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קוראים יקרים,
בגיל 36 הגעתי לראשונה לנופש בתאילנד וסירבתי לנפוש, 
הלילה  לשעות  המוקדמות  הבוקר  משעות  וטיילתי  טיילתי 
המאוחרות  גם כשבעלי קנה לנו כרטיסים לאי קופיפי, אני 
החוף  על  להירגע   לנוח,  בסרבנותי  המשכתי  קיטרתי,  רק 
אני  ברור   היה  הכל  פתאום  לשמים,  המים  בין  האינסופי 
ברחתי  שבה  לנקודה  לחזור  מהתחלה   הכל  להתחיל  צריכה 
מעצמי, לנקודה שבה התחלתי להתפזר  הבנתי שהמרוץ שלי 
הוא בכלל מבוך ואני איבדתי את הדרך, ואז נגמר לי האוויר 

יומולדת,  היום ארבע חודשים אחרי, הענקתי לעצמי מתנת 
ויום הולדת הפך ליום העצמאות שלי  החלטתי להרכיב את 
הדרך!  את  ומצאתי  מיקדתי  דייקתי,  חידדתי,  מחדש,  הדרך 
אני אדם של אנשים, של סיפורים, של הרצאות והדרכות, אני 
לזולת  עזרה  ונושמת  שחיה  אני  אנשים,  בין  שמחבר  האדם 
הדרכות  הרצאות,  בין  לשלב  ביחד,  הכל  את  לשלב  חייבת 
מקווה  שלי,  הייחודית  הדרך  את  מצאתי  וייעוץ   לטיפול 
שבקרוב ישמעו כולם על האקדמיה לגיבורי על שלי! בינתיים, 
בגיליון שלנו החודש, תפגשו הרבה גיבורים כאלה, צדוק בן 
משה, ראיין את רמי גרינברג על הדרך של שניהם ביחד, בה 
הצליחו מתוך האופוזיציה, להצמיח עשיה רבת פעלים  עינת 
אברהם, ראיינה את לירון חביב, על הגיבורים של כולנו בבית 
לחיילים הבודדים בשכונה  וטל לביא, פגשה את אלון פרץ, 
בחור צעיר שהצליח להגשים את כשרונו ולגעת בתהילה עם 

להיטים חדשים לכוכבים הגדולים  

                           קריאה מהנה,

אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com

אורית צמח
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אין תושב שלא חווה, אין תושבת שלא מכירה, עומסי התנועה 
הבוקר  נהגי  אימת  הינם  ממערב  לשכונה  ובכניסה  ביציאה 
והינם מצוקת השבים לביתם עת ערב  זעקת התושבים הביאה 
את מנהל ההנדסה לזמן את מהנדס תנועה שבחן את בעיות 
התנועה באזור וקבע על הוספת מסלול נסיעה בכיכר יפה נוף 

וכן ביצוע זוויות גאומטריות למניעת נסיעה מהירה בכיכר  

מיד עם היוודע לי על תחילת העבודות, העברתי את המידע 
התושבים  השכונה   לתושבי  החברתית  המדיה  אמצעי  בכל 
כבדים  חששות  לצד  והשגות,  הצעות  עשרות  אלי  העבירו 
הנדסה,  למנהל  העברתי  כולן  את  הרגל,  הולכי  לבטיחות 
בנוסף  מידית   וטופלו  התקבלו  והטענות  ההצעות  לשמחתי 
מעבר  המסחרי  המרכז  מול  להוסיף  ההנדסה  למנהל  הצעתי 
מול  העצמאות  ברחוב  החצייה  למעבר  )בדומה  מדורג  חציה 
בית הספר "הדר"(, משולב עם פסי האטה ומעבר מוגבה וזאת 
לצורך הרחקת הולכי הרגל מהכיכרות באזור זה  גם נושא זה 

הועבר לבחינה 

תחילת העבודות לוו בלחץ גדול ובבעיות למכביר עקב סגירת 
הנתיבים ברחובות יפה נוף והעצמאות בין השעות 9 בבוקר ל 
17 אחה"צ וכן עקב הסטת כל קווי האוטובוס  אולם לשמחתי 
הרבה, תוך יומיים הסדר הושב על כנו  לדאבוני הרב הנפגעים 
כולי  הינם בעלי העסקים במרכז המסחרי הסמוך,  העיקריים 

תקווה שהעבודות יסתיימו במהרה גם למענם 

רגע  המתוזמן,  העיתוי  בעיני.  תמוהה  נותרה  אחת  שאלה  רק 
ותנועה  בטיחות  עבודות  לפגם   טעם  הותיר  הבחירות  לפני 
לעיתים  עשויות  רב,  בלחץ  נעשות  בחירות  טרום  הנעשות 
פרויקט  במנהל  זכינו  הרב  למזלנו  לבעיות   מקור  להוות 
לאחר  ופועל  בהבנה  התושבים  פניות  את  שמקבל  מקצועי 

קבלת החלטות בכובד ראש 

יחד עם זאת, מערב השכונה עוד זקוק להמון פיתוח ותשומת 
לב, בין הנושאים שבטיפולי:

ב בקצה יפה נוף בצומת עם נקאש ועמנואל זמיר מתוכננת 
יציאה מהחניה ישירות לתוך הצומת, ואין מנוס מתכנון של 
הצומת בתשומת לב רבה ואולי אפילו בניית כיכר במקום  

ב יש לתכנן את כל רחובות בזהירות רבה בעקבות בקשות 
שעולות בנושא חד סטריות היות והפיכת רחוב אחד לחד 

סטרי תעביר את עומס התנועה לרחוב השכן

ב יש לבצע תכניות פיתוח ותחילת עבודות על הגינה ברחוב נקאש 

ב יש לבצע תכנית פיתוח לרחוב פסח קולר 

ב ביצוע חניה בשטח שמצוי בצומת ישראל עידוד ונקאש

ב לא פחות חשוב אם לא הכי חשוב, הרעש מדרך רבין וכביש 
471 – מצריך פניה ברורה וחד משמעית למשרד התחבורה 

ואיכות הסביבה 

הבעיות  רבות  כרגע  אבל  מדהים  אזור  יהיה  השכונה  מערב 
ולא  בדבר  הנוגעים  מכל  דחופים  פתרונות  ודורשות  באזור 
נושאים  ולהעלאת  לעשיה  להצטרפות  והתעלמות   אדישות 

נוספים, פנו אלי 

האם עומסי התנועה הכבדים במערב 
השכונה המטילים אימה על תושבי 

השכונה קרבים לקיצם? הצומת שנחשב 
בעייתי מאוד בשכונה, צומת יפה נוף 

העצמאות, משנה פניו בעקבות הלחץ 
רב של התושבים על העירייה בשנים 
האחרונות. צדוק בן משה על העשייה 

במערב השכונה

העצמאות פינת יפה נוף

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: 

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן
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לא רק אופוזיציה לוחמת, 
אלא גם פועלת!

חבר מועצה תפקידו לייצג את הציבור, את כלל הציבור  בחלק 
מקדנציה נוכחית פעלתי מהאופוזיציה ביחד עם חבר המועצה 
הפעיל ביותר, רמי גרינברג, יחד הגשנו מעל 90% מההצעות 
לסדר )ובעוד שישנם חברי מועצה קואליציונים שלא הגישו 
ולו הצעה לסדר אחת(  הדבר נבע בעיקר מהעובדה שנוצרו 
על  לשמור  בעיקר  שפעל  הקואליציה  מחנה  מחנות,  שני 
של  האופוזיציה,  חברי  ומנגד,  העירייה,  ראש  של  האינטרס 
המתבונן מהצד נראו כאבודים משהו, במהרה התברר שחופש 
נחלתם הבלעדית, להבדיל מחברי הקואליציה  הוא  הפעולה 
בארבע  וכך  בלבד  העירייה  ראש  של  לאינטרס  הכבולים 
חברי  בקרב  דווקא  ענפה  פעילות  ראינו  האחרונות  שנים 
האופוזיציה ולא בקרב הקואליציה וראש העירייה  ישבתי עם 
רמי לשיחה בארבע עניים וסקרנו את הפעילות שלו לאורך 

הקדנציה ואת המצע לשנים הבאות: 
החזרת הביטחון לעיר

ביקשנו  לתושבים  הביטחון  תחושת  את  להחזיר  מנת  "על 
מספר  להגדלת  לרחובות,  הביטחון  סיירת  להחזרת  לפעול 
הניידות, יצירת סיירת רגלית במוקדים שונים בעיר, הגברת 
סיירת הורים, ורישות העיר במצלמות והקמת "מוקד רואה"  
כמו כן ביקשנו ליצור אלטרנטיבות ומענה אמתי ומקיף לבני 
הנוער, לתת להם פעילויות רבות ולהקים להם מבני ציבור" 

בטיחות ושיפור התנועה והתחבורה בעיר
התחבורה  של  יעיל  בתכנון  רבה  חשיבות  רואה  "אני 
הציבורית ותוואי הדרך למען בטיחות הציבור  בתכנון ארון 
טווח לנושא התנועה והתחבורה העלה גרינברג הצעות רבות 
בדרכים,  עבודות  וביצוע  בתכנון  שכללו השקעת תקציבים 
טיפול בכל נושא התחבורה הציבורית לייעול ושיפור הקווים 
כלי  להוצאת  בחניונים  תקציבים  השקעת  וכן  העיר  בכלל 
הרכב הכבדים ובמיוחד חניית אוטובוסים מחוץ לשטח הבנוי  
תכנית אב לתחבורה ציבורית ובכלל בכל העיר למען שיפור 
זרימת התנועה בכפוף לשינויים עתידיים כגון הרכבת הקלה, 
לביצוע תחנות  נוספים ממשרד התחבורה  בקשת תקציבים 
קצה וחניונים לרכב פרטי בסמוך לייעול מפת הנסיעה בעיר 
ומעבר מרכב פרטי לתח"צ  השקעת תקציבים בשיפור תנאי 
ומעברי  כבישים  סימון  ומדרכות,  בכבישים  טיפול  הדרך, 
עם  תח"צ  נתיבי  רשת  כגון  ההתחדשות  פרויקט  חציה, 
שיפור  טעינה,  ועמדות  חכמות  תחנות  חכמים,  אוטובוסים 
הרגל  להולכי  החצייה  ומעברי  המדרכות  ההליכה,  שבילי 
ורשת שבילי אופנים לרוכבים, הקמת מצלמות בצמתים עם 
בכל  ליין  באון  ישלוט  זה  חדר  תנועה   לניהול  בקרה  חדר 

ניהול התנועה בעיר"

הצעה לסדר במועצה - מערך האופניים השיתופיים 
ובעולם  בארץ  שונות  בערים  עצמו  את  הוכיח  זה  "מערך 
כפתרון מוצלח, יעיל, נגיש וזמין, המשמש כחלופה מצוינת 
יש  הסביבה   באיכות  הפוגעים  מזהמים,  תחבורה  לאמצעי 
בכוחו של מערך אופניים שיתופיים גם להוריד את העומס 
מהכבישים, לחבר בין תושבי השכונות המרוחקות, ולתרום 
לבריאות המשתמשים, שעושים פעילות גופנית כבדרך אגב" 

ניקיון העיר
התברואה  גופי  בין  הסנכרון  נושא  את  לסדר  "העליתי 
התקציב  הגדלת  משותף;  עבודה  מטה  הקמת  וכן  והפיקוח, 
בחצרות  אשפה  מסתורי  הקמת  הניקיון;  מערך  והגברת 
הבתים והוספת מטמוני קרקע לאיסוף אשפה ברחבי העיר; 
הגדלת תקציבי ההדברה העירוניים למניעת בעיית היתושים 
ומזיקים נוספים ועוד  תשלומי הארנונה בפתח תקוה הם בין 
הגבוהים בארץ, ובאופן מגמתי מתייקרת הארנונה מידי שנה, 
כך שבתקציב האחרון הוחלט כי התושבים ישלמו כשלושה 
העירייה  קיצצה  במקביל  הארנונה   בתשלומי  יותר  אחוזים 
למעלה משני מיליון ₪ לאגף הניקיון העירוני  מהלך אשר 
מפגעי  לצד  האגף  של  השותף  העבודה  באופן  קשות  פגע 
לכלוך רבים ברחבי העיר  כראש עיר אני מתחייב להגדיל 
את תקציב הניקיון באופן משמעותי ובכך להרחיב את מצבת 

רכבי ועובדי הניקיון בהתאם"  

לצד הפתרונות שאותם מציע גרינברג בתחום הניקיון, 
התכנית המדוברת שתפורסם בימים הקרובים ותועבר 
לכל תושבי העיר, תעסוק גם בהגברת הביטחון האישי, 
ונגישות  ציבורית  חינוך, תחבורה  עירונית,  התחדשות 
אתרי  שימור  בדרכים,  הזהירות  הגברת  תחבורתית, 
הצעירים,  אוכלוסיית  של  לצרכיהם  מענה  מורשת, 

הקשישים והעולים בעיר ועוד נושאים רבים.

• צדוק בן משה

רמי גרינברג, חבר מועצת העיר אשר 
מתמודד לראשות העיר, פעל רבות 
בקדנציה האחרונה דווקא מספסלי 
האופוזיציה והראה שניתן להשפיע, 

לתרום ולשנות לא רק מהקואליציה. 
הכל עניין של נחישות, רצון והתמדה



www.kfarganim.co.il7עיתון כפר גנים  גיליון 102  אוגוסט 2018 

madlan.co.il לפי אתר מדלן
אוגוסט 2018, ממשיכים להוביל

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

 בעצמאות (עורפית) 5 חד‘ במערב השכונה

בחביב ביטון 5 חד‘, ק“ב, נוף לוילות

בדוד שמחי 6 חד‘, ק“ב סופר מפוארת

במייזנר המבוקש דירת 5 חד‘ מושקעת! ק“5, מחסן, 2 חניות ומרפסת סוכה

ביוסף נקר 5 חד‘, ק“ה מפוארת, 20 מ‘ מרפסת בנקש 6 חד‘ חדשה, ק“8 מיידית

בעצמאות 4 חד‘, ק“6 +סוכה + נוף

במסקין דירת 6 חד‘ מרווחת מאוד + יחידת מתבגר! 25 מ“ר מ.סוכה, מחסן ו-2 חניות

הזדמנות חד פעמית!    הצעת החודש! 

      הצעת החודש!    הזדמנות חד פעמית! 



עיתון כפר גנים  גיליון 102  אוגוסט 2018  8

סופר סבתא

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...

ונכדכם  ילדכם  של  לנסיעתם  ושונות  רבות  סיבות  ישנם 
לארצות שונות מעבר לים: לימודים, לימודי המשך, עבודה, 
לא  זוג  בת/ן  עם  נישואין  להם,  שהוצעה  מפתה  הזדמנות 

ישראלי, העדפה לחיות מעבר לים ולהגשים חלום 

אופי הקשר בין הנכדים מעבר לים לסבתות והסבים החיים 
ילדכם  של  הקרבה  מידת  אלמנטים:  במספר  תלוי  בישראל 
עם  לשמור  לרצות  ילדכם  של  המוטיבציה  רמת  אליכם, 
ילדכם  לקשר של  בארץ  התשוקה  הגרים  והסבים  הסבתות 
עם ישראל, עם השפה העברית ועם ערכי היהדות  קיימים 
הקשר  לרמת  בחו"ל  החיות  המשפחות  בין  רבים  ההבדלים 
כאלה  יש  בישראל   שחיים  והסבים  הסבתות  אתכם  שלהם 
שבאים לבקר בארץ וכאלה שאפילו עושים את זה בתדירות 
בינם  וגם  ילדיהם  עם  עברית  שמדברים  כאלה  יש  גבוהה, 
לבין עצמם, יש כאלה ששולחים את ילדיהם ללמוד עברית 
כולל קריאה וכתיבה ויש כאלה שמדברים על ישראל, מעורים 
במה שקורה פה, גיבשו דעות ואפילו יש להם הערות ועצות  
ככל שהקשר של ילדכם לארץ ולשפה הדוק יותר כך יהיה 
יותר קל לכם סבתות וסבים לתקשר עם נכדיכם  אם אינכם 
מדברים את אותה שפה כמו נכדכם בחו"ל יהיה לכם יותר 
קשה להתחבר אליהם  אז איך אתם מרגישים ומגיבים למגורי 

בניכם/ בנותיכם מעבר לים?

