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קוראים יקרים,

זהו זה נגמר, מהיום אפשר לשים שעון מעורר ולחזור לשגרה, 
הצלצול כל יום בשעה שמונה בבוקר הוא לא רק למורה. כולי 

תקווה שחרף "אתגר החופש הגדול" זכיתם ליהנות מזמן איכות 
משפחתי, הפוגה וצבירה כוחות, שהם הדלק המניע להמשך למידה 

ופיתוח אישי.
בימים אלו של פתיחת שנת הלימודים, בהם הדפסתי לילדותי 

סמל בית ספר על החולצות, מהדהדים בראשי דבריו של יאנוש 
קורצ'אק "מתחת לתלבושת האחידה פועמים מאה לבבות 

שונים..." ומזכירים לי שלכל ילד יש תקוות משלו, קושי אחר 
ודרך חינוכית ייחודית. 

ד"ר וורנר פון בראון, האיש ששלח את האסטרונאוטים הראשונים 
אל הירח, נכשל במתמטיקה פעמיים, כשהיה ילד העניקה לו אימו 
טלסקופ, וסקרנותו לכל הקשור באסטרונומיה ולחלל לא הרפתה 

ממנו כל חייו. הדרך להוכיח שילד מבין משהו אינה רק באמצעות 
מבחן, זו הדרך הישנה, דרך הדיבור והגיר, דרך שינון עובדות 
ותאריכים. במה זה מועיל לעשות מבחן, ולשכוח הכול שבוע 

לאחר מכן? 
הווארד גארדנר הגה תיאוריה של ריבוי אינטליגנציות, לפיה יש 

הלומדים משמיעה, יש הלומדים בתנועה, באמצעות מגע, או דרך 
סיפורים, לכולנו יש חזקות שונות. ליצור מערכת חינוך שבה 

מועדף רק סוג אחד של לימוד זה אבסורד ולא הוגן, זה מקריב את 
היכולות הטבעיות של תלמידים ואת ייחודם. 

העצה שלי היא תמצאו איך אתם או ילדיכם לומדים. תלמדו כמה 
שאתם יכולים על מה שאתם אוהבים ואני מבטיחה לכם שהחיים 

יהיו הרבה יותר קלים. אין תלמידים גרועים, יש מערכת חינוך 
שאינה גמישה מספיק לסגנונות למידה שונים. כישלון במבחן אינו 
מצביע על היותכם "איטיים", קושי בהבנת נושא מסוים אינו אומר 

שהדבר בלתי אפשרי. 
עם הפנים לשנה העברית החדשה,  מי ייתן ונצליח לראות את 

האחר בייחודו, מתוך כבוד ואחווה. נייחל לשנת לימודים פורייה 
ושלווה לילדינו ולנו. מלאה חדוות יצירה, ידידות והגשמת 

שאיפות. 
                             אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com                    
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• הסרת שיער לצמיתות • לק ובנייה בג‘ל • איפור קבוע בכל השיטות
• ציורי גוף באיפור קבוע • מניקור • בניית ציפורניים • פדיקור רפואי

• הרמת ריסים בשיטה הטבעית • שעווה • עיצוב גבות

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

יתרונות:
תוצאות אופטימליות בכל שלבי הטיפול

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

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

א
א
א
א
א

ייעוץ חינם

הטבות מיוחדות 
לקוראי עיתון כפר גנים

*למזמינה מריחת
לק בידיים

רק ב-

*למביאה חברה

 50%
הנחה*

על איפור קבוע

חברות 
נהנות יותר!

הסרת שיערבנייה בג'ל מריחת לק 
ברגליים

₪ 200
איזור + איזור נוסף 

מתנה

ה1+1
נ

ת
מ

מתנה*!

*ההטבות בתוקף עד ה- 30.9.16 *בתיאום מראש
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את הקיצוצים בכל אגפי העירייה כולנו רואים מדי יום בהעדר 
עתק  תקציבי  מועברים  במקביל,  העיר.  ברחבי  מיטבי  ניקיון 
מצבת  גדלה  פרדוקסלי  באופן  בנוסף,  ולפרסום.  אגם  לבניית 
העובדים  למספר  ענק  בצעדי  )מתקרבים  בעירייה  האדם  כוח 

בעיריית תל אביב- יפו(.

של  שונים  מקצוות  להפתעתי  רבות,  תלונות  מגיעות  לאוזניי 
העיר. התלונות זהות, מי על החינוך ומי על הניקיון. לאחרונה 
החלו תושבי השכונות לתקשר ביניהם ולשתף "חוויות" כואבות.

על  התושבים  מספרים  החילונית  דקלים  שיפר/נווה  בשכונת 
הקמת  באמצעות  השכונה  התחרדות  לעודד  העירייה  מגמת 
בית ספר לעמותה החרדית "בית יהודה" כאשר באותו הרחוב 

קיימים עוד ארבעה מוסדות חינוך חרדים.

חילונית  שכונה  גנים,  צמרת  משכונת  גם  נשמע  דומה  סיפור 
הממוקמת סמוך לקניון סירקין. בוקר אחד התעוררו התושבים 
ולא האמינו למראה עיניהם. בשטח הגינה הציבורית הוקמו בית 
ספר חרדי ובית כנסת ארעיים בקרוונים. התנגדות נחרצת של 
התושבים הביאה להוצאת צו הריסה על ידי בית משפט בשל 
אינה  העירייה  לדאבוני,  בטיחות.  אישורי  ובאין  לציבור  סכנה 

מוציאה לפועל את הצו.

ומה בכפר גנים? גם אצלנו הסיפורים דומים:

אין מבנה לפעילות נוער חילוני: בעוד בשכונה פועלות שתי 
תנועות נוער דתי )בני עקיבא ועזרא(, מבנה הצופים הועתק 
למרחק של כשני ק"מ מחוץ לשכונה. המרחק גורם להפחתה 
הנוער  תנועת  במסגרת  הפעילים  הילדים  במספר  ניכרת 
העירייה  הישן בשכונה השקיעה  הצופים  החילונית. במבנה 
מיליונים ואכלסה גני ילדים של תנועת ש"ס. בנוסף, מרכז 
הנוער "אופק", שנסגר לצורך אכלוס מבנה זמני של בית ספר 

"דבורה עומר", לא נפתח מחדש.

שלוחת "חגין" של מתנ"ס "עולמות" הועתקה לטובת הרחבת 
בית הכנסת "עמוד האש". פועל יוצא מכך הוא שבית הכנסת 
ללא  למקום  עבר  והמתנ"ס  ענקית,  חניה  בלב  כעת  נמצא 
חניה. וכאילו לא די בכך, צמוד אליו יש שני גני ילדים ושני 

בתי הכנסת הוותיקים "רננים", כולם ללא חניה ראויה.

כפר גנים - אזורי פיתוח 

בימים אלה נמצאות בעיצומן עבודות פיתוח בשלושה מוקדים: 
לחגין  נקר  רחוב  בין  המעבר  בשטח  אויערבך/זכאי,  ברחוב 
עבודות  על  האחראית  לפיתוח,  מהחברה  יטקובסקי.  וברחוב 
סיום העבודות הללו תחל  כי עם  לוועד השכונה  הובטח  אלו, 
עבודת פיתוח הגינה ברחוב נקאש )מובלעת בין הבניינים(. אין 
לנו אלא לברך על העובדה שהשכונה מטופלת על ידי החברה 

לפיתוח, שאם לא כך לא היו מתקיימות שום עבודות פיתוח.

במטרה לקדם נושאים בוערים לשביעות רצון התושבים ולמזער 
הקים  בשכונה,  ציבור  שטחי  על  פוליטיים  פעילים  השתלטות 
להכוונת  הפועלות  ממוקדות  תושבים  קבוצות  השכונה  ועד 
קבוצות  פועלת  למשל  כך  העירייה.  מול  התושבים  צורכי 
תושבים במערב השכונה לפיתוח הגינה, קבוצה אחרת הוקמה 
וישראל  נקאש  הרחובות  בצומת  בשטח  חניה  בניית  למטרת 
עידוד, ועבודה משותפת אל מול בית הספר "דבורה עומר" על 
מנת למזער חיכוך עם הבניינים והתושבים בסמוך. אין לי ספק 
למאבק  התגבשה  תושבים  קבוצת  עוד  טובה.  שכנות  שתהיה 
המכערים  העצמאות  ברחוב  פרסום  עמודי  עשרות  הצבת  נגד 
את הרחוב, ובנושא הזה יש לציין כי המאבק יימשך כל עוד לא 
יורידו את מספר השלטים למספר נורמלי כמו בכל מקום אחר. 
לוודא  שמטרתה  חגין,  פנחס  באזור  מתגבשת  נוספת  קבוצה 
שבמתחם הגנים הארעיים העירייה לא תקבל החלטה מנותקת 
התושבים  חיי  ובאיכות  בצורכי  ותתחשב  ציבור  מבני  לבניית 

במקום.

חזרה לשגרה

בחסר  לוקה  לטיפול  עדים  היינו  הלימודים  שנת  פתיחת  ערב 
נלקחה  לא  הספר  לבית  בדרך  הילדים  בטיחות  הילדים.  בגני 
עומד   2016 לשנת  חציה  מעברי  צביעת  כשתקציב  בחשבון, 
הלימודים  שנת  וקיצוצים,  בעיות  חרף שלל  אפס שקלים.  על 
ההורים  זאת,  עם  הילדים.  מצד  בעיקר  רבה,  בשמחה  נפתחה 
רבים,  מאבקים  רצופה  מינימלי  לחינוך  שהדרך  להבנה  הגיעו 

דבר הניכר בעשרות הפגנות ומחאות ברחבי העיר.

בברכת שנת לימודים פורייה ובטוחה.

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

אשר יגורנו בא לנו

 050-5332540 אני לרשותכם בטלפון 
www.kfarganim.co.il ובפייסבוק  באתר כפר גנים 

בפתח תקווה לכל שכונה יש אופי וצביון משלה. כמו אחים, עם כל השוני יש גם הרבה 
דמיון. מגמת התחרדות והפקעת מוסדות לטובת החרדים בחסות עיריית פתח תקווה 

מאפיינת את השכונות החילוניות השונות, ומנגד הפחתה משמעותית בהשקעה במוסדות 
אחרים. זהו צו השעה שתושבי השכונות יתאחדו, יתקשרו ביניהם ויבינו שהדשא של השכן 

לא ירוק יותר. חייבים להחזיר את השפיות לעיר

פיתוח מתחם אויערבך
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תיווך המושבה-המשרד המוביל
בלהה שמואלי-הסוכנת המובילה

במכירות בכפר גנים ג'

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

madlan.co.il לפי אתר מדלן
עם עובדות לא מתווכחים!!

בכפר גנים ג', בחיים זכאי 5.5 חד' + מ.סוכה 22 מ' + מחסן וחניותבכפר גנים ג', בדניאל ליפשיץ 6 חד' + מ.סוכה + יח' מתבגר + מחסן

בכפר גנים ג', ביגאל מוסנזון, פנטהאוז 6 חד', מפלס 1, מיוחד במינובכפר גנים ג', ביטקובסקי 4 חד',בבנין בוטיק + מחסן + 2 חניות

SPACEבנווה עוז, ב-             5 חד‘ קומה 7, גדולה ומושקעת + נוף קסוםבכפר גנים ג', ביוסף נקר 5 חד' ענקית + 2 מרפסות גדולות +מחסן
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מדור חינוך

להורי ילדי טרום –טרום חובה שלום וברכה,

שנת לימודים חדשה בפתח ועמה התרגשות, ציפיות, חששות מהלא מוכר ולא ידוע.
מי תהיה הגננת בגן החדש? מי תהיינה הסייעות? מי יראה את הילד שלי כשיזדקק לעזרה? האם ילדי ידע לפנות 

למבוגר? האם המעבר לא יהיה חד מדי עבורו? כיצד יחזיק מעמד עד השעה שתיים או חמש? מה יקרה אם 
יפספס? מה יאכל?

כניסת הילדים למערכת החינוכית בתחילת השנה היא תהליך הסתגלות. אצל חלק מן הילדים הוא קל ומהיר 
ואצל אחרים הוא אורך כמה חודשים. חשוב שנאפשר זמן זה לילד תוך יצירת תחושת בטחון שגן הילדים הוא 

מקום מכיל נינוח ונעים. כדאי לשוחח עם הילד על הצפוי לו בגן: בגן גננת וסייעת, לנשות הצוות יום חופשי בו 
תהיה בגן אשת צוות אחרת, בגן יש זמן לפעילות בגן וזמן לפעילות בחצר, בגן רוקדים, שרים, לומדים, יוצרים, 

מתחשבים בחברים, מקשיבים לצוות הגן, וכו'.
על מנת לאפשר הסתגלות קלה ככל הניתן, הילדים שזוהי להם שנת הלימודים הראשונה במערכת העירונית ישהו 

בגן ביום הראשון עד השעה 10:00 וביום השני עד השעה 11:00. מהיום השלישי יום הלימודים יפעל כסדרו עד 
השעה 14:00. אפשרו לילד זמן הסתגלות ללא הוריו בגן, לילד חיישנים מחודדים והם קולטים את תחושת ההורה, 
לכן שדרו בטחון ביכולת הילד להישאר לבד ובביטחונכם בצוות. להורים המעוניינים ישנה אפשרות לתחנת יציאה 

מהגן גם בשעה 13:30. 
בפגישתכם הראשונה עם הגננת, שתפו אותה במידע חשוב לגבי ילדכם: אלרגיה למזון, מצב משפחתי,  קושי/ 

צורך מיוחד לילדכם או כל מידע שנראה לכם חשוב לקליטתו המיטבית בגן.
ככלל על ילדי הגן להיות גמולים בעת הגעתם למערכת העירונית. פספוסים צפויים להיות מדי פעם גם בשל 

תהליך ההסתגלות. צוות הגן ידאג לניקיון ילדכם. יחד עם זאת, עליכם ההורים לדאוג לגמילתו של הילד מבעוד 
מועד, בכדי לאפשר לו עצמאות ונינוחות בגן שכן התנאים בגן הילדים אינם מיטביים לגמילה.

במרבית הגנים נוהגים לאכול במזנון בארוחת הבוקר. המזנון מאפשר התאמת זמן הארוחה לצרכי הילד. חלק 
מהגננות בוחרות לאכול בארוחה שותפת בחודשים הראשונים של השנה. חשוב שילדכם יגיע שבע ונינוח לאחר 

ארוחת בוקר קלה בבית.
בשבועות הראשונים ללימודים תקבע הגננת אסיפת הורים כללית להורי הגן בו תשתף בחזון החינוכי שלה, בדרכי 

העבודה ובנהלים. הקפדה על נהלים נתפסת לעיתים כקטנונית ולא גמישה, יחד עם זאת מטרת הנהלים היא 
שמירה על ארגון, סדר, בטחון הילדים ורווחתם. כך למשל מונחות הגננות להקפיד על פתיחת שערים בכל רבע 

שעה בשעות הבוקר על מנת להיות פנויות לילדי הגן.
על הגננת חל איסור לגבות תשלומים מעבר לסכום המותר בחוזר מנכ"ל, זאת גם אם הורי הגן מעוניינים בתשלום 

נוסף. תרומה לגן יכולה להינתן על פי נדיבות הורה אך מבלי לחייב את כלל ההורים.
על אף תיאום הציפיות שנעשה בראשית השנה, יש מקום לדיאלוג פתוח הדדי ומכבד בין הבית והגן לאורך השנה 
כולה. חשוב שתחושות נחת ובוודאי במצבי אי נחת יאמרו לגננת לאורך השנה כולה בדיסקרטיות ובכבוד ולא 
ישמרו בבטן. מומלץ להימנע מתקשורת קבוצתית בווטסאפ שאינה מאפשרת הקשבה, שיח מעמיק ובירור הדדי 

של סוגיה זו או אחרת.
משרד החינוך רואה בכם ההורים חוליה מרכזית וראשונית בחינוך הילדים. צוותי הגנים, ההדרכה, הייעוץ, ההובלה 

והפיקוח נמצאים בשטח לסייע בכל צורך למען מתן התנאים המיטביים והאיכותיים ביותר להתפתחות הילדים.
 

אני מאחלת לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה חווייתית מקדמת ומהנה.
אירית עציון

מפקחת גני לדים 
מחוז תל אביב

בחזרה ללימודים
בחזרה ללימודים מהמפקחת באהבה

אירית עציון, מפקחת גני הילדים במשרד החינוך באיגרת להורי המלווים 
לראשונה את ילדיהם למערכת החינוך העירונית
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עם הצלחה לא מתווכחים.

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

זהבה שמי 
052-6309300

כפר גנים א'

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

בנוי 160 מ"ר

www.remaxpt.co.il

אפרים וילינגר
052-2656825

אילנית בניטה
054-8192007

כפר גנים

כפר גנים ג'כפר גנים ג'

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

צמוד, בניין מפואר

בנווה עוז הוותיקה
ברח' הצייר! 455 מ"ר 
מגרש! 190 מ"ר בנוי!

3 מ. שמש, בריכה בחצר! 

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

17 מר! יח' מתבגר!   

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

ו-2 חניות

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

ושקטה 

בדוד שמחי/העצמאות 
דירת 5 חד' בבניה

ק"6, מחסן ו-2 חניות. 
נוף פתוח!

בארלוזרוב 
דירת גג 5 חד'

מושקעת, 2 כניסות!

לירז כביר
050-3310033

כפר גנים ג'

עוצמהעוצמה

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

תת-קרקעיות 

נמכר!

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

שמש 20 מ"ר!  

בלעדי

בלעדי

בלעדי

בלעדיבלעדי

בלעדיבלעדיבלעדי

דירת 6 חד'
ק"10 בבניה, נוף! מחסן 

ו-2 חניות

בלעדי

בלעדי

נמכר!

בלעדי

ליאורה גריה
050-8873450

כפר גנים ג'

שמעון ג'יבלי 
054-4728085

כפר גנים א'

חניתה ילין 
 054-4723517

כפר גנים ב'

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

מעלית ו-2 חניות  

בלעדי
נמכר!
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מודעות ללקות - הפער הנוצר בתהליך רכישת הקריאה  בין 
התלמיד המאובחן ובין שאר תלמידי כיתתו, עלול ליצור 
תסכול  בעולמו הפנימי של התלמיד. לאחר אבחון מקצועי, מומלץ 
לשוחח ולהבהיר לתלמיד את מהות הלקות ולהדגיש כי אין קשר 
בין יכולת הלמידה לתהליך רכישת הקריאה. ניתן לתת דוגמאות 
של אנשים מפורסמים שאובחנו עם דיסלקסיה והגיעו להישגים. 

