
ברוכים הבאים 
לקייטנה של 
סבתוש'

אלה שפי גם סבתא וגם 
פסיכולוגית באיגרת 
לסופר סבתא 
עמ' 36

תלמידי "אלימלך כנר" 
מפרגנים למשה השומר 
הפורש לגמלאות
עמ'  8

מופץ חינם בשכונות: כפר גנים, בת גנים ונווה עוז 
כפר גנים קיים גם במהדורה דיגיטלית

  www.kfarganim.co.il2018 יולי גיליון מס'  101  - 

צילום: אמיר בן חיים

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

 על מכשירי
יבואן רשמי במחירי מבצע הזולים ביותר!

 �+הטבה שווה מחכה לכ
בעמוד 23... 

מבצע מטורף

דדי)ה(
קול

קלוד דדיה הכוריאוגרף המצליח
ממציא את עצמו מחדש

"אחרי הפציעה קיבלתי את זה שלא אוכל 
לרקוד יותר לנצח", 

ועל האבהות המיוחדת לתאומות איה ואוריה, 
תלמידות ביה"ס "אלימלך כנר"

• שירן רובינשטיין | עמ' 18
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 

אורנית ארביב עורכת: 

עורכת משנה:   עינת אברהם 

צדוק בן משה  חברי מערכת: 
שירן רובינשטיין    

                   אילת שדה

עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 

אמיר בן חיים צלם: 

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

סולן הדפסות הדפסה: 

גיליון דיגיטלי: שוקי הראל | אקטיב דיזיין

 050-5332540 לרכישת מודעות: 

דבר העורכת

 כתבות

דדי)ה( קול       
שירן רובינשטיין                             עמ' 18

כוחו של התת מודע            
צדוק בן משה                                 עמ' 22

שפה אחת      
אורנית ארביב                                עמ' 27

פשטידה באהבה     
אילת שדה                                    עמ' 28

ביטוח תאונות אישיות לתלמיד       
מירב ג'יאן                                     עמ' 32

ברוכים הבאים לקייטנה של סבתוש'       
אלה שפי                                      עמ' 36

קורסי הקיץ של רועי     
רועי אטיאס                                   עמ' 38

מדורים

 4 עמ'  ומעדכן                יו"רה 
8 עמ'  חינוך                  מדור 
10 עמ'  כותבים              שגרירים 
12 עמ'  רפואית              קוסמטיקה 
12 עמ'  שלנו              ההמלצות  מדור 
14 עמ'  פלוס                הורים 
26 עמ'  ורד                  עם   DIY
26 עמ'  החודש                תושב 
30 עמ'  מצוין                  רואים 
34 עמ'  הנדל"ן                רזי 
28 גולדשטיין                 עמ'  המעדניה של 
40 עמ'  הגדולה                  והעיר  סטייל 
42 עמ'  מהבית                    יוצאים 
44 עמ'  מנצחת                    חמישייה 
46 עמ'  מודעות                    לוח 

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

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

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

לצפיה בגיליון הדיגיטלי
סרקו את הברקוד

בואו להיות חברים 
שלנו בפייסבוק

קוראים יקרים,
אני  מסביב  היטב  נתבונן  אם  בינינו   חיים  הם  על   גיבורי 
כוח  את  שמצאו  כאלו  מסביבנו   גם  כאלו  שנמצא  מבטיחה 
העל שלהם, והם בלי שנדע או נרגיש, מצילים נפשות  ממש 
כמו בקומיקס או בספר מצויר, הם מצילים ילד אחד, קשיש, 
בחורה במצוקה, אימא או עלם בודד  לגיבורי העל הללו יש 
חיי נצח, ולא רק על מדף הספרים או בקולנוע, יש להם חיי 
נצח בלבבות שהצילו  יש גיבורי על שרצים בשביל אחרים, 
כוח  נותנים  שפשוט  כאלו  ויש  לחייך  שגורמים  כאלו  יש 
להמשיך להילחם  כוכב כתבת השער שלנו, כוריאוגרף קלוד 
דדייה הוא גיבור על שכזה, הוא נגע בנשמות של ילדים שרק 
רצו לרקוד, הוא שם אותם בקדמת הבמה והציל את נשמתם  
אני מזמינה אתכם לקבל השראה ולמצוא את כוח העל שלכם, 
כי בין אם אתם מוכנים לזה או לא, יום אחד כל זה יגמר וזה 
לא משנה אם היית יפה או חכם, ערך ימיך ימדד בזכות מה 
אומץ,  כל מעשה של  חמלה,  והמשמעות שהותרת   החותם 
הקרבה שהעשיר, העצים או עודד אחרים לקחת ממך דוגמה  

היו טובים  

קריאה מהנה,

אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com

אורית צמח
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יריד מכירת חצר ה- 3
יריד מכירת חצר בקניון כפר גנים כבר הפך למסורת  החודש, 
ומגוון  שולחן  עם  והגיעו  נרשמו  והסביבה  השכונה  תושבי 
מוצרי יד שניה ומכרו ביריד להנאתם  מדריכת האומנות שלנו 
סדנה  ערכו  "הוביקס"  חנות  על  פעולה  בשיתוף  פרייס  ורד 
להכנת סליים ובקומה העליונה נערך אירוע יצירה לקטנטנים  
מדריך רכיבת אופנים וחבר וועד השכונה שלום עטר, המשיך 
במסורת מסירת אופנים לנזקקים "גלגל את זה הלאה" )במידה 
מוזמנים  אתם  עוד  להם  זקוקים  שאינכם  אופניים  לכם  ויש 
ליצור עמו קשר בכל עת 054-47010239(  קניון גנים נתן את 
הבמה לאירוע והתודה הגדולה מגיעה למנכ"לית הקניון, זהבית 
אבוחצרה עמר, וכן תודה מיוחדת למנהל "קרביץ", ניר היקר, 
אשר עיכב את יריד מכירת התיקים על מנת לאפשר הצבת 
דוכנים ליריד מכירת החצר  בסיום היריד נערכה הגרלה בקרב 
הרוכשים מתנת ועד השכונה ועיתון כפר גנים, שני תושבים 
בחנות  לקניות  אחד  כל  ש"ח   50 במתנת  זכו  בגורל  שעלו 

"סטימצקי"  
פיתוח השכונה

נושאים לטיפול מול "החברה לפיתוח"  החודש העלנו מספר 
ואני מצפה להתחלת טיפול בקרוב:

1  קירוי מעבר צמוד לבניינים ברחוב יוסף נקר 31-33
2  ריצוף מעבר צמוד לעמנואל זמיר 5

3  טיפול במעבר בכניסה לבניין ברחוב פסח קולר 4
4  התחלת עבודות בגינה הצמודה לרחוב נקאש 9-11-13-15

גוריון מרחוב יטקובסקי ועד  5  סיום עבודות המדרכה בבן 
רחוב היבנר

התנגדות  )למרות  גוריון  בן   – ביטקובסקי  הגינה  סיום    6
הקיימת שם(

תנועה
לבקשתי הוצב תמרור איסור כניסת רכב כבד לרחוב נקאש 
בשעות הלחץ  חשוב שיתוף פעולה של התושבים באמצעות 
התרעה במוקד על כניסת רכב כבד לרחוב, בניגוד לתמרור  

שאוכל  לי  והודיעו  אתם  דווחו  ידווחו,  שאחרים  תחשבו  אל 
לעקוב  

חתולי רחוב
לא  הילדים  בו  בשכונה  ילדים  לגן  להגיע  נזעקתי  לאחרונה 
יכלו לצאת לחצר עקב מספר החתולים ששהו בחצר הגן, כולל 
עמותה  והתערבות  ולילדים  להורים  הסברה  בעזרת  גורים  
וסירוס  עיקור  תקציבי  כי  עולה  מבדיקה  הסתדרו   הדברים 
וככל  ליעדם  הועברו  לא  המדינה,  מגופי  לעירייה  שהועברו 
הנראה החתולים לא עוקרו  כך שבעיר מסתובבים כ- 25,000 
הינו שלוש  וכשהממוצע לחתולה  לא מעוקרים   רחוב  חתולי 
ויגדלו, וכן חוסר שליטה  המלטות לשנה, המספרים רק ילכו 

במספרים ותמותה אכזרית ביותר של חתולים 
ישיבת מועצה

מזה תקופה שאני נמנע מלספר על הדברים הזוכים לאישור 
בישיבות מועצת העיר  אולם בישיבה האחרונה הדברים עברו 
 17 כמות  להקצות  בחרה  העירייה  בריא   היגיון  לכל  מעבר 
מנוהלות  אינן  כלל  שחלקן  פרטיות,  לעמותות  בעיר  שטחים 
כאן בעירנו  סה"כ העירייה מתקצבת תמיכות לכ- 200 עמותות 
שסכומן מגיע לעשרות מיליוני שקלים  באותה נשימה מקצה 
בסיכון  ולנוער  לשנה  ש"ח  אלף   20 רק  מהעיר  צה"ל  לחיילי 
רק 30 אלף ₪  המספרים מדברים בעד עצמם  כספי הארנונה 
שלנו ניתנים לאנשים שאינן מתגוררים בפתח-תקווה  במקום 
מעברים   – הפיתוח  ובכלל  המבנים  בעיר,  החינוך  את  לקדם 
את התקציבים לעמותות פרטיות וערים אחרות  לתדהמתי כל 

ישיבת מועצה נשברים שיאים חדשים 

לא משנה כמה ישיבות מועצה בעירייה או פגישות שונות מתקיימות במהלך השבוע, 
צדוק בן משה תמיד חוזר לעשייה בשכונה. על יריד מכירת החצר הקהילתי בקניון 

גנים, על גנים וחתולים, על פיתוח השכונה וגם קצת על מועצת העיר

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

השכונה שלי

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: 

בתמונה: חתולי רחוב לא מעוקרים בתמונה: תמרור איסור כניסת רכב כבד לרח' נקאש בשעות הלחץ
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שקוף 
שאוהבים אותי

בגן שלי יש 

מצלמות שעוזרות 

לאבאימא לראות 

אותי מחייך, גם 

מרחוק.

-sunshine- הגן הראשון בעיר שמשלב את 
השפה האנגלית כחלק מסדר היום.

זה המקום שלי:
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חינוך

הלימודים  שנת  סוף  את  ציינו  תקווה  פתח  חמ"ד  גני  גננות 
במרכז פסג"ה )מרכז לפיתוח סגלי הוראה( בשכונה בתערוכה 
פלייבק  תאטרון  של  המופע  לפני  רגע  השראה   מעוררת 
"הפרצוף האמיתי של גן הילדים", הציגו תשע גננות יוזמות 

ייחודיות שהובילו בגנן, באמצעות חדרי השראה  
לוגו  בליווי  ייחודי  בצבע  נצבע  ההשראה  מחדרי  חדר  כל 
ומגוונים:  שונים  בנושאים  תכנים  של  שפע  וכלל  מאפיין 
הגננת חני גוטליב - הגן אנ"י )אהוב, נחוץ, יכול(, הגננת שגית 

חוזקות-   - פריינד  מלכי  הגננת  לגן,  באה  -מוזה  רוזינקוביץ 
-פיוט  משולם  ומוריה  דהרי  רונית  הגננת  הדלי,  את  למלא 
אבות  ל"ט   – חינוכית  יוזמה  דדון  מיטל  הגננת  לגני,  בואי   –
איריס  הגננת  חלו"ם,  גן  -מודל  צדוק  יונית  הגננת  מלאכה, 
עוזרי - ספארי בגן, הגננות טליה שגיא וחני בר תקוה חקר 
בגן בשילוב יעדי החמ"ד  אין ספק שהטיול בין חדרי ההשראה 
חינוכיות  וליוזמות  להתחדשות  רצון  הגננות  בקרב  הצית 

והשאיר בהן טעם של עוד   

גננות החמ"ד  פתח תקווה חגגו מסיבת 
סיום קצת אחרת בניצוחה של המפקחת 

שרונה בן שושן

תוצרת בית - מסיבת סיום

• שגית רוזינקוביץ

טובי,  מורן  והסייעת  סניור  דליה  הגננת  של  "שחרור"  בגן 
השנה  לאורך  הילדים  למדו  שנים  עשר  כבר  יחד  שצועדות 
המסורת,  על  ישראל,  ועם  ישראל  ארץ  על  חווייתית  בצורה 
דוד  מגן  יצרו  החנוכה  בחג  וההיסטוריה   התרבות  המורשת, 
ענק ומואר לציון 70 שנות אור לישראל, לפני פסח הקימו בית 
קפה ישראלי- קפה "שחרור", שכל הכנסותיו נתרמו לעמותת 
"שמחה לילד", ביום הולדתה של הכנסת ביקרו בכנסת, והכירו 
היום,  ועד  הקמתה  טרום  המדינה  את  שהובילו  המנהיגים  את 
בהיכל  ביקרו  העצמאות  ביום  תפקידים   משחק  באמצעות 
המדינה  הכרזת  של  המקורית  ההקלטה  את  ושמעו  העצמאות 
בגן   ישראלי  פלאפל  דוכן  והקימו  גוריון,  בן  דוד  של  מפיו 

בטיול השנתי ביקרו ילדים במוזיאון צה"ל בלטרון שם שמעו 
על מלחמות ישראל 

שיאה של השנה עתירת פעילות הייתה במסיבת סיום מרגשת 
שלא השאירה עיניים יבשות  ילדים בני 5,6, המחיזו את תולדות 
עם  משובחים   עדות  ובריקודי  מורכבים  בטקסטים  המדינה 
הרצל חוזה המדינה ועם דוד בן גוריון, הילדים עברו בנקודות 
הזמן, המחיזו את העבר, טרום המדינה, שיקפו את ההווה והביעו 
כשהם  זאת  כל  ובנגינה   בשירה  בעתיד,  לשלום  הכמיהה  את 

לבושים בתלבושות ססגוניות  יישר כוח!

מסיבת הסיום של גן "שחרור" בסימן של יום 
הולדת 70 למדינה, היוותה שיא לפעילות 
שנתית ענפה בהובלת הגננת דליה סניור 

והסייעת מורן טובי

"מהולדת למולדת"

• שירן רובינשטיין

הילד שלך לא מממש את הפוטנציאל שלו?
מתקשה להתמודד עם מטלות בית הספר? קשיי קשב וריכוז?

אפשר לטפל בבעיה מהשורש
ללא צריכת טיפול תרופתי...

מטפלת בבעיות קשב וריכוז ומטפחת כישורי למידה 050-8949597

תשלום ללא ראשונה פגישה 
בואו להכרות והתאמת תוכנית אישית 

בהתאם לקשייו של הילד.

אפשר לטפל בבעיה מהשורש
ללא צריכת טיפול תרופתי...



www.kfarganim.co.il7עיתון כפר גנים  גיליון 101  יולי 2018 

 בעצמאות 5 חד‘, עורפית + יח‘ דיור

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

ביוסף נקר 5 חד‘, ק“ה מפוארת, 20 מ“ר מרפסתבמסקין 6 חד‘ + מחסן + מ.שמש/סוכה

בישראל יבין 6, ק“7 חדשה ומיידית

בדוד אבידן 4 חד‘, ק“ה + מחסן + נוף

בנקאש 6 חד‘, חדשה קו 8 מיידית!!

בעצמאות (עורפית) 5 חד‘, במזרח השכונה בדוד אבידן 4 חד‘, ק“ב + מחסן + חניהבעצמאות (עורפית) 5 חד‘ מערב השכונה

תיווך המושבה-המשרד המוביל
בלהה שמואלי-הסוכנת המובילה

במכירות בכפר גנים ג'
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תלמידי בית הספר 
"אלימלך כנר" פרגנו 

במחווה מרגשת למשה 
השומר שפורש השנה 

לגמלאות

שנערך  משפחתו,  בני  בנוכחות  "הפתעה"  במפגש 
ברכות  התלמידים  נציגי  העניקו  הספורט,  במגרש 
התרגש  מהמחווה  שהופתע  משה  למשה   אישיות 
הכלה  יכולת  בעל  נפלא  אדם  הוא  משה  מאוד  
מובנת מאליה  האהבה שכל  לזולת שאינה  ואהבה 
המקום  על  מעידה  עליו  מעריפים  ביה"ס  ילדי 
היחסים  טיב  ועל   הספר  בבית  שייחודי של משה 
בינו לבית התלמידים  "זכינו, למספר שנים, באיש 
הרבה  שנתן  משה  מהילדים   לו  שאכפת  מדהים 
מעבר למען ביה"ס והתלמידים" דברי רהב עוז, יו"ר 

הנהגת הורי בית הספר 

במכתב פרידה כתב משה לתלמידים:

תלמידים והורים יקרים!
טרם ניטשטשו עקבות צעדי משער בית הספר ואני כבר מתגעגע! 
פרשתי לגמלאות ברגשות מעורבים, מצד אחד אהבתי את תפקידי 
כמאבטח ואהבתי את התלמידים והמשפחות, מצד שני, עייפתי! 
המלא  הפעולה  שיתוף  את  נס  על  להעלות  ברצוני  זו  בהזדמנות 
היה  גלאי,  איריס  הגברת  הספר,  בית  מנהלת  לבין  ביני  והפורה 
לה אמון מלא בי  למסתכל מהצד, החושב: "יאללה זה עוד שומר/

מאבטח, נו   " אבל לא ההגדרה עושה את התפקיד, כי אם האדם 
שנקרא לדגל ועל זה נאמר: "לא ינום ולא ישן שומר ישראל", זו 

הייתה אחריות אדירה!
ילדכם  עם  ובהנאה  בשלום  זו  חופשה  עברו  אנא  ההורים,  ואתם 
העתיד  דור  הם   - ילדינו  לשלום  ודאגו  ובבטחה  טובה  בבריאות 

שלנו, כל ילד הינו יצירה, לכל הילדים מופת!

אוהב את כולכם, משה

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

בדיקה וצילומים ללא תשלוםכתר זרקוניה במחיר מיוחד: 2600 ₪לרגל פתיחת המרפאה

חינוך

• עינת אברהם וצדוק בן משה
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להערכת שווי נכס מקצועית התקשרו כעת
054-8192007

בדוד אבידן
דירת 5 חד' ק"4

משופצת מהיסוד! 
נוף! 2 חניות נפרדות

בחיים זכאי 
דירת 6 חד' ק"7

2 כניסות לדירה! יחידת 
מתבגר מלאה, מחסן, 2 חניות

בלעדי

בדוד אבידן 
דירת 4 חד' ק"5
מרווחת במיוחד, נוף פתוח, 

מחסן וחניה

בישראל עידוד
דירת 6 חד' ק"4

שקטה, יחידת מתבגר!
מיקום מעולה

בלעדי

בלעדי

מבינה אנשים. מוכרת בתים.

