדמנויותיך:  את  הגדל  ראשון:  עיקרון 
לשתף,  לדבר,  חדשות.  ולהתנסויות  לשינויים  ופתיחות 
להתעניין, לשאול )בלי לחפור אבל גם בלי להתבייש(, להצטרף 
לצפות  לקרוא,  בעניינים,  להיות  כדי  קבוצות  שיותר  לכמה 
ככל  לפופולרי.  שנחשב  מה  ובכל  בקליפים  שוות,  בתוכניות 
שלאדם יותר אנשים שאיתם הוא בא במגע, כך הוא מגדיל את 

האפשרות שלו לשמוע ולהיחשף ליותר דברים. 

ענת זפרני

"אין סיכוי 
שאני אזכור הרבה מחומר הלימוד, 

מהשיעורים והמקצועות, אבל איזו אאוטסיידרית 
הרגשתי כשיצאתי לחצר בית הספר והחבורה של 
המקובלים עמדה במרכז בלי שתהיה לי אפשרות 

להצטרף אליהם - את זה אני לעולם לא אשכח!"

המשך העקרונות בחודש הבא...

נעה, עברה דירה עם אמה לעיר חדשה 
ביניים  בחטיבת  לימודיה  את  והחלה 
של  הראשון  לעיקרון  בהתאם  ח'.  בכיתה 
המוחצנות, נעה החליטה להצטרף לכמה 
שיותר קבוצות ווצאפ, כיתתיות ושכבתיות, 
נמנעה מלהיצמד רק לחברה אחת, שאלה 
והתעניינה, החמיאה לבנות שאינה מכירה 
יום  במטרה שיכירו אותה. למרות הביישנות, משימה אחת כל 
או  היום,  עד  איתה  דיברה  לא  שעוד  הבנות  אחת  עם  )לדבר 
ומה  לשאול אנשים אם הם ראו את הגמר של תכנית כלשהי 
הכירו  אנשים  המון  מרשימות:  תוצאות  הניבה  התוצאות(  היו 
מהכיתה.  נפרד  בלתי  חלק  הייתה  היא  בחנוכה  וכבר  אותה, 
לא  ב"כיתה  המהירה  השתלבותה  את  ציינה  המחנכת  אפילו 

קלה" כהגדרתה.

נוראיות  חברתיות  מהצקות  סבל  גל, 
במסגרת  הצטרף  הוא  הספר.  בבית 
מחויבות אישית למד"א, שם מצא קבוצת 
ילדים מבתי  חברים חדשה, דרכם הכיר 
ספר אחרים. במקביל, ההערכה העצמית 
גם  כלפיו  היחס  את  ושינתה  עלתה  שלו 
מעלה  החלופית  המסגרת  ספרו.  בבית 
חדשים  חברים  לרכוש  ומסייעת  העצמי  והדימוי  הערך  את 

ומיומנויות חברתיות.

נעים להכיר:

"עליתי השנה לחטיבת ביניים וקיוויתי 
לשינוי במעמד החברתי שלי, אבל 

בדיוק בדיוק כמו ביסודי אני במקום 
טוב באמצע..."

מזל טוב לאור שלנו
חג החנוכה הוא חג האור

וכך גם אתה האור שבחיינו.
תמשיך להיות ילד מקסים כמו שאתה. 
שתהייה לך שנה של הצלחה ואושר גדול

אוהבים אמא אבא ושיר
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לגילאי 10 חודשים עד 4 שנים

גן יד בידגן יד ביד
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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

נגיף הפארוו הכלבי 
הנגיף הקטן בעולם עלול לגרום לאחת המחלות הקשות והשכיחות של הכלבים. נגיף 
הפארוו האכזרי גורם למחלה מידבקת ביותר, הגורמת להרס מהיר של תאים במעיים 

ולפגיעה במח העצם וקשרי הלימפה. מהם הסימנים? האם אפשר להימנע?

איך נדבקים? 
הפרשות  עם  ממגע  נגרמת  ההדבקה 
הנגיף  קיא.  ריר,  צואה,  נגוע:  כלב  של 
עד  שבוע  במהלך  מופרש  להיות  יכול 
שבועיים, ויכול לשרוד מחוץ לגוף כמה 

שנים.
ההדבקה יכולה לקרות בכל הגילים, אולם 
גורי כלבים שטרם חוסנו או שלא סיימו את 
סדרת החיסונים יהיו פגיעים יותר ועלולים לקבל 

את התסמינים הקשים יותר.
ירודים,  סביבה  ותנאי  צפיפות  הדבקה:  לאפשרות  נוסף  גורם 

למשל באזור מכלאות.

סימני המחלה:
שלשול דמי, שלשולים תכופים בעלי ריח חריף במיוחד, בחילות, 
הקאות שמביאות להתייבשות, חום גבוה, אדישות, איבוד תאבון, 
ולבסוף מוות. יש לגשת לווטרינר לבדיקה ולדגימות צואה ודם 

כדי לאשר שמדובר בנגיף הפארוו.

טיפול במחלה:
יש צורך במתן טיפול מידי  כיוון שפארוו היא מחלה מידבקת, 
ובאשפוז בתנאי בידוד. בזמן חשד למחלה יש ליצור קשר מידי 
לתת  יש  המחלה.  את  במהירות  לאבחן  מנת  על  הווטרינר  עם 
נוזלים, אנטיביוטיקה, חימום טמפ' הגוף כנדרש, מתן תרופות נגד 

הקאות ובחילות, ובמידת הצורך מזון רפואי.

כיצד ניתן למנוע את המחלה?
יש לחסן את הגורים החל מהשבוע השמיני לחייהם, להקפיד על 
חיסון בזמן ולסיים את כל סדרת החיסונים. לאחר מכן לתת חיסון 
יש להרחיק את הכלבים מצואה של כלבים  משושה בכל שנה. 

אחרים ולאסוף את הצואה של הכלב שלכם.