ונכון שקשה  לגור,  רוצים  הם  היכן  לבחור  זכותם  שזו  נכון 

לוותר על הזדמנויות תעסוקתיות, על לימודים ועל התקדמות 
בקריירות מקצועיות  ובכל זאת, יש כאלה שמגיבים בצער 
ובביקורת על החלטה של הבנים לחיות רחוק, ולרבים קשה 
לקבל את העובדה שילדיהם אינם מבינים את חשיבות הקשר 

של הנכדים עם הסבים  

לכם  שקשה  מודע,  תמיד  לא  ואולי  אישי,  אספקט  גם  ויש 
לקבל את העובדה שמונעים את ההנאה שבקרבה ובמעורבות 
סימטריה  מהאי  להתעלם  אפשר  אי  הנכדים   בגידול  שלכם 
הקיימת בין מה שאתם מעניקים לנכדיכם הגרים בארץ לבין 
מה שאתם מעניקים לאלו שחיים בחו"ל  התגובות של הסבים 
והסבתות כלפי המרחק מנכדיהם מגוונות, וכל אחד רואה את 

הדברים אחרת   אז מה עושים ? איך מתמודדים? 

מפנימים ומכבדים את ההחלטה של הבנים, ומוצאים דרכים 
לטיפוח ולהפגנת אהבה באופן ברור ומובהק  

רק הים 
מפריד בנינו

מעבר  חיות  ישראליות  משפחות  ויותר  יותר 
סבים  יותר  מתרחבת,  שהתופעה  ככל  לים, 
וסבתות מנהלים מערכות יחסים בשלט רחוק. 
אלה שפי פסיכולוגית המלווה סבים וסבתות, 

במדור לסבים וסבתות מעבר לים

אלה שפי, פסיכולוגית, ייעוץ, הדרכה וליווי לסבתות וסבים
שוקדת בימים אלו על חוברת דיגיטלית בנושא ההתמודדות 

ושיפור הקשר עם הנכדים מעבר לים,
אם גם לכם נכדים מעבר לים אשמח אם תיצרו קשר.
sheffy.e@gmail.com טל' 052-2541847 דוא"ל

אלה שפי
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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

במסקין 6 חד' 
שהוסבה ל-5 חד'

משודרגת ומיוחדת  
(ניתן להחזיר את החדר) 

למכירה

להשכרה

 ביטקובסקי 5 חד' 
קומה 4 + מחסן צמוד

 + 2 חניות 

 5 חד' ענקית ברחוב ניימן  
קומה 3  משודרגת משופצת (אזור 
רחוב סולמון) חניה מקורה מרפסת 

סוכה פנויה מידית 

3 חד' במייזנר

הושכרנמכר

6 חד' חדשה בן גוריון 
משודרגת 

מרפסת 25 מ
 + מחסן צמוד + 2 חניות

למכירהלמכירה

6 חד' מיוחדת 
בקומה 3/4/5/7 

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

מרפסת שמש גדולה 

 

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

מרפסת 30 מ'
כניסה מיידית
₪ 2,380,000

למכירה

מבחר דירות
להשכרה

2018
4 - 6 חד'
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להכניס  לכם  מציעה  למבוגר,  לאומי  שרות  תנועת של"מ, 
בהם  שיש  חיים  חדשים   ומשמעות  תוכן  הבוגרים,  לחייכם 
הצלחה  חווית  עצמי,  ביטוי  מעורבות,  יצירה,  של  מרכיבים 
והערכה  וזאת במסגרת התנדבות בבתי הספר ברחבי העיר: 

יסודי, חטיבה, תיכון וחינוך מיוחד 

התנדבות במוסדות החינוך מתאימה הן לעובדי הוראה שפרשו 
והן  בחייהם המקצועיים,  וניסיון שצברו  ידע  ולהביא  ורוצים 
כמו: פקידות, חשבונאות,  מגוונים  לפורשים מתחומי עבודה 
רפואה, משפטים, הנדסה, מעבדה ועוד  כל אחד יכול למנף את 
מומחיותו לכיוון קהל יעד חדש, ולתרום מניסיונו הרב בשעות 
ומתבגרים,  ילדים  עם  הזדהות  חשים  אתם  אם  לו   שנוחות 
אלינו,  הצטרפו  החינוך,  ממערכת  חלק  להיות  ומעוניינים 

למתנדבי של"מ בחינוך ותתחילו להשפיע!

התלמידים  הישגי  שיפור  כוללות  בחינוך  של"מ  מטרות 
הבית-ספרי,  האקלים  לשיפור  תרומה  היסוד,  במקצועות 
וצמצום אלימות ע"י גישור, אמפטיה והכלה  כל זאת באמצעות 
מתן מענה רגשי לילדים המעוניינים באוזן קשבת של המבוגר 

ניתן להשתלב בתוכניות הבאות: 

ב "קריאה בהנאה" – מטפחת את אהבת הספר והקריאה לשם 
הנאה  כוללת מפגש עם קבוצת ילדים בכיתות א'-ב' לדיאלוג 

בין-אישי פתוח בין המבוגר והילד באמצעות הספר 

ב "בלב העניין" – נועדה לפתח מעורבות חברתית בהקשרים 
אקטואליים, בקרב קבוצות קטנות של תלמידי כיתות ה'-

מבוגר,  מתנדב  עם  מפגש  לתלמידים  מזמנת  התכנית  ו'  
הקרובים  בנושאים  ערכי  חברתי  שיח  מתקיים  שבמהלכו 
שהתרחשו  חדשותיים  אירועים  כגון:  הילדים   של  לעולמם 

בסביבה הקרובה, בקהילה, בחברה, במדינה או בעולם 

ב  תכניות העשרה - אוריינות פיננסית, הקמת גינה לימודית, 
משחקי קופסה, שחמט, ריקודי עם ועוד 

ה"בית" של מתנדבי של"מ בחינוך הוא מתנ"ס "רמת ורבר"  ברח' 
הפורצים 18 פתח-תקוה, בו מתקיימים מפגשי העשרה למתנדבים, 
פעילויות חוויתיות, תרבותיות, טיולים, ומפגשי הוקרה  וכל זאת 

על מנת להדגיש את הממ"ש=משמעות, מחויבות, שייכות 

מנהלת בית ספר יסודי בפתח תקווה:
"התכנית פועלת בבית ספרנו שש שנים והיא בעלת ערך מוסף 
למורים ולילדים  התלמידים מקבלים את פניהם של המתנדבים 
בשמחה וחיבוק, כאילו היו סביהם הפרטיים  המחנכים והמורים 
המאירים  והסבתות  הסבים  עם  הנטל  את  לחלוק  מאושרים 
ומתקבלת רקמה אנושית אחת התורמת ונתרמת  בבית ספרנו 
יחידנית מותאמת כך שהמפגש עם המתנדב/ת  נעשית למידה 
מקל על המורה ומאפשר לה מרווח זמן ללמד בקבוצה קטנה  
המתנדבות שותפות לכל האירועים בבית הספר, הן משחקות עם 
הילדים במשחקי קופסה או מספרות סיפור, משוחחות עם ילד 
הזקוק לתשומת לב מיוחדת של סבתא חייכנית  אני מודה לכל 
המתנדבים על השקעה ומסירות, על האחריות ועל אורך הרוח 
והנתינה ללא קבלת תמורה  הציפיה של הצוות ושל התלמידים 
מתנדבים  לראות  מאד  נשמח  ביותר   הגדולה  התמורה  היא 

נוספים גם בשנה הבאה" 

מפי הילדים:
"אני מחכה לסבתא המתנדבת כל שבוע, וכשאני רואה אותה 
לי  מקשיבה  היא  מתחילה   שלי  השמחה  לכתה,  מתקרבת 

ונותנת תמיד עצות טובות" 
יודע  אני  נתן  סבא  וכשמגיע  לי,  קשים  בכתה  "הלימודים 
רק  סבלנות  לו  יש  אחרת,  אותי  מלמד  הוא  מתחיל   שהכיף 
אלי, תמיד יש לו רעיונות איך לעשות דברים וזה עושה לי 

ממש טוב" 
"עד שהגיעה הסבתא לא היו לי חברים בהפסקות  היא אספה 

לי חברים ששיחקו איתי וגם למדה משחקים חדשים "

אהובה חיניץ הייתה עובדת מעבדה ומאז שפרשה היא סבתא חלומית, כזו שכל ילד 
היה חולם לקבל, תשאלו את עשרת נכדיה שלומדים בבתי הספר בשכונה: בהדר, 

בכנר, בדבורה עומר, ברשיש, בעלומים ובבן -גוריון. בין שפע הפעילויות עם הנכדים, 
אהובה לא מוותרת על ימי ההתנדבות הקבועים בבית ספר "הדר" כבר כמעט עשור 

)וגם הם לא מוותרים עליה!(.  אהובה מתנדבת במסגרת תנועת של"מ, כמוה עוד 
הרבה סבים וסבתות בשכונה, המזמינים את הגמלאים  להתנדב בבתי הספר בשכונה

להתנדב בלב ש ל " מ
שרות לאומי למבוגר

• רכזות של"מ

לפרטים ולהצטרפות:
054-4776953 חיה פרינס - רכזת של"מ בחינוך    

050-9227469 רחל אבני  -  רכזת של"מ בחינוך  

054-7694348 ד"ר דבורה מצה - רכזת "קריאה בהנאה" 

מיכל פיק - רכזת תנועת של''מ במתנ''ס ורבר              03-9219888
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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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ביופייה  ידועה  הייתה  מצרים  מלכת  קליאופטרה 
מספרים  סודה?  היה  מה  הרך   ובעורה 

שקליאופטרה נהגה למרוח את פניה במסכת 
זהב מדי לילה, כדי לשמור על עור הפנים 

שלה  

תהליך הזדקנות העור מטריד נשים בכל 
נשים  ובעיקר  הגילים,  בכל  העולם, 
הקוסמטיקה  תחום  מתקדמים   בגילים 
העת  כל  מתפתחים  העור  ורפואת 
מטיפולים  ליהנות  לנו  ומאפשרים 

הפנים  לעור  שמסייעים  מתקדמים 
ומאטים את קצב ההזדקנות 

טיפול מדהים, בעל אפקט מידי, שיהפוך את 
עורך לחלק, זוהר ובריא, הוא טיפול המבוסס על 

זהב טהור 24 קראט! 

אז מתברר שקליאופטרה ידעה מה היא עושה  הוכח שלמינרל 
זהב טהור יש יכולת להעניק לעור חיים חדשים  זהב טהור 
העור  לתאי  חמצן  לקשירת  חשמלית  יכולת  כבעל  הוכח 
במינרל  כמו-כן,  חופשיים(   )רדיקלים  רעלנים  ולספיחת 
את  הממריצים  פעילים  מרכיבים  שילוב  קיים  הטהור  הזהב 
ייצור החלבון, הקולגן והאלסטין בעור והמשפרים את זרימת 
הדם  בטיפול חדשני זה הקוסמטיקאית מניחה על עור פנייך 

אל  נמסים  הזהב  דפי  קראט    24 טהור  זהב  דפי 
הופך  העור  רגע  ובן  אותו  מזינים  העור,  תוך 
לקטיפתי, חלק ומלא ברק  טיפול מדהים זה, 
בעל האפקט המידי, מטפל בנזקים שנוצרו 
חיים  לעור  ומעניק  השנים  עם  בעור 

חדשים, רעננות וזוהר  
 London הטיפול בדפי הזהב של חברת
על-ידי  מדעית  הוכח   Gold Mask
שהוא  ונמצא  באירופה,  עור  חברת 
מוריד אדמומיות, מותח את עור הפנים 
טיפול  ונעים   חלק  העור  את  ומשאיר 
תומך  טיפול  או  נפרד  טיפול  מהווה  זה 
טיפולי  כמו  רפואיים  קוסמטיים  להליכים 

אנטי אייג'ינג, הזרקות ומילויים  

אני מזמינה אותך אליי לטיפול מלכותי 24 קראט, 
ליהנות  ובנוסף תוכלי  שבו תזכי במראה מושלם, 

מאבחון עור הפנים ללא עלות!

נעמי עזר קוסמטיקה רפואית 

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

טיפול חדשני בדפי זהב 24 קראט יעניק לעורך רעננות וזוהר
זהב    24 ! כי גם לך מגיע להיות מלכה!

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

במחיר מיוחד: 2200 ₪כתר זרקוניה ללא מתכת לרגל פתיחת המרפאה
בדיקה וצילומים ללא תשלום
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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

*הטבה חד פעמית עם הצגת מודעה זו *למימוש בחודש אוגוסט *בהזמנת תור מראש *ללקוחות חדשות בלבד

 +
לק ג'ל או מניקור או פדיקור

טיפול פנים פרא רפואי 
מבית חוה זינגבוים

מבצע קיץ!

מניקור מתנהיום הולדת החודשלקוחותיי שחוגגותלכל 



עיתון כפר גנים  גיליון 102  אוגוסט 2018  14

רגע לפני 
   החזרה לשגרה
וחוזרים  החופש  שמסתיים  לפני  רגע 
מזמינה  אורפלי  שני  ללימודים,  חזרה 
מה  לאחור,  ולהביט  לעצור  אתכם 

הספקתם החופש? 
רק  או  ממנו  ליהנות  גם  הצלחתם  האם 

לספור ימים עד לסיומו?

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

הורים פלוס+

ולאתגרים  הלימודים  שנת  של  לשגרה  נחזור  מאד  בקרוב 
שמתלווים אליה, אז קחו עוד נשימה גדולה של חופש ותיהנו 
ממנו רק עוד קצת לפני שנגמר  זה גם בדיוק הזמן להתחיל 
להכין את הבית בהדרגתיות לקראת השנה החדשה ולתחילת 
ועל  עליכם  להקל  כדי  חשובים  צעדים  שישה  המסגרות  

הילדים את החזרה לשגרה 

1. שעות שינה - החופש משבש את שעת ההשכבה ואת מספר 
לשגרת  אותם  להחזיר  התחילו  הילדים,  של  השינה  שעות 
הגיל   לפי  להם  הנכונה  השינה  ולשעת  מסודרת  השכבה 
בהדרגתיות הקדימו את שעת ההשכבה ואת שעת ההתעוררות 
ולכמות  הנכונות  הגוף לשעות  להרגיל את  מנת  על  בבוקר 
שעות השינה שהילד זקוק להם על מנת שלא יגיע עייף לגן 

או לבית הספר 

2. רכישת ציוד- רכישת ציוד לבית ספר יכולה להיות הזדמנות 
תקציב,  תכנון  מראש,  בתכנון  הילדים  את  לאמן  מצוינת 
יכולת בחירה ודחיית סיפוקים  הכנה מתאימה מראש תהפוך 

את חווית הקניה מסיוט להנאה  

בעצמם,  לערוך  להם  תנו  או  רשימה  הילדים  עם  ערכו  ב 
בדקו מה כבר יש בבית ומה חסר 

להיכנס  לא  מנת  על  בו  לעמוד  שיש  תקציב  הגדירו  ב 
להוצאות כבדות מידי  

ב לכו איתם מספיק זמן מראש כדי לא להגיע לחנות כשיש 
עומס רב או חוסרים בציוד 

לרשימה  בהתאם  אך  כרצונם  ציוד  לבחור  להם  אפשרו  ב 
ולתקציב שהוגדרו  

ב עם ילדים צעירים - חלקו את הקניה לשני חלקים כדי לא 
להעמיס עליהם 

ב ערכו תיאום ציפיות ברור לפני הכניסה לחנות לגבי מה 
הם יכולים לרכוש ומה לא )עריכת הרשימה תעזור בכך( 

ב עמדו במה שהחלטתם מראש ואל תתפתו לרכוש דברים 
שאינכם צריכים - הוו דוגמא אישית 

3. חזרה על החומר - בהנחה שרוב החופש הוקדש לפעילויות 
את  לרענן  קצת  להם  לאפשר  רצוי  ללימודים,  ולא  פנאי 
החומר לפני החזרה לכיתה, אם ניתנו שיעורי בית לחופש, 
אם  להשלים,  מנת  על  לעזרה  זקוקים  הם  אם  איתם  וודאו 
ניתן בגילאים הצעירים לרכוש  ניתנו שיעורים לחופש,  לא 