אילנית בניטה
סוכנת נדל"ן בכירה ומגשרת | מומחית לכפר גנים ונווה עוז

בלעדי
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בתמונה חיים רוט, רחל אמרני ותלמידי בי"ס לשגרירים

שגרירים כותבים

תובנות ממפגש שגרירים צעירים עם חיים 
יוזם  שואה.  ניצול  חברתי,  ויזם  כלכלן  רוט, 
שם"  יש  איש  "לכל  השמות  הנצחת  מפעל 
הישראלי  המרכז  של  מייסדם  ושם.  יד  של 
צ.א.ל.ה  ארגון  ושל  חברתי  צדק  לקידום 

"צוותי אזרחים לשיפור החברה" 

תלמידה  צעירה,  שגרירה  טוביס,  שקד 
מבריקה שערך ההתנדבות הוא נר לרגליה, 
המחויבות  שאלת  את  המוקד  על  מעלה 
החברתית בעקבות הרצאתו של חיים רוט 

ניצול שואה 

בשבוע האחרון לשנת הלימודים הגיע לבית הספר לשגרירים, מר 
חיים רוט להרצות ולאסוף דעת קהל בנוגע לתחום ההתנדבות 
לשגרירים  "חן"  הספר  בית  תלמידי  בארץ   הנוער  בני  בקרב 
צעירים לקחו חלק נרחב בדיון והביעו דעות שונות ומגוונות, 
אשר הצביעו על חשיבות הנושא התנדבות בארץ עבורם  הדיון 
התעמק בעיקר בשינוי התדמית של ההתנדבות בקרב בני הנוער 
והפיכת ההתנדבות להרגל טבעי של האדם, במקום למחויבות 

אישית אשר נתפסת כנטל על התלמידים 

תרמתי  אני  וגם  לפתרונות,  מגוונות  דרכים  הציעו  התלמידים 
את חלקי לדיון כשהצבעתי על כך שהתנדבות אמורה להיתפס 
בלעדיו  כשם שתלמידים משקיעים  תגיע  לא  כדבר שהצלחה 
ארץ  בדרך  להשקיע  צריכים  הם  כך  ואנגלית,  במתמטיקה 
חבריי  שהציגו  ההצעות  יתר  בין  בנוסף,  אמתית   והתנדבות 
בדיון, עלתה ההצעה להתאים התנדבויות לאופי המתנדב ולא 
מהשאלות  הדיון  בתום  מסוימים   בגבולות  תלמידים  לכלוא 
עלינו   - וברורה  חדה  אחת  תשובה  עלתה  רוט  למר  שהצגנו 
לשנות את מערכת ההוראה שלנו ולהפוך אותה למערכת חינוך 

אמתית שתכלול בתוכה שוויון של התנדבויות ולימודים כאחד.

או  חינוך  מערכת  באמת  היא  שלנו  החינוך  מערכת  "האם 
בעצם מערכת הוראה?" שאלה זו העלה בפנינו מר חיים רוט, 
אשר הגיע להרצות בבית הספר "חן" לשגרירים צעירים  חיים 
ושם,  יד  הנצחת השמות של  יוזם מפעל  ניצול שואה,  רוט, 
"לכל איש יש שם", וממייסדם של המרכז הישראלי לקידום 
איש  הקהילה,  למען  נוספים  רבים  גופים  ושל  חברתי  צדק 
משכמו ומעלה  הרצאתו הייתה בנושא ההתנדבות והתרומה 

של נתינה אישית לכלל, נושא שערכיו קרובים ללבי 

טקס  ספרי  בבית-  התקיים  הלימודים  שנת  סוף  לקראת 
חלוקת תעודות הצטיינות, טקס הערכה לתלמידים שהצטיינו 
החברתי   בתחום  מצטיינים  ולתלמידים  הלימודי  בתחום 
והיו  בלימודים  הצלחתם  על  תעודה  קיבלו  המצטיינים  רוב 
מאושרים  אני מבינה אותם, הם קצרו את הפירות על העבודה 
הקשה שלהם  המורים פרגנו וכל בית הספר הסתכל עליהם 
רב  היה  הכבוד  יותר,  גבוה  היה  שהממוצע  וככל  בהערצה, 
יותר  ומה עם אלו שקיבלו הצטיינות חברתית? אלו התקבלו 
כדבר מובן מאליו, אף אחד לא שיבח אותם או זרק אליהם 
איזו מילה טובה  ואני שואלת - האם באמת ממוצע הציונים 
שלנו הוא זה שמגדיר אותנו כאנשים טובים יותר? הוא זה 
המעטים  האם  הערצה?  מבטי  בשובל  אותנו  לזכות  שצריך 
דווקא  שמתנדבים בשביל החברה, שנותנים מעצמם לאחר, 

הם שווים פחות?

אני קיבלתי את שתי תעודות ההצטיינות, תעודת הצטיינות 
יתרה בלימודים ותעודת הצטיינות חברתית  הרגשתי גאווה 
ענקית והלכתי הביתה עם חיוך מרוח על הפרצוף  השקעתי 
בלימודים, הצלחתי במבחנים וקיבלתי את ההערכה המגיעה 
של  מהערכתם  נבעה  שלי  האמתית  ההתרגשות  אבל  לי, 
בזמני  למענם  מעצמי  ונתתי  בעבורם  שהתנדבתי  האנשים 
מקום  הוא  שלי  השני  הבית  הכל!  שווה  היה  זה  החופשי  
ההתנדבות המרכזי שלי, בית הספר "חן" לשגרירים צעירים, 
בו אנחנו מייצגים את המדינה שלנו בפורומים שונים בארץ 
ובעולם, מקבלים משלחות נוער ומנסים לשנות את תפיסות 

העולם המקובלות לגבי המדינה האהובה שלנו 

יום,  מדי  כהרגלי  הצעירים"  ל"שגרירים  השבוע  כשהגעתי 
הרצפה,  על  פרוס  ובוהק  חלק  אדום  שטיח  לגלות  נדהמתי 
רחל  הגברת  השטיח   מיועד  למי  מנהלת  רחל  את  שאלתי 
שמתנדבים  האנשים  אותם  כל  "בשביל  לי:  ענתה  אמרני, 
למען הקהילה"  השטיח האדום היה פרוס בשבילנו ובשביל 
ילמדו מהמתנדבים למען החברה  רוט שביקש שכולם  חיים 
"תעזרו להם לעזור, תפרגנו, תעריכו ואל תתביישו לומר מילה 

טובה. ואולי גם תקחו מהם דוגמה".

• אלירן בן יאיר, בן 15 
• שקד טוביס, בת 15 

שטיח אדום למתנדבים

מדור נוער
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 שעות פעילות

 07:00-17:00הגן פועל בין השעות 
 07:30-12:00בימי ו' וערבי חג בשעות 

 
 

 , 

 "אקדמיקט"
 פ"ת 19רח' לוי אשכול 

 :ילדכם שלנו ימצא גןב

 בית חם ואוהב 
 אוירה רגועה ונעימה 
 4 ארוחות מזינות ביום 
 פעילות חינוכית מגוונת 
 העשרה ותכניות גרייה חדשניות 
 פיקוח פדגוגי והדרכה שוטפת 
 יעוץ חינוכי התפתחותי 
 סביבה מתוכננת על פי צרכי הילד 

 

 :שלנו הצהרון
  לילדי גן וכיתות א'.מתאים 
 השעה חמישה ימים בשבוע, מסיום הלימודים ועד  

      17:00   
 בהתאם ללוח החופשות המקובל בגן: בחופשים 

 בבוקר 8:00 –מ   
 התנסות חווייתית 
 יצירה התנסות בחומרי  
 תכניות העשרהחוגים ו 
 טיפוח הרגלי למידה ועבודה 
 מיומנויות חברתיות ויחסי אנוש 
 בטחון ודימוי עצמי, בניית עצמאות 
 "תכנית "מגשרים צעירים 
 ...חום, אהבה והרבה כיף 
  
 

 :ולהרשמה ניתן לפנותלקבלת פרטים 
 050-8949597 – טלפוןל
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שנים   35 מזה  שמתמחה  בינלאומית,  חברה  היא  כריסטינה 
בפיתוח תכשירים קוסמטיים מקצועיים לטיפול במגוון מצבי 

עור וכוללת מספר סדרות טיפוליות ייעודיות 

CHRISTINA CLINICAL – מתמחה במתן פתרונות בהתאמה 
אישית לתמיכה מירבית בהליך רפואי ובתוצאותיו, ולשמירה 
פעולה  בשיתוף  נוצרה  היא  ורענן   צעיר  עור  מראה  על 
על  מבוססת  האסתטית,  הרפואה  מתחום  מומחים  עם  מלא 
ולה חמש סדרות  ורכיבים חדשניים,  טכנולוגיות מתקדמות 
רופאי  למטופל   אפקטיביים  פתרונות  המעניקות  טיפוליות 
משתמשים  האסתטית,  הרפואה  בתחום  שמתמחים  העור, 
ולא  פולשניים  טיפולים  שכוללות  רפואיות  בפרוצדורות 
בהן-   העור  הצערת  ולמען  בעור  טיפול  לצורך  פולשניים 
מילוי,  חומרי  עם  והזרקות  הבעה  קמטי  להחלקת  הזרקות 

פילינגים )קילופי עור( ושימוש במשחות אנטיביוטיות 

CHRISTINA CLINICAL נותנת מעטפת של תכשירים  סדרת 
מקצועיים להליך הרפואי- 

הכנה מוקדמת
… הנעת תהליכי חידוש העור וחיזוק המחסום העורי 

… מזעור חומרת הטראומה ושיפור יכולת הסבילות של המטופל 
שיקום 

… הקלה והרגעה מיידית של תופעות הלוואי 
… מזעור סיכונים וסיבוכים אפשריים 

… שיקום המחסום העורי וקיצור זמן ההחלמה 
… שיפור מרקם העור 

תמיכה ושימור תוצאות

… תמיכה ושמירה על תוצאות הטיפול הרפואי לאורך זמן 
… שיפור ניכר של מראה העור ושביעות רצון מקסימלית של 

המטופל  

אני מזמינה אותך להכיר את ד"ר אוקסנה, רופאת 
הקליניקה שלי, ואת הפרוצדורות הרפואיות הנעשות 

אצלנו, וליהנות מאבחון פנים ללא עלות כספית.

נעמי עזר קוסמטיקה רפואית 

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

CHRISTINA CLINICAL - תומכת בהליך 
הרפואי האסתטי ובתוצאותיו

כי כל טיפול צריך תמיכה...

דן חוזר מהגן ובפיו חדשות מרעישות, כל ילדי הגן יודעים מה הם רוצים להיות 
כשיהיו גדולים ורק הוא אינו מסוגל להחליט! אמא של דן החליטה להעניק לבנה 

את המקום להבין מה הוא רוצה, מה מתאים לו  
הספר מציג את נקודת מבטו של הילד, מתוך כוונה לחזק את ביטחונו העצמי 
והיפה  הצנועה  בדרכו  הספר  שלו   הבחירה  חופש  ואת  העצמאות  את  ולעודד 
מספק לילד ולהורה כלים להתמודדות בזמן משבר, קונפליקט וחוסר וודאות  הוא 
מעניק כלים לדיבוב ילדים לשיח מפרה: כיצד נותנים מקום לרגשות שמציפים 
אותם ולא מבטלים אותם, ואיך מסייעים לילד לפתור בעיה, והחשוב מכל איך 

יוצרים דיאלוג עם ילדים 

מחיר לצרכן: 49 ₪
לציון  בראשון  החוף  ערי  בקניון  ההוצאה  בחנות  הספרים,  חנויות  בכל  להשיג 

www.orion-books.co.il ובחנות המקוונת של ההוצאה

דן המדען
ספר ילדים קסום המעניק כלים להורים לדיבוב 

ילדיהם, דרך סיפורו של דן, שאינו מסוגל להחליט מה 
להיות שיגדל, צומח דיאלוג בין הורים לילדים. ספר 

שכדאי לכל הורה להכיר

דן המדען / מאת רינת מאירוביץ 
איורים: אינה קצב 

הוצאת הספרים "אוריון"

המלצהמדור המלצות
לספר

• קארין אהרון
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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

חה50
הנ

HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

מבצע
לחודש יולי!

על המוצר
השני

מבית חוה זינגבוים

%

*הזול מביניהם *אין כפל מבצעים 
*לא כולל PROPHECY וקרם הבהרה
WHITE & BRIGHT CREAM 
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עשרת הדיברות לקיץ שמח :)

מור
וש

ור 
גז

גזור ושמור

הזה, שילחו אותם לקחת פתק מהקופסא ולעשות מה שכתוב בו לעשות לבד, עם אח או אתכם  בכל פעם שתשמעו את המשפט פתקים עם פעילויות שונות בבית שהילדים יציעו שהם יכולים המשפט הזה הוא הכנת "קופסת שעמום"  לקופסא זו הכניסו 6. "משעמם לי"- הפתרון הנהדר ביותר להתמודד עם 
בעיקר עם המתבגרים, שיש זמן שמנוצל גם לפעילויות אחרות זמן מסכים ארוך יותר מאשר בשגרה אך עם זאת לשים לב, המסכים עולה בזמן החופש בכל הגילאים, בהחלט ניתן לאפשר 7. זמן מסכים- המשיכה למסכים היא ברורה ואין ספק שזמן 

מחוץ לגבולות המסך 
המסך, ולהעדיף נשנוש של פירות וירקות קיץ נהדרים על פני חשוב להקפיד על ארוחות מסודרות, להימנע מאכילה מול מול המסך בשילוב עם תזונה לא נכונה עלול להוביל להשמנה  8. שמירה על התזונה- חוסר פעילות ספורטיבית ורביצה 

חטיפים עתירי שומן ונתרן  
שפה חדשה, תרגלו מדיטציה או צאו להליכה בשעות הערב – שלא מצאתם לה זמן עד כה - לימדו לנגן יחד, לגלוש בים, בשגרה  נצלו את החופש לעשות פעילות מיוחדת עם הילדים וחוגים עם הילדים כך שכמעט ולא נותר זמן לפעילויות שאינן אנחנו מוצאים את עצמנו עסוקים ועמוסים בשלל משימות 9. תכננו פעילויות שהם מחוץ לשגרה- במהלך השנה 

בעיקר תהיו יצירתיים 
תכנון מראש ושיתוף שלהם יבטיח לכם חופשה מהנה עם החופשה בכיף ולתאם ציפיות ביניכם לפני היציאה לחופש  והיכן תלונו  מומלץ לחשוב יחד מה יעזור לכם לעבור את מהחופשה  בהחלט ניתן לתכנן יחד איפה תבלו, איפה תאכלו  הילדים בתכנון החופשה  כך תגרמו להם לחוש חלק משמעותי חופשה משפחתית בארץ או בחו"ל רצוי מאד לשתף את 10. יציאה לנופש- שתפו את הילדים-  אם אתם מתכננים 

מינימום עימותים 

*** מומלץ מאד לגזור ולתלות על המקרר! 
ניתן לנצל גם בתקופת החגים  חופשה מהנה, שמחה ובטוחה, שני 

שורדים את החופש בשמחה
אחד האתגרים המשמעותיים של הקיץ הישראלי הוא החופשה הארוכה של תלמידי הגנים 
ובתי הספר. רובנו חוששים שהילדים יבזבזו את זמנם ברביצה בלתי נגמרת מול המסך או 

חלילה ישתעממו... קבלו את עשרת הדיברות של שני אורפלי לקיץ שמח

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

הורים פלוס+

רוצים יחד עם סדר יום אשר יעניק להם את הביטחון לו לתקופת החופש אשר תעניק להם את המרחב אותו הם התנהגויות לא רצויות  רצוי מאד לייצר שיגרה חדשה ביטחון ולכן יציאה לחופש עלולה לערער אותם ולייצר שחופש אמור לייצג, אבל עבור הילדים שיגרה מקנה לכם הוא יצירת שיגרת חופש  זה אולי נשמע ההפך ממה 1. יצירת שגרה לחופש- אחד הטיפים שהכי יעזרו 
הם זקוקים 

לכן שימו לב שאתם מאפשרים גמישות אך לא מוותרים על התנהלות בטוחה ונעימה לכל המשפחה גם בזמן החופש  כן חשוב לשמור על גבולות מסוימים על מנת לאפשר מהגבולות שעליהם אתם מקפידים במהלך השנה  אך 2. שמירה על גבולות- רצוי ומומלץ לאפשר חריגה 
ערכים ועקרונות של המשפחה 

חיות, תרומה לחיילים בודדים, קשישים, ילדים עם צרכים החופשי על מנת לתרום לנזקקים, לאמץ התנדבות בעמותת יחד על פעילות במהלך החופש בה יוכלו להקדיש מזמנם זמן נהדר ללמד אותם את חדוות הנתינה  חשבו איתם 3. זמן נתינה- אם יש לכם ילדים גדולים החופש הוא 
מיוחדים ועוד  

תעזור בהשגת שיתוף הפעולה שלהם  בהחלט ניתן לשלוט - בהתאם לגיל כמובן  מעורבות שלהם בחלוקת התקציב פני השבועות ואף להעניק לכל ילד תקציב שבועי משלו הגדירו את התקציב המשפחתי לחופש, ניתן לחלק אותו על 4. הגדירו תקציב לחופש- במסגרת התכנון לחופש 
בהוצאות כשהתכנון נעשה מראש 

תכנון משותף ותיאום ביניכם ימנע חיכוכים  הפעילויות יחד איזה פעילויות ומתי על פני החופש תעשו אותם  לעשות יחד במהלך החופשה  רצוי לתאם ציפיות ולהחליט הילדים רשימת פעילויות מחוץ לבית שהייתם רוצים 5. רשימת פעילויות לחופש-  ניתן להכין יחד עם 
צריכות להתאים לתקציב שהגדרתם 
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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

 ביטקובסקי 5 חד' 
קומה 4 + מחסן צמוד + 2 חניות 

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

(ניתן להחזיר את החדר) 

למכירה הושכרלהשכרה

הושכר

ביטקובסקי 6 חד' 
קומה 2 + מחסן + 2 חניות

 

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

מרפסת 30 מ'
כניסה מיידית
₪ 2,380,000

4 חד' בבן גוריון 
קומה 5, מרפסת 25 מ'

 מחסן צמוד 

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

יחידת מתבגר בכניסה
כניסה: יולי 18

נמכרנמכר

6 חד' בנקש
קומה 6, מחסן צמוד

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

למכירהלמכירה

מבחר דירות
להשכרה

2018
4 - 6 חד'

6 חד' מיוחדת 
בקומה 3/4/5/7 

מחסן צמוד, 2 חניות, לובי 
מפואר, פיר אשפה, 3 מעליות 

מרפסת שמש גדולה 
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רותי ומאיר אסולין, בני זוג שתחום המעונות 
אינו זר להם, החליטו לחרוג מהקונצנזוס של 

גן רגיל, להביא להורים רשת ביטחון 
גן סאנשיין  ופתחו את  מסוג אחר 
הזוג,  בני  בעיר.  עוז  בנווה  השוכן 
ילדים  לשלושה  בעצמם  הורים 
רבות,  טלטלות  עברו  אשר 

ולהביא  די  לומר  החליטו 
להורים את בשורת השקט 

כפי  ממש   – הדרוש 
שרצו לעצמם. 