המלצר הוא המומחה. הוא מבין טוב מאתנו בתפריט  במסעדה, 
הספציפי, הוא יודע מהן המנות הפופולריות באותה מסעדה, וזה 
כבר הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים, במסעדה הספציפית הזאת.

כשאנחנו מתייעצים עם מומחה, מה אנו מצפים ממנו?

פרספקטיבה ייחודית: איך הוא רואה את הדברים? מה דעתו על 
התפריט ועל המנות השונות? אנחנו יכולים לקרוא לבד ולגבש 

דעה, אבל חשובה לנו דעתו של המומחה.

קיצור עקומת הלמידה: אנחנו רוצים להחליט כמה שיותר מהר 
עבורנו.  )והטעימה(  והנוחה  המשתלמת  הטובה,  ההחלטה  את 
אולי  ותהייה",  "ניסוי  לעשות  התפריט,  בכל  להתעמק  אפשר 
להזמין ולטעום כמה מנות, ואז להחליט מה המנה האהובה עלינו. 
זה ייקח זמן, יעלה לנו כסף ויבזבז לנו אנרגיה. ואפשר שפשוט 

לשאול את המומחה, להקשיב לדעתו המקצועית וכך יגבר הסיכוי 
שההחלטה הראשונה שנעשה תהיה הנכונה ביותר עבורנו.

לפיכך, גם אם אנחנו הכי חכמים ומנוסים, ישנם תחומים שבהם 
כסף  זמן,  לחסוך  כדאי  אלו  בתחומים  פחות.  מבינים  אנחנו 

ואנרגיה, ולפנות למומחה המתאים. 

לפחות  )שעלותה  דירה  להחליף  רוצים  אנו  כאשר  וחומר  קל 
20,000 ארוחות(... מומלץ לפנות ליועץ נדל"ן מורשה, המומחה 

בתחומו ומתמחה באזור שבו אנו מחפשים.

* מבוסס על מאמר מבריק של ד"ר יניב זייד, מומחה בתחום אמנות השכנוע והשיווק. 

למה אנו נותנים למלצר לבחור עבורנו מה 
לאכול? ואיך זה קשור לתחום הנדל"ן?

בוודאי מוכרת לכם הסיטואציה: אתם יושבים במסעדה לא מוכרת, מקבלים תפריט, 
"מרפרפים" עליו לרגע ואז שואלים את המלצר: "על מה אתה ממליץ?" למה אנחנו נותנים 

למלצר, בדרך כלל סטודנט צעיר, להחליט עבורנו? למה אנחנו מעבירים את האחריות 
למישהו אחר?

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 לפני הכל

iclipart תמונת אילוסטרציה
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טקס הנחת אבן הפינה 
לבית ספר "'דבורה עומר"
טקס הנחת אבן הפינה למבנה הקבע של 
בית הספר "דבורה עומר" התקיים בשטח 

המיודע ברחוב ישראל עידוד. 

מר  העיריה  ראש  בנוכחות  הטקס  נערך   02.12.2015 רביעי  ביום 
נפרד  בלתי  חלק  המהווים  נוספים  ומכובדים  ברוומן,  איציק 
החלום  מהפיכת  חלק  להיות  ומאפשרים  הספר,  בית  מהצמחת 

למציאות. הקמת בית ספר. 

הנחת אבן הפינה, מסמלת אבן דרך. התחלנו במבנה ארעי אשר 
בו אנו צומחים, חולמים ויוצרים. עם זאת, עינינו נשואות לעבר 
מבנה קבע, שידבר את החזון הבית ספרי שלנו. היום הזה היווה 
ציון דרך משמעותי עבור כל באי בית הספר. הנחת אבן הפינה 
"דבורה  הספר  בית  של  בייסודו  שלנו  החלוציות  את  מבטאת 
לעבר  רבה  בחדווה  מאוגדת  עומר"  "דבורה  משפחת  עומר". 
אותה מטרה- הקמת בית הספר. מטרה זו יוצרת לכידות, אחדות 
ותחושת שייכות. חדווה זו הורגשה באוויר, והרוח השיאה לכל 
עבר את השמחה: ממבוגר לילד/ה, ממורה לתלמיד/ה, ממנהלת 

לצוותה  וכן הלאה...

בפתק  הצמידו  אליהם  בלונים  לשמים  הילדים  הפריחו  בטקס 
משאלת לב. כולנו תקווה להגשמת חלומותיהם של כלל הילדים. 
לכולנו אותה תקווה: לבוא בתחילת שנה הבאה בפתחו ולפתחו 

של בית הספר" דבורה עומר".

עוד נכונה לנו דרך ארוכה.  ואנו ממשיכים לחלום, ליצור ולצמוח!

לוקרים
לאופניים

ולקולנועיות

גדרות ושערים מכל הסוגים
סככות לרכב בדגמים שונים

מבנים יבילים בכל המידות ולפי דרישת הלקוח: מחסני גינה בכל גודל נדרש +מדפים לאיחסון  
שירותים בחצר-לגברים, נשים ונכים ׀ הגדלה והרחבת מבנים קיימים

סורגים מכל הסוגים      כלובים למזגנים ולבלוני גז      מתקני אופניים בכל המידות, על הרצפה ומתקני תלייה
רמפות לנגישות      סככות הצללה למיניהם      לוקרים לאופנועים ואופניים חשמליות

סככות הצללה

מגוון תחומי עיסוק,  בשרות אמין ואישי:

מחסנים בגדלים שוניםלוקרים לאופניים וקלנועית

 להזמנות התקשרו: 050-5332540 

• מירב רזניק, מנהלת בית הספר
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עינב )שם בדוי(, בת 30, בשבוע הרביעי להריונה, סובלת מבחילות 
והקאות, אינה יכולה להתקרב לאוכל, ואף פתיחת דלת המקרר 
מביאה אותה לידי הקאות. בהיריון הראשון נמשכו ההקאות גם 

במהלך הלידה...

