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חבר מועצת העיר ויו"ר ועד שכונת כפר גנים ג'
מסכם תקופה של עשייה בשכונה ומתכונן לבאות.

"כפר גנים ג' היא מושא לחיקוי בקרב שכונות 
ברחבי הארץ."

צדוק בן משה

* למציג מודעה זו בלבד *החברה רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת *ט.ל.ח.
 www.upphone.co.il  ⋅ '1-700-700-811רח' העצמאות 65, פ"ת, קניון גנים, קומה ב   

בס"ד

Xiaomi מבצע מכשירי

Xiaomi Xiaomi Xiaomi

עם הטבה שווה במיוחד!במחיר מטורף!24 חודשי אחריות!

ועוד מגוון רחב של מבצעים שווים...

Redmi
5A 

16GB 

Redmi Note
5A PRIME 

32GB 

Redmi
Plus 5 
64GB 

20% הנחה
על כל האביזרים בחנות

*תקף לחודש יוני בלבד * למציג קופון זה

צילום: קרן מאור
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*למערכת העיתון הזכות לקצר ולערוך כתבות על- פי שיקול דעתה 

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

לצפיה בגיליון הדיגיטלי
סרקו את הברקוד

בואו להיות חברים 
שלנו בפייסבוק

קוראים יקרים,
אף  פה  הכרתי  לא  לשכונה   הגעתי  שנים  אחת-עשרה  לפני 
אחד  באנו לכאן בעקבות העבודה שלי, זוג צעיר בלי ילדים  
ואז ראיתי מודעה על כנס תושבים במתנ"ס עולמות  סחבתי 
את בעלי הטרי ומול קהל התושבים עמד בחור כריזמטי אחד 
שדיבר ודיבר על נושאים שאז פחות דיברו אלינו  התפעלנו 
מהאנרגיות שלו ושמחנו על הבחירה שעשינו ברכישת הדירה 
בשכונה  אתם בטח יכולים לנחש במי מדובר    יעברו הרבה 
שנים עד שאפגוש בו בשנית, שנים בהן עקבתי אחרי העשייה 
שלו מרחוק ופניתי אליו מדי פעם לעזרה כמו כל אחת ואחד 
מתושבי השכונה  ואז נפגשנו במעון "גנים"  ביקשתי לכתוב 
שנים  ארבע  לפני  היה  זה  ילדות   חלום  להגשים  בעיתון, 

וחמישים גיליונות  
חברת  עם  ספונטנית  לפגישה  אליו  התלוויתי  שעבר  בשבוע 
להרצליה,  וחזור  הלוך  שנהגתי  בזמן  בוקר   נאוה  הכנסת 
תושבים התקשרו והוא האזין להם בקשב רב ובאמפתיה  עם 
תום השיחה מיד מיהר לפעול - להזיז הרים  בפגישה עם ח"כ 
בוקר, לא יכולתי שלא לראות את ההתפעלות שלה מהנחרצות 

שלו לטפל בנושאים שבוערים לציבור בכל אמצעי  
אנחנו חוגגים מאה גיליונות של קהילה, שהם פרי יוזמתו של 
חולם אחד שפסגת השאיפות שלו היא להקים פה מקום שטוב 
יותר לחיות בו  החודש, בכתבתה של שירן רובינשטיין, תפגשו 

את האיש שכולנו מכירים - צדוק בן משה 

אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com

אורית צמח
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לפני  דקות  מספר  בוקר  נאווה  הכנסת  חברת  את  פגשתי 
שנכנסה לראיון טלוויזיה באולפני הרצליה  על אף הלחץ הרב 
הנושאים  קריטיים  כמה  ששמעה  לאחר  חשוב,  ריאיון  טרום 

שברצוני לקדם, נאותה ח"כ להיפגש עימי 
מתוקף  והצלה,  לכבאות  המשנה  ועדת  יו"ר  הינה  בוקר  ח"כ 
תפקידה זה מצאתי להעלות בפניה את העדר תחנת כיבוי אש 
בסמוך לשכונות כפר גנים ונווה עוז  נכון להיום בפתח תקווה 
קיימת תחנת כיבוי אחת ותחנת מד"א אחת, שתיהן ממוקמות 
פרק  עשוי  הלחץ  בשעות  העיר   של  השני  בצידה  בסמיכות 
הזמן שייקח לצוות הצלה להגיע לשכונה להיות קריטי ועלול 
להוות סכנה ממשית לחיי אדם  ח"כ בוקר הבטיחה לקדם את 
הנושא בוועדה הקרובה ואף הציעה לזמן אותי להציג בה אותו 

עוד בנושאי כיבוי אש, העליתי את נושא הרגולציה על חברות 
ובנייה  אכלוס  אישורי  כידוע,  האש   כיבוי  בתחום  הניהול 
ניתנים לקבלנים רק לאחר בדיקות קפדניות ואישור כיבוי אש, 
אך עד כה איש לא נתן את הדעת ליום שאחרי אכלוס בנייני 
בטיחות  בתקני  העמידה  נושא  את  לבחון  ביקשתי  המגורים  
באש של מגדלי המגורים גם לאחר האכלוס, שכן ייתכן מצב 
שבעת הבנייה, המגדל עמד בתקנים אך בשל הזנחה באחזקה 
לא יעמדו המגדלים בתקני כיבוי האש לאורך זמן  העליתי את 
שניתן  בשאיפה  הניהול,  חברות  באמצעות  ברגולציה  הצורך 
בוקר  הראשון   האסון  לפני  עוד  אכיפה  מנגנון  ליצור  יהיה 

ביקשה ללמוד את הנושא לעומק ולדון בו  
הנושא השלישי שהעליתי היה זיהום האוויר בעיר, בדגש על 
השכונות הצפוניות הדר המושבות, נווה גן, נווה דקלים ושיפר  
החומ"ס,  דליפות  נושא  על  אמונים  האש  כיבוי  וצוותי  היות 
השנים  רבת  וההתעלמות  העניינים  השתלשלות  את  סיפרתי 
נמרצות  לתמוך  ממנה  וביקשתי  מהנושא,  העירייה  ראש  של 

לה  הבטחתי  מידי   מאוחר  שיהיה  לפני  רגע  הבעיה,  במיגור 
להעביר לה את הנושא כתוב לטובת בחינת האפשרויות לסיוע 

כאמור, על אף פגישתנו הקצרה ח"כ בוקר הביעה נכונות לסייע 
לתושבים ולקדם את נושאי הבטיחות בכל האמצעים שבידה 

צדוק בן משה פגש את ח"כ נאווה בוקר לפגישה חטופה, דקות 
לפני שנכנסה לראיון באולפני הרצליה, והצליח לסקרן אותה כשהעלה לדיון 

מספר נושאים בוערים 

יו"רה ומעדכן

עם ח"כ נאווה בוקר

צדוק בן משה נפגש עם 
ח"כ נאווה בוקר

אני לרשותכם, כרגיל, בכל שתצטרכו
ם י נ ג ר  פ כ ד  ע ו ר  " ו י  , ה ש מ ן  ב ק  ו ד צ

ת  " פ ר  י ע ה ת  צ ע ו מ ר  ב ח
  kfarganim@gmail .com שאלות והצעות במייל: 

050-5332540 או בטלפון: 

ב"גן שחרור" בשכונתנו, של הגננת דליה סניור 
והסייעת מורן טובי, יש שבוע חולמים. כל שבוע 

ילד או ילדה מספרים על החלום שלהם ומקיימים 
פעילות בנושא. אמה רוט המתוקה, ילדה מקסימה 

ומלאת בטחון, חולמת להיות זמרת ולהופיע 
על הבמה.  במסגרת שבוע החלום שלה 
הגיע לגן הזמר המוכשר עידן יניב, 

שסיפר, שיתף והנעים משיריו וקולו כולל 
בדואט של השיר "את יפה". 

מפרגנים



www.kfarganim.co.il5עיתון כפר גנים  גיליון ה-              יוני 2018 



עיתון כפר גנים  גיליון ה-              יוני 2018 6

• אורנית ארביב

תאונת רכב קשה בין אוטובוס 
לרכב פרטי - הנהג ניצל בנס

יחס אישי ואדיב

ד"ר עידו ג'ורג'י
רופא שיניים

רחוב אוסשקין 19, פתח תקווה
idogeorgy@gmai l .com052-6446748 .'טל

מרפאה עם מוניטין לצד חדשנות
ואסתטיקה של הפה

מרפאת שיניים

בוגר אוניברסיטת תל אביב

פקוק  לבוקר  התעוררו  גנים  כפר  תושבי 
הקשה  הדרכים  תאונת  לאחר  במיוחד 
שהתרחשה ביום ראשון לפנות בוקר בשבוע 
רכב  בין  העצמאות,   - רבין  בצומת  שעבר 
פרטי שהגיח מכיוון דרך רבין לבין אוטובוס 
שהגיע מכיוון קריית אונו. נהג הרכב הפרטי 

נפצע ורכבו התרסק

השכונה,  תושב   ,23 בן  הלינגר,  שלמה  הפרטי,  הרכב  נהג 
לבית  והובהל  מד"א  ע"י  במקום  טופל  קשה,  כפצוע  הוגדר 
חולים "בילינסון", שם הורדם והונשם לצורך הבדיקות  הוא 
שאין  התברר  קצר  זמן  ותוך  נמרץ  טיפול  במחלקת  אושפז 
פגיעה מוחית ואין פגיעה בעמוד השדרה ושהוא סובל בעיקר 
ניתוח  לאחר מספר  דורשים  ומשברים שאינם  מוח  מזעזוע 
כבר  להשתחרר  וצפוי  כירורגית  למחלקה  הועבר  הוא  ימים 

סטודנט  הוא  הלינגר  שלמה  החולים   מבית  הבא  השבוע 
לחינוך גופני, מאמן קבוצת כדורגל לבנות של הפועל פתח 
ובגביע  באליפות  הילדות  קבוצת  עם  זכה  )בעבר  תקווה 
המדינה(, וכן עובד עם אחיו, יעקב הלינגר, המנהל ומבעלי 

בר תרל"ח באזור 

צילום: יששכר וייס תיעוד מבצעי מד"א
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madlan.co.il לפי אתר מדלן
יוני 2018, ממשיכים להוביל

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

 בעצמאות 5 חד‘, עורפית + יח‘ דיור

ברב קדר 3 חד‘, ק“א + מחסן + מיקום!בחביב ביטון 5 חד‘, ק“ב, נוף לוילות

בחגין 14 דירת 5 חד', קומה 5במסקין 6 חד‘ + מחסן + מ.שמש/סוכה

בישראל יבין 6, ק“7 חדשה ומיידית

בדוד אבידן 4 חד‘, ק“ה + מחסן + נוף

בזמיר 4 דירת 4 חד' ,קומה 1

בעצמאות 45 דירת 4 חד',קומה 3 ביטקובסקי 40 דירת גן 6 חד‘בנקש 2 מיניפנט' 5 חד', קומה 9

נמכר

נמכרהחודש

החודש

נמכר

נמכרהחודש

החודש

נמכר

נמכרהחודש

נמכרהחודש

נמכרהחודש

החודש

נמכר

נמכרהחודש

החודש
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מנהלת בית החינוך, הגב' ליאה אילון, ממלא מקום ראש העיר, איציק דעי
יו״ר הנהגת ההורים בבית החינוך, ערן חגג

חינוך

בית  קהילת  ציינה  ושופר  חצוצרות  לצלילי 
חינוך יוצר "חמ"ד אורי אורבך" את יום איחוד 

ירושלים בצעדה מוזיקלית ברחבי השכונה

בבית חינוך יוצר חמ״ד אורי אורבך סיכמו שנה 
של למידה משמעותית ביותר, ביריד לימודים 
שעמד בסימן 70 שנה למדינה. במרכז היריד 
בה  המשוחזרות  התמונות  תערוכת  עמדה 
הוצגו תמונות היסטוריות מתולדות המדינה 

ששחזרו וצילמו התלמידים

שמחה גדולה הורגשה בבוקר כ"ח באייר, יום איחוד ירושלים  
אורי  "חמ"ד  יוצר  חינוך  בית  וצוות  הורים  תלמידים,  מאות 
ליאה  הגב’  החינוך,  בית  מנהלת  של  בהובלתה  אורבך", 
לך  "שרים  בסימן  השכונה  רחובות  לאורך  אילון,  צעדו 
העברת  נוכח  ורבה  כפולה  שמחה  הורגשה  השנה  ירושלים"  

בניין השגרירות האמריקאית אל בירתנו היפה   
הצעדה שנפתחה בקול חצוצרות ושופר, בליווי נגנים, בשירה 
ובריקוד לצלילי השיר "ירושלים אורו של עולם", החלה בבית 
לשיאה  והגיעה  בשכונה  מרכזיים  רחובות  דרך  עברה  החינוך, 
בגינת ליפשיץ, שלבשה חג לכבוד האירוע, עם שירה בציבור 
העיר  ראש  מקום  ממלא  בנוכחותו  כיבד  חגיגית   וארוחה 

והאחראי על החינוך הדתי, עו"ד איציק דעי  

 

מאות הורים גדשו את רחבת בית החינוך ביריד משמעותי בו 
והרפלקציה  המשוב  תהליכי  את  החינוך  בית  תלמידי  הציגו 
כמה  עד  עצמו  את  בודק  בעצם  המורה  בו  )תהליך  במחוזם 
השיעור קידם אותו ואת תלמידיו מבחינה מקצועית( והנגישו 
את תהליכי הלמידה הפדגוגיים החדשניים במקצועות הקודש 
הוצגו  בה  התערוכה  הייתה  היריד  של  הכותרת  גולת  והחול  
מדינה,  שנות   70 במהלך  מכוננים  אירועים  ששחזרו  תמונות 
תמונות הצרובות בלב כל משפחה ישראלית  הפרויקט התייחס 
לאירוע  התמונה,  שמאחוריי  ההיסטוריה  למשמעות  היתר  בין 

עצמו, לרגשות, להבעות הפנים ולחוזקות של האנשים שלקחו 
חלק באותן דקות היסטוריות 

התלמידים שיחזרו אירועים בביטחון, כלכלה, אומנות, תקשורת, 
תיאטרון וספרות  כל תלמיד שנדרש לשחזר תמונה עם חבריו, 
עבר חוויה מרתקת  הם התחברו לאירוע שמאחורי התמונה, אל 
ולצלם בלא מעט התנסויות עד לתוצר  ניסו לאלתר  התמונה, 
מוקדים  במספר  הקרובים  בחודשים  תוצג  התערוכה  הסופי  

מרכזיים 

• ערן חגג

• ערן חגג

רחובות השכונה נמלאו 
בשירה..."שרים לך ירושלים"

יריד לימודים בסימן 70 
שנה למדינה בבית החינוך 

"אורי אורבך" 
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עוצמהעוצמה

 ביוסף נקר על הגבעה!
4 חד' מרווחת 113 מ"ר! מחסן, 

מושקעת! מ.סוכה! נוף פתוח

בלעדי

 ביוסף נקר דירת 5 חד' 
מרווחת! נוף ירוק, עורפית, 

מ"ש 25 מ"ר!

בלעדי

בדוד אבידן במדורגים! 
דירת 5 חד', ק"3, מ.שמש 20 מ"ר 

סוכה! נוף!

 בחיים זכאי דירת 5 חד' 
מהממת, 2 מ.שמש סוכה! מתאימה 

לאירוח!שקטה, יח' הורים גדולה

בלעדי בלעדי

ביוסף נקר דופלקס מושקע!
185 מר בנוי, מ.שמש 80 מ"ר!

2 כניסות, אופציה ליחידה! 

 בכפ"ג ב' בתדהר!
דירת 5 חד', ק"2 מרווחת, מ.שמש יפה, 

ממ"ד, מחסן, מעלית שבת וחניה   

בלעדי בלעדי

בכפר גנים א' לוחמי הגטו! 
דירת 4 חד' מרווחת! ק"2

מעלית וחניה 

 בדוד אבידן דירת 5 חד' 
ק"4, משופצת מהיסוד! נוף 
מרהיב! 2 חניות נפרדות  

בלעדי

ויצמן 35, דירת 6 חד'דירת גן נקר 35יוסף נקר 31באוירבך 4, מיני פנט', 5 חד' 

דגל ראובן 23לוחמי הגטו 29מייזנר 4 ק"6מייזנר 4  ק"1

נמכרה!
נמכרה!

נמכרה!
נמכרה!

נמכרה!
נמכרה!

נמכרה!
נמכרה!

נכסים שנמכרו על ידי לאחרונה:
אילנית בניטה מקום 6 בארץ במכירות! 

054-8192007
w לוחמי הגטו 30 כפר גנים | השחם 18 ק. מטלון | w w.remaxpt.co. i l

 בבן גוריון דירת 5 חד' 
ק"1! משודרגת! 
מרפסת סוכה! 

נמכרה השבוע!בלעדי

להשכרה בלעדיבלעדי

! ₪ 2,100,000

בלעדי
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חינוך

יום  ציינו  "ביאליק"  הספר  בית  תלמידי 
ספרות  בסימן  מעשירה  בפעילות  אנגלית 
ילדים, בשיתוף פרויקט "מסע" של הסוכנות 

היהודית ובהשתתפות עמיתים מניו יורק 

שישי- במסגרת  "ביאליק"  הספר  בבית  ציינו  החודש  בסוף 
שיא את יום האנגלית שעמד בסימן ספרות ילדים  יום השיא 
תלמידי  לאחריו  ג-ו,  שכבות  בהובלת  מרשים  בטקס  נפתח 
כיתות ב-ו הופעלו על ידי תלמידים בכיתות האם בפעילויות 
מגוונות באנגלית  בנוסף לכך תלמידי שכבות ד-ו נהנו מתחנות 
ידי  על  הונחו  התחנות  ילדים   ספרי  על  המבוססים  בנושאים 

שישה עמיתים מפרויקט "מסע" 
פרויקט "מסע" הינו פרויקט של הסוכנות היהודית, בו מגיעים 
מתנדבים יהודים -אמריקאים לשנת התנדבות בבתי ספר ברחבי 
הארץ ותורמים לקידום ושיפור השיח בשפה האנגלית  זו השנה 

הראשונה בה בית הספר "ביאליק" נוטל חלק בפרויקט המבורך 
הזה  זכינו לעמיתים מקסימים- ארי וטליה, שהגיעו מניו-יורק 
לשנה נהדרת של עשייה ולמידה חוויתית בבית הספר וכל זאת 

בהובלת נטע, אחראית הפרויקט  

• נאוה יהושע

יום שישי -שיא באנגלית 
בבית ספר "ביאליק"

חדשה,  ביניים  לחטיבת  שעברה  אמריקאית  ילדה  היא  ניקי 
שם היא נתקלת באתגרים מצחיקים ומסובכים: ילדה המוקפת 
בבלילת  עטופה  ילדה  עזרה,  שצריכה  צועקות  ילדות  בהמון 
ופחות  טובים  דברים  הרבה  ועוד  מהקערה  לה  שעפה  פנקייק 
טובים שעוברים עליה במהלך השנה הן בבית והן בבית הספר, 
חברויות  נרקמות  לבין  בין  לימודיה   המשך  על  שמאיימים 

חדשות וניקי לומדת לא רק מהמורים שיעורים חשובים 

בסדרת רבי מכר "יומני החנונית" יש עשרה ספרים המתאימים 
מרגישה  אני  כאחד   ומצחיקים  מרגשים  והם   10-15 לגילאי 
קשר מאוד גדול בין החיים שלי ושל חברותיי כאן בארץ, בין 
הסיטואציות המלוות את ניקי  הסדרה מעניקה לי כוח להתגבר 
מפריעים  מגורמים  להתעלם  אותי  מלמדת  קשים,  דברים  על 
לקוראים  מאחלת  אני  ולמטרתי   לעצמי  נאמנה  ולהישאר 

להישאב אל מסעה המרתק של ניקי בסדרה המדהימה הזו 

ניקי ג'יי מקסוול, בדיוק עברה לחטיבת הביניים כשאמה 
קנתה לה יומן כדי שתכתוב על תחושותיה ומחשבותיה. 

