
ליהנות מאיכות חיים של
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054-2622216
ליהנות מאיכות חיים
של מחלקה ראשונה...

אפריל 2015 גיליון מס'  62  - 

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

"לא הכירו במוזיקה הזו כחלק אינטגרלי מהתרבות הישראלית, אלא 
התייחסו אליה כאל אופנה זולה חולפת, וכפי הנראה שגו בהערכה" 

אביהו מדינה | צילום: אמיר בן חיים

צדוק בן משה | עמ' 4שירן רובינשטיין | עמ' 24

מדינה
לתפארת
רק נסו לומר לו "זמר מזרחי" 

ומיד תשמעו מה דעתו על-כך
אביהו מדינה, היוצר והזמר הפתח-תקוואי,

ידליק משואה בערב יום העצמאות!

כפר גנים
  www.kfarganim.co.il

פעילות
במתח גבוה

הוא מוטרד מקו 
המתח הגבוה
נלחם עבור
מבנה לבני הנוער
ומביא בשורות
מכנס תח"צ

עמ' 34

סכנה!
נחשים!

הווטרינרית
ד"ר טלי אלוני 

מזהירה

פרטים בעמוד 13...
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 

אילת שדה עורכת: 

עורכת משנה:   אורנית ארביב

צדוק בן משה  חברי מערכת: 
שירן רובינשטיין   

עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 

יפעת פרידמן ייעוץ לשוני: 

אמיר בן חיים צלם: 

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

סולן הדפסות הדפסה: 

גיליון דיגיטלי: שוקי הראל | אקטיב דיזיין

לרכישת מודעות: 050-5332540 

קוראים יקרים,

כבוד לעיר!
שוב יש לנו נציג משלנו בטקס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות.

אביהו מדינה, יוצר וזמר, תושב פתח-תקווה, נבחר להדליק משואה 
על תרומתו החשובה לתרבות הישראלית ולזמר העברי.

מדינה, שלחם למען ההכרה בזמר הים-תיכוני כחלק מהתרבות 
הישראלית, גאה להיות ישראלי ומדגיש את החשיבות שבמתן תחושת 

השייכות למדינה לכל חלקי העם.
גם אנחנו, בעיתון כפר גנים, גאים ומפרגנים לו בכתבת שער!

צרות של עשירים קוראים לזה;
עשייה רבה ויפה נעשית כאן,

ואני נהנית משיתוף הפעולה של התושבים
ומרצונם לחלוק את חוויותיהם עם כלל הקוראים. 
אז למרות שאני מצויה בבעיה כאשר עליי להחליט

איזו כתבה ואיזה סיקור ייכנסו לגיליון החודש, 
על מה לוותר ומה לדחות לגיליון הבא,

אני מברכת על ה"צרות הללו", מעודדת ומזמינה אתכם
להמשיך לשלוח אליי חומרים, רעיונות והמלצות לכתבות, 

ולשתף אותנו ואת אלפי הקוראים בדעותיכם, בעשייה, בחוויות 
ובצילומים.

       חג אביב שמח!

                              קריאה מהנה,
                                  שלכם

                               אילת שדה

   ayelet.sadeh@gmail.com                

דבר העורכת

 כתבות

פעילות במתח גבוה
. . . . . . . . . . . . . . עמ' 4 צדוק בן משה 
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בחירות במועצת התלמידים קרן אליהו . .עמ' 10
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ערוצי תקשורת ועד רשויות  . . . . . . . עמ' 6
קוסמטיקה רפואית . . . . . . . . . . . . . עמ' 14
בריאות לפני הכל . . . . . . . . . . . . . . עמ' 16
ציקי סטייל . . . . . . . . . . . . . . . . . . עמ' 18
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בדרך הרגש. . . . . . . . . . . . . . . . . . עמ' 32
פינת חי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עמ' 34
נתפסו בעין המצלמה. . . . . . . . . . . . עמ' 34
36 עמ'   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . תורה.  דבר 
השפית הקטנה  . . . . . . . . . . . . . . . עמ' 40
לייף סטייל  . . . . . . . . . . . . . . . . . עמ' 42
לוח מודעות ומומלצים . . . . . . . . . .  עמ' 46