חוברת חזרה  

ירצו  חוגים  ולאיזה  אם  איתם  בדקו   - לחוגים  הרשמה   .4
את  תפספסו  ולא  להתכונן  שתוכלו  מנת  על  השנה  ללכת 
מועד ההרשמה  זה זמן נהדר לבחור תחביב חדש או להחליט 
להיות  אמור  חוג  זכרו-  קיים   בתחביב  להשקיע  להמשיך 

מהנה עבור הילד, לכן אם הוא לא רוצה- אל תכריחו אותו 

הכנה  שיחת  נדרשת  בהם  מקרים  ישנם   - מקדימה  פגישה   .5
מקדימה עם הצוות החינוכי טרם תחילת השנה  אם יש קושי 
אמיתי לילד )אבחון קשב, טיפל חדש שמקבל, שינוי במצב 
המשפחתי, מעבר דירה, קושי רגשי משמעותי( מומלץ לגשת 
לשיחה מקדימה עם הצוות )ללא הילד( על מנת לתאם איתם 
זקוק  הוא  לה  התמיכה  את  יקבל  שהילד  ולהבטיח  ציפיות 

מצוות בית הספר 

6. בדקו איתם איך הם מרגישים - מרוב ציפייה והתרגשות שלנו 
שוכחים  אנחנו  השנה,  של  ותחילתה  החופש  סיום  לקראת 
לעצור ולבדוק עם הילדים איך הם מרגישים לקראת תחילת 
השנה  פנו לכך זמן מההתארגנות ושבו לדבר איתם, בדקו 
איתם מה התחושות שלהם, האם הם מתרגשים או חוששים? 
להביע  להם  אפשרו  החדשה?  מהשנה  שלהם  הציפיות  מה 
רגשות חיוביים ושליליים,  הקשיבו להם באמת ואל תפטרו 
אותם בתשובות כמו "יהיה בסדר, אין לך מה לדאוג", במקום 
זה תנו מקום לכל הרגשות שלהם ושאלו אותם איך תוכלו 
לעזור, לעיתים עצם ההקשבה בלבד תספיק ולעיתים תקבלו 

מהם תשובה איך להקל עליהם את תחילת השנה 

בהצלחה לכולם! אני כבר מתרגשת.



www.kfarganim.co.il15עיתון כפר גנים  גיליון 102  אוגוסט 2018 

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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על  בהתרגשות  מספר  כשהוא  נוצצות  אלון  של  העיניים 
התחושה  ועל  החודש  בקיסריה  נרקיס  ליאור  של  ההופעה 
ההזויה, כשכל הקהל שר בקולי קולות את המילים והלחן שעד 
לראיין  בי  הבחירה  בהתחלה,  בראש   לו  התרוצצו  מזמן  לא 
את אלון נראתה לי מוזרה; אני כמעט פי שניים מגילו, אני 
באה מעולמות אחרים ולא מאזינה כלל למוזיקה מזרחית  אני 
זכיתי להציץ לעולם של  שמחה שהחלטתי להיענות לאתגר, 
בחור צעיר עם חלומות גדולים שהוא מטפח מגיל 12 בתשוקה 
המרכיבים  כל  להצליח   ונחישות  מתמדת  עשייה  תוך  רבה, 

הסודיים להגשמת חלומות  

איך הכל התחיל?

"כשהייתי בן 12 נחשפתי לעולם המוזיקה דרך קרובי משפחה, 
צמד שהופיעו ושרו ביחד  התחום סקרן אותי, ביקשתי מהוריי 

פסנתר חשמלי והתחלתי לנגן מתוך שמיעה"  

מהן ההשפעות המוזיקליות בבית?  

"בבית שמעו, בעיקר, יוצרים ישראלים של אותה תקופה כמו 
מירי מסיקה" 

הדרייב לצלילים אצל אלון הגיע מבפנים  בגיל 17 החל לנגן 
על גיטרה, שוב, רק משמיעה  בכל פעם שניסה ללמוד אצל 
לנגן  חוזר  עצמו  את  מצא  בסוף  תווים,  עם  לנגינה  מורה 
משמיעה  במקביל החל לנגן משמיעה לא רק להיטים שמצאו 
החל  וכשהלחן  עצמו,  משל  מנגינות  הלחין  אלא  בעיניו,  חן 

להתגלגל, עמו הגיעו גם המילים 

אבל  נפלאה   מוזיקה  במגמת  גוריון",  "בן  בתיכון  למד  אלון 
לפני עשור, בנים לא למדו במגמה זו, ולכן את שנות התיכון 

הוא בילה באולפן קטן שיצר לעצמו, נסחף לעולם קסום של 
צלילים, מילים, עיבודים והקלטות  הוא התגייס ושירת כתומך 
לשירות  מקומה  את  פינתה  המוזיקה  האלה  ובשנים  לחימה, 
ברור שהוא  לו  היה  הצבאי המשמעותי שעשה  כשהשתחרר 
ממשיך לחיות בעולם הקסום של הצלילים  הוא החל לכתוב 
בהתחלה  שונים   ליוצרים  שלח  אותן  סקיצות,  ויצר  שירים 

השירים היו בעלי אופי ישראלי  בזאנר הפופ הישראלי  

מתי הייתה הפריצה הראשונה?

סקיצה  יצרתי  יניב   לעידן  שכתבתי  "מי"  בשיר  ספק  "ללא 
ושלחתי לעידן יניב  הוא התאהב בשיר ועבד איתי על הפקתו  

השיר שוחרר לרדיו ב 2017 והחל את דרכו להפוך ללהיט" 

שיר  כתב  אלון  רבות,  להשמעות  וזכה  יצא  שהשיר  אחרי 
לזרם  נוטה  לוי  ששיר  ומכיוון  לוי,  ישי  של  בנו  לוי,  לשיר 
חבר  אלון  הזה  מזרחיות  בשלב  פה השפעות  החלו  המזרחי, 
לאופיר כהן, יוצר בשנות ה-40 לחייו, מנוסה בעולם המוזיקה 
הם  במקרה,  די  בזאנר   להיטים  הרבה  על  אחראי  המזרחית, 
החלו להתכתב והחליטו להיפגש ולנסות לעבוד ביחד  דווקא 
החיבור ביניהם, שאינו ברור מאליו, הפרשי הגיל והסגנונות 
השונים, הם שעושים את איחוד הכוחות הזה ביניהם כל כך 
הנוכחי של  הוליד את הלהיט  פורה  המפגש הראשון שלהם 

ליאור נרקיס והיד עוד נטויה  

אלון ממתיק סוד ומגלה לי שהשנה צפויים לצאת עוד מספר 
שהם  ספק  לי  אין  הראשונה   מהשורה  זמרים  עם  פרויקטים 
יהפכו ללהיטים  מספיקה האזנה אחת לשיר של ליאור נרקיס, 

כדי להבין את הקסם שנוצר פה 

תושב החודש

מכונת הלהיטים

• טל לביא

אלון פרץ מפתח תקווה רק בן 26 וכבר אחראי לכמה 
להיטים חמים במוזיקה המזרחית. "רק שלך" השיר שכתב, 

הלחין והפיק ביחד עם אופיר כהן, עבור ליאור נרקיס, זכה 
כבר ל- 2.5 מיליון צפיות ביו טיוב! וזו רק ההתחלה...
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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. 
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• עינת אברהם

הבית של
החיילים

יום שישי, שעות צהריים, בית אחד מקסים ונעים רוחש אנשים 
ועשייה מכל עבר  חייל אחד שב הביתה במדים ומקבל לידיו עוגת 
יום הולדת מקושטת וקסומה; שף מתנדב עומל במטבח הבית על 
ארוחה טעימה עבור החיילים הנמצאים בו; גדי סיטון מ"תנובת 
טריים;  וירקות  פירות  של  ארגז  הבית  אל  מביא  בע"מ"  ישראל 
לירון מוציאה מהרכב ארגז בירות שנתרם כמדי שבוע באדיבות 
פאב "JEM'S" כל שנייה מפציע חיבוק מכיוון אחר, המון רוגע, 

שלווה, השבת מתקרבת, טוב כאן, מדהים, עושה חשק להישאר 
שני  מוזס,  וגיא  אבן-חן  אלון  של  בליבם  התעורר  כשנה,  לפני 
אנשים טובים באמצע הדרך, רצון להקים בית לחיילים בודדים  
קבוע,  ביסוס  שום  ללא  החייל,  בבית  יישנו  שהחיילים  במקום 
במקום שישכרו דירה לבדם וייאלצו להכין לעצמם את ארוחות 
לוין  למייקל  פנו  הם  שונה   פרויקט  להקים  החליטו  הם  השבת, 
מהעמותה לחיילים בודדים ושכרו בית בכפר גנים  הבית שופץ 
הבית שלהם,  זה  חיילים   ושניים  והותאם לשהייתם של עשרים 
נמצאים  כאן  בבסיס,  בעודם  מתגעגעים  הם  שאליו  המקום  זה 
ו"האימהות" שלהם, כאן החדר שלהם, כאן הם  "האחים" שלהם 

חיים 
החיילים הגרים כאן כולם גברים צעירים המוגדרים על ידי הצבא 
כחיילים בודדים, ישראלים שאין להם קשר עם משפחותיהם  הם 
עזבו את בתיהם הרבה לפני הגיוס ממגוון סיבות, חלקם חרדים 
המולדת  את  משרתים  הם  ועוד   לשעבר  דתיים  לשרת,  שרצו 
אני  הארץ   מלח  הם  ואיכותיות,  מסווגות  קרביות  ביחידות 
מתבוננת בהם בבית וליבי מתמלא  כמה עוצמה, כמה כוח וכמה 

אהבה 
"איך הגעת לכאן?" אני שואלת את לירון חביב, "האימא" של הבית.

לוקח ללירון המון זמן לענות לי  היא נבוכה ומצטנעת  לירון, בת 
37, מנהלת תפעול בחברת ניהול נכסים, אם לשלושה ילדים מאם 
המושבות, יו"ר הנהגת בית הספר "פאול קור", נאלמת מולי  אחרי 
עוד שכנוע קטן, היא משתפת, "יש לי מסורת כזו, שכאשר אני 
או מישהו מקרוביי עומד בפני סיטואציה מסוכנת או קשה, אני 
מחפשת לעשות מעשה טוב, כדי שזה יהיה לזכותם ולבריאותם  
לפני כשנה, ביום שלישי בשבוע, חברה טובה שלי אמורה הייתה 
עצמי,  לבין  ביני  המסורת  כמיטב  ואני,  מסובך  לניתוח  להיכנס 
התחלתי לחפש מעשה טוב כלשהו, משמעותי, שאוכל לקחת על 
אפשרית   דרך  בכל  רבים,  ימים  חיפשתי,  ממש  בעבורה   עצמי 
ואז זה הגיע  ביום שני באחת-עשרה בלילה, אני מקבלת הודעה 
מאנה נבות, יו"ר הנהגת ההורים העירונית ו"האימא" השנייה של 
הבית  היא סיפרה לי שעומדים להקים את הבית הזה בפתח תקווה 

ושאלה אם אני מעוניינת לקחת חלק  לא הייתה מאושרת ממני  
החל  הכול  ומשם  בחיוב  נעניתי  מיד  שלי!  המעשה  את  מצאתי 

להתגלגל "
שישי  ארוחות  של  הלוגיסטיקה  על  היתר,  בין  אחראית,  לירון 
ושבת  יחד עם אנה, הן רתמו לפרויקט הזה את כל הקהילה  בכל 
סוף שבוע מתנדבות ארבע נשים שונות וטובות לבשל ארוחות 
חוזרים  הם  שכאשר  יודעים  והחיילים  לחיילים   וטעימות  חמות 
הביתה לשבת ממתינה להם ארוחת שבת מיוחדת, מפנקת וטעימה  
אחת לחודש נרתם אחד מבתי הספר בעיר  ההורים, ולעיתים אף 
המורים, לוקחים על עצמם את ארוחות השבת ודואגים לפנק את 
החיילים מכול וכול  דגים, בשרים, תוספות, עוגות, שתייה ועוד  

זה ממלא את שולחנם, אך בעיקר את ליבם  
"אני מרגיש שזו הפעם הראשונה שיש לי משפחה. אני מגיע לכאן 
החיילים  עם  נמצא  אני  ומאנה,  מלירון  ואוהב  חם  חיבוק  ומקבל 
הנוספים ומרגיש שהם אחים שלי. תמיד מגיעים לכאן אנשים, יש 
עם מי לדבר והבית מלא אנשים ונעים," מספר לי אחד החיילים 
שהתיישב לצידי  "אני לא שוקע במחשבות על הבדידות, לעומת 
הרבה חיילים בודדים אחרים שאני מכיר, שגרים עם כמה שותפים 
בדירה איפשהו. אין אף אחד איתם שמפנק ומעניק להם ואז עולות 
המחשבות על האין. אני מאושר להיות כאן, כל דבר שאני צריך יש 

לי למי לפנות, יש אוזן קשבת, יש לי עם מי לדבר".
איך אתם מתנהלים כלכלית?

הארנונה,  תשלומי  כל  על  שוכרים   אנחנו  הבית  "את  לירון: 
החשמל והמים מקבלים הנחה מסוימת, לפי חוק מדינה לחיילים 
טובים  מאנשים  בתרומות  מתקבלים  הדברים  יתר  משוחררים  
ומדהימים שאנו נתקלים בהם מדי יום  יש אנשים קבועים שפשוט 
נכנס  מהביצים  משה  והפירות,  מהירקות  גדי  הזמן   כל  נותנים 
לבד וממלא את מה שצריך, 'סנו' תורמים לנו מוצרי ניקיון באופן 
קבוע, 'לחמנינה' תורמים לנו מאפים, הפאב "JEM'S" תורם בירות 
מהנהלים(   כחלק  השבוע  באמצע  אלכוהול  )אסור  שבוע  בסופי 
מוצרי  למסירת  נרתמו  בעיר  הספר  בתי  כל  הפרויקט  בתחילת 
ועוד   אוזניים  קיסמי  טלק,  גילוח,  סכיני  סבון,  שמפו,  היגיינה: 
מסתדרים  אנחנו  הדברים  יתר  ועם  השנה   לכל  התארגנו  ממש 
את  שהגו  האנשים  הבית,  הקמת  בעת  שנקבע  התקציב  בתוך 

הרעיון"  
איך התקבל הבית בשכונה?

ובאהבה  השכנים שלנו מקסימים  בחום  אותנו  קיבלה  "הקהילה 
מתגוררים  אנחנו  מולם   מדהים  פעולה  בשיתוף  מתקיים  והכול 
ניקיונות  ודואגים לכבד את כל הבקשות שלהם,  בשכונה דתית 

בכפר גנים
נבות,  ואנה  לירון חביב  בווילה משותפת בשכונה.  בודדים מתגוררים  חיילים  ושניים  עשרים 
את  שמחבקת  גנים,  בכפר  מתנדבים  של  שלמה  קהילה  מובילות  הבית,  של  ה"אימהות" 
הגיבורים של כולנו. "בפעם הראשונה בחיי אני מרגיש שיש לי משפחה לחזור אליה. הדבר 
שמחזיק אותי ונותן לי כוח להמשיך, גם אחרי שבועיים או שלושה בבסיס, זה שאני יודע שיש 

לי בית לשוב אליו, שמחכים לי ורוצים אותי שם."
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לפני כניסת השבת, שעות של שקט בדירה בערבים ובשבתות  
אנחנו דואגים לנהל את כל האירועים בצהרי שישי או במוצאי 
שבת  חשוב לנו מאוד יחסי הגומלין  וגם החיילים יודעים שהם 
המתנדבות  למען  אירוע  יתקיים  בקרוב  חזרה   לקהילה  נותנים 
ביום  עבורן   עורכים  שהחיילים  אירוע  הבית,  של  המדהימות 
העצמאות, חיילים התנדבו לפעילות בגני ילדים  במימונה ערכו 
אותנו  ועוטפת  מחבקת  כאן  הקהילה  המתנדבות   עבור  ארוחה 

ואנו מחזירים אהבה בדרך שלנו" 
22 גברים בבית איך זה עובד?