תמר בת ה- 13 קוראת את היומן בשקיקה וממליצה 
לבנות גילה לקרוא ולהתמכר!

                        / מאת רייצ'ל רנה ראסל

כתבים צעירים

• תמר טהרלב

קריאה מהנה !!!

המלצה
לספר
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חדש!

הג� יפעל על פי תוכנית פדגוגית מתוכננת
ועל פי �דר יו� בעל מרכיבי� קבועי� 

ומשתני� המעוגני� במערכי עבודה הכוללי�:

ץ בית ח� ואוהב
ץ אוירה רגועה ונעימה

ץ 4 ארוחות מזינות ביו�
ץ פעילות חינוכית מגוונת

• התנ�ות חווייתית
• תחושות ורגשות
• התנ�ות בחומרי�

• תכניות העשרה
• תכני לימוד בנושאי� מגווני�

• טיפוח שפה
• מיומנויות חברתיות ויח�י אנוש

• בניית עצמאות
• בטחו� ודימוי עצמי

• טיפוח הרגלי למידה ועבודה

רח' לוי אשכול 19, פ"ת
לקבלת פרטי� ולהרשמה: 050-8949597 דנה

07:00-17:00 � השעות:  בי הג� פועל  שעות פעילות: 
07:30-12:00  : וערבי חג  ' ו בימי 

ץ העשרה ותוכניות גרייה חדשניות
ץ פיקוח פדגוגי והדרכה שוטפת

ץ ייעו� חינוכי התפתחותי
ץ �ביבה מתוכננת על פי צרכי הילד

בג� שלנו ימצא ילדכ�:בג� שלנו ימצא ילדכ�:
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המהפכה הטכנולוגית בעולם היופי והקוסמטיקה לא נחה לרגע. 
PROPHECY 2-הקרם המהפכני מכפיל את כוחו. קבלו את ה

המדעית  הדרך  פריצת  על  לכם  בישרנו  שנה  לפני  רק 
חוקרים  צוות  ההיאלורונית   החומצה  במזעור  העולמית 
שגילה  אילן,  בר  באוניברסיטת  הננו-טכנולוגי  מהמכון 
את הטכנולוגיה החדשה, חבר לכוהנת הקוסמטיקה חוה 
זינגבוים, וקרם ה-PROPHECY  שיצרו אפשר, לראשונה, 
על  במריחה  ההיאלורונית  החומצה  את  לעור  להחדיר 

העור ולא בדרך פולשנית של הזרקות  

! PROPHECY 2 וכעת ההצלחה ממשיכה עם

חוה זינגבוים וצוות החוקרים מבר אילן המשיכו לשפר 
ולפתח את הקרם, הצליחו להעלות משמעותית את ריכוז 
החומצה ההיאלורונית וייצרו קרם בעל פעילות מוגברת 

מזו של הקרם הראשון  

להזכירכם - חומצה היאלורונית היא חומר המצוי בגופנו 
עור  למראה  חיונית  והיא  בעור,  בעיקר  טבעי,  באופן 
נמדד  צעיר  עור  של  האופייני  המראה  ורענן   צעיר 
התאים   בין  הנמצאת  ההיאלורונית  החומצה  בכמות 
תכונתה הבולטת היא היכולת לספוח אליה כמות אדירה 
של לחות  בנוסף, היא גם אנטי אוקסידנט )נוגד חמצון( 

בעור  שנוצרים  חופשיים  רדיקלים  ללכוד  ביכולתה  מעולה  
בתהליכים דלקתיים או כתוצאה מחשיפה לקרינת UV  תכונה 

זו מקנה לה אפקט אנטי-אייג'ינג מצוין 

להפיק  מיכולתו  מאבד  הגוף  בגיל,  העלייה  עם  טבעי,  באופן 
את החומצה ההיאלורונית, והירידה בכמותה גורמת באופן ישיר 

להיווצרות קמטים בעור 

ה- PROPHECY 2 מטפל בכל מרקם העור על בסיס יומי, מה 
ההיאלורונית  החומצה  את  מחליף  הקרם  עושה   לא  שהזרקה 
הטבעית שפוחתת עם השנים, משפיע על בריאות העור, מאט 
פעולות  שתי  על-ידי  זוהר  לעור  ומעניק  הזדקנותו  קצב  את 
של  הקטנות  המולקולות  בהחדרת  סיוע  היא  האחת  חשובות- 
בהזרקות,  צורך  ללא  העור  עומק  אל  ההיאלורונית  החומצה 
ומניעת  היא העלאת רמת הלחות של העור  והפעולה השנייה 
בריחת המים מעומק העור  במחקר חדירות בלתי תלוי הוכח, כי 
PROPHECY 2.0 הוא הקרם היחיד המחדיר חומצה היאלורונית 

לעומק העור 

שיפור  נראה   PROPHECY 2.0 על  שנעשה  במחקר 
הפנים  אזורי  בכל  וקמטוטים  קמטים  במראה  משמעותי 

לאחר שימוש במשך 4 שבועות -

19% 89 מהנבדקות הבחינו כי הן חשות את עורן 
עשיר יותר בלחות 

כי הן חשות את עורן  דיווחו  78% 83 מהנבדקות 
חלק יותר 

68% 75 מהנבדקות דיווחו כי הקמטוטים והקמטים 
מופחתים באופן גלוי לעין 

לאחר  מהתוצאות  נדהמו  מהנבדקות   72 97%
ארבעה שבועות 

מסוימות  לקוחות  אצל  להוות  יכול  זה  מהפכני  קרם 
תחליף לטיפולים פולשניים, ואצל חלק אחר מהלקוחות 
ההזרקות  השפעת  את  המאריך  תומך  טיפול  יהווה  הוא 

והמילויים 

 PROPHECY 2 ועכשיו
אצלי בקליניקה!

אני מזמינה אותך להיות הראשונה 
שתפנק את עצמה בקרם המהפכני ותקבל 

אבחון עור והתאמה לטיפולי פנים 
ללא עלות נוספת!

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

הם ממשיכים להפתיע!
נעמי עזר קוסמטיקה רפואית

sz

היית מעורב/ת בתאונת דרכים?
מגיע לך אלפי שקלים

מחברת הביטוח!
שחר זמלר ושות'

משרד עורכי דין וגישור

Wאפעל 3, (ק. אריה) פתח תקוהטל': 03-9229252 W W . Z A M L E R . C O . I L
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מילוי קמטים
והעלמתם

HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

בס"ד

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

• טיפולי פנים פרא רפואיים • אבחון דרמטולוגי • טיפולי אנטי אייג‘ינג • טיפולי הבהרה • טיפול באקנה / צלקות • טיפול בפיגמנטציה • הצערת העור • 
התאמת תכשירים לשיפור בתוצאות • הזרקות וחומרי מילוי ע“י רופאה דרמטולוגית מומחית • ייעוץ רפואי • טיפולי אפילציה • הסרת שיער • עיסוי אבנים 

חמות • מניקור ופדיקור רפואי • איפור קבוע

חדש
PROPHECY  2

עכשיו אצלי בקליניקה!

תהיי הראשונה לפנק את עצמך
בתכשיר מהפכני

עם תוצאות מדהימות
כבר מהשימוש הראשון

HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals
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לרצות  ההורים  לנו  שגורם  זה  הוא  בשבט,  לחיות  שלנו  האנושי  הטבע 
שכולם יסתדרו ויחיו בשלום זה עם זה בכל רגע נתון  אבל אצל ילדים 

כמו בחיים, רצונות לחוד ומציאות לחוד  
לאורך ההיסטוריה יחסי אחים הם מערכת היחסים המורכבת ביותר שיש 

לאדם  קין והבל הם רק סיפור אחד מיני רבים בו כל אח תופס תפקיד 
את  שיקבע  אותו  המאפיין  טמפרמנט  יש  ילד  לכל  בבית,  אחר 
שלם  היא  שהמשפחה  כיוון  אך  שלו   וההתנהגות  שלו  העיסוק 
שמורכב מחלקים שונים, נוכל לראות כי ברגע שהאח הבכור תפס 
וכל עוד  ייאלץ לבחור תפקיד אחר,  תפקיד מסוים, האח השני 
אנחנו כהורים נתייחס אליו בתפקיד זה כך נקבע את מיקומו שם 

מערכת היחסים בין אחים לרוב תהיה מאופיינת ברגעי קרבה משמעותיים, בהם נוכל לראות אותם מגנים ושומרים זה על זה והופכים 
לכוח אחד  יחד עם זאת, יהיו תקופות שיהיו מאופיינות בריחוק, קנאה ואף שנאה  האחים חולקים במשך השנים את אותם משאבים של 

המשפחה ועל רקע זה מגיל צעיר מאוד קיימות נקודות חיכוך רבות 

לו:  זקוק  תנו לכל אחד מהם מה שהוא   .1
היו קשובים לצורך של כל ילד במשפחה  
יש ילד שצריך יותר מרחב, יש ילד שצריך 
יותר קרבה  ככל שתקשיבו ותבינו מה כל 
ילד צריך מכם, כך תענו על הצרכים שלו 
בצורה מדויקת יותר  ילד שצרכיו מסופקים 

הוא ילד רגוע ושמח 

היחסים  מערכת  יחסים משלהם:  לנהל מערכת  להם  אפשרו   .2
שלהם אחד עם השני היא ההזדמנות הטובה והמשמעותית ביותר 
להתאמן על מערכות יחסים עם אנשים שקרובים אליהם בגיל  
ככל שתאפשרו להם להתמודד אחד עם השני, כך הם יהיו מוכנים 

יותר להתמודדויות שמחכות להם מחוץ לדלת 

ריבים  הרבה  יש  ביניהם:  והריבים  החיכוכים  את  מנפו   .3
וחיכוכים? ניסיתם לצפות מהצד אבל הם לא מצליחים להסתדר 
לבד? השתמשו בכל סיטואציה כזו כדי ללמד אותם כלים לחיים- 
מהו ויתור, איך לחלוק, מהי נתינה, איך מנהלים משא ומתן, איך 

מדברים בכבוד גם כשכועסים ועוד 

1. אל תתערבו. כדי לאפשר להם באמת 
השני,  עם  אחד  ולהסתדר  להתמודד 
מהצד   צופים  להישאר  חייבים  אתם 
תחשבו שאתם רואים שני ילדים רבים 
בגינה, אתם תצפו מהצד ולא תתערבו, 
אבל  מחשבות,  לעצמכם  תחשבו  אולי 
שלא  לוודאי  קרוב  אלימות,  תהיה  לא  אם 
ככל  מהסיטואציה  עצמכם  את  נתקו  תתערבו  
שניתן, אפילו התרחקו פיזית  אז תראו איך ברוב המקרים, הם 
הפרידו  לאלימות,  מתפתחת  המריבה  אם  לבד   פתרון  ימצאו 

פיזית והדגישו לשני הצדדים שאלימות אינה מקובלת 

2. אל תיקחו צד: יותר חשוב מלא להתערב הוא לא לקחת צד  
ברוב המקרים אתם לא תהיו חשופים לכל פרטי המריבה, ולכן 
כל ניסיון שלכם לצודד באח אחד נידון לכישלון  הם ישכחו מהר 
מאוד על מה רבו, אבל לא ישכחו שלא הייתם לצדם  אם תשימו 
לב למקרים שבהם אתם מגנים על צד אחד, תגלו שרוב הזמן 

אתם מגנים על אותו אח 

"אתה  למלכודת  פעמים  הרבה  נופלים  כולנו  תתייגו:  אל   .3
"אתה  חוטפת",  תמיד  "את  מוותר",  תמיד  "אתה  תמיד   ", 
גרם  מה  והתרנגולת,  הביצה  דיון  נכנס  פה  מרביץ"   תמיד 
גורם  התיוג  או  הילד  את  לתייג  לנו  גורמת  ההתנהגות  למה? 
לילד להתנהגות? אז בואו נשבור את הגלגל לפני שיהיה מאוחר 
מידי  שימו לב מתי אתם נופלים למלכודת ומתייגים את הילדים 
שלכם, והפסיקו עם זה מיד! זה עושה נזק לכל הצדדים, גם לזה 
שמתויג כילד "הרע" וגם לילד שמגוננים עליו, ובעיקר זה עושה 

נזק למערכת היחסים שלכם עם הילדים 

זכרו!
על  אלא  עצמו,  הדבר  על  לא  ה  הילדים  של  המריבות  רוב 
שאתם  יראו  כשהם  בחכמה,  נהגו  לכן  שלכם,  הלב  תשומת 
טבעי  באופן  המריבות  פחות,  ומתערבים  מרחק  תופסים 
שבו  סתום,  במבוי  שהם  רואים  אתם  בהם  במצבים  יפחתו  
איתם כמגשרים, בלי לקחת צד ועזרו להם להגיע לפתרון, תוך 
כדי שיחה שמכבדת את כל הצדדים  והכי חשוב- שימו לב איך 
אתם פותרים קונפליקטים ומריבות עם האנשים בחייכם, אתם 
הדוגמא החיה שלהם למערכות יחסים והמודלינג שלכם זה בית 

הספר הטוב ביותר 

יחסים בין אחים
"נולד לו אח קטן - הוא נורא מסכן" 

"הוא מקנא לאחותו מאוד"
"הם לא מפסיקים לריב! אני כמו שוטרת"

 "ככה זה יהיה כל החיים?!"

  שני אורפלי: הדרכת הורים • ניתוח התנהגות
טל': 052-2802579 | ב-      'הדרכת הורים וניתוח התנהגות'

הורים פלוס+
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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

3 חד' במייזנר
חניה + מרפסת שמש, פינוי יוני 2018

₪ 1,860,000

במסקין 6 חד' שהוסבה ל-5 חד'
משודרגת ומיוחדת  

(ניתן להחזיר את החדר) 

למכירה למכירה

דופלקס בכפר גנים ג'
בישראל עידוד

5 חד', 2 כניסות, 2 מרפסות
2 חניות מקורות

 

דופלקס 5 חד' כפר גנים ב'
+ מחסן + חניה, חדש

מרפסת 30 מ'
כניסה מיידית
₪ 2,380,000

להשכרה

6 חד' בפרוייקט רוזמרין 
+ מחסן צמוד + 2 חניות

כניסה: אוגוסט 18

5 חד' ביוסף נקר
148 מ"ר, מחסן צמוד + 2 חניות

יחידת מתבגר בכניסה
כניסה: יולי 18

נמכר

6 חד' בנקש
קומה 6, מחסן צמוד

 + 2 חניות + מרפסת שמש 20 מ'
פינוי גמיש אפשרות למיידי

למכירהלמכירה

למכירה

למכירה

מבחר דירות
להשכרה

2018
4 - 6 חד'

במייזנר 5 חד'
 יפיפיה, קומה 5, מרפסת סוכה 

+ מחסן + 2 חניות נפרדות
 פינוי 8/18 
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התפרצויות הגעש המאפיינות את תושבי העיר בשנים האחרונות 
מהוות מראה לזעם ולתסכול שחשים התושבים בשלל נושאים 

הקשורים לחינוך, לבטיחות ולאיכות החיים 
על  הביקורת  גוברת  מהתושבים,  הנשמעות  הביקורות  בין 
השירות לתושב שעדיין נותר בגדר תעלומה  לאחרונה, הגיעו 
דיוק  ליתר  הירוקים,  פחי האשפה  בנושא  רבות  פניות  לפתחי 

נושא החלפת הפחים השרירותית והחיוב המגיע בעקבותיה 
זה התחיל בפחים שנעלמו, המשיך בתהייה על התשלום הגבוה 
שגובה העירייה על פחים חדשים והסתיים במרדף אחר פחים 

שלא סופקו לאחר התשלום  
כשהפניות ברחבי העיר התרבו, החלטתי לכתוב על כך למועצת 
העיר ובישיבת המועצה האחרונה הנושא עלה, אך תשובת ראש 
השאלה  לנושא  קשורה  ולא  מעורפלת  כך  כל  הייתה  העירייה 
ראוי  מענה  להעניק  כדי  חירום  לפגישת  בבקשה  שהסתפקתי 

ומובן לתושבים 
אגף  ומנהלי  לעובדי  הפוליטי  מהדרג  עבר  שהנושא  ברגע 

התברואה, הכול נעשה ברור ונגיש:
התאריך  שנים,  לחמש  אחריות  יש  לתושב  שמונפק  פח  לכל    1

מוטבע על המכסה ועל החלק העליון של הפח 
2  על המכסה והגלגלים יש אחריות מלאה לכל אורך חיי הפח, ללא 

תלות באחריות המקורית על הפח 
יחידת  לאחראי  מודיע  הפינוי  עובד  תקין,  לא  נמצא  כשפח    3
אשפתונים, שמגיע למקום ומבצע שלוש פעולות לעדכון הוועד: 

מדביק מדבקה על הפח, לבקשתי גם שולח מכתב בתיבת הדואר 
של הוועד וכן מודיע למוקד  במידה והפח התקול מלא הוא דואג 
מיידית לפנותו וכך נראה כאילו הפח "נעלם" אולם המוקד מודע 
לכך  כמו כן, מעתה יונח בתיבת הדואר של הוועד עדכון  בעקבות 
השקיפות  נושא  את  ישפר  האגף  היום,  לסדר  הנושא  העלאת 
וההחלפה  הפח  מהיעלמות  החשד  את  להפיג  מנת  על  לתושב 

תיעשה בצורה חלקה 
עלות הפח לתושב: 

עלות רכישת הפח מהעירייה עומדת על סך 370 &  המחיר כמעט 
כפול מהמחיר בו העירייה רוכשת את הפחים  במחיר, שמשלם 
צביעת  שירות,  נוספים:  אלמנטים  מגולמים  הפח,  על  התושב 
הכתובת, עלות ההובלה, אחזקת המקום ועלות העסקת עובדים  
חשוב לציין שעובדי התברואה נותנים שירות מצוין ולתחושתי יש 

תמורה בעד אגרת התשלום  
ברשויות  התשלום  גובה  מה  לברר  לי  חשוב  היה  זאת,  עם  יחד 
כמה  ושאלתי  גן  רמת  מעיריית  לקולגה  התקשרתי  אחרות  
וכואבת:  קצרה  הייתה  התשובה  פח?  על  התושב  את  מחייבים 
"כמה  ושאלתי:  מחולון  מועצה  לחבר  "לא מחייבים", התקשרתי 
עולה פח אחד לתושב? והתשובה הייתה זהה "לא עולה". המשכתי 
אינן  וכולן  רשויות   מספר  עוד  עם  קשר  ויצרתי  הבדיקה  את 
זהה  שירות  ונותנות  אשפה  פחי  על  התושבים  את  מחייבות 
לתושב  המסקנות שלי יועברו למועצת העיר עם דרישה לבטל 

את התשלום עבור הפחים 

שנים-עשר שמות של רחובות השכונה מתחבאים בתפזורת, מצאו אותם...
תפזורת

... מצאו אותם,  שניים עשר שמות רחובות השכונה מתחבאים בתפזורת

,  ,  ,  ,  ,  ,  , מסקין,  מייזנר יפה נוף יטקובסקי חיים זכאי ויצמן העצמאות  דוד אבידן

 ,  , פנחס חגין,  עידוד נקר נקאש

ניקסמפעהבק

דהעצמאותהע

ניגחסחנפדו

בהחמפקעתסי

יועערממעעצ

יטצברנזיימ

ספקותשאקננ

רובווציהפד

ינדיבאדודו

נהפדוסמתסד

ופירבתקויי

חיימזכאיאע

שעשועי לילדים

דוד אבידן     |     העצמאות     |     ויצמן     |     חיים זכאי     |     יטקובסקי     |     יפה נוף     
|     מייזנר     |     מסקין     |     נקאש     |     נקר     |     עידוד     |   פנחס חגין

בהצלחה!