בחילות הבוקר יכולות לבשר על היריון כבר בשלביו המוקדמים. 
רבות  הוא מחולל תמורות  לגודל של כחצי ס"מ  בהגיע העובר 
באם. בחילות והקאות הן סימפטום נפוץ ביותר. במרבית המקרים 
עד  נמשכות  מסוימים  במקרים  אך  מאליהן,  חולפות  הבחילות 
הלידה. הבחילות יכולות לנוע מתחושת בחילה קלה ועד הקאות 
חמורות בכל שעות היממה. הגורמים לבחילות ולהקאות בהיריון 
אינם ברורים דיים, משערים כי הם קשורים לשינויים הורמונליים 
ובעיקר פסיכולוגיים שעוברים על האישה. סון סי מיאו, רופא 
סיני קדום, מסביר את התופעה: סון סי מיאו, רופא סיני קדום, 
מסביר את התופעה: "כשהמחזור נפסק עקב היריון, נוזלי הגוף 
מציפים את איברי המין, כתוצאה מכך נחסם הצ'י באיברים אלה, 

הלב יוצא משלוותו, הצ'י מתמרד ועולה, כך נוצרת הקאה."

לרפואה המערבית אין תרופה לבעיה זו. במקרים קיצוניים של 
סכנת התייבשות האישה מקבלת נוזלים בעירוי. על האישה ההרה 
הכוללים  ההתייבשות,  לסימני  לב  ולשים  לגופה  קשובה  להיות 
באלסטיות  ירידה  מואץ,  דופק  הדם,  ובלחץ  שתן  במתן  ירידה 

העור ועוד.

הוא  הדיקור  תזונתי:  ושינוי  דיקור  על  ממליצה  סינית  הרפואה 
בנקודה הנמצאת במרחק שלוש אצבעות משורש מפרק כף היד, 
גירוי  כי  הראו  מחקרים  האמה.  של  הפנימי  בחלק  הגידים,  בין 
פוגע  ואינו  והקאות,  צרבות  בחילות,  בהפחתת  יעיל  זו  נקודה 
ניתן לרכוש אביזר המפעיל לחץ קבוע על  בהיריון או בעובר. 

הנקודה כתוספת לטיפול הדיקור במקום.

חשוב לדעת:
בירור  מחייבות  התשיעי  השבוע  לאחר  המתחילות  בחילות 
כליות,  דלקת  על  להעיד  יכולות  שהן  כיוון  נוסף,  רפואי 
במערכת  הפרעות  היריון,  רעלת  וכבד,  מרה  בדרכי  הפרעות 

העיכול, היריון מרובה עוברים, יתר לחץ דם הריוני. 

ובחזרה לעינב, לאחר הטיפול הראשון רכשה אביזר הלוחץ על 
בבחילות  ירידה  על  דיווחה  השלישי  בטיפול  הדיקור.  נקודת 

ובהקאות. בטיפול התשיעי חלפו ההקאות והבחילות לחלוטין.

כל ההתחלות קשות- בחילות בוקר 
סימן ההיכר הידוע ביותר להיריון חדש הוא בחילות הבוקר. 

שמונה מתוך עשר נשים סובלות מהקאות ומבחילות בהיריון. 
מחקרים מצאו כי הקאות ובחילות מועילות לעובר ומורידות 

שכיחות לידות מוקדמות, תמותת עוברים ברחם והפלות. 
אורן לרנר במדריך הישרדות 

אלון לרנרבריאות לפני הכל

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

ג'ינג'ר   - בהיריון  בחילות  המפחיתים  מזונות   אכילת 
טרי, אפונה, מנגו, אשכולית, אורז, קליפת תפוז.

 אכילת מזונות יבשים )מציות וקרקרים(
 אכילה בכמויות קטנות
 אכילה לעיתים תכופות
לא להגיע לתחושת רעב

 אכילת מזונות לא מתובלים
אכילת מזונות קלים

 ריבוי שתייה בלגימות קטנות

המלצות תזונתיות 

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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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 דצמבר!

ותהיו רגועים ""התקינו הגבהת 

רק ב-
750 ₪ למ"ר רק ב-

390 ₪ למטר אורך רק ב-
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קיימת.  שאינה  תנועה  של  אמיתית  תחושה  היא  סחרחורת 
מבדילים בין שני סוגי סחרחורות: 1( כאשר המסוחרר מרגיש 
במקרה  מסתובב.  שהחדר  מרגיש  כשהוא   )2 מסתובב,  שהוא 
פיזיותרפיה.  באמצעות  בבעיה  לטפל  ניתן  מסתובב  שהחדר 
או  )ורטיגו(  תיכונה  באוזן  מבעיה  ייתכן  התופעה  של  מקורה 
יש לקבל אבחנה  נכון  צווארית. על מנת לקבל טיפול  מבעיה 

מדויקת של קלינאי לבחינת מקור הבעיה, האוזן או הצוואר.

סחרחורת שמקורב בעמוד השדרה הצווארי

מבנה החוליות הצוואריות שונה מכל יתר החוליות בגוף האדם. 
בבליטה  נקב  ישנו  החוליות,  מיתר  בשונה  הצווארית,  בחוליה 
 Vertebral( הצידית שלה. בנקב זה נמצא העורק הבין חולייתי
Artery(, שיוצא מהעורק התת בריחי ועולה למוח. הוא משמש 
כספק רזרבי לעורק הצוואר הראשי, המספק את עיקר הדם למוח. 
היות וישנה סמיכות של העורק העולה בין הנקבים למפרקים 
הצדיים של החוליות, אזי כשנוצרת בעיה באחד המפרקים הללו, 
העשויה לגרות את העורק ובכך לגרום להתכווצותו. התכווצות 

זו מצמצמת את הזרימה וגורמת לסחרחורת. 

טיפול בסחרחורת שמקורה בעמוד השדרה הצווארי חייב להיות 
בצוואר.  הפירקית  הבעיה  את  להחמיר  לא  כדי  במיוחד,  עדין 
ונעשות  ביותר  עדינות  והאלקטרותרפיות  הידניות  הטכניקות 

תוך כדי קשר עין עם המטופל, וכן קשר מילולי על תחושותיו, 
תוך כדי הטכניקה הטיפולית.