חיזוק  מיומנויות נוספות בתהליך הלמידה -  תהליך למידה 
יעיל יתרחש כאשר נשתמש במסלולי למידה רב חושיים 
וכדי לתת מענה להפנמה מלאה של חומרי למידה. לדוגמא: ניתן 
להשתמש בסרטים, מצגות, תבליטים ותרשימים, ניסויים, הצגה, 

ציור וכו'. 

תיעוד חומרי למידה - השימוש באמצעים טכנולוגיים יכול 
להוות כלי לתיעוד, הקלטה וצילום חומרי למידה על מנת 

להקל על התלמיד בפענוח, בכתיבה ובזכירה. 

בדיסלקסיה  המאובחן  התלמיד   - היבחנות  דרכי  התאמת 
שבאבחון.  היבחנות  לדרכי  ברורות  בהמלצות  מצויד 
תפקידנו כהורים לעודד את הילד להיתמך בדרכי היבחנות אלו, 
דרך  בין  שייווצר  הפער  חשיבות  את  ולהדגיש  ההחרגה,  למרות 

היבחנות רגילה להיבחנות עם התאמות.  

התמדה בקריאה - הקושי בתהליך רכישת מיומנות הקריאה 
גורר הימנעות ורתיעה מקריאה. על ההורים מוטלת משימה 
חשובה של תרגול ועידוד קריאה של טקסטים מכל סוג. 
הנטייה לקריאה התרשמותית היא תופעה שכיחה בקרב מאובחנים 
"או  הד  "קריאת  קולית",  "קריאה  עמם  לתרגל  ויש  בדסילקסיה 

להקליט את קריאתם על מנת שיוכלו להפעיל מנגנוני בקרה. 

לקרוא בלב - במהלך הקריאה, נתקל הילד במילים מורכבות 
אשר הוא מתקשה לפענחן. במקרים אלו, יש לתרגל עמו 
את מיומנות "הקריאה בקול בלב" שמשמעותה: עצירה, פיענוח 
והרכבת  והעיצורים  התנועות  צורף  ותנועה,  עיצור  של  נינוח 
המילה. השלב הבא הוא בקרה ברמת המשפט: האם המילה מתאימה 
להקשר של המשפט שקראנו? אם לאו, יש לנסות ולפענח שוב.  

את  להדגיש  יש  משותפת,  קריאה  במהלך  הברקות- 
אותן  ולכתוב  בהן  המורכבות שהתלמיד התקשה  המילים 
על כרטיסייה  שתונח בקופסת "אוצר המילים". תרגול קריאתן 
תאפשר לילד לקרוא אותן ללא שגיאות בפעם הבאה שייתקל בהן. 
המלווה  והרגש  העצמי  הדימוי   - רגשית  והעצמה  פיתוח 
בקשיי התמודדות עם לקות קריאה הם כמעט בלתי נמנעים 
ולהעצימם  המאובחן  בתלמיד  נוספים  כישורים  לחזק  יש  לרוב. 
ביתר שאת על מנת לבנות לילד עולם פנימי עשיר שאינו מתבסס 

דווקא על למידה מתוך קריאה. 
הימנעות ממצבים מביכים - יש להימנע מלהעמיד את הילד 
במצבי קריאה מביכים בכיתה או  במסגרת משפחתית. יש 
לוודא עם החברה שמסביבו מראש, כי הוא לא נדרש להקריא בקול 

באטמוספירה ביקורתית. 
להפוך את הקריאה לאמצעי ולא למטרה - עיסוק מרובה 
ביכולת הקריאה עשוי להוות מכשול נוסף בהכרה של הילד 
במגבלותיו. יש לתת ככל הניתן אמצעים חלופיים הן בדרכי למידה 
והן בדרכי העצמה על מנת לבודד את הקושי ולצמצם ככל הניתן 

את העיסוק בכך.

בחופש הגדול נהניתי במיוחד כשנסעתי לימית פארק בחולון, ביחד עם אבי ואחותי 
שיר. היו שם מגלשות מים, מיזרקות, בריכות רגילות, בריכות גלים, ג'קוזי ואבובים. 

עליתי על הכל ונהנתי מאוד. ממליץ לכל ילד להגיע , אתם תהנו בטוח.

עשר דרכים שיקדמו ילד 
המאובחן בדיסלקסיה

דיסלקסיה באה לידי ביטוי בקשיים בקריאה. הקריאה היא מיומנות 
חשובה בעלת השלכות על תפקודים רבים במעגלי החיים: החל 

מלמידה בבית הספר וכלה ביכולת לקרוא חשבוניות תשלום, כתבה 
בעיתון או תרגום לסרט. בילדות, בנוסף לקושי המשמעותי בקריאה, 

עשוי הילד המאובחן בדיסלקסיה לחוות קשיים רגשיים והתנהגותיים. 
רונית מנדלבליט, מאבחנת דידקטית מוסמכת, במאמר חשוב על מעגלי 

הקושי והטיפול המומלץ בהם על מנת לקדם את התלמיד המאובחן 
בדיסלקסיה

נהנים וממליצים
אור שוורץ תלמיד כיתה ג' בבית ספד ד. עומר בחר 

מקום בילוי שהכי נהנה בו בחופש הגדול וממליץ 
לכל הילדים

מדור חינוך

• רונית מנדלבליט, מאבחנת דידקתית ומורה להוראה מתקנת

• אור שוורץ

בחזרה ללימודים
בחזרה ללימודים

.10

.9

.8

.7

.6 .1

.2

.3

.4

.5

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

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

חניה חינם!
בחניון הקניון 

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק 
קניון גנים פתח תקווה

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

מתנה!
קונים בחנויות הקניון ב-299& ומעלה

ומקבלים עוגת דבש קלאסית 

שנה חדשה
בקניון גנים

בס"ד

שווי 
המתנה 

&60

למימוש ההטבה יש להגיע ביום הקניה 
לסניף רולדין כפר גנים ולקבל את העוגה 

או לחילופין לקבל שובר לעוגה

ד  
לב

 ב
ה

ש
ח

מ
ה

 ל
ה

ונ
מ

ת
ה

*מוגבל ליחידה אחת כנגד חשבונית | ניתן לצבור חשבוניות באותו יום בלבד | מתנה אחת ללקוח באותו יום קניות 
300 יחידות בלבד | תוקף המבצע   | | לא כולל שופרסל וסופר פארם |  אחריות למוצר הינה של רולדין בלבד 

מהתאריך 16.9.16 ויסתיים בתאריך 2.10.16 או עד גמר המלאי | תוקף השובר למימוש עד 11.10.16 | ט.ל.ח 
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המסע אל ההר
כהורים היינו רוצים לראות את ילדנו שמחים ומאושרים ובעלי יכולות 
רגשיות והתנהגותיות לעמידה מול אתגרי החיים. לראשונה במתנ"ס 

עולמות תכנית להעצמה אישית וחברתית לילדים ובני נוער

התנהל  שלם  עולם  שתקתי.  מאוחרים  גילאים  ועד  בילדותי 
בראשי מבלי שאף אחד ידע, דמיון פורה שדמיין הכול ובגדול. 
מישהו  של  פנייה  מכל  ונאטמתי  כעסתי  הערה,  מכל  נעלבתי 
במיוחד.  נמוך  עצמי  דימוי  ובעלת  ביטחון  חסרת  הייתי  אלי, 
כשהתבגרתי  הבנתי שקשיי נבעו מבעיות שונות איתן הגעתי 
לעולם: קושי בוויסות חושי ורגשי, בעיית קשב ולקויות למידה 
בתחומים שונים. מתנות שגרמו לי לסבל רב ודימוי עצמי נמוך, 
חוסר ביטחון והתנהלות יומיומית קשה. הקושי הגדול ביותר היה 
הקושי החברתי. באותם ימים, הורי לא הבינו שזה משהו שצריך 
לטפל בו, מספיק היה שנטפל בהצטננות שלי או בכאבי הגרון 

וזהו...
לימודי  בעת  מאוחר,  בגיל  עשיתי  עצמי  עם  שלי  החקירה  את 
האקדמאים בבר אילן התמחיתי באימון לילדי קשב וריכוז, שם 
התוודעתי לקשיים באופן ישיר וקיבלתי כלים לעבודה עם ילדים 
שכמוני.  בינתיים נולדו לי שני בנים, אחד מהם מאותגר קשב 
עם לקויות למידה. הבטחתי לעצמי שלא אתן לו לעבור יום מבלי 
אבל  יחד  הדברים  בכל  לטפל  אפשר  שאי  מודה  יטופל.  שהוא 
השפה והשיח מולו הפכו לברורים יותר. כמאותגרת קשב גיליתי 
מתנות נפלאות שקיימות בתוכי בעקבות כל מה שחוויתי ולימים 
החלטתי ללכת לכיוון הטיפול ואימון כדי לרכוש עוד ועוד כלים 

להתמודדות עצמי ועם בני בכורי.
דמיון   -  NLP למדתי  חלקי,  מנת  שהיה  תחום  ללמוד  בחרתי 
מודרך, וכך התוודעתי למה שהתרחש בראשי ... מצאתי שילדים 

מאותגרי קשב הם ילדים שמדמיינים בצורה 
תוכנית  את  יצרתי  כך  מתוך  דופן,  יוצאת 
"המסע אל ההר", תכנית המבוססת על כלים 
התנהגותית  פסיכולוגיה   ,NLP ה  מתחום 
אחרונות  שנים  בשש  חיובית.  ופסיכולוגיה 
לקחו  רבים  ספר  ובתי  התוכנית  התפתחה 

אותה כתוכנית רגשית אימונית לילדים.
התוכנית לוקחת קבוצות ילדים למסע מדויק 
מטרות ויעדים להר דמיוני, אל מסע זה הם 
מסע  זה  היה  כאילו  ומטפסים  מתכוננים 
אמתי, הם לומדים להתבונן על תחושותיהם 
ומחשבותיהם, לומדים להיפטר מהרגלים לא 
עצמם  על  להתבונן  לומדים  הם  מקדמים, 

ולשנות התנהגות במידת הצורך.
לחדר המסע אל ההר, יגיעו ילדים עם קשיים 
חברתיים, ילדים רגישים ושקטים, מוחצנים 
ירוד  עצמי  ביטחון  עם  ילדים  ואלימים, 
 . בתקשורת  גדול  קושי  להם  שיש  וכאלה 
בנוסף  יגיעו גם קבוצות של ילדים מחוננים 
בעלי קושי במיומנויות חברתיות, או פרחי 
במקומות  שנמצאים  ילדים  שהם  אמירים 
טובים וכל מה שצריך זה לפתח בהם כושר 
המטרה  אישית.  ואחריות  ניהול  מנהיגות, 

לפתוח קבוצות העצמה על פי חתך גיל מכיתות א' עד ו' וקבוצת 
מנהיגות צעירה לילדי כיתות ז' -ח'.  זה לא עוד חוג אלא חוג 
עם  מלא  ובשיתוף  קטנות  בקבוצות  העבודה   מטרות,  ממוקד 
ההורים וצוות בית הספר. "הטיפוס אל ההר" הוא חוויתי ומהווה 
הקבוצתית  בעבודה  מתפתח  הילד  בקבוצה.  אישי  אימון  מעין 
בנוסף  עצמו.  את  היטב  שמבין  ומאושר  שמח  לילד  ומועצם 
בו  ההר"  אל  "מסע  למחנות  המשתתפים  יצאו  השנה  במהלך 
יפגשו ילדים ממקומות שונים בארץ ויחד יטפסו, יטיילו וירכשו 

מיומנויות שטח חשובות.

• עירית משה זגרון  

ערב חשיפה והיכרות 
בתאריך 13/9/16 בשעה 20:00

הרשמה מוקדמת בתנאים מעולים 

להמלצות על התוכנית כנסו לדף הפייסבוק 
"המסע אל ההר".  

בחזרה ללימודים
בחזרה ללימודים
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מעיין ליטוין מטפלת רגשית MSW מנחת הורים לתאומים ושלישיות
maayanlitwin@gmail.com

חוגי טניס לילדים לכל הרמות 
אקדמיה מקצועית

תחרויות בכל הארץ
אימונים אישיים (טניס/קואורדינציה)

אימוני מבוגרים (קבוצות/פרטי)

052-4666400
tennismaas@gmail.com מייל: 

INDOOR/OUTDOOR אימונים משולבים 

בשעות הבוקר/ערב
בקבוצות קטנות

יחס
אישי

"אקדמיה לטניס
כפר מעש"

בהנהלת:
טומי שניצר- לשעבר מאמנו של דודי סלע

ודניאל חוה - לשעבר מדורגת ראשונה בארץ לנוער

ונציגים בנבחרות ישראל בגילאים השונים
בואו להתאמן עם אלופי ישראל לנוער

חוגי טניס לילדים לכל הרמות 
אקדמיה מקצועית

תחרויות בכל הארץ
אימונים אישיים (טניס/קואורדינציה)

אימוני מבוגרים (קבוצות/פרטי)

אימון
ניסיון

חינם!

אימון
ניסיון

חינם!

 
טניס

פילאטיס 
אימוני כח 

אימונים פונקציונליים 
חיטוב עיצוב ואירובי

TRX-אימוני משקולות ו
אימונים אישיים/זוגות 

בכל סוגי הספורט

 
טניס

פילאטיס 
אימוני כח 

אימונים פונקציונליים 
חיטוב עיצוב ואירובי

TRX-אימוני משקולות ו
אימונים אישיים/זוגות 

בכל סוגי הספורט

אקדמיה לטניס
אקדמיה לטניסכפר מעש
כפר מעש

אימוני נשים
בלבד

מאמנות מוסמכות
ואנרגטיות

פינת
ישיבה
להורים
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משפחה בהתבגרות

 העצמה אישית לנוער
)ולא רק...( / חלק שני

ענת זפרני

"לעתים קרובות מאוד 
אנו מחפשים את האושר 

כפי שאנו מחפשים את 
משקפינו כשהם מונחים 

על אפנו." אמר אנדרה 
מורואה. להיות מאושר 

פירושו להיות בהעצמה 
אישית. מחקרים ברחבי 
העולם הוכיחו שאנשים 

מאושרים הם אנשים 
שעוסקים בעשייה, 

בנתינה, בתרומה 
ובתחושת שייכות הממלאות את חייהם במשמעות. בהמשך לכתבה מהחודש הקודם, גם 

בכתבה זו מוצעים שלושה צעדים שיסייעו לנו להתקרב לאושר

בחלקה הראשון של הכתבה הוצעו שלושה צעדים:
החיים  למצבי  ותרגומן  בכם  הקיימות  לחוזקות  מודעות    •
תכונות  לך  יש  בהומור,  היא  שלך  החוזקה  אם  השונים. 
מהירה,  תגובה  יצירתית,  חשיבה  כמו:  זו,  חוזקה  המרכיבות 
יכולת ניתוח אירועים וראייה אבסורדית... השתמש בחוזקות 
אלו במקומות שונים ולא רק במקומות המוכרים )כמו מפגש 

עם חברים.(
•  מרחק מאנשים מרעילים: אל תבזבזו אנרגיה במקום שבו היא 

נבלעת לתוך ריק שחור.
•  עיסוק בפעילות גופנית:

1. פעילות גופנית מעצימה, שכן מיקוד השליטה עולה. אנשים 
מדוכאים שהשתתפו במחקר שבדק השפעת פעילות גופנית 
מהירה  החלמה  הוכיחו  דיכאון,  נוגדי  שנטלה  קבוצה  לעומת 
ליתר  יחסית  שנה  בחצי  ומאוזן  טוב  רוח  מצב  על  ושמירה 

הקבוצות.

את  המעלים  חומרים  בשחרור  מסייעת  גופנית  פעילות   .2
מצב הרוח ומאפשרים לאדם להיות מרוכז יותר. ציוניהם של 
מתאמנים קבועים עלו בבתי הספר ובאוניברסיטאות. אנשים 
בצורה  העלו  העבודה  במקומות  גופנית  בפעילות  העוסקים 

משמעותית את התפוקה ואת היעילות.

3. פעילות גופנית מחטבת את הגוף ומעלה את הדימוי העצמי.

•		Fake it 'til you become it: זייפו עד שיהפוך להיות אמיתי.
,)Amy Cuddy( בהרצאתה המופלאה של אמי קדי ted צפו באתר
שמחזיקים  שאנשים  הוכיחו  מגוונים  מחקרים  כיצד  המדגימה 
תפיסות עולם, גם אם הם לא באמת האמינו בהן בהתחלה, הפכו 
אותם להיות נבואות שמגשימות את עצמן! או כפי שכתב מהטמה 

גאנדי: "האמונות שלך הופכות למחשבות שלך, המחשבות שלך 
שלך,  למעשים  הופכות  שלך  המילים  שלך,  למילים  הופכות 
הופכים  שלך  ההרגלים  שלך,  להרגלים  הופכים  שלך  המעשים 

לערכים שלך, והערכים שלך הופכים לגורל שלך". 

•  תרמו – התנדבו או עזרו לפחות פעם בחודש לאדם או לארגון.

עליך  שקל,  לו  נותן  ואתה  יד  פושט  "כשאדם  כתב  הרמב"ם 
להודות לו, כי באותו רגע הוא הפך אותך להיות עשיר". הנתינה 
מעצימה ומעלה את הערך העצמי פי כמה מאשר הקבלה, אפשר 
להתנדב ב"תנו לחיות לחיות", אפשר לתרום בגדים, ספרים או 
חפצים והכי הכי – לחייך לאדם כלשהו ולצרף מילה טובה, כן גם 

ההורים שלכם ישמחו. אפילו מאוד!

רוצים  אתם  שאותן  למטרות  בנוגע  ברורים  היו  •  פרופורציות 
להשיג, קחו בחשבון שהדרך להשגתן תהיה שונה ממה שציפיתם.

לעיתים יש להניח לאירועי החיים לחלוף ולא להילחם בהם. 