זה  עוסק  אסולין 
בתחום  כעשור 

ומשפחתו  המעונות 
מעונות  ברשת  מחזיקה 

הוא  הארץ.  רחבי  בכל  הפרוסה 
החליט לפרוץ גבולות ולהקים גן ייחודי במינו 
המבוסס על רשת ביטחון ענפה, כמו גם על 
כבר  תינוקות  יספגו  שאותה  אנגלית  לימודי 

מילדות.
גיל  ועד  חודשים   3 מגיל  ילדים  יתקבלו  לגן 
שלוש, והוריהם יוכלו לצפות בהם דרך מצלמות 
של  לסמרטפון  ישירות  המחוברות  אבטחה 

ההורים. 
"בראשית הדרך היה לנו ברור שחובה לדאוג 
לשקט ולביטחון של ההורים. אנחנו מאמינים 
שקיפות  מאפשר  מצלמות  עם  שקוף  שגן 
מלאה מול ההורים. כך מסביר אסולין, "פתחנו 
את גן סאנשיין מתוך מחשבה של הורה ולא 
של מנהל, כאשר השאלות ששאלתי את עצמי 
הן 'מה הייתי רוצה שיהיה לילדים שלי?'. כך גם 

נולד הצורך להכניס לימודי אנגלית, להפוך את 
הגן לשקוף ולבחור את הצוות המטפל בקפידה 
יתרה – ממש כפי שהייתי בוחר לילדים שלי". 

בית חמים בעיצוב אדריכלי מוקפד. חלל הגן 
 320 פני  על  פרוס  המבנה  במיוחד,  מרווח 
מטר בנוי, בן 3 קומות, מכיל מרחבי ענק והוא 
חדש חדש. המקום עוצב ברמת דיזיין גבוהה 
בטיחות  על  יתרה  הקפדה  תוך 
לגיל  האלמנטים  והתאמת 
הילדים. על העיצוב הופקדה 
המובילה  הפנים  מעצבת 
שירן אורן המתמחה 
ילדים,  גני  בעיצוב 
גם  בקיאה  והיא 
הבטיחות  בנושא 

בגנים ומעונות. 
משיפור  כחלק  אנגלית  לימודי 
היכולות הקוגניטיביות. מחקרים רבים שפורסמו 
בעולם מראים שוב ושוב כי התקופה הקריטית 
ללמוד שפה נוספת הוא בין גילאי 0 ל-6, כאשר 
ההשפעה הגדולה ביותר היא בשנה הראשונה 
לחייהם בין גיל 0 ל-1. "זו עוד סיבה שהחלטנו 
להכניס לימודי אנגלית כחלק משגרת היומיום 
לילדים  עוזר  האנגלית  השפה  בסיס  בגן. 
חשובות,  תכונות  לפתח  הראשונים  בשלבים 
כמו ביטחון עצמי, אחריות, ויכולות קוגניטיביות", 
להבטיח  נהדרת  דרך  עוד  זו  אסולין.  מסכם 

להורים גן עם ערך מוסף. 
גן סאנשיין ממוקם ברחוב הכורם 44 בשכונת 
נווה עוז בפתח תקווה )מקביל לרחוב דנמרק(. 
לפרטים והרשמה אפשר לחייג לצוות הגן << 

בשקט בשקט הגן שכולם חיכו לו נולד בעיר

מאת: אתי דאהן

זה מה שכל הורה   – ילד  יחס אימהי לכל  גן שקוף להורים, לימודי אנגלית, 

רוצה למצוא בגן של ילדיו. כאשר רוח סערה נושבת בחוץ, הביטחון התערער 

קמעה, זה הזמן לבחור גן המבוסס על בסיס איתן עוד בראשית דרכו.

072-3957200 לפרטים נוספים
התקשרו:
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Dr-bechor.co.il

אורתודונטית מומחית ד“ר נעמי בכור
ליישור שינים ולסתות

תלמידים!!! 
וחוזרים לכיתה עם חיוך מושלםהחופש הזה מיישרים את השיניים

צ‘ייייייז!!

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

קבע היום תור, ותתחיל לחייך:)

מרפאה אורתודונטית מקצועית 
ליישור שינים ולסתות, לילדים ולמבוגרים. 

מתן אבחנה רפואית מקצועית,
קביעת תוכנית טיפולים מדויקת,

מעקב וייעוץ ברמה הגבוהה ביותר
והכל מתוך שירות אדיב וגישה אמפטית 

לכל מטופל ומטופל. 

sh
av
sh
ev
et
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om
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העולות  מקסימות  תאומות  הן  התשע  בנות  ואוריה  איה 
יחד  בשכונה  גרות  הן  כנר",  "אלימלך  בביה"ס  ד'  לכיתה 
הרקדן   ,)49( דדיה  קלוד  של  הבנות  גם  והן  עדי  אימן  עם 
והכוריאוגרף המצליח, וכשהוא מדבר עליהן העיניים הכחולות 

הענקיות שלו נוצצות מאושר 
הבין  הוא  הקריירה,  והצלחה, בשיא  פרסום  לאחר שנים של 
שמשהו לעולם יהיה חסר אם לא יהיה אבא  אז הוא הכיר את 
עדי כשהוא רקד במופע של ריטה והיא הייתה מנהלת המופע 
והם מיד התחברו  היא הבינה שהוא רוצה להביא ילדים והם 
שנים של  ארבע  אחרי  קל,  היה  לא  זה  יחד   להביא  החליטו 
ניסיונות קשים וטיפולי הפריה כושלים, נולדו התאומות  "זה 
היה ערב יום העצמאות, אני הפקתי את המופע המרכזי של 
הן  בו  ביום  נזכר  הוא  להנחות",  אמור  הייתי  וגם  לוד  העיר 
לי ארבע  היו  הגנרלית,  "אחרי החזרה  לאוויר העולם,  הגיחו 
אחותה  לבדיקה   לנסוע  אמורה  שעדי  וידעתי  מנוחה  שעות 
היא  קיסרי   לניתוח  אותה  שמכניסים  לי  וסיפרה  התקשרה 
אותה  לילד  חייבים  והיו  שביעי,  חודש  בתחילת  רק  הייתה 
בגלל רעלת הריון  רצתי לבלינסון ובשנייה שנכנסתי נסגרה 
עליי הדלת, פספסתי בשניות  אחרי זה רצה לי בראש התמונה 
של שתי עגלות עם תינוקות שמריצים לפגייה  אחת במשקל 
קילו והשנייה קילו מאה  עדי הובהלה להתאוששות ואני רצתי 
לבמה בלוד להנחות את הטקס, עם שני צמידים של בית חולים 

על היד  כשהתחילו הזיקוקים טסתי בחזרה לבית החולים"  
לא נלחצת?

במשך  מושלם   בטחון  בנו  נסכו  והרופאים  האחיות  "לא  
חודש וחצי הגעתי פעמיים ביום לבלינסון, לקחתי את שתיהן 
וחיבקתי על החזה  ישר התחברתי אליהן  הרגשתי וואוו, כמו 

מלך העולם " 
להיות  "רצינו  בשוהם  יחד  גרו  הם  לחייהן  הראשונה  בשנה 
יחד באותה דירה, כדי שאתמוך בעדי וגם לא רציתי להיות 
אבא בשלט רחוק", ומזה שבע שנים שהבנות גרות יחד עם 
גר  עצמו  דדיה  שלה   למשפחה  קרוב  ג',  גנים  בכפר  אימן 
את  לבקר  כשמגיע  גם  מעט,  לא  לשכונה  ומגיע  אביב  בתל 
הקבוע  היום  זה  שלישי  )"ימי  אליו  אותן  לקחת  או  הבנות 
בבית  מופעים  מביים  כשהוא  וגם  לסירוגין"(,  וסופ"ש  שלי 
הספר  "בדרך כלל אני לוקח חלק בבימוי של טקס יום הזיכרון 
ויום העצמאות. אני מאוד אוהב את ביה"ס 'אלימלך כנר'. אני 
חושב שהמנהלת איריס גלאי עושה עבודה נפלאה, בפתיחות 
אני  כי  בעיקר,  ועוזר  נרתם  אני  לקופסה.  מחוץ  ובחשיבה 

מאמין בדרך שלה".  

אתה אבא מעורב?
"מאוד  אין יום שאנחנו לא מדברים  אני מקשיב להן, מייעץ, 
מחנך  חשוב לי להיות איתן ולהיות שם בשבילן  משתדל לא 
נוספות לפגוש בהן, אם למשל מצטלמת  לפספס הזדמנויות 
פרסומת באולפני פתח תקוה והבנות יכולות לבלות איתי שם 
אז אני לוקח אותן  חשוב לי שהן תחווינה כמה שיותר דברים 
על בשרן  חשוב לי שתגדלנה עם ערכים ודרך ארץ, לכן אני 
להן  להציב  גם  לי  חשוב  לצופים   הולכות  שהן  שמח  מאוד 
גבולות, אני מכיל ורגיש מאוד, אבל גם סמכותי וקשוח והן 
יודעות שאצלי אי אפשר לעשות מניפולציות  כשהן אצלי הן 
יודעות שהניידים סגורים  ומצד שני אני אבא שטותניק וצעיר 
הירקון,  בפארק  שיעורים  איתן  לעשות  מסוגל  אני  ברוחי, 
שנעשה  הצעתי  שעבר  בשבוע  בים   ערב  ארוחת  ולאכול 
שחייה לילית בים, הן חשבו שאני משוגע  זה כיף לחוות איתן 
להן  עושה  שאני  אומרות  הן  לפעמים  שגרתיים,  לא  דברים 
בושות כשאני קופץ על ספסלים ברחוב  ילדים משאירים בנו 
לשאוב  באמת  יודע  אתה  ואם  שמחה  זה  ילדים  החיות,  את 
את השמחה מהם תמות מאושר  חשוב לי שהן תקבלנה את 
כל תשומת הלב שלי  אחרי שיצאה קלטת הילדים שלי הרבה 
ילדים זיהו אותי וכשבאתי לקחת אותן מהגן ומביה"ס תמיד 
פנו אליי והתקהלו סביבי, וזה בלבל אותן אז קבענו שאקח 
העיניים  בגובה  להסתכל  צריך  הורה  השער   מליד  לא  אותן 
ולהבין מה יעשה את הילד מאושר  איה, שהיא שכפול שלי, 
היא טום בוי, אוהבת כדורסל, גי'ינסים ולובשת הרבה שחור  

אוריה היא ליידי, מתגנדרת "
הן נמשכות לריקוד?

רויטל  לסטודיו של  אותן  לרקוד  שלחנו  רוצות  לא  "שתיהן 
הן  כרגע  אבל  וג'אז,  הופ  היפ  ניסו  הן  בשכונה,  זבולונוב 
מטילות וטו, אולי בגללי  יש להן חוש קצב מדהים, אני רואה 
אותן במיוזיקלי  גם אני התחלתי לרקוד בגיל מאוחר, רק בגיל 
יותר מאוחר  אני בעד להנחיל  יבוא  זה  14 אז אולי גם להן 

אומנות לילדים  הן מציירות ומפסלות מדהים " 
מה העצה שלך לאנשים שרוצים להביא ילד בהורות משותפת?

כלכלית,  לזה  מוכן  אתה  אם  זה  על  וללכת  להחליט  "צריך 
נפשית, וגם הפרטנרית מוכנה לזה  לדעתי ולא חייבים לקבל 
חושב שצריכה  אני  נפיץ,  פה משהו  אומר  אני  ואולי  אותה, 
להיות דמות נשית שהיא אימא, בעיקר לבנות, זה חשוב שיש 
אימא בתמונה ולא רק דודה או סבתא  בסוף כיתה ב' כבר 
הרגשתי נבוך לקלח אותן  אולי אני מיושן ומסורתי אבל אני 
פונקציה  ממלאת  עדי  אימהית   דמות  שצריך  חושב  פשוט 

• שירן רובינשטיין

הרקדן והכוריאוגרף המצליח, קלוד דדיה, על האבהות 
המיוחדת לבנותיו איה ואוריה, על הפציעה שמונעת 

ממנו לרקוד, על הקריירה המגוונת ועל העצמת השונה 
"שימו ילדים עם עודף משקל, עם קשיים ועם חוסר 

ביטחון בשורה הראשונה, זה מציל נפשות."

דדי)ה( 
קול

צילום: אמיר בן חיים
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עם נינט

שיונל
עם דנה אינטרנ

עם אילן פלד

עם לינה מחול

עם חני נחמיאס

עם נדב גדג'

קלוד דדיה: 
"ריקוד זה אוויר לנשימה."

צילום: רונן אקרמן

צילומים מהאלבום הפרטי

מאוד חשובה בתא המשפחתי והיא גם מאוד נשית 
ואימהית  מצד שני צריך גם אבא  יש אימהות חד 
הוריות שהן גם האימא וגם האבא וכל הכבוד להן  
מה  שיעשה  אחד  וכל  שלנו  בדרך  בחרנו  אנחנו 

שטוב לו"   
 9 9 9

ופרפקציוניסט  צבעוני  כשופט  לנו  זכור  דדיה 
בתכנית "רוקדים עם כוכבים", במשך שש עונות  
הוא הצליח להגיע לפסגות עם עשייה ענפה כרקדן, 
כוריאוגרף ומנהל אומנותי של אומנים רבים: דנה 
יזהר  כזמר(,  )גם   – שימחעס  אוף  אינטרנשיונל, 
כהן, שרית חדד, ריטה, ליאל קולט, היי פייב, אמיר 
פיי גוטמן ז"ל, רינת גבאי, ריטה, מיכל אמדורסקי, 
ועוד  הוא  גילה אלמגור, ציפי שביט  צביקה פיק, 
מצליחים  זמר  ומחזות  בימתיות  הפקות  על  חתום 
מיוזיקל"  סקול  "היי  "שלגיה",  לו",  "מרי  כגון 
ועוד   רבות  פרסומות  ועל  המכוער"  ו"הברווזון 
ומוסיקה  למחול  באקדמיה  לימודיו  את  החל  הוא 
בניו  השתלם  מכן  ולאחר  רובין,  ע"ש  בירושלים 
יורק במרכז "theater dance center"  רקד ושיחק 
לצד  פסטר,  אורי  של  בבימויו  "גריז"  במחזמר 
צביקה הדר, אקי אבני וסי היימן, "עד היום אילנית 

לוי מספרת שהיא הגיעה לגריז כדי לראות אותי" 
מורה  היה  לריקוד,  ספר  בתי  שלושה  הקים  הוא 
לריקוד בבתי ספר יודעים ומכללות שונות בארץ, 
וגם בנה לעריית לוד את להקות המחול והתנועה 
שונים  בפסטיבלים  והמדינה  העיר  את  יצגו  אשר 
בארץ ובחו"ל וזכה להביא לעיר גביעים וברית עם 

ערים תאומות  
אינטרנשיונל,  דנה  עם  כשהופיע  כשנתיים,  לפני 
לבמה   בריצה  בדרכו  המדרגות  בגרם  מעד  הוא 
את  וסיים  שעתיים  במשך  רקד  הכאב  למרות 
בכמה  שמדובר  הבינו  מכן  לאחר  ההופעה  
וגם  רוקד  לא  הוא  מאז  בצוואר   לו  שזזו  חוליות 
כוריאוגרפיה הוא ממעט לעשות ונאלץ לסגור את 
בתי הספר לריקוד  עד היום הוא בטיפולים רבים 
וייתכן ויידרש לניתוח  אבל חוץ מהחששות, בעיקר 
לפרנסה, זה לא שבר אותו והוא למד להמציא את 
אומנותי  בניהול  מתמקד  הוא  היום  מחדש   עצמו 
ובייעוץ אומנותי לאומנים- קואצ'ינג )איך לעמוד 
על במה, איך להתראיין, דיקציה, איך ליצור באז( 
מוזיקליים   ומופעים  וגם בבימוי של מופעי מחול 
הוא הולך לביים את המופע החדש של עדן בן זקן  
הוא מנהלה האישי של לינה מחול )עוד שבוע אמור 
לנסוע לווגאס לצלם קליפ איתה ועם און רפאלי(, 
ובנוסף מביים פרסומות  בדיוק סיים את הפרסומת 
לתמי 4 עם עדי חבשוש ועובד על פרסומת לערוץ 

חדש בטלוויזיה  
הוא מנסה להתגבר על המגבלות הפיזיות ומעסיק 
הכוריאוגרפיה  את  שיוצרים  צעירים  כוריאוגרפים 
לרומניה  נסע  חודשים  ארבעה  לפני  בונה   שהוא 
לעשות כוריאוגרפיה לזמר ישראלי ששר שם בקדם 
והיא  מילולית  שלו  לרקדנית  העביר  אירוויזיון, 

יצקה מזה את התנועות פיזית 
כמה זמן לא תוכל לרקוד?

יותר   לרקוד  אוכל  שלא  זה  את  וקיבלתי  "לנצח  
כושר,  בחדר  להיות  עליי  נאסר  הקרובה  בתקופה 
אני  כלשהי   פעילות  לעשות  אופניים,  על  לרכוב 
הטיפולים  כל  את  ועושה  מניתוח  להימנע  מנסה 

שצריך "

הרי  הספר?  בתי  את  לסגור  נמנע  בלתי  היה  זה 
העסקת מורים.

"כשבאו לבית הספר רצו ללמוד גם אצלי  זה גם 
כוריאוגרף של  קשה רק להסתכל מהצד  כשאתה 
כיסא,  על  לשבת  יכול  אתה  מקצועיים,  רקדנים 
גם  אולי  ילדים   עם  שונה  זה  יבינו   והם  להסביר 

מיציתי "
עבדת הרבה עם ילדים?

את  שלהם,  הכנות  את  ילדים   אוהב  מאוד  "אני 
הם  העתיד   צופן  מה  יודעים  לא  הם  התמימות, 
חיים בעולם מלא דמיון, ויש להם אהבה טוטאלית  
יודע  אתה  אותך,  ומחבק  לשיעור  נכנס  כשילד 
בראשוניות   יפה  משהו  יש  לשיעור   חיכה  שהוא 
כשעבדתי עם ילדים לקחתי את הקו מחשבה שלהם 
ויצרתי דרכם  באיזשהו שלב איבדתי את היופי של 
למשל  רעיונות   קיבלתי  מהם  ודווקא  הראשוניות 
ילד שעושה טעות בתנועה ומביא משהו אחר וזה 
יפה ואמיתי  אני עובד קבוע "בארץ נהדרת" ועם 
תנועות  לשם  ולוקח  פוליאקוב  ויעל  פלד  אילן 
שיכולים  הילדים,  מעולם  ורעיונות  נאיביות 

להתפרש בהומור וחינניות" 

לאהוב את עצמך
דדיה גם הוציא ספר ילדים מקסים שזכה לשבחים 
ואהדה בשם 'לילי החיפושית', סיפורה של חיפושית 
שלומדת לאהוב את עצמה כפי שנולדה עם הצבע 
שלה  "זה ספר ילדים שגם מלמד צבעים וגם מלמד 
לאהוב את עצמך  הוא נכתב בהשראה של הבנות 
וגם  צבעים  למדו  הן  אותו  שכתבתי  שבזמן  שלי 
הוציא  הוא  בנוסף  עצמן "  את  שתאהבנה  רציתי 
די-וי-די משלו "לרקוד עם קלוד", המיועד לילדים 
הריקוד  יסודות  את  שמלמד  לרקוד-  החולמים 
ג'ודו  ללמוד  שרוצה  דני,  של  סיפורו  את  ומספר 
ונקלע במקרה לסטודיו של דדיה  מריקוד לריקוד 
ההתנגדות שלו פוחתת, עד שהוא מוצא את עצמו 
רוקד להנאתו "הילד הזה מחפש חוג אבל מוכן כל 
חוג חוץ מריקוד כי זה לבנות  אסף אשתר, שכתב 
איתי את הקלטת ומופיעה בה, כל פעם מסביר לו 
שכל חוג שהוא רוצה מתחבר בסוף לריקוד  קישרנו 

את הריקוד לכל דבר "
מה  לעשות  על  שמדברים  שלך,  והספר  די  וי  הדי 
שאתה אוהב, מעלים את השאלה המתבקשת לגביך. 