בטיפול  משמים.  גזרה  לא  הן  סחרחורות  דבר,  של  לסיכומו 
מתאים ניתן לשפר את איכות החיים בצורה דרמטית. 

סחרחורות 

.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

תארו לכם תחושה פיזית של חוסר יציבות מפחידה, שכאשר היא מתרחשת בשכיבה במיטה 
תחושת חוסר האונים היא טוטאלית. נפילות קשישים מהמיטה בשל סחרחורות כאלו היו 

נמנעות בטיפול פיזיותרפי נכון. איך מאבחנים מהי הסיבה לסחרחורת וכיצד ניתן לטפל 
בתופעה? שמוליק בראון במדריך מאוזן

פיזיותרפיה

הנקבים שבחוליות   
הצווארי

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

ליהיא ילדתי האהובה והיקרה,

 
 

המון מזל טוב ליום הולדתך השביעי!
אאחל לך בריאות ושמחה מרובה, 

אושר שלווה והמון אהבה. 
מאחלת המון חיוכים וימים מלאי כיופיים

אוהבת אותך, אהבה ענקית!
אמא.  ליהיא בת 7

ליהיא ילדתי האהובה והיקרה,
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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

 •

• מוצרי הום סטיילינג  •  תמונות  •  כלי בישול והגשה  
CORELLLE-CORNING   •   מפות וראנרים 

•  תכשיטים  •  מוצרי ספא  •  מצעים

חפשו לוחמי הגטו 28 כפר גנים, פ"ת |
אותנו ב- |

בואו לראות

מבצעי
חודש

דצמבר
וחנוכה

קרוב
לבית!

מבצעי
חודש

דצמבר
וחנוכה
• מוצרי הום סטיילינג  •  תמונות  •  כלי בישול והגשה  

CORELLLE-CORNING   •   מפות וראנרים 
•  תכשיטים  •  מוצרי ספא  •  מצעים

חג אורים שמח!מאחלת לכל לקוחותיהגלריה סי 

חג אורים שמח!מאחלת לכל לקוחותיהגלריה סי 
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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

במצלמה,  טופס  לצלם  מאפשרת  אפליקציה 
להמירו לקובץ PDF, לחתום עליו עם האצבע, 
שהיא  צורה  בכל  נדרש  שדות  את  למלא 
כך  הלאה.  אלקטרוני  בדואר  אותו  ולשלוח 
ניתן להפוך באופן מידי מסמכי נייר לקבצים 
דיגיטליים. כמו כן ניתן בקלות ליצור חתימה 
את  ולהחיל  אוטומטי  למילוי  חוזר  לשימוש 

החתימה או ראשי התיבות על מסמכים.

האפליקציה מאפשרת גישה לניהול מערכות אנדרואיד מכל סוג, 
העברת  תשלום.  ללא  אלחוטי,  באופן  ומהאינטרנט,  מחשב  מכל 
והעברת  משתמשים  בין  קבצים  שיתוף  התקנים,  בין  קבצים 
 ,WhatsApp קבצים בין אנדרואיד למחשב. ניתן לצפות בהודעות

פייסבוק, Messenger, ו- Kik על 
שולחן העבודה. תצוגה ועריכה של 
תמונות  העברת  הקשר,  אנשי  כל 
ניהול  למחשב,  אנדרואיד  בין 
וייצוא  הגדרת  וסרטונים,  מוסיקה 

רינגטונים, צילומי מסך ועוד.

)Peel WatchON לשעבר(, מובנה בטלפונים של סמסונג כבר 
מאז הגלקסי הרביעי אך כעת עבר מתיחת פנים ושדרוג. כולל 
נגן  שלט אוניברסלי  לטלוויזיה אינטראקטיבי, 
דיוידי, בלוריי, רוקו, אפל, מערכת שמע, מכשירי 

חשמל ביתיים מזגנים, תנורים... אלטעזאכן.. 

והתנהגות  העדפות  על  מתבסס  השלט  ארגון 
ידי  המשתמש, שינוי המכשירים הנתמכים על 
לגבי  תזכורות  חדרים.  בין  נדידה  בעת  השלט 
הערוצים,  העדפות  שמירת  מועדפות,  תכניות 

תצוגת שעות תכנים  ועוד.

עכשיו אפשר להזין לתוכנית הרדיו האהובה 
גם כשיורדים מהאוטו.. ל TUNEIN המבחר 
דיגיטליות  רדיו  תחנות  של  ביותר  הגדול 
מכל המדינות ומכל הסוגים. ניתן לסנן  את 
גילאים  מוזיקה,  סגנונות  לפי  הרדיו  תחנות 
ומטרת האזנה: לספורט, חדשות, וכו', בשדרוג 
ספורט  לשידורי  להאזין  ניתן  לפרמיום 

בתשלום ולמעלה מ 40,000 ספרים.

FILL אדובי 

TUNEIN

AirDroid

Peel

נעמה מקסימה שלנו, 
מזל טוב ליום הולדתך! 

אנו מאושרים וגאים להיות הורייך. 
מאחלים לך שתמיד תהיי שמחה ואהובה. 

אוהבים, 
אבא, אמא ויויו.
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יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

"שמונה ימים שמנו נתן"
כנגד שמונת ימי נס חנוכה זכינו בשמונה ימי חופשה ממוסדות הלימוד. 