אברהם לינקולן, נולד למשפחה כפרית ענייה, עבר תלאות על 
גבי תלאות לפני שהפך לנשיא ארצות הברית, ובכל פעם שנתקל 
להמשיך  ובהתמדה  לחכות  או  אותו  לעקוף  החליט  במכשול 
לוחמת  להיות  שחלמה  רותם,  קיים!  היה  לא  המכשול  כאילו 
קרבית, ולתרום ככל יכולתה, נפצעה, וכתוצאה מהפציעה ביקשה 
שנייה  שנה  רפואה  לומדת  היא  וכיום  חובשים,  קורס  לעבור 
באוניברסיטה העברית בירושלים. העזרה, היא אומרת היא חלק 
להרפות,  יש  לעיתים  מרפאה.  היא  ללחום  במקום  אבל  מחייה, 
לחכות, ואז, מתוך כלל ההתרחשויות תגיע הדרך הנכונה להשגת 
רצונותיכם. לימדו את השיעור החכם הזה מתוך הנאום ההשראה 
הטוב ביותר בהיסטוריה של  סטיב ג'ובס מול סטודנטים בטקס 

.YOUTUBE -הסיום ב
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וחמותרבותהמלצות

חגית
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מיקרופיגמנטציה  בשיטת  איפור 
)MBS( הוא תהליך שבו מחדירים 
שמורכב  פיגמנט  העור  לתאי 
שנבחר  הפיגמנט  גוון  ממינרלים. 
חשמלית  מחט  ידי  על  מוחדר 
הראשונה  העור  בשכבת  לתאים 
נקרא  התהליך  אותם.  וצובע 
יש  אולם  זמני,  קעקוע  לעיתים 
הבדל בין קעקוע בציורי גוף לבין 
שבהם  הצבעים  מיקרופיגמנטציה; 
במיקרופיגמנטציה  משתמשים 
לצמיתות  בעור  מתקבעים  אינם 
והמחט  המינרלי,  הרכבם  עקב 
העור  לשכבת  חודרת  זה  בתהליך 
הראשונה בלבד, האפידרמיס, ולכן 
שנה  של  מסוימת  תקופה  לאחר 
לסוג  )בהתאם  שנים  מספר  עד 
העור( דוהה הצבע מהעור. בתהליך 
הדהייה הצבע אינו משתנה אלא רק 

מאבד מחוזקו.
של  הטבעיים  התווים  את  להדגיש  ניתן  במיקרופיגמנטציה 
הפנים ואת היופי הטבעי ואפשר גם לעצב, לשפר ולתקן פגמים 
וא-סימטריה בפנים או דווקא כן לשוות לפנים מראה מאופר. 

טכניקה זו דורשת דיוק, אומנות ומיומנות.
בשיטת ה-MBS החדשנית, ניתן להדגיש את קווי הפנים בצורה 
מחזירה  זו  שיטה  מודגש.  וקונטור  גסים  קווים  ללא  טבעית, 
בשיטת  כמו  שלא  והרענן,  הצעיר  הבריא,  יופיין  את  לפנים 

האיפור הקבוע הישנה שיצרה מראה מצויר ולא טבעי.
בשיטה זו ניתן לאפר את הגבות, את העיניים ואת השפתיים.

עיצוב ושחזור הגבות
הגבות מהוות מסגרת חשובה לפנים. במקרים רבים גבות דלות 
או לא קיימות תורמות ליצירת מראה זקן יותר, וגבות שאינן 
מתאימות בצורתן לפנים עקב התקרחות, צלקות או ניקוי גבות 
לא נכון יכולות לגרום להבעה שונה של המבט ושל הפנים. לכל 

אישה הגבות שמותאמות לה, לצורת פניה ולאופייה.
בטכניקת האיפור הקבוע הישנה נהגו לצייר את המתאר המדויק 
של הגבה, אך האחידות בצביעה ובגוון יצרה רושם קפוא ולא 
לדהות  נטו  בעבר  השתמשו  שבהם  הצבעים  כמו-כן,  טבעי. 

ולשנות את צבעם לירקרק או לסגלגל ונותרו לאורך שנים. 
בשנים האחרונות נכנסה לתחום האיפור הקבוע שיטת שערה 
שערה, שבה משחזרים את עיצוב הגבה על ידי ציור של שערות 
כך  המטופלת,  של  הטבעית  לצמיחה  בהתאם  הגבה  לאורך 

ועדינה  טבעית  תוצאה  שמתקבלת 
שיטת  מובילה  לאחרונה  במיוחד. 
השערה הטבעית, השערה המשוחזרת, 
שימוש  יש  שבה   ,MBS בטכניקת 
איכותיים  ובצבעים  מוביל  במכשור 
משנים  ואינם  טבעי  שיער  שמדמים 
את  וכן  הזמן,  לאורך  צבעם  את 
טכניקת הצללת MBS, ספריי פודרה 

למראה רך ואוורירי של הגבות.
בשיטת ההצללה משחזרים את עיצוב 
ומלא  אחיד  מילוי  ידי  על  הגבה 
לאורך הגבה בהתאם לאזור הצמיחה 
ולעיצוב  המטופלת  של  הטבעית 
זו  בשיטה  הפנים.  למבנה  המתאים 
במיוחד  עמידה  תוצאה  מתקבלת 
נקודתי של  מילוי  לצורך  שמתאימה 
"קרחות" או צלקות וכן לבעלות עור 
אשר דוחה את הפיגמנט ולא מאפשר 

איפור בשיטת השערה.
ניתן גם לשלב בין שתי השיטות, הכול בהתאמה אישית.

מיקרופיגנטציה לאזור העיניים
ביצירת  המבט  את  אליו  שממקד  הראשון  האזור  הן  העיניים 
נראות  ומסגרת  איפור  נטולות  עיניים  אנשים.  עם  תקשורת 

חיוורות.
ומשווה להם  MBS מדגיש את העיניים  איפור מעודן בשיטת 

מראה מטופח וקורן גם ללא איפור מלא.
מיקרופיגמנטציה לשפתיים

שיטת  יורד.  הפה  זוויות  ובאזור  בשפתיים  הנפח  השנים  עם 
המיקרופיגמנטציה נותנת פתרון עדין לנפח ולמראה מורם יותר 

וצעיר וכן מהווה פתרון לתיקון א-סמטריות בשפתיים.
כמו-כן, היא מוסיפה לשפתיים גוון טבעי, קורן וזוהר, כך שהן 

תמיד נראות מטופחות.

מיקרופיגמנטציה בשיטת MBS, שנעשית בצורה 
עדינה ומקצועית, תשווה לפנייך מראה סימטרי, 

צעיר ומטופח, אז הפקידי את פנייך בידיים 
מיומנות, כי על פנים לא מתפשרים !
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קוסמטיקה רפואית 

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

נעמי עזר 

ציירי לך גבה?
רוצה לעשות איפור קבוע אבל חוששת מציור של 

טוש על הפנים? לא עוד!
בשיטת המיקרופיגמנטציה )MBS( נעשה 

שימוש בטכניקות החדשות והמתקדמות בעולם, 
כך שתווי הפנים יודגשו בצורה טבעית ואת תיראי 

מיליון דולר!

אחרי

לפני
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בס"ד

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

e1960noemi@walla.com ׀ www.neomiezer.co.il-חפשו אותנו ב |

MBS איפור קבוע בשיטת

שנה חדשה מראה חדש!

אזור שני 10% הנחה ׀ אזור שלישי 15% הנחה

עם החומרים המובילים מבית-
ללא כאבים
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במקפ"ת כולם שווים 
וכולם משתלבים

חברת אסטרזניקה תאמץ את מועדוני 
הגמלאים של מקפת

מקפת פותחת בשנת תשע"ז מגוון פעילויות 
וחוגים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים לכל 

הגילאים. הפעילויות מותאמות, מונגשות, 
מתקיימות בקבוצות קטנות ובהמון אהבה

במסגרת פתוח קשרי קהילה -עסקים מקפת שמה לה למטרה לגייס משאבים ולקשור 
קשרי קהילה עסקים עם חברות עסקיות.  חברת אסטרזניקה הרימה את הכפפה 

מותאמות  פעילויות  העיר  בכל  במתנ"סים  מתקיימות  השנה 
למגוון אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים, בשיתוף אגפי החינוך, 
למתנ"סים  החברה  הנוער,  ואגף  חברתיים  לשירותים  האגף 

ופורום הורים מיוחדים מובילים שינוי.

בין הפעילויות חוגי תיאטרון, אומנויות לחימה, ספורט טיפולי, 
בחוגים,  שילוב  חברתיים,  מועדונים  העצמה  סדנאות  שחיה, 
שילוב תעסוקתי, חוגי מוסיקה ,וטרינרים צעירים ,אירועים ועוד. 
בנוסף יינתנו מלגות לאנשים בוגרים עם צרכים מיוחדים במטרה 

לשלבם בחוגים ובפנאי במתנ"סים.

נותנת מקפת  כי  אמר  מקפת,  הנהלת  יו"ר  גינת,  אליהו  הרב 

וקהילה.  פנאי  בתחומי  העיר  תושבי  כל  של  לצרכים  מענה 
רשת המרכזים הקהילתיים שמה לה למטרה השנה להגדיל את 
הפעילויות המותאמות לאוכלוסיות עם הצרכים המיוחדים מתוך 

תפיסה שוויונית וערכית.

רואה חשיבות  הוא  כי  ברוורמן, אמר  איציק  עו"ד  ראש העיר, 
גדולה במתן מענה מותאם מחד ומשלב מאידך לאוכלוסיות עם 
הצרכים המיוחדים בעיר. הפעילות המגוונת המתקיימת במקפת 
בשילוב  גם  חברתי,  בשילוב  גם  בפנאי,  גם  העוסקת  בתחום, 
לכל  תאפשר  העירונית  הפריסה  וכן  במלגות  וגם  תעסוקתי 

משתתף לבחור את הפעילות המתאימה לו ולהשתלב בקהילה.

תרופות  וייצור  פתוח  למחקר,  חברה  אסטרזניקה,  חברת 
-עסקים  קהילה  קשרי  במסגרת  תאמץ  בעולם  מהמובילות 
מנהלי  עם  פגישה  לאחר  הגמלאים של מקפ"ת.  מועדוני  את 
מקפ"ת וסיור במועדוני הגמלאים החליטה החברה לאמץ בשנה 
הקרובה את המועדונים במתנ"סים באחדות ובמטלון ובהמשך 

תתרחב לשאר מועדוני הגמלאים של מקפ"ת.

קבוע  בסיס  על  להתנדבות  יגיעו  החברה  מעובדי  שישים 
עבודה  תכנית  מקפת  עם  תבנה  החברה  ובנוסף  במועדונים 
חגיגת  בריאות,  סדנאות  טיולים,  הרצאות,  שתכלול:  שנתית 

ימי הולדת, תיעוד דיגיטלי, ארוחות בוקר בריאותיות, חגיגת 
חגים, חוגים ועוד.

יו"ר הנהלת מקפת, הרב אליהו גינת בירך על המהלך ואמר 
כי מקפת רואה בפעילות קהילתית בכלל ובפעילות לגמלאים 
בפרט חשיבות רבה. ראש העיר, עו"ד איציק ברוורמן אמר כי 
כלל התושבים,  לצרכים של  רואה חשיבות במתן מענה  הוא 
היות והצרכים רבים. המהלך היזום של מקפת לפתוח קשרי 

קהילה עסקים מתבקש ומבורך.



www.kfarganim.co.il17עיתון כפר גנים  גיליון 79  ספטמבר 2016 

שנה
טובה

Dr-bechor.co.il

אורתודונטית מומחית ד“ר נעמי בכור
ליישור שינים ולסתות

רח' שושן ימין 17 פתח תקווה (מול קניון כ. גנים)  052-8753619 | 03-9233456 

קבע היום תור, ותתחיל לחייך:)

בקרו באתר החדש שלנו:

שנת חדשה של שמחה ואושר
     שתמיד יהיה לך למי לחייך

                   ומליון סיבות לחייך הרבה.

מאור
שקד

אור
דניאל

ירדן
מיתר

לנה
רעות

רון

שקד

נגה

גילבוע

ענת 

אוראל

מיה

מעיין

ועוד הרבה 
מטופלים 

יחייכו השנה 
בחיוך מושלם 

ומה איתך??

ובהצלחה בלימודים לכל התלמידים
ד“ר נעמי בכור
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לא אחת נשמעות טרוניות על הדור הצעיר, על הנערים והנערות, 
על כך שהם נפלאים אבל עסוקים בסנפצ'ט ויודעים לפתח קשרים 
חברתיים בעיקר באינסטגרם, שהם חסרים את הערכים הציוניים 
שאנחנו גדלנו עליהם ושהם חסרי ידע בסיסי על ההיסטוריה של 
המדינה. מוצדקת או לא מוצדקת ההשוואה אלינו? העולם השתנה, 
והדור  וקצב אחר,  גירויים, חידושים טכנולוגיים  היום הוא מלא 
הצעיר כנראה יותר חכם ומתוחכם מאתנו. דוגמה מצוינת לנוער 
בבית הספר  גנים,  האיכותי שיש לנו נמצאת כאן בשכונת כפר 

"חן" לשגרירים צעירים.
ישבתי לשיחה "הסברתית" ומחכימה עם מספר תלמידי ביה"ס, 
"לשגרר"  הברית  לארצות  נסיעתם  ערב  לאו"ם,  נציגי המשלחת 
את מדינת ישראל במסגרת תוכנית מודל האו"ם, והם היו נרגשים 
ורבליים  נבונים,  מנומסים,  בנים,  וחמישה  בת  ציפיות.  ומלאי 
גבוהות  יכולות  בעלי  הם  לביה"ס  לחבריהם  בדומה  וערכיים. 
ומוטיבציה גבוהה. בני נוער צעירים, מוכשרים, מעוררי השראה 
ועם המון פוטנציאל, שביה"ס נתן להם כלים וביטחון, העביר אותם 
תהליך של העצמה ופיתוח אישי והקנה להם מיומנויות רבות. הם 
מספרים שכשהתחילו את "השגרירים" היו חסרי ביטחון, התביישו 
טובה.  ותקשורתית  חברתית  יכולת  חסרי  היו  אף  חלקם  לדבר, 
מול קהל,  ישראל בעולם, עומדים  לייצג את  היום הם מסוגלים 
בכנסים, בוועדות בכנסת ובחו"ל, כשיש באמתחתם "ארגז כלים" 
מנהיגותי. הם עוסקים בהסברה, ואפילו בשפה האנגלית, באופן 

מדהים ומעורר השתהות. 
רועי חסיד, בן 16 וחצי, לומד בישיבת בני עקיבא ומתחיל שנה 
 ,15 בני  גבע,  וניב  ויינשטוק  עומרי  לשגרירים,  בביה"ס  שנייה 
בוגרי ביה"ס בן צבי בכיתת מופת ועולים לתיכון ברנר במגמת 
ביו רפואה, מתחילים שנה שלישית בשגרירים, יאיר שמואל, בן 
16, לומד בביה"ס עמית בר אילן בר"ג, מתחיל שנה שנייה, יובל 
גולדה, מתחילה שנה שלישית,  בתיכון  16,לומדת  בת  סלופסקי, 
ברנר,  מחטיבת  וחצי   13 בן  יאיר,  אלירן בן   - בחבורה  והצעיר  

מתחיל שנה שנייה בשגרירים.
הם היו נרגשים לקראת הנסיעה למטה האו"ם. מרגישים תחושה 
עזה של שליחות ציבורית ורואים בייצוג מדינת ישראל משימה 

לאומית חשובה.
בית הספר לשגרירים צעירים ע"ש השגריר חן עיברי אפטר הוקם 
ע"י מר אריה ימיני מתוך השאיפה לתת מענה לנוער איכותי. הוא 
הראשון מסוגו שקם בארץ ומנה בתחילה 30 תלמידים והיום הוא 

מונה 380 תלמידים. 
ובעל  תלמידיו  מספר  את  מגדיל  בתחומו,  ומוביל  מצליח  הוא 
בית  מנהלת  אמרני,  רחל  גב'  בזכות  הרבה  מרשימים,  הישגים 
וקשוחה  נוקבת  סמכותית,  היא  האחרונות.  שנים  בשבע  הספר 
לעיתים, כיאה למנהלת בית ספר, אבל גם מאוד חמה, מאמינה, 

גאה בתלמידיה ומצהירה שתעשה בשבילם הכול.

את ראשית פעילותו החל בית הספר בחסות עיריית פ"ת - וככל 
אישי  בהם  ורבים  שונים  גורמים  לעשייה  נרתמו  תאוצה  שצבר 
משרד  לרבות  ממשלתיים-  וגופים  שגרירים  דיפלומטים,  ציבור, 
החוץ, משרד ראש הממשלה ומשרד ההסברה. ייעודו המרכזי של 
בית הספר הוא הכשרת בני נוער לייצג את ענייניה של מדינת 
קונגרסים  בכנסים,  ובעולם-  בארץ  שונים  בפורומים  ישראל 

ומשרדי ממשלה. 
ספר  "בית  במסגרתו  הוקם  הספר,  בית  זכה  לה  ההצלחה  לאור 
כלים  התוכנית  למשתתפי  שמקנה  העתיד"  ולמנהיגי  לשגרירים 
בצה"ל  העתידיים  בתפקידיהם  אותם  ישמשו  אשר  מנהיגותיים, 
העסקי.  או  הציבורי  במגזר  שונים  מפתח  בתפקידי  מכן  ולאחר 
כי  יבטיחו  שיספגו  והערכים  לרגליהם,  כנר  ישמשו  אלה  כלים 
נוער זה, אשר בקרבו נמצאים "מנהיגי העתיד", יישארו רתומים 
ישראל,  מדינת  של  ובטחונה  ערכיה  לטובת  לפעול  וימשיכו 
בתחומי ההסברה וקשרי החוץ. כמו כן הוקם במסגרת בית-הספר 
מאיגוד  רשמי  עיתונאי  בתעודת  שמזכה  לעיתונאים  ספר  בית 

העיתונות והתקשורת הארצית. 
רחל אמרני מספרת שכשהגיעה לבית הספר לפני 14 שנים, כאימא 
שעות  לאחר  פורמלי  בלתי  שחינוך  הרגישה  ילדים,  לארבעה 
לתלמידים  שחסרים  "חשבתי  מוסף.  ערך  לתת  צריך  הלימודים 
עצמם,  את  להביע  אותם  ללמד  שצריך  כלים.  החינוך  במערכת 
להעביר מסרים כמו שצריך, לנהל מו"מ, להכין אותם לצה"ל. גם 
ראיתי  עצמם.  את  להציג  יודעים  תמיד  לא  מצטיינים  תלמידים 
שבאוניברסיטה מלמדים את מודל האו"ם והבאתי את זה אלינו".