זה דומה לך? היית בילי אליוט כזה?
כל המאבק  בילי אליוט עם  כמו  הייתי ממש  "לא 
עברתי  לרקוד   כדי  לעבור  צריך  שהיה  האישי 
שאני  מה  זה  שריקוד  שהבנתי  עד  חוגים  הרבה 
ריקוד  מאליו   מובן  היה  לא  זה  כן,  אבל  אוהב  
עניין אותי, אבל גם אני חשבתי שזה קצת סיסי  
הייתי  כושר,  עם  ילד  מלהיות  רחוק  בכלל  הייתי 
די שמנמן  גדלתי בלוד, סיימתי בית ספר מדהים 
בשם "ביאליק", קיבלתי ממנו ערכים ולא פעם אני 
ופיסול  ציור  בחוג  הייתי  ההיא   מתגעגע לתקופה 
וקרטה ובמקהלת בית ספר, ילד מאוד חברותי וגם 
קצת היפראקטיבי  אבא שלי עבד הרבה שעות כדי 
לא להחסיר מאתנו כלום, אז רוב היום הייתי רק עם 
אימא שלי וסבתא  בסוף כיתה ח' עבדתי במתנ"ס 
בציבור  שירה  ערב  היה  הבית   לאב  כעוזר  בלוד 
והופיעה גם להקת המחול העירונית של לוד  הייתה 
שם ילדה יפה בשם שרית רובינשטיין שהציעה לי 
לבוא לרקוד בלהקה והצטרפתי  עד היום אני בקשר 
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והתחלתי  מאחרים  יותר  גמיש  שאני  גיליתי  בעצם  ואז  איתה  
להתמכר לזה "

ואיך הסביבה שלך קיבלה את זה?
היו  במקביל,  אדריכלות  ולמדתי  לרקוד  "התחלתי 

חריג   נחשבתי  לא  אז  בלהקה  בנים  הרבה  דווקא 
לכל  הגיעו  שלי  וההורים  תמכה  מאוד  שלי  אימא 
בהתחלה  קל  היה  לא  שלי  לאבא  אמנם  ההופעות  
לקבל את זה שהבן שלו רקדן, אבל אני ידעתי שאם 

 - זאת  ועשיתי  טוב  הכי  להיות  ארצה  רקדן,  אהיה 
אוהב  טלה,  מזל  בן  תחרותי,  מאוד  אני  סולן   נהייתי 

להיות ראשון ומאוד מקורי" 
עד כמה חשוב לך המסר של ילד שונה שיקבלו אותו 

כמו שהוא?
"הרבה פעמים קיבלתי טלפון מאימא שחששה 
לרשום את הבת שלה לריקוד, כי היא מלאה  
שאלתי אותה: "יש לה רגליים? היא יכולה 
אותה?"  להביא  לא  למה  אז  אותן?  להזיז 
שלוש  לפני  זה   את  ממצה  מאוד  הספר 

שנים עזרתי לחברה לפתוח סטודיו בגן יבנה, 
בעיית  עם  מופנמת  מאוד  ילדה  אליי  הגיעה 

יעתיקו  שמורים  שאשמח  שיטה,  לי  יש  משקל  
אותה- לעצור את השיעור ולבקש ממנה להדגים  וזה 

ייראה לה מוזר אבל תסביר לה שזה פשוט, כי היא עושה את 
זה הכי טוב  מותר לי לשקר קצת כדי להציל נשמה  הילדה הזו 
פורחת מאז ומופיעה ורוקדת כמו שד  לקבל ממנה ומאימא שלה 

נשיקה וחיבוק בסוף השנה היה שווה המון "
וילד שרוצה להיות רקדן, מה תמליץ לו?

3 שנים קיבלתי הודעה בפייסבוק מאימא  "שידבר איתי  לפני 
שהבן שלה רוקד והוא הפסיק, כי מציקים לו בכיתה ומרביצים 
לו  ביקשתי לבוא לביה"ס  נסעתי לעין חרוד והעברתי הרצאה 
בעצם  למה  סיפרתי  בסוף  ורק  עצמי  על  וסיפרתי  שעה  של 
הגעתי  מהרגע הזה זה השתנה  הוא הפך להיות מקובל  הבאתי 
איתי גם צלמים, כי חשבנו בהתחלה לתעד את זה כי היה נראה 
לי שהילד ירקיע לשחקים  בסוף ההרצאה נעמד ילד אחר ואמר 
שגם לו מציקים וגם הוא רוצה לרקוד. ירדו לי דמעות מול שכבה 
אנחנו  היום  ועד  הקדשה  עם  פסל  לי  שלחה  המשפחה  שלמה. 
מקצועיים  רקדנים  מנטור.  לו  למצוא  צריך  כזה  ילד  כל  בקשר. 
ישמחו לזה. אבל היום יש פתיחות יותר גדולה לבנים שרוקדים."

רוקדים עם כוכבים
דדיה הבין שהוא בוחר בריקוד כמקצוע כבר בגיל 16 כשהתחיל 
ערב  מחול  מופע  הייתה  החותמת  בלוד   צעירות  להקות  ללמד 
שכולו יצירות שלו ואז הבין שהוא גם נהנה מזה וגם טוב בזה  
מאז כמעט 35 שנה שלא הפסיק לרקוד וליצור  העמיד דורות של 

רקדנים צעירים 
מה זה ריקוד בשבילך?

זה  לקום בבוקר,  זו הסיבה  לנשימה,  האוויר  זה  חיים,  דרך  "זו 
גוף  לבטא  ויכולת  בו  להשתחרר  מקום  זה  החלום   את  לחיות 
לו  שיש  מי  לכל  ממליץ  ואני  הביטחון  את  מעלה  ריקוד  ונפש  
חוסר בטחון או הפרעת קשב שילך ללמוד ריקוד. ואם מורה טוב 
מזהה כאלה ילדים או למשל עם עודף משקל שישים אותם בשורה 
ראשונה וזה ישנה להם את החיים. זה מציל עולמות. אני אוהב את 

ההופעה, לשמוע מחיאות כפיים זה עונג."
התכנית "רוקדים עם כוכבים" הפכה אותך למפורסם בין ליל. 

ועבדתי  הבימה  של  הבית  כוריאוגרף  הייתי  תקופה  "באותה 
ובתוכניות הטלוויזיה  ריטה, שרית חדד  דנה אינטרנשיונל,  עם 
של דודו טופז ודן שילון  פנו אליי שאעשה אודישן ונבחרתי 
מאוד  מטלטלת   תקופה  הייתה  זו  השופטים   מארבעת  לאחד 

נהניתי, גיליתי בה אנשים נפלאים ומוכשרים וקיבלתי אהבה 
למקצועיות  ומתייחסים  לומר  מה  לי  שיש  הרגשתי  מאנשים, 
שלי  אך החשיפה לא עשתה לי טוב  נבהלתי ממנה  אני 
בן אדם של טרנינג וטי שירט, ופתאום כל הפפראצי 
הזה  זה סגר אותי  דנה אינטרנשיונל עזרה לי להבין 
הפרטיות,  על  מוותר  אתה  נחשף,  שאתה  שברגע 
וצריך לצפות לתגובות מכל הסוגים  עדיין זוכרים 
לנדב  דעתו.  על  שעמד  שופט  הייתי  מאז,  אותי 
ללכת  לא  המלצתי  שלי  טוב  חבר  שהוא  אבוקסיס 
 3 הציון  את  לו  ונתתי  הלך  זאת  בכל  הוא  לתכנית, 
לעבוד  הפסיקו  אומנים  איתי.  דיבר  לא  הוא  שנתיים   –
בגלל  הכול  וחברים שלהם.  איתי, כאלה שהשתתפו 

ציונים שנתתי".
ולא המשכת לשנה השביעית.

של  מן  יס  להיות  הסכמתי  לא  "עזבתי  
ההפקה" 

יש לך חברים מהתעשייה?
ובעצם  מהתעשייה  חברים  המון  לי  "יש 
להסתובב   אוהב  לא  אני  אחד   אף  לי  אין 
אוהב  אני  עבודה   של  איש  אני  בהשקות, 
להיות חבר של אומנים בזמן העבודה אח"כ אני 
צריך את השקט וגם הם  אני משקיע את הזמן הפנוי 
ואוהב,  חבר  שאני  מעט  לא  יש  אבל  המשפחתי   בתא  שלי 
אורנה דץ ודנה אינטרנשיונל, ישי לפידות, ניקול ראידמן, חנה 

לסלאו ואילן פלד  ויש עוד לא מעט "
יש פחד בתחום התחרותי הזה שיתקעו לך סכינים?

סבלנות  פחות  אגו,  יותר  יש  והיום  סובבו   וגם  "תקעו 
וסובלנות  שכל אימא תדע לפני שהיא שולחת את הילד או 
הילדה שלה להיכנס לעולם שבפרסום יש המון כעסים, המון 
אתה  בילדים   לפגוע  שעלולים  רוח,  מצבי  והמון  אינטריגות 

יכול להיות למעלה ויום לאחר מכן להיות למטה " 
מהיכן הגיע השם קלוד? 

"קלוד זה על שם סבי מצד אמי שהוא נוצרי גיור, הוא היה 
בלגיון הצרפתי ונלחם בנאצים  זה הקשר הקטן שלי לשואה  
לבן  כזיכרון  מיכאל,  השם  את  גם  הוספתי  שנים  כמה  לפני 
אחיה של סבתי, שנפטר במלחמת יום כיפור ואהבתי אותו"  

מה עומד על הפרק מבחינה מקצועית ואישית?

לשכוח"-  ולא  "לרקוד  שלי  בפרויקט  להמשיך  רוצה  "אני 
פרויקט שייסדתי לפני שנתיים שמתעסק ביצירות שמספרות 
את סיפורי ניצולי השואה  בכל שנה אני בוחר להקות מכל 
הארץ שהן מעלות יצירות לפי סיפורים  ובכל שנה מתקיים 
הלהקות   מופיעות  בו  הבינ"ל  השואה  ביום  בשוהם  מופע 
השנה תהיה הופעה שלישית וכנראה שגם גופים ממשלתיים 
שאני  ריאליטי  הדוקו  שהסדרה  מקווה  אני  חסות   לזה  יתנו 
כותב תצא לפועל  אני במגעים עם כל מיני גופים ורק יכול 
לומר שזה קשור, לא תופתעי, בריקוד   כמו כן הספר השני 
שכתבתי אמור לצאת אחרי החגים ויש עוד ספר שלישי בקנה, 
שמחכה לעריכה לשונית ומתעסק בהפרעות קשב  חשוב לי 
לעשות פרויקטים שאני מאמין בהם  אני לא עושה פסטיגל, 
רצו אותי במשך שנים, אבל אני לא מאמין במותג הזה  ובכלל 
במקום ליצור דברים מקוריים ישראליים אנחנו מביאים תוכן 
מחו"ל, למה לא ליצור מחזות זמר ישראלים מקוריים? למה לא 
לעשות בחנוכה את סיפורי החנוכה? תנו ערך מוסף לילדים 
שיצאו ממופע ויזכרו ערך משמעותי עם מוסר השכל  וברמה 
 cost האישית אני חולם לעשות לעצמי חופש של חצי שנה
to cost עם קראוון  אני גם רוצה לחזור לכושר, להיות אבא 
בריא וצעיר לבנות שלי ולחוות איתן כל יום חוויות  חשוב לי 

להמשיך להוות דוגמה לבנות שלי "

המשך מעמוד 19 <

אוריה עם עדי חבשוש )עם אבא בעבודה(

דדיה עם חנה לסלאו . שופט ב"רוקדים עם כוכבים"
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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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הייתה  שנה  לפני  עד  לשלושה,  ואם  נשואה  וינר,  רקפת 
היה חסר     הייטקיסטית שכירה בחברה משגשת אבל משהו 
"הרגשתי שזה כבר לא בשבילי, חיפשתי משהו אחר, משהו 
שיגרום לי סיפוק, משהו שאעשה בשמחה מהלב  רציתי לקום 
בכיף לעבודה בבוקר, לא היה לי שמץ של מושג מהו הדבר 

הזה" 
אז מה עושים בכזו פרשת דרכים?

"התחלתי במסע עם עצמי, חקרתי, קראתי, התעניינתי, הלכתי 
הגעתי  דבר  של  בסופו  )קווצינג'(   אימון  למדתי  לסדנאות, 
מהו  גיליתי  לב  בסדנה  אריאן  של  חלומות  הגשמת  לסדנת 
רוצה  התוודעתי  החלום הפנימי שלי, מה הנפש שלי באמת 
לשיטה מדהימה שעוזרת לאנשים להתגבר על החסמים שלהם  
אחרי הסדנה, התחלתי טיפולים בבית "אריאן לב", טיפולים 

שממש הקפיצו אותי"  
אז מה היה החלום שלך? 

"החלום שלי הפך ליעוד שלי  לסייע לאנשים נוספים להגיע 
ללמוד  עצמם  החלטתי  את  ולהגשים  שלהם  הפנימי  לאושר 
את השיטה ולטפל לפיה  היום אני מטפלת מוסמכת ומטפלת 

במטופלים רבים"  
מה בדיוק השיטה הזו?

אריאן  שנה    15 מ  למעלה  כבר  קיימת  לב"  "אריאן  "שיטת 
נולדו  שחלקם  המודע,  בתת  הנמצאים  קודים  שישנם  גילתה 
קובעים  אלו  קודים  השנים   במהלך  נרכשו  וחלקם  אתנו 
תמונת  את  וקובעים  אותנו  הסובב  לעולם  התייחסותנו  את 
המציאות שאנו רואים  מחקרים מראים שכ- 95% מרצונותינו, 
שלנו   המודע  מתת  מגיעים  שלנו  ומהמציאות  משאיפותינו 
התחברות לתת המודע וטיפול באותם קודים, שהם אמונות/

פרשנויות, יטפל באופן אמיתי ומדויק בבעיה שלנו ויאפשר 
אושר  של  חיים  והגבלות,  ממחסומים  חופשיים  חיים  לחיות 
שלכם  הפנימי  היהלום  את  לגלות  ניתן  כך  אישית   ועוצמה 
הוודאית  כשיטה  עצמה  את  הוכיחה  השיטה  אתכם   ובעצם 
ביותר לשליטה בתת המודע  היא מאפשרת להיכנס אל הרמה 
הלא מודעת של תת המודע, ולמצוא במדויק את הרובד החוסם 

ולתכנת את האדם לחיים שרצה לעצמו" 
באיזה בעיות למשל את מטפלת?

כישלון  תחושת  יחסים,  במערכות  בעיות  בחיים,  "תקיעות 
הקריירה,  בקידום  תקיעות  עיסקית,  הצלחה  סיפוק,  וחוסר 
באמצעות  שונות   בריאות  בעיות  השמנה,  כרונית,  רווקות 
טיפולים אנחנו יוצאים למסע פנימי חווייתיי של גילוי מחודש, 

ואודות  אודות עצמם  לידע חסר תקדים  נחשפים  המטופלים 
הכוח האין סופי של תת המודע שלהם ביצירת עולמם הפנימי 

והמציאות"  
ספרי לי על מקרה שטיפלת?

"הייתה לי מטופלת שסיפרה לי שכל מה שהיא נוגעת בו היא 
אליי  הגיעה  היא  לה,  קורה  זה  למה  הבינה  לא  היא  הורסת, 
בייאוש מוחלט  היא איבדה את האמון בעצמה  חוויות החיים 
שממחזרות את עצמן ללא שליטה הוציאו אותה מאיזון והחלו 
להציף אותה  היא סיפרה לי שמאז שהיא מכירה את עצמה, 
היא לא מצליחה לשמור על שום דבר שקשור אליה בכל רבדי 
נפגמים   או  נהרסים  תמיד   - שלה  האישיים  החפצים  חייה  
הטלפון  נסדקה    – לאחרונה  שקנתה  והיפה  החדשה  השידה 
הנייד – נשבר  את החולצה האהובה שלה - היא קרעה בטעות 
למשל  בחייה  נוספים  ברבדים  להתבונן  אותה  כיוונתי  ועוד  
בזוגיות שלה, גם שם היא סיפרה לי שמאוד נפגעה מבן זוגה 
היא  נפגעת,  שהיא  מרוב  ולפעמים,  ביניהם,  שניהלו  בשיחה 
שגורם  מה  שליטה,  ללא  שלהם  בקשר  בחזרה  לפגוע  נוטה 
לה לתחושה של פחדים וחוסר איזון  היא מאפרת מקצועית 
וידועה באיכות עבודותיה  אז שאלתי אותה על העסק, ואמרה 
שכנראה שגם שם יש לה נטייה לפגוע ולהיפגע  היא סיפרה 
שמאוד קשה לה לעמוד בזמנים ושהיא הרבה פעמים מאחרת 
ללקוחה או מבטלת פגישה בדקה התשעים, אך כיוון שמאוד 
ונשכח   נסלח  זה  לרוב   - שלה  העבודה  ואת  אותה  אוהבים 
היא  הלקוחות   במספר  ירידה  יש  האחרון  בזמן  זאת,  למרות 
הבינה שגם בעסק שלה היא פוגעת והייתה ממש חסרת אונים"  

אז איך טיפלת בה?
"הסברתי לה שבתת-מודע שלה צרובה ההתניה: אהבה שווה 
פגיעה, ובשביל לשחרר התניה זו ולהפוך אותה לאהבה שווה 
התת-מודע  של  עמוק  לרובד  לרדת  צריכים  וקבלה,  ביטחון 
לאירוע  הגענו  הטיפולי  בתהליך  נצרב   זה  היכן  ולראות 
והרגישה  אמה  ברחם  עובר  עצמה  את  ראתה  היא  הראשון  
להורים שלה את  הורסת  רצוי, שהיא  בזמן לא  הגיעה  שהיא 
התוכניות וממש פוגעת בהם בעצם קיומה  מאז ועד היום היא 
בתת- שלה  שבתפיסה  משום  ולהיפגע,  לפגוע  מפסיקה  לא 

ונפגעת  אחרי שחרור ההתניה, היא חזרה  מודע היא פוגעת 
למסלול חיים בטוח ושלם" 

רקפת וינר הייטקיסטית מצליחה, גילתה 
את הייעוד שלה ופתחה מרכז לעוררות 

האושר הפנימי באמצעות התת מודע. 
מזמינה את כולם למסע מאושר

כוחו של התת מודע 
במרכז "בית אריאן לב" 

החדש

• צדוק בן משה

 ליצירת קשר: רקפת וינר נייד 050-6699748

המרכז נמצא ברחוב אורלוב 77 פתח תקווה, קומה 1
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  Samsung S9 Plus 128GB
₪ 3,749.00