זה התחיל בתהייה "לאן נעלם לנו הפח הירוק?" והמשיך ב"החיוב על הפחים 
גבוה מרכישת פח באופן פרטי", והסתיים ב"לקחתם, שילמנו, לפחות תביאו 

את הפח החדש!" צדוק בן משה מפצח את תעלומת פחי האשפה הירוקים
• צדוק בן משה

 מי הזיז את הפח שלי? 
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Dr-bechor.co.il

  “  
  

 03-9233456 | 052-8753619  (  .   )   17   '

(:   ,   

:    

לינה סביצקי
מחייכת

מעל עשר שנים 
את אותו חיוך 

מושלם:)

ברכות לעמית וליאור לוי
שהורידו החודש את הסמכים! 

ושמחים :)

גאים להציג חיוך מושלם
 ותוצאות יציבות לאחר שנים:
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גילוי נאות: מעבר לזה שצדוק בן משה הוא יו"ר ועד השכונה 
נאות:  גילוי  עוד  העיתון   מו"ל  גם  הוא  העיר,  מועצת  וחבר 
צדוק ואני שותפים במשך שנים בפעילות בשכונה, בין היתר 
הוא  העיתון   ובמערכת  אירועים  בארגון  תרבות,  בוועדת 
הגיע לשכונה אחריי, לפני כ-13 שנים  כבר באחד המפגשים 
הראשונים אצלו בבית, כאשר כינס תושבים, הבנתי שמדובר 
הוא מיד התבלט  איש כריזמטי,  מיוחד  באופן טבעי  באדם 
ללא  הכינוס,  מאותו  מאוד   וחברותי  נמרץ  אישי,  קסם  בעל 
יחד  לתושביה   ודאג  בשכונה  דברים  לקדם  ביקש  הפסקה, 
עם ועד השכונה היה אחראי למאבקים רבים לשיפור איכות 
החיים בשכונה, בהם פתיחת כביש מכבית, פתיחת בית הספר 
לא  ועוד   בבניינים  הקומות  מספר  הגבלת  כנר",  "אלימלך 
השכונה,  ועד  מלבד  קהילה   כאן  נוצרה  בזכותו  מכך,  פחות 
הוא הקים גם ועדת תרבות, שמארגנת אירועים לשכונה, וכן 
את אתר השכונה, את עיתון השכונה והיריעה קצרה מלהכיל 

את כל פעילותו ויוזמותיו 
מי שמכיר את צדוק באמת, יודע שהוא עושה הכול בהתלהבות 
ומתוך  קץ  אין  ובאכפתיות  ברגישות  הלב,  מתוך  ילד,  של 
זמנו  חשבון  על  זאת,  ולתושביה   לשכונה  אינסופית  אהבה 
לשכונה  חייו  את  מקדיש  הוא  ולפרנסתו   למשפחתו  הפנוי 
זה  וצדוק  צדוק  זה  גנים  כפר  למענה   כימים  לילות  ועושה 
כפר גנים  עם השנים, הוא החל לעזור גם בשכונות אחרות, 

שתושביהן ראו את כפר גנים ג' ורצו גם להידמות לה 
רז   ,)22( בר   ,)24( חן   - לארבעה  ואב  לאוריאן  נשוי  הוא 
הוא  אבל  לרכב,  אוויר  למיזוג  עסק  לו  יש    )6( וליאם   )16(
בעיקר אדם של אנשים, מחבר בין אנשים  הפסקתי לספור 
מכירים  כאן  התושבים  רוב  בזכותו   שהכרתי  האנשים  את 
קהילתי,  אירוע  באיזה  אחת  פעם  לפחות  אותו  פגשו  אותו, 
בפגישת הנהגה, באחד מבתי הספר, הגנים, רחובות השכונה 
או הקניון, וכנראה גם נעזרו בו למשהו  הוא זה שדואג תמיד 
וכאשר צריכים טובה או עזרה הוא הראשון להתנדב ולסייע  
לא אשכח שבמבצע "צוק איתן" היינו חרדים לשלום הילדים 
שהיו במסגרות בזמן שהיינו בעבודה  צדוק פרסם את הנייד 
שלו וביקש שיפנו אליו והוא ידאג לכל ילד או ילדה שיבקשו  
גם דאג לקניות לכל מבוגר שחשש לצאת מהבית  אני  הוא 
מאמינה שלכל אחד ואחת מתושבי השכונה יש זיכרונות ממה 

שהוא עשה עבורם ומהרגע שבו שבה את לבם  
לרגל גיליון ה-100, ביקשנו לשמוע מצדוק איך הכול התחיל, 

איך המשיך, ומה מכאן ואילך 
"כשהגענו לשכונה כביש 471 היה סגור  לא יכולנו להגיע אליו 
מהשכונה  תושבי קריית אונו וגבעת שמואל התנגדו לפתיחת 

הכביש, כי לא רצו שזה ייצור אצלם עומס  אנחנו עוד היינו 
שכונה קטנה  מספר תושבים ואני התחלנו להילחם מול משרד 
התחבורה, בסיועו הגדול של ראש העיר דאז, איציק אוחיון, 
ולבסוף הכביש נפתח  אחר כך החל מאבק לפתיחת דרך רבין  
כשכביש מכבית היה סגור הקמנו ועד פעולה מתושבי השכונה 
ואתר אינטרנט של השכונה לעניין זה  התחלנו לכתוב באתר 
ובפורום והייתה הרגשה של חיבור  הרמנו קול מחאה וריססנו 
כתובות במקום שבו אמור היה להיות טקס הסרת הלוט  ביום 
לצלם  באו  מופז,  שאול  דאז,  התחבורה  שר  במעמד  הטקס, 
מחדשות ערוץ 2, וצילמו גם אותנו מפגינים ומדברים עם השר  
הוא הבטיח שתוך חודש הוא יפתח את דרך רבין לשכונה ואכן 
עמד בהבטחתו  בעקבות האירוע הזה החלטנו שנפעל כוועד 
שכונה  פעלנו מול העירייה להקמת הוועד והתקיימו בחירות  
לאחר שחלק פרשו, נשארנו לאורך השנים: דורון קורן, איציק 

אופק, שלום עטר, דורית מנצור, צביקה שטרן ואני."

ומאז פעלתם בלא מעט מישורים.

"לא הייתה ברירה  היה מאבק לפתיחת בית ספר יסודי נוסף 
נוסף  בשכונה  אף אחד בעירייה לא חשב שצריך בית ספר 
והוכחנו  אסטרטגית  תכנית  הכנו  ול'הדר'   ל'ביאליק'  מעבר 
קיבלו את עמדתנו   הם  ולימים  בית ספר,  עוד  להם שצריך 
לא אשכח שבסוף הפגישה אמרתי להם שאם יתעמקו בתכנית 
שהראינו להם, יבינו שהם כבר צריכים להתחיל לתכנן בית 
ספר שני  ואכן, לימים, אחרי 'אלימלך כנר' נבנה בית הספר 
'דבורה עומר'  בנוסף, נלחמנו להשאיר את חטיבת 'עלומים-

פיינברג' הסמוכה לתיכון בן גוריון, פנויה לתושבי השכונה, 
כדי שתלמידי 'כנר' ילכו ללמוד שם  לא היה הגיוני שלחטיבת 
'עלומים-פיינברג' יגיעו תלמידים בהסעה מאזור מרוחק יותר, 
ואילו תלמידים מהשכונה יוסעו לחטיבה באזור אחר, מרוחק 

אף הוא 

במתחם  בנייה   יחידות  להגבלת  רבים  גם מאבקים  לנו  "היו 
מסקין-העצמאות תכננו לבנות בניינים בני 17 קומות. הגענו 
לוועדה המחוזית יחד עם ראש העיר אוחיון וקבוצת תושבים 
מדהימה, שריכזה יחד עם הוועד את המאבק, והוחלט לשנות 
את תכנון הבניינים ל-8 קומות ודופלקס. ההצלחה נבעה, בין 
היתר, משיתוף הפעולה בין הרשות לבין ועד השכונה, והכבוד 
לטובה.  יסתדרו  שהדברים  שאיפשר  אוחיון  ובין  ביני  ההדדי 
העיר  ראש  בליווי  הארצית  לוועדה  הגענו  רוזמרין  במתחם 
הנוכחי, אולם לצערי שם לא נחלנו הצלחה  אני עושה הכול 
כבביתי  בשכונה,  פה  מילימטר  כל  למען  נלחם  אני  באהבה  

שלי, ולא מוותר על כלום "

• שירן רובינשטיין

"כפר גנים
    זה הבית שלי"

פתיחת כביש מכבית ובתי ספר בשכונה, הגבלת מספר הקומות 
בבניינים, אירועי תרבות, עדלאידע מקומית, מסיבות פורים, טיולים 

ופעילויות שכונתיות - הם רק חלק קטן ממה שנזקף לזכותו. 
יו"ר ועד השכונה, צדוק בן משה, מדבר  לרגל גיליון ה-100, 
בשכונת  קהילה  יצירת  על  לאות,  ללא  עשייה  של  תקופה  על 

כפר גנים, וגם על הפעילות שלו במועצת העיר 
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בן משה עם שר התחבורה דאז 
שאול מופז בהפגנה לפתיחת 

כביש מכבית

בן משה עם ראש העיר לשעבר 
איציק אוחיון

"היה בינינו כבוד הדדי"

יחידת "גלגלי הכפר" - 
דואגת לביטחון השכונה

מאיפה בא הרעיון להקים ועדת תרבות?
יום  "אחד התושבים, רופא במקצועו, אמר לי 
לתושבי  הרצאות  לעשות  מוכן  שהוא  אחד 
לי  ועלה  יופי  איזה  לעצמי,  חשבתי  השכונה  
תרבות  אירועי  שתארגן  ועדה  להקים  רעיון 
ואייל  עטר  שלום  עם  דיברתי  מסודר   באופן 
להקים  והחלטנו  מהשכונה,  חברים  גליק, 
ועדה כזו  לוועדה הזו חברו אנשים מופלאים 
ומוכשרים  בכל שנה ארגנו תהלוכת עדלאידע 
שכונתית )עוד לפני שהחלה מסורת כזו בעיר(, 
צילום,  תחרויות  מדהימות,  פורים  מסיבות 
והרצאות  טיולים  המטמון',  את  'חפשו  תחרות 
מגוונות ומעשירות. גם קיימנו שיתופי פעולה 
עם קניון גנים באירועים שבהם השתתפו רבים 
מתושבי השכונה. אנחנו תמיד פתוחים ומחכים 
חדשים,  רעיונות  עם  תושבים  אלינו  שיבואו 
והכי חשוב, כמובן, שישתתפו ויגיעו לאירועים 
לקח  ועדת תרבות,  יו"ר  השונים. שלום עטר, 
על עצמו גם את עניין ביטחון השכונה והקים 
- תושבים מהשכונה  'גלגלי הכפר'  יחידת  את 
על  רכובים  ומסיירים  למשטרה  שהתנדבו 
אופניים  ניתן לראות אותם מסיירים מדי יום 
בשכונה וגם מלווים את האירועים השונים בה, 

כולל העדלאידע "
והרעיון לעיתון?

אם  בשכונת  פעיל  שהיה  אדם  "הכרתי 
אצלו  שכונתי  עלון  על  חשב  הוא  המושבות  
בשכונה והרעיון מאוד מצא חן בעיניי  הרמתי 
קבענו  ומיד  לוועד,  זאת  והצעתי  הכפפה  את 
השכונה  תושב  שהוא  סולן,  אמיר  עם  פגישה 
הייתה  התוצאה  דפוס   בית  של  ובעלים 
מקסימה ומרגשת  לדעתי, זה העלה את קרנה 
ג' הפכה  גנים  כפר  גיבש אותה   של השכונה, 
להיות שכונה מעניינת וגם מושא לחיקוי בקרב 
שכונות נוספות ברחבי הארץ  שכונה עם ועד 

פעיל, ועדת תרבות, אתר ועיתון "
מהי כפר גנים בשבילך?

"זה מצחיק שאת שואלת  לפני חצי שעה שיניתי 
ל-'כפר  השכונה  קבוצת  שם  את  בפייסבוק 
זה מהות הכול. השכונה  - הבית שלי'.  ג'  גנים 
הזו היא אוסף של שביעות הרצון והאהבה של 
יהיה טוב ושאוהב את מה  התושבים. כדי שלי 
שבעי  יהיו  שהאחרים  צריך  אני  עושה,  שאני 

רצון. זה מה שמפרה אותי." 
שקיבל  מסרונים  מספר  על  לי  מספר  הוא 
דירה  שעוברת  אחת  לו   שמודים  מתושבים 
רשמה לו שהיא משאירה את הכתובת שלה פה 

רק כדי להצביע לו בבחירות  
"מישהו אמר לי שהוא לא רצה לתת את מספר 
הטלפון שלי למישהו שביקש עזרה בלי לשאול 
ציבורי  שלי  שהטלפון  לו  עניתי  קודם   אותי 
 - לי  חשוב  אחד  דבר  שרוצה   מי  לכל  ונגיש 
ינצלו את הרצון שלי לעזור כדי לפגוע  שלא 

בשכונה או בתושבים "
מה צריך לשפר פה בשכונה?

"חשוב לי ששיתוף הפעולה עם העירייה יחזור 
להיות כמו לפני ארבע שנים  בעבר היה חיבור 
רבים  תהליכים  לשכונה   העירייה  בין  מדהים 
של העירייה השתנו  ועד השכונה הציע דרכים 

אחרות והסביר זאת בצורה מקצועית והגיונית, 
ולכן הייתה דלת פתוחה ועובדים ומנהלים ראו 
שהרצון שלנו לטפל בשכונה הוא כן ואמיתי  
אז  הוועד  עם  לא  ואם  יחזור,  שזה  לי  חשוב 
לפחות עם התושבים  למשל, לאחרונה פירקו 
דיברו  לא  איך  בגן הפילים   המתקנים  כל  את 
אתנו קודם?! פירקו מתקנים נוסטלגיים, שחלקם 
ברמה טובה, ועוד לפני תקופת החופש  הפעלנו 
לחץ כבד להתקנת מתקנים חדשים וכבר בימים 

האחרונים החלו להרכיב "
העיר:  בכל  כמו  בעיות  כאן  קיימות  כן,  "כמו 
ניקיון, פינוי אשפה וגרוטאות, פיקוח על אתרי 
בנייה, החל מבחינת לוחות הזמנים והשעות בהן 
המיוצר  והלכלוך  לשכונה  המשאיות  נכנסות 
באתרי הבנייה, וכלה בביטחון  קיימות בעיות 
עיכוב  לצבוע,  שצריך  חציה  מעברי  בטיחות: 
תאורה   ובעיות  במדרכות,  במפגעים,  בטיפול 
 - הציבוריות  בגינות  הטיפול  את  לשפר  צריך 
שמחכים  שטח  יש  למשל,  אבידן,  בדוד  בגינה 
כבר הרבה זמן שישתלו בו דשא, כדי שאימהות 
יוכלו  וילדים  שם,  לשבת  יוכלו  פעוטות  עם 

לשחק 
"יש מחסור קטסטרופלי במבני ציבור בשכונה  
ברחוב יטקובסקי תוכננה נקודת שיטור ובסוף 
הקמת  על  עצמה,  דעת  על  העירייה,  החליטה 
משרדי עירייה במקום  קחי למשל את המבנה 
ברח' העצמאות פינת בן גוריון שניתן ל'פסג"ה' 
להשתלמות למורות  מבנה כזה או חלק ממנו 
יכלו  השכונה   תושבי  לרווחת  שיוקצה  ראוי 
בשכונה:  החסרים  מהמבנים  משהו  בו  להקים 
מבנים לנוער, לתנועות נוער, טיפת חלב ועוד "
כמה זה מתסכל כשאתה לא מצליח לשנות 

דברים?
"אני מציאותי  אני יודע שיש דברים אפשריים 
לפעמים  האפשר   בגדר  שאינם  דברים  ויש 
מברר  וכשאני  משהו,  ממני  מבקשים  אנשים 
זה   את  לעשות  אפשרית  דרך  שאין  מבין  אני 
מה שמתסכל זה שיש דברים שאפשר לעשות, 
לעשות  מצליח  לא  אני  אבל  בקלות,  ואפילו 
אותם  למשל, כאשר נהגים מחנים באדום-לבן 
ליד קניון גנים ונוצר פקק  המשטרה בוחרת שלא 
לעסוק בזה והפיקוח העירוני נכשל בטיפול  זה 
מתסכל מאחר שזה משהו שניתן להימנע ממנו 
בקלות בדרך של שיתוף פעולה עם התושבים, 
ועדיין אנחנו לא מצליחים  מתסכל גם שתושבים 
פונים  לא  אבל  בשכונה,  שינוי  לעשות  רוצים 
אנחנו  חבל   וזה  לסייע  שינסה  כדי  הוועד  אל 
מסתכלים על התמונה הכללית  לפעמים תושב 
רואה רק חלק קטן ממנה  היו מקרים שתושבים 
גרמו לעירייה לשנות משהו שבדיעבד גרם יותר 