במסגרת הלימודים זוכים התלמידים לקבלת כלים, לחינוך ערכי 
חברתי, לטיפוח מצוינות אישית ומעורבות חברתית. התלמידים 
משתתפים בוועדות בכנסת, בכנסים, בשדולות בכנסת, פועלים 
בשיתוף פעולה עם מחלקת ההדרכה של משרד החוץ, משתתפים 
עיון  בימי  נוער,  בני  של  דעת  חוות  נדרשת  שבהם  בדיונים 
תעודה  קיבלו  אף  ולאחרונה  הממשלה,  ראש  במשרד  ובפאנלים 
ישראל". התלמידים מארחים  - "מסבירי  מטעם משרד ההסברה 
בקהילות  ומתארחים  העולם  מכל  נוער  בני  בארץ משלחות של 
לחיזוק  ציונית  הנהגה  ליצור  ברורה:  מטרה  תוך  העולם  ברחבי 
הקשר עם בני הנוער בתפוצות והחדרת ערכים ציוניים והסברה 

ישראלית בארץ ובעולם.
כדי להתקבל לבית הספר לשגרירים צעירים הם עוברים בחינות, 
לראיונות  נבחנים שהגיעו   780 מתוך  נאומים.  ונושאים  ראיונות 
בדרישות  שעומד  מי  תלמידים.   380 התקבלו  האחרונה  בשנה 
שגריר  תעודת  לימודיו  בסיום  החוץ  ממשרד  מקבל  הלימודיות, 

צעיר.
עומרי מספר, שהגיע לביה"ס, כי רצה לחזק את האנגלית שלו וגם 
את הביטחון העצמי. "התחלתי עם מודל האו"ם, למדתי על יחסי 
חוץ, שגרירויות בעולם ומשברים שאנחנו מנסים לפתור. מאוד 

• שירן רובינשטיין ׀ צילומים: רותם בן ישי

השגרירים הצעירים
מגיעים לאו"ם
דור הדיפלומטים העתידי של מדינת ישראל גדל פה 

בבית הספר "חן" לשגרירים צעירים. בני נוער מצטיינים 
עם מוטיבציה גבוהה, שלומדים הסברה, דיפלומטיה, 

מנהיגות ועיתונות ומוכשרים "לשגרר" את ישראל 
בעולם באופן מעורר השתהות. בימים אלה חזרה 

משלחת של השגרירים הצעירים מנסיעה למטה האו"ם 
בניו יורק ולפגישות חשובות נוספות, שם יצגו את 

המדינה בהרבה כבוד וגאווה
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ולמדתי המון. השתתפתי בלא  העשירו אותי הלימודים עד כה 
מעט כנסים, לרבות בנצרת ועם המגזר הערבי. למדתי שגם שם 

בבתי ספר פרטיים לומדים את מודל האו"ם."
יאיר: "הרבה זמן עניין אותי התחום של הסברה ישראלית אבל 
לא היה מקום שבאמת לימד את זה, ופה מצאתי מקום שפורש 
את כל הדברים האלה ובכל יום מעשיר בתחום אחר. עם הזמן גם 
הביטחון שלי מתחזק. הייתי בהתחלה במצב שלא יכולתי לתקשר 

עם אנשים והיום אני יכול לנאום בפני אנשים."
רועי הגיע לביה"ס לשגרירים בעקבות אחיו, שלמד גם הוא בבית 
הספר, ומספר כמה תרם לאחיו בית הספר בדרך מיוחדת בהמשך 

חייו.
שיוכלו  תלמידים  שני  ביקשו  לארץ  הגיע  בוש  הנשיא  "כאשר 
להסביר לו בגובה העיניים על המדינה ואחי נבחר כאחד מהם. הם 
עברו ראיונות במשרד החוץ ועל-ידי נציגים מהבית הלבן. ממש 
היה  אתו  שנפגשו  ביום  מתאימים.  שהם  לוודא  אותם  תיחקרו 
הרבה רעש בתקשורת, צילמו הרבה את אחי וראיינו אותו גם בסי 
אן אן. אחרי שנתיים, כשהתגייס לצבא, שובץ במשטרה צבאית. 
אחי הרגיש שהוא יכול לתרום הרבה יותר בתפקיד אחר וממש 
התעקש שיעבירו אותו תפקיד. הוא הראה להם את התמונה עם 
בוש וסיפר שייצג את המדינה. כשהמפקד שלו ראה את התעודה 
של השגרירים והתמונה של אחי עומד ומסביר, לקחו אותו לקשרי 
חוץ ולאחר שנה יצא לקורס קצינים. במהלך השירות שלו הוא 
היה אחראי על מעברי הגבול בגשר אלנבי ביריחו ושם העביר 
הערבית,  השפה  את  למד  הוא  מאזן.  אבו  כמו  חשובים  אנשים 
והיום הוא לומד מדעי המדינה ותקשורת ורוצה להתקבל לקורס 

צוערים של משרד החוץ".
רחל רואה בסיפור על אח של רועי דוגמה לנחישות. "אני תמיד 
אומרת -תכוונו את עצמכם לאן שאתם רוצים להגיע, ואם תהיה 

לכם נחישות תגיעו לשם."
ובפרוגי, משתתפים  בוואלה   ,ynet ב  "התלמידים שלנו כתבים 
בטלוויזיה.  תוכניות  מגישים  ואפילו  וטלוויזיה  רדיו  בתוכניות 
שנשלח  קבוע  באופן  אלינו  מתקשרים  דקות"   23" מהתוכנית 
"המהדורה"  בתוכנית  השתתפו  הם  לאודישנים.  תלמידים  להם 
בערוץ הראשון, ואלירן השתתף בתוכנית "ישראל היום" והציג 

את המדינה. 
הבוגרים שלנו השתלבו בדובר צה"ל, בגלי צה"ל ובקשרי חוץ של 
צה"ל. יש תלמיד שייצג את הנוער באו"ם במסגרת שירות לאומי. 
אח"כ הם משתלבים במערך ההסברה של משרד החוץ, באו"ם, 
במשרד רוה"מ ועוד. אלה המנהיגים הבאים של מדינת ישראל. זה 

דור הדיפלומטים העתידי של מדינת ישראל."

לימודי דיפלומטיה, מנהיגות, עיתונות, תחקירנות, 
יזמות ותרומה לקהילה

החניכים בביה"ס לומדים בממוצע יומיים שלושה בשבוע וחלקם 
לתלמידי  ומיועדים  מסובסדים  בביה"ס  הלימודים  יום.  כל  אף 
כתות ז'-י"ב. בשנתיים האחרונות נפתחה התוכנית גם לתלמידי 
'נווה עוז',  כתות ה'-ו' במספר בתי ספר יסודיים בעיר, לרבות 
'קפלן'  לבנים',  'יד  'אורנים',  לב',  'בר  כנר',  'אלימלך  'הדר', 
האו"ם  מודל  דיפלומטית,  מנהיגות  לומדים  הם  שם  ו'יסודות'. 
לביה"ס  מדריך  מגיע  שנבחרים  לתלמידים  למצוינות.  ופיתוח 
אחת לשבוע, מלמד אותם ומעביר להם כלים בהתאם לתוכנית 
הנלמדת. גם הצעירים האלה כבר מגיעים למפגשים במשרד ראש 

הממשלה ומשתתפים בוועדות בכנסת.  
רחל: "דווקא רצינו לשלוח ילדים קטנים שיוכלו להביע את עצמם. 
ככל שהם יותר צעירים הם קולטים יותר טוב. והם גם מפתיעים. 
הייתה תחרות נאומים לכתות ה'- ו', והשופטים, אנשים בכירים 
ושישנם  כזו  מערכת  שקיימת,  ומאושרים  המומים  יצאו  ביותר, 

ילדים שככה מביעים את עצמם ושאוהבים את מדינת ישראל".
התלמידים לומדים ב-18 קבוצות על-ידי מרצים בכירים ומנוסים 
בתחומם. את קורס העיתונות, למשל, מנחה אדי אהרונוף, עורך 

חדשות ערוץ 1. תחקירנות מנחה אסף אודן, כתב לשעבר בערוץ 
רחל  דיפלומטיה.  מלמד  אילן  בר  מאוניברסיטת  ואורי מלכין   ,1
עולים חדשים  גם מרצים שהם למעשה  להם  בכך שיש  מתגאה 
אלאו,  וסטיבן  המנהיגות  תוכנית  את  שמנהל  לוי,  דוד  ציוניים- 

שמלמד את מודל האו"ם. 
"בקורס העיתונות", מספרת יובל, "אנחנו מסתכלים על עיתונאים 
ברשת, רואים איך כותבים כתבה, איך משנים תדמית כתבה, וגם 
עובדים בשטח ולומדים איך מראיינים אנשים ברחוב, איך עושים 

סקרים."
של  זעזוע  פינת  מעביר  שמישהו  בכך  נפתח  שיעור  "כל  יאיר: 

משהו שמפריע לו".
אלירן: "בתוכנית המנהיגות לומדים איך לדבר נכון, איך להתלבש 

נכון. יש שיעורים חווייתיים."
ניב: "במסגרת קורס יזמות, שאלירן ואני משתתפים בו, מלמדים 
 – בנינו אפליקציה  מוצר. השנה  ובונים  מודל עסקי  לבנות  איך 
רשת חברתית להסברה ישראלית שמטרתה, לקשר בין בני נוער 
יפים  מקומות  יעלו  שבה  אפליקציה  בחו"ל-  נוער  לבני  בארץ 

בארץ, כדי שיראו שישראל מפותחת."
את  כבר  העלנו  מהמיזם.  התלהבו  רבים  עסקים  "אנשי  אלירן: 
הארצית  השנה  יזם  תחרות  ובמסגרת  שלנו,  בנייד  האפליקציה 

הגענו למקום מכובד, בין המקומות הראשונים."
והם גם תורמים לא מעט גם לקהילה. 

יאיר: "יש פרויקטים יפים עם הקהילה. למשל לוקחים בית ספר 
עם מצב סוציואקונומי נמוך ונותנים לילדים כלים להעצמה ואז 

רואים איך הם משתפרים בצורה מדהימה." 
על  אחראי  מנהיגות,  מתוכנית  כחלק  למשל,  "רועי,  רחל: 
בעירייה,  הרווחה  מחלקת  של  שבת'  'לקט  בפרויקט  המתנדבים 

שבו אוספים מזון מסוחרים ונותנים לנזקקים."
מקומות  הרבה  אין  מיוחד.  מקום  הוא  הזה  הספר  "בית  עומרי: 
שמלמדים דברים כאלה. אנחנו מקבלים ערך מוסף וזה לא מובן 
מאליו, ובמקביל לרכישת כלים ולמה שאנחנו מקבלים, לשמחתנו 
היא  גם לתת לאחרים. כל הפעילות עם הקהילה  יכולים  אנחנו 
מדהימה. ממש עושים פה עבודת קודש. ועצם זה שאתה מסייע 

למדינה באיזה שהוא אופן, נותן המון סיפוק."

לומדים מיועצי רוה"מ, מלמדים דירקטורים מסין 
ונמצאים בקשר עם קהילות בתפוצות

רחל.  אומרת  הזו",  למסגרת  ומפרגנים  אוהבים  גורמים  "הרבה 
בדיונים  משתתפים  רוה"מ,  במשרד  במה  מקבלים  "הילדים 
הנסיעה  לקראת  בכנסת.  בשדולות  בכנסים,  הכנסת,  בוועדות 
למטה האו"ם, היועצים האישיים של רוה"מ באו והכשירו אותם 
לייצג את המדינה באו"ם. מנהל החינוך של עיריית פ"ת מאוד 
מסייע לשגרירים ואנחנו מקבלים כמעט כל מה שצריך. יודעים 
גם  הזה.  בנוער  להשקיע  ונכונים  העיר  של  הראווה  חלון  שזה 

ההורים מאוד מעורבים ופעילים." 
רועי: "אני בקבוצה שנקראת 'הסברה ישראלית', ותפקידי לייצג 
סטודנט  עם  דיברתי  למשל,  חברתיות.  ברשתות  המדינה  את 
סרטונים  שלח  מצדו  והוא  סרטונים  לו  שלחתי  בוושינגטון, 

שמראים צדדים אחרים".
יובל: "אתה נפגש עם אנשים פרו ישראלים וגם עם כאלה שנגדנו, 
ואנחנו באים להראות להם את הצד שלנו. הילדים שהגיעו לפה 
גם  שלנו  המטרה  דומים.  אנחנו  כמה  לראות  הופתעו  במשלחת 

להראות שישראל מדינה מפותחת ומתקדמת."
בזכות עבודת ההסברה של התלמידים יש פניות לשיתופי פעולה 
צעירים  שגרירים  משלחת  של  נסיעה  בעקבות  למשל-  מחו"ל. 
ממשרד  דירקטורים  שמונה  קונג,  בהונג  דיפלומטי  ספר  לבית 
החינוך בסין באו במיוחד לארץ כדי ללמוד על בית-הספר, במטרה 
לעשות את אותו מודל בסין. "הם רק הגיעו לארץ וכבר קיבלנו 
מספרת  לנו",  ששידכו  בשנחאי  דיפלומטי  ספר  בית  לגבי  מייל 
רחל, "זה בית ספר בינ"ל, אולי הכי יוקרתי בסין, שלומדים בו 
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נשלח  אנחנו  עסקים.  ואנשי  דיפלומטים  ילדים של שגרירים, 
לשם מרצים, שילמדו את התוכנית אצלם והם ישלחו מרצים 
בתי  שני  בין  פעולה  שיתוף  ימשיך  לזה  מעבר  ללמוד.  אלינו 

הספר."
חשוב  פרויקט  סין  עם  גם  לממש  רחל  מקווה  לחיבור  אודות 
בשם 'ירח משותף'- שפועל כבר בקשר עם ארה"ב. בפרויקט זה 
יוצרים חיבור בין משפחות מהארץ למשפחות יהודים בחו"ל. 
המשפחות  שתי  בין  שמחבר  ספר  יוצרות  משפחות  שתי  כל 

ומספרות בו עליהן ועל החיבורים ביניהן. 
בנוסף, יש את משלחת        - )youth to Israel(, משלחת של 
נוער מארה"ב שמגיעה להתארח בארץ. "מדובר בחילופי  בני 
משלחות בינינו ובין בני נוער מארה"ב", מספר רועי. "המטרה 
שלנו,  בגילאים  נוער  לבני  ישראל  מדינת  את  להסביר  היא 
להראות את הדברים מהצד שלנו. כשהם הגיעו לארץ טיילנו 
איתם בכל מיני מקומות- במוזיאון ת"א, במכון וייצמן, במצדה, 
רכבנו איתם על גמלים ועוד. מדובר במיליונר אמריקאי שבכל 
שנה מביא מעל 100 בני נוער מארה"ב לארץ, כשהמטרה היא 
לחבר אותם למדינה ולהכשיר אותם למנהיגות ציונית יהודית. "
רחל: "יש התבוללות קשה בארה"ב. השדולה היהודית החליטה 
לא  ישראלי.  נוער  עם  ולחברם  אמריקנים  נוער  בני  לקחת 
הנוער שלנו  ישראלי בחו"ל. החיבור עם  או  יהודי  להיות  קל 
לאורך  נותר  הזה  והקשר  למדינה,  אותם  ומקרב  להם  עוזר 
שנקיים  הציעו  תלמידים  הנערים,  שלושת  כשנחטפו  זמן. 
חמ"ל הסברה, ואכן נפתח פה חמ"ל בסיוע של עיריית פ"ת. 
קונג,  מהונג  מארה"ב,  החברים  כל  עם  קשר  יצרו  התלמידים 
הונגריה ומקומות נוספים והסבירו להם על מה שקורה אצלנו."

"מועדון מודל האו"ם"
מודל האו"ם הוא משחק הדמיה, שבו התלמידים הופכים לרגע 
המשתתפים  את  לחשוף  היא  הפרויקט  מטרת  לדיפלומטים. 
עם  להתמודד  בבואו  האו"ם  מעורב  שבהן  פעילויות,  למגוון 
השיעורים  רוב  העולמי.  היום  סדר  שעל  העיקריים  האתגרים 
גם  וכך  תחומי,  מהבין  מרצה  על-ידי  באנגלית  מועברים 
הסימולציות והכנסים. לרשות התלמידים נמצאת בבית-הספר 

מורה לאנגלית שנותנת שירותים פרטיים בהתנדבות. 
למדינות  מתחלקים  האו"ם.  של  סימולציה  ממש  "זה  אלירן: 
וועדות. יש דיונים על פליטים, זכויות אדם, איך למנוע העברת 
שאנחנו  בזה  שכיף  מה  הבוערים.  הנושאים  וכל  לטרור  נשק 
נוצרים  הערבי-  מהמגזר  נוער  בני  עם  גם  זה  את  עושים 

ומוסלמים- וסטיגמות נשברות שם."
מדינה  לייצג  נותנים  אחד  לכל  האו"ם.  מליאת  כמו  "זה  ניב: 
ואחרי הדיון יש הצבעה על דברים שמדינות מציעות. יש גם 
כנסים ותחרויות, שזוכה מי שייצג הכי טוב את המדינה שנבחר 
בתי  תלמידי  אליו  בנצרת, שהגיעו  גדול  כנס  לנו  היה  לייצג. 
ספר שלומדים את מודל האו"ם, כולם היו תלמידי תיכון ואנחנו 

היינו הכי צעירים."
הלמידה  זה  האו"ם  במודל  חשובים  הכי  הדברים  "אחד  יאיר: 
כלים  רוכשים  אנחנו  קהל.  מול  ועמידה  אחרות  מדינות  על 
בסימולציות ולומדים אחד על השני. אחרי שמציגים את עמדות 
כל מדינה אנחנו נחשפים לדעות שונות ודרכי פעולה שונות."

לי  מוסלמיות.  מדינות  מייצגים  גם  לפעמים  "אנחנו  עומרי: 
למשל נתנו לייצג את איראן. זה לא פשוט, אתה אמור לחשוב 
ויודע מה הטיעונים שלהם  אחרת באותו רגע, אתה בא מוכן 

ומנסה להציג אותם בצורה הכי משכנעת".