Samsung S9 128GB
₪ 3,349.00

₪ 3,649 ₪ 3,649 ₪ 3,199 ₪ 3,199 

Samsung J7 PRO 64GB
₪ 1,399.00

Samsung J7 Core 32GB
₪ 1,049.00

₪ 1,299 ₪ 1,299 ₪ 990 ₪ 990 

Samsung A8 plus
₪ 2,299.00

Samsung A8
₪ 1,999.00

₪ 2,099 ₪ 2,099 ₪ 1,849 ₪ 1,849 

 

65info@upphone.co.il 2 1700-700-811

 one touch מטען מהיר לרכב + זרוע לרכב איכותית
עם אחריות ל- 12 חודשים

 

 
במקום 199 ₪ 
ב- 109 ₪ הטבה

   מיוחדת ! 
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הכירו את עו"ד שחר זמלר. בן 39 גדל והתחנך בגבעתיים 
ולפני 12 שנה עבר לפתח תקווה, תחילה לשכונת אם המושבות, 
לליאת,  נשוי  הוא  דקלים   בנווה  משפחתו  עם  מתגורר  וכיום 
עובדת בנק, ואב לליאן בת 5 וטומי בן שנתיים  הקשר שלו לבית 
המשפט החל בהיותו נער בן 17  הוא וחבריו בנו חדר כושר במקלט 
הבניין בו התגוררו, סכסוך בין השכנים הביא לכך שנכנסו למקלט 
ושברו להם את הציוד, מערכות סטריאו, משקולות ועוד  לאחר 
שתיקן את הציוד, הגיש תביעה ל"בית משפט לתביעות קטנות" 
בתל-אביב  השופטת שיבחה אותו על כתב התביעה שלו ונתנה 
את ירית הפתיחה לקריירה שלו  בהמשך מספר זמלר "רכבתי על 
אופנוע, אנשים היו פוגעים בי ולא מוכנים לשלם  הייתי תובע 

אותם ב"תביעות קטנות" בעצמי וזוכה  שוב ושוב "
ואיתור  בזיהוי  טוב  ממש  שהוא  זמלר  הבין  התמחות  בתקופת 
במשחק  שנפצע  תובע  מול  בתיק  טיפל  הוא  הקטנים   הפרטים 
שהפציעה  להוכיח  ניסה  הוא  הביטוח   חברת  את  ותבע  כדורגל 
ומצא  הרפואיים  המסמכים  את  לעומק  חקר  משמעותית,  אינה 
שלאחר הפציעה במשחק, התלונן התובע על כאבים שהוא חש 
תוך כדי אימון באגרוף תאילנדי  ומיד הוכיח שאדם עם הפציעה 
חמורה כפי שהצהיר, לא היה מתאמן באגרוף תאילנדי    התביעה 
כמובן הסתיימה  הוא פחות התחבר לדרך, אך הבין את היכולות 
הייחודיות הטמונות בו  ובסיום ההתמחות יצא עו"ד זמלר לדרך 
עצמאית  הוא בחר לא לייצג חברות ביטוח, אלא בעיקר אנשים 
פרטיים וחברות ליסינג  בשנת 2010 הוא פתח את המשרד בקרית 

מטלון יחד עם אביו ואחיו, המשפטנים  
כשהוא מספר לי על העבודה בתיקי תאונות דרכים ונזקי גוף אני 
שומעת עו"ד מקצועי שמבין היטב את רזי המקצוע, אך הניצוץ 
בעיניו מתגלה לי דווקא כאשר הוא מתאר מקרים שאינם בשגרה  
ומחנה  בבניין  גרה  "שאת  ממני,  מבקש  הוא  לעצמך"  "תדמייני 
בחניון הבניין ליד אדם שבכל פעם שהוא פותח את דלת המכונית 
שלו, הוא פוגע בכוונה במכונית שלך, את מבקשת שיפסיק והוא 
לא מפסיק וכתוצאה מכך את מוכרת את מכוניתך מתחת למחירון 
שלה"  האישה הזו, בת 80 המתגוררת לבדה בפתח תקווה, ילדיה 
מתגוררים בארה"ב, קנתה רכב חדש וגם אז המשיך אותו השכן 
במעשיו  היא פנתה לוועד הבית וביקשה צילומי מצלמות אבטחה, 
למשטרה  פנתה  היא  היטב,  צילמו  לא  שהמצלמות  טענו  והם 
ממש  כבר  היא  עבריין   של  סוג  הוא  כי  התיק,  את  סגרו  והם 
רצתה להרים ידיים ואז ראתה את מודעת הפרסום בעיתון "אם 
וליבי  אליי  הגיעה  "היא  מזלה   את  לנסות  והחליטה  המושבות" 
ומאבקים בגילה! היא  יצא אליה, אישה מרשימה, כמה מאמצים 
אפילו מילאה טפסים להגשה ל"תביעות קטנות", אך התייאשה  
מיד אמרתי לה שאקח את המקרה  זה המקום בו אני מרגיש שאני 
הוא  כזה  להם  תיק  מועיל  לא  אחד  שאף  לאנשים  להועיל  יכול 
תיק "פרו בונו" ללא תמורה. שלחתי שמאי לביתה, שהעריך את 
גובה הנזק ותבענו את השכן. האושר בפניה והמילים שאמרה לי 
"לא ידעתי שאנשים כמוך עוד קיימים" מילאו את ליבי, בשביל זה 

למדתי עריכת דין".
מה הכי חשוב לך שידעו לגביך?

"מעולם לא הקלתי ראש בתפקיד שלי, כל עבודה שאני לוקח על 
יכול, כי בעיניי  עצמי אעשה אותה על הצד הטוב ביותר שאני 

"כשהייתי  זאת "  מוכיח  שקיבלתי  הצל"ש  החשוב   הוא  האדם 
חייל בסדיר", משתף עו"ד זמלר, "שירתי בחצור כטכנאי כסאות 
מפלט  בשירות הקבע הייתי קצין מדור ומדריך מקפלי מצנחים 
לעיתים  לבצע  יש  מצנחים,  מקפלים  כאשר  בתל-אביב   בקריה, 
בדיקה שנתית, זוהי בדיקה שאורכת כמה שעות ומצריכה השקעה  
השנתית  בדיקתו  את  ביצעו  שלא  במצנח,  פגם  מצאתי  פעמיים 
כפי שצריך ובעצם קיפלו אותו "בליינד", על עיוור, ללא בדיקה  
בשתי הפעמים היו חתומים על המצנח אותו חייל ואותו הקצין 
מבסיס אחר ובעצם מציאת הפגם הצלתי טייס ממוות  מפקד חיל 
האוויר בחר לתת לי צל"ש בנושא זה  וכזה אני בעצם, מתבונן 
לעומק, לא נותן לדברים לעבור מתחת ידי ללא בדיקה מעמיקה  
אני קורא את האותיות הקטנות ומוצא את כל הפרצות במסמכים 

או בחומר שמולי "
אילו תיקים לא תיקח?

"לא אקח על עצמי תיקים בהם, לדעתי, לא מגיע ללקוח לזכות  
אני מוסרי ומוכן לתת את כל כולי למקרים בהם אני מאמין  אם 
אני רואה שהתיק בעייתי ולא אוכל לטפל בו, לא אקח אותו  כן 
אקח אליי תיקים של אנשים שלא היה להם למי ללכת, שעורכי דין 
אחרים לא הסכימו לייצגם  אני לא מפחד מעבודה קשה ומאמין 
מספקת  תמורה  כל  בהם  שאין  תיקים  גם  אקח  הלקוח   בצדקת 
ואלחם מלחמה ארוכה למענם, אם אני מרגיש שהצדק לא נעשה  
התסכול הוא שאפשר להיכנס לאולם משפט מסוים ולקבל תוצאה 
אחת ובמקביל להיכנס לאולם משפט שונה ולקבל תוצאה שנייה"  

מקרה יוצא דופן שאתה זוכר?
תלוש  לעצמו  מוציא  אשר  בע"מ,  חברה  אירועים,  אולם  "בעל 
משכורת החליק במטבח וקיבל 20% נכות  הוא פנה קודם לשני 
לו סיכוי  לו שאין  משרדי עורכי הדין מהגדולים בארץ, שאמרו 
ותבעתי  התיק  את  עצמי  על  לקחתי  התיק   את  לו  והחזירו 
עובדיו  לביטחון  דאג  לא  שהמקום  בטענה  הביטוח  חברת  את 
בעבודתם  בעצם בעל האולם תבע את עצמו שהתרשל  זוהי אכן 

תאונת עבודה לכל דבר ועניין וזכינו במשפט "
תחביבים?

"בזמני הפנוי אני אוהב להיות עם הילדים, לטייל עם המשפחה 
ולצאת  בטלוויזיה  בסרטים  לצפות  לקולנוע,  ללכת  בארץ, 
את  מרכיב  הייתי  אופנוע,  על  רכבתי  הילדים,  לפני  למסעדות  
ליאת והיינו מטיילים ברכבי הארץ  ההפסקה מזה היא זמנית  מאז 
שאני זוכר את עצמי יש לי אהבה לאופנועים  אני זוכר את אבא 
ותערוכות  דווידסון   יש הארלי  ואימא שלי על האופנוע  לאבא 

אופנועים ואופנועי שטח היו תמיד חלק מסביבתי הטבעית" 
מהן תוכניותיך לעתיד?

"אני מקווה להמשיך בתיקים משותפים של מספר עו"ד שחוברים 
יחד לעשייה משותפת  זה מעשיר אותי ומגביר את היצירתיות  
ומבחינת העבודה שלי הפרטנית, אני בוחר להישאר כאן  המשרד 
נעים, אני מרוויח את לחמי עבור משפחתי  אני אוהב להיות אדון 
לעצמי, ליהנות מחופש, ליהנות מהחיים ברמה טובה  להיות מול 
האדם ולא מול התיק  לצד העבודה השוטפת בגין תאונות דרכים 
ונזקי גוף, אני אוהב לעבוד עם אנשים ורוצה שכל אדם שיש לו 
בעיה והוא לא מצליח למצוא לה מענה ייגש אליי  אני אקח את 

התיק ויחד נצליח!"

כבר נער תבע שחר ב"תביעות קטנות" בגין מקרים שאירעו לו וזכה במשפטים. כיום עו"ד 
זמלר, בעל היכולת לאתר במדויק את האותיות הקטנות והקריטיות, מצליח מאוד ואף 

מתרגש במקרים המיוחדים

תושב החודש

"רואה את האדם ולא את התיק המשפטי"

• עינת אברהם

עו"ד שחר זמלר
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השנה חגג מקצוע "הפרעות בתקשורת" בישראל 50 
שנות מקצועיות וקלינאי התקשורת ציינו זאת בשבוע 

הפרעות בתקשורת, כאשר כמעט במקביל הם גם 
שבתו לראשונה יחד עם יתר המקצועות הפארא-

רפואיים. בחזית המאבק עומדים שני תושבי שכונת 
כפר גנים- ד"ר אסנת סגל, ראש אגודת קלינאי 

התקשורת ומיכאל פינקלשטיין, חבר הוועד המנהל 
ויו"ר ועדת המדיה באגודה   

שפה אחת

לתור  המייגעת  ההמתנה  את  מכירים  בוודאי  לילדים  הורים 
השפתי  בעיכוב  האינטנסיבי  הטיפול  ואת  תקשורת,  לקלינאי 
ובדיבור המשובש והחמוד של העוללים  מהעבר השני של התור 
קשה   שעובדים  מקצועיים  תקשורת  קלינאי  עומדים  המיוחל 
בראש אגודת קלינאי התקשורת עומדת תושבת השכונה ד"ר 
הועד  חבר  פינקלשטיין,  וממיכאל  ממנה  שמענו  סגל   אסנת 
המנהל ויו"ר ועדת המדיה באגודה, תושב השכונה אף הוא, על 

המקצוע ועל המאבק שהם מובילים 
במה מטפלים קלינאי התקשורת מלבד עיכוב שפתי אצל ילדים?

כולל  שלנו  התחום  אך  לכך,  מודעים  אינם  "אנשים  מיכאל: 
קשיי  פה,  תפקודי  היגוי,  שיבושי  שפה,  קשיי  רבים:  היבטים 
ושיקום  אבחון  גמגום,  שטף-  הפרעות  קול,  בעיות  בליעה, 
קשת  מכל  נרחבת  באוכלוסייה  מטפלים  אנחנו  השמיעה  
של  בתוצאות  וגם  אורגניות  התפתחותיות,  בבעיות  הגילאים, 
פגיעות ראש  כמו-כן, יש שמתמחים באוכלוסיות מיוחדות כמו 

הקשת האוטיסטית, עיכוב התפתחותי ועוד 
מה היה המסר של שבוע הפרעות בתקשורת?

ההפרעות  לשבוע  עיקריות  מטרות  שתי  "קיימות  אסנת: 
הציבורית  המודעות  את  לעורר  היא  הראשונה  בתקשורת- 
לתחומי העיסוק הרבים בהם עוסקים קלינאי תקשורת, והשנייה 
היא העצמת תחושת השייכות והזהות המקצועית אצל קלינאי 
התקשורת  יש לציין שהגבנו לקולות השטח, שביקשו מאתנו 

לקיים אירוע כזה" 
איך ציינתם את השבוע הזה?

השונים  בחוגים  שהורגשה  גדולה,  חגיגה  הייתה  "זאת  אסנת: 
בארץ בהם נלמד מקצוע ההפרעות בתקשורת, בבתי החולים, 
כמו-  רבות  יוזמות  היו  עצמאיות   וביוזמות  החולים  בקופות 
חופשיות  הרצאות  לעובדים,  בחינם  סינון-שמיעה  בדיקות 
בתחומי העיסוק שלנו, פרסומים של עובדות, "טיפים" בתחומים 

שונים, חלוקת "צ'ופרים" ועוד" 
את  להרצאה  אירחו  וב"סורוקה"  "הרצפלד"  "בביה"ח  מיכאל: 
ליקוי שפתי  אייל פלד, ששיתף על התמודדותו עם אפאזיה- 
הרצאות  ניתנו  "מאיר"  חולים  בבית  ראש   מפגיעה  כתוצאה 
שהסבירו כיצד להקריא ספרים לילדים ואיך להתאימם לגילאים 
נושא  הוסיפו מסגרת  רבים  קלינאי תקשורת  בנוסף,  השונים  

חגיגית לתמונה האישית שלהם בפייסבוק" 
בפייסבוק,  הפרופיל  תמונות  סביב  מסגרת  שאותה  לב  שמתי 
הוחלפה למסגרת המקדמת את המאבק של המקצועות הפארא-

רפואיים.
מיכאל: "באופן מקרי יצא שהאירועים התרחשו ברצף, ונעזרנו 
קלינאי  הנראות   את  לקדם  כדי  הפייסבוק  בפלטפורמת 
הממשלתיים  בבתי-החולים  הבריאות  במערכת  התקשורת 

בעיסוק,  מרפאים  עם  יחד  ימים,  ארבעה  שבתו  וב"כללית" 
ביצירה  ומטפלים  גנטיים  יועצים  תזונאים,  פיזיותרפיסטים, 
ובאומנות  השביתה נבעה מעומס עבודה בלתי סביר, שנגרם 
שמיעה  לבדיקת  התור  מועד  למשל,  בתקנים   חמור  ממחסור 
ילד או לאבחון בהתפתחות הילד, עלול להיקבע לעיתים  של 
על  קריטית  לכך השפעה  להיות  עלולה  קדימה!  לשנה שלמה 
ועל שיקומו בהמשך  תנאי ההעסקה הקשים  התפתחות הילד 
גורמים לכך שהרבה אנשים טובים בוחרים לעזוב את מקומות 

התעסוקה האלה לטובת השוק הפרטי" 
ספרו לנו קצת על פעילותה של האגודה

קלינאי  של  המקצועי  הבית  את  מהווה  "האגודה  אסנת: 
התקשורת  אנחנו מקיימים באופן קבוע השתלמויות, סדנאות, 
כנסים וימי-עיון, בהובלת אנשים מהשורה הראשונה בתחומם 
לקלינאים  השתלמויות  לקיום  דואגים  אנו  ומהעולם   מהארץ 
ניירות  ומציגים  כותבים  אנחנו  בנוסף,  ובפריפריה   במרכז 
כדי  היתר  בין  שונים,  מקצועיים  להיבטים  באשר  עמדה 
שמקבלי החלטות כמו משרד הבריאות והחינוך יוכלו להיעזר 
בהם בבניית התייחסותם המקצועית  אנו מייצגים את מקצוע 
ומשתתפים  השונות  הכנסת  בוועדות  בתקשורת  ההפרעות 
בוועדה המייעצת לשר הבריאות  מעבר לכך, אנחנו מוציאים 
לאור כתב עת מקצועי ומנהלים מנוע חיפוש למציאת קלינאי 
תקשורת עבור הקהל הרחב  ועדת האתיקה שלנו ניסחה קוד 
אתי מוביל בתחומו ודנה ובסוגיות אתיות ופעילויות מגוונות 
הכי  להיות  ימשיכו  המקצוע  שאנשי  דואגים  באגודה  נוספות  

טובים ומקצועיים" 
מיכאל: "לאחרונה גם ציינו את קבלת תו "מידות" לאפקטיביות, 
יודעים  כבר  שאנחנו  למה  רשמי  אישור  מהווה  שלמעשה 
ארגונית  לתרבות  ומחויבת  בשקיפות  פועלת  שהעמותה   –
המעניקה חשיבות רבה לתכנון, למדידה, להתמקדות בתוצאות 

ולשיפור מתמיד" 
לסיכום, ספרו לנו על החוויה האישית שלכם בכפר-גנים

רוב-שנותיי   את  כאן  וביליתי  פה  וגדלתי  "נולדתי  מיכאל: 
נהנה ממה  אך  הימים שהיו פה פרדסי תפוזים,  זוכר את  אני 
שהשכונה הפכה להיות, בזכות המרקם האנושי המגוון, שמראה 

כיצד חילונים ודתיים יכולים לחיות יחדיו באחווה" 
תקוה  בפתח  גרה  אני  בילינסון   חולים  בבית  "נולדתי  אסנת: 
כבר עשרים וחמש שנים, מתוכן בחמש עשרה השנים האחרונות 
בחוגים  והשתתפו  הספר  בבתי  כאן  למדו  ילדיי  גנים   בכפר 
שהופך  ומה  נהדרת,  עיר  היא  תקוה  פתח  בעיניי  העירוניים  
למיקרו  אותה  שהופך  האוכלוסייה  מגוון  היא  לכזו  אותה 
שלה  והדחף  רבגוניותה  על  הישראלית  החברה  של  קוסמוס 

להתפתח ולהתקדם" 

• אורנית ארביב
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זה התחיל בפוסט קצר בפייסבוק  דורית בר שלום משכונת 
החליטה  ואפייה,  בישול  שאוהבת  אישה  עוז,  נווה 
לחלוק את הידע עם חברות בקהילת השוות של פתח 
תקווה  היא לא ציפתה למבול הפניות אליה    היא 
פתחה סדנה אחר סדנה, ותגובות המשתתפות רק 
גם  נוספות   סדנאות  לפתיחת  לבקשות  מובילות 
כמו  כן,  לפני  דורית  את  הכרתי  לא  זכיתי!  אני 
רובן הגדול של הנשים שהיא פתחה בפניהן את 
ביתה החם  האישה המקסימה הזאת למדה אותנו 
לנו  נתנה  המושקעות,  הכנת הפשטידות  רזי  את 
ורק  המטבח,  ואת  הכלים  את  חופשי  לה  ללכלך 
חייכה בשביעות רצון ופרגנה כשהצלחנו וכשנהנינו 

לטעום ממאפיה  
כל  וללא  באהבה  עשתה  זאת  כל  שאת  ציינתי  כבר 

תמורה כספית? 
אז דורית, הרשי לנו לפרגן לך ובגדול! 