יולי לביא מציעה שמונה מסלולי טיול לכל יום בחופשה

קרקס פלורנטין 
מזמין למופע 

"מסביב לעולם ב-80 יום בקרקס".
 זהו מחזמר קצבי בכיכובם של אורי בנאי 
ואמני קרקס פלורנטין, המתכתב עם ספרו 

המפורסם של ז'ול וורן ומשלב סיפורי 
הרפתקאות עם להטוטנות, אקרובטיקה, 

מופעי אש מרהיבים ומיצגים מסביב לעולם.
 

     www.�orentinecircus.co.il

סיורי חנוכיות: 
בשעות הערב בשמונת ימי החנוכה, 

מוארות חצרות הרובע היהודי בירושלים 
וסמטאותיו באורן המיוחד של מאות 

חנוכיות. סיורי חנוכיות בירושלים משלבים 
את חוויית הביקור בסמטאות ובחצרות 
הרובע היהודי בירושלים, עם הכרת 
הסיפורים ההיסטוריים של החג ושל 

ירושלים, סמוך למקום התרחשותם בזמן 
ימי הבית

www.maslulim-israel.co.il

במרכז מול 7 בשדרות
 

יתקיים פסטיבל גיבורים, במסגרתו 
תתקיים פעילות לכל המשפחה כגון: 

מתחם ג'אגלינג, מתחם צילום 
מגנטים, מתחם אקרובטיקה, עמדת 
איפור מקצועי, סדנת יצירה, עמדת 

קריקטוריסטית ועוד.

מרכז המבקרים החדש
של רולדין, 

בלב פרדסי השרון ביישוב קדימה, מעל 
הקונדיטוריה הראשית של רולדין, יקבלו 
הילדים והוריהם הצצה מרתקת אל עולם 

האפייה באמצעות סדנאות מתוקים בעבודת 
יד. במרכז המבקרים ממתינים חומרי הגלם 

להכנה ואפייה של מגוון מוצרים: מילוי 
וקישוט סופגנייה, עוגיות חמאה, סוכריה על 
מקל, כדורי שוקולד ועוד. במהלך הסדנה 
יוכלו המבקרים לצפות בתהליך הכנת 
העוגות והמאפים בקונדיטוריה כולל 

הסבר והדרכה צמודה.
www.roladin.co.il 

- Ice Peaks
היכל הקרח בפארק פרס בחולון

שפע פעילויות, אטרקציות והפתעות, 
מופעים מרהיבים של החלקה אומנותית 

ומפגש מעריצים עם כוכבי סדרת הילדים 
הפופולארית "הבנים והבנות". 
     www.icepeaks.co.il  
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ור
אז

ון 
שר

ה

ור
אז

ם 
רו

הד

ור
אז

ון 
צפ

ה

אזור
המרכז

ור
אז

כז 
מר

ה

ור
אז

כז 
מר

ה

ור
אז

כז 
מר

ה

ם
לי

ש
רו

 י
בה

בי
הס

ו

ם
לי

ש
רו

 י
בה

בי
הס

ו

תערוכת "חנוכייה לי יש"- 
במוזיאון נחום גוטמן לאמנות. 

בלב שכונת נווה צדק הקסומה, מציע 
המוזיאון תערוכת חנוכיות המציגה אוסף של 

שישים חנוכיות ופעילות חווייתית לכל 
המשפחה: בעזרת רמזים ומשימות מגלגל 

הניסים והנפלאות הילדים יגלו מהי החנוכייה 
הנעלמת ויתלהבו מחדש מסיפור הגבורה של 
המכבים, כפי שהוא מיוצג בתרבויות השונות 

מאז ועד ימינו. 
www.gutmanmuseum.co.il

חוות דרך התבלינים 
בבית לחם הגלילית 

מזמינה לסדנאות ברוח החג: הכנת נרות 
חנוכה מתובלים, הכנת תערובת זעתר 

מסורתית בשמן הזית, פינת יצירה 
לילדים, הדגמות וטעימות של מנות 

חנוכה קלאסיות וסיור בשדות התבלינים 
האורגניים של חוות דרך התבלינים, 

בהנחיית מדריכי החווה. 
 www.derech-hatavlinim.co.il 

כתבות נוספות 
חפשו בגוגל "יולי מטיילת" 
או/ו "צרכנות לילדים ולגדולים"

בקיפצובה ובחוות גליתא 

הסמוכה יתקיימו מגוון פעילויות ברוח 
החג: בכל יום בין השעות 12:00-16:00 
תתקיים סדנה להכנת סביבונים וכדים 

ובשעה 16:30 תצא תהלוכת לפידים 
לצלילי שירי חנוכה, מהפארק ועד לחוות 
השוקולד גליתא, בסיומה תתקיים הדלקת 

נרות וחלוקת סופגניות עם שוקולד  
www.kifzuba.co.il



www.kfarganim.co.il43עיתון כפר גנים  גיליון 70  דצמבר 2015 

מייזנר
נאקש4.5 חד'

בן גוריון5 חד'
דופלקס

הלוי
3 חד'

יטקובסקי
4 חד'

יהלום
4 חד'

צבי נריה
דירת גן עצמאות

מיני
פנטהאוז

www.remaxpt.co.il
סניף כפר גנים - לוחמי הגטו 30 מ. מסחרי. טל. 03-9242878
סניף מרכזי - השחם 18, ק.מטלון. טל. 077-4207300

לקביעת פגישת ייעוץ אישית
054-8899814

חג אורים שמח!

8 נכסים למכירה
כנגד שמונת ימי חנוכה 

קרולינה דנילוביץ מציגה:

קרולינה דנילוביץ, מומחית נדל“ן כפר גנים

גם לדירה
שלך מגיע

שיווק
מקצועי
וחשיפה

מקסימלית
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אריזה מעוצבת 
וחגיגית לקמח לבן 

בהיר - להכנת 
סופגניות לחג

יצרנית הקמח הוותיקה "הטחנות 
הגדולות של א"י" מחיפה (נוסדה 
בשנת 1921), השיקה לכבוד חג 

החנוכה אריזה חגיגית לקמח לבן 
בהיר, בעיצוב בסגנון רטרו, עם 

ברכה ומתכון לחג המוצג על גבי האריזה. אריזת 
הקמח לחג החנוכה הנה מסדרת "החגים" המיוחדת 

שהשיקה החברה, הכוללת חמש אריזות של קמח 
בעיצוב מיוחד לפי חגי ישראל. הסדרה זכתה בפרס 

הזהב בתחרות האריזות העולמית היוקרתית 
 WorldStar Packaging Award

כשר בהשגחת הרבנות הראשית חיפה ובכשרות 
מהודרת של בד"צ העדה החרדית ירושלים.