ייצגו אותנו בכבוד באו"ם

את  ומייצג  לאו"ם  משלחת  שולח  שביה"ס  השנייה  הפעם  זו 
במזרח  לשלום  באו"ם שאחראים  הנציגים  מול  ישראל  מדינת 

התיכון. 
רחל: "באו"ם היה מפגש מאד פורה ומרגש. התלמידים שאלו 
הנוער  של  מבטו  מנקודת  ישראל  מדינת  את  והציגו  שאלות 

הישראלי כאשר הנושא היה השלום במזה"ת.
נפגשנו גם עם נציגי ועדת הביטחון הכללית של האו"ם שהציגו 
בפנינו את הבעייתיות במזה"ת ופתרונות אפשריים. לאחר מכן 
הנציגים  אחד  עם  לאו"ם,  האמריקאית  המשלחת  עם  נפגשנו 
הבכירים של הנשיא אובמה, שהנושא העיקרי שבו הוא עוסק 

הוא השלום במזה"ת וכיצד פותרים את הקשיים באזור.
כמובן שנפגשנו גם עם הדיפלומטים הישראלים באו"ם וקיבלנו 

רקע על הסוגיות השונות ביחסי ישראל ומדינות העולם.
בנוסף, נפגשנו עם פעילים צעירים מקומיים ונערכו דיאלוגים 

בבתי כנסת ובמסגדים.
גולת הכותרת הייתה באירוע, שהיה מפגש מרגש עם החברה 
שמגיעים לישראל מבוסטון- בכל שנה מעל ל- 100 בני נוער 
אמריקאים. כאשר בתוך הפרויקט מתקיים האירוע של השדולה 
האמריקאית - AIPAC - עם נשיא האירוע מר בוב לפין, מייסד 
הנוער  ולחיבור  ישראל  למדינת  רבות  תורם  אשר  לפין,  קרן 
מהקהילות  נציגים  כ-1000  ולארץ.  הישראלי  לנוער  היהודי 
השונות הגיעו למפגש, וכן מארגנת האירוע הגברת דבי קולטין 

מנכלית Y2I שעושה רבות למען היהודים בארץ ובעולם. 

מצטיינים  טוב,  מאוד  למידה  כושר  עם  תלמידים  "אלה  רחל: 
אבל לא מעט מהם מאוד ביישנים ובקושי מדברים. ביה"ס פותח 
זה  בו  גאה  הכי  שאני  הדברים  אחד  כלים.  להם  ונותן  אותם 

כשהם עומדים ומדברים ואפילו נואמים".
יובל: "מה שטוב, שביה"ס נותן הזדמנות גם לבני נוער שלא 
מצטיינים בלימודים לבוא לידי ביטוי בכישורים הנוספים שיש 
להם. יש גם חברויות חדשות שנוצרות, גם לכאלה שהיה קשה 

להם להתחבר."
ששומעים  נוער  ובני  עליי,  צוחקים  מבוגרים  "אנשים  אלירן: 
שאני ב'שגרירים' חושבים שאין לי חיים, אבל זה תורם לי ומעצב 
שיצחקו  פחדתי  רעדתי.  אפילו  לדבר,  התביישתי  פעם  אותי. 
עליי אם אגיד משהו לא במקום. מאז שהגעתי לשגרירים זה 
התפוגג ואני יודע שגם אם אטעה לא יצחקו עליי, אלא יתמכו 
בי ויפרגנו לי. כולם חברים. אני לומד מכולם, מחכים ומקבל 

המון כלים."
וכאן אתה מראה  היא שלילית  נוער  בני  "הסטיגמה על  יובל: 
לעסוק  שלי  היכולת  זה  שחשוב  מה  לי  מוצדק.  לא  זה  כמה 
בהסברה בדרכים נוספות. נתקלים בשנאה כנגד ישראל מכול 
דרך  בעיקר  זה  איתם  לתקשר  שלנו  והדרך  מדינות,  מיני 
הרשתות החברתיות. ביה"ס הוא בין המקומות היחידים שנותן 
לנו אפשרות לתקשר, להיות חלק ממערך ההסברה ולהשפיע 

אפילו בגיל הצעיר שלנו".
משאלה.  סתם  היא  תכנון  ללא  מטרה  שלנו:  "המוטו  רחל: 
רוצים,  שהם  למקומות  שלנו  התלמידים  את  מובילים  אנחנו 
בשגרירויות, במשרד החוץ, במשרד רוה"מ ובכלל בחיים, ומהם 

יצמחו מנהיגי העתיד של המדינה".

המשלחת עם נציג האו"ם הישראליעם נציג האו"ם האחראי על השלום במזה"ת מתראיינות לרדיו
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פסטרמה חזה הודו טרי טרי
מצרכים:

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

www.maadania.co.il

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

הסנדוויץ'

נתח חזה הודו טרי שמשקלו 1 ק"ג )חצי פרפר(

2 כפות דבש

2 כפות שמן זית

1 כפית פפריקה

מלח ופלפל שחור גרוס

אופן הכנה:

1. מירחו את נתח החזה הודו בדבש, שמן זית, פפריקה, מלח 
ופלפל והעבירו למגש צלייה.

2. חממו תנור ל 180 מעלות וצולים למשך 26-30 דקות, )במידה 
ונתח חזה ההודו קטן יותר, הפחיתו את זמן הצלייה(

3. הוציאו מהתנור ותנו לפסטרמה לנוח כ-12 דקות 

4. הגישו כמנה עיקרית או פרסו פרוסות דקות לסנדוויץ' 
טעים טרי ובריא, 

*טוב למשך 4-5 ימים כפסטרמה.

הוא מלווה אותנו לעבודה, לטיולים, לבית ספר, הוא 
נארז בצורה נוחה לנשיאה ונגישה לאכילה בזמן אמת. 
הסנדוויץ' הפתרון הפופולרי ביותר של עולם האוכל... 

מהו סודו של הסנדוויץ' המושלם, כזה שיהיה גם טעים, 
גם מזין וגם ישמח לנו את הילדים. השף גולדשטיין 

מפצח את האטום

תכולתו אמנם נותנת לו את שמו, אך הסנדוויץ' מושלם נימדד 
תמיד באיכות הלחם, טריותו, מרקמו צורתו וטעמו. עד פה הכול 

בסדר ודי ברור אבל איך הופכים את הסנדוויץ' לארוחה וכמה 
להשקיע בו מחשבה ואיך אפשר להמציא אותו כול פעם מחדש ?  

הגאונות היא בפשטות! הכול נימצא סביבנו, רק צריך להשתמש 
נכון בחומרי הגלם. 

על הסנדוויץ' להיות טעים זה בטוח, אבל ערכיו התזונתיים 
החשובים לא פחות ואפילו יותר לגופנו, לאנרגיה, לריכוז וכמובן 

לשובע. לכן חשוב לבחור לחם עם ערכים תזונתיים גבוהים: 
קמח מלא, כוסמין, שיפון, שילוב של דגנים ופיצוחים. את מילוי  

הסנדוויץ' ניתן לשדרג בקלות למילוי בריא יותר באמצעות חומרי 
הגלם: במקום ביצים רגילות- בביצים אורגניות, במקום ממרח 

משומר - ממרח טבעי,  שילוב 
של ירקות טריים, אנטיפסטי, 

נבטים, חסות ועלים.
במעדניה אני מכין פסטרמה 

מנתח שלם של חזה הודו 
טבעי, טרי, ביתי. אם ילדכם 
אוהבים פסטרמה- זה הזמן 
להעניק להם ארוחה נפלאה 

בתוך הסנדוויץ'. 

עידו בן 8

לירון, אמא ואבאאוהבים,
לירון, אמא ואבאאוהבים,

שתהנה ותצליח בכל שתבחרשגשוג ואושר מאחלים לך בריאות, מזל טוב לעידו שלנו המיוחד!

שתהנה ותצליח בכל שתבחרשגשוג ואושר מאחלים לך בריאות, מזל טוב לעידו שלנו המיוחד!

8
עידו
בן

שנת לימודים פורייה ומהנה ושיהיה בהצלחה.

טיפ "בלחם ארטיזן" יש פתרונות מדהימים ללחמים 
בריאים לילדים: פיתות טריות ולחמניות בית ספר מקמח 

מלא. ואל תפספסו את הפיתות כוסמין נהדרות של 
"טאוברד" 100% קמח כוסמין וללא חומרים משמרים.
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 סקרנים לדעת כמה הבית שלכם שווה? 
צרו קשר 

 052-2898878
אורית לוי - יועצת הנדל"ן שלכם

מוכרים/
קונים
נכס?

אורית
לוי

לפגישת ייעוץ ללא תשלום צרו קשר

מקום זה
יכול 

להיות שלך!
התקשרו עוד היום

לשיווק מקצועי
וחשיפה מקסימלית!

  במייזנר 
המבוקש

 3.5 חד', מוארת 
ומרווחת, 98 מ', ק"ד 

+ מעלית + חניה, 
פינוי גמיש 

ביוסף נקר
5 חד', קומה 1 

(בגובה של קומה 2), 
+ מחסן 

+ 2 חניות, 
פינוי גמיש 

 

למכירה

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

+ מרפסת שמש 11 מ"ר
2,220,000₪

שורה ראשונה ימני למעלה 6 חדרים למכירה תרשמי נמכר תעדכני קומה א במקום קומה ב ואני שולחת לך תמונה. 
שורה ראשונה -מגרש להשאיר 

בשורה ראשונה להחליף למכירה במייזנר המבוקש 3.5 חדרים מוארת ומרווחת 98 מ קומה 4 +מעלית +חניה פינוי גמיש תמונה 
בהמשך 

שורה שניה 
תמונה ראושנה מימין להחליף - למכירה 5 חדרים קומה א ביוסף נקר מחסן + 2 חניות פינוי גמיש  תמונה בהמשך היום 

שורה שלישית 
להוריד נותרו לרשום =הושכרו 3 דירות 

ביוסף נקר המודעה האמצעית לרשום הושכר 
במקום זה יכול להיות ... להוסיף להשכרה משרד 47 מ רח השחם מיידי לפרטים נוספים כבר מעבירה תמונה 

במקום מלווה להצלחה לרשום : סקרנים לדעת כמה הבית שלכם שווה ? צרו קשר 

 משרד 47 מ' רח' השחם
מיידי 

דירת 6 חד' ענקית, קומה א'
 + מחסן + מרפסת 17.3 מ' מיידית  

למכירה

מגרש בנווה עוז
280 מ', במיקום מושלם ושקט

למכירה

 במסקין 6 חדרים 
קומה א' + מחסן + 2 חניות מקורות  

הושכרה ב-5900 ש"ח

הושכר נמכר
נותרה

עוד דירה
למכירה

נמכר
נותרה

עוד דירה
למכירה

הושכר
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פינת אימוץ

וייז - גור חתולים זכר מתוק בן 
חודשיים וקצת, ניצל מדריסה ברחוב 
ז'בוטינסקי ונאסף ע"י פעילה של 

עמותת פ"ת אוהבת חיות.
הוא אנרגטי, מלא חיים ומאוד אוהב 

לשחק, מחונך לצרכים.

לאימוץ צלצלו: 054-5465400
054-8357866 

קוראים לי דמי ואפילו שאני ממש 
דומה לכבשה )גם מתנהגת קצת כמו 

כבשה( אני באמת כלבה.
תמיד אני מצליחה לעשות איזה פדיחה 
וצוחקים עליי כמה אני גדולה ומגושמת 

אבל באמת באמת שזה לא בכוונה.
אני ממש לא אשמה שהמגב נופל 

לרצפה שאני עוברת לידו!!!
אני מחפשת אבא ואמא שיעריך אותי 

ויאהב אותי ולא יאשים אותי בזה 
שהוא שם לי מגבים בדרך כדי שיפלו!
בחסות העמותה למען הכלבים שבצל.

לאימוץ צלצלו: אורנית 050-9344563 
אסנת 050-9336052

לבעלים הקודמים שלי לא היה אכפת 
ממני, כל מה שהם ראו בי זה כסף 
קל למכירת גורים. אחרי שהחרימו 

אותי והייתי מועמדת להמתה, ניצלתי! 
עכשיו אני מחכה לאחד המיוחד שלי 
שיאהב אותי בזכותי. שולי בת כשנה 
וחצי, תימסר לבית מנוסה עם כלבים, 

מעל גיל 26. 
בחסות העמותה למען הכלבים שבצל.

לאימוץ צלצלו: אורנית 050-9344563 
אסנת 050-9336052

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



www.kfarganim.co.il25עיתון כפר גנים  גיליון 79  ספטמבר 2016 

ספטמבר בקניון גניםבגדול!חולמים

5.9.16 מנורת החלומות שלי
12.9.16 קופסת החלומות 

19.9.16 לוכד החלומות
26.9.16 כריות ינשופים 

ימי שני, 16:45-18:15יצירות מהחלומות

 )עד גמר המלאי(

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

חניה חינם!
בחניון הקניון 

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק 
קניון גנים פתח תקווה

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

שבט גנים
 ימי שני, 11:00 

בהנחיית איריס זינגר 

מפגש חווייתי מוסיקאלי לפעוטות והוריהם, החושף 

לעולם הצלילים, המקצבים, השירים  הילדים  את 

והדקלומים. המפגש מפתח את היכולת הרגשית 

הסקרנות,  הדמיון,  את  הילד,  של  והמוסיקאלית 

הקואורדינציה ומחזק את הקשר בין ההורה לילד.

מתאים לתינוקות בגילאי שבועיים עד שנתיים

בתאריכים: 5.9, 12.9, 19.9, 26.9

המפגש יתקיים בסטודיו 

בהשתתפות סמלית על סך 10 ₪ 

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

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

בו נמחיז, נשחק ונרקוד בליווי 
תחפושות, בובות, אביזרים 

והכל בשיתוף הילדים!

21.9.16
איתמר מטייל על קירות 

7.9.16
איה! אאוץ'! אווה!

ימי רביעי, 17:00, במתחם האוכלספרים בגנים

בס"ד
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1. בחירת סגנון עיצובי התואם לשאר הבית
כשניגשים לעצב את פינת האוכל חשוב להתייחס לאופי ולסגנון 
העיצוב הכולל בבית. רוב הדירות כיום מתוכננות כך שהחלל 
הציבורי של המטבח, פינת האוכל והסלון הוא חלל אחד גדול 
עיצובי  בקו  יעוצבו  החללים  שלושת  שכל  חשוב  לכן  ופתוח, 

אחיד שיצור הרמוניה והתאמה בין כולם.
2. בחירת השולחן

אותו  לבחור  ויש  האוכל  בפינת  המרכזי  הרהיט  הוא  השולחן 
בקפידה בהתאם לחלל.

אם מדובר בחלל מרובע, ניתן לבחור שולחן מרובע או עגול
בהתאם  מלבני  שולחן  לבחור  יש  מוארך,  שלנו  החלל  אם 

לפרופורציות של הקיר הארוך בחלל.
חמימה  אוירה  ליצירת  יתאימו  עץ  כדוגמת  חמים  חומרים 
שיתאימו  ומתכת  זכוכית  כגון  קרים  חומרים  לעומת  ונעימה, 

יותר לחללים קטנים או ליצירת מראה מודרני וקליל.
קלה,  תהיה  השולחן  שפתיחת  חשוב  ההארכה:  אפשרויות 
פשוטה ומתאימה למספר הסועדים המקסימאלי שאתם מארחים 

בדרך כלל.
3. הימנעו מ "סטים"

שולחן  של  סט  לקנות  קל  הכי  אוכל"  "פינת  לקנות  בבואנו 
וכסאות תואמים, הבעיה שהמראה יכול להיות משעמם במקרה 
הטוב או חסר איזון במקרה הרע. לשולחן מאסיבי וכבד עדיף 
לשלב כסאות קלילים שישברו את המראה הכבד של השולחן, 
אם נקנה סט סביר שגם הכיסאות יהיו כבדים ומאסיביים כמו 
השולחן, מה שיהפוך את כל פינת האוכל לחלל כבד ולא נעים 

לעין.

4. בחירת כסאות
חשוב מאוד להתייחס למידות של הכסאות  לוודא שהם נכנסים 
גיוון  ניתן ליצור  נוחה,  מתחת לשולחן, שהישיבה בהם באמת 
באמצעות כסאות אחידים אך מיוחדים או לשלב גוונים שונים.

של  האחד  בצידו  ארוך  ספסל  הוספת  היא  נוספת  אפשרות 
וכיסאות מצידו השני בכמות שתהיה סימטרית  שולחן האוכל 

ותשלים אותו באורכה.
5. בחירת תאורה

לתאורה תפקיד חשוב ביצירת האווירה מסביב לשולחן, במרכז 
השולחן מומלץ לתלות גוף תאורה מרשים ובעל נוכחות. מומלץ 
לתלות אותו נמוך )עד גובה 160( מעל שולחן האוכל ובמרכז 

השולחן.
תאורה מסוג זה תורמת לתחושת האינטימיות לסועדים מסביב 
לשולחן, ומצד שני יוצרת אבחנה לחלל של פינת האוכל לעומת 

שאר החלל.
6. הטאצ' הסופי

השלב האחרון הוא לתת טאצ' אישי ולשלב אביזרים משלימים 
מגש עם  חיים,  פרחים  אגרטל עם  אלגנטי,  כיסוי שולחן  כגון 
לפינת  יגרמו  אלה  כל  הקיר,  על  ממוסגרות  תמונות  פמוטים, 

האוכל שלכם להפוך לחלל מעוצב, אלגנטי ומזמין.
 

פינות אוכל
קצת לפני ארוחת החג זה זמן מצויין להתחדש 

בפינת אוכל, שישה צעדים לתכנון פינת אוכל 
מהסרטים  

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

ז'אן דניאלסהום סטייל

 
גם כאשר לא יושבים סביבו, שולחן ערוך תורם 
לתחושה ביתית ומזמינה. אפשר להניח עליו 
פלייסמטים צבעוניים ולשים במרכזו צנצנת 
עוגיות או קערת תפוחים ולהפוך את פינת 

האוכל למזמינה ומעוצבת.