"אין שום סיבה שנשים נוספות לא תדענה לאפות כך"

ללא סריגה, בקלי קלות ובמהירות, מעוצבת וייחודית, 
צבעונית ומדליקה, הסלסלה שתשדרג לכן כל פינה 

וכל מתנה במהירות ובלי הרבה מאמץ

פשטידה באהבה

• אילת שדה

פוסט בפייסבוק

ורד פרייס

הוראות הכנה:
1.  חממו את אקדח הדבק החם עד שהנוזל בתוכו נמס 

2.  קחו את החבל והניחו עליו את הדבק החם  

עגול  בסיס  ליצירת  עד  )ראו בתמונה(  לגלגל  3.  התחילו 
בקוטר של הסלסלה שתרצו 

4.  המשיכו עם המשכיות החבל אך בהדבקה לכיוון הגובה 
)כמו בתמונה( 

5.  הניחו דבק חם על הסיבוב האחרון והחיצוני של החבל 

של  הסיבוב  אותו  על  המשיכו  הגובה  את  ליצור  כדי    .6
החבל והניחו דבק, כך גם על הסיבוב השני, השלישי    

העשירי עד לגובה שתרצו 

רצועות  שתי  לחתוך  אפשר  המראה  ולהשלמת  לסיום     .7
חבל קצרות ולהדביק לצידיי הסלסלה כידיות 

בהצלחה ויצירה מהנה !
ורד פרייס - חוגי יצירה ועוד... • טל'. 050-8544540 

 www.facebook.com/veredcake

סלסלת חבל 

החומרים: 
⋅ חבל עובי בינוני,  באורך של גודל הסלסלה שתבחרו 

⋅ אקדח דבק חם וסטיקים )הכמות בהתאם לגודל הסלסלה 
שתבחרו(



www.kfarganim.co.il29עיתון כפר גנים  גיליון 101  יולי 2018 

31
/7

/2
01

8 
עד

ך 
ש

נמ
ע 

בצ
המ

* 
ה.

וח
לק

 ל
חת

 א
בה

הט
 ל

בל
מוג

*

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 ₪

ניתן להשיג
אצלי בקליניקה

את הקרם 
המהפכני

PROPHECY  2

 PME קוסמטיקאית

קליניקה לקוסמטיקה מתקדמת
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החופש הגדול משמח את הילדים אך מאתגר עבורנו, ההורים  
חלק  בגן  או  הספר  בבית  לומדים  שהילדים  רגילים  היינו  אם 
להעביר את  דרכים אחרות  למצוא  צריך  מהיום, עכשיו  נכבד 
הזמן  חלקנו יוצאים לבלות עם הילדים בבריכה ובים, אחרים 

נוסעים לטיולים בארץ או בחו"ל והיתר מעדיפים 
דווקא פעילויות בבית  הדבר החשוב ביותר 

ליהנות, אבל  כמובן  הוא  הגדול  בחופש 
הקיץ  עונת  שבמשך  לב  לשים  יש 

החמה אנחנו שומרים על העיניים 

המובן מאליו הוא כמובן להרכיב 
משקפי שמש בטיולים או בבילוי 
משקפי  יש  כיום  ובבריכה   בים 
שמש יפהפיים גם לילדים קטנים, 
עיניהם  על  להגן  שניתן  כך 

ליצור משקפי  גם  הרגישות  אפשר 
שמש אופטיים מכל מסגרת משקפיים 

הנדרש  המספר  בעלות  עדשות  בעזרת 
שגם חוסמות קרינת UV  ודאו שהמשקפיים 

קרינת  לחסימת  תקן  תו  בעלי  הם  רוכשים  שאתם 
שאינן  כהות  עדשות  העיניים   את  תסכנו  דווקא  אחרת   ,UV
חוסמות את הקרינה המזיקה גורמות להרחבת האישונים בעת 
ההרכבה, כך שיותר קרינה חודרת לתוך העין ופוגעת בה  ניתן 
גם להשתמש במשקפות שחייה אופטיות שמגנות מפני קרינת 

השמש, הכוללות עדשות עם מספר מתאים 

לא רק השמש עשויה להזיק לעיניים, אלא גם פעילויות בתוך 
הבית  רבים מעדיפים להעסיק את הילדים בעזרת הטלוויזיה, 
הטלפונים או הטאבלטים  למעשה, למרבית המשפחות בישראל 
משפחות  ל-4% 83  בבית:  שונים  מסוגים  מסכים  מעט  לא  יש 
נייד  מטלפון  יותר  יש  ל-3% 60  בבית,  מחשב  יש  בישראל 
אחד, ל-1% 52 יש טאבלט )על פי סקירת הלמ"ס בשנת 2016(  

כשהמכשירים האלה כל כך זמינים, מאוד נוח להשתמש בהם 
צפייה  באמצעות  להיות  יכול  זה  הילדים   את  להעסיק  כדי 
בסדרות בטלוויזיה ובסרטונים ביוטיוב או באמצעות משחקים 
שונים בטלפון ובטאבלט  עם זאת, צריך לזכור שיש לכך גם 

מחיר בהיבט הפגיעה בראייה 

כחול,  אור  פולטים  המסכים  סוגי  כל 
הצבעים  מספקטרום  חלק  שהוא 
שהאור  משום  רואים   שכולנו 
הכחול בעל אורך גל קצר, יש לו 
קרינה,  של  יותר  גבוהה  אנרגיה 
ולכן חשיפה ממושכת למכשירים 
מלאכותי  כחול  אור  שפולטים 
הראייה  על  מאוד  מעמיסה 
ועשויה לפגוע בעין  האור הכחול 
מנגנון  את  משבש  גם  המלאכותי 
הפרשת ההורמון מלטונין שגורם לנו 
להרגיש עייפים, כך שחשיפה לאור כחול 
בשעות הערב והלילה פוגעת באיכות השינה  
ילדים שאוהבים לשחק במחשב במשך שעות ארוכות 
יכולים  מאוחרות  בשעות  בטאבלט  או  בטלוויזיה  לצפות  או 
במיוחד  יקרות  לא  שהן  כחול,  אור  חוסמות  עדשות  להרכיב 

ומגנות על העיניים מפני נזקי האור הכחול 

בצורה  גם  הראייה  על  משפיעה  למסכים  הממושכת  החשיפה 
מלאכותי  באור  ממושכת  ששהייה  הוכח  כבר  כיום  עקיפה  
קוצר  להתפתחות  סיכון  גורמי  הם  גופנית  בפעילות  ומחסור 
של  השעות  כמות  את  להגביל  מומלץ  לכן  ולעלייתה   ראייה 
לטייל  כדי  החופשה  את  ולנצל  במסכים  הפאסיבית  הצפייה 

ולשחק בחוץ  זה גם בריא יותר וגם כיף יותר 

מאחל לכולכם חופשה נעימה!

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

איך להגן על
ראיית הילדים בקיץ?

- כתבה פרסומית -

לא רק השמש: ממה צריך להיזהר בחופש הגדול 
כדי להגן על העיניים של ילדינו?

למידע נוסף היכנסו 
לאתר אופטיקה דורון 

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

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

 CR המבצע עד ה-31/08/18 * עד גיל 18 * עדשות *
בציפוי אנטי-רפלקס עד 4/2 ± * ט.ל.ח * פרטים נוספים 
OpticaDoron.co.il/benefit : על הטבות קופות החולים

חברים בקופות החולים מכבי, כללית ומאוחדת
ניתן לממש אצלנו את הטבות קופות החולים!

רוכשים זוג משקפיים 

או

מממשים את הטבות קופות
החולים למשקפיים חינם*

ומקבלים זוג שני

ב-50%!
אופטיים! שמש  משקפי  גם 

*

לילדים בלבד!
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ברכות ליועצת הנדל"ן
השכונתית שלנו יעל רזינסקי

שנישאה החודש לבחיר 
ליבה רונן שמואלי 

מערכת העיתון מאחלת לזוג הטרי 
שנים ארוכות של אהבהץ

מפרגנים

במדינת ישראל כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם, ומתוקף זאת 
מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות אגף החינוך ברשות 
המקומית  הביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות 
השנה ובכל מקום בארץ, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות 

המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא  

את  ושבר  ספורט  בשיעור  נפל  רותי,  של  הבן   ,13 בן  ליאם 
עם  לבד  להתמודד  נאלצה  הורית,  חד  אם  רותי  רגליו   שתי 
המטלות היום יומיות של טיפול בילד חסר אונים ותלוי בה 
ולאחר  כשבוע  למשך  החולים  בבית  אושפז  ליאם  לחלוטין  
ומרותק  מגובס  כשהוא  מחודשיים,  למעלה  בבית  שהה  מכן 
ליאם מחוץ למסגרת  3 חודשים שהה  כמעט  גלגלים   לכיסא 
להתמודד  נאלצה  רותי  בבית  מחלה   בחופשת  הספר  בית 
לבד וכל פעולה פשוטה וטריוויאלית הפכה למשימה שצריך 
שואלים  אתם  בטח  צמודה   ובהשגחה  מראש   אותה  לתכנן 
את עצמכם, כמה רותי קיבלה מהביטוח? הרי על פניו יש פה 
את כל הקריטריונים לקבלת הזכאות לפיצוי: שברים,  אשפוז 
האימא  של  רבים  היעדרות  ימי  זמנית,  נכות  חולים,  בבית 

מהעבודה והוצאות שלא נגמרות 

מרבית התאונות גורמות לשברים, כוויות או פגיעות אחרות, 
שבועות  או  ימים  במספר  מסתכמת  ההחלמה  תקופת  שבהן 
בודדים ולאחר מכן, הילדים חוזרים לפעילות השגרתית  זאת 
ביותר  השכיחה  הינה  הנכות הזמנית  סעיף  שתביעת  הסיבה 
וכשרוצים לתבוע את הפוליסה בגין סעיף זה, נתקלים בתנאי 

הסף לתביעה  "נכות זמנית למשך 90 ימים רצופים". 

השבורות  הרגליים  שתי  עם  בבית  ששהה  ליאם  את  זוכרים 
כמעט 3 חודשים? ליתר דיוק 84 ימים, כך שלמרות כל מסכת 
מאושפז  היה  שליאם  ולמרות  ואמו  הילד  שעברו  הייסורים 
בבית החולים ועל ימי אשפוז היה מגיע לו פיצוי נוסף, ולמרות 
כל ההוצאות הכספיות הכרוכות בטיפול ואובדן ההכנסה בגלל 
ליאם ואמו לא נמצאו זכאים לשום פיצוי  היעדרות מעבודה, 

כספי בגין אף סעיף של הפוליסה!

אז מה עושים? האלטרנטיבה היעילה ביותר, היא פוליסת 
הרשות  של  לזאת  במהותה  הדומה  פרטית   אישיות  תאונות 
המקומית, אך הכיסויים רחבים יותר ותנאי סף לקבלת הפיצוי 
פתרון  להוות  עשויה  הפרטית  הפוליסה  לכן  יותר   קלים 
לכן  אותו   נצטרך  באמת  וילדנו  שאנו  במקרים  הכלכלי 
המלצתי החמה גשו לסוכן/ת הביטוח שלכם, התייעצו ובדקו 

את ההגנות בתיק הביטוחים המשפחתי 

הקיץ כבר כאן, הילדים בחופשה ארוכה והסיכוי להיפגע מתאונה עולה. 
לצד ההתמודדות עם הסבל הפיזי של הילד, ההורים צריכים להיות ערוכים 
להשלכות הכלכליות של התאונה ותוצאותיה - הוצאות הכבדות שכרוכות 

בטיפול בילד הנפגע מחד והפסד ימי עבודה ואובדן הכנסה בזמן שההורים 
מטפלים בילד הפצוע. מירב ג'והן תושבת השכונה בעלת סוכנות ביטוח, 

במורה נבוכים על ביטוח תאונות אישיות לתלמיד

ביטוח תאונות אישיות לתלמיד

מירב ג'והן

מה מכסה ביטוח?

⋅ מוות כתוצאה מתאונה – פיצוי 150,750 ₪
⋅ נכות קבועה )מלאה או חלקית( כתוצאה מתאונה – פיצוי 

עד 603,000 ₪ )תלוי בשיעור הנחות(
⋅ נכות זמנית כתוצאה מתאונה למשך 90 ימים רצופים לפחות

⋅ החזר הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על פי חוק ביטוח 
בריאות ממלכתי 

⋅ הוצאות חילוץ

מה לא מכסה הביטוח?

⋅ פגיעה בתאונת דרכים
⋅ פגיעה כתוצאה מפעולות איבה

⋅ פגיעה מתאונת עבודה שבגינן התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד 
לביטוח לאומי

⋅ פגיעה עקב רשלנות רפואית 
⋅ פגיעה מתאונה שמקורה במחלה ועוד 
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לאור המקרים המצערים שפורסמו בכלי התקשורת על אלימות צוותים בגני ילדים, יצאה 
עינת אברהם לבחון ולהמליץ על גן ילדים פרטי בנווה עוז וחזרה מוקסמת: "אפשר לשלוח 

את הילדים לגן "אקדמיקט" בראש שקט. החזון שלהם: הנאת הילדים מעולם הילדות 
והבאתם בשלים לשלבי החיים הבאים"

תקראו לי אמא לחוצה, תקראו לי מגזימה, 
תאמרו מה שתרצו  אבל, כשאני שמה את 
הבנות שלי בגן, אני רוצה לדעת שהגן הזה 
הוא הטוב ביותר שהצלחתי לאתר עבורן  
אני רוצה ללכת לעבודה בראש שקט מתוך 
שמחנך  טוב,  במקום  שלי  שבנות  ידיעה 
אותן, מעשיר אותן, מלמד אותן, מטפל בהן, 
אוהב אותן ובעיקר רואה אותן ואת הצרכים 

שלהן ועונה עליהם  הגעתי לגן חלום 
בגן שתי קבוצות גיל, פעוטון וגן  הילדים 
אני    3 גיל  ועד  חודשים   4 מגילאי  בגן 
נכנסת ורואה ילדים בני שנה ו- 7 חודשים 
מזהים את השם שלהם מתוך מקבץ שמות 
אחרים  ילדים  הלוח,  על  אותו  ומניחים 
שיחה  ומנהלים  חופשי  במשחק  נמצאים 
או  צעקות  מריבות,  בלי  ביניהם,  מדהימה 
לי  נאמר  )כששאלתי  משחקים"  "חטיפת 
ומתוך  חברתית  בתקשורת  דוגלת  שריקי 
אותו  מתאימה  היא  שלה  הגישור  לימודי 
לגיל הגן ומלמדת את הילדים לפתור בעיות 
בשיח, הצגת הבעיה ופתרון ללא אלימות( 

מי עומד מאחוריי זה?
שחברו  וריקי,  דנה  מדהימות,  נשים  שתי 
לשיטתן   שיתאים  הזה  הגן  להפעלת  יחד 
חשוב להן ללמד לדרך ארץ, ערכים, גבולות 
חופשית,  בחירה  מסגרת  ובתוכם  ברורים 

נתינה, כבוד הדדי ועוד  
קבוצת  על  האחראית  הגן,  מנהלת  דנה 
במדעים  תואר  בעלת  הפעוטון  
הקניית  ולימודי  בר-אילן  מאוניברסיטת 
כישורי למידה לגיל הרך בשיטת רביב  כל 
מאמינה  דנה  חינוכית   אוריינטציה  כולה 

שילדים נולדים סקרנים וצריך לגרות אותם 
באמצעות כמה שיותר גירויים בכדי שהמח 
יתפתח לכל כיוון שרק יחפצו בו  הגילאים 
מתפתח  ילד  כל  בעיניה   מהותיים  אינם 
הן  אישי  באופן  ולכן  ליכולותיו  בהתאם 
דואגות להתאים את התכנים לילדים ואף 

מעבירות את הילדים בין הקבוצות במידת 
בעלת  הגן,  של  הגננת  היא  וריקי  הצורך  
תעודת הוראה במכללת "אורנים" ולימודי 
וכן  חיפה,  באוניברסיטת  פסיכולוגי  ייעוץ 
הגיל  התפתחות  הורית,  להדרכה  קורסים 
הרך, גישור  חלק מהלימודים למדה באוהיו 
ופניקס, שיטות הוראה שונות  היא ניהלה 
רשת פרטית של גני ילדים בארץ שמנתה 

בשלבי השיא 600 ילדים 
מה הייחודיות של הגן?

התפתחות  את  להדגיש  חשוב  בפעוטון 
שלילדים  חשוב  ילדים,  אצל  הזחילה 
מיני מקומות  לכל  לזחול  תהיה האפשרות 
הפעוטון,  שטח  גם  חשוב  וכן  מעניינים 
ונעימותו   בגודלו  מפתיע  הוא  שכאן 
משחקים  ממגוון  ליהנות  זוכים  הילדים 
עדינה,  גסה,  מוטוריקה  התפתחותיים, 
מוזיקה מכל הסגנונות ומהעולם, אוריינות, 
ומחברים  מונים  כבר  )הבוגרים  חשבון 

לספרה הנכונה אצלם(  
ואת  הגן  צוות  את  שבחנתי  אחרי 
שהוקסמתי  לבשר  שמחה  אני  המתחם 
גן  על  שלם  בלב  ממליצה  ואני  מהגן, 
אתן  שגם  בטוחה  אני  "אקדמיקט". 
בטוחות  תהיו  בו  גן  מחפשות  כמוני 
לצד  בטוחות  בידיים  שלכן  שהילדים 
לשם  גשו  האפשרי.  תכנים  מירב 

להתרשם ותגלו זאת בעצמכם. 

לתושבת השכונה הדר לוי, על השינוי מהותי 
ומשמעותי באורח חייה

הדר, סטודנטית בת  24, מאז שירותה הצבאי התקשתה לשמור על 
אורח חיים בריא ולאחר ניסתה אינספור דיאטות, קבוצות הרזייה, 

מאמן כושר אישי, דיאטנית, כדורי הרזיה, ללא הצלחה. כשהיא 
במשקל שיא קבעה שיחת ייעוץ ב"מועדון אורח חיים בריא" 

ששינתה את חייה בעזרת מוצרי הרבלייף
השילה ממשקלה תוך חצי שנה כ- 20 ק"ג 

מפרגנים

אחרילפני

גן "אקדמיקט" ברחוב לוי אשכול 19 בפ"ת
נייד: 050-8949597

• עינת אברהם
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יעל רזינסקי רזי הנדל"ן

מהו המחיר הנכון 
למכירת דירה?