נזק מתועלת "
נגד  שהגשת  העתירה  על  נדבר  בוא 
בכל  בשכונה  שמתקיימות  ההפגנות 

מוצ"ש נגד היועץ המשפטי לממשלה. 
עוול  גורמות  שההפגנות  היא  קיימת  "עובדה 
את  שמקבלים  כאלה  יש  לתושבים   ומטרד 
אחרים,  בנושאים  כמו  שלא   כאלה  ויש  זה 
למגר  לסייע  בבקשה  אליי  פנו  זה  בנושא  גם 
את ההפגנות הללו וכך ניסיתי לעשות  כאחד 
מכבית,  כביש  לפתיחת  המאבק  את  שהוביל 

"כפר גנים
    זה הבית שלי"

הפכה  ג'  גנים  כפר 
מעניינת  שכונה  להיות 
בקרב  לחיקוי  מושא  וגם 
ברחבי  נוספות  שכונות 
ועד  עם  שכונה  הארץ. 
אתר  תרבות,  ועדת  פעיל, 

ועיתון."
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על  להפגין  שיוצאים  אנשים  מאוד  מעריך  אני 
ההפגנה,  כאשר  אבל  לרוחם   שאינם  נושאים 
לא מביאה  מנדלבליט,   ד"ר אביחי  נגד  זו  כמו 
שום תועלת, לא מייצרת באז תקשורתי ממנף, 
להשתמש  ומנסה  ערלות  אוזניים  על  נופלת 
בפגיעה המשמעותית באיכות החיים של תושבי 
ההד  ישועת  תבוא  משם  שאולי  כדי  השכונה 
הציבורי לה הם מייחלים, כאן אני בוחר לעמוד 
מנגד. השיקול שלי בהגשת העתירה היה לגמרי 
שנה  במשך  השכונה.  תושבי  טובת  של  ממניע 
ישבנו בשקט וספגנו, אך לאחר שההפגנות נהיו 
יותר קולניות ומטרידות והתלונות התרבו מצד 
התושבים, החלטתי לנסות להוציא את ההפגנות 
מהשכונה  כיו"ר ועד שכונה אני לא יכול לקבל 
את זה שכל מוצ"ש תהיה הפגנה שתהווה מטרד 

ותגרום עוגמת נפש לתושבים "
                                                 • • •

צדוק  האחרונות,  השנים  וחצי  ארבע  במשך 
שנבחר  לאחר  העיר  כמועצת  חבר  גם  מכהן 
בבחירות האחרונות בסיעת "עיר צעירה"  הוא 
שהרגיש,  מכיוון  הקואליציה  את  לעזוב  בחר 
ראוי  מענה  מעניקה  לא  הרשות  כי  לדבריו, 
לתושביה והקש ששבר את גב הגמל מבחינתו 
היה העלאת הארנונה  הוא הצטרף לאופוזיציה 
לבחירות  מתכונן  הוא  אלה  בימים  לוחמת  
בסיעה   2 במקום  מתמודד  הוא  בהן  הקרובות 

יחד עם רמי גרינברג, המועמד לראשות העיר 

אז יש לך חיידק פוליטי?
הייתי  ולא  פוליטיקה  אהבתי  לא  פעם  "אף 
מנהל  שלא  כמעט  אני  בפוליטיקה   מעורה 
שיחות פוליטיות לגבי פוליטיקה ארצית, מאחר 
דעה  בגיבוש  ופחות  עסוק בשכונה שלי  שאני 
אני  המדינית   ברמה  לכאן  או  לכאן  כוללת 
ולא  לה  חרד  ומאוד  המדינה  את  אוהב  מאוד 
בטוח איזו דרך נכונה - של הימין או השמאל  
ואם  אותי,  מעניינת  לא  בעיר  הפוליטיקה  גם 
אצטרך לעשות פוליטיקה, כנראה אצטרך לוותר 
על המהות ועל הדרך שלי  אני איש של אנשים, 
האשמות  מלהטיח  נהנה  פחות  אדם,  אוהב 
שותף  להיות  או  פרובוקציות  ליצור  נגדיות, 
חלילה לאינטריגות לא נעימות  עם זאת, חשוב 
לי להשפיע, חשוב לי לעשות למען התושבים, 
לי  ידיים, חשובה  לי לא לשבת בחיבוק  חשוב 

העשייה " 

אז כל העשייה בשכונה לא הייתה רק הכנה 
לפוליטיקה ברמה העירונית?

"אין שום קשר  בשנת 2008 הגיע אליי הביתה 
אליו  להצטרף  לי  והציע  הנוכחי  העיר  ראש 
לסיעה  סירבתי, כי לא רציתי ללכת לפוליטיקה  
שכונות  ועדי  של  קבוצה  התגבשה  ב-2013  רק 
הבנו  בראשותי   למועצה  לרוץ  יחד  והחלטנו 
שאין לנו מספיק ניסיון וחיפשנו למי להתחבר  
העירונית,  ברמה  לתרום  יכול  שאני  שמח  אני 
יחד עם זאת על הפעילות בשכונה לא אוותר "

כמה הצלחת לקדם באופוזיציה?
"המועצה היא עולם שונה מאוד מכל דבר אחר 
שהכרתי מימיי  אני מאמין שגם לאנשי עשייה 
נדרש זמן רב כדי להבין את כללי המשחק שם  

ישנם  בעשייה,  שעסוקים  מועצה  חברי  ישנם 
המשרה  על  בשמירה  רק  שמעוניינים  כאלה 
מגיעים  לא  שבכלל  כאלה  אף  וישנם  שלהם, 
לישיבות מועצה  בהתחלה האמנתי שאם אראה 
שיש לי רצון לעשות, יאפשרו לי, אבל זה גרם 
בקואליציה  הייתי  כאשר  עוד  הפוכה   לתוצאה 
הרגשתי כי אף אחד לא מעוניין שתעשה ובוודאי 
לא שתתבלט בעשייתך  הגשתי הצעה שהייתה 
הנוער  בני  חינוך  בנושא  לדעתי,  מצוינת, 
לזהירות בדרכים ולרכיבה בטוחה על אופניים  
הצעתי להעביר קורסים על ידי שוטרים ואנשים 
להם  נעניק  ושבסוף  בתחום  העוסקים  נוספים 
תעודה כדי שירגישו מחויבות  זה נתקע  אחר 
כך הבאתי למועצה תכנית מינהלות לפי המודל 
תל  לעיריית  כשהגעתי  אביב   תל  עיריית  של 
אביב קיבלו אותי ברצון רב לעזור ואפילו היו 
מוכנים שאשב עם מנכ"ל העירייה ועם כל מי 
הנוכחי,  העיר  מול ראש  ישבתי  לסייע   שיוכל 

הצגתי לו הכול, אבל ההצעה נדחתה  

כעיר  העיר  למיתוג  תכנית  הבאתי  בנוסף, 
התעסוקה והמגורים. תכנית אטרקטיבית ביותר 
אנחנו  שבו  מצב  ליצור  הרעיון  עמד  שבבסיסה 
עובדים  להעסיק  העסקים  בעלי  את  נעודד 
לתושבים.  מוסף  ערך  להביא  ובכך  העיר  מתוך 
אטרקטיביים  תנאים  ליצור  שצריך  טוען  אני 
לבעלי  נישה  ולפתח  ולחברות,  עסקים  לבעלי 
עסקים קטנים. אין מצב שנוותר עליהם, כי גם 
ככה קשה להם  ההשקעה של העירייה באזורי 
לערים  משווה  את  אם  מספיקה,  לא  התעשייה 
אחרות, ולכן חברות רבות עזבו את העיר  רוב 
והעסקים  התעשייה  מאזורי  מגיעה  הארנונה 
ולכן הם ראויים להתייחסות הולמת  אך שוב, 
מעט  לא  עוד  היו  שנדחתה   הצעה  זו  הייתה 

הצעות שלי שנדחו "

המועצה  מחברי  אחד  שאתה  סוד  לא  זה 
שהכי מתנגדים לראש העיר. 

'עיר  סיעת  את  עזבתי  הדרך  בתחילת  "כבר 
עצמאי  מועצה  כחבר  לעבוד  ועברתי  צעירה' 
בקואליציה  באותה תקופה הקמתי קבוצה של 
פעילים   - מדהים  משהו  ויצרנו  שכונות  ועדי 
מה  ללמוד  וניסו  יחד  שישבו  בעיר  משכונות 
להיעזר  לנסות  וכיצד  שכונה  בכל  הבעיות  הן 
או ללמוד מהצלחות בשכונות אחרות  תוך כדי 
ומיחזור  תברואה  אגף  לראש  מוניתי  גם  כך 
נושא  החל  שלנו  בשכונה  אגב,  דרך  בעירייה  
הפיילוט  את  עשינו  אנחנו  העירוני   המיחזור 
מעורה  הייתי  אני  העיר   לכל  הגיע  זה  ומשם 
ממני  לקחו  שבוע  תוך  פעיל   ומאוד  בנושא 
לאיכות  לאגף  והעבירו  המיחזור  נושא  את 
באותה  בעיר  היחיד  שהייתי  למרות  הסביבה, 
תקופה שפעל בתחום זה  לאחר תקופה קצרה 
ראש העיר קיצץ כמה מיליוני שקלים בתקציב 
מקלות  לי  לשים  שמנסים  הרגשתי  הניקיון  
כשראש  וגברה  הלכה  רק  זו  תחושה  בגלגלים  
העיר הוציא מכתב למשרד הפנים בתואנה שיש 
ניגוד עניינים בין תפקידיי כחבר מועצה ויו"ר 
ועד השכונה  לאחר שפנו אליי מהוועדה לניגוד 
שאין  קבעו  התייחסותי,  את  ושמעו  עניינים 
היה כשהצבעתי  דבר  סוף  עניינים   ניגוד  בכך 
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אני איש של אנשים, אוהב אדם, 
האשמות  מלהטיח  נהנה  פחות 
פרובוקציות  ליצור  נגדיות, 
חלילה  שותף  להיות  או 
עם  נעימות.  לא  לאינטריגות 
חשוב  להשפיע,  לי  חשוב  זאת, 
התושבים,  למען  לעשות  לי 
בחיבוק  לשבת  לא  לי  חשוב 

ידיים, חשובה לי העשייה." 



www.kfarganim.co.il21עיתון כפר גנים  גיליון ה-              יוני 2018 

ב� ציו� גלי� (קומה ב')
03-9099914

אבחונים

טיפולים

הוראה מתקנת

שיעורים פרטיים

הכנה לכיתה א'

הדרכת הורים 
בשיטת הסמכות החדשה 

בהדרכתה של שני דויטש

חדש במרכז!

      המרכז הארצי לקידום,
הערכה וטיפול בקשיי למידה,

 קשב וריכוז בשיטת
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נגד העלאת הארנונה  למחרת קיבלתי מכתב מראש 
את  ממני  נוטל  שהוא  לי  הודיע  הוא  שבו  העיר, 
מרוצה  לא  הוא  כי  התברואה  אגף  כראש  תפקידי 
מהתפקוד שלי )דווקא באותה תקופה העיר הייתה 
מאוד נקייה(  אז בעקבות מקרים אלה איבדתי אמון 
בראש העיר, יצאתי לאופוזיציה ואני עושה שם את 

תפקידי נאמנה "

הבוחרים שלך מעדיפים שתהיה בקואליציה.
לקולות  גם  הקשבתי  בקואליציה  "כשהייתי 
שותף  שאני  הבנתי  פשוט  אחד  יום  האופוזיציה  
למערכת הלא נכונה והלא מקצועית  משם התגבשה 
חלק  שאשאר  עוד  מתאים  שלא  ההחלטה  אצלי 
מקואליציה שאינה עולה בקנה אחד עם העקרונות 
אני  התושבים   למען  עשייה  שהם  אותי,  שמנחים 

עושה מה שנכון לדעתי לבוחרים שלי ולכל העיר "

ובין  בינך  יריבות אישית  זו הפכה להיות  האם 
ברוורמן?

"לא, זה לא אישי  אני פועל איפה שאני רואה את 
טובת העיר  בתור בן אדם אני אוהב אותו  לתפקיד 
ראש עיר אני חושב שהוא לא ראש עיר טוב  אני 
יודע שזה מצטייר כאילו אני כל הזמן יוצא נגדו או 
מועצה,  חבר  אני  שלי!  התפקיד  זה  אותו   משמיץ 
התפקיד שלי הוא לשים את הזרקור על כל אותם 
הצעות  עם  יחד  כשורה,  נעשים  שאינם  נושאים 
להביא  שדאגתי  שציינתי  כפי  שונות  לפעילויות 

קודם "

רמי  עם  יחד  בסיעה  מתמודד  אתה  ועכשיו 
גרינברג. איך החיבור ביניכם?

"החיבור בינינו החל לפני כשמונה שנים והוא מחזיק 
רמי  עשייה   אנשי  ששנינו  מפני  בעיקר  היום,  עד 
אותו  הכרתי  רבות,  שנים  ציבורית  בעשייה  נמצא 
כשאוחיון היה ראש העיר ומינה אותו לעוזר שלו  
הוא היה אחראי על התפעול וראיתי בן אדם שמזיז 
הרים וגבעות, חרוץ, איש עשייה איכותי  עדכנו אותו 
על מפגע בטיחותי ולמחרת כבר היה סיור מקצועי, 
תוך שבוע תכנית עבודה, ולאחר מספר ימים כבר 
הוא  אחרת   חושב  רמי  לדרך   ויצאו  תקציב  אושר 
מכף  מקצוען  הוא  ארגון   סדר,  התייעלות,  חושב 
העירייה   נבכי  כל  את  היטב  מכיר  ראש,  ועד  רגל 
כבר היום עובדי העירייה נענים לו בקלות וברצון  
הוא זוכה לשיתוף פעולה גם מצד עובדי עירייה וגם 
דלת פתוחה במשרדי  לו  יש  מצד משרדי ממשלה  
הממשלה להבאת תקציבים, הוא מאוד רוצה להצליח 
ולהביא את העיר לשגשוג  הוא רוצה להיות חתום 
על הצלחת העיר בקנה מידה ארצי, ואני רואה אותו 

מוביל את פתח תקווה לשם "

מה האג'נדה שלך? מה חשוב לך לקדם בעיר?
"מאוד חשוב לי השירות לציבור  אני רוצה להיות 
אמון על מערכת שתיתן מענה לכל פנייה של הציבור, 
פתרונות,  ותספק  בבעיות  תטפל  רק  לא  אולם 
כדי  לקחים,  ויישום  למידה  מנגנון  לה  שיהיה  אלא 
ללבי  שקרוב  נושא  יחזרו   לא  והבעיות  שהמקרים 
הוא גני הילדים  לדעתי צריך להקים גוף שיפקח על 
יכולה לעשות  גם אם העירייה לא  הגנים הפרטיים. 
את זה, היא יכולה ליצור גוף פרטי כזה. צריך ליצור 
תקן לפדגוגיה, חינוך ובטיחות. בגנים העירוניים יש 
גננות  ולשיפוץ.  בגן  לציוד  ללוגיסטיקה,  גם  לדאוג 
וסייעות צריכות שתהיה להן אוזן קשבת  העירייה 

העשרה  לקבל  צריכות  הן  להן   להקשיב  צריכה 
ותמיכה  בכלל, אני חושב שצריך להיות איזון נכון 
ושיש להשקיע יותר בתחום החינוך  יש היום חלוקה 

לא הגיונית בתקציבים "

אומר  אתה  מדוע  ודתיים.  חילוניים  לגבי  מה 
שהחילונים צריכים להתעורר?

ההתעוררות  לדתיים,  החרדים  בין  להבדיל  "יש 
היא לגבי הבחירות  החילונים לא הולכים להצביע, 
מוותרים על הזכות הזו שלהם  אני לא רוצה שיבוא 
והחילונים  צביונה  את  תשנה  ג'  גנים  וכפר  יום 
יעזבו, גם הדתיים לא רוצים בכך  אני מכיר אישית 
תושבים שעזבו כאן מחשש להתחרדות של השכונה 
וחוסר בשרותי קהילה מתאימים עבורם  טוב, נהדר 
ומפרה מאוד שדתיים וחילוניים חיים יחד בשיתוף 
ובאהבה  זה נותן נופך מקסים לשכונה  העניין הוא 
ותואם  שווה  באופן  לקבל  צריכים  כולם  מידתיות  
למספר התושבים: בתי כנסת, מרכזי נוער, מקוואות, 
תנועות נוער, מתנ"סים  זה לא שיש לי משהו נגד 
מקבלים  באזור  הדתיים  להיום  נכון  אבל  הדתיים, 
לדוגמה,  הציבור   שאר  מאשר  יותר  יחסי  באופן 
התושבים  לכלל  ציבור  כמבנה  שיועד  חגין  מתנ"ס 
ואמור היה לשרת ולאפשר חוגים, הפך לבית כנסת, 
הפך  עידוד  ישראל  ברחוב  החילוני  הנוער  מבנה 
במערב  מקווה  לבנות  מנסים  וכעת  כנסת  לבית 
למורת  חילוני  הציבור  רוב  שבו  בחלק  השכונה 
לדברים אחרים   האזור שזקוקים  רוחם של תושבי 
להצביע,  במקום  לטייל  ללכת  מעדיפים  החילונים 
למעלה  מגיעים  "כולם  כי  ישתנה",  לא  "כלום  כי 
ומתנהגים ככה"  זה פשוט לקבור את הראש בחול  
יש לכם זכות, תממשו אותה! בואו להצביע, תבחרו 

את העתיד לילדים שלכם  

"בעניין החרדים בעיר ובמיוחד ש"ס, אנחנו מזהים 
העיר  שתושבי  לא  זה  כי  לעיר,  הרסני  תהליך 
אלא  אליהם,  התקציבים  כל  את  מקבלים  החרדים 
שעמותות שחלקן אף מחוץ לעיר, מקבלות תקציבים 
שמגיעים מתשלומי הארנונה שלנו  אנחנו משמשים 
עם  חרדים   של  וכוללים  לעמותות  פורייה  קרקע 
הוא  העיר,  ראש  מחליט  מה  משנה  לא  הכבוד,  כל 
צריך לוודא שהחלוקה הוגנת  לא הגיוני שחילוניים 
חרדים  אבל  שנים,  ארבע  כבר  מלגות  מקבלים  לא 
מקבלים כמה פעמים בשנה. למה להבדיל ולפלג בין 
הצופים.  את  לדוגמה  קחי  שווים!  כולנו  התושבים? 
אצלנו הם מקבלים תקציב של 70,000 ₪ לשנה בעיר 
של 250,000 תושבים, ובהרצליה, עם שליש ממספר 
מיליון   1.2 של  תקציב  הצופים  מקבלים  התושבים, 
כפר  כמו  שבשכונה  להיות  יכול  לא  בנוסף,   .₪
גנים ג' אין מבנים לתנועות נוער ושאת המבנה של 

הצופים סגרו ונתנו לש"ס "

אוהב  הכי  אתה  מה  גנים,  לכפר  חזרנו  אם 
בשכונה?