 *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
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5 חד‘ ביגאל מוסנזון

ק“ה + מחסן + 2 חניות
+ מרפסת סוכה

 

 

 
 

 
  
  

 

 ₪ 2,950,000

 
דופלקס פנטהאוז,
 6 חד‘ + יח‘ הורים

 במפלס הסלון והמרפסת

5 חד‘, מיני פנטהאוז 
בעמנואל זמיר + מחסן

+ חניות + ח.כושר

 
4.5 חד‘ ביוסף נקר

מושקעת +מחסן + חניות
מ.שמש מוגדלת

 
5 חד‘ בעצמאות

מחסן, מ.סוכה, חניות
5 חד‘ בעצמאות

מחסן + יח‘ מתבגר
מ.סוכה + נוף מדהים!

 
5 חד' בעמנואל זמיר 

ק"ד, מושקעת ומעוצבת
2 חניות נפרדות

לפרטים: בלהה 052-2720247 | דרור 052-3856096 מומחים לשיווק נדל“ן בכפר גנים ג‘ | משרד: 03-9230880

דרורבלהה בלהה

6 חד‘, בישראל עידוד,
+ מחסן  + 2 מ.שמש

 12 מ‘ ו-20 מ‘

 ₪ 2,180,000

 קבוצת רוכשים!
  הזדמנות חד פעמית

לזכות בהנחה משמעותית
ברכישת דירה חדשה

בכפר גנים ג'
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צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן
רן
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פעילות במתח גבוה
בישיבת הנהלת העיר הקרובה יידונו נושאי קו המתח הגבוה בדרך רבין והמחסור במבנה 
לבני הנוער בכפר גנים, ובכנס התחבורה הציבורית שנערך במתנ"ס "עולמות" ניתן מענה 

למספר בעיות שהועלו על-ידי התושבים

העיר  לראש  על-ידי  הופנו  הבאים  החשובים  הנושאים  שני 
לעדכונו וידונו בישיבת הנהלת העיר הקרובה-

קו מתח גבוה בדרך רבין
גבוה;  מתח  קווי  עוברים  ג  גנים  כפר  לשכונת  בסמוך  כידוע 

האחד בכביש מכבית 471 והשני בדרך רבין.
חינוך:  מוסדות  בבניית  הצורך  על  התרעתי  כשנתיים  לפני 
נשימה  ובאותה  השכונה,  במערב  ילדים  וגני  יסודי  בית-ספר 
התרעתי בנושא קו המתח הגבוה שעובר בסמוך לשטחי הבנייה 

העתידיים של מוסדות אלה.
שילמדו  הילדים  הורי  ושל  התושבים  של  הרבה  הדאגה  לאור 
במוסדות אלה, אני מבקש לבחון הוצאת תב"ר )תקציב מיוחד 
שאינו מהתקציב השוטף( להטמנת עמודי וקווי המתח הגבוה, 
ולדרוש התחלת תכנון  וכן להמשיך לפעול מול חברת חשמל 

ועבודות במקום.
לפני  אישרו  מועצה  בישיבת  שמואל  בגבעת  כי  מציין,  אני 
מספר שנים תב"ר בגובה מליוני שקלים להטמנת אותו קו מתח 
)שעובר בכביש 471, בחלק שנושק אליה( וכבר הטמינו אותו 

לרווחת התושבים ולהגנתם.

מבנה לפעילות בני הנוער בשכונה
בכפר גנים ג הוקם מבנה לפעילות נוער, ברחוב ישראל אלדד, 

אולם פעילות נוער אין בו.
לצערי ולצערם של תושבי השכונה, בשל מחסור במבני קבע 
למוסדות חינוך, נאלצנו לשכן במבנה את תלמידי בית-הספר 

"אלימלך כנר", בזמנו, עד שנבנה מבנה בית-הספר עבורם.
נוער,  והנה, רק הספקנו ליהנות מעט מתפקוד המבנה כמרכז 
הפעילות בו החלה רוקמת עור וגידים, וכבר ניתן המבנה לטובת 

בית-הספר הצומח החדש "דבורה עומר".
היות ובשלב זה, אין מקום אחר לתלמידי בית-הספר, משכנם 
הנוכחי התקבל בהבנה, אולם שוב השכונה נותרה ללא מקום 

לפעילות בני הנוער.