חייבים  שהם  לי  אומרים  רבים  "מוכרים 
למכור את הנכס שלהם במחיר מסויים כי 
שלדעתם  או  למשכנתא,  לקבלן,  התחייבו 
בשכונה"  ביותר  היפה  הינה  שלהם  הדירה 
השכונתית  הנדל"ן  מומחית  רזינסקי  יעל 
מבינה לליבם ומגלה את רזי תימחור הדירה 

למכירה 

שיקולים  ללא  אותה  לתמחר  חשוב  דירה  מכירת  לקראת 
אמוציונאליים לנטרל שיקולים זרים ולחשוב בצורה מערכתית 
יקבע בהתאם לתנאי  וכוללת, מתוך הבנה  שמחיר הסגירה 
השוק, להיצע ולביקוש, וביחס לשכונה בכל רגע נתון, הלחץ 
לב  לשים  מהמוכרים  ימנע  גבוה  במחיר  הדירה  את  למכור 

להצעות מחיר ראויות 
אז מהו מחיר השיווק הנכון? 

הדירה  את  למכור  לך  שמאפשר  המחיר  הוא  הנכון  המחיר 
בזמן סביר, מתוך הבנה שתהליך המשא ומתן מתנהל סביב 

5% מהמחיר המבוקש 

050-7491676לפרטי� נו�פי� וביקור בנכ�:   יעל רזינ�קי

שיווק נכ�י� נבחרי� - ב משודרגי� ב מושקעי� ב מעוצבי� 
חפשו אותנו רזי הנדל"� ב-

בכפר גני� ב',
יפהפיה ומושקעת מאד! 
5 חד', 125 מ"ר, מ.שמש 
משקיפה לגינה מק�ימה

בנקאש המבוקש, 
יפהפיה ומעוצבת טופ!
125 מ"ר נטו, מ.שמש, 

ארונות מובני� בכל חדר, 
להיכנ� ולגור!

בבלעדיות!בבלעדיות!

פנטהאוז מפואר 
על חצי קומה!

חדש מהניילוני�! 
נו מדהי�!

בעמנואל זמיר
 5 חד' מק�ימה!

בנקאש 6 חד' חדשה 
מהניילוני�, ק"5 

מטבח דקל, כולל אי!
אפשרות לטווח ארו�!

 

להשכרהלהשכרהלמכירהלמכירה

בבלעדיות!בבלעדיות!

שלושה כללים חשובים בתמחור דירה:
1. התייחסו למחירים של עסקאות שנעשו בשטח, ולא למחירי 
תחושה  ערכו סקר שוק ובדקו אלו נכסים אחרים נמכרו 
)מה  מחיר  ובאיזה  האחרונה  שנה  בחצי  שלכם  ברחוב 

ששמעתם מהשכנים, לא מהווה מקור מהיימן( 
2. שני פרמטרים משפיעים על המחיר - תנאי תשלום וזמן 
פינוי - במקרים רבים ניתן להגיע לכדי עסקה למרות אי 

הסכמה במחיר דרך פרמטרים אלו 
הנכס  את  שתמחרתם  סימן  התקשרו,  ולא  פרסמתם  אם   .3
שוב,  לתמחר  הזמן  זה  השוק   מחיר  מעל  ב-10%  שלכם 
ובדרך מקצועית באופן שימכור את הדירה ולא יאריך את 

חיי המדף שלה )אורך חיי המדף מוריד מערכה( 

ב"רזי הנדל"ן  ניתן לקבל הצעת מחיר לא מחייבת על הדירה  
וסקירה מקיפה של המחירים באזור והעסקאות באזורנו  
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 הגענו
 לקניון

גנים

80*ללא כפל מבצעים  |  *עם הצגת הגלוייה
 על חזייה שנייה ממגוון החזיות שבחנות
והצטרפות חינם למועדון במעמד הקנייה

הנחה
תקף עד ה-31.7  |  ללא כפל מבצעים  |  עם הצגת מודעה זו  

 רשת "את" הגיעה אליכן ואתן נהנות
 ממבחר ענק של הלבשה תחתונה

ולרגל הפתיחה בהתאמה אישית
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ברוכים הבאים לקייטנה של סבתוש'
ומהגנים  הספר  מבית  והחופשות  הקיץ  בוא  עם 
על  ולהגן  לשמור  והסבתות  הסבים  גם  מתגייסים 
מדופלמת  וסבתוש'  פסיכולוגים  שפי  אלה  נכדיכם. 

באיגרת מיוחדת לסבים ולסבתות 

ב שעות הפעילות גמישות עם  אפשרות גם ללינה.
ב הקייטנה פועלת גם בשישי שבת לפי הצורך.

ב גישה חופשית למגירת הממתקים כנ"ל גם לגבי הפריג'ידר.
ב הארוחות מבושלות ע"י סבתוש' לפי מה שכל אחד אוהב.

ב סבתא היא גם אחות )מדביקה פלסטרים על כל שריטה 
ומכה(. וגם פסיכולוגית אמפטית – מאזינה לכל אחד 

ממשתתפי הקייטנה. 
בקיצור – כיף חיים!

אלה שפי, פסיכולוגית,  ייעוץ וליווי לסבתות וסבים.
052-2541847

מה בקייטנה 
1. סבתא צריכה לעשות רק מה שהיא יכולה.

2. כל ילד ידע מראש את הכללים של הקייטנה.
3. זמני הארוחות קבועים.

4. יש להקפיד על שמירת סידור הבית: כל מי שאכל 
משאירים  לא  בכיור,  האוכל  כלי  את  מניח 

צעצועים וחפצים מפוזרים בבית.
למען  שעושים  דבר,  כל  לפני  רשות  לבקש  יש   .5

בטיחות ובריאות הילד.
פעמיים  רק  אפשר  מתוקים  ושאר  6. ממתקים 

ביום בשעות שנקבעו מראש.
כללים  לקבוע  האפשרות  תינתן  סבתא  לכל   .7

נוספים עפ"י רצונה.

מועצת גדולי הסבים התכנסו והחליטו על 
רגולציה בקייטנה, והריי עיקרי הדו"ח:

מוקדש לכל הסבתות שמתחילות 
מחר את החופש הגדול  
צילום: מתוך עמוד הפייסבוק

יתרונות וחסרונות בשמירה על הנכדים:
המחויבות  מתעצמת  מתעצם,  הנכדים  עם  הקשר  יתרונות: 

הרגשית למשפחה המורחבת 
וסבתות,  לסבים  שעוברת  ההורית  הסמכות  אף  על  חסרונות: 
שלהם   ההורים  לא  אתם  העיקרי,  המחנך  הגורם  לא  אתם 
ויש  גם אתכם  מחייבים  הנכדים,  בית  והחוקים של  הכללים 

לשמור עליהם, גם אם זה לא נראה לכם 

סבא וסבתא חשוב לזכור – 
ב קייטנה זו היא קייטנה מהאגדות, וכיוון אנו לא חיים בספר 
אגדות עליכם לשמור על עצכם, על כוחותיכם ועל הצרכים 

האישיים של כל אחד מכם  
הגבולות  את  קובעים  אתם  מאליו,  מובן  אינו  דבר  שום  ב 

עפ"י צרכיכם  
ב אחרי כל המאמצים שלכם להעסיק את הילדים, מגיע היום 

שהכוחות נגמרים וצריך להחזיר את המפתחות 

הורים חשוב לזכור- 
ב  קל מאוד להתרגל שמישהו אחר אחראי לילדים שלך אבל 
משקיעים  כלא  כחלשים,  להיתפס  עלולים  אתם  תגזימו,  אל 
וכלא אכפתיים, וזה עלול להשפיע על איך הילדים מפנימים 

את דמות הוריהם  
של  האחריות  בין  שיאזן  מעמיק  דיון  על  תוותרו  אל  ב 
על  הסכימו  ההורים   של  האחריות  לבין  והסבים  הסבתות 
בעקרונות  תמכו  ובעיקר  הצדדים  לשני  המתאימות  דרכים 

החינוך של הוריכם בתחומים הנראים בעיניהם קריטיים  
ב עליכם כהורים להקדיש כל רגע פנוי לילדיכם למרות כל 
הלחצים והעומס בעבודה ובקריירה המוטלת עליכם ולמרות 

הפיתוי להקל על עצמכם את נטל גידול הילדים  

זה לא חטא להיעזר במטפלת או בבייביסיטר כדי להקל  ב 
על הסבתות והסבים  ובכל זאת אם יש יחסי משפחה טובים 
שבהם יש הדברות והסכמות אין על הסבתות והסבים כממלא 

המקום הכי טוב שיש 

טיפים לסבא וסבתא לחופש הגדול עם הנכדים: 
ב  חפשו מה הצד החזק שלכם: אם את יודעת ואוהבת לאפות 
תלמדי אותם ותאפו יחד, אם לך יש ידיים טובות תבנה איתם 

דברים בנגרות בגינה, או משהו אחר.
אלבומי  את  להם  להביא  ההזדמנות  את  לנצל  אל תשכחו  ב 
התמונות שלכם ולהראות להם איך נראיתם כשהייתם קטנים 
ועל כל תמונה ספרו את הסיפור שעומד מאחוריה. הם אוהבים 
המשפחתית  ההיסטוריה  את  להעביר  פז  הזדמנות  וזו  זה  את 

שלכם.

להגיש  מתבקשים  והסבתות  הסבים   – לסיכום 
באופן  לקצר  החינוך  למשרד  חוק  הצעת  לאלתר 
משמעותי את חופשת הקיץ ולהתחשב בנו – הסבים 

והסבתות. 
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050-8949597

לקבלת פרטים ולהרשמה 
ניתן לפנות: לטלפון-

הפתיחה 
באוקטובר 2018

"אקדמיקט"
רח' לוי אשכול 19, פ"ת

 

תמיד רצית להצטרף 
ליחידת האופניים של משטרת פ"ת

יחידת האופניים האיכותית של התחנה, עוסקת במגוון משימות המבטאות את 
היתרון של האופניים בכניסה לסמטאות צרות, כניסה לגינות, רכיבה בתנאי 

שטח, טיפול בהקמות רעש, וונדליזם, ליווי תהלוכות וכדומה.

אם ברשותך זוג אופני שטח וכושר טוב, 
בגילאים  21-55, בעל תשוקה לספורט ועזרה לזולת,

*מותנה 
בבדיקת

ארגומטריה
והכשרה קצרה 

בתחנה

רובי נדלר (סגן מפקד היחידה): 054-4762160 
mishmar.kfarganim@gmail.com :או למייל

                מקומך איתנו!
אנו נשלים לך את שאר
הציוד ונכשיר אותך
להיות  מתנדב
מצוין ביחידה

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

www.maadania.co.il

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

מצרכים
1 ראש כרובית בגודל בינוני 

סיר מים רותחים לבישול הכרובית
קרם חרדל ומיונז

2 כפות מיונז

מצרכים למילויי:
200 גרם מוצרלה מגורדת

200 גרם פטה מפוררת
200 גרם כנען

1 כף קמח
2 ביצים

אופן ההכנה
שלב א'

1  בשלו את הכרובית עד אשר סכין נכנסת בקלות לחלקה התחתון 
2  הוציאו מהמים על מנת שהכרובית תתקרר באוויר החדר ותתייבש 

כ- 10 דקות 
דקות   12 למשך  ואפו  ומיונז,  חרדל  קרם  מירחו  הקירור,  לאחר    3
מה  הכרובית  לייבוש  חשוב  שלב  מעלות   ל-200  שחומם  בתנור 
וקררו  מהתנור  הוציאו  יתפרק   לא  שהציפוי  בהמשך  שישמור 

לפחות 20 דקות 
שלב ב' 

הגבינות  של  מסה  עם  הכרובית  את  הזילוף  שק  בעזרת  מלאו    1
ייכנס  כך שבאמת  הפרחים,  ובין  הכרובית  התחתון של  מהחלק 

מילויי לפנים הכרובית 
2  הניחו את הכרובית הממולאת על מגש חסין חום עם נייר פרגמנט 

3  חשוב, ערבבו יחד את מרכיבי הציפוי בעזרת כף ומיד ובעזרת 
שמחוברת  אחידה  שכבה  וצרו  הכרובית  את  היטב  צפו  הידיים 

היטב  
4  חממו תנור ל-180 מעלות ואפו למשך כ-30 דקות או עד גוון זהוב 

הקונדיטוריה המלוחה שלי
באחד המדורים הראשונים כתבתי על עוגת 

כרובית ממולאת בשר, ועכשיו הגיע הזמן לגרסה 
החלבית! מנת שחיתות קלה והתוצאה מדהימה- 

כרובית שלמה ממולאת בגבינות שום ושמיר 
בציפויי פריך. עוגה מפתיעה שמומלץ להעניק 

כמתנה בקופסת עוגה עם מכסה שקוף, ולהגיש 
פרוסת עוגה משולשת לצד רוטב שמנת חמוצה. 

הקונדיטוריה המלוחה מתרגמת טכניקות 
מהקונדיטוריה ומשלבת אותם במטבח החם. 

במקרה של הכרובית היפה, חשוב לקחת אותה 
במלוא הדרה, ולהגישה בדרך שתדגיש את יופייה 

הטבעי ובדרך שתשמור על הטעם האוטנטי שלה, 
לדעתי אין דבר יפה מזה 

בבישול, לחולל 
קסמים במטבח. 

עוגת כרובית שלמה

שלכם,
השף גולדשטיין

מצרכים לציפויי:
6 כפות מיונז

כף חרדל דיז'ון גרגירים
2 כפות שמיר קצוץ

2 שיני שום כתוש
קמצוץ פלפל שחור גרוס

3-4 כפות פירורי לחם

לכיתה  עולה   ,13 בן  לא  עוד  השכונה,  תושב  אטיאס  רועי 
וכבר  "רשיש",  ע"ש  הביניים  בחטיבת  האצה  במסלול  ח' 
פיתח בעצמו אתר אינטרנט בנושאי בניית מצגות, סרטונים 
"מגיל  בכישוריו   להיעזר  ומציע  אנימציה  סרטוני  והכנת 
צעיר נמשכתי לעבודת מחשב" מספר רועי, "גיליתי בו כלי 
יצירתי, שאני יכול לבטא באמצעותו את עצמי, דרך יצירת 
עזר  וגם ככלי  סרטונים בתוכנות שונות המשמשות להנאה 

להכנת מצגות ופרויקטים לימודיים  השנה במסגרת לימודיי 
אנימציה  סרטוני  הכנת  בנושא  הדרכה  העברתי  בחטיבה, 
מהעיר  שונים  ספר  ובתי  מחטיבות  ומנהלות  מורות  בפני 
זוהי הזדמנות להתנסות  פתח תקוה, עכשיו בחופשת הקיץ 

בקורסים שאני מציע"  

להרשמה ולפרטים נוספים: 
https://rattias.wixsite.com/pc-courses

רועי אטיאס יחגוג בעוד כמה חודשים בר מצווה, וכבר מציע קורסי קיץ 
במחשבים שפיתח בעצמו!

מדור נוער

• רועי אטיאס

1/2 כף חרדל דיז'ון גרגירים
1 כף שמיר קצוץ

1 שיני שום כתוש
קמצוץ פלפל שחור גרוס
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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 

נמכר
החודש!

050-5628030
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אחד הטרנדים המובילים בעונה זו  לאורך שנים שלט בזירה הביקיני כשהמוטו 
כמה שיותר קטן יותר טוב, אך השנה לשמחתה של רוב אוכלוסיית הנשים, בגד 
הים השלם מפלס את דרכו לחזית הבמה וכמובן שהוא מגיע טרנדי, שיקי ויודע 

להחמיא 
אז מה צפוי לנו הקיץ?

ב בגדי ים בשילוב ותחרה המזכירים בגדי גוף, וניתן ללבוש אותם גם כטופ, 
מחמיא לגוף עם גינס או חצאית מתאימה, על זה נאמר "שניים באחד"  

ב בגדי ים עם הדפס מנומר
ב בגדי ים בצבעוניות עזה בשילובי צבעים ובהדפסים עזים 

ב בגדי ים אשר יוצרים אשליה אופטית אשר עוזרת לטשטש אזורים פחות 
מחמיאים 

ב בגדי ים בעלי קו מחשוף גבוה, טרנד המתכתב עם המודעות הגדלה לסכנות 
בחשיפה לשמש 

ב הטרנד הספרדי כתפיים חשופות מעוטרות בוולאן
נפגש בים!

טל לביא

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

שובו של הבגד ים השלם

סטייל והעיר הגדולה 

איך שלא נסתכל על זה גם בגד ים הצנועים יותר חושפים 
טפח ומגלים טפחיים ולכן בחירת בגד ים שיתאים למבנה 

גופנו וגם יהיה שיקי ואופנתי היא אתגר. טל לביא במורה 
נבוכים לבגדי הים הנכונים לקיץ 2018 

 הטרנד הספרדי

 הדפסים עזים

 אשליה אופטית אשר עוזרת לטשטש אזורים פחות מחמיאים 

 בשילוב תחרה

 הדפס מנומר והדפסים עזים
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"הכל אני יכול בחופש הגדול"

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

חוויה   - לאמנות  במוזיאון  למוזיאון",  "המרוץ  תקוה-  פתח 
משפחתית שהיא גם אירוע אמנותי  משימות חווייתיות להורים 
וילדים במוזיאון הכוללות מסלול הרפתקאות בתערוכות המוצגות 
מיוחדות  המרוץ  אמנות  וסדנאות  משחקים  המצאת  במוזיאון, 
המהווה  מיוחד  אמנות  אוטובוס   – ב'ארטבאס'  בנסיעה  יתחיל 
תקוה  בפתח  יפעל  האמנות  המסע  אוטובוס  של  תחילתו  את 
בתאריכים 7 9, 7 17, 7 23, 7 29, 7 31, בין השעות 17:00 – 19:30 - 

ההרשמה לפעילות דרך המרכזים הקהילתיים והמתנ"סים 
רחובות -  Tower-Tag משחק מציאות מדומה מרובה משתתפים- 
בפעילות הזו ההורים ייהנו לא פחות מהילדים- חבושים בקסדות 
מציאות מדומה נלחמים במשחק יריות בלייזר בעולם וירטואלי, 
את  כמובן(,  )וירטואלית  לחסל  שמצליחה  הקבוצה  מנצחת  בו 
זריזות  דורש  דקות   45 בן  היריבה  המשחק  הקבוצה  שחקני 
פעולה,  שיתוף  קבוצתית,  אסטרטגיה  ומעודד  תגובה  ומהירות 
שימוש במפות שונות, סיוע בהגנה על שותפים למשחק ועוד  
סניף טאוור טאג היחיד בישראל, ובין הבודדים בעולם )קיים רק 
בארה"ב, יפן וגרמניה( שוכן בבניין מסחרי אפור למדי, המנוגד 

לחוויה הצבעונית שמחכה בפנים 
כל  לצד   - המדע  מוזיאון  הקצה'  'על  תערוכת   - ירושלים 
שהוצגה  הבינלאומית  התערוכה  תתארח  הקבועות,  התערוכות 
לאחרונה במוזיאון המדע בפריז  התערוכה מיועדת לכל המשפחה 
עוסקת בלקיחת סיכונים- סיכון מול סיכוי  כיצד ניתן להתקדם 
על  לגשר  ניתן  כיצד  סיכונים?  לקחת  מבלי  המודרניים  בחיים 
הפער בין הצורך למימוש עצמי והגשמת חלומות תוך שמירה על 
עצמנו? 'השורה התחתונה' היא שאי אפשר לחיות מבלי לקחת 