טיפ
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קראטה דו לילדי טרום חובה וגן חובה

קראטה דו לילדי כיתות א',ב'

קראטה דו לילדי כיתות ג' ומעלה

מאמן סנסאי
רונן ברגר

חגורה שחורה דאן 5
מאמן מוסמך מטעם מכון וינגייט

052-8286368

בי"ס בינלאומי לאמנויות הלחימה
קראטה-דו

בטחון עצמי
הגנה עצמית

משמעת עצמית
חינוך לערכים

שיפור יכולת הריכוז

הסטודיו של רויטל
קניון גנים, העצמאות 65 פ"ת

לפרטים והרשמה מוקדמת:
 0522785131 /03-9046464
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גזור ו

חזרה לשגרה - שומר זיכרונות מהקיץ
החופשה הסתיימה, כדי שזיכרונות הקיץ ימתיקו את יומכם ויאפשרו שגרה שפויה, הנה 

רעיון ללוח השומר תמונות וזיכרונות, פתקים וחלומות

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

יצירה                                                                 

מסמנים על קרטון עיגול באמצעות 
וחותכים  גדולה  צלחת  או  מגש 

באמצעות סכין חיתוך.
מסמנים  העגול  הקרטון  בתוך 
עיגול קטן יותר וגם אותו חותכים. 

ויוצרים טבעת קרטון.

קרטון  הטבעת  את  צובעים 
ומחכים  ספריי  באמצעות 

לייבוש מלא.

העץ  אטבי  את  צובעים 
באמצעות ספריי בצבע שונה 

ומחכים לייבוש.

מדביקים את אטבי העץ לטבעת 
הקרטון בצורה עגולה כאשר כיוון 

פתח האטב כלפי חוץ.
)ראה בתמונה(

ממתינים לייבוש לפחות 
ואז...ממלאים  שעות   24
במשימות  האטבים  את 

וזיכרונות.

ורד פרייס

החומרים:⋅ קרטון ⋅ אטבים מעץ ⋅ דבק מגע חזק ⋅ שני צבעים של ספריי צבע בגוונים אהובים ⋅ סכין חיתוך

1

2

3

4

5

בהצלחה!

הפרעות אכילה... אצל תינוקות
נטע החלה טעימות בגיל חמישה חודשים ולא הסכימה ליותר משתי כפיות וזאת במשך חודש 

של ניסיונות... ניר, בן חצי שנה, אף הוא לא הסכים לבלוע את המזון המרוסק ודחה אותו במשך 
שבועיים. ההורים של נטע וניר נלחצו. מה עושים כשהמעבר מחלב אם או מתמ"ל אינו עובד 

חלק כפי שתכננו?

בעלת  ראשונית,  צורת תקשורת  היא  התינוק  האכלת 
עוצמה והשפעה על הרגלי האכילה של התינוק ויחסו 
25% מכלל הילדים  למזון. לפי הספרות המקצועית 
מחקר  אכילה.  מהפרעות  מאחת  סובלים  הרך  בגיל 
ויחסה  אובססיביים  האכלה  שניסיונות  הוכיח  חדש 

הפרעות  מחריפים  לאכילה,  ביחס  האם  של  המודאג 
אכילה אצל תינוקות. איך מנצחים את הסטטיסטיקה?

המעבר מהנקה או תמ"ל למזון מוצק לעיתים קשה לתינוקות, 
בידיים את המרק  ולחוש  לגעת  לתינוקות  לכן חשוב לאפשר 
והפירות המרוסקים, ורק אחר כך ליהנות גם מהטעם. התחושה 
אצבעות",  "מזון  שלב  האכילה.  לעידוד  מאוד  חשובה  בידיים 
וניתן לתת  5-9 חודשים(  )מגיל  והוא שלב חשוב בהתפתחות 
כמעט הכל )מלבד חלב ניגר, דבש ובוטנים(. בשלב זה התינוק 
מחזק את הכישורים המוטוריים העדינים תיאום יד-עין. חשוב 
רבה  בהתעסקות  ולא  הילד  בהאכלת  נינוחים  יהיו  שההורים 

בזמן  ואוכל  משחק  בין  להפריד  חשוב  האוכל.  סביב 
האכלה.

זכרו: הבטן של התינוק היא בגודל אגרופו, כך שכמות 
קטנה היא "ארוחה" . 

נוספות  בעיות  לאבחן  ניתן  זה  בשלב  לב:  שימו 
טעמים  למרקמים,  בחשיפה  הילד  של  בררנות  מלבד 
וטמפרטורה. בשלב זה ניתן לאבחן מקרים יוצאים מהכלל 
כמו: הפרעה פתולוגית של הבליעה, הפרעה של חסך תחושתי 
מוקדם. כמו כן, לכ- 80% מהילדים עם איחור התפתחותי ניתן 
מלא,  או  חלקי  סירוב  האכילה:  הפרעות  גם  היתר  בין  למצוא 
ישנוניות, בכי בזמן אכילה, פליטות מרובות, אגירת מזון והטיית 
הזנה  מרובה,  אכילה  חדשים,  למזונות  בחשיפה  קושי  הראש, 

בזמן שינה, טקסים והרגלי אכילה ייחודיים.

• נאווה טאובר

נאווה טאובר משפחתון "קן-לתינוק" ׀ טל'. 050-4459863
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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

בהצלחה!
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מציאות אחרת, רומנטית

זה התחיל עוד הרבה לפני 50 
גוונים של אפור... נשים רבות 

תמיד נמשכו לרומן הרומנטי, 
כשהן צוללות לתוך העלילה 

המסחררת, המתארת 
מפגשים של תשוקה 

ואהבה. נעמה סכר, בת 
39, נשואה+3, תושבת אם 
המושבות, כתבה את ספר 

ביכוריה "במציאות אחרת" 
וגילתה כמה ביקוש ועניין מגלות 
נשים לספרה הרומנטי וכמה משפיע הוא על 

חייהן. תוך פחות מחודש נכנס הספר לרשימות רבי המכר הדיגיטליים ופורסם בעיתון הארץ. 
ראיון עם יוצרת מעניינת שטלטלה קצת את הז'אנר והוסיפה לו טעמים מקומיים ומורכבים יותר

"החיים הם לא סיפור סינדרלה, הם מלוכלכים, אלימים, מצלקים 
ליפול  יכולה  את  פעמים  כמה  היא,  היחידה  השאלה  אותך. 
ולקום. כמה פעמים תצליחי פשוט...לשרוד." כך כותבת נעמה 
סכר בספר ביכוריה שיצא לאור בחודש מארס השנה, בהוצאה 
שונה  למציאות  הצצה  המאפשר  מתח,  ברומן  מדובר  עצמית. 
שיחק  לא  בחיים  הגורל  אשר  סביבנו,  האנשים  של  ומטלטלת 
המכיל  ומותח,  מרגש  דופן,  יוצא  אהבה  סיפור  זהו  לטובתם. 

בתוכו תשוקה עזה ומאבקים המלווים באומץ לב והקרבה. 
אילו תגובות קיבלת על הספר?

עוצמה.  ומלאות  מרגשות  היו  הספר  על  שקיבלתי  התגובות 
קוראות רבות כותבות כי הסיפור שינה את ההסתכלות שלהן 
על החיים ונטע בהן תקווה ואמונה כי מכל עצב, מכשול וכאב 
ניתן לצמוח, לפרוח ולהצליח. לא מזמן כתבה לי בחורה שהמסר 
שבספר שינה את חייה, סייע לה להרים את עצמה מהקרשים. 
ענת  של  לסיפור  מקבילים  דמיון  קווי  מצאה  שהעמיקה,  ככל 
ובן, והיא החליטה להילחם על מה ששווה בחיים ולשאוף לזכות 
הקריאה  חוויית  עצמה.  האמתיים שלה  בחיים  גם  הטוב  בסוף 
שלה גרמה לי להזיל דמעות של אושר ונחת. הסיפוק הכי גדול 
מסוים  מסר  להעביר  להצליח  שלי  ביכולת  הוא  כיוצרת  שלי 

לקוראים.   
הרומנטיקה  איך  פשוטים.  לא  חיים  עברו  בסיפור  הדמויות 

משתלבת?
הסיפור מתמקד בשתי דמויות מרכזיות, הנושאות בחובן צלקות 
חיים ומשקעי עבר. ענת בת ה-23 עוברת ילדות קשה ומגיעה 
ממשפחה מעוטת יכולת מדרום הארץ. היא דמות חזקה ואמיצה, 
ריטמן הנאה הוא  בן  ושורדת במצבים בלתי נתפסים.  נלחמת 
אב צעיר לילדה קטנה, אשר התאלמן בנסיבות טרגיות מספר 
שנים קודם. בן הוא דמות לא פשוטה, החיים לקחו ממנו את 
השמחה והוא קר, מנוכר, עטוף במגננות וסגור בתוך עולמו. עם 

הזמן, הוא נפתח ומסיר מעליו את מסכת הקשיחות. הוא מפרסם 
מודעה בה הוא מחפש מטפלת לבתו הקטנה. ברגע לא מתוכנן, 
הגורל מצליב את דרכם כשענת מתחילה לעבוד אצלו. אלא שאז 
העבר הבעייתי שלה מתעורר והסיפור רק הולך ומסתבך בעולם 

של פשע ואכזריות.
לגמרי  שהן  או  שהכרת  אנשים  על  מבוססות  הדמויות  האם 

בדויות?
מתוך  מלבי  יצאו  הן  המפותח.  דמיוני  פרי  הנן  הדמויות 
הסתכלות עמוקה במציאות החברתית הקיימת סביבנו, זו שלא 

תמיד אנחנו רואים או מתייחסים אליה.
מה הדבר שלדעתך הכי תופס את הקוראים בכתיבתך?

השילוב בין סיפור האהבה המרגש לבין המתח השזור לאורך כל 
הספר, המאבקים הקשים והמסרים הטמונים בתוכו.

האם מתוכנן ספר המשך?
הספר "במציאות אחרת" הנו ספר בודד, המתפרס על תקופה 
עקב  אך  המשך,  להיות  היה  אמור  ולא  מסתיים  הוא  ארוכה. 
פניות ובקשות האפשרות נשקלת. עם זאת, תוך מספר חודשים 

אני צפויה להוציא לאור ספר חדש ושונה.
פשוטים,  אינם  "החיים  הספר:  מתוך  חשוב  מסר  עם  ונסיים 
לעיתים אף מקשים. עם הזמן, למדתי כי רק מתוך החושך אפשר 
ורק מתוך העצב העמוק אפשר להעריך  ניצוץ של אור  לראות 
ולקרוא  להמשיך  שמעוניינים  וקוראות  קוראים  השמחה."  את 
מוזמנים להתרשם מקריאת שני הפרקים הראשונים של הספר 
https://store.heliconbooks.com/getbook. ל:  ולהיכנס 

php?bookid=HBBB160201

לרכישת ספר מודפס, סימניה מהודרת והקדשה אישית נא לפנות 
בדוא"ל: naamabar@bezeqint.net או בעמוד הפייסבוק.

אורית צמחמדור ספרות

)לקוח מתוך ביקורות שפורסמה באתר סימניה ונוריתה(  פשע ואומץ לב. מומלץ לרוץ לקרוא." תמצאו כבר מההתחלה כל שאפשר, אהבה, תשוקה, אכזבה, מתח, בגידה, לא ניתן להורידו מהידיים. ניכר כי הושקע בכתיבתו השקעה רבה. בספר "ספר סוחף מאוד, כתוב יפה ומרגש, בצורה קולחת וזורמת. מרוב מתח, 
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משרד: 077-5060331

המפתח  של� להצלחה

דניס
 איטקין

 סיגלית
אשטמקר

בקי
 שמש 

ליצירת
קשר:

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

 210 מ"ר גינה, 2 יח' הורים

בס"ד

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

ביוסף נקר המבוקש! 
דופלקס 6 חד', 165 מ"ר, 65 מרפסת, 

2 כניסות, 3 מחסנים

בבלעדיות

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

מ"ש 20 מ"ר, מחסן

בבלעדיות

בבן גוריון  השקט, דירת 5 חדרים, 
משופצת מהיסוד ברמה גבוהה,

   2 חניות ( לא עוקבות )

בבלעדיות

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

יחיד בשוק מסוגו... 

בבלעדיות

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

+ מחסן .  יחיד בשוק... 

בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות

בדוד  אבידן , 4  חד',  
מושקעת וגדולה  ק"3 , 115 מ"ר,  

מחסן, חניה

נמכרבבלעדיות
החודש!

נמכר
השבוע!

אצלנו הנכס שלך שווה יותר
תוכנית שיווק יחודית ואטרקטיבית במיוחד!

פגישת ייעוץ והכוונה ללא התחייבות

עינת
פאבלמרגליות 

 ארנבורג
פאבל

 ארנבורג
גיא
פלד

רונן
ניסן

במסקין, דירת 6 חדרים 160 מ"ר, 
ק"3,  מעוצבת אדרכלית ברמה 

גבוהה

אמיר 
בן דוד 

אבי
סוקרצ'י
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טל לביא

סתיו 

סטייל והעיר הגדולה 

החום והשרב עדין כאן אבל כבר מתחילים להרגיש את הסתיו, החופש הגדול נגמר, כולם 
מתחילים לחזור לשגרה, אבל לא להרבה זמן, החגים ואיתם הסתיו כבר בפתח וזה בדיוק 
הזמן להתארגן על מספר לוקים חגיגיים לארוחת ראש השנה, לערב יום כיפור ולחג סוכות

בין אם את מארחת או מתארחת אין יותר חגיגי והולם מללבוש לבן בערב החג . בדיוק לכבודכן וכדי שתתחילו את השנה מלאות 
סטייל, יצאנו לסיור מקדים ברשתות השונות כדי להקל עליכן את הבחירה האופנתיות לחג.

האוברול
אחד הטרנדים המובילים בתקופה 
האחרונה הוא האוברול. אין ספק 
כבוד  של  מקום  כבש  שהאוברול 
בקולקציות המובילות, הוא מעניק 
הגוף  את  שמאריך  ייחודי  לוק 
ויוצר הרמוניה שיקית. ברשת 
זארה מצאנו את האוברול 
לחג, הוא  האולטימטיבי 
בויפרנד,  בגזרת  לבן 
עם שרוול שלושת רבעי 
לעונת  בדיוק  המתאים 
לכל  רוכסן  עם  המעבר 

האורך.

השמלה הלבנה הקטנה
הזה  בחג  אז  שמלה,  כמו  שאין  שחושבות  מאיתנו  למי 
לשמלה  שיק  ומלאות  חגיגיות  אופציות  ארבע  בחרתי 
 litle black dress- הלבנה הקטנה )התחליף לחגים של 

כדברי קוקו שאנל(
מושלמת  שמלה  נמצאה  זארה  ברשת 
מבד סריג קל  שבדיוק מתאימה לעונת 
המעבר בגזרת A המחמיאה לכל מבנה 
וולאן המעניקה לה  גוף ובעלת סיומת 

נופך חגיגי.
נוספת  אופציה  מצאנו  קסטרו  ברשת 
יותר,  רומנטי  לוק  בעלת  לשמלה 
חזקים:  טרנדים  שני  משלבת  השמלה 
השמלה  תחרה,  ובד  חשופות  כתפיים 
גם  משלבת   A בגזרת  היא  שגם  הזו 
משחקים של שקיפות, תראה נהדר גם 
בצבע  עקב  נעלי  עם  וגם  סניקרס  עם 

ניוד.
כך  הכל  שיק  הבוהו  לוק  ולחובבות 

מצאנו  עדיקה  אופנתי, באתר האון ליין של 
היא  גם  המשלבת  ומהממת  קלילה  שמלה 
אותה  שהופכת  בשרוולים  תחרה  של  נגיעה 
החג בלוק  לערב  מתאימה  כך  וכל  לחגיגית 

שהוא קז'ואל ולא מתאמץ. 
החולצה  את  המזכירה  אחר  בלוק  שמלה 
הגברית הלבנה, נמצאה ברשת רנואר, שמלה 
מאחור  ארוכה  יותר  וקצת  מלפנים  הקצרה 

משדרת אלגנטיות קלאסית. 

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

המכנס
למי מאיתנו שלא מוותרת על הנוחות של מכנסיים אז במיוחד בשבילה וכדי 
להיראות סופר שיקית מצאנו בזארה לוק שמשלב נוחות וטרנדיות מכנסיים 
בגזרת אובר סייז המדגישות את המותן עם לוק מטאלי זהוב ויוצרות בשילוב 
עם חולצה לבנה בקווים נקיים צללית של "שעון חול" המחמיאה לכל אישה.
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הצד שלה

ומסתכלת  אותו  סוגרת  לתיק,  האחרון  הבגד  את  מכניסה  אני 
סביבי. כל הבית ארוז לו בתוך התיק שלי, תיק השירות איתו 
אסחב פעמיים בשבוע בשנה הקרובה )אל הדירה ובחזרה(. אני 
מעיפה מבט של געגועים מבעד לחלון, ממנו אפשר לראות את 
הבניין באולפנית בו למדתי מבוקר עד ערב בשנתיים האחרונות, 
שירות  מנשוא.  הכבד  התיק  את  באנחה  ומרימה  דמעה  מנגבת 
דבר  מכל  הרחק  נשלחת  אני  בה  )לפחות(  שלמה  שנה  לאומי. 
שאני אוהבת )טוב, נו... לא הרחק. אני לא מסוגלת לעזוב את 
החניכים שלי במועדונית באלו"ט, לכן סגרתי בעיר ליד וממנה 
אכתוב(, לעשות טוב במקום אחר. בלי אמא ואבא עד ימי חמישי 
האהובה  האולפנית  בלי  החברות,  בלי  האחים,  בלי  שישי,  או 
ששימשה לי כבית שני בשש השנים האחרונות... לבד )אולי עם 

עוד חברה(, נשלחת לגור בדירה עם שבע בנות זרות. 