הם  בפנימייה,  כמו  ממש  בבית   המדריכים  הם  ודודו  "לבנת 
אחראים לכל התחזוקה של הבית, כל הדברים שהחיילים צריכים 
הם פונים אליהם ומבקשים, וכל מה שהם יכולים הם מסייעים 
ועוזרים  יש תורנות ניקיון מדי שישי ומוצאי שבת בין החיילים  
החיילים מכבסים לעצמם את בגדיהם וגם בגדים שנתרמים לבית 
מסודרים על מדפים לפי מידות, וכל אחד מרגיש חופשי לגשת 
ולקחת  הכללים והנהלים בבית מאוד ברורים  אני ואנה מקפידות 
עליהם, והחיילים יודעים שאם לא יעמדו בהם, העונש הוא לצאת 
מהבית  הבית מתנהל בצורה טובה מאוד, מאחר וכל מי שנמצא 
פה מעריך את מה שהוא מקבל ונותן  אנחנו דואגים לקשט להם 
שאחראית  המתנדבת  פוסטלינקו,  טלי  הולדת   בימי  החדר  את 
לכך, דואגת לארגן להם עוגה יפה ומתנה  הם כמו הילדים שלנו  

אנחנו חושבים עליהם כל הזמן, נמצאים כאן למענם "
חייל נוסף מתיישב לידי  "אם אני צריך לצאת למיוחדת, לירון 
מדברת עם המפקד שלי  כשיש לי איזה דו"ח שלא הגיע לי לקבל 
לי  אפילו בהתנהלות הכלכלית, מלמדת  בתעבורה, היא עוזרת 
אותי כיצד עליי לפעול, איך לתכנן קדימה, איך לנהל נכון את 

הדברים " 
יחדיו הם עורכים שולחן מלא מכל טוב, שעמל עליו יוסי, השף 
יוסי השף, המפקד  המתנדב  הם מתיישבים לארוחת הצהריים: 
שלהם, החיילים, לבנת המדריכה, גיא, לירון והבת שלה, שמקפצת 
כמה  גדולים,  אחים  הרבה  כך  כל  לה  יש  כי  מאושרת  ביניהם 

חברות ועוד כמה אנשים טובים ואלמונים  קסם של משפחה 
מה חסר לכם? יש משהו שאתם זקוקים לו?

"כן  אני צריכה בעלי מקצוע זמינים  יש המון תרומות שמגיעות, 
כמו לדוגמה ארון, אבל צריך ללכת, לפרק ולהביא אותו  אין לי 
איך לעשות את זה, אין לי רכב מתאים לכך  אז אם היה לי מישהו 
שיכול להוביל מדי פעם זה היה מצוין  לפני כמה זמן התחילה 
האזעקה, שבכלל מנוטרלת, לפעול  היינו חייבים מישהו שיגיע 
לתקן  מישהו הציע להגיע בתשלום, אך אין לי תקציב להקצות 
לזה  אז המתנו יום וחצי עד שמצאנו בהתנדבות  התאורה במטבח 
תקולה, הזמנו חשמלאי ומדובר בתיקון שאין לנו תקציב עבורו  
הייתי מאוד שמחה אם חשמלאי שמבין עניין היה מגיע ומסייע 
להשתמש  להם  אומרת  אני  בינתיים,  תמורה   ללא  בנושא,  לנו 

בפרוז'קטור במקום    
איך אתם מסתדרים עם מזון ומצרכים שונים?

"כל נושא המצרכים לשבת: דגים, בשרים, דגני בוקר, מעדנים, 
גבינות, חלב, שתייה קלה - גם זה משהו שאין לנו כרגע ויוצא 
כזו,  תרומה  להרים  שיכול  מי  יש  אם  שבוע   מדי  מהתקציב 
קבועה, זה מבורך  מסעדות או אולמות שנותר להם אוכל מוכן, 
מוזמנים בשמחה להעביר אלינו  במהלך השבוע החיילים בבסיס, 

רק בחופשות נמצאים בבית  ולבנת ודודו מסתדרים, אבל בסוף 
שבוע אנו זקוקים להתגייסות  כל דבר יתקבל כאן בברכה, זה 
בית הומה אדם  כל מה שאתם משתמשים בבית שלכם, נדרש גם 
אצלנו  מחשבים ניידים למשל ישמחו פה כמה חיילים  הפרויקט 
הזה קהילתי לגמרי  זה שונה מאוד מהבתים שמשכירים חיילים 
גרים עד שבעה חיילים   מול העמותה לחיילים בודדים, שבהם 

כאן גרים עשרים ושניים חיילים " 
יש עוד בתים כאלה ברחבי הארץ?

ועומד להיפתח שם הבית  "יש עוד שני בתים כאלו בהרצליה, 
השלישי  הקונספט עובד מאוד יפה, הבית מעניק לחיילים הללו 
המון ביטחון ומוטיבציה לתרום מעצמם בצבא  בכלל, הבית נותן 

להם גב, מפתח ומצמיח אותם "
איפה בעצם באה לידי ביטוי העמותה כאן?

"כל נושא הכספים מתנהל שם  הצבא משלם לכל חייל שמוגדר 
הכספים  את  מקבלת  העמותה  שכירות   של  סכום  בודד  כחייל 
שירותים  של  מעטפת  לנו  מעניקה  היא  אותם   ומנהלת  הללו 
פסיכולוגיים  החיילים מגיעים מרקעים שונים וזקוקים לתמיכה 
שונה  העמותה בוחנת את הדברים, ממליצה אילו חיילים מתאימים 
לבית  החיילים אינם בקשר עם משפחותיהם, הם זקוקים לתמיכה 
הזו ממקום אחר  אני ואנה כאן עבורם תמיד  יש מי שמתחבר 
אליי, ויש מי שמתחבר אליה  אנחנו נותנות את המאה אחוז שלנו, 

אבל תמיד חשובה העזרה המקצועית בעת הצורך "
מתיישב מולי בחור מקסים ומספר לי בעיניים בוהקות: "עזבתי 
את הבית לפני הצבא ועמדתי בפני החלטה לגבי דירה של הצבא 
או עם עצמי, ואז הפנו אותי לפה, דרך העובדת הסוציאלית  כאן, 
מהרגע שנכנסתי  שונים   ממקומות  אנשים  המון  הכרתי  בבית, 
מדהימים  לאנשים  חברתי  השתנתה.  לחיים  שלי  התפיסה  הנה 
מתרבויות שונות ונגלה לי עולם חדש ושונה ממה שהכרתי מימיי. 
לירון, אנה, גיא ואלון דואגים לכל דבר, מנסים לסייע ככל שהם 
יכולים בכל תחום שצריך  מרגיש כמו משפחה  לירון ואנה הן 
כמו אימהות שלי  מגיע סוף שבוע, אני חוזר הביתה לאוכל חם, 
לשים  איפה  יש  בבסיס,  ששמרתי  אחרי  במשקל  מעלה  אפילו 
מתייחסים  שבוע,  כל  טובים,  אנשים  מגיעים  תמיד  הראש   את 
אלינו, מדברים איתנו, מפנקים אותנו. בזכות הבית הזה, הצבא זו 

התקופה המדהימה ביותר שאני חווה בחיים."
מרגישה שהם  דעתו,  את  לומר  מעוניין  נוסף  רואה שחייל  אני 
לי  שקרה  טוב  הכי  הדבר  זה  הזה  "הבית  תודה:  להוקיר  רוצים 
בחיים  הכרתי אנשים טובים ואיכותיים  אנשים שהם פה בשביל 
לעזור בכל דבר שאני צריך  אחרי הקשיים של היום יום בשירות, 
ואנה  לירון  לפה   לחזור  כיף  תמיד  מפקדים,  מצד  התנכלות 
קטנות  במתנות  אותנו  מפנקות  אפילו  הן  לפעמים  מדהימות  
כאלה, ממש נותן את הכוח להמשיך בבסיס  שום דבר אינו מובן 
מאליו  אני מעריך כל דבר כאן  אין לי שביזות יום א' מאז שאני 

כאן " 
אני יושבת שם, מסתכלת סביב ונפעמת מאהבת האמת שהחיילים 
להקים,  זכו  ולירון  שאנה  המדהימה  מהקהילה  לקבל,  זכו  האלו 

מהנתינה המדהימה שיש באנשים סביבנו  
עבר  הניתוח  לירון,  של  החברה  לשלום  דואגים  אתם  אם  אגב, 
בשלום והיא בדרך לרפואה שלמה, אך מעשים טובים מבורכים 
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1. שתפו את הילד
השונות:  ההכנה  בפעילויות  הילד  את  ולשתף  לערב  כדאי 
קניית ילקוט, כלי כתיבה ותלבושת אחידה  בכך אנו משדרים 
מונחתת  לא  ושהיא  בסיטואציה,  שולט  שהוא  המסר  את  לו 

עליו מלמעלה 
2. בקרו איתו בבית הספר

תחילת  לפני  אחת  פעם  לפחות  הספר  בבית  לבקר  מומלץ 
הלימודים, כשעדיין הוא אינו מלא בתלמידים רבים, והגירויים 
כמו  מרכזיים  מקומות  להראות  הזמן  זה  מציפים   פחות  בו 

הכיתה והשירותים  
3. תנו לו עצמאות

דורש  שהוא  בכך  בגן  מהתפקוד  שונה  א'  בכיתה  התפקוד 
לקראת  להתארגנות  ויכולות  יותר  רבה  עצמאות  מהילד 
משימות רב־שלביות  במסגרת ההכנה לכך מומלץ לעודד את 
הילד לעשות מטלות שונות בבית באופן עצמאי, כמו עריכת 
שולחן, סידור החדר, ארגון המשחקים שלו לאחר שהשתמש 
בהם )קלפים, קוביות, לוח משחק, "חיילים"(  ניתן לעזור לו 
בכך שמחלקים כל מטלה לכמה שלבים ועושים בקרה לאחר 
בתחום  לעזור  הרגשית– אפשר  הבשלות  שלב  לחיזוק  כל 
של פיתוח עצמאות: העברה הדרגתית של תפקידים שהילד 
מסוגל לעשות, כגון להתלבש לבד, לצחצח שיניים, לפנות את 

השולחן, למיין גרביים ועוד 
4. חזקו אצלו יכולות מוטוריות

בכיתה א' נדרשים התלמידים לעסוק במיומנויות גרפו־מוטוריות 
בתדירות רבה יותר מבעבר ולאורך זמן רב  כדי לחזק את שרירי 
שתי  בין  יותר  יעיל  לתיאום  היכולת  ואת  העליונות  הגפיים 
יחד  לעסוק  מומלץ  היד,  כף  תפקוד  את  לשפר  כדי  וכן  הידיים, 
איתו בפעילויות שונות ומגוונות:- לישת בצק, פימו או פלסטלינה, 
שונות  הנדסיות  וצורות  ספרות  אותיות,  בעזרתם  לפסל  שניתן 
חשוב  המוטורית -   הבשלות  לחיזוק  משחק  הצעות  כדי  תוך 
לספק לילד הזדמנויות להתנסות במוטוריקה גסה בגן שעשועים: 
טיפוס, זחילה, הליכה בשיווי משקל, רכיבה על אופניים  בתחום 

המוטוריקה העדינה אפשר לעזור על-ידי מתן הזדמנויות לעבודות 
עם צבע,  גזירה, הדבקה 

5. עודדו את הילד/ה לקרוא ספרים 
לפיתוח השפה רצוי להרבות בשיחות עם הילד בשפה ברורה, 
מובנת ותקינה  להקריא לו סיפורים ולשוחח עמו על הנקרא  
לחיזוק הבשלות השכלית ניתן לשחק משחקי מילים )הפכים, 
דמיון, שוני( ולהשתמש במושגים  יש לעודד את הילד לספר 
חוויות, לפתח ולעודד סקרנות ולענות בסבלנות על שאלות 

של הילד ברמה המתאימה לו 
6. חיזוק הבשלות החברתית 

רצוי לספק לילד הזדמנויות ליצירת קשרים חברתיים; להזמין 
לבית   מחוץ  למקומות מפגש  לצאת  או  הביתה  אליו  חברים 
ולא  שונים  גילאים  עם  משחק  הזדמנויות  לילד  לאפשר  יש 

להסתפק ב"נוחת" של ילד היושב בשקט  

"הילה כיתה א' מתחילה"
הילה, הבת של לירון בן עמי מוקרי, תושבת השכונה, עלתה לכיתה א' בבית ספר "אלימלך 
כנר", לכבוד המאורע ועל סמך ניסיונה המקצועי בהוראה, כתבה לירון ספר על ביתה 
הילה  בספר הילה, גיבורת הסיפור, כמו ילדים וילדות אחרים בני גילה, חשה התרגשות 
רבה לקראת המעבר מהגן לבית הספר, ושואלת המון שאלות על העתיד להגיע, מתוך 

סקרנות טבעית והמון ציפייה 
מה הוביל לכתיבת הספר?

"לאחר שעברתי את התהליך של כניסת ילד ראשון במשפחה לכיתה א עם בני הבכור, 
הכנה  בעזרת  והילדים,  ההורים  על  להקל  הרגשתי שניתן  ג',  לכיתה  עולה  כיום  אורון, 

מוקדמת והעלאת מודעות לנושא ולעניין מראש" 

לירון בת 34 נשואה ואמא לאורון, הילה ועומר, בעלת תואר שני Med בניהול וארגון מערכות חינוך מסמינר הקיבוצים, 
ובעלת תעודת הוראה בחינוך מיוחד, מנהלת מועדונית לבעלי צרכים מיוחדים בעמותת עמיחי בפתח תקווה  

מחיר: 35 ₪ לקניה 050-7992070

ֲאִני עֹוָׂשה ְקִנּיֹות ְלֵבית ַהֵּסֶפר ִעם ִאָּמא,
ְּבָקרֹוב ֶאְרֶאה ָמה קֹוֶרה ָׁשם ְּפִניָמה...

ַּגם ֶאְפֹּגׁש ֶאת ַהֲחֵבִרים ְוַהּמֹוִרים,
ַּדִּפים, ְסָפִרים, ֶעְפרֹונֹות ְוֵעִטים.

ִהָּלה - ַאִּגיד ֶאת ְׁשִמי ְלָכל ִמי ֶׁשִּיְׁשַאל,
ַוֲאַנֶּסה ֹלא ְלַגְמֵּגם ְּכָלל...

זֹו ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה ַוֲאִני ַמְרִּגיָׁשה
ֲחָׁשׁשֹות ֶׁשל ַהְתָחָלה, ִסיָמֵני ְׁשֵאָלה...

הספר מסתיים כך   
ֲאָבל ֲהִכי ָחׁשּוב - ְואֹוִתי ֶזה ַמְרִּגיַע,

ֶׁשֵּיׁש ִלי ָאח ָּגדֹול - ִאִּתי לביה"ס ָּכל ֹּבֶקר ַמִּגיע.
ָאז ִאם ֲאִני ִּפְתאֹום ִמְתַּגְעַּגַעת, 
ֲאִני הֹוֶלֶכת ַלִּכָּתה ֶׁשּלֹו ְוִנְרַּגַעְּת.

ִּכי הּוא ָהָיה ֹּפה )ְקָצת( ְלָפַני 
ְודֹוֵאג ִלי ְּכמֹו ָאח ָּגדֹול

ַלְמרֹות ֶׁשַּבַּבִית ֲאַנְחנּו ָרִבים ַעל ַהֹּכל

רק אתמול הוא התחיל ללכת, והנה הוא כבר לקראת כיתה א' בבית ספר. זה מרגש, זה משמח וגם 
מלחיץ. אבל לא, ממש לא חייבים ללמד אותו לקרוא, גם אם נדמה לכם שהילד של השכנים כבר קורא 

את הארי פוטר באנגלית :( אז הנה כמה טיפים איך תכינו את עצמכם, וגם את הילד, לבית הספר

•  לירון בן עמי

המלצה
לספר
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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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"מעניין  שאומרות  רבות  נשים  ושמענו  מזמן  לא  נערך  המונדיאל  גמר 
אולי צחקנו,  אז  יכולים לצאת מהעבודה בשש!"  כל הגברים  שפתאום 
גברים  שפתאום  זה  איך  באמת?  כאן  קורה  מה  אבל  והזדהינו,  כעסנו, 

שעובדים עד שעות מאוחרות יכולים לצאת מוקדם? 