"את התושבים  יש לי פה מלא חברים  כיף לי "

ומה מקור גאוותך בעשייה פה בשכונה?

ועדיין  שעשינו  איכותי   שונה,  משהו  פה  "שיצרנו 
אנחנו עושים כמיטב יכולתנו ותמיד מנסים לשפר  
יש  שתמיד  יודעים  ושאנשים  קהילה  כאן  שיצרנו 

להם למי לפנות "
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לדעתי צריך להקים 
גוף שיפקח על הגנים 

הפרטיים. גננות 
וסייעות צריכות 
שתהיה להן אוזן 

קשבת. העירייה צריכה 
להקשיב להן. הן 

צריכות לקבל העשרה 
ותמיכה. בכלל, אני 
חושב שצריך להיות 

איזון נכון ושיש 
להשקיע יותר בתחום 

החינוך. יש היום 
חלוקה לא הגיונית 

בתקציבים."

"החילונים מעדיפים 
ללכת לטייל במקום 

להצביע, כי "כלום 
לא ישתנה", כי "כולם 

מגיעים למעלה 
ומתנהגים ככה". 

זה פשוט לקבור את 
הראש בחול. יש לכם 
זכות, תממשו אותה! 

בואו להצביע, תבחרו 
את העתיד לילדים 

שלכם." 
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ז'אן דניאלס - מעצבת פנים 
טל: 050-2734386

לספק  נדרשים  לעיתים  פנים  מעצבי 
פתרונות יצירתיים לכל מיני מגבלות או 
בשטח,  שקיימות  מאתגרות"  "בקשות 
ז'אן דניאלס על הפתרון האידיאלי גם 

יעיל וגם דקורטיבי - המחיצה

כשצריך להגדיר "חלל בתוך חלל" מבלי לחצות אותו לגמרי, 
או כשצריך לתת "גב" לרהיט שלא יראה "תלוש", כאין כוח 
להתחיל שיפוץ, המחיצות דקורטיביות הן הפתרון האידיאלי  
ולא  אותן,  לפרק  או  אותן  להוסיף  מאוד  קל  מעוצבות,  הן 

מלכלכים את הבית 

שדה  את  חוסם  אינו  אור,  מעבר  מאפשר  במחיצה  השימוש 
הפרדה  יוצר  זאת  עם  ויחד  אוורירית,  תחושה  ויוצר  הראיה 

ויזואלית בחלל  היתרון הגדול במחיצות שמבחינה 
עיצובית ניתן להתאים לכל סגנון, קיים עושר רב 

של אופציות החל מחומרים ממחיצות גבס, עץ, ריתוכי ברזל 
ועד להדפס שנבחר, לגודל, לרמת השקיפות והצבע  

עיקר השימוש שאני עושה במחיצות הוא במצבים בהם אני 
מתבקשת להוסיף פינת עבודה בתוך חדר הורים או בסלון, 

ואני רוצה ליצור הפרדה מבלי לסגור את החלל 

ז'אן דניאלס יל הום סטי
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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

היום אנו יכולים לקחת אתנו לחופשה גם את חיית המחמד 
שלנו, בתנאי שנמלא אחר התנאים והנהלים של מדינות היעד 

השונות ושל מדינת ישראל.

להיערך לטיסה עם חיית המחמד- מדריך מזורז:
החוקים  את  יש  מדינה  לכל  הנדרשים:  האישורים  הכנת   .1
המצאת  ותהליך  לתחומה,  בעלי-חיים  כניסת  בנושא  שלה 
האישורים הנדרשים כרוך בזמן ארוך למדי. יש לבצע לבעל- 
החיים בדיקות וטרינריות וחיסונים, וישנן מדינות שדורשות 
להיערך  חשוב  לכן,  כלבת.  חיסון  לאחר  המתנה  תקופת 

לנסיעה מספר חודשים מראש. 
   תשלום עבור כרטיס הטיסה משתנה מחברת תעופה אחת 

לאחרת ויחושב על-פי משקל בעל-החיים.
2. הכנת בעל-החיים לטיסה: חשוב להתאים את הכלוב לגודל 
פעמים  להיכנס מספר  המחמד  לחיית  לאפשר  בעל-החיים, 
וליצור  הכלוב  בתוך  משחק  לעודד  הטיסה,  לפני  לכלוב 

אווירה נינוחה בעזרת שמיכה או צעצועים מוכרים. 
בתא  או  לצדכם  לטוס  יכולה  המחמד  חיית  הטיסה:  בעת   .3
המטען, תלוי בגודלה ובחברת התעופה. ב"אל-על" חיות עד 
משקל 8 ק"ג יכולות להישאר לצד בעליהם במהלך הטיסה, 
לא  והדבר  במידה  למושב.  מתחת  מרופד  מנשא  בתוך 
מתאפשר, חברת התעופה דואגת לתנאי חימום וטמפרטורה 

מתאימים בתא המטען.

גם מיצי רוצה לטוס  
אם אתם מזמינים את חופשת הפסח או את חופשת הקיץ שלכם ומתכננים לטוס עם חיית 

המחמד, עליכם להיערך לכך מבעוד מועד

הרדמת בעל-חיים בטיסה 
אינה מומלצת, ואף עלולה 

להיות מסוכנת במיוחד! 
כתוצאה מלחצי אוויר בזמן 

הטיסה עלולים להיגרם 
לבעל-החיים- בחילה, 

הקאה, קשיי נשימה, חוסר 
שליטה על מערכות בגוף 

והפרעות בקצב הלב. בעל-חיים מטושטש לא יהיה 
מסוגל להתמודד עם תופעות אלו. 

ניתן לפנות אלינו לקבלת
ייעוץ והכנה לטיסה בעלות של 150$.                                                                                  
טיסה נעימה!

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

ג'וני מחפש אהבה
וזה הרעיש  הגורון המנומר הוחזר רק בגלל שהוא משחק בצעצועים שלו  ג׳וני 

למאמצת הקודמת. 
ג׳וני, חתול בית שנזרק אצלי בעבודה לפני כחודשיים, לא ישרוד ברחוב! הוא 
מפחד מחתולים ולא הולך לפינות האכלה. ג'וני, שעבר טראומה בזנב והחלים, 
ועדין שרק מחפש את הפינה השקטה שלו עם משפחה  רגוע  הוא חתול מאוד 

אוהבת.

אמצו אותי

גרפילד החתול, 
תושב רחוב עמנואל זמיר 

שבשכונת כפר גנים ג, 
מחפש שידוך. 

בתמונה עם בעליו 
אירית בר, 

מורה בבית הספר נווה עוז.

054-9495311 לפרטים: "פתח-תקווה אוהבת חיות" 

מדורים
נבחרים

      
   

   
   

 1
00

ה-
ן  ו ה-100                גילי ן  ו י

יל
ג

מגיליון 61

מחיצות 
דקורטיביות



www.kfarganim.co.il27עיתון כפר גנים  גיליון ה-              יוני 2018 

קייטנת גלישה
 כולל הסעות מפתח תקווה

 מחזורי בוקר וערב לאורך כל הקיץ

054-7631635seasunsurf.co.il

גילאי 7-18
באישור משרד החינוך
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היום אנו יכולים לקחת אתנו לחופשה גם את חיית המחמד 
שלנו, בתנאי שנמלא אחר התנאים והנהלים של מדינות היעד 

השונות ושל מדינת ישראל.

להיערך לטיסה עם חיית המחמד- מדריך מזורז:
החוקים  את  יש  מדינה  לכל  הנדרשים:  האישורים  הכנת   .1
המצאת  ותהליך  לתחומה,  בעלי-חיים  כניסת  בנושא  שלה 
האישורים הנדרשים כרוך בזמן ארוך למדי. יש לבצע לבעל- 
החיים בדיקות וטרינריות וחיסונים, וישנן מדינות שדורשות 
להיערך  חשוב  לכן,  כלבת.  חיסון  לאחר  המתנה  תקופת 

לנסיעה מספר חודשים מראש. 
   תשלום עבור כרטיס הטיסה משתנה מחברת תעופה אחת 

לאחרת ויחושב על-פי משקל בעל-החיים.
2. הכנת בעל-החיים לטיסה: חשוב להתאים את הכלוב לגודל 
פעמים  להיכנס מספר  המחמד  לחיית  לאפשר  בעל-החיים, 
וליצור  הכלוב  בתוך  משחק  לעודד  הטיסה,  לפני  לכלוב 

אווירה נינוחה בעזרת שמיכה או צעצועים מוכרים. 
בתא  או  לצדכם  לטוס  יכולה  המחמד  חיית  הטיסה:  בעת   .3
המטען, תלוי בגודלה ובחברת התעופה. ב"אל-על" חיות עד 
משקל 8 ק"ג יכולות להישאר לצד בעליהם במהלך הטיסה, 
לא  והדבר  במידה  למושב.  מתחת  מרופד  מנשא  בתוך 
מתאפשר, חברת התעופה דואגת לתנאי חימום וטמפרטורה 

מתאימים בתא המטען.

גם מיצי רוצה לטוס  
אם אתם מזמינים את חופשת הפסח או את חופשת הקיץ שלכם ומתכננים לטוס עם חיית 

המחמד, עליכם להיערך לכך מבעוד מועד

הרדמת בעל-חיים בטיסה 
אינה מומלצת, ואף עלולה 

להיות מסוכנת במיוחד! 
כתוצאה מלחצי אוויר בזמן 

הטיסה עלולים להיגרם 
לבעל-החיים- בחילה, 

הקאה, קשיי נשימה, חוסר 
שליטה על מערכות בגוף 

והפרעות בקצב הלב. בעל-חיים מטושטש לא יהיה 
מסוגל להתמודד עם תופעות אלו. 

ניתן לפנות אלינו לקבלת
ייעוץ והכנה לטיסה בעלות של 150$.                                                                                  
טיסה נעימה!

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

ג'וני מחפש אהבה
וזה הרעיש  הגורון המנומר הוחזר רק בגלל שהוא משחק בצעצועים שלו  ג׳וני 

למאמצת הקודמת. 
ג׳וני, חתול בית שנזרק אצלי בעבודה לפני כחודשיים, לא ישרוד ברחוב! הוא 
מפחד מחתולים ולא הולך לפינות האכלה. ג'וני, שעבר טראומה בזנב והחלים, 
ועדין שרק מחפש את הפינה השקטה שלו עם משפחה  רגוע  הוא חתול מאוד 

אוהבת.

אמצו אותי

גרפילד החתול, 
תושב רחוב עמנואל זמיר 

שבשכונת כפר גנים ג, 
מחפש שידוך. 

בתמונה עם בעליו 
אירית בר, 
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קצרה,  הופכת  נשימתו  התקף  "בזמן  מספרת:  זיו  של  אמו 
מהירה שטחית ומלווה בצפצופים וחרחורים, הוא בוכה ונתקף 
בהלה  הוא מטופל במשאף ונטולין אך לאחר שההתקף האחרון 
הסתיים בביקור במיון בית החולים, החלטתי לתקוף את הבעיה 

מכיוון אחר" 
אסטמה היא מצב בו מתכווצות הסמפונות כתוצאה מדלקת בדרכי 
הנשימה, התכווצויות מלוות בחרחורים וצפצופים בנשימה, שיעול, 
בלילות,  מחריפים  ההתקפים  וקצרה   מהירה  שטחית,  נשימה 
בנשיפה ובשכיבה  המחלה שכיחה מאוד במיוחד בילדים  אחד מכל 
עשרה ילדים יחלה ואילו במבוגרים השכיחות עומדת על 5 אחוזים 
בעלייה  נמצאת  המערבי  בעולם  המחלה  שכיחות  מהאוכלוסייה  
תעשייתיים  לכימיקלים  חשיפה  באוויר,  מזהמים  בשל  מתמדת 

ורמות מתח גבוהות 
ממה נגרמת האסטמה?

• כתגובה לאלרגנים )מחוללי אלרגיה(- אבקנים )פולן(, קרדית 
אבק הבית וכימיקלים 

יכולים להגיב  עישון- מעשנים או החשופים לעישון פסיבי   •
בהתקף אסמטי 

מגן  הוא כתוצאה  גדול מהסובלים מאסטמה  - חלק  תורשה   •
תורשתי 

יובש  חום,  לקור,  בחשיפה  אסטמה  המפתחים  יש   - אקלים   •
או לחות 

רפואה מערבית - אבחון המחלה נעשה על ידי בדיקת מאמץ, בדיקת 
רמת ריווי חמצן בדם ונפח ריאות 

בטיפול נחלק לשניים: בשלב ההתקף נעזרים במשאף וונטולין, 
תרופה מרחיבת סמפונות המיועדת למצבים אקוטיים )מידיים(  
ובשלב המניעה נעזרים בתרופות אנטי היסטמיניות - תרופות 
נוגדות אלרגיה המפחיתות את רגישות מערכת החיסון למחוללי 
המחלה ומונעות כיווץ סמפונות כתגובה לאלרגיה  כמו כן בשלב 
ונפיחות,  גודש  על  המקלים  בסטרואידים  משתמשים  המניעה 
בסטרואידים  טווח  ארוך  )שימוש  דלקת  היווצרות  ומפחיתים 

פוגע במערכת החיסון ומזרז התקפים נוספים( 

עקב  מתחוללת  אסטמה  הסינית  הרפואה  בראי   - סינית  רפואה 
חולשת אנרגיית הריאות והכליות  לעתים יכולים להתלוות אליה 
למשל  הטחול  של  איזון  )חוסר  נוספים  באיברים  איזון  חוסר  גם 

יגרום לליחה מוגברת( 
הגורמים לאסטמה על פי הפילוסופיה הסינית הינם:

• תגובה אלרגית - פריחה, כימיקלים וכו' 
• חולשת הריאות - מחלות תורשתיות, זיהומים בריאות, הצטננויות 

חוזרות ונשנות 
• סיבות נפשיות - חוסר בהבעת רגשות, מתח  וכעסים 

הרפואה הסינית טובה לטיפול באסטמה על כל גווניה גם במצבה 
האקוטי והכרוני כשהטיפול מתבסס על חיזוק מערכת החיסון, 
הריאות והכליות  רפואה הסינית כל כך יעילה בטיפול באסטמה 
מצבם  ילדים,  במיוחד  המטופלים,  מן  גבוהים  אחוזים  כי  עד 
טופל  זיו  לזיו,  ובחזרה  לחלוטין   חולף  או  ערוך  לאין  משתפר 
בדיקור, במהלכו התחזקה מערכת החיסון שלו ותדירות עוצמת 
בתרופות   בשימוש  הצורך  ועמה  והתמעטה  הלכה  ההתקפים 
הסיכוי להחלמה מוחלטת מאסטמה בעזרת רפואה סינית גבוה 

במיוחד בילדים וככל שמקדימים להגיע לטיפול כך ייטב 

המלצות לאורח חיים:
ב פעילות גופנית - חשוב להקפיד על ספורט אירובי מתון, הליכה, 

שחיה וכו' 
ב הימנעות מעישון - עישון אקטיבי או פסיבי 

ב מתח - אימוץ טכניקות הרפיה לשחרור כעסים ומתחים: דמיון 
מודרך, יוגה, מדיטציה ועוד 

ב תזונה - הפחתת מוצרי חלב, מטוגנים, שומנים, בוטנים, ממתקים, 
מזון מתועש ומעובד 

נושמים לרווחה - אסטמה

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

במיוחד  )קצרת(,  מאסטמה  ילדותו  כל  סבל   ,10 בן  זיו 
בעונת האביב, בעת פריחת עצי הזית וכתגובה אלרגית 
לאבקת הפרחים. ההתקפים התגברו במיוחד בלילות, 
וככל שנקפו השנים בעייתו החריפה. אלון לרנר הצליח 

להחזיר לזיו את האוויר 

אלון לרנרבריאות לפני הכול

למשך  עיסוי  לבצע  כדאי  התקף,  בעת 
מספר דקות באזור שבין השכמות, בית 
מומלץ  צלעיים   בין  ובשרירים  החזה 
לעסות עם שמן אקליפטוס או לבנדר על 

בסיס שמן זית 

טיפ

 03-6882027 nofarmitbahim@gmail.comפק�. 
3, תל אביב נה  די 054-4242268רח' אריה דה מו

נגריית איציק

התקשרו:

עבודות נגרות ב�טנדרט גבוה
מ�נדווי� איכותי בגימורי� מגווני�

בהנהלת איציק לוי

מעל
45 שנות 

ני�יו�

'מטבחי נופר-נגריית איציק'חפשו אותנו ב-
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ב עוזרת להקלה והפחתת כאבים, כאבי גב, 
     ראש, ובעיות בגפיים ובמפרקים

ב עוזרת לשפר את היציבה, התנועה והנשימה
ב עוזרת לשפר ליקויים בקואורדינציה ושיווי משקל

השיטה
 מתאימה 

לכל אדם בכל 

גיל ובכל מצב 
גופני

054-6777216 
המורה: מירי שמעון 

פיזיותרפיסטית ומורה לפלדנקרייז 
(ותק מעל 20 שנה)

… קבוצות קטנות … יחס אישי
שיעור

התנסות 

חינם!

שיעורי
פלדנקרייז

מודעות הגוף לתנועה

חדש בסטודיו רויטל

31
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בוטיק ליופי ואסתטיקה

לתיאום תור התקשרו: 052-7333196 

אורלית קוסמטיקס

טיפולי פנים • אבחון ממוחשב • טיפול אנטי אייגינג • טיפולי אקנה וצלקות • טיפולי פיגמנטציה 
• מיצוק • אפילציה • הסרת שיער ב-IPL • פדיקור קוסמטי • לסכרתים ופטרות וכו התאמת תכשירים

טיפול פנים מפנק
הטיפול כולל:

א ניקוי הפנים א פילינג בהתאמה אישית
c א 2 סוגי מסכות א סרום ויטמין 

א מקדם הגנה כי חובה
ובזמן שאת במסכה: ידייך מקבלות פינוק באמבט 

פארפין והרגלים תקבלנה עיסוי רפלקסולוגי.