מחיר: 5-4 ₪ (לאריזה של 1 ק"ג). 

מארז שמן 
זית חגיגי

מותג הבית של 
"בית הבד של 
הגולן", מציגים מארז 
ייחודי של שלוש סוגי 
שמן זית כתית מעולה 

המיוצרים בכבישה קרה וללא סינון. השמנים מופקים ממגוון זני 
זיתים שנמסקו בזמנים שונים לאורך תקופת המסיק בכדי לייצר 

את שלושת הטעמים הייחודיים של Olea essence: "טבחא", 
"כורסי" ו"בית ציידא".

מחיר: 186 ₪ למארז שלישיית השמנים (400 מ"ל לבקבוק) 
 http://www.oleaessence.com להשיג באתר האינטרנט

ובחנויות מרכזי המבקרים של "בית הבד של הגולן":
קצרין, אזור תעשיה עין גב, נמל עין גב   

צבעים מיוחדים להכנת מדבקות לחלון 
חברת "פלדע", מציעה לחג החנוכה ערכת צבעים מיוחדת 

להכנה עצמית של מדבקות לחלון. הערכה כוללת שישה צבעים 
ייחודיים ואיכותיים, לא רעילים. ניתן להשתמש במדבקות 

מוכנות עם איורים של "פלדע", המוצעים בשלל נושאים 
ודוגמאות או ליצור לבד. המדבקות מתאימות להדבקה על 

חלונות ועל חומרים נוספים לקישוט ועיטור.
מחיר ערכת צבעים: 24-22 ₪  

מחיר סט מדבקות עם איורים – 8-7 ₪
להשיג ב Hobbix קניון גנים ובחנויות היצירה וההובי ברחבי הארץ 

חנוכייה מודולארית מעוצבת
רשת "ואהבת" -  חנויות קונספט המתמחות בפריטים 

מעוצבים לבית, מוצרי מסורת, קודש ואומנות, 
מציעה לקראת חג החנוכה - חנוכייה ייחודית 

ומודולארית: המתקפלת לכדי זוג פמוטים.  החנוכייה 
עוצבה ע"י האומן הישראלי יאיר עמנואל ועשויה מעץ 

איכותי בציפוי מתכת, המשלב ציור ידני של העיר ירושלים 
בחנוכה או הדפס פרחוני בשאר ימות השנה, הופכת ברגע 

לזוג פמוטים להדלקת נרות שבת. 
מחיר: 238 ₪

ניתן להשיג בכל 
סניפי רשת 

ואהבת

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

קארין אהרון מחלקת גביעים ומדליות
לחמשת המוצרים החדשים והכי מוצלחים

ערכת יצירה ומדע לילדים לכבוד חנוכה   
לקראת חנוכה השירות הבולאי של חברת דואר ישראל 
בשיתוף "גליליאו צעיר – ירחון לילדים סקרנים", הפיקו 
מארז מיוחד "ערכת יצירה ומדע לחג החנוכה".  המארז 
כולל שש מתנות באריזה אחת: חוברת עם לקט עובדות 
מרתקות וניסויים מדעיים מצולמים עם הדרכה לילדים; 

גיליון "הבול שלי" מיוחד לחנוכה; סביבון הפתעות 
לגזירה; ערכה ליצירת מצלמת קמרה אובסקורה; ברכה 

קופצת לחג החנוכה – פופ אפ; מופע צלליות לחג 
החנוכה. המארז יימכר בסניפי חברת דואר ישראל ובאתר 

האינטרנט של חברת הדואר: 
 http://www.israelpost.co.il

מחיר 39.90 ₪

מנצחת!חמישייה

קארין אהרוןצרכנות
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דצמבר בקניונ גנימדצמבר בקניונ גנימ
חנוכה שמחחנוכה שמח

חנוכה
עם

בלו הדב
יום ד’  9.12 / 17:00

קסם
של

קסם
יום ג’  8.12 / 17:00

מסיבת
חנוכה עם
מבליסימו

יום ב’  7.12 / 17:00

חנוכה
באי

הילדים
יום א’  6.12 / 17:00

הצטרפו אל הקוסם למופע קסמים
מטריף חושים לכל המשפחה.

מופע מרהיב ואינטראקטיבי הכולל
אילוזיות, פירוטכניקה ואפקטים

  מיוחדים, תפאורה      ססגונית ועוד..

חג החנוכה מגיע וזה הזמן למסיבה
ענקית עם בלי פיית המשאלות!

בואו נגלה יחד מה אימאג‘י ופיקמיק
אוהבים לעשות בחג החנוכה.

נשיר, נרקוד, ונבקש    משאלות לכבוד
 החג!   הפתעות          לכל הילדים!

לפנחס הפיראט נודע שבאי הילדים 
ישנו אוצר גדול. כשהוא מגיע לאי הוא

פוגש את צוף שמתכננת מסיבת חנוכה
 גדולה. יחד הם מחפשים את האוצר

האבוד וגם לומדים     על מנהגי ושירי 
חג החנוכה.

משפחת
חג לי

יום ב’  14.12 /17:00
האחים הכי חגיגיים שיש מגיעים

למופע משעשע. ברגע שהם מחליטים 
להתכונן לחג, שום דבר לא עובד לפי

התוכנית...
  מופע סלפסטיק  משעשע בשילוב

שירי חג.  

תעלוליו
של

קוקו הקוף
יום א’  13.12 / 17:00

קוקו הקוף בורח מהג'ונגל. אך מדוע
הוא לא רוצה להישאר שם ? ביחד 

עם הילדים נלמד את קוקו שיעור על
 חברות טובה, ונעזור לו לחזור לביתו.
   המשלב שירים מתוך המופע ספר

    הג’ונגל.
הפעילות תתקיים בסטודיו

הפעילות בעלות סמלית של 10 ש"ח

בלו הדב יוצא להרפתקאה יחד עם
 הילדים כדי לגלות את העולם שמחוץ 
לג'ונגל. ביחד נצא למשימות מצחיקות

 ומשעשעות. מופע הפעלה מוסיקלי
 המשלב שירים              מתוך המופע 

ספר הג’ונגל.