סיכונים 
 26 7-2 8 התאריכים  בין  הכרמים  בין  העליון- פסטיבל  בגליל 
יתקיימו שלל אירועים: מופעי מוסיקה משקיעה ועד זריחה תחת 
כיפת השמיים, שני מופעי ענק ביער עין הוזים – אחד ממתחמי 
המופעים המיוחדים בארץ, אירועי מוסיקה, חגיגה בנוסח צ'רקסי 
הרבים,  ובכרמים  ביקבים  גליליים וסיורים  ירידים  בריחניה, 
המשפחה  לכל  פעילויות  האזור,  במסעדות  מיוחדים  תפריטים 

והרבה יין טוב ורומנטיקה   
יולי  בחודשי  ג'  יום  בכל    - עששיות  סיורי  הנקרה  ראש 
ואוגוסט לאחר רדת החשכה ייפתח האתר מחדש לסיורים ליליים 
בשעות שהטבע מתעורר לחיים  הסיור כולל נסיעה לילית ברכבל 

המואר אל הנקרות הימיות וסיור מודרך בתוך הנקרות החשוכות 
לאור עששיות  נגלה כיצד נוצרו הנקרות ולמה דווקא כאן, נעלה 
על הגשר המפורסם שעליו עברה הרכבת המנדטורית, נשמע את 
הסיפור המרתק על הלילה שבו המחתרות פוצצו את גשר הרכבת 

ונצפה במיצג האור קולי 
עמק המעיינות - גן השלושה )הסחנה( בלילות שישי תתקיים 
חופשית  שתכלול רחצה  הגבעה,  במדשאות  השטח  לינת  הקיץ 
למחרת לאורך כל היום  בגן זורם נחל האסי – עם טמפרטורת 
משחקים  מתקני  טבעיות,  בריכות  מעלות,   28 של  קבועה  מים 
והרבה דשא וצל, ובמרכזו נובע מעיין מתחתית בריכה טבעית, 

מים וגשרוני  מפלי  משובצת 
בפארק  החוויה  להעשרת  אבן  
מומלץ להיכנס למוזיאון 'עקבות 
ולשמוע  במתחם  הפועל  בעמק' 
וליהנות  בעמק  ההתיישבות  על 
הים  מארצות  נדירים  מפריטים 

התיכון 
באר שבע - עידן הקרח ב'פארק קרסו למדע' - דימה הממותה 
עד  לתערוכה שתמשך  לישראל  במיוחד  הובאה  הסיבירית 
לזוז, להצטנן  לחודש אוקטובר  בנוסף, הפארק מזמין לטעום, 
ולהחכים עם פעילות הכנת גלידות ייחודית: רוקדים, משקשקים 
ומייצרים גלידה מדעית  בנוסף בימי שלישי בחודש יולי בלבד 
להכנת  היסודות  על  מוסמכת  דיאטנית  של  סדנאות  יתקיימו 
כריך בריא, ולהכין את ארוחת הערב  כל זאת במקביל ל- 13 
מתחמי התערוכות והמשחק בפארק, העוסקים במגוון נושאים 
מדעים כדוגמת גוף האדם, מזון, ההיסטוריה של המחשבים, אור 

וראייה, קול ושמע, אנרגיה ועוד 
רמון  מצפה    - 27/7 ירח  מאוהב" ליקוי  "ירח  רמון -  מצפה 
מתהדר בשמיים זרועי כוכבים ובסביבה לילית טבעית ובלתי 
וראות  דופן  יוצאי  מראות  למטיילים  שמבטיח  מה  מופרת, 
ידי  על  לאחרונה  והוכרז  טבע  ותופעות  כוכבים  של  נקייה 
אונסק"ו כ "שמורת אור כוכבים בינלאומית"  ב 27/07 יתרחשו 
שש מוקדי פעילות, מרדת החשיכה ועד אחר חצות  העלויות 
נעות מ-65 ₪ ועד 450 שח תלוי בפעילות ובחבילה )אפשרויות 
http://bateva. לחבילות הכוללות לינה ואירוח(  פרטים באתר

co.il

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

כז
ר

מ
 

ון
פ

צ
 

ם
רו

ד
 

יולי  והספה לבריכה, הכתבה של  בין מזגן  ילדיכם מעבירים את החופשה  גם  אם 
לביא  בדיוק בשבילכם- רעיונות לפעילויות שיעזרו לבלות את החופשה בכיף
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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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קארין אהרוןצרכנות

 מוצרי Palmer’s  מגיעים לארץ 
Palmer's מותג קוסמטיקה אמריקאי, נמכר בכ 

110 מדינות בעולם. ויחודו הוא החומר גלם 
העיקרי שעליו מבוססים המוצרים- חמאת 

קקאו. בנוסף חמאת שיאה, חמאת זיתים ושמן 
קוקוס. ב- Palmer’s מתחייבים לשימוש ברכיבי 

יופי סופר טבעיים. בחברה מייצרים מוצרי טיפוח לעור 
שבאמת עובדים, וברמת מחירים שידם של רבים משגת. 

יצרנית המותג אינה מבצעת ניסויים על בעלי חיים בתהליך 
ייצור המוצרים. 

ניתן לרכוש את המוצרים 
בחנויות ואתרי פארם 

וטבע מובילים דוגמת "שור 
טבצ'ניק", "ביו גאיה", 

"נקודתי טבע" ועוד וכן 
ישירות דרך אתר המותג 

ww.palmers.co.il ,בארץ

 SynGrammar אנגלית למבוגרים
שיטה ייחודית ללימוד אנגלית פרי פיתוחו של חגי 

זמורה, המפשטת את כללי הדקדוק ומאשרת חווית 
לימוד קלה ופשוטה למתחילים, ובמחיר זול במאות 

אחוזים ממחיר קורס באנגלית. 
הקורס מבוסס על ספר לימוד חדשני, ומלווה בסדרה 

של 35 שיעורים קצרים מצולמים ביוטיוב, הבנויים לפי 
חלוקת הפרקים בספר ומאפשרים לצופה ליהנות משיעור 

ויזואלי והסברים מפורטים על כל פרק בספר. כל סרטון 
מלווה פרק בספר עמוד אחר עמוד, ויוצר אצל הצופה 

תחושת השתתפות בשיעור חי. שילוב השיעורים המצולמים 
עם למידה מהספר מציע ערוץ למידה שמיעתי של תבניות 
צליליות התורמות מאוד להבנת החומר הנלמד ולהפנמתו.

למידע נוסף ולרכישת הערכה: 
https://www.syng
rammar.com/, או 

בטלפון: 
03-6166535

פסטות אורגניות ייחודיות
אורגניים  מזון  במוצרי  מתמחה  תבואות,  חברת 
וטבעיים, משיקה פסטות אורגניות ייחודיות מסוגן 
בטעמים מיוחדים, בייבוא מאיטליה: פסטה פוזלי 
אורגנית  וקינואה  צהובות  עדשים  מכוסמין, 

ו-פסטה פנה מחיטת קמוט חוראסאן אורגנית.
הפסטה מקמח קמוט חוראסאן אורגני עשויה מזן חיטה קדום 
זן חיטה בן אלפי שנים,  זהו  בשם "קמוט". על פי מחקרים 
גנטיים.  שינויים  בו  נעשו  ולא  הכלאה  עבר  לא  שמעולם 
משמעות השם 'חוראסאן' היא "החיטה של הנביא", והאגדה 
אגוזי  לקמוט טעם  בתיבה.  אכל  החיטה שנוח  שזו  מספרת 

מתקתק המעניק לפסטה טעם מיוחד. 
הפסטות כשרות פרווה 

בהשגחת הרבנות הראשית 
לישראל ו- STAR-K.  מחיר: 

21.90 ₪ לאריזה של 500 גרם. 
להשיג ברשתות השיווק, בתי 

הטבע ובחנויות מובחרות 
ברחבי הארץ.

של  כדוריים  מינרליים  באלם  שפתוני 
רשת Beautycare (ביוטיקייר)

הרשת הגדולה בארץ בתחום מוצרי טיפוח והקוסמ־
 Lip טיקה במחירי לואו  קוסט, משיקה את קולקציית
ארבעה   –  Sync Herbal Mineral Lip Balm
תות,  סורבה  רענן,  מנטה  בניחוחות:  כדוריים  שפתונים 

קוקוס וניל ודובדבן. 
לשפתונים אינסוף שימושים מלבד כשפתון למשל: קיבוע 
מרפקים  קטיקולות  ריכוך  הצמיחה,  ועידוד  הגבה  שיער 
וקרסוליים, הברקת עדשות משקפיים, ואפילו הברקת נעלי 

עור או לכה. 
קרינה  כמסננן  המשמשים  במינרלים  מועשרים  השפתונים 
לשפתיים  הגנה  לספק  השפתון  מטרת  ידידותי.  פיזיקלי 
הגיל  בסימני  להילחם  הסביבה,  ונזקי  חופשיים  מרדיקלים 
על  ולשמור  ובקמטוטים 
הסדרה  חלקות.  שפתיים 
על  המיוצאת  טבעונית 
הרכיבים  טהרת 
תוצרי  ללא  הצמחיים, 
קרינה  מסנני  ללא  נפט, 
חומרים  וללא  כימיים 

משמרים.
מחיר : 4.90 ₪

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

נובוקיד - מכשיר לטיפול ומניעת כינים וביצי כינים
הקייטנות, הברכות והים, הם גורם משמעותי בהדבקות כילדים בכינים. הקיץ, 

הושק מכשיר ראשון מסוגו בעולם לטיפול בכינים וביצי כינים שפותח ע"י 
מדענים יוצאי מכון ויצמן. הוא 100% טבעי ומשמיד כינים וביצי כינים 

בטכנולוגיה של נידוף חומר הפעיל המבוסס על חומצת חומץ אשר חודרת 
לכינים ולביצים וקוטלת אותן. המכשיר מחובר באמצעות צינורית וקפסולה 

לכובע רחצה אטום ובזמן קצר וללא כאב משמיד את הכינים ביעילות. 

מנצחת!חמישייה
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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

מטפלות

מחפשת  ומסורה  חמה  מטפלת 
לטיפול  מלאה/חלקית  משרה 

בתינוק המלצות חמות!
לפרטים: 052-8351622

מסורה  ג'  גנים  כפר  תושבת 
ניסיון  בעלת  ואוהבת  מחבקת 
לטפל  מעוניינת  ילדים  עם  רב 

בילדכם בביתה או בביתכם 
לפרטים: 052-3506176

שנה   20 של  ותק  עם  מטפלת 
ספטמבר   בתחילת  מתפנה 
כפר  באזור  לעבוד  מעוניינת 
המלצות  מלאה   משרה  גנים 
מעשנת  לא  דרישה   לפי  יינתנו 

וללא ניידות 
לפרטים: 054-4894560

ואחראית  חמה  מסורה,  מורה, 
ילד  או  מעוניינת לטפל בתינוק 

בחופשת הקיץ יולי אוגוסט 
לפרטים: חן, 054-5769990

מבתי  ילדים  להוציא  מעוניינת 
ארוחת  להם  להכין  וגנים,  ספר 
שעה- של  עבודה  צהריים  

שעתיים  לבנה, 052-3345854

מעוניינת לטפל בילדים/תינוקות 
בביתי ו/או בבית ההורים 

לפרטים: 052-3506176

מעוניינת  ג'  גנים  כפר  תושבת 
לסייע בהסעות, ארוחות מזינות, 

בייביסיטר בערבים 
לפרטים: דניאלה, 052-6401066

בייביסיטר

כיפית   ,16 בת  תיכוניסטית 
מעוניינת  ומסורה  אחראית 
לשמור על ילדים בבקרים ואחר 

הצהריים  מור, 054-5442297

לעשות  מעוניינת   14 בת 
בלי  הגילאים  לכל  בייביסיטר 
הגבלת שעות  נועה, 054-4522343 

לעשות  מעוניינת   ,23 בת 
בייביסיטר על ילדיכם  אחראית 
ובעלת ניסיון של כמספר שנים 

לפרטים: ליה, 052-6379394

בוגרת תואר ראשון לפסיכולוגיה 
וחינוך, ניסיון רב עם ילדים בכל 
בשעות  ופנויה  ניידת  הגילאים  

הערב החל מהשעה 18:00 
לפרטים: 052-52749057

אחראית  וחצי   15 בת  נערה 
לעשות  מעוניינת  ומנוסה 
בייביסיטר לילדיכם בחופש  יש 
אפשרות לאיסוף הילדים מהגן  

לפרטים: 054-3229966

מיוחד,  לחינוך  סטודנטית 
ניסיון  ובעלת  מסורה  אחראית, 
בייביסיטר  לעשות  מעוניינת 
בשעות הבוקר או אחר הצהריים 

ביולי אוגוסט 
לפרטים: 050-2323890

תלמידים מלמדים 
שיעורים פרטיים

מצטיינים  15,בכיתת  בת  נערה 
במתמטיקה  יחידות   5 בעלת 
להעביר  מעוניינת  ואנגלית 
לילדים  פרטיים  שיעורים 
המקצועות  בכל  א-ג  בכיתות 

במהלך החופש הגדול 
לפרטים: 050-6575750

בוגר כיתה ט' מדעית טכנולוגית 
מעוניין  יתרה  בהצטיינות 
בכל  פרטיים  שיעורים  להעביר 
המקצועות לילדי יסודי וחטיבה 

לפרטים: אייל, 052-3640100

מורים פרטיים

לגיל  מורה  השכונה,  תושבת 
הרך, בעלת תואר ראשון וניסיון 
רב מכינה ילדים לקראת המעבר 

לכתה א'  דפנה, 052-4339399

על  בדגש  פרטיים  שיעורים 
למידה,  אסטרטגיות  הקניית 
שיפור מיומנויות, תרגול החומר, 
בשיעורי  ,סיוע  למבחנים  הכנה 
בית וחיזוק לקראת השנה הבאה  

לפרטים: 052-2209464

מורה לאנגלית המלמדת בתיכון 
בעיר מעבירה שיעורים פרטיים  
מתקנת  בהוראה  מתמחה 
שימוש  תוך  אנגלית  ומלמדת 

באסטרטגיות למידה 
לפרטים: 050-6996602 

בביולוגיה  ראשון  תואר  בעל 
מאונ' ת"א, בוגר מגמות ערבית 
ניסיון  יחידות,  חמש  ומתמטיקה 
של מעל עשור בתחום ההוראה, 
מעביר שיעורים פרטיים במגוון 

מקצועות לימוד  
לפרטים: 054-5809094

דרושים

דרושים/ות  סיעוד  לחברת 
בקשישים/ לטיפול  מטפלים/ות 

היום   שעות  בכל  בבתיהם  ות 
כל  עם  נוחה  גמישה,  עבודה 
מתאימה  הסוציאליים   התנאים 

גם לפנסיונרים/יות 
לפרטים: 03-9305250

מובילה  טכנולוגית  לחברה 
חשבונות  מנהל/ת  דרוש/ה 
ניסיון,  ללא  אפשרי   - מתחילה 
משרה מלאה, א-ה 8-17 גמישות 
קלה בשעות  עבודה לטווח ארוך 

נרחבות  קידום  אפשרויות  עם 
למייל   חיים  קורות  לפרטים: 

cv4sharon@gmail.com

דרושה מטפלת להוצאת 2 ילדות 
פעמיים- ומהגן   הספר  מבית 

השעות  בין  בשבוע   שלוש 
מעולים  תנאים    13:00-16:00

למתאימות  גמישה בימים   
לפרטים: מיטל, 054-4370782

העוסק  תקווה  בפתח  למשרדנו 
דרוש/ה  תשתיות  לגופי  ביעוץ 
אדמיניסטרציה  עובד/עובדת 
משרה   חצי  של  בהיקף  למשרה 
שעות גמישות בטווח שבין 8:30 
ל-17:00  מתאים גם לסטודנטים  

תנאים טובים למתאימים 
למייל  חיים  קורות  לפרטים: 

land@gbarkai.com

לחברתנו בקריית מטלון דרושה 
אדמיניסטרציה  תפעול  אחראית 
וגביה עם ניסיון  שעות העבודה 
לאימהות  ומותאמות  נוחות 

עובדות 
למייל    חיים  קורות  לפרטים: 

Uri@bcr.co.il

להוצאת  ניידת  מטפלת  דרושה 
ילד בן 5 מהגן ושהייה עמו בבית

בשבוע  פעמיים   3-4 של  משרה 
בין השעות 13:00-17:00

לפרטים: 054-5443310

ומובילה  מבוססת  לחברה 
דרוש/ה  העין  בראש  בתחומה 
מוקד  לקוחות   שירות  נציג/ת 

קטן כ- 80 שיחות למשמרת 
א-ה 08:00-17:00 --גמישות קלה 

בשעות  תנאים מעולים!!!
למייל   חיים  קורות  לפרטים: 

cv4sharon@gmail.com

שונות  בחברות  תקנים  מספר 
לנציגי/ות שירות לקוחות  משרה 
מלאה ללא שישי, משמרות בוקר 
בלבד!!! אזורים: פ"ת וראש העין  
למייל  חיים  קורות  לפרטים: 

cv4sharon@gmail.com

גדולה  טכנולוגית  לחברה 
דרוש/ה עוזר/ת ל חשבת שכר  
חובה!   - שכר  חשב/ת  -תעודת 
חובה!   - גבוהה  ברמה  -אקסל 
 - מלם  תוכנת  עם  -היכרות 
ל-8  זמנית  המשרה  יתרון! 
חודשים עם אופציה  אזור: פ"ת  
למייל   חיים  קורות  לפרטים: 

cv4sharon@gmail.com

תקווה,  בפתח  צהרונים  לרשת 
בשכונת אם המושבות, דרושים 
סייעים/ות מדריכים/ות לעבודה 
ודינאמית,  צעירה  בסביבה 

תנאים טובים, שכר גבוה  
לפרטים: גלי, 050-7555921

דרושות מטפלות/סייעות חמות 
עוז.  בנווה  חדש  לגן  ואוהבות 

תנאים מעולים למתאימות!
לפרטים: 054-4792456

חמש  בן  ורך  מתוק  לילד 
דרוש/ה מי שיוציא אותו מהגן 
שלוש פעמים בשבוע בשעה 16 
שיגיעו  עד  בביתו  עמו  וישהה 
הגן  וחצי(,  )כשעה-שעה  הוריו 
במרחק הליכה של עשר דקות 
תחילת  מהבית'  פחות  ואף 
עבודה מספטמבר )יכול להיות 

נוח לסטודנטים/ פנסיונרים( 
לפרטים: 054-2386474 

עסקים קטנים

משלבת  בכירה,  רפלקסולוגית 
ריפוי  טכניקות  מגוון  בטיפול 
ושילוב  מודעות  קלפי  והילינג, 

ריפוי דרך התת מודע 
לפרטים: מירב, 052-6381236

התעמלות לבריאות הגב ואיזון 
מפגשים   4 של  בסדרה  הגוף 

בלבד 
לפרטים: עדי 054-483138 

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



חופשה
בטוחה
ונעימה