חג המונדיאל הוא אירוע שמתרחש אחת לכמה שנים, וכמו כל 
יוצא דופן אנו נאלצים או אפילו שמחים  אחד כשיש אירוע 
לצאת מהעבודה מוקדם מהרגיל  אבל אם לא נסתפק בתשובה 
הזו ובאמת נרצה לבדוק את עצמינו נעמיק ונשאל: למה זה 
באמת לא קורה כל יום? האם היינו רוצים שזה יקרה? בשביל 
יותר? כדי לבלות  מה? כדי להתחלק במשימות באופן שווה 
ירוויחו עוד דמות משמעותית  יחד כמשפחה? כדי שהילדים 
בבית? כי נוכחות בן הזוג בבית חשובה לנו? כי אנחנו רוצים 

לפנות יותר זמן לעצמינו יחד כזוג? 

כשבן הזוג מתעכב עד שעות מאוחרות בעבודה ייתכן מאוד 
שהוא עובד במשרה תובענית, אבל גם יכול להיות גם שפשוט 
את  איבד  הוא  משים  ומבלי  הביתה     לחזור  לו  נעים  לא 
תחושת המשמעות שלו בתוך הבית, אולי הוא מרגיש מיותר 
בבית? שכל מה שהוא עושה לא מספיק טוב? או לפחות פחות 
ממלא  שהוא  מרגיש  הוא  אולי  עושה?  הזוג  שבת  ממה  טוב 
משימות טכני ולא שותף אמיתי? האם הוא ויתר על הנוכחות 
שלו בחיי המשפחה? מה היה מוכן לעשות כדי להרגיש שוב 

משמעותי וחשוב בתוך הבית?

שגרת היומיום עמוסה, מרוץ החיים, העבודה, הטיפול בילדים 
ובבית, לפעמים הופכים את מערכת היחסים שלנו לטכנית  לזה 
מתלווה לפעמים גם אכזבה רבה מתפקוד בן הזוג, אולי נדמה 
לנו שאנחנו עושים הרבה יותר? שהבן הזוג לא רואה כמה קשה 
לנו? בלי לשים לב אנחנו מאבדים את החברות הטובה, הקרבה 
והאינטימיות והופכים במקרה הטוב לשני שותפים שמנהלים 
עסק כלכלי שכולל גם גידול ילדים ובמקרה הפחות טוב אפילו 
לא מצליחים להתנהל בשיתוף פעולה  בשני המקרים אנחנו 
והבית  והאינטימיות  השיתוף  תחושת  את  בהדרגה  מאבדים 
תחושת  אין  כי  אליו,  לחזור  כייף  הכי  שלא  למקום  הופך 
שייכות אמיתית, ואולי אפילו תחושת אי שביעות רצון גדולה, 
שמלווה בוויכוחים ומריבות רבות, שאנחנו לא יודעים לנהל 

ולכן מתישים אותנו במקום לייצר העמקה של הקשר וקרבה 

ובעולם המודרני הרי אנחנו כבר לא מתקנים אלא מחליפים, 
לתקן,  שווה  לא  כבר  בבית  חשמלי  מכשיר  מתקלקל  כאשר 
היום  תופרים,  היו  שפעם  קרועות  גרביים  חדש   מזמינים 
זורקים בלי לחשוב פעמיים, כי ככה זה כשחיים בעולם של 

שפע!

שמתגלים  במקרה  האם  זוגיות?  לגבי  גם  נכון  זה  האם  אבל 
הזוג?  בן  החלפת  ע"י  הבעיה  את  נפתור  בזוגיות,  קשיים 
עומדים  הגירושין  אחוזי  אם  כי  לא,  המקרים  שברוב  כנראה 
בנישואים ראשונים על 26%, הרי שבנישואין שניים הם יותר 
מפי שניים, ובנישואים שלישיים יותר מפי שלושה  כלומר מי 
שוב  להתגרש  מאוד  גבוה  סיכוי  לו  יש  אחת  פעם  שהתגרש 
ושוב    ולמה זה קורה? כי הפגיעה הרגשית שלנו מאוד גבוהה 
בתוך הנישואין, וכשמתגלים קונפליקטים, אנו נוטים להאשים 
ולהיכנס למגננות במקום לבדוק מה החלק של  את בן הזוג, 

כל אחד מאיתנו  במקום לצאת מהאשמות ולדבר על אחריות 
משותפת, ולרכוש כלים לניהול קונפליקטים שיוכלו לסייע לנו 
להעמיק את הקשר, זוגות רבים מרגישים שיש ביניהם פערים 
מאוד גדולים שלא ניתנים לגישור, אבל הבעיה לרוב היא לא 
הפער )כי הפער קיים מעצם היותנו בני אדם שונים(, הבעיה 

היא שאנחנו לא יודעים לנהל את הקונפליקט 

ההנחה היא שבכל קונפליקט שיש לנו )לאו דווקא בזוגיות( רק 
10% שייכים לפוגע ו- 90% שייכים לנפגע  איך זה? אנחנו לא 
נפגעים ממשהו שלא נוגע לנו, לדוגמא: אם מישהו ילך ברחוב 
ויצעק: " מכוערת" כנראה שבחורה יפה, שמחשיבה את עצמה 
יפה לא תסתובב וגם אם היא תסתובב היא לא תניח שמדובר 
בה אלא שהאדם הצועק קצת לא בסדר, והיא בטח לא תפגע 
אין שום סיבה  לנו,  נוגע  לא  גם בחיים אם הדבר  ממנו  כך 
שנפגע ולכן כשמישהו פוגע בנו במקום להפנות כלפיו אצבע 
נפגע?  לי? ממה אני  מאשימה נשאל את עצמינו: "מה קורה 
ואז גם נוכל להסביר לבן הזוג שפגע בנו מה אני מרגיש? מה 
פוגע בי? והשיח יהפוך משיח של האשמות לשיח מקרב של 
הבנה  זה הפוטנציאל העצום להשגת היכרות מעמיקה, קרבה 
גם פוטנציאל אדיר לצמיחה  ועל הדרך  בזוגיות,  ואינטימיות 

אישית  

כל מפגש שלנו עם אנשים בעולם ובעיקר עם בן זוג, מהווה 
עבורנו מראה לעצמינו, כל מה שמפריע לנו באנשים אחרים, 
כנראה קיים אצלנו בתחפושת ומתוך המפגש יש לנו הזדמנות 
לעבוד על עצמינו ולצמוח  בחירת בן הזוג שלנו היא כנראה 
שלנו  לתיקון  שיעזור  מישהו  בוחרים  ואנחנו  מודעת,  לא 
לנהל  ונדע  מהקונפליקטים  נפחד  לא  אם  לשלו   נעזור  ואנו 
את  לממש  נוכל  שלנו  הפגיעות  ונטרול  הקשבה  תוך  אותם, 
הפוטנציאל של עצמינו ושל הזוגיות שלנו! זה אתגר הזוגיות 

בעיני אמנם לא פשוט אבל שווה את המאמץ!

מה למדנו מגמר המונדיאל?

זוגי קרן איילון טיפול 

קרן אילון )M.A( מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ע"י 
האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. 

מנחת סדנאות ומרצה בנושא זוגיות ומשפחה.
kereneilon@gmail.com | 052-8308332
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בהדרכת אילן אופנהיימר סנסיי
ראש האירגון

dento-karate.com

לבוגרים, נוער וילדים

אימוני
קראטה

דנטו קראטה
בראשותו של אילן אופנהיימר סנסיי

052-3559009 התקשרו עכשיו 
נם! לשיעור נסיון חי
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את  בלשפר  עסוקים  אנו  בו  שכזה,  עולם  במין  חיים  אנחנו 
רובנו  פעולות,  ובאינסוף  חיצוניות  בדרכים  שלנו  החיים 
מאושר,  הייתי  גדול  יותר  בית  לי  היה  אם  לעצמנו:  אומרים 
אם היה לי יותר כסף, הייתי נינוח, אם היה לי ואם היה לי    
אז הייתי    הניסיונות הבלתי פוסקים שלנו להרגיש טוב, דרך 
שינוי חיצוני בכל תחומי החיים הוא סיזיפי ולא מתגמל, שלא 
יהיה  תמיד  כי  מתיש,   - ובעיקר  פוגעני  אשלייתי,  על  נדבר 
את הדבר הבא להשיג    אנחנו עושים את כל זה, רק כדי לא 
יכולים  אנחנו  מעט,  כמה  לשהות   לא  להישאר,  לא  לעצור, 
איינשטיין  שיש!  מה  עם  שנוכח,  מה  עם  עצמנו,  עם  להיות 
אמר "זו אי שפיות לבצע את אותה פעולה שוב ושוב ולצפות 
ומצפים  ולרוץ     להמשיך  מעדיפים  ואנחנו  שונה",  לתוצאה 

למשהו אחר שיקרה 
אנחנו משקיעים את מיטב מרצינו וכספינו בפיתוח הקריירה 
בלבושנו   ברכושנו,  ביתנו,  בעיצוב  עתידנו,  בבניית  שלנו, 
החיים מלאים בהסחות דעת ורעשים, רגעי שיא ורגעי שפל, 
עצרנו  חיינו,  במהלך  מאתנו  כמה  אבל  ומעברים,  משברים 

ונתנו לעצמנו את המקום, את הזמן והאנרגיה להשקיע בנו? 
לחשב  לעצור,  איתי,  להיפגש  להסכים  זה  בעצמי  להשקיע 
מסלול מחדש, לראות מה עושה לי טוב מבפנים  זה לא אומר 
שהעולם החיצוני לא חשוב, וזה מעולה שיש רצון והישגיות, 
פשוט ניתן להשיג הרבה יותר בקלות אם קודם כל נחשוב על 
תבחרו מי האדם שאתם רוצים להיות, תעצבו  באמת   עצמנו 
את ההוויה שלכם בדרך שתאהבו, ותהיו רגועים שמחים ושבעי 

רצון. 
איך מתחילים?

לי?  זה קורה  ההתחלה, היא להפסיק לשאול את עצמי, למה 
ולא  יותר מעשר פעמים  )תודו ששאלתם  לי?  מגיע  זה  למה 

באמת קיבלתם תשובה(
האדם  את  אוהב  אני  האם  עצמי,  את  לשאול  היא  ההתחלה 
עלי  האהובים  האנשים  של  בחיים  מופיע  אני  ואיך  שאני? 

והחשובים לי?

הביטו רגע במראה ובדקו מה האחריות שלי כאן ועכשיו? 
השקיעו ביחסים 

הרעיון הוא להשקיע ביחסים שלנו עם עצמינו, כל אחד ומה 
שנדרש לו: לנשום טוב, לישון טוב, לאכול בריא, לקרוא ספר 
וכל  יחף  בשדה  לטייל  שקטה,  ישיבה  לשבת  השראה,  מעורר 
לכם  מודיעה  אני  מה שעולה על דעתכם, פנימה ולא החוצה. 
בחיים,  היפים  הדברים  כל  )כמו  פרדוקסאלי  באופן  חגיגית, 
עם  היחסים  בעצמכם  שתשקיעו  שברגע  אהבה(  למשל 

הסובבים ישתנו, לטובה כמובן  
לטפס על האוורסט

הדבר דומה לטיפוס לפסגת האוורסט   האם תעלו מהר מהר? 
דחוף? בלחץ? או שתעצרו מידי פעם, תשקיעו בעליה, תשימו 
לב, תנשמו, תיהנו מהנוף   נכון, השיא הוא הפסגה וגם תגיעו 
האם  למעלה   ומההרגשה  מהדרך  תיהנו  האם  השאלה  אליה, 
תגיעו לפסגה מותשים עם הלשון בחוץ או רגועים ומאוזנים?  

התוצאה היא שונה, למרות שהתמונה דומה 
ליחסים  להגיע  רוצים  ארוך   לטווח  היחסים  הם  וככה 
אופטימאליים? )לא מושלמים - כי אין כאלה באמת( תעצרו 
מידי פעם, תשקיעו בדרך, תשימו לב, תנשמו, תיהנו, גם כאן 
התוצאה תהיה אופטימאלית. ובכל רגע נתון, היו מודעים, מי 
מתוסכל  או  ושליו?  רגוע  אני  האם  היחסים?  אתם שם בתוך 
וממורמר? זה הסרט שלכם, אתם יכולים לבחור איפה להיות, 
את  אתגרו  מבחוץ   צופים  להישאר  לא  לכם  ממליצה  אני 
הכוכבים  להיות  והפכו  הראשי  התפקיד  את  קחו  עצמכם, 
בסרט של חייכם  אולי לא תפגשו את ריצ'רד גיר או ג'וליה 
שתהיו  ברגע  נצמדים   ל"כוכבים"  שבטוח  מה  אבל  רוברטס 

האדם שתרצו להיות, כולם ירצו להיות בחברתכם.

איזה בן אדם פוגשים כשפוגשים בי? איזה בן/בת זוג פוגש מי שחיי 
איתי, כשאני פוקח/ת עניים בבוקר? איזה אבא/אמא הילדים שלי 

פוגשים שאני נכנס/ת הביתה מיום עבודה? איזה בוס/ית העובדים 
שלי פוגשים כשאני מגיע/ה למשרד בבוקר? שאלות הללו מלמדות 

על ההוויה שלנו, המושתת על היחסים הבינאישיים שלנו. ורד מזרחי 
 Super star ! -מזמינה אתכם להיכנס לסרט של חייכם ולהפוך ל

את מי אני פוגש/ת במראה?

• ורד מזרחי

ורד מזרחי | מאמנת אישית ומנחה - 
 הדרך לחולל מפנה משמעותי בחייך | 052-2250543

veredmizrahi@gmail.com

ורד מזרחי

7 מאחלים לך המון מזל טוב!
שתמשיך להיות בעל לב זהב, מלא באהבה ונתינה ץ

בשלן, ספורטאי וחבר אהוב.
שתמיד תקשיב למצפן הפנימי שלך ותהיה מאושר ובריא.

בשבילנו אתה תמיד מפורסם, ולא רק ביומולדת.