קפטן
הוק

יום ה’  10.12 / 17:00
קפטן הוק מגלה את חג החנוכה.

בעזרת הילדים הוא לומד כי ניסים
אכן קורים...

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

בשעה 11:00

מדריכת מעגלי התינוקות, איריס 
זינגר, מגיעה לקניון גנים.

בואו לחוויה מרגשת של מפגש
 אמהות ותינוקות...

ים
גנ

שבט תינוקות 

ים
גנ

שבט תינוקות 

מעגל תינוקות

הפעילות תתקיים בסטודיו
הפעילות בעלות סמלית של 10 ש"ח

בכל יום ב’

ב- 7/12 ו- 14/12 לא יתקיים החוג 
עקב שיפוצים בסטודיו.
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שליחת מודעות לוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

מטפלות ובייביסיטר
מטפלת אחראית וחמה מעוניינת 
לטפל בתינוק/ ת משרה חלקית 
והמלצות  ניסיון  ידע,  בעלת 

חמות פנויה במידית
לפרטים נוספים: 054-2563481

שמרטפית לילדים, בת 25 מפתח 
השבוע  באמצע  פנויה  תקווה, 

בערב ובימי שישי בבוקר.
לפרטים נוספים: 053-5307014

דרושים 
הבוקר  מחפשת מטפלת לשעות 
לצורך   7:45 ל   6:30 השעות  בין 
חינוך  למוסדות  ילדים  פיזור 
לגן ולבית הספר. כרגע המשרה 
 2-4 מכן  לאחר  א-ה,  לימים 

פעמים בשבוע. 
לפרטים נוספים: 054-3005043

כביסה.   בקיפול  עזרה  דרושה 
לפרטים נוספים: 054-9001448

ומדריכת  סייעת  גננת,  דרושות 
אמביציות  בעלות  צהרון 
ואחריות. ניסיון של שנה לפחות 

בתחום.
לפרטים נוספים: 050-6386739

לרשת  מנוסים  קצב/ית  דרוש 
דרוש  תקווה  בפתח  שיווק 
בתחום  מנוסים  קצבית  או  קצב 
עבודה זו לעבודה במשרה מלאה, 
מסודרת,  עבודה  במשמרות. 
פנסיה, נסיעות והפסקות כחוק. 
והתפתחות  קידום  אפשרויות 

מקצועית.
לפרטים נוספים: 054-306-6726

דרושים  מובילה  שיווק  לרשת 
צבע  למחלקת  מוכרים  יועצים/ 
עם ניסיון , ידע והבנה בצבעים 
נסיעות, פנסיה והפסקות כחוק 

ופיתוח  קידום  אפשרויות 
מקצועי לאחר שנה של וותק 
לפרטים נוספים: 054-3066726

בצומת  מובילה  שיווק  לרשת 
סגולה דרושים קופאים לעבודה 
מלאה במשמרות. נסיעות, פנסיה 
אפשרויות  כחוק.  והפסקות 
מקצועית  והתפתחות  קידום 

לאחר וותק של שנה 
לפרטים נוספים: 054-30606726

לרשת שיווק מובילה הממוקמת 
 / יועץ  דרוש  סגולה  בצומת 
ידע,  גינון.  למחלקת  מוכר 
נדרשים.  בגינון  והבנה  ניסיון 
נסיעות, פנסיה והפסקות כחוק.  
והתפתחות  קידום  אפשרויות 
מקצועית לאחר שנה של וותק. 

לפרטים נוספים: 054-3066726

בפ"ת  נפש  לפגועי  להוסטל 
לילה             כונן/ית  דרוש/ה 

לפרטים נוספים: 077-9313300

לחברת ״קמפוס לימודים בע״מ״ 
ומכירה  שרות  נציגי  דרושים 
וסאמר  בחו״ל  לימודים  בנושא 
סקול לילדים. משמרות גמישות.  
זמינות  לסטודנטים.  גם  מתאים 
אפעל  סמינר  מיקום:  מיידית. 
אלוף  וצומת  השומר  תל  ליד   (
zahava@ ל:  קו״ח  שדה( 

campus-studies.co.il
לפרטים נוספים: 03-5354448

מורים פרטיים
מהנדס  למתמטיקה,  פרטי  מורה 
ניסיון,  בעל  מידע,  מערכות 
הרמות  לכל  וקשוב  סובלני 
לשיעור  75שקל  לבגרות.  והכנה 
ניסיון  שיעור  דקות(,   45(
בית  עד  הגעה  ,אפשרות  חינם! 

התלמיד!
אלון: 058-7288088

מורה בעלת ותק וניסיון מקבלת 
בביתה  יסודי  ספר  בית  תלמידי 
להכנת  הלימודים  לאחר  מיד 
ש"ב והכנה למבחנים. )לא כולל 

אנגלית וגמרא(
לפרטים נוספים: 054-7841216 

מהנדסת חשמל מצטיינת, בעלת 
ניסיון מוכח והמלצות, אחראית, 
מעבירה  ומקצועית  סבלנית 
במתמטיקה  פרטיים  שיעורים 
בליווי אישי וצמוד לכל הגילאים 
רב  ניסיון  בעלת  הרמות.  ולכל 
הגילאים,  לכל  שיעורים  במתן 
והשקעה  מוטיבציה  הרבה 
מחירים  התלמיד/ה.  להצלחת 

נוחים.
עמית: 054-6600320

החל  לילדים  אנגלית  לימוד 
מכיתה ב ועד כיתה ט . מקנה את 
ובמשחק  בכיף  הקריאה  יסודות 
תלמידים   5 עד  של  בקבוצות 
לפספס  כדאי  שלא  במחירים 
)קבוצה של 5 תלמידים 250 ש"ח 
ניתן  בקבוצה(  לתלמיד  לחודש 
גם בשיעורים פרטניים. הלימוד 