שבראשון  כך  על  שוב  חושבת  ואני  מתגלגלת  הבאה  הדמעה 
הבנות   1,207 עם  יחד  ואתרגש  לאולפנית  אגיע  לא  לספטמבר 
בסופו  מקסי  תהיה  שלא  תלבושת  חצאית  אלבש  לא  האחרות, 
של דבר, לא ארים פרויקטים, לא אצעק לבנות זרות במסדרון 
כדי להכיר אותן, לא אצחק עם ההנהלה, לא אלמד עוד ערכים 
אלבש  ולא  מוזיקה,  בחדר  אנגן  לא  המעולים,  החינוך  בשיעורי 
נגדה  האמירות  לכל  בניגוד  כי  בוקר...  בכל  סמל  עם  חולצה 
בי"ס  היא  ישורון  אולפנית  בתקשורת,  האחרונים  בשבועות 
באהבה  ותומך,  חם  בצוות  באפשרויות,  מלאה  שיש-  טוב  הכי 
ובערכים  בנתינה,  בנות,  של  עצום  מגוון  של  בהכלה  ובאמונה, 
מצוינים- ערכים אותם אני לוקחת איתי הלאה, אי שם לשירות. 
שירות שלא הייתי בוחרת בו לולא האולפנית שלחה אותי )מרצון 
כמובן( להתנדב באלו"ט הנמצא חצי במתחם שלנו, אי אז בכיתה 
ח'. דבר ששינה את חיי ואותי לגמרי- את החופש אני מסיימת 
אחרי שבועיים של עבודה קשה אך מספקת בקייטנת הקיץ של 
אלו"ט, מהיום האחרון בקייטנה אני נוסעת לשירות, אותו בחרתי 
אחרי התלבטות רבה- בי"ס "אבן חן" לאוטיסטים, בראש העין. 
כל כולי מוצפת בשאלות של "מה יקרה אם...?" וגם "מה יהיה?", 
ואני מכריחה את עצמי להאמין שיהיה טוב, ליהנות מהחוויה. "מי 
ללכת,  למדתי  יומיים  לפני  שרק  אותי,  לשלוח  שהחליט  הגאון 
לדבר, לאכול, להיות- לגור ברשות עצמי בדירה בעיר זרה?" אני 
תוהה, "מי החליט שבגיל 18 הגיע הזמן לפרוש כנפיים ולעוף? 

ולמה אי אפשר להישאר עוד קצת, עוד שנה...?"

ואני נזכרת במה שאמר לי אחד מהרבנים באולפנית- "אם את כל 
כך אוהבת את האולפנית, תצאי לשנה, תראי לנו שחינכנו אותך 
כך שתוכלי לצאת ולדאוג לעצמך גם בלי המקום הזה, תעבירי 
הלאה את כל מה שחונכת אליו כאן... ואז, אחרי שתגדלי ותהיי 
ברשות עצמך, אם תרצי- תחזרי." ואני נזכרת בעוד אמירה "אם 
לא חינכנו אותך כך שתוכלי לצאת, לא חינכנו בכלל." ולפעמים, 
בשביל לחזור צריך לצאת למסע; ולפעמים, עושים טעויות בדרך 
ואז משנים את ההחלטה... והחכמה היא לא לא לטעות וליפול, 
אלא לדעת לאסוף את עצמך אחרי הנפילה, ולקבל החלטה חדשה 

או לקום ולהמשיך.

"מי שמאמין כן מפחד ועל הפחד מתגבר", אמרה המחנכת שלי 
לפני כמעט שנה )איך כבר עבר הזמן? לפני רגע התחלתי את 
האמירות  כל  עם  אז  י"ב...!(,  כיתה  את  התיכון,  את  החטיבה, 
החינוכיות לחיים שקיבלתי בשש השנים האחרונות, אני מנגבת 
לוקחת  במידה"(,  אבל  מותרת,  רגשות  קשת  )"כל  הדמעה  את 
נשימה עמוקה, ובחיוך רחב )"זה מה יש ועם זה ננצח- בחיוך! 
יכולה  כן  שאת  במה  תתמקדי  דבר!  מכל  המיטב  את  תפיקי 
לשנות!"(, זוקפת ראש וצועדת קדימה, תיק השירות עליי, כי אין 
דבר כזה חלום גדול מדי, כל עוד תמשיכי לזקוף ראש ולהאמין. 
ואני? חונכתי להאמין שאצליח בגדול... וזו רק שנה, שנה אחת 

מתוך המון...  

טלי ברייר אורזת תיק, עם בגדים וציוד וגם עם 
ערכים ודרך ארץ שקיבלה באולפנית ישורון 

ויוצאת לדרך חדשה בשירות הלאומי. בחורה 
מעוררת השראה

דף חדש

• טלי ברייר

טלי ברייר אורזת תיק

לעיתון כפר גניםדרוש/ה כתב/ת נוערעיתון

ornitarbiv@gmail.com לפרטים: אורנית 

 )resh.co.il( טלי ברייר, עורכת ראשית של בריש גלי
מיזם הכתיבה של הנוער בישראל
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בימים אלה קולות השופר מהדהדים ברקע, מאותתים לנו להתכונן 
לראש השנה. ההכנות הן גשמיות )לבוש חגיגי ומזון( וגם רוחניות. 
אנו עורכים חשבון נפש, בוחנים לב וכליות, מה עלינו לתקן? האם  
פגענו במישהו במהלך השנה? ועוד. הכנות כאלו לקראת מאורעות 
במאורעות  המקרא  מתקופת  עוד  ישראל  עם  את  ליוו  חשובים 

חשובים.

שדרש  אירוע  היהודית,  בהיסטוריה  מיוחד  מעמד  היה  תורה  מתן 
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כל העם על הר סיני..." ]שמות י"ט, י- י"א[
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במצרים:  הרעב  לשנות  יוסף  של  הכנותיו  היו  במיוחד  מעניינות 
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כי  אין מספר" ] בראשית מ"א, מ"ט[.

בניית בית המקדש הייתה כרוכה בהכנות רבות. ראשית, דוד  גם 
המלך התכונן לבנית בית המקדש בכך שרכש את המקום מארוונה 
מלך יבוס, על שטח זה החל שלמה לבנות את המקדש, כפי שכתוב: 
"ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלים בהר המוריה אשר נראה 

]דברי  היבוסי"  ארנן  בגורן  דויד  במקום  הכין  אשר  אביהו  לדויד 
הימים ג, ב,[. שלמה המלך ממשיך בהכנות לקראת הבנייה וכורת 

ברית עם חירם מלך צור המספק ארזים לבניין המקדש.

"נוצר  תאנה יאכל פריה" נכתב במשלי ]כ"ז,י"ח[ מי שיודע  לנצור 
את התאנה באופן כזה שלא תתקלקל - סופו  שיאכל את הפרי. 
יהי רצון שניטיב גם אנו להתכונן לשנה החדשה הבאה עלינו 

לטובה, ונזכה לשנה מאושרת ולבשורות טובות. אמן ואמן.

"הזורעים בדמעה 
ברינה יקצרו"

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציורי תנ"ך/ תקיעת שופר/ 
ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(

עת הפציע  שחר,
הדהדו קולות שופר.

הבקיעו  עננים ורקיעים
וחוללו בי פלאים!

עת הפציע שחר,
ראשי עליי סחרחר.

רעד בגופי עבר-
הצליל את ליבי שבר!

קולות שופר/ אהובה קליין
עת הפציע שחר,

הד שופר- פרץ שער.
בנפשי חשתי חרדה

וייסורי  חרטה!

עת הפציע שחר-
אזרתי כוחות מתוך צער.
העקדה נראתה בדמיוני

ואל אלוקים נשאתי תפילתי!

אהובה קלייןמחכמת המקורות

עננים צחורים מתחילים לכסות את הרקיע והחמה 
המנמיכה חומה, גורמת לנו לחוש מעט הקלה. 

רוח סתיו מבשרת את בוא השנה החדשה הקרבה 
במהירות. כולם מתחילים להתכונן לקראתה, מייחלים 

לשנה טובה יותר מקודמתה. אהובה קליין בחנה את 
ההכנות שעשו אבותינו במקרא לקראת מאורעות 

חשובים לא פחות

דוד המלך ]תהלים קכ"ו[

מיכל ריוויט )שלישית משמאל(, 
הבת של מנכ"לית סטודיו סי, ושפר טבצ'ניק 

)רביעית משמאל( הבת של דוברת סטודיו סי, תושבות 
השכונה, נתפסו ביום הנוער הבינלאומי בסטודיו סי 

במרכז "אורון". סניפי הסטודיו ציינו את "יום הנוער 
הבינלאומי" והזמינו נערות בגילאי 13-17  להשתתף בחינם 

באירוע ספורטיבי של אימון אנרגטי, 
חוויתי וחגיגי לנערות.

. . ן המצלמה. נתפסו בעי
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חובבי ציו� 23, פתח תקווה

Black_petach tikva

054-4248141

ם שלך תגי ת המו ו חנ
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לקוחות כללית     בפתח תקוה:

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

גדול, הכי קרוב אליכם.

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

לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

w
w

w
.boxla.co.il

הופכים אותנו לזמינים    יותר עבורכם
23 מרפאות, 5 בתי חולים,    3 מרכזים רפואיים
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תופעת "הרדמות" כפות הרגליים מופיעה בדרך כלל עקב נזקים 
במערכת העצבים של כפות הרגליים ו/או בעיות כלי דם ואספקתו 
לכפות הרגליים. התופעה מופיעה בעיקר בעקבות מחלות  הסוכרת, 
בעיות גב, פריצת דיסק מותני, לאחר אירוע מוחי, טרשת נפוצה, 
ועוד. טיפולי הפיזיותרפיה מסייעים בטיפול בתופעה אשר מקורה 

בבעיות גב. 
ו/או  הרגל  כף  בכל  להופיע  עשויה  הרגל  כף  הירדמות  תופעת 
תרדמת  תחושת  בנוסף  בגב.  שניזוק  העצב  לפי  וזאת  בחלקה, 
עשויה להופיע גם בחלק מהשוק ו/או כולה. קיימים מצבים גם בהם 
תחושת התרדמת והנמלול אף מטפסים ומקיפים את האגן מאחור 

והבטן מקדימה.
אבחון

התרדמת  אזור  את  לתחום  יש  ראשית  בבעיה,  לטפל  מנת  על 
ברגל, ואז לזהות באיזה גובה בעמוד השדרה נמצא מקור הבעיה. 
כאשר  פשוט  מאוד  האבחון 
גב  כאבי  של  רקע  יש 
כאשר  האחרונה.  בתקופה 
לו  זוכר שהיו  המטופל אינו 
כאבי גב ו/או שהיו לו לפני 
אינו  ולאחרונה  רבות  שנים 
האבחון  כלל,  מכך  סובל 
נפוץ  שגוי  אבחון  בעייתי. 
אשר  הסוכרת,  חולי  אצל 
זו  מתופעה  לסבול  עשויים 
נבחנת  ואינה  מחלתם  עקב 
האפשרות כי  עמוד השדרה 

הוא האחראי לתופעה.

כפות  הירדמות  לתופעת  במקביל  בגב  הינו  הבעיה  מקור  כאשר 
קשר  ללא  שתן,  הטלת  בבעיות  גם  יסבלו  המתלוננים  הרגליים, 
לבעיות ריצפת האגן )אצל נשים( ובעיות ערמונית )אצל הגברים(. 

הנובעות מבעיה בעמוד השדרה. 
טיפול הפיזיותרפיה

הטיפול הפיזיותרפי הינו בהתאם לממצאים בעמוד השדרה. הטיפול 
עלול  הטיפול  אלקטרותרפיה.  באמצעות  או  ידני  להיות  עשוי 
להימשך חצי שנה עד להיעלמות מרבית של הסימפטומים. יש לציין 
כי במידה והתופעה קיימת יותר משנה, אזי יש מצב שהנזק העצבי 

הוא קבוע והתוצאות הטיפוליות יהיו לוקות בחסר רב. 
המלצה: 

נמלול  ו/או  תרדמת  תחושות  של  סימפטומים  לכם  הופיעו  אם 
ידי  להיבדק על  כדי  לפיזיותרפיה  בכפות הרגליים, בקשו הפניה 

פיזיותרפיסט מומחה לעמוד השדרה. 

חשוב! גם אם אובחנתם כחולים סוכרתיים, בקשו להיבדק על ידי 
פיזיותרפיסט כדי לחייב ו/או לשלול בעיה בעמוד השדרה האחראי  

לכך, ויפה שעה אחת קודם!

.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

תופעת הנמלול וההירדמות של כפות 
הרגליים נפוצה ומציקה מאוד, וגורמת 

לאי נוחות משמעותית, במיוחד בשעות 
הרגיעה והמנוחה. התופעה קיימת גם 

בשעות הפעילויות היומיומיות אלא שהיא 
פחות מורגשת

פיזיותרפיה

כפות רגליים רדומות 

עוצמה
ברחוב גד מכנס המבוקש

דירת שלושה חדרים,
נמכרה במחיר מעולה

ולשביעות רצון מלאה של 
שני הצדדים

ברחוב השופטים שערייה/אחדות
דירת שלושה חדרים, בקומה 4

נמכרה חודש ממועד היציאה לשוק
לשביעות רצון מלאה של 

שני הצדדים

נמכר

 054-4723517 30 מרכז מסחרי  חניתה ילין סניף כפר גנים- לוחמי הגטו 
www.remaxpt . co. i l 03-9242878 טל.  03-9337985 
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הרטבות לילה
אלון לרנרבריאות לפני הכל

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

סתיו )שם בדוי( בן 10, הגיע לטיפול בדיקור סיני עקב הרטבות 
לילה, הוא מעולם לא נגמל. לדברי אמו, השתן "בורח" עד ארבע 
פעמים בלילה. בדיקותיו הרפואיות תקינות, הוא טופל בפעמון 
ללא הצלחה, קיבל אדרל כשנתיים. אחיו הקטן נגמל בגיל שנתיים, 

במשפחה לאביו ולסבתו מצד האם הייתה בעיה דומה.
הרטבות לילה הינה בעיה היכולה לנבוע ממספר סיבות: התפתחות 
מאוחרת של השליטה על שלפוחית השתן, חוסר בהורמון המינרין 
פסיכולוגיות  סיבות  בשל  או  בלילה,  השתן  ייצור  על  השולט 
ושינויים חברתיים וסביבתיים בבית ומחוצה לו. באבחון הבעיה 
יש להבחין בין הרטבה ראשונית, מצב בו הילד מעולם לא נגמל, 
לבין הרטבה שניונית, מצב בו הייתה הפוגה של יותר מחצי שנה.

הרטבת לילה משפיעה בהיבט הנפשי והפיזי, עקב חוסר היכרות 
המרטיב  לילד  בגישה  מהם  רבים  שוגים  התופעה,  עם  הורית 
על  הבעיה.  מן  התעלמות  או  השפלה  הענשה,  בדרכי  ונוקטים 
ההורים להבין כי הילד הוא הסובל העיקרי מהתופעה ולו הדבר 
הילד  את  המעניש  הורה  ממנו.  נמנע  שהיה  ודאי  בו,  תלוי  היה 
או מתאכזב ממנו, מחריף או אף מעצים את הבעיה. ילד שנגמל 
לא עושה פעולה מיוחדת על מנת שלא להרטיב בלילה. מערכת 
רפלקסים אוטומטית שולטת על השלפוחית בזמן השינה. לכן אין 
להעיר את הילד ולהוליכו לשירותים בשנתו, וכן אין סיבה להגביל 
שתייה לפני השינה. אין להגביל את הילד במאכלים משתנים ואין 
לתת פרסים על לילות יבשים. הדבר עלול להוביל לדריכות של 

הילד, להגדיל את החרדה ולפגוע באיכות השינה. 
טיפול ברפואה מערבית 

טיפול תרופתי ניתן לאחר גיל שבע לילד שקשה להשיג שיתוף 
נכשל.  )פעמון(  התנהגותי  טיפול  כאשר  ולרוב  מצידו  פעולה 
הטיפול הפרמקולוגי מצמצם את כמות השתן המופרש מהכליות, 
השלפוחית.  על  עצמית  שליטה  מפתח  שהילד  עד  ניתן  הטיפול 
לעתים, הצלחת הטיפול התרופתי מוגבלת ועם הפסקתו הבעיה 

עשויה לחזור. 

טיפול ברפואה הסינית
נקודת המבט של הרפואה הסינית מתייחסת למצבי חסר בגוף. 
הרטבת לילה נגרמת בעיקר מחסר צ'י של הריאות והטחול וחסר 

יאנג של הכליות. 
רגישות  ועודף  הכליות  באנרגיית  חולשה  כבעל  אובחן  סתיו 
ובפגיעה  שנגמל,  הצעיר  באחיו  בקנאתו  שהתבטאה  נפשית 
לבית  לישון מחוץ  היה  יכול  כיוון שלא  החברתית שסבל ממנה 

ולהזמין חברים אליו לשנת לילה. 
ללא  שבועות  של  למצב  והגיע  בדיקור  טיפולים   14 עבר  סתיו 
הרטבה. במהלך הטיפולים מדי פעם היה מרטיב ומתעורר בשל 
כך ומתפנה בשירותים ובתמיכת הוריו חל שיפור ניכר בהרטבת 

הלילה שלו.

אין זה משנה כמה שותים לפני השינה ואף לא אם מתרוקנים לפני כן, קיבולת 
השלפוחית ועומק השינה אינם משנים כהוא זה. הרטבת לילה היא בעיה נפוצה מאוד 

בקרב ילדים. אחד משבעה ילדים בגיל חמש יסבול ממנה, ובגיל עשר אחד מכל 
עשרים ילדים. שכיחות הבעיה גדולה פי שניים  בקרב בנים. לרפואה הסינית יש פתרון

קורס הכנה לכיתה א'
אבחונים
דידקטיים

 MOXO ומבדקי
לכל הגילאים

ילדיכם מוכנים ללמידה?
רוצים להכינם הכנה מקיפה לקראת למידה יעילה?
נפתחים קורסי הכנה לכיתה א' בקבוצות קטנות

מכון "אבני יסוד"
מזמין את ילדי הגן וכיתות א'
לקבל כלים והכנה לאורך כל השנה

להבנת החשבון, קריאה, כתיבה וחיזוק הקשב והריכוז.
הקניית דרך למיצוי החיובי שבילדך ולפיתוח

הביטחון העצמי!

מנחה: אריאלה רויטלמן
יועצת בגישת "מוח אחד"

מאבחנת דידקטית מוסמכת
מורה מתקנת עם ותק של כעשרים וחמש שנים

מטפלת אלטרנטיבית בגישה הנוירו-התפתחותית

.www.ivchoon.coלקביעת פגישה לייעוץ חינם: 054-5673063 i l

והחשבוןהכתיבההקריאה, הוראת
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PR
ם: 
ילו
צ

יקיר ונה  

מיליוני  בגובה  ייצוגית  לתביעה  בקשות 
שקלים נגד סיה 

שתי בקשות לתביעה ייצוגית בגובה מיליוני שקלים הוגשו לבית 
המשפט נגד הפקת המופע של הזמרת סיה. 
התובעים,  טוענים  נפש",  ומפח  הטעיה  "זו 
בלבד,  דקות   65 ארכה  המרושלת  "ההופעה 

עם סרטוני רקע שניתן לצפות בהם ביוטיוב".