אוהבים עד אינסוף, 
כל המשפחה

ץץ
ץ
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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

לפרטים נוספים ולהתנדבות
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
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מרענן.  בנחל  מים  טיול  לטייל  בקיץ  כיף  הכי 
כיף יותר לחזור מהטיול הקייצי עם אוסף חלוקי 

בנחל  חלוקים  אספתם  אם  ליצירה.  נפלא  ורעיון  נחל 
משפחה  ליצור  הזמן  זה  בגינה,  אבנים  מצאתם  או 
אתכם  מזמינה  פרייס  ורד  מאובנים!  פרצופים  של 
לחפש בחלוקי הנחל שלכם את פרצופי בני המשפחה 

והדודים ולעשות תמונה משפחתית גדולה

הוראות הכנה:
1.  שטפו את האבנים מאבק וחול וייבשו הייטב 

מתאים  פרצוף  איזה  ודמיינו  האבנים  בצורות  התבוננו   .2
להם - פרצוף מחייך יתאים לאבן אובלית או מלבנית, 
יראה קצת משולש   פרצוף כועס מאבן  פרצוף עצוב 

מרובעת, ואבן עגולה לפרצוף שמח וילדותי  

ואת  הפה  את  השחור  בטוש  ציירו  התבוננות  לאחר   .3
העיניים )ראו בתמונה( 

4. אף ושיער פסלו עם החימר הקל
5. הדביקו את האף  עם דבק הסיליקון 

  
עבודה נעימה ויצירתית במיוחד

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

אבנים ופרצופים 

החומרים: 
⋅ חלוקי נחל ⋅ טוש שחור דק פרמננטי

⋅ טוש בצבע לבן או טיפקס ⋅ דבק סיליקון
⋅ חימר קל בצבעי שיער או צבעים שתבחרו לשיער

נשמח שתשתפו אותנו ביצירה שלכם 
ותשלחו אלינו תמונות שיתפרסמו בעיתון

ורד פרייס

לוקח  לדוגמא,  בבוקר,  ולהסתדר  איטית  שתנועתם  כאלו  יש 
להם זמן רב ויש אותם מהירים שצ'יק צ'ק מוכנים לצאת לדרך  
כאלו  ויש  לאוזנם  ערבה  ושקטה  נעימה  שמוזיקה  כאלו  יש 
להם  שתגרום  היא  האוזן,  נבכי  אל  שחודרת  חזקה  שמוזיקה 
בכל  בתוכנו,  מובנית  הזו,  התנועה  בתנועה   רגלם  את  להזיז 
יום, בכל מעשה ובכל רגע שאנו חווים משהו  חשוב לזהות את 
התנועה, ללמוד על עצמנו ואז גם ללמד את ילדינו לאתר את 

התנועה הזו, לדעת מה מזיז אותנו, מה גורם לנו לנוע 
ליהנות  לילדים  תנו  סגנונות,  מיני  כל  נסו  מוזיקה,  השמיעו 
מריקוד חופשי, כל אחד והקצב שלו, התנועות שלו  אם אחד 
מוזיקה  סגנון  ואיזה  מדוע  להבין  נסו  משתתף,  לא  הילדים 
בכלל  אולי  יותר?  איטי  יותר,  קצבי  להשתתף,  לו  יאפשר 
נוגעים דברים  ומדיטציה    בכל אדם  נעימות טבע  סגנון של 
את  ללמוד  להם  תנו  שונים   לקולות  נפתח  אדם  כל  אחרים, 
עצמם ולימדו אתם אותם תוך כדי  ואל תשכחו את עצמכם, 
השמיעו את המוזיקה שאתם אוהבים, ריקדו לצליליה )גם אם 
חיים  כולכם  השני,  את  אחד  כבדו  בעיניהם(   "מיושנת"  היא 
לאדם,  מאדם  משתנה  בחיים  ההתנהלות  וקצב  הבית,  באותו 

הנאה ממוזיקה שונה מאדם לאדם, לימדו לזהות כל אחד את 
התנועה שבכם ומכאן הביטו בתנועה של אהובכם  

כהורים אנו יכולים להעניק לילדינו את היכולת לעצור ולהתבונן, 
להבחין ברגע מסוים, בנוכחות מקסימלית בסיטואציה ולשאול 
איזה רגש חווים? מה אומר הגוף? אילו תחושות עוברות בהם? 
כאשר נעצור ונשאל את השאלות הללו, נאפשר להם להתחבר 
לרגע  להבין היכן הם נמצאים בתוך סיטואציה  נוכל לאפשר 
להם להביט מהצד על עצמם, לבחון את התנהגותם  אט אט הם 
יזהו את התנועה שבהם, את הרגעים שגורמים להם שמחה, את 

אלו הגורמים להם אושר, רוגע, שלווה, כעס ועוד 
ברגע שיודעים לזהות את הרגש והתחושות המתלוות לפעולות 
שלנו  המודעות  את  מביאים  אנו  היום,  במהלך  עושים  שאנו 
לאיתור אותן התחושות, לניתוב הרגשות למקומות טובים ובכך 
לבחירה מושכלת יותר בסיטואציות בהן אנו מעוניינים להיות 

מאחלת לכם חופש נפלא ומלא בתנועה שבכם  

קורה שאתם מוצאים את עצמכם מזמזמים )לרוב בזמן הכי לא מתאים( ולא מצליחים להפסיק, 
מרגישים את מקצב המהיר של היום? המקצב הזה, האנרגיות האלו, הם התנועה האישית 

הקיימת בכל אחד מאתנו. לעיתים היא מקדמת לעשייה ולעיתים כשהאנרגיות נמוכות, היא 
מקעקעת. עינת אברהם על התנועה הפנימית והקצב האישי

עינת אברהם, מאמנת לקשר משפחתי בריא
054-5322889

הצד שלה

התנועה שבי

עינת אברהם



www.kfarganim.co.il29עיתון כפר גנים  גיליון 102  אוגוסט 2018 

 

           

 

 

    ...... 
 -

' 
 

  
  

" 
 

 
 ,

 
 

 

 3 – 6 
 4  
 17:00 – 19:00 
  
  
  
  , 
  
  ,... 

 
 
 
 

                             

050-8949597

לקבלת פרטים ולהרשמה 
ניתן לפנות: לטלפון-

הפתיחה 
באוקטובר 2018

"אקדמיקט"
רח' לוי אשכול 19, פ"ת
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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
750 גרם צוואר בקר טרי

250 גרם שפונדרה בקר )מכסה הצלעות חלק שמן יחסית 
עם טעמים מופלאים של בשר( ניתן להחליף את בשר 

השפונדרה ב"פלדה טלה" 

1 בצל בינוני קצוץ דק
3-4 שיני שום כתוש

10 גרם מלח
1/3 כפית פלפל שחור גרוס

1/2 כפית אבקת סודה לשתייה

אופן ההכנה

1. לפני ההכנה: בטחינת בשר להמבורגר הבשר חייב להיות טחון 
דק, לכן תצטרכו לטחון פעם נוספת, דבר שחשוב לדחיסות 

הבשר וליכולת של הקציצה לשמור על העסיסיות שלה 

2. עבדו את מסת הבשר עם כול המרכיבים היטב וצרו קשירה 
של הבשר עם השומן 

3. צרו קציצות ושפדו אותן על שיפוד ברזל איכותי מנירוסטה 
)לחילופין צרו קבב מאורך או עגול( חשוב ששכל הקציצות 
יהיו בעובי ובצורה אחידה על מנת שזמן הבישול יהיה אחיד 

4. לאחר ש"קיבבתם" את הקבב, תתנו לו לנוח במקרר כשעה, 
בזמן הזה תוכלו להכין טחינה טובה וסלט עגבניות עם פלפל 

חריף קלוי

                                                                            בתאבון

קבבי עדות:

לקבב עירקי/טורקי - הוסיפו הרבה עלי פטרוזילה קצוצים 
ובצל לבן וצרו על שיפוד נירוסטה שקעים קלים מעוצבים 

מסביב לבשר 

חלה  ופרוסת  כמון  פטרוזיליה  למסה  הוסיפו   - בולגרי  לקבב 
)החלק הלבן( שרויה במים וסחוטה 

הבשר,  של  למסה  סודה  כוס  הוסיפו   -  MITITEI רומני  לקבב 
וותרו על הבצל והוסיפו עוד שום  

לקבב ערבי - בחרו בבשר טלה, הוסיפו המון פטרוזיליה, פלפל 
אנגלי טחון, קצת כמון, צנוברים וותרו על השום 

הכי כיף לרוץ עם שיפוד קבב אמיתי 
היישר מהגריל ולנעוץ בתוך פיתה טרייה 
שמאוד את קצה השיפוד. הכי כיף לאחוז 
את הקבב משני צידי הפיתה ולהוציא את 
השיפוד כשכול המיצים נשארים בפיתה. 

המחשבה העסיסית על טעמי הבשר 
הטרי והמשובח שנאספו יחד לקציצה 

אולטימטיבית... אני בטוח שלא פעם 
חלקכם עשו או עושים קבב, ואני בטוח 
שלא פעם התוצאות לא היו מסעירות... 

בשביל זה אנחנו חייבים להתחיל עם נתחי 
בשר טרי ולראות שטוחנים אותו עבורנו 
והמקצוענים טוחנים בעצמם. אז תעצרו 

הכל, גשו לקצב, ונתחיל 
להכין את המנה 

הבאה הכי עסיסית 
ופשוטה במטבח

תחשבו קבב

שלכם,
השף גולדשטיין

orlycosmetce  לקביעת תור התקשרו: 052-7333196  www.orlyc.co.il orlye12345@gmail.com

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

*מוגבל להטבה אחת ללקוחה 
*ההטבה תקפה עד ה- 30/9/2018

אורלית קוסמטיקס
 PME קוסמטיקאית

קליניקה לקוסמטיקה מתקדמת

 
 אני מזמינה אותך להנות מפדיקור מלכותי

 על כורסת ג'קוזי
הטיפול כולל: פילינג ומסכה לכף רגל ועיסוי הרגלים 

בנר עיסוי רפלקסולוגי

רק ב- 150 

לרגל המעבר הטבה מיוחדת

במקום  200 ₪₪

כפר גנים ג'
עברנו ל-



www.kfarganim.co.il31עיתון כפר גנים  גיליון 102  אוגוסט 2018 



עיתון כפר גנים  גיליון 102  אוגוסט 2018  32

עדי אברהם בן 16, תושב השכונה, מצייר 
באמצעות תוכנת הפוטושופ ומנהל עמוד אינסטגרם 
הפופולרי צייר לאחרונה את צמד הזמרים ססטיק ובן 
אל וזכה להעניק להם את התמונה בהופעתם בספורטן

"אני מצייר מאז שאני זוכר את עצמי. לאחרונה 
החלטתי לפתוח עמוד בו אני מעלה ציורים שלי 

תחת שם הבמה שלי  כולם מוזמנים לעקוב"

מפרגנים

דינה היא אמא לחמישה ילדים, שמונה חודשים אחרי לידה, 
שמונה חודשים ללא שינה, מנהלת עסק עצמאי, יש לי את 
עליהם  תחשבו  שרק  התירוצים  כל  ואת  הלגיטימציה  כל 
לרוץ.  מתחילה  המושכות  את  לוקחת  היא  הכל  ולמרות 

סיפור עם השראה

בוקר אחד בעודי מתארגנת לריצה 
באה אלי ביתי ושאלה אותי: "אמא, 
עניתי  צריך,  "כי  רצה?"  את  למה 
לה" "כי זה חשוב לבריאות" אבל אני הרי יודעת שבחיים אין 
דבר כזה צריך אלא רוצה, מיד תיקנתי את עצמי  אמרתי לה: 
"סליחה  לא כי צריך  כי אני רוצה"  מספר דקות לאחר מכן, 
רוצה?  אני  לעזאזל  למה  לעצמי  הריצה, חשבתי  בעיצומה של 
אין זמן, אין חשק לקום מוקדם בשביל זה, זה מלווה לעיתים 
בתחושת כאב ואי נוחות    אז למה בכל זאת "אני עושה את זה 
לעצמי"? ולאט, לאט כל הקיטורים שעברו לי בראש התחלפו 

להם ברשימה ארוכה מאוד של למה אני רוצה לרוץ 

אז, למה אני רוצה לרוץ?
לעבר  קדימה,  בהסתכלות  וכי  בריאה   להיות  רוצה  אני  כי   •
העתיד שלי אני רוצה להיות מהסבתות )כן, אני חושבת 15 
שנה קדימה( הצעירות ברוחן  אני רוצה לחיות שנים ארוכות, 

להיות בריאה, לשחק ולהשתולל עם נכדי 

רוצה להשיל מעלי את הקילוגרמים העודפים  אני מאוד  כי   •
שנדבקו עלי מאז ההיריון  אני רוצה להרגיש קלילה, אנרגטית 

וחיונית 

• כי למרות שזה קשה לי, זה מהווה אתגר עבורי ומי שמכיר 
אותי יודע שהשם הנרדף שלי זה אתגרים 

לי  נותן  זה  בעצמי   גאווה  ותחושת  סיפוק  לי  נותן  זה  כי   •
עצמי  את  מקדמת  שאני  תחושה  בחיי,  שליטה  של  תחושה 

לעבר החיים שאני רוצה 

• כי זה נותן לי זמן של שקט, לנקות את הראש, לחשוב על כל 
הדברים שאין לי זמן לחשוב עליהם בזמן שאני רצה את מרוץ 

החיים ומנסה להספיק לעשות את כל רשימת המטלות שלי 
• כי זה הזמן היחיד כמעט שיש לי כדי להקשיב למוזיקה שאני 

אוהבת 
• כי בזה שאני עוסקת בספורט, אני נותנת לבנות שלי דוגמה 
אישית  בעצם הבחירות וההתנהלות שלי אני מדגימה להם כל 
כך הרבה מושגים חשובים בחיים כמו למשל, הצבת מטרות, 
נכנעת  ולא  לעצמי  מוותרת  לא  שאני  בכך  ביעדים,  עמידה 
 5 ל  שכאמא  לי  ותאמינו  ולתירוצים   הפנימיים  לסיפורים 
ילדים, 8 חודשים אחרי לידה, 8 חודשים ללא שינה, מנהלת 
עסק עצמאי    יש לי את כל הלגיטימציה לכל התירוצים שרק 

תחשבו עליהם   
ויש עוד הרבה מאוד סיבות "למה כן". אבל מה שחשוב זה שוב 
הזכרתי לעצמי את ההבדל בין אני צריכה ונאלצת לבין אני רוצה 
ובוחרת. כשאני פועלת ממקום של רוצה ובוחרת, יש בזה כל כך 
הרבה כוח, עוצמה. יש הרגשה שאני זו שלוקחת את המושכות 
אליהם.  להגיע  וחולמת  רוצה  שאני  למקומות  חיי  את  ומנתבת 
זה נותן תחושה של שליטה, של סיפוק ובעיקר נותן את הכוח 

להתמודד עם האתגרים בחיים. 

"אני לא צריכה, 
           אני רוצה!"

דינה לביא קרין מובילה להצלחה

ייעוץ ואימון אישי 
בתהליכי שינוי, צמתים ומעברים

טל'. 054-3229966
חפשו  ב -        'דינה מובילה להצלחה'

fre
ep
ik 

ה:
צי

טר
וס

יל
 א

ום
יל

צ



www.kfarganim.co.il33עיתון כפר גנים  גיליון 102  אוגוסט 2018 

חוגי
אמנות

במוזיאון
מבחר חוגים איכותיים:

ציור ופיסול, אנימציה, נגרות, קולנוע, 
פיתוח משחקי מחשב, איור ותיאטרון בובות

 הפנינג חוגים במוזיאון    27/8/18  19:30-17:00  

קריית המוזיאונים - יד לבנים, רח‘ ארלוזורוב, 30 פתח תקוה           03-9286309

מחלקת החינוך, קריית המוזיאונים פתח תקוה

הנחה לנרשמים בהפנינג!
ההנחה למחזיקי כרטיס תושב פתח תקוה+ 

עמדת הצטרפות תוצב במקום

בהדרכת
אמנים
מובילים

אידאה - חינוך וקהילה, קריית המוזיאונים פתח תקוה
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יעל רזינסקי רזי הנדל"ן

התנהלות הנכונה 
מול מתעניינים

מתעניינים  הרבה  להכניס  טוב  זה  האם 
היום,  לא?  ומי  רציני  מי  נדע  איך  לדירה? 
ומקצוענות  למומחיות  עובר  כשהעולם 
רזי  את  מגלה  רזינסקי  יעל  תחום,  בכל 

הנדל"ן המקצועי 

לאחר שקראתם את גיליון חודש יולי ועשיתם עבודה כל כך 
טובה בתמחור הנכס הנכס )לפי שווי הנכס ולא לפי הרגש( 
הפרסום  באמצעי  ופרסמתם  היעד,  קהל  את  איתרתם  וגם 

הנכונים, אתם מגלים ש: 
1  80% מהמתעניינים שהתקשרו הם  מתווכים  

2  18% לא מתאימים כלל לנכס שלכם  
)רכישת  החלטה  לקבל  מתקשים  להתאים  שעשויים   2%   3

דירה הינה אחת העסקאות המשמעותיות והמלחיצות( 
4  הצעות המחיר שאתם מקבלים בד"כ לא רציניות, ונמוכות 
בכ-200,000 ₪ ממחיר השיווק, ואין לכם באמת מושג למי 

יש יכולת כספית לרכוש  
של  החלטתם  על  השפעה  שום  לכם  שאין  מבינים  אתם    5
כלחץ  מתפרשת  מצדכם  התעניינות  וכל  לקנות  הקונים 
הלקוחות  את  מפספסים  זו  אתם  בדרך  הקונים   בעיני 
הכי רציניים שבאמת מתאימים לנכס שלכם אבל אתם לא 
מתייחסים אליהם ברצינות כי אתם רק בתחילת התהליך 

אז איך תתנהלו נכון מול קונים?