רק ב- 300 ₪ במקום  550 ₪

מבצע!
הטיפול כולל: 

פילינג ומסכה לכף הרגל 
בסיום הטיפול את/ה מקבל/ת עיסוי 

רפלקסולוגי הכולל נר עיסוי

פדיקור קוסמטי מפנק מבצע!

orlycosmetce www.orlyc.co.il orlye12345@gmail.com

רק ב- 120 ₪ במקום  150 ₪
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דורון ברויטמן

דורון ברויטמן, אופטומטריסט ובעלים ׀ אופטיקה דורון: רואים מצוין, מרגישים בבית
חברים במכבי, כללית ומאוחדת | אחד העם 63, פתח תקווה | 03-9343817

ן י רואים מצו

מביטים אל הקיץ

- כתבה פרסומית -

הזמן  והגיע  לפינה  מעבר  כבר  הקיץ 
לבגדי  לכובעים,  מעבר  להתכונן. 
גם  להצטייד  צריך  הגנה,  ולקרם  ים 
במשקפי שמש שיגנו על העיניים. קבלו 
שמש  משקפי  לבחירת  טיפים  מספר 

ממי שדואג לעיניים שלכם

למידע נוסף היכנסו 
לאתר אופטיקה דורון 

O p t i c a D o r o n . c o . i l

UV חוסמות
על  להקל  מנת  על  כהות  הן  שמש  משקפי  של  עדשות 
הן  הכהות  העדשות  כל  לא  זאת,  עם  השמש   באור  הראייה 
עדשות שחוסמות את הקרינה האולטרה-סגולה )UV( המזיקה 
הם  רוכשים  שאנחנו  שהמשקפיים  לבדוק  וצריך  השמש,  של 
בעלי תו תקן לחסימת UV  אם מרכיבים משקפיים עם עדשות 
כהות שלא חוסמות קרינה, מגדילים את הסכנה לעיניים מפני 
שהאישונים מתרחבים בשל כהות העדשות ויותר קרינה חודרת 
מורשים  ממשווקים  רק  שמש  משקפי  לקנות  יש  לכן  לעין  

וממקורות מוכרים, ולא בדוכנים מזדמנים 
הכי באופנה

אסור לשכוח כי מעבר להיותם עזר ראיה ואמצעי הגנה, 
משקפי השמש הם סמל אופנה! וכפי שהאופנה משתנה כל הזמן 
– כך גם משקפי השמש מתאימים עצמם לצו האופנה ובכל עונה 
יש מי שאוהבים משקפי  ומיוחדים   רואים דגמים חדשים  אנו 
שמש בולטים וגדולים במיוחד, ואחרים יעדיפו דגמים סולידיים 
או  חן  אבני  עיטורים,  עם  שמש  משקפי  למצוא  ניתן  יותר  
צורות גאומטריות מיוחדות וגם דגמים של מעצבים מקומיים  
הכי חשוב לוודא שהמשקפיים מקיפים את העין ומגנים עליה 

מהשמש 
עדשות שמש מיוחדות

בדיוק כמו במשקפי ראייה, גם במשקפי שמש ניתן למצוא 
מגוון של סוגי עדשות  ישנם משקפי שמש עם עדשות זכוכית, 
כמו של המותג אתניה ברצלונה, ובאחרים ניתן למצוא עדשות 

גם  ישנן  מאוד   וחזק  גמיש  שנחשב   – ופוליקרבונט  פלסטיק 
עדשות פוטוכרומטיות, כמו של המותג סרנגטי, שמתכהות יותר 
בתנאי שמש חזקה  רבים מעדיפים משקפי שמש עם עדשות 
שחוזרות  הרוחביות  האור  קרני  את  שמקטבות  פולארויד, 
מהמדרכה,  אור  של  השתקפות  מסננות  שהן  כך  ממשטחים, 

מהכביש ומהים ומונעות סנוור 
יש גם עם מספר

לאופטי,  שמש  משקפי  של  דגם  כל  כמעט  להפוך  ניתן 
ראייה  בעדשות  השמש  משקפי  עדשות  את  להחליף  כלומר- 
בעלות מספר, שעשויות מחומרים מיוחדים המסננים את קרינת 
ה-UV  אפשר ליצור כך גם משקפי שמש-מולטיפוקל  בעדשות 
האופטיות ניתן אף לבחור את צבע העדשות כך שיהיה אחיד 
או מדורג )"גרדיאנט"(  כך ניתן להגן על העיניים מפני נזקי 

השמש וגם לראות באופן חד וברור 
אפשר גם מחליפות צבע

מרכיבי משקפי ראייה שרוצים גם משקפי שמש נאלצים 
להרכיב משקפי שמש אופטיים – משקפיים עם עדשות אופטיות 
עם ציפויים מתאימים שמגנים מפני קרינת ה-UV של השמש  
ולהחליף  זוגות משקפיים  שני  להסתובב עם  מעוניין  מי שלא 
בשמש!  מתכהות  בעדשות  להשתמש  יכול  מחדש  פעם  בכל 
בתוך הבית העדשות בהירות מאוד, אך לא "שקופות" לחלוטין  
בחשיפה לקרני השמש, העדשות מתכהות בהתאם למזג האוויר  
כשמעונן, העדשות מתכהות באופן חלקי, וכשהשמיים בהירים 

העדשות מתכהות כמו משקפי שמש רגילים 

למכירהלמכירה

054-472-35-17 חניתה ילין 
משווקת נדל"ן

זליג בס 7ב', כפר גנים ב'  
5 חד',  קומה 6, חניה ומעלית שבת.  
חזית הדירה פונה לבריכה הפרטית 

לדיירי הבניין.

₪ 2,100,000

כץ 35, דופלקס 5 חד'
קומה 11, 125 מ"ר, גג 70 מ"ר 

מ.שמש, בקירבה לתחבורה ציבורית, 
חנויות, מוסדות לימוד, נוף מהמם!

₪ 1,790,000

בעסקה הזו...
העו"ד עלינו!
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03-9343817 | אחד העם 63, פתח תקווה
www.OpticaDoron.co.il

* המבצע עד ה-31/07/18 או עד גמר המלאי. 
התמונות להמחשה בלבד. שדרוג לעדשות אופטיות 

בתוספת תשלום בהתאם למרשם הנדרש. ט.ל.ח.

משקפי שמש
 לילדים!

UV משקפי שמש לילדים ולקטנטנים המגנים מפני קרינת
ניתן לשדרג לעדשות שמש אופטיות עם מספר*

250 ש"ח
מבצע השקה:

ש"ח  400 במקום 
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ערן חגג יו"ר הנהגת ההורים
 בית חינוך "אורי אורבך"

הכתבה "גיבורים" / אפריל 2018

לאורך השנים היו מגוון כתבות מרגשות 
ומצחיקות, אך הכתבה "גיבורים" הותירה 

בי חותם עז.
הכתבה עסקה בתושב השכונה שמספר 
השוואה  ניצול  סבו,  של  סיפורו  את 
בנותיו  את  שראה  ז"ל,  למברגר  שלמה 

נרצחות מול עיניו. 
הסיפור הקשה והבלתי נתפס שמסתיים 
ישראל  לארץ  ובעלייה  בהקמת משפחה 
היום-יומיים  לקשיים  פרופורציה  נותן 

שלנו.
וגאווה  השראה  מעוררת  הייתה  הכתבה 

על היותנו חלק מהעם היהודי.

אני לא מפספסת את כתבות השער. 
הכתבה  את  במיוחד  אהבתי 
צופית  על  והמרתקת  המרגשת 
חזקה,  לאישה  דוגמא  היא  גרנט. 

מעניינת ומעוררת השראה.

נטלי גליק
תושבת השכונה

הכתבה "עופרי שמש" / יולי 2016

שירן  של  הייתה  מרגשת  הכי  הכתבה 
רובינשטיין על עופרי שמש,

כתבה עוצמתית ומרגשת, חשובה מאוד, 
דאגתי שבנותיי יקראו, שמחתי והתגאיתי 

שעופרי גר בשכונה.

93

היא  מאוד  אותי  ועניינה  שריגשה  הכתבה 
הכתבה על בן וקובי פרג'. זוג אחים מוכשרים 
מאוד שעשו הכל במו ידיהם ועם כישרון ענק.

קובי, שגיליתי אותו דרך הילדים שלי, משחק 
ב"פיג'מות" אין ספור דמויות ובעיקר את דמות 
לתרבות  מהאגודה  (נאג'י  העיראקי  השכן 

הדיור), דמות שמגלגלת אותי מצחוק.
בן, מהצד השני ממשיך את מסורת הצילום של 
משפחת פרג' המפוארת. הוא גם היה הראשון 
הצילום  ספונסר בתחרות  להיות  אליו  שפנינו 
בשמחה  ונעתר  בשכונה,  שהובלנו  הראשונה 

ותרם רבות להצלחת האירוע.
רדיו  תוכנית  מובילים  וקובי)  (בן  ביחד 
תוכנית  ידעתי),  (דבר שלא  בגל"צ  משעשעת 

המשלבת אוכל, מוסיקה וטיולים.
כיף לי לקרוא על אנשים מוכשרים שלא נחים 
יצירתית  ומפגינים את כישוריהם בדרך  לרגע 
זוג אחים שהכימיה בינהם עוברת גם  ומהנה. 
נעימה  ישירה,  בצורה  בבית,  למאזינים 

ומשעשעת.

32

שלה  הייחוד  את  יש  כתבה  לכל 
ששירן  לגלות  הזמן  (זה 
רובינשטיין היא גיסתי...) אבל אם 
בוחר  אני   - אחת  לבחור  צריך 
בכתבת השער על השחקן שלומי 
לשכונה.  הגיע  שבדיוק  קוריאט 
הידיעה  את  אצלי  חיזקה  הכתבה 
שמעבר לזה שהוא שחקן מוכשר 
ומצליח ושנחשב ל״סלב על״, הוא 
לדעת  כיף  והיה  בצניעות  מתנהג 

שיש לנו אחד כזה בשכונה.

טל לביא
תושבת השכונה

הכתבה "ליעד שהם" / יוני 2016

הראיון  היא  ביותר  לי  הזכורה  הכתבה 
ליעד  הסופר  עם  צמח  אורית  שערכה 
המושבות".  "אם  הספר  מחבר  שהם, 
והכתבה פורסמה בדיוק בימים שקראתי 
ונהניתי מהספר. הכתבה הייתה מדויקת 
הדרך  את  מקסימה  בצורה  והעבירה 
לספר,  שלו  ההשראה  ואת  ליעד  שעבר 
אני  עוז.  בנווה  בנעוריו  העיר  כתושב 
בית  מתקופת  עוד  ליעד  את  מכירה 

הספר, ושמרנו על קשר לאורך השנים.

 

שלום עטר
 חבר ועד כפר גנים

הכתבה "בן וקובי פרג'" / נובמבר 2017

קטי לב סלטון
יוזמת נדל"ן ותושבת נוה עוז

הכתבה "צופית גרנט" / מרץ 2016

אורי זיו
עיתונאי ותושב השכונה

הכתבה "שלומי קוריאט" / אוקטובר 2012

3

AM FM

"כל מה שלא בוער ולא חשוב – אנחנו פה"

מגיליון
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הכתבה "גיבורים" / אפריל 2018

לאורך השנים היו מגוון כתבות מרגשות 
ומצחיקות, אך הכתבה "גיבורים" הותירה 

בי חותם עז.
הכתבה עסקה בתושב השכונה שמספר 
השוואה  ניצול  סבו,  של  סיפורו  את 
בנותיו  את  שראה  ז"ל,  למברגר  שלמה 

נרצחות מול עיניו. 
הסיפור הקשה והבלתי נתפס שמסתיים 
ישראל  לארץ  ובעלייה  בהקמת משפחה 
היום-יומיים  לקשיים  פרופורציה  נותן 

שלנו.
וגאווה  השראה  מעוררת  הייתה  הכתבה 

על היותנו חלק מהעם היהודי.

אני לא מפספסת את כתבות השער. 
הכתבה  את  במיוחד  אהבתי 
צופית  על  והמרתקת  המרגשת 
חזקה,  לאישה  דוגמא  היא  גרנט. 

מעניינת ומעוררת השראה.

נטלי גליק
תושבת השכונה

הכתבה "עופרי שמש" / יולי 2016

שירן  של  הייתה  מרגשת  הכי  הכתבה 
רובינשטיין על עופרי שמש,

כתבה עוצמתית ומרגשת, חשובה מאוד, 
דאגתי שבנותיי יקראו, שמחתי והתגאיתי 

שעופרי גר בשכונה.
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היא  מאוד  אותי  ועניינה  שריגשה  הכתבה 
הכתבה על בן וקובי פרג'. זוג אחים מוכשרים 
מאוד שעשו הכל במו ידיהם ועם כישרון ענק.

קובי, שגיליתי אותו דרך הילדים שלי, משחק 
ב"פיג'מות" אין ספור דמויות ובעיקר את דמות 
לתרבות  מהאגודה  (נאג'י  העיראקי  השכן 

הדיור), דמות שמגלגלת אותי מצחוק.
בן, מהצד השני ממשיך את מסורת הצילום של 
משפחת פרג' המפוארת. הוא גם היה הראשון 
הצילום  ספונסר בתחרות  להיות  אליו  שפנינו 
בשמחה  ונעתר  בשכונה,  שהובלנו  הראשונה 

ותרם רבות להצלחת האירוע.
רדיו  תוכנית  מובילים  וקובי)  (בן  ביחד 
תוכנית  ידעתי),  (דבר שלא  בגל"צ  משעשעת 

המשלבת אוכל, מוסיקה וטיולים.
כיף לי לקרוא על אנשים מוכשרים שלא נחים 
יצירתית  ומפגינים את כישוריהם בדרך  לרגע 
זוג אחים שהכימיה בינהם עוברת גם  ומהנה. 
נעימה  ישירה,  בצורה  בבית,  למאזינים 

ומשעשעת.

32

שלה  הייחוד  את  יש  כתבה  לכל 
ששירן  לגלות  הזמן  (זה 
רובינשטיין היא גיסתי...) אבל אם 
בוחר  אני   - אחת  לבחור  צריך 
בכתבת השער על השחקן שלומי 
לשכונה.  הגיע  שבדיוק  קוריאט 
הידיעה  את  אצלי  חיזקה  הכתבה 
שמעבר לזה שהוא שחקן מוכשר 
ומצליח ושנחשב ל״סלב על״, הוא 
לדעת  כיף  והיה  בצניעות  מתנהג 

שיש לנו אחד כזה בשכונה.

טל לביא
תושבת השכונה

הכתבה "ליעד שהם" / יוני 2016

הראיון  היא  ביותר  לי  הזכורה  הכתבה 
ליעד  הסופר  עם  צמח  אורית  שערכה 
המושבות".  "אם  הספר  מחבר  שהם, 
והכתבה פורסמה בדיוק בימים שקראתי 
ונהניתי מהספר. הכתבה הייתה מדויקת 
הדרך  את  מקסימה  בצורה  והעבירה 
לספר,  שלו  ההשראה  ואת  ליעד  שעבר 
אני  עוז.  בנווה  בנעוריו  העיר  כתושב 
בית  מתקופת  עוד  ליעד  את  מכירה 

הספר, ושמרנו על קשר לאורך השנים.

 

שלום עטר
 חבר ועד כפר גנים

הכתבה "בן וקובי פרג'" / נובמבר 2017

קטי לב סלטון
יוזמת נדל"ן ותושבת נוה עוז

הכתבה "צופית גרנט" / מרץ 2016

אורי זיו
עיתונאי ותושב השכונה

הכתבה "שלומי קוריאט" / אוקטובר 2012

3

AM FM

"כל מה שלא בוער ולא חשוב – אנחנו פה"

מגיליון

73

51

כתבות
נבחרות
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יעל רזינסקי רזי הנדל"ן

יעל רזינסקי -  תושבת השכונה 
חפשו את "רזי הנדל"ן גם ב-מנהלת משרד "רזי הנדל"ן"  טל'. 050-7491676

למה לי בלעדיות עכשיו?
עד לפני שנתיים יעל בכלל עסקה בחינוך, 
מה  וכל  הבית,  כיוון?  לשנות  לה  גרם  מה 
האסתטיקה,  מול  החמימות  מייצג:  שהוא 
החלומות מול האפשרויות ובעיקר האהבה 

שהוא יודע לייצר 

נקודת המפנה חלה לפני שנתיים בדיוק  עד אז עסקתי בחינוך 
ניהול  ועד  יסודיים  גווניו, החל ממחנכת בבתי ספר  כל  על 
יחידה מצליחה להתפתחות הילד והגיל הרך ברשת מתנ"סים  
למדתי תואר ראשון בלמידה מתווכת )כנראה שבסתר ליבי 
כבר ידעתי(, אבל תמיד חלמתי על בתים ודירות  מאז ומתמיד 
התפעלתי מבתים יפים, כאלו שניכרת בהם האהבה של הגרים 
בהם  מעולם לא היה חשוב לי הגודל או הפאר, אלא, מידת 
בו  האהבה שניתן לראות בתמונה שצוירה  האהבה הקיימת 
על ידי בעלת הבית, או במזכרות שמעטרות את המזנון, אהבה 
יפות   דירות  יש  שלנו  ובשכונה  לזייף   ניתן  שלא  בחפצים 
בעלי  של  היכולת  האיכותית,  הבנייה  את  שמשלבות  דירות 
הדירה להשקיע, וטוב הטעם שמאפיין אותן, ולכן כל ביקור 

בדירה עבורי הוא קודם כל סיבה למסיבה  
כישרונותיי  בין  לשלב  לי  מאפשר  בנדל"ן  שלי  העיסוק 
נכנסת  כשאני  חלומות   ורקימת  בתים  אנשים,  ואהבותיי: 
שכדאי  להכיר,  שכדאי  אנשים  רואה  כל  קודם  אני  לדירה 
לשמוע את סיפור חייהם ולהיות איתם, בתקופה של מעבר, 
שינוי וקבלת החלטות  לצד האהבה הבסיסית שלי לאנשים, 
הידע  ואת  לבתים  אהבה  את  הנדל"ן  לתחום  מביאה  אני 
הפרקטי החדשני ביותר בתחום התיווך, ניהול, ייעוץ ושיווק  

מה הסוד של רזי הנדל"ן?