ועכשיו תורה של סלינה
ובמקום  לאוסטרליה  שלה  ההופעות  סיבוב  עם  הגיעה  סלינה 

להשתמש בזמן הפנוי שלה כדי לנוח, לראות 
אתרים תיירותיים או לחבק קואלות, החליטה 
לא תשכח  חוויה שהיא  לתת למעריצה אחת 
כל החיים שלה ולהפתיע אותה מול המצלמות, 

הרבה דמעות של אושר וצרחות היו שם.

חדשות מרעישות: ביונסה לא צריכה אותנו
סיבוב  אחרי  ככה,  גם  עשירה  מספיק  הייתה  לא  ביונסה  אם 
ההופעות הנוכחי שלה היא בכלל יכולה לישון בשקט. הרווחים 

מ-40 ההופעות שהתקיימו עד כה עומדים על 
כמה  על  שדילגה  ולמרות  דולר  מיליון  כ-210 
מדינות בינהן ישראל )ולא מסיבות פוליטיות(- 

הסיבוב עוד לא נגמר.

רק 14 מיליון דולר ותחיו כמו ריהאנה
במחיר  למכירה  של ריהאנה מועמד  ביתה 
מציאה של 14.6 מיליון דולר. ריהאנה החליטה 
למכור את הבית עקב הטרדות של סטוקרים 
חתימה.  להשיג  בשביל  לבית  להיכנס  שניסו 
שיותר  האמת  אבל  שעזבה,  אותה  מבינים 

מבינים את הפולשים..

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

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

בידור ומוסיקה

ביונסה מתקפלת

סלינה גומז מפתיעה

תביעה ייצוגית נגד סיה 
כותרות החודש המובילות 
מאתרי חדשות הבידור המובחרים

לכתבת הוידאו המלאה

לצפיה בהפתעה המוסרטת

להמשך הכתבה

לכתבת הוידאו המלאהלצפיה בתמונות הבית

YakirVanaMusic@gmail.com

לשיתוף  סיכוי  ביטי:  עדי   VS קירל  נועה 
פעולה?

זה  )טוב, הגורות( של הביצה תופס תאוצה, מה  קרב החתולות 
עפרה נגד ירדנה, שושנה נגד יפה כשעדי ביטי 
קירל:  של  סוכנה  חזית?  פותחות  קירל  ונועה 
עושה  קירל  נועה  לבין  ביטי  עדי  בין  "ההשוואה 
עוול בעיקר לעדי. זה כמו להשוות אריה לחתולה 
סיאמית רק בגלל ששניהם נחשבים לחתולים". .
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מבלים עם הילדים גם אחרי החופשה

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

החופש הגדול מאחורינו, והשגרה המבורכת כבר כאן. אך בימי השמש 
החמים שעוד נותרו לנו עד שמגיע החורף, אפשר לבלות עם כל המשפחה 

במגוון אטרקציות ייחודיות

מרכז
חוויה   – הודו  פסטיבל  בתל-אביב!  איצ'יקידנה 
הודית צבעונית ומשמחת, במסגרת "פסטיבל 
07- התאריכים  בין  שיתקיים  בעיר",  הודו 
פלורנטין".  "רביעיית  במתחם   10.9.2016
ללא  לקהל  פתוח  יהיה  אשר  הפסטיבל, 
העשירה  לתרבות  יצדיע  תשלום, 
והצבעונית של הודו, במגוון פעילויות: 
סדנאות  סולארית,  בריקשה  סיבובים 
צילומים,  תערוכת  הודי,  וריקוד  יוגה 
צביעת מנדלות, סדנאות יצירה 

לילדים ועוד.

ירושלים
לחוויה  מזמין  בירושלים  הראשון  העברי  המוסיקה  מוזיאון 
במה  לתת  במטרה  שהוקם  המוזיאון,  המשפחה.  לכל  ייחודית 
השפעותיה  כל  על  העברית  המוסיקה  של  העשירה  לתרבות 
נגינה  כלי  תצוגת  עם  טכנולוגיים  חידושים  משלב  וגווניה 
מעשירה  חוויה  ולמבוגרים  לילדים  המאפשרים  עתיקים 

ומרגשת. 

חיפה
תערוכת הפיסול "אלים, אלות וגיבורים מהמיתולוגיה היוונית" 
במוזיאון הימי הלאומי בשבת 24/0/9/16,, בה נכיר את הסיפורים 
אודות האלים השונים ואת סגנון הפיסול היווני העתיק וניצור 
דיוקן אל או גיבור יווני מחמר, בהשראת הפסלים בתערוכה.  

בשבת  מאנה-כץ  במוזיאון  השנה  לראש  ברכה  כרטיסי  סדנת 
17/09/16, לאחר סיור והדרכה במוזיאון יצאו הילדים למרפסת, 
ברוח  מעוצבים  ברכה  כרטיסי  של  יצירה  בסדנת  יחלו  שם 

ראש  של  מוטיבים  עם  במוזיאון  המוצגת  היודאיקה  תערוכת 
השנה כדוגמת- תפוח, רימון או ברכות פרי דמיונם של הילדים.  

אלום א. שמי בע"מ
עבודות אלומיניום

תיקון תריסים חשמליים
מקלחונים

חלונות אלומיניום "קליל"

בהנהלת שאול שמי

מפעל: רח' הרכב 14, א.ת. סגולה פ"ת ׀ טל': 03-9316268
 נייד: shemi4@014.net.il | www.alum-shemi.co.il050-8587777 | פקס: 03-9248520
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TRX 
אימונים פונקציונליים
HIIT
זומבה
BOOT CAMP
אינטרוולים
CORE 
פילאטיס מזרן
פילאטיס מכשירים

חייגו: 1700-555-400
סניף כפר גנים, רח' כץ 35, פתח תקווה 

סניף אם המושבות, רח' פיינשטיין 1, פתח תקווה

תוכנית כושר יחודית המשלבת תפריט תזונה מותאם,
 שקילות, מדידות ומעקב לקבלת גוף חטוב ואורח חיים בריא!

צעדים קטנים לשינוי גדול!



עיתון כפר גנים  גיליון 79  ספטמבר 2016 44

ממרחי הטחינה החדשים 
לאחר שממרח הטחינה עם השוקולד זכה להצלחה 

מסחרחרת (ממרח השוקולד בעל הערכים התזונתיים 
הגבוהים ביותר בתחום ממרחי השוקולד בזכות 42% 
טחינה משומשום מלא), מתווסף מוצר נוסף לסדרה – 

ממרח טחינה עם סילאן. מכיל 67% טחינה משומשום מלא 
דלת נתרן, מכיל סילאן וסוכר קנים חום, ללא כולסטרול, דל 

מאוד בנתרן, ללא משמרים, ללא צבעי מאכל וללא שומן טרנס. 
הממרח עשיר בערכים תזונתיים באופן חריג: 578 מ"ג סידן, 5 

מ"ג ברזל, 10 גרם סיבים תזונתיים, 15 גרם חלבון ממקור טבעי 
ומתאים לטבעונים.

מנטרל ריחות  
(ריפרש),   Refresh סנו  את  משיקה  סנו  חברת 
תרסיס יעיל במיוחד לנטרול ריחות רעים בבית 
באופן מידי. התכשיר, משמיד חיידקים ומותיר 
ופשוטה,  קלה  בהתזה  והכל  בחלל  עדין  ניחוח 
ייחודית  טכנולוגיה  לוק"-  'אודור  טכנולוגיית  עם 

הלוכדת את הריחות הרעים ומנטרלת 
משמונה  מיוצר  ריפרש  סנו  אותם. 
רכיבים הפועלים יחדיו לנטרול ריחות 
טיגון,  של  ריחות  שונים:  מסוגים 
ריחות של עשן סיגריות  וריחות בלתי 
כמו  מחיידקים,  הנגרמים  נעימים 
זיעה  נעליים,  ריחות של פחי אשפה, 
מחמד;  חיות  של  מרבץ  מקומות  או 
סנו ריפרש מתאים גם לריענון אריגים 
ספות,  כגון  לכביסה  ניתנים  שאינם 

כריות דקורטיביות ווילונות.

מקטין אסלה דיסני
סדרת מקטיני האסלה "דיסני בייבי", של הנסיך 

הקטן, מאופיינים בעיצוב ארגונומי לישיבה 
נוחה במיוחד. שימוש המוצר פשוט ונוח- 

מניחים על מושב האסלה ומושיבים את הפעוט. 

הסדרה במגוון דמויות של גיבורי דיסני אהובים ובצבעים 
ביניהם: מטוסים, מכוניות, מיקי מאוס ועוד בשילובי לבן 

וצהוב, לבן ואדום, תכלת  וכחול, טורקיז וכתום.
 

חטיפי אסם 
חטיף "קריספי" אפוי - החטיפים המתאימים לקהל הבוגר, כנשנוש 

או לצד גבינות ומטבלים, בטעמים חדשים: תפוח אדמה, עגבניות-בזי־
ליקום וזרעים קלויים, אשר מצטרפים לטעמים הקיימים: קריספי 

זיתים כבושים, פלפלים קלויים וקריספי כפרי.  הטעמים החדשים 
פותחו בהשראת המטבח הים תיכוני ובשיתוף פעולה עם צוות 

קולינארי חיצוני שליווה את תהליך הפיתוח.

במבה עגולה – הבמבה משנה צורה ומקבלת "לוק" חדש עגול 
ושטוח. מה שהופך אותה לפריכה יותר. 

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

פיני, פיל אפריקני צעיר, תמים וטוב לב, חולם לפגוש 
אולם  הרחוקה,  אסיה  ביבשת  החיים  משפחתו  בני  את 
אינו יודע כיצד לעשות זאת. הוא פוגש בנורית, שפירית 
יוצאים למסע חלומי.  ויחד הם  ואופטימית, דמות שונה ממנו  עליזה 
ידידות  של  סיפור  מספר  "אוריון",  הספרים  בהוצאת  הילדים  ספר 

מופלאה, שבכוחה לחבר יצורים ועולמות 
שונים ורחוקים. סיפור על אחדות ושוויון 

ושמירה על כדור הארץ. 

בחנות  וכן  הספרים  חנויות  בכל  להשיג 
סחרוב  רחוב  החוף,  ערי  בקניון  ההוצאה 
של  המקוונת  ובחנות  לציון  ראשון   ,19

ההוצאה.

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

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

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

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

לחות לפנים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 69.90 ש"ח 

(50 מ"ל)

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

קארין אהרון מחלקת גביעים ומדליות
לחמשת המוצרים החדשים והכי מוצלחים

מנצחת!חמישייה

.

צילום: יעל האן

קארין אהרוןצרכנות
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1700-555-400

העניקו לילדכם מתנה
שלחו אותם להתאמן אצלנו!

הם יודו לכם בעתיד...

העניקו לילדכם מתנה
שלחו אותם להתאמן אצלנו!

הם יודו לכם בעתיד...

סניפים:
אם המושבות, פ“ת: רח‘ פיינשטיין 1, פ“ת

כפר גנים, פ“ת: רחוב כץ 35, פ“ת
ראש העין: שדרות מנחם בגין 1
גני תקווה: מרכז הספורט לידר

1700-555-400

 

סנסאי ֵעלי בן נחוםזו המשמעות האמיתית של תורת הקאיזן- להיות טובים יותר היום ממה שהיינו אתמול.אני לא מכיר מסגרת מגדילה ומעצימה כמו זו.לצד השיפור הפיזי המשמעותי, אנו עדים לשיפור עצום בכל תחומי האישיות שלהם.מדהים לראות את מה שקורה למתאמנים שלנו:



עיתון כפר גנים  גיליון 79  ספטמבר 2016 46

שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

דרושים

חברת  אפטר-סקול  לרשת 
הגדולה  הילדים  הדרכות 
 - דרושים  בישראל,  ביותר 
סייעות/מדריכים/ות להדרכה 
בצהרונים בבתי הספר בפתח-

תקווה. דרישות התפקיד:
ניסיון בהדרכת ילדים -חובה
בצהרונים/ בעבודה  ניסיון 
גנים/קייטנות -יתרון, זמינות 

בשעות הצהריים
לפרטים: 050-7555921

בייביסיטר   / מטפלת  דרושה 
בכיתה  ילדות  שתי  לאיסוף 
ג'' )תאומות( מבית ספר כנר 
והבאתן לביתינו ברחוב יוסף 
נקר, 3-4 ימים בשבוע )ימים 
ספטמבר-  מתחילת  גמישים( 

עדיפות לבעלת רכב.
לפרטים  לדורין: 050-8591005

)בסמוך  גנים  בכפר  משפחה 
מטפלת  מחפשת  לקניון( 
בוגרת ואחראית לשני ילדים 
ועד  מראשון   )8 בן   ,9 )בת 
 -  1230 השעות  בין  חמישי, 
מביה"ס,  איסוף  כולל   ,1730
לחוגים  וליווי  בבית  שהייה 

ליד הבית.
לפרטים אפרת: 052-9278303

לקבלת  סטודנטית  דרושה 
ספר  מבית  ילדים  שלושה 
שלוש  ו-ג'(  ח'  י',  )כיתה 
השעות  בין  בשבוע  פעמים 
כולל עבודות   17:30 יד   13:30
בית קלות. עבודה מספטמבר 

 .2016
לפרטים: 052-5082255

דברי  של  לחלוקה  נהג  דרוש 
בלבד,  לרציניים  מאפה 
אחראי, אמין ומסור. העבודה 

משעות הלילה 4.00 ועד 14.30 
טלפון  צמוד,  רכב  בצהרים. 

ושכר טוב למתאים. 
לפרטים: 050-6434344

מחפשת סייעת חמה ואחראית 
לחצי משרה במושב נווה ירק  

לפרטים  פאני0507242499
דרושה קופאית לחנות בפתח 
בין  א׳-ה׳  בימים  תקווה, 

השעות 07:00-15:00. 
לפרטים: 052-3333033

דרושים למתנ"ס עולמות
ודחוף  מידי  באופן  דרוש 
בשעות  ואחזקה  ניקיון  עובד 
לדרורה  לפנות   .15:30-23-00

או יובל בטלפון: 03-9233280

משרה  לחצי  מזכירה  דרושה 
לפנות  בלבד  אחה"צ  לשעות 

בטלפון: 03-9233280

מורים פרטיים

באנגלית  פרטיים  שיעורים 
יסודי,  ספר  בבית  לתלמידי 
אם  שפת  דוברת  ידי  על 
להוראה  תעודה  ובעלת 

לאנגלית.
לפרטים: אביה 052-7127958

ומתרגל  מנוסה  מורה 
מלמד  אריאל  באוניברסיטת 
לגילאי  ולתכנות,  מתמטיקה 
בית ספר יסודי, חטיבה והכנה 
מותאם  אישי.  יחס  בגרויות. 
התלמיד.  של  הלמידה  לאופי 
לבית  מגיע  הגילאים.  לכל 

התלמיד!
לפרטים יניר: 054-9414411

המלמדת  לאנגלית  מורה 
לדרישות  בהתאם  בתיכון 
מלמדת  החינוך,  משרד 

לתלמידי  פרטיים  שיעורים 
הביניים  חטיבת  תיכון, 
בהוראה  מתמחה  ויסודי. 
מתקנת ומלמדת אנגלית תוך 
למידה.  באסטרטגיות  שימוש 
אפשרי להגיע לבית התלמיד.

לפרטים: 050-6996602

להוראה  מוסמכת  מורה 
שיפור  בעברית,  מתקנת 
והבנת  קריאה  מיומנויות 
כיתות  ,לתלמידי  הנקרא 
א'.  לכיתה  ומוכנות  א'-ו'. 
בבית  מתקיימים  השיעורים 
נעימה  באווירה  המורה, 

המקדמת ומעודדת למידה.
לפרטים שגית: 050-8896007

להוראת  מנוסה  מורה 
וחיזוק  לביסוס  המתמטיקה 
היסודות, אבחון קשיים ומתן 
בבית  הלימוד  פתרונות. 

המורה בלבד. 
לפרטים: 050-7474711

ומנוסה  ותיקה  פרטית  מורה 
להצלחה  ילדך  את  תלמד 
במקצועות הרב מלל עם דגש 
אסטרטגיות  מיומנויות,  על 
למידה, הוראה מתקנת .עזרה 

הגשת  בית,  שיעורי  בהכנת 
עבודות ומבחנים.

לפרטים: 054-5769990

לאנגלית  מוסמכת  מורה 
הרמות.  בכל  שיעורים 
בשיטה  למבחנים  הכנה 
גם  פרטיים  שיעורים  קלה. 
חופשי.  דיבור  למבוגרים, 

הבנת הנקרא לתיכוניסטים.
לפרטים: 054-8144270

מטפלות בייביסיטר

אחראית,  בחורה   ,24 בת 
ניסיון  לי  יש  ילדים,  אוהבת 
עם ילדים, מוכנה להוציא ילד 
ולשמור  ספר  מבית  או  מגן 
איתו.  ולשחק  בבית  עליו 
 3 בגיל  ילדים  על  שמרתי 
אשמח  המלצות,  יש  ומעלה, 

אם תתקשרו.
לפרטים מור: 052-4811133

ונמרצת  צעירה  סבתא 
מבנק,  מוקדמת  בפרישה 
 2016 בספטמבר  מתפנה 
לעזרה  בתינוק,  לטיפול 
לבית  בבוקר  הילדים  בהכנת 

הספר/גן ולקיפול כביסה.
לפרטים: 054-5742468

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

KOD
ביטוח

55%

משכנתא!ביטוח

הנחה

עד

יושרה, זמינות, מקצועיות
ונסיון רב

חגית קוריאנסקי דמתי
סוכנת ביטוח פנסיוני

חיים • בריאות • פיננסים
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רח' לוחמי הגטו 36, כפר גנים, פתח תקווה
03-9192677 ׀ 054-7720300

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

מקומות ישיבה חדשים!
מבחר מוצרים של חברת “נוגטין“ 

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

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

בס"ד

התחדשנו!
לכבוד השנה החדשהלכבוד השנה החדשה

מחכים לכם!מחכים לכם!
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תוספות: אורז, תפו"א, פירה, ספגטי, תפו"א ברוזמרין, 
בטטה, כרוב מאודה, ירקות מוקפצים, גזר צימעס ועוד.  

בס�ד

ר כש
ן! 

וכ
 מ

כל
או

וה �מה יש לנו
  בתפריט?�

עוף בגריל

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

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