שאלו  הראשונה  הטלפון  בשיחת  המתעניינים   את  סננו    1
אישור  להם  יש  האם  שלהם?  בתקציב  עומד  הנכס  האם 
עקרוני למשכנתא? היו זהירים עם השאלות, על מנת שלא 
ירגישו שאתם עושים להם ריאיון עבודה  רק לאחר מכן, 

הזמינו אותם לראות את הנכס 
2  השקיעו בדייט הראשון קונים לא מתאהבים בדירה סתם 
סדר  נעימה,  לאווירה  דאגו  בנכס,  הביקור  לקראת  כך  
וזמן פנוי על מנת להעניק את מלוא  וניקיון, ריח נעים, 

תשומת הלב  אני בטוחה שהדירה שלכם המיוחדת ביותר 
יד על הלב אתם מודעים לכך  בשכונה בעינכם, אך עם 
נוספות, לכן חשוב שהדירה  ומיוחדות  יפות  שיש דירות 

שלכם תהיה מוצגת בדרך הטובה ביותר שניתן 
3  במהלך הביקור, התייחסו לצרכים הממוקדים שלהם )אם 
יסכימו לשתף אתכם בזה( ולא למה שאתם חושבים על 
הנכס שלכם  אל תתפארו בדירה הדרום מזרחית המוארת 
והמאווררת  הקרירה  מערבית  הצפון  או  שלכם,  והחמה 
של  ההעדפות  מהם  יודעים  באמת  לא  אתם  כי  שלכם, 

המתעניינים שהגיעו לראות את דירתכם 
4  אל תשאלו אותם מה דעתם, זה מקרין לחץ  הראו רצינות 
שהם  המידע  את  וספקו  נינוחים  היו  למכירה,  ובשלות 

רוצים 
5  כנסו למשא ומתן רק במידה ונותנים לכם הצעת מחיר ראויה  

)בחודש הבא אכתוב על שלבים אידיאליים במשא ומתן( 

בנושא חשוב ויקר כמו הנכס שלכם, אני ממליצה לכם 
לנהוג במקצועיות. אתם יכולים לעשות את כל זה לבד 
ו/או  לייעץ,  ונשמח  אלינו  לפנות  יכולים  שאתם  או 
ללא תשלום  לפגישה  מקצוע  אנשי  לבין  בינכם  לחבר 
)יועץ משכנתאות, עו"ד לענייני נדל"ן, מעצבת פנים(.

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

חפשו את "רזי הנדל"ן גם ב-

"יד למרדכי"
מיזמים ביהדות

ד"ר מוטי גולן 
מרצה ללימודי יהדות ואקטואליה

טל'/פקס: 03-9241355 נייד: 050-5607290

• הרצאות ושיעורי יהדות • הכנת חתני בר מצווה וארגון סיורי הדרכה בכותל 
• ייעוץ ברכישת תפילין ומזוזות • הנחיית אירועי חנוכת הבית, שבע ברכות 

• טקסי הכנסת ספר תורה לכל העדות ולכל המגזרים

o z i e 5 0 0 @ g m a i l . c o m מייל:
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צוואר תפוס הינה תופעה שכיחה העשויה להתרחש כתוצאה 
ואיתור  האבחון  שלב  כן  על  שונות,  וסיבות  מאירועים 
הטיפול   להצלחת  קריטי  הינו  המחלה  של  ההיסטוריה 
מקור  לזיהוי  זהירה  אובייקטיבית  בדיקה  חשובה  בנוסף 
הכוללת  בדיקה  פנימית,  בעיה  ו/או  נוירולוגית  הבעיה 
התנועתית  העצבים  למערכת  הרלוונטית  נוירולוגית  בחינה 

והתחושתית 

לעיתים רבות מופיעים סימפטומים של כאבים ו/או אי נוחות 
והיד, אלא מעידים על כאב מוקרן מהאזור  באזורי השכמה 
עצב  שורש  של  מעורבות  על  מדובר  לרוב  בצוואר   הנגוע 
המגורה ו/או הלחוץ כתוצאה מהבעיה בצוואר  תופעות אלה 
עדין  פיזיותרפי  טיפול  ומחייבות  הפרוגנוזה  את  מחמירות 
פניו  שעל  למרות  האובייקטיבית,  הבדיקה  לאחר  ומדויק  
האחראי  הוא  הצווארי  השדרה  עמוד  ממפרקי  שאחד  נראה 
דיסקוס  יש מעורבות של  ולבדוק האם  לחזור  יש  לתופעה, 
מקור  הוא  רבים  במקרים  שכן  למפרק,  הסמוך  צווארי, 
התופעה  במידה ויתבצע טיפול במפרק בלבד, הוא לא יינתן 
פתרון סופי לבעיה והמטופל יישאר עם סימפטומים מסוימים 
חוזרים  התקפים  לו  וצפויים  הטיפולים  סדרת  בגמר  גם 

ונשנים של התופעה   

טיפול הפיזיותרפיה 

לב  שימת  תוך  הבעייתי,  המפרק  בהנעת  עדין  ידני  טיפול 
וקיימת  במידה  וסביבתו   הצוואר  של  לסימפטומים,  מרבית 

את  ושוקלים  בטכניקה  מידית  עצירה  מתבצעת  החמרה, 
לצוואר,  חימום  עזרי  לכלול:  עשויים   הטיפולים  שינוייה  
ואין  ובמידה  צווארית    מתיחה  תרפיה,  אלקטרו  טיפולי 
התקדמות מספקת, ישקול המטפל ביצוע מניפולציה  טיפול 
צריך  הפיזיותרפיסט  מסוכן   מקרים  בהרבה  היות  שעשוי 

להיות מאוד מיומן בטכניקות האלה  

שמוליק בראון פיזיותרפיה

צוואר תפוס 
לאחר  תפוס  צוואר  עם  התעוררתם  אם 
טיסה ארוכה במיוחד, אם חוויתם טראומה 
תאונת  כמו  השלד  במערכת  שמקורה 
תוך  הראש  של  חדה  תנועה  או  דרכים, 
כדי שמיעה של קליק בצוואר. הכתבה הזו 

בשבילכם. 

.Ed.M., R.P.T., O.M.T., F.Is  שמוליק בראון
תושב כפר גנים, פיזיותרפיסט מוסמך, מומחה לעמוד השדרה ואורתופדיה.

מנהל מקצועי בחברת "ראפיד מדיסין בע"מ" 
משרד: 03-7528003/4 | נייד: 052-2335462 

sbrown@rapid-medicine.com 

הסיבות לצוואר תפוס:

ב עמוד השדרה הצווארי     
ב נפיחות של מוקדי לימפה בצוואר 

ב דלקת באוזן 
ב התקררות

בירור ותחקור יסודי של המחלה 
והתפתחותה חשובים לטיפול יעיל 

fre
ep
ik

ה 
צי

טר
וס

יל
 א

נת
מו

ת

לפרסום בעיתון התקשרו

050-5332540
צדוק בן משה

עיתון
כפר
גנים
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רח' חיים עוזר 32, פ"ת
03-9312548

תוך 45 דקות בלבד!

והדפסים על קנבס פיתוח תמונות ענק 

ב"אולפני פוקס"

במחירי
מבצע!
במחירי
מבצע!

במקום 89 ₪

במקום 89 ₪

במקום 129 ₪

במקום 139 ₪

במקום 149 ₪

במקום 189 ₪

במקום 199 ₪

במקום 230 ₪

במקום 249 ₪

במקום 349 ₪

במקום 420 ₪

ועכשיו...
הדפס על קנבס

₪ 69
₪ 69
₪ 110
₪ 115
₪ 115
₪ 149
₪ 159
₪ 169
₪ 199
₪ 290
₪ 310

₪ 69
₪ 69
₪ 110
₪ 115
₪ 115
₪ 149
₪ 159
₪ 169
₪ 199
₪ 290
₪ 310

20/20
30/20
40/30
45/30
40/40

 50/40
60/40

 60/50
70/50
60/90

60/100

• צילומי אופנה ופרסום • מבחר גדול של מסגרות 

בלעדי

S t u d i o s fox @ w a l l a . c o m
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ז'אן דניאלס יל הום סטי

להיות  צריך  אלו,  בגילאים  במיוחד  ילדים  חדר   – קונספט 
חדר שמח, מואר ומזמין  חדרי ילדים יכולים להיות צבעוניים 
וכיפיים ונגזרים מעולמו של הילד )כדורגל/ ריקודים/ דמויות 
החדר  את  מלעצב  הימנעו  זאת  עם  יחד  ועוד(,  מפורסמות 
להקשיב  מאוד  חשוב  מידי   ילדותית  או  מצועצעת  בצורה 

לרצונות הילדים, כי בסופו של דבר זה החדר שלהם   

צבע – חדר ילדים הוא ה- מקום להכניס בו צבע  אולם כמו 
לבנים  יהיו  והרהיטים  שהקירות  אפשר  לתכנן,  צריך  תמיד 
בחדר   שיש  והצעצועים  המשחקים  יכניסו  הצבע  כל  ואת 
אפשר להגדיר פלטת צבעים )עד שלוש( ולצבוע את הקירות, 
רהיטים, וילונות בצבע הנבחר, על מנת שזה יעבוד ולמניעת 
סגור,  במקום  לאחסן  כדאי  הצעצועים  בעיניים", את  "בלגן 

למראה נקי ומסודר 

חלוקת החלל – חשוב לתכנן את החדר לאזורים פונקציונליים: 
אזור שינה, אזור לימוד, אזור פעילות ומשחק  כשיש חלוקה 
ברורה יש גם סדר בעיניים, לא יהיו צעצועים באזור שולחן 

הכתיבה, ולא יהיו חוברות ומחברות באזור השינה 

פרופורציונלי  להיות  הכתיבה  שולחן  על   - כתיבה  שולחן 

לחדר, לא קטן מידי ולא גדול מידי )אין צורך לקנות "שולחן 
מנהלים" לילד(  

כיסא – גובה הכיסא חייב להתאים לילד ולשולחן הכתיבה  
וודאו שהידיות נכנסות מתחת לשולחן  הכיסא צריך להיות 
נוח ומתאים למידותיו של הילד, בחרו משענת נוחה, חומר 

שנעים לשבת עליו מומלץ לבחור ביחד עם הילד 

במשחקים,  עמוס  חדר  הוא  מטבעו  ילדים  חדר   – אחסון 
קופסאות, צעצועים ועכשיו יש גם ספרים, מחברות, חוברות 
שיש לתת להם פתרון  יש לתכנן מקום אחסון שנגיש לילד 
פתוחים  מדפים  דבר,  לכל  ולגשת  למצוא  קל  לו  שיהיה 
קחו  אולם  ילדים  בחדרי  נפוץ  אחסון  פתרון  הן  וכוורות 
בחשבון שכל התכולה שלהם גלויה לעין, מי שמעדיף מראה 
נקי יותר, יחידות סגורות יתנו מענה טוב יותר  ניתן להציג 
נוספים  דברים  גביעים,  אוספים,  שניים  או  אחד  מדף  על 

מעולמו של הילד 

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

המעבר מגן לבית הספר הוא נקודת דרך משמעותית עבור ילדים והורים כאחד. 
פונקציות חדשות  החדר  לחלל  נכנסות  הצרכים משתנים,  גדלים  ככל שהילדים 
גדול הוא הזדמנות  שצריכים לתת עליהם את הדעת בתכנון חלל החדר. חופש 

מצוינת להיערך לשנת הלימודים ולתכנן חדר לתלמיד/ה הצעיר/ה

הילד/ה עולה לכיתה א' 
והחדר עובר מהפך
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צילום אירועים מקצועי
צילום חתונות

צילום בר/בת מצווה
צילום וידאו מקצועי

צילום מגנטים לאירועים
אלבומים דיגיטליים
בוק לבר/בת מצוה

הפקת אירועים בכותל
המרת קלטות לכל הפורמטים

052-2433953
03-9099990

'amir ben haim'
חפשו אותי ב-

בואי לסט צילומים 
בסגנון אופנה 

במגוון אתרים 
שבסופו נפיק לך 

בוק כמו 
שתמיד חלמת

לבוק כבר הצטלמת?בת מצווש???
לבוק כבר הצטלמת?בת מצווש???

לבוק כבר הצטלמת?בר מצווה???
לבוק כבר הצטלמת?בר מצווה???

בוא ליום של כיף, 
צילומי ספורט 

ואקסטרים
שבסופו נפיק לך
 בוק לבר מצווה

בוא ליום של כיף, 
צילומי ספורט 

ואקסטרים
שבסופו נפיק לך
 בוק לבר מצווה
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טל לביא

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

כפתורופרח
סטייל והעיר הגדולה 

בכל עונה יש כמה טרנדים שסוחפים ועוברים כחוט השני בין על המעצבים וחברות 
האופנה, והקיץ שניים מהבולטים הם הוא בגדים מעוטרים בכפתורים, והדפסי פרחים 

הקיץ הזה כולנו מתהדרות בכפתורים ובפרחים:

הפרחים - טרנד הדפסי הפרחים 
אינו חדש, בכל עונה הפרחים מגיעים אלינו 

קצת שונים, ובקיץ הזה הדפסי הפרחים 
מאופיינים בפרחים קטנים לצד פרחים בהדפסים 
אתניים  את הדפסי הפרחים נראה בדרך כלל על 

שמלות קלילות המותאמות לחום המהביל של 
יולי אוגוסט  

הכפתורים - אם בעבר לכפתור היה תפקיד 
פונקציונאלי בפריט הלבוש, ובדרך כלל נסתר מהעין, 
ממלא פונקציה המיועדת לסגירה ופתיחה של הפריט, 
היום הכפתורים נועדו לשדרג את הבגד  הקיץ טרנד 

הכפתורים מגיע בכפתורים גדולים ובולטים מעל 
טקסטורת הבד בצבע אחר ובעלי נוכחות משמעותית 

בגודלם  לרוב הכפתורים יהיו מרווחים בניהם ולאורך 
הבגד, כאשר לאו דווקא הם ממלאים את הפונקציה לה 

ייעודו 
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לכבוד הקיץ שהגיע

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

חוויה  אתגר,  טבע,  שנות  עשרים  חוגג  האתר  מנרה-  צוק 
וחדשנות ומשיק פעילות חדשה - ניווט משפחות  בנוסף לרכבת 
הצוק, טיפוס על קיר הטיפוס, שביל הרגליים היחפות, מגלשות 
ההרים וטרמפולינת הבנג'י  האמיצים מוזמנים לסנפלינג במצוק 
"מנרה  מנרה,  בקיבוץ  האירוח  מתחם  מ'    42 לגובה  שנישא 
לודג'", מציע לחובבי האקסטרים מקום המאחד תחת קורת גג 
לכל  אולטימטיבית  ספורטיבית  לחופשה  הדרוש  כל  את  אחת 
בוקר  ארוחת  לינה,  כוללת  במתחם  האירוח  חבילת  המשפחה  
free pass  לאתר האקסטרים ושימוש בכל המתקנים  וכניסה 

לאורך כל זמן השהות ללא עלות נוספת  
פסטיבל נתניה הבינלאומי 
 14-16  - 2018 לליצנות 
באוגוסט כניסה חופשית  
מצחיק  הכי  הפסטיבל 
בפסטיבל  בישראל, 
מהארץ  מופעים   23 יוצגו 
העיר  בחוצות  ומהעולם 
היא  ליצנות  כי  שימחישו 

תיאטרון ותיאטרון רחוב איכותי, מצחיק ומפתיע! 
מצחיקות  מפחידות,  הן   - אביב  בתל  המפלצות  תערוכת 
אותן  לפגוש  בואו  ומפתיעות   מדברות  שרות,  הן  ומגעילות  
בחודש אוגוסט 2018, מדי ערב, בביתן 2 שבגני התערוכה  עוד 
בתערוכה מתחם פעילות מיוחד לילדים הכולל מתחם לצביעת 
המפלצות,  מלך  כסא  מפלצות,  סלפי  קיר  פעלתון,  מפלצות, 

עמדות משחקי מחשב של המפלצות ועוד  
אוגוסט  בחודש  שלישי  יום  מדי  לציון-  בראשון  גן  מסיבות 
שלל  הכוללות  חווייתיות  מסיבות  ציבוריות  בגינות  יתקיימו 
בילויים, כולל פעילויות חווייתיות רטובות )מזרקות ומגלשות 
עד  יתקיימו  המסיבות  בחום   המשתתפים  את  שירעננו  מים( 