הוא בבית המורה.
לפרטים נוספים: 058-4677805

להוראת  מוסמכת  מורה 
המתמטיקה, בעלת ניסיון רב של 
וליקויי  קשיים  אבחון  הוראה, 
ההוראה  דרכי  והתאמת  למידה 
החומר  ותגבור  ביסוס  ללימוד 

הנלמד.
לפרטים נוספים: 050-7474712

פרטיים  שעורים  פרטי  מורה 
מורה  ע"י  אנגלית  מקצועות: 
)עולה  אם  כשפת  אנגלית  בעל 
מאוסטרליה(,  רביעית  שנה 

מתמטיקה לכל טווח הגילאים
אפשרות להגעה עד הבית!
dspivack12@gmail.com
כתובת: ימין שושן 27, פ"ת

לפרטים נוספים: 054-4844583

לכלכלה,  ג''  שנה  סטודנטית 
מנהל עסקים ושמאות מקרקעין 
פרטיים  שיעורים  מעבירה 
ולכל  הגילאים  לכל  במתמטיקה 
כולל  תיכון  ועד  מיסודי  הרמות 
לבית  מגיעה  לבגרויות.  הכנה 

התלמיד.
לפרטים נוספים: 050-8119763

* המודעות פונות לנשים
ולגברים כאחד.

לכלבים
ביביסטר

המלצות
בשפע

בכפר גנים ג'
פנסיון משפחתי

חם ואוהב
לכלבים

מפונקים...

050-3910939
לא יותר משלושה כלבים
לפרטים נוספים: ורד

בס"ד

תכנון והתקנת מערכות קול וקולנוע ביתי
הרכבה ותכנון ריהוט ביתי/משרדי

עבודות צבע
התקנת האביזרים לבית ולמשרד 

שירות אמין, מקצועי ומהיר

054-8090557
E-mail: el_shany@netvision.net.il

אייל שני: התקשרו
עכשיו!

ועוד...

תחזוקת ביתכם ו/או העסק
מ-א' ועד ת' תחת קורת גג אחת

לפרסום
בעיתון

התקשרו
צדוק בן משה

050-5332540
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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

,��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

�מוצרי
  ללא גלוט�

  

במקוםטיגון

סופגניות
חמות וטריות
לכבוד חג החנוכה

סופגניות
חמות וטריות
לכבוד חג החנוכה

חג אורים שמח!חג אורים שמח!
מאפה צרפתי דהרי

מאחלת לכל לקוחותיה
מאפה צרפתי דהרי

מאחלת לכל לקוחותיה
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שעות פתיחה: א'-ה' 20:30-09:30 ו' 15:00-08:30, חניה בשפע - שירות אדיב - כל חברות המותגים
מכבדים את כל כרטיסי האשראי, תשלומים ללא ריבית

מרכז מסחרי אורון רוטשילד פינת פינס

בס"ד

רח' גד מכנס 4 פ"ת טל. 03-9094456

חניון מכוניות בורגו קליקס מקורי
 175 חלקים

הרכבת קשיות 400 חלקים
מחברים עם כוונים חדשים

על מוצר שני
מבית יצירה, פליימוביל ולגו 50% הנחה

קופה רושמת

 12v מכונית אוודי
ממונעת + שלט חכם 

להורים, קפיצים 
USB חיבור

אוהל + 100 כדורים

ספידר המקורי 
הייחיד המתכוונן 

לגובה הילד

מבצע 
היכרות

 20%
הנחה

על צבעי שמן
מבית 

קלאסיקו

מחלקת
יצירה

קנווסים
מכחולים

צבעי 
אקריליק

ועוד...

המחשב הראשון 
שלי מבית 
WinFun

מגוון רכבים
סמי הכבאי

לגו הרכבה 
30 חלקים 

מפרץ ההרפתקאות
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בחנוכה הניסים קורים רק אצל הגדולים והזולים, בדקו אותנו!

נרףלוטי קורוטי
STRONGARM

מגוון חולצות לבי"ס 
מעבר/חורף

)הדפסה במקום(

עגלת שכיבה לבובה
+בובה דוברת עברית

 &99.90
 &129.90

 &99.90
 &149.90

כולל
2 מכוניות

 &59.90
 &99.90

 &99.90
 &149.90

 &79.90
 &99.90

 &299.90
 &349.90

 &59.90
 &79.90

 

 &89.90
 &129.90

 &89.90
 &129.90

חדש! גן משחקים
פליימוביל דגם 5568

 מקליקונים 18 דגמים

רובוט
דובר עיברית 
יורה דיסקיות 

כולל שלט 
אינפרא-אדום

מטבח החלומות
+אורות וצלילים

אורגן+כסא

 &99.90
 &179.90

בובת ברבי מקורית

 &29.90
 &49.90

 &59.90
 &79.90

 &199.90
 &299.90

 &49.90
 &79.90

חניה בשפע! 
חניון חינם 

מאחורי הבניין

חדש!
משחק 
הכוסות 
המקורי

ארגז כלים לילדים 
26 חלקים

 &39.90
 &79.90

 &99.00
 &179.90

בית בובות גדול + אביזרים

 &799
 &1299

 &29.90
 &49.90

 &129.90
 &179.90

 &79.90
 &119.90

 &99.90
 &149.90

ללא התניות קניה

 &79.90
 &129.90

3 שנות
אחריות

מכונית שלט רחוק + 
מטען

+ סוללות נטענות 
HST מבית
Light Stunt

 &49.90
 &89.90

 &89.90

מוצר שני 
40% הנחה

מיקרופון
עמדת כוכב נולד 

WinFun

שישיית פליידו קלאסי

שוזר חרוזים בשיער/
ערכה ליצירת כיפת 

שלג/פרוזן

 &29.90
 &49.90

ועוד המון מבצעים - הקניה המשתלמת