1. הסתגלות הדרגתית לפרידה מהדירה
כמו כל מעבר בחיים, גם מעבר דירה, לצד השמחה וההתרגשות 
מהול גם בחששות ובדאגות  לעיתים המשפחה נחלקת לשני 
ואחרים  לעבור  רוצים  שממש  המשפחה  בני  חלק  מחנות, 
המתקשים להיפרד מהדירה שנטעו בה יתד והמון רגש  בצד 
המתנגד לרוב אני פוגשת בילדים בוגרים, בגילאי 20 ומעלה, 
זה  שמקשים על הוריהם את המעבר, וההורים חסרי אונים  
פוטנציאלי,  קונה  בדיוק כשמגיע  ביטוי בהפרעות,  לידי  בא 
הוא ישמיע מוסיקה חזקה, יסתגר בחדר ועוד  אני עוד זוכרת 
את עצמי כילדה קטנה שנאלצה לעבור דירה, סיפרתי בתום 
לב לאנשים שמגיעים, שהרבה שכנים עוברים לאחרונה דירה 
מוכר לכם? ברזי הנדל"ן בעלי הדירה מוצאים  בבניין שלנו  
אוזן קשבת של אדם מקצועי וניטראלי המפיג את דאגותיהם 

ועוזר להם להתמודד עם הצרכים השונים של בני משפחתם.
2. ירידה לצורך עלייה

צורך  )גירושין,  אילוצים  עקב  הינו  הדירה  מעבר  לעיתים, 
כלכלי, מעבר לדיור מוגן ועוד(  בעת מעבר לבית קטן יותר, 
אותי  מזמינים  כאשר  לכן  גוברים   הרגש  ועוצמת  החששות 
לסיפור  מקשיבה  כל  קודם  אני  שכזו  דירה  ולראות  להגיע 

אני נמצאת עם בעלי הדירה ברגע  שמאחורי הצורך למכור  
המעבר  יתרונות  על  ומצביעה  ותומכת  מחזקת  שלהם,  הזה 

וכיצד ניתן למקסם את הסיטואציה באופן שתטיב עם כולם.
3. אובייקטיביות

אנשים רבים נרתעים מהמילה "תיווך", אני מודה שגם אני 
נרתעתי מכך בעבר  היום אני לא מוכרת או קונה דירה ללא 
מתווכים  כי כאשר הדירה היא שלי, אני לא אובייקטיבית  
לא  ורופאים  לעצמם  חוזים  עושים  לא  דין  שעורכי  כשם 
יטפלו על פי רוב בבני משפחתם, כך גם אדם במכירת דירתו  
המקצוע  איש  הוא  נדל"ן  מתווך  גם  ורופא,  לעו"ד  בדומה 
המכירה   לנהל את תהליך  לו  לאפשר  וחשוב  האובייקטיבי, 
וסמכו  עמוק  נשמו  עליו,  סומכים  שאתם  המתווך  את  בחרו 

עליו שבחירותיו יהיו נכונות.

בעומס המידע  ומטרתו לעשות סדר  הינו ראשוני  המידע בכתבה   **
ולאפשר תכנון נכון יותר של תהליך המכירה והקניה. אל תוותרו על 

ייעוץ שיכול לחסוך לכם הרבה זמן וכסף.

שאלות נוספות פנו אליי, ואענה לכם בשמחה , יעל.

אז למה לי בלעדיות?
ביותר  היעיל  הכלי  הינה  שבלעדיות  נמצא  )יש במחקרים  זה אמנם יש תופעות לוואי  למתווך/ת למכירת דירה  לכלי  לאפשר  אחד,  מתווך/ת  על  לסמוך  אחרים עמלה ועוד(, אך כמו בכל תרופה גם אותן ניתן למזער: לשווק עבורנו את הדירה במשך שישה חודשים, לשלם צורך  מתווכים  משתפ/ת  שהמתווך/ת  וודאו  א 

בכמה בפרטים על הנכס  המתווך/ת  ידי  על  מפורסם  שהנכס  וודאו  א 
הצרכים שיותר ערוצי שיווק  את  שומע  לכם,  מקשיב  שהמתווך  וודאו  )אתם א  מתערב  לא  אך  החלטות  לקבל  עוזר  שלכם, 

החשש של מעבר והופך אותה לחוויה נעימה יותר א וודאו שהוא משרה תחושת רוגע בתקופה מאתגרת המנכ"לים של הבית(   את  במעט  ולו  עבורכם  לפוגג  הצלחתי  הכל, מתיווך, אשמח לשוחח ולשמוע קצת על הצורך שלכם אם  לפני   , לכם  מבטיחה  דירה.  לקנות  או  למכור 
להקשיב מכל הלב.
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מהרו להירשם לקייטנה!

תתקיים בקריית המוזאונים
רח' ארלוזורוב 30

• תיאטרון
• פנטומימה

• ציור
• בובנאות

• הדפס
• סדנאות בעקבות 
תערוכות המוזאון

חפשו אותנו בפייסבוק: משהו משלי הקייטנה לאמנויות

קיימת אפשרות לצהרון עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים

הקייטנה מודולרית וניתן להרשם לכולה או לחלקים ממנה

לפרטים והרשמה: 
עפרה, מנהלת הקייטנה
08-9409295 

ARTKAYTANA.COM  :טופס הרשמה

בשעות:
8:00-13:00 
עם אפשרות

עד 16:00

23.7
9.8

מתאריך

עד תאריך

הקייטנה האיכותית לאמנויות 
מגיעה לפתח תקווה 

קריית המוזאונים
3 שבועות של התנסויות וטעימות חוויתיות 

ומשמעותיות מכל תחומי האמנות

• פיסול בפלסטלינה
• ברייקדאנס ותנועה

• קומיקס
• מוסיקה

• אמנויות הקרקס

• מפגש מחול 
מפגש קולנוע   •

קונצרט מוסבר   •
צפייה בהצגה  •

משהו
משלי

ברציפות

קייטנת קיץ עם תוספת 
ערך משמעותית

גילאי
גן-ו׳
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 come together -                              רשת
לרשת בורגרים מבית היוצר של רשת BBB לא באים לבד, 

גם ההמבורגרים באים בשלישיות  

אומרים שדברים טובים באים באריזות קטנות וזה תופס גם כשזה 
קטנים  מגעים  בורגרים  רשת  של  המבורגרים  להמבורגר,  נוגע 
איכותיים ובמבחר טעמים  מנה כוללת לפחות שני המבורגרים )או 
16   תלוי כמה רעב הגעת   (, הבורגרים עשויים מנתחים מובחרים 
של בשר עסיסי ואיכותי ומוגשים כשלצדם מגוון תוספות עשירות 

מעל ולצד הבורגרים 
לאחרונה השיקה רשת בורגרים השיקה תפריט חדש, עשיר ומגוון, 
הכולל גם את המלצת השף ובה בורגרים בטעמים משובחים כמו: 
יאנקי בורגר העשוי מנתח אנטריקוט משובח, בורגזי – בורגר מרגז 
פיקנטי,  בורגר ים תיכוני - עם סלסת עגבניות וטחינה ועוד  ואף 

נוסף לתפריט החדש בורגר צמחוני ומגוון תוספות צמחוניות 

התפריט החדש של רשת בורגרים מופיע באתר צבעוני, חדש 
משלוחים,  להזמין  התפריטים,  את  לראות  ניתן  בו  וידידותי, 
להצטרף למועדון החברים של הרשת ולהתעדכן על פעילויות 
הקורות בו, לראות את רשימת הסניפים ברחבי הארץ, להזמין 

כיבוד בורגרים לאירועים ועוד  

 www.iburgerim.co.il :האתר מופיע גם באפליקציה בכתובת

מחירים החל מ-35 ש"ח, למנה עם 2 בורגרים, 33 ₪ לארוחת קטנטנים 

לרשת שני סניפים בפתח תקווה: הסיבים 9 ובן ציון גליס 30, 
מתחם B סנטר, סגולה

• קארין אהרון

מדור
ההמלצות
שלנו!

ארוחת ילדים בורגרים | צילום: חיים יוסף | סטיילינג: אוריה גבע בורגרים בטעמים שונים

מור
ש

גזור ו

יצירה                                                                 

הוראות הכנה:
1.ליצירת גוף: 

  הכינו כדור ביצתי מבצק סוכר צהוב 
  הכינו שתי רצועות דקיקות מבצק סוכר שחור 

2. ליצרת עיניים:
   הכינו שני עיגולים קטנטנים בשחור לאישונים  

   הכינו שני עיגולים לבנים קצת יותר גדולים מהשחורים 
3. ליצירת כנפיים: הכינו שני כדורים לבנים מעוכים בצורת טיפות 

4. הדביקו עם מעט מאוד מים את כל החלקים לפי הדוגמא 

5. הכניסו קיסם קטנטן מתחת לדבורה, ותקעו בתפוח או בעוגה                         

החומרים: 
⋅ בצק סוכר צהוב ⋅ בצק סוכר לבן ⋅ בצק סוכר שחור ⋅ קיסם אם 

רוצים לתקוע בתפוח ⋅ מים 

דבורים מתוקים 
מבצק סוכר

מאז מאיה לא נראתה דבורה כל כך 
מתוקה. לקראת החג ורד פרייס מציעה 

מלאכת יד מתוקה מדבש

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

בברכת שנה יצירה מתוקה :(

ורד פרייס
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ורד פרייס

הכתבה הנבחרת במדור היא: יצירת הדבורים

יצירת הדבורים מבצק סוכר שפורסם לקראת ראש  בחרתי במדור 

השנה. לאחר פרסום הכתבה שלחה אליי אחת הקוראות תמונה של 

50 דבורים שהכינה והודתה לי על הכתבה שהעניקה לה ידע והשראה 

להכנת הדבורים.  

 

מדורים
נבחרים

      
   

   
   

 1
00

ה-
ן  ו ה-100                גילי ן  ו י

יל
ג

מגיליון 91
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אבי מזרחי : 052-2500916

החלפת פלאנצ'
וגו� חימו�

לכל �וגי הדודי�

תיקו� לכל �וגי
הניאגרות
הנ�תרות

החלפת 
ברזי�

כל �וגי 
פתיחת �תימות 

מי� וביוב

ב תיקוני דודי� + ניקוי קולטי� ב החלפת צנרת בשיטת המעקפי� וכו' 
ב גילוי נזילות ופיצוצי� ע"י מצלמה טרמית ב שיפו� אמבטיות ומטבחי� 

לכל תקלההאינסטלטור
שרות מהיר תוך 30 דקות!

גו� חימו� תקי�

רח' ישראל ושרה 8, נווה עוז פתח-תקווה
תושב

השכונה

ניאגרה תקינה

פתרון לכל 
סוגי האינסטלציה

פתרון לכל 
סוגי האינסטלציה

חי�כו� בחשמל!חי�כו� במי�!

₪ 350
החל מ-

₪ 150
החל מ-

₪ 100
החל מ-

₪ 150
החל מ-

להתקנה

בדוק
והשווה

מחירי�
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4 וירדן בת  6, יסמין בת  אני אמא לשלוש בנות: מאיה בת 
אחר- את  לצלוח  הוא  שלי  ביותר  הגדול  האתגר  שנתיים  

הצהריים כשכולן מחויכות, כשהספקתי לעשות איתן כל מה 
שרציתי וכשסיימנו את טקס השינה ללא ריבים וויכוחים 

שאני  ברגע  מראש   תכנון  היא  עבורנו,  נכונה  שהכי  הדרך 
אוספת אותן מהגנים ומבית הספר, אני משתפת אותן בסדר 
את  משתפים  שאנו  ברגע  לעשות   עומדות  שאנו  הדברים 
תחושת  להם  מעניקים  אנו  להתרחש,  בעתיד  שלנו  הילדים 
הביטחון,  את  להם  מעלה  זה  וחשיבות   מעורבות  שייכות, 
השיתוף והיציאה מהערפול, והם יודעים בוודאות מה עומד 

בפניהם 

מאיה שלי, בתי הבכורה, ואני הכנו לוח שבועי  ב"זמן שלנו" 
מבלות  ובתי  שאני  הזמן  הקודם(,  בגיליון  כתבתי  )עליו 
נייר  הבאתי  נוספות,  הפרעות  או  נוספים  אנשים  ללא  יחד 
בריסטול, טושים צבעוניים, דבק, מדבקות, מספריים וסרטים, 

הלכנו לספרייה והתיישבנו להכין ולתכנן יחד  

מבית  שחוזרים  מהרגע  יום,  בכל  עושים  מה  תכננו  תחילה 
)שיעורים,  אחר-הצהריים  הפעילות  מהי  השינה   ועד  הספר 
מה  חוגים(,  בפארק,  פיקניק  חברים,  אופניים,  משחקים,  גן 
לחוצה  בשעה  מריבות  שמונע  )מה  הערב  לארוחת  אוכלים 
זו(, מי מתקלחת ראשונה, שנייה ושלישית בכל יום    הגדרנו 
לשעות  השבועי  התכנון  לוח  נוצר  וכך  פעילות  לכל  זמנים 

אחר הצהריים 

הלוח נתן מסגרת לשבוע )גם אם פה ושם חורגים(  הביטחון 
שהבנות מקבלות כתוצאה מהידע הזה של העתיד להתרחש 
הקטין את הוויכוחים וריבים  במקום לשמוע: "אני ראשונה 
מי  "אמא,  שומעת:  אני  ראשונה   !"  אני  "לא,  מתקלחת!", 
רשומה בטבלה שראשונה היום מתקלחת?" בשפה הרבה יותר 

רגועה 
הלוח הוא גם עבורי, אני יודעת מראש שזהו יום של חברים, 
)מדפיסה  הפעילות  את  מתכננת  האימהות,  עם  קובעת  אני 
קופסא(  משחקי  בוחרת  יצירה,  חומרי  קונה  צביעה,  דפי 

ועוד   
הלחץ  את  להרגיע  המחשבות,  את  להשתיק  עוזר  תכנון 
רבה  בקלות  להשתלב  ולדמיון  ליצירתיות  מאפשר  ובעצם 

יותר בחיים 
טיוטה,  דפי  על  לביצוע  רעיונות  תעלו  הילדים,  עם  שבו 
על  הדברים  את  תעלו  ואז  בשותפות  יחד,  תחליטו  תתכנו, 
הכתב  אפשר לבנות את הטבלה על לוח מחיק, כך קל יותר 
לערוך שינויים מדי פעם  אצלנו בבית פשוט מאוד אוהבים 
שזו  ושוב,  מכינות שוב  אנו  אז  ויצירות     טושים, מדבקות 

כשלעצמה גם פעילות מהנה לבנותיי 
תחשבו, תתכננו, תכתבו ותיהנו 

הזמן טס, הימים בורחים לנו מבין הידיים. 
חג  הגיע  בעומר,  ל"ג  את  סיימנו  לא  עוד 
שבועות, זה עוד לא תם ואוטוטו החופש 
וצריך  ילדים  מספר  כשישנם  הגדול. 
ולעקוב  לתכנן  הצורך  כולם,  בין  לג'נגל 
מתמיד.  חשוב  בבית  המתרחש  אחר 
ומדויק  שוטף  באופן  השבוע  ימות  תכנון 

עשוי לחסוך ויכוחים מיותרים

עינת אברהם, מאמנת לקשר משפחתי בריא
054-5322889

הצד שלה

לוח תכנון שבועי

עינת אברהם

בתוכנית האמנותית בכנס שרי המדע 
העולמי שהתקיים לראשונה 

בישראל, הופיעו שירי מיימון וקובי 
אפללו, בליווי בנות 

להקות נווה עוז בניהולן 
של ספיר מגד וסמדר 

הורוביץ בשיר תתארו לכם. 
כבוד גדול!

מפרגנים
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משרד: 077-5060331

בס"ד

  primenadlan1@gmail.com  

בעצמאות 5 חד', עורפית, ק"4, 
מ.סוכה, יחידת מתבגר, פונה לנוף 

פתוח, 2 חנויות, שקטה 

בבלעדיות

בנשיאים, דירת 3 חד', משופצת 
מהיסוד, 80 מ"ר, ק"1, יציאה מהירה 

למכבית, (אישור תמ"א 38)

בבלעדיות

בנקש,  5 חד', מעוצבת אדריכלית, הוסבה 
ל-4 וניתנת להחזרה ל-5, ק"5, מחסן 

צמוד, חניה מקורה

בבלעדיות

בכפר גנים ב'  ברחוב העצמאות, 
דירת 5 חד' , 125 מ"ר, משופצת, 

קומה 2, מזגנים, חניה

בבלעדיות

בפסגת נקר, 5 חד' גדולה, 136 מ"ר, 
מעוצבת אדריכלית, מ"ש 22 מ"ר, 2 

חניות, מחסן, נוף פתוח וירוק

בבלעדיות

בפנחס חגין, 5 חד', ק"2, עורפית, 
מחסן צמוד, 2 חנויות נפרדות, 

בקרבת קניון גנים, שקטה

בבלעדיות

 בנווה עוז החדשה, בית 8 חד', 300 מ"ר, 
רמת גימור גבוהה, יחידת דיור,

מע' קולנוע, שואב אבק מרכזי ועוד

בבלעדיות

בחביב ביטון, דופלקס 6 חד', 
175  מ"ר, מרפסות  80 מ'

פונה לוילות

בבלעדיות

המפתח של� להצלחה
להשכרה!

בבלעדיות

בנקש, 5 חד', קומה גבוהה, 135 מ"ר, 
מושקעת ומעוצבת, מ"ש 22 מ"ר, 

נוף פתוח

אצלנו הנכס שלך שווה יותר
תוכנית שיווק יחודית ואטרקטיבית במיוחד!

פגישת ייעוץ והכוונה ללא התחייבות

רונן
ניסן

מודעה זאת לפונים דרך תיוווךהנחת 

מתווכים מוזמנים  לשיתופי פעולה 

050-5628030
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משפחת הצבעים המטאליים מתאימה לגוון העור 
השזוף של קיץ  הצבעים המטאליים הנכונים לעונה 

נעים מכסופים וזהובים דרך צבעי פסטל עם גוון 
מטאלי, ויכולים להתאים הן ללבוש יום ובשינוי קל 

גם ללבוש ערב, ובקיץ יש הרבה יותר הזדמנויות 
ללבוש ערב  הם מגיעים בכל פריטי הלבוש, החל 

מכוכב הקיץ מהמדור הקודם- 
האוברול, דרך שמלות, 

מכנסיים, חצאיות, חולצות 
)בדרך כלל בגזרת אוברסייז( 
ועד לנעליים, שרק הן בלבד 

יכולות לשדרג כל הופעה 

טל לביא

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

לא כל הנוצץ זהב
לפעמים הוא גם

סטייל והעיר הגדולה 

המטאל הוא הלוק הנכון לעונה הנוכחית והוא מתאים לקיץ כמו כפכף 
לרגל אחרי פדיקור. פנו מקום בארון לאחד הטרנדים הבולטים - 

הצבעים המטאליים! אין ספק שהקיץ הזה כולן ינצנצו...
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יוני של אמנות ואומנים
חגיגות אומנות מתל אביב ועד באר שבע מזמנות לנו הזדמנויות מרתקות לתרבות מגוונת. 