לתאריך 8 14  
דוידסון  במכון  המדע  גן  מוזיאון  מאדים"  על  "סיבוב  תערוכת 
ברחובות - מה הייתם לוקחים אתכם לסיבוב על מאדים? האם 
יום אחד נוכל לחיות בו, מה הקשיים הצפויים ואיך זה מרגיש 

ללכת עליו? במסגרת התערוכה יזכו המבקרים להצצה על כוכב 
הלכת השכן מאדים, ילמדו על תנאי המחיה של האסטרונאוטים, 
צריך  מה   - ביותר  על השאלה המסקרנת  ויענו  מהם הקשיים 

לקרות כדי שיום אחד נוכל לחיות על כוכב הלכת האדום  

הכי  הפעילות  ארנה-  באיצטדיון  הקרח  על  אייסלנד,החלקה 
מעיק  הופך  והחום  מטפסות  כשהטמפרטורות  בארץ,  צוננת 

והגרוע מכל עדיין לפנינו    בואו לצנן את הגוף באייסלנד 

פסטיבל חוצות היוצר- האירוע התרבותי הראשון שהפך למסורת 
והאמנותית הגדולה ביותר  התיירותית  ולאטרקציה  בירושלים 
בתקופת הקיץ - 18 8 18 – 18 8 6  מתחם הפסטיבל ייפתח כל 
משעה  ובמוצ"ש  לשישי(  23:00 )פרט  ועד   18:00 משעה  ערב 
ומהעולם,  מהארץ  ויוצרים  אמנים  מאות    24:00 ועד   21:00
בישראל,  המובילים  האמנים  של  ייחודיים  ושילובים  הופעות 
מתחם ילדים עם מופעים ייחודיים, סדנאות, מתחמי קולינריה 

ועוד   

פסטיבל קיץ של כוכבים במצפה רמון - בכל סופי השבוע של 
בלילות  רמון  במצפה  הבשמים”  דרכי  “רובע  יוחשך  אוגוסט 
חמישי ושישי, ותתקיימנה בו פעילויות ליליות מיוחדות לכל 
המשפחה: מתחם אסטרונומיה שומר שבת, טלסקופים ותצפיות 
על הירח והכוכבים, מספרי סיפורים, סרטים על כוכבים, טיולי 

בין ערביים, סיורי עששיות, ספארי עקרבים ועוד  

בנגב   מהעולם  רחוב  תיאטרוני  חגיגת   - אופקים  פסטיבל 
תיאטרון  שחקני  של  מרהיבים  ומיצגים  רחוב  מופעי  עשרות 
רחוב מהארץ ומהעולם, סדנאות משחק ועוד  הפסטיבל מציע 
חוויה אינטראקטיבית, מעניינת וססגונית לכל המשפחה  רחוב 

הרצל, 18 8 22-23 בין השעות 18:30-22:30 הכניסה חופשית

האחרונה  בפעם  מתי   - באילת  הצפרות  במרכז  צפרות  סיורי 
לבקר  נדירה  הזדמנות  בטבע?  פלמינגו  לראות  לכם  יצא 
החברה  בשיתוף  הארץ'  'מלח  חברת  המים-  בעופות  ולצפות 
להגנת הטבע, בפעילות להגברת המודעות הציבורית לחשיבות 
השמירה על עופות המים  בריכות המלח הם בית חם למאות 

ציפורי פלמינגו ועופות מים מיוחדים, נדירים ויפים במיוחד  

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

ון
פ

צ
 

כז
ר

מ
 

ם
רו

ד
 

ם
לי

ש
רו

 י

באים  קיץ  זרעי  ערגונות,  מעוררים  זיכרונות,  מעירים  ברוח,  נישאים  קיץ,  "זרעי 
בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות" שר מאיר אריאל, הקיץ בשיאו, יולי לביא 

מציעה מגוון פעילויות שיוציאו אתכם מהבית 
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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

רכיבים  עם  מוצרים  קיט   AC-CLEAR  
צמחיים לטיפול באקנה של קמדיס

סדרת מוצרים לעור שמן הנוטה לפצעונים, הסדרה כוללת: 
תרחיץ פנים טיפולי, טיפול נקודתי בפצעונים, קרם פנים טיפולי 

וקיט רב תכליתי המאגד את שלושת המוצרים גם יחד ליצירת 
שגרת טיפוח לטיפול בפצעונים ובתסמינים נוספים של עור שמן.  בחזית 

ההשקה עומד ה-קיט הרב תכליתי, המאגד את שלושת מוצרי הסדרה ליצירת 
שגרת טיפוח מותאמת וכוללת לטיפול בפצעונים ובתסמינים נוספים של עור 

שמן בשלושה שלבים פשוטים. כל המוצרים ניתנים לרכישה הן כקיט והן 
בנפרד, כמוצרים בודדים. הצמחים של AC-CLEAR: המוצרים פועלים 

באמצעות תרכובת צמחים טהורה, מרוכזת ובלעדית לקמדיס, אשר יעילותה 
הוכחה מדעית והיא אף עוגנה בפטנט בזכות אפקט הסינרגיה שהיא מייצרת, 

המיטיב עם בריאות העור. מתאים למבוגרים וילדים מגיל 3, מבוססים על 
 SLS תרכובת צמחים בלעדית ונרקחים ללא סטרואידים, ללא פראבנים, ללא
וללא תוספת צבע. המוצרים ללא תופעות לוואי 

ידועות, אינם מייבשים את העור, או מותירים 
תחושת שמנוניות. נבדקו דרמטולוגית ומומלצים 

על ידי דרמטולוגים. 
מחיר לצרכן קיט רב תכליתי: 143 ₪. וברכישה 

נפרדת: תרחיץ פנים טיפולי: 45 ₪, טיפול נקודתי 
בפצעונים: 55 ₪, קרם פנים טיפולי: 59 ₪. 
לרכישה דרך האתר ב-15% הנחה לתקופת 

ההשקה:  www.kamedis.co.il,  או בחנויות 
נבחרות. 

חטיפי גרנולה חדשים 
Granola Bites קראנצ'י של 

"י. מרבה"
כדורי גרנולה ושיבולת שועל קראנצ'ים, 

בשלושה טעמים: בטעם אוכמניות, אגוזי לוז 
וקוקוס ושוקולד. כדורי הדגנים הקראנצ'ים מכילים פתיתי 

שיבולת שועל מלאים ואפויים בתנור, עשירים בסיבים 
תזונתיים, ללא תוספת מלח או סוכר (*מלבד חטיפי 
גרנולה קוקוס ושוקולד) נטולי לקטוז ומתאימים גם 

לטבעוניים חטיפי הגרנולה מתאימים לכל מי שמחפש 
תזונה מאוזנת יותר ואורח חיים בריא. החטיפים מצוינים 

כפתרון לנשנוש האולטימטיבי: גם טעים וגם בריא ותמיד 
כייף לנשנש.. 

מחיר מומלץ לצרכן 9.90 ₪ 
לאריזה במשקל 125 גר'. 

כשרות: כשר פרווה בהשגחת 
הרבנות הראשית הולנד 

ובאישור הרבנות הראשית 
לישראל. 

ניתן להשיג בכל רשתות 
השיווק והחנויות המובחרות.

טונה פאוץ' משפחתית וללא צורך 
בסינון של סטארקיסט

נתחי  מארז  מפתיע:  במארז  מתחדשת  סטארקיסט 
דקה  פאוצ'  באריזת  צמחי  בשמן  איכותיים  טונה 
במיוחד, אריזה משפחתית וללא צורך בסינון השמן. 
לאריזה החדשנית, מארז פאוצ' יתרון שהוא ללא צורך 
האריזה  הרגילות.  השימורים  בקופסאות  כנהוג  השמן  בסינון 
במיוחד  מתאימים  והמשקל  הצורה  ולפתיחה,  לנשיאה  נוחה 
לסחיבה בתיק, במזוודה או בצידנית ומומלצת גם לטיולים בארץ 
ובחו"ל. האריזה מגיעה במשקל מסונן של 380 גר', שוות ערך 
ליותר מ-3 קופסאות טונה רגילות במשקל מסונן של 112 גרם. 

בכל  לאחסן  ניתן  המוצר  את 
טמפרטורה. האריזה עשויה מחומר רב 
אלומיניום  שכבת  ומכילה  שכבתי 
אטומה לחלוטין ובטוחה לשימוש, היא 
עוברת תהליך עיקור בחום המחסל את 
החיידקים בדיוק כמו קופסת השימורים 

הסטנדרטית.
מחיר:  17.90 ש"ח (400 גר')

ניתן להשיג ברשתות השיווק 
והחנויות הפרטיות הנבחרות בארץ.

של  סוכר  ללא  אורגני  שקדים  משקה 
Alpro (אלפרו)

קרמי  מרקם  בעל  טבעי  עדין,  שקד  בטעם  המשקה 
מאוד  דל  כולסטרול,  ללא  ועשיר, 
מ"ל),  ל-100  קלוריות   15) בקלוריות 
ללא לקטוז, מקור לסידן וויטמינים ועשיר במיוחד 
ולאפיה.  לבישול  גם  מתאים  תזונתיים.  בסיבים 
טרנד הבריאות בישראל הוא כבר מזמן לא טרנד, 
תאוצה,  ולתפוס  לגדול  שממשיכה  מגמה  אלא 
חדה  עלייה  חלה  האחרונות  השנים  בארבע 
שצמחה  מהצומח  המשקאות  קטגוריית  במכירות 
הבית  ממשקי  שלושה  מכל  אחד  כיום   .120% ב- 
בישראל צורכים משקאות מהצומח (תחליפי חלב).

כשרות: בד"ץ בית יוסף. טווח מחיר ממוצע 
לצרכן: 16.9 ₪ 17.9- ₪ . את מוצרי המותג 

"אלפרו" ניתן להשיג בכל רשתות השיווק 
ובחנויות מתמחות.

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. 
 69.90 לצרכן:  מחיר מומלץ 

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

סל כביסה מתקפל 
חברת "ליפסקי" הישראלית, גאה להציג את המוצר החדשני ופטנט רשום – סל כביסה מתקפל! 

לראשונה, ניתן לקפל את סל הכביסה בתום השימוש, כך שלא יתפוס מקום ויאפשר לשמור על הסדר 
והאסתטיקה בפינת הכביסה ובבית. לסל המקופל כמעט אין נפח, כך שאפשר להשחילו בנוחות במרווח 
שבין הקיר למכונת הכביסה, או בכל מקום אחר. הסל עשוי פלסטיק קשיח ועמיד, קל לניקוי ולתחזוקה. 
הסל, המעוצב בדוגמת חורים אליפטיים, מוצע בצבעים: לבן-שמנת, ורוד וכחול. נפח הסל הפתוח – 38 

ליטר, ומאפשר נשיאה של 7–10 ק"ג כביסה.
מחיר: 40 - 50 ₪. להשיג ברשת הום סנטר, סיטי שופ ועוד. 

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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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

לפרסום
בעיתון
התקשרו

050-5332540
צדוק בן משה

עיתון
כפר
גנים

אלום א. שמי בע"מ
עבודות אלומיניום

תיקון תריסים חשמליים
מקלחונים

חלונות אלומיניום "קליל"

בהנהלת שאול שמי

מפעל: רח' הרכב 14, א.ת. סגולה פ"ת ׀ טל': 03-9316268
 נייד: shemi4@014.net.il | www.alum-shemi.co.il050-8587777 | פקס: 03-9248520

דרושים

גדולה  טכנולוגית  לחברה 
דרוש/ה  תקווה  בפתח 
חשב/ת שכר לעבודה בצוות  
שכר  חשב/ת  תעודת  חובה 
יתרון  גבוהה   ברמה  ואקסל 
מל"ם   תוכנת  עם  להיכרות 
cv4sharon@ קו"ח לדוא"ל

 gmail.com

דרושים/ סיעוד  לחברת 
לקשישים  מטפלים/ות  ות 
גמישות,  שעות  בבתיהם  
סביבת  טובים   תנאים 
מתאים  נעימה   עבודה 

לפנסיונרים  
לפרטים: 03-9305250

טובה!  בחורה  דרושה 
מסורתית,  עדיף 
קשישה  עם  למפגשים 
לחלוטין, מתפקדת   )76( 

שבועיות  שעות  לארבע 
לטיולים  שבת,   ביום  כולל 
)פעם  קניות  קרובים, 
 , ם י ר ו ד י ס  , ) ם י י ע ו ב ש ב
ובעיקר  רישיון,  עם  קופ"ח, 
נאה   שכר  אמת   ידידת 

לפרטים: 052-2539310

חונכת/תרפיסטית  דרושה 
לנערה בת 15 בעלת צרכים 
מספטמבר   החל  מיוחדים 
בשעות  בשבוע  פעמיים 
בבית   18:30 עד   16:30
גנים    בכפר  המשפחה 
אחריות,  התפקיד-  דרישות 
לילדים,  גישה  סבלנות, 

ויכולת יצירת קשר  המשרה 
לסטודנטיות  גם  מתאימה 
והחינוך  הטיפול  במקצועות 
הדרכה  תינתן  השונים  
רגשית   מטפלת  ידי  על 
haleliyovel@ לפרטים: 

gmail.com

מנקה
א  גנים  בכפר  לבניין 
יסודי/ת,  מנקה  דרוש/ה 
למשך  ורציני/ת  חרוצ/ה 
לניקוי  בשבוע  פעמיים 
המדרגות   וחדר   הלובי 

050-9338108

מורים פרטיים

תוכנה  להנדסת  סטודנט 
ומורה פרטי למתמטיקה, עם 
השיעורים  ניסיון   שנות   5
מתקיימים בבית התלמיד או 

בביתי  
דור: 052-4684144

בכל  למתמטיקה  מורה 
במיוחד  אוהב  )אך  הרמות 
ט'(  כיתה  עד  ילדים  ללמד 
בביתי  או  התלמיד  בבית 
לשעה  עלות  לבחירתכם  

מלאה- 60 שקלים 
עוז 054-5511197

לאנגלית  מוסמכת  מורה 
שנה    30 של  וותק  בעלת 
מתקנת   בהוראה  מומחית 
השפה  דיבור  על   בדגש 

לפרטים: 0548144270

למתמטיקה  ומורה  מהנדס 
ט'-יב'(  )כיתות  בתיכון 
לנוער  אילן  בר  ובתוכנית 
במתמטיקה   מוכשר 

פרטיים  שיעורים  מלמד 
לכל הרמות, קבוצות למידה 

והכנה לבגרויות 
לפרטים: 052-6025748

בייביסיטר ומטפלות

אמא לשני מקסימים עד גיל 
ביבייסיטר  שנתיים, שומרת 
צהריים,  הבוקר,  בשעות 
כשסתם  בערבים   ובעיקר 
שבא לכם להתפנק  אוהבת 
רוגע,  מעניקה  ילדים, 

שלווה, וביטחון  
לפרטים: הילה 050-3333799  

של  ניסיון  בעלת  מטפלת 
לטפל  מעוניינת  שנה,   30
בילדים החל מה 01/09/2018   

מהגן  ילדים  הוצאת  כולל 
ומבית ספר  

ציפי: 054-4409667

מטפלת חמה ואוהבת מתפנה 
לטיפול  אוגוסט  בסוף 
חמות   המלצות  בתינוק/ת  

לפרטים:   0528351622

עסקים קטנים

בכירה  רפלקסולוגית 
מגוון  בטיפול  משלבת 
והילינג   ריפוי  טכניקות 
ומזרים  מרגיע  הטיפול 
דרך  הגוף  לכל  אנרגיה 
עוזר  הרגליים   כפות 
ובעיות   בכאבים  לטיפול 

גם  בטיפול  משלבת 
ושילוב  מודעות  קלפי 
מודע  התת  דרך   ריפוי 
מירב יעקבסון: 052-6381236
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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



התמונות להמחשה בלבד. תקף בסניפי אם המושבות וסירקין בלבד עד 30.8.18, מינימום הזמנה למשלוח 59.90 ש"ח. ט.ל.חהתמונות להמחשה בלבד. תקף בסניפי אם המושבות וסירקין בלבד עד 30.8.18, מינימום הזמנה למשלוח 59.90 ש"ח. ט.ל.ח