ירידי ספרים, שירה בציבור, תערוכת חמסות, לונדון בירושלים וסיורי אמנות מוזיקליים 
בבאר שבע. צאו לטייל 

עם הספר 
ה-70 למדינה,  יתקיים השנה בסימן שנת  שבוע הספר העברי 
חולון  לציון,  ראשון  ירושלים,  אביב,  בתל   6-16 06 בתאריכים 
ירידי  יהפכו  שנה  כמדי  הארץ   ברחבי  ישובים  עשרות  ועוד 
ויאפשרו  במדינה,  הגדולות  הספרים  לחנויות  הספר  שבוע 
וחדשים,  ישנים  כותרים,  מאלפי  ליהנות  הקריאה  לחובבי 
וכמובן  דוכנים, שפע של אירועי תרבות לכל הגילאים  מאות 
הספר   לשבוע  מיוחדים  ומבצעים  הנחות  של  רחב  ממגוון 
לכל  חווייתיות  ופעילויות  תרבות  אירועי  גם  יתקיימו  השנה 
המשפחה ללא תשלום, ביניהם מפגשים עם סופרים, הצגות על 
פי ספרות מופת לילדים ונוער, פעילויות יצירה, שעות סיפור 

ומופעים מוסיקליים 
שרים בציבור בנמל תל אביב

במחווה ליוצרים הגדולים של הזמר הישראלי יתקיימו בנמל תל 
 ,20:00-22:00 בין השעות  יוני-יולי  יום שני במהלך  בכל  אביב 
מיטב  מובילי  עם  השמיים,  כיפת  תחת  בציבור  שירה  ערבי 
גבי ברלין,  השירה בציבור בזמר הישראלי בהם שרל'ה שרון, 
ועוד  את סדרת ערבי השירה יחתום אירוע חגיגי בהשתתפות 
משה להב ״הטיש הגדול״ בו יתארחו מנחי השירה בציבור בערב 
ו-70  80 שנה לנמל תל אביב  ים, נמל ומדינה לציון  של שירי 

שנה למדינת ישראל 
"לונדון בירושלים" 

ברגעים  עוסקת  בירושלים,  דוד  מגדל  התערוכה במוזיאון 
הנדירים בראשית המאה ה-20, תחת שלטון המנדט, בהם הפכה 
ירושלים מעיר קטנה ומוזנחת בה הביוב זורם ברחובות, לעיר 

מערבית משגשגת עם ניחוח בינלאומי  התערוכה המסיטה לרגע 
קט את המבט מירושלים הפוליטית והדתית, ומביאה את החלק 
מוסדות  המנדטורית-  העיר  של  יום  היום  חיי  בסיפור  הטוב 
התרבות והבילוי, התערוכות והירידים, חוגי התיאטרון, אולמות 
הקולנוע, הקונצרטים הקלאסיים והריקודים הסלוניים, מועדוני 

הספורט, בתי הקפה, האוכל והאלכוהול 
"חמסה חמסה חמסה" 

האסלאם  לאמנות  המוזיאון  של  החדשה  הקיץ  תערוכת 
ההיקף  רחבת  תערוכה  חמסות!   555 בדיוק  מציגה  בירושלים 
העוסקת במוטיב המוסלמי שהפך למרכיב בלתי נפרד מהזהות 
הישראלית בימינו: כ- 50 אמנים ומעצבים ישראלים מתחומים 

שונים מציגים גרסה חדשה ועכשווית משלהם לחמסה  
סיורי אמנות ושישי מוזיקלי בעיר העתיקה בבאר שבע

והתחדשות  אמנות  סיורי  יתקיימו  יוני  בחודש  שישי  בימי 
בין מוקדי האמנות המרכזיים ברחבי העיר העתיקה  מודרכים 
האמנות  לסצנת  ייחשפו  בסיורים  המשתתפים  שבע   בבאר 
במבנה  הממוקם  לאמנות,  הנגב  במוזאון  וכן  העתיקה,  בעיר 
השנה,   לאורך  מתחלפות  תערוכות  ומציג  יפהפה  עות'מאני 
במוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח שנמצא גם הוא במבנה 
עתיק מהתקופה העות'מאנית, ובית האמנים בנגב, בית ליוצרים 
מקומיים המציגים את עבודותיהם בתערוכות ייחודיות  בנוסף 
שישי מוזיקלי ברחוב קק"ל  יוכלו ליהנות מפעילות  המבקרים 
הרכבים  של  חיות  הופעות  העתיקה,  בעיר  מדרחוב  ושוק 
ל-   10:00 השעות  בין  ישראליים,  ואמנים  מקומיים  מוזיקליים 

13:00 בצהריים 

יולי לביא יוצאים מהבית

שרים הציהור בנמל תל אביב עם הספר סיור בעיר העתיקה באר שבע

בס"ד

שירות, איכות ואמינות

052-4519271 • 050-7117136052-4519271 • 050-7117136

גוזם מומחה
 מטעם

משרד החקלאות

ביטוח מלא!

חינם!ייעוץ
כריתה גיזום וטיפול בעצים

עבודות גינון ופיתוח
גינות גג ומרפסות

ניקיון דקלים
הדברה לצמחיה ומזיקי עצים

גזע הארץגזע הארץ
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צוות כללית בקניון גנים הוא כבר מזמן

חלק מהמשפחה

ימים א', ב', ג׳, ה׳ 7:00-20:00
יום ד׳ 7:00-11:00, 16:00-20:00

יום ו׳ 8:00-12:00

מרפאת גנים
קניון גנים, רח' העצמאות 65 פ"ת

טל': 03-9404200

 מומחים לרפואת ילדים
 מומחים לרפואת משפחה
 מומחים לרפואת נשים  

 הריון בליווי אישי
 שירותי אחיות תזונה ודיאטה

 בדיקות מעבדה
 שירותי משרד

 בית מרקחת סופר-פארם 
    מעניק שירות ללקוחות כללית 

הוספנו שירות של רופא תורןלרשותכם מגוון שירותים רחב
רופא תורן למקרים דחופים בלבד בזימון מיידי

בימים א', ב', ג', ה' 
בין השעות 11:00-16:00

מוקד טרם - לרפואה דחופה: כאשר המרפאה סגורה עומד לשירותכם במרחק
קצר מהבית, מוקד חירום למקרים דחופים. רח' היבנר 29, טל': 1599-520529
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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)

מאז שהתנסיתי בתיבוליות של חברת 
דורות, חווית הבישול שלי השתנתה, 

התיבוליות משדרגות לי במהירות ובקלות 
כל מנה, בלי ללכלך, לקצוץ או לכתוש. 

מתוך המבחר הגדול של התיבוליות עשבי 
תיבול לבישול איטלקי מככבים אצלי 

במקפיא.    
מחיר מומלץ לצרכן: 8 – 12 שקלים לאריזות 
80 גרם. כשר בהשגחת הרבנות שדות נגב 

וכשרות למהדרין הרב אפרתי.

Fa קיץ מרענן לה ולו עם
מותג הדאודורנטים  Fa משיק סדרות חדשות לאישה ולגבר לריח 

מרענן והגנה אפקטיבית מפני זיעה עד 48 שעות הפורמולה מונעת 
היווצרות של כתמי זיעה ועל כן אידיאלית לקיץ במיוחד, באמצעות 

טכנולוגיית ה-Duo Release המזהה תנועה ולחות עם הופעת הריחות, 
 Fa ISLAND VIBES  משחררת ניחוח רענן במשך כל היום. סדרת

לאישה - בהשראת האיים האקזוטיים הוואי ופיג'י בניחוחות של אבטיח 
עם שילוב של פרח אילנג-אילנג (ylang ylang) ובניחוח אננס ופרחי 

פרנג'יפני להרגשה נעימה ורעננה. 
סדרת Fa INVISIBLE POWER לגבר צריך – ניחוח רענן הנשמר עד 72 

שעות ועם הגנה מתקדמת מפני זיעה 
 Sweat Detect וריח גוף. טכנולוגיית

מונעת הזעה ומספקת הגנה משולשת 
מפני כתמי הזיעה, כתמים לבנים, צהובים 

וכתמים שמנוניים על הבגדים. הסדרה 
כוללת דאודורנט ספריי ורול און אנטי 

פרספירנט. 
מחיר מומלץ לצרכן: 14.90 שקלים

ניתן להשיג ברשתות השיווק, רשתות 
הפארם ובחנויות המובחרות.

סופרגול מונדיאל 2018
איך אפשר להתחיל את המונדיאל בלי קלפי איסוף 

מתאימים?! אז לקראת המונדיאל 2018 שחל החודש 
חובה בכל בית חוברת סופרגול חדשה בנושא 

המונדיאל. קונים אריזת קלפים ב-5 ש"ח ומקבלים 
אריזה נוספת במתנה. מחיר החוברת בצירוף אריזת 

קלפים הינו: 7.90 ₪. 
ניתן להשיג בחנויות 

מבחר של מארזי סופרגול 
ומונדיאל ובאתר אמיגו 

https://www.amigo.co
/.il

הסופרת סטפני קרמן, מצאה דרך קסומה 
  ABC-להכיר לילדים את אותיות ה

באנגלית, באמצעות ציור וטקסט קליל. כל 
פעם שאנחנו מדפדים בספר אני מתפעלת 

מהרעיון ומהביצוע המושלם.
הוצאת סטימצקי, מחיר לצרכן: 59 ₪ ניתן 

להשיג ברשת סטימצקי או ישירות אצל 
הסופר (052-5092662) 

חטיף טראפלס תמרים של רפאל'ס הוא חטיף 
טעים ובריא העשוי מרכיבים טבעיים בלבד: 
תמרים כבושים, סילאן טבעי, קשיו, קוקוס 

וקקאו, ללא רכיבי חיטה, ללא חומרים 
משמרים, ללא שומן טראנס וללא תוספת 
סוכר.  החטיף מגיע באריזת של 6 יחידות 

עטופות בנפרד, מה שמהווה תחליף אידיאלי 
לחטיף אנרגיה או מנת ביניים לצד שתיה חמה.
מחיר מומלץ לצרכן: כ- 14.90 - 18.90 ₪ 
לאריזת 120 גרם (6 יח' X 20 גר'). כשר 

פרווה בהשגחת חוג חתם סופר ובכשרות 
הרבנות המקומית כפר תבור.

google - ב  ' ן כ ר צ ל ן  ו ו ג מ ' ו  ש פ ח ת  ו פ ס ו נ ת  ו צ ל מ ה ל  ⋅ ת  ו נ כ ר צ ת  י ר ג ו ל ב ו ה  ש ו ל ש ל א  מ א  , ן ו ר ה א ן  י ר א ק

מנצחת!חמישייה
מוצר ה-

   
   

   
   

   

ה-100  ן  ו גילי

ה-100                 ן  ו לי גי

קארין אהרון מחלקת מדליות וגביעים למוצרים נבחרים כבר שלוש 
שנים, לרגל גיליון המאה, קארין אהרון נתבקשה לבחור מכל המוצרים 
שהמליצה עליהם, את המוצר המנצח שלה. הבחירה הייתה קשה וכמו 

בכל תחרות לפודיום הגיעו רק שלושה מנצחים. ואיך אפשר בלי 
טעימה קטנה מהמוצרים שאי אפשר לעבור את הקיץ בלעדיהם

2 מוצרי השום והתיבול 3
של חברת דורות

ספר קסם האיי-בי-סי 
מאת סטפני קרמן טראפלס תמרים

מוצרים חדשים
לקיץ

מגיליון יולי 2016

מגיליון מאי 2017

מגיליון מאי 2017

קארין אהרוןצרכנות
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רח' נריה צבי, כפר גנים ג, פ"ת

• בניית ציפורניים
• מילוי

• מניקור קלאסי
• מניקור ג'ל

לייעוץ וקביעת תורים חייגו/סמסו:

054-5736616

Katia Nails

• פדיקור קלאסי
• פדיקור ג'ל
• עיצוב גבות

• שעווה

10
שנות
ניסיון
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לוח מודעות ומומלצים

לפרסום
בעיתון
התקשרו

050-5332540
צדוק בן משה

עיתון
כפר
גנים

מורים פרטיים

בחטיבה,  למדעים  מורה 
שני,  לתואר  סטודנטית 
החינוך  ניסיון במשרד  בעלת 
מלמדת שעורים פרטיים בכל 

מקצועות רבי המלל  
לפרטים: 052-4050767

מורה ללשון, לתלמידי כיתות 
מאוד  מיומנת  י"א,  עד  ז' 
עולים  כולל  לבגרות,  בהכנה 
 – אביטל  לפרטים:  חדשים  

052-6640404

מורה פרטי לערבית לתלמידי 
הביניים   ולחטיבות  יסודי 
לכל  לפרסית  מורה  בנוסף 
054- לפרטים:  הכיתות   

7211072

פרטיים  בשיעורים  מורה 
כיתות  לתלמידי  למתמטיקה 
א' עד ט', ניסיון מעל 5 שנים 
הקיץ  לחופשת  המלצות   עם 
מתכונת מיוחדת ודפי עבודה 
לשכוח את  לא  לילד  שיעזרו 
החומר  לפרטים: 054-5940080

מדעית  כיתה  תלמידת 
מלמדת  הביניים  בחטיבת 
באנגלית  פרטים  שיעורים 
בית  לתלמידי  ומתמטיקה 
א'- כיתות  יסודי,  ספר 
בית  בשיעורי  עזרה   ו', 

לפרטים: 050-7443117 

בכיתה  מצטיינת  תלמידה 
סובלנית  רצינית  ח', 
מתמטיקה  לומדת  ומשקיעה, 
אילן,  בר  באוניברסיטת 
פרטיים  שיעורים  מלמדת 

לתלמידי א-ו 
לפרטים: 052-3397946

דרושים

צעירה  אלקטרוניקה  חברת 
ומתפתחת מחפשת עובדים:

ייצור  למחלקת  משרות  שתי 
 - בדיקות  למחלקת  וכן 
משרה מלאה תנאים מעולים  
העבודה בפ"ת קריית מטלון, 
פנו  לפרטים  גמישות   שעות 
Ramis@cella-v.com :במייל

דרוש/ה  חברתי  למלכ"ר 
כפונקציה  שכר  חשב/ת 
עובדים   450 כ-   יחידה עבור 

הרגל – יתרון, אפשרי כמשרה 
)80%( חלקית  או  מלאה 
בשעות  מלאה   גמישות 

אזור: תל אביב - יש לרשום את 
הנושא- בשורת  המשרה   שם 

לפרטים פנו במייל:
g . s h a ro n @ wa l l a . co m 

מקסים  תעסוקה  למרכז 
עובדים   9 המעסיק  בפ"ת 
דרושים  אוטיזם  בעלי 
לפעילות  חוגים  מדריכי 
שבועית   דו  או  שבועית 
 / אמנות   / מוזיקה  )מדריך 
טיפול בבעלי חיים( מוזמנים 
שיכנס  מקום  ולהכיר  לבוא 
חלקית  משרה  ללב,   אליכם 

לפרטים: 054-5441757

של  תקווה  פתח  לסניף 
דרוש/ה  תעשייתית  חברה 
שכר  + חשבונות   מנהל/ת 

חשבונות  כמנהל/ת  ניסיון   •
 עצמאי/ת עד המאזן - חובה!

כחשב/ת  ניסיון   •
)כ- עצמאי/ת  שכר 
חובה!  - עובדים(   70 

 sap בתכונות  שליטה   •

ושיקלולית - חובה! ימים א-ה 
7-8 שעות  

לפרטים: 050-6540073

מטפלת  דרושה  פרטי  לגן 
לחצי משרה בבוקר  
לפרטים: 050-7231080

בייביסיטר ומטפלות

עם  ומנוסה  אחראית   14 בת 
לשמור  מעוניינת  ילדים 
הגילאים   בכל  ילדים  על 

לפרטים: 050-8677010

מנוסה  תיכון,  תלמידת 
אחראית  ילדים,  עם  מאוד 
ועדינה, בעלת המלצות רבות 
מעוניינת לעשות בייביסיטר, 
קצרות                          בהתראות  זמינה 

לפרטים: מור – 054-5442297 

אחראית ומסורה עם המלצות 
לטפל  מעוניינת  חמות  
בתינוק או ילד בחודשי הקיץ  

לפרטים: 054-5769990

עסקים קטנים

מבשלת אוכל טעים לצהריים/
קיימת  כשר,  האוכל  לשבת  
או  צמחוני  לבשרי,  אפשרות 
 טבעוני  לפרטים: 052-8027082

פרישה,  ויועץ  פיננסי  מתכנן 
ביטוחי בריאות וסיעוד  בעל 
ניסיון של 35 שנה בשוק ההון  
אם אתם מחפשים יועץ בלתי 
העובד  ואובייקטיבי,  תלוי 
הינכם  החברות,  כל  עם 
בלתי  פגישה  לתאם  מוזמנים 
מחייבת וללא עלות  לפרטים: 
ישראל ויינברג – 050-3636680

שעורי נגינה

שיעורי גיטרה בפתח תקווה  
הרמות  בכל  לתלמידים 
למתקדמים   עד  ממתחילים 
פגישת היכרות ללא תשלום!! 

לפרטים: 054-5286110

(Co2 ,ארגו�, אלקטרודות)

אולג054-5596619

א.י. מסגרות
כל וגי עבודות
מגרות וריתו�

עבודות אלומיניום

shemi4@014.net.il | www.alum-shemi.co.il 

050-8587777

תיקון תריסים חשמליים
מקלחונים

חלונות אלומיניום "קליל"

אלום א. שמי בע"מ

׀ פקס: 03-9248520מפעל: רח' הרכב 14, א.ת. סגולה פ"ת ׀ טל': 03-9316268

בהנהלת שאול שמי
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שיבולת השרון  
מאפיית

חלות

רוגעלך
תפו"א

3 ב-20 ₪

ב-24.90 ₪

קפה

ב-7.00 ₪

מעל קילו
מוגבל ל-3 ק"ג ללקוח בקניה

המחיר
T.A -ל
בלבד

שעות פתיחה:
 א'-ה' 06:00-22:00  ימי שישי וערבי חג מ- 06:00 עד שעה וחצי לפני כניסת שבת

ויצמן 51 פינת העצמאות, כפר גנים ג'
טל': 03-9379131

עוגות יום הולדת

עוגות ועוגיות ללא סוכר

קישים

ג'חנון, כובנה

לחמים מכל הסוגים

לחמי מחמצת

פיצות אישיות

לחמניות
10 ב-12 ₪

כל המאפים
ב-37.90 ₪ 

לק"ג

מבחר מוצרים
ללא גלוטן

 לחמניות, פיתות, 
לחמים ועוגיות

 סמבוסקים, סנדוויצים

מבחר בקלאוות
מבחר בקלאוותטריות
טריות