הנוער  בני  לפעילות  חלופי  מקום  בדחיפות  לאתר  אבקש 
ולהכניס תכנים למענם )האפשרויות מגוונות: מתנ"סים באזור, 
בתי-ספר ואף גני ילדים(, שהרי לא יתכן ששכונה ותיקה בסדר 

גודל כזה לא תיהנה משירותי אגף הנוער.

כנס תחבורה ציבורית נערך בתאריך 24.3.2015 במתנ"ס 
עולמות

הכנס שאורגן על-ידי צביקה שטרן, חבר ועד כפר גנים ג, אירח 
את אסי סוזנה ממונה תח"צ במשרד התחבורה מחוז מרכז, ואת 

אבשלום שמחי ממונה תח"צ פתח-תקווה.

כמו-כן, נכחו בכנס סגן ראש העיר מר איציק ישראל ואנוכי, 
כיו"ר ועד השכונה וכחבר הנהלת העיר.

ברחבי  הציבורית  התחבורה  לגבי  שונים  נושאי  הועלו  בכנס 
העיר.

באשר לשכונת כפר גנים, יש בשורות-
יינתן מענה לתחבורה ציבורית מכפר גנים לתל אביב וקו 350   •

יהפוך לקו קבוע.
יחולו שינויים ושיפורים בקו 53.   •

ייתווסף קו שיקשר את פתח-תקווה לאזור התעשייה קריית   •
עתידים )רמת החייל(.

התחבורה  מסוף  לגבי  להתקדמות  באשר  עדכן  סוזנה  אסי 
הציבורית שצמוד לקניון הגדול. המסוף היה סגור עד כה בשל 
מספר  ותוך  נפתרה  המחלוקת  אך  הפעלתו,  בנושא  מחלוקת 

חודשים מועט ניתן יהיה להפעיל את המסוף.
היה פרודוקטיבי, קיבלתי  "הכנס  אילה הדר תושבת השכונה: 
ושמחתי  אביב,  לתל  ג׳  גנים  מכפר  ציבורית  לתחבורה  מענה 
חבל  זמן.  הרבה  כבר  לנו  שמציקות  לבעיות  פתרונות  שנתנו 

שלא הגיעו יותר תושבים לכנס".
לקראת  קדימה  הפנים  עם  ממשיך  בעיר  שכונות  ועדי  פורום 
כנס גדול יותר בהשתתפות שר התחבורה המיועד, כדי לקדם 

תוכנית אב מקיפה לתחבורה ציבורית בעיר. 
תודה לכל התושבים ולנציגי ועדי השכונות שהגיעו לכנס.

אתם מוזמנים לפנות אליי
בכל שאלה, הצעה או תלונה,
צדוק בן משה 050-5332540 

k f a r g a n i m @ g m a i l . c o m
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ערבי חשיפה
לראשונה בעיר נערכו ימי חשיפה להורים, 

שילדיהם עולים לגני טרום-טרום חובה, במטרה 
ליידע בעשייה החינוכית ולענות על השאלות 

הרבות שמטרידות את הורי הקטנטנים
• דורית מנצור, חברת ועד כפר גנים ג

ערוצי תקשורת ועד-רשויות

חשיפה  ימי  פתח-תקווה  עיריית  ערכה  מרץ  חודש  במהלך 
להורים, שילדיהם עולים לגני טרום-טרום חובה, בשכונות כפר 

גנים, אם המושבות, נווה גן ובמרכז העיר.
מטרת ימים אלו הייתה לחשוף את ההורים לעשייה החינוכית 
בגני הילדים בעיר, להציג את הרציונל החינוכי ולתאר את סדר 

היום בגנים ואת תוכנית הלימודים.

בכפר גנים התקיים ערב חשיפה במרכז "החממה" בהשתתפות 
נציגי הרשות: מר איציק ישראל, סגן ראש העיר וראש מנהל 
החינוך; גב' מאירה קרישבסקי, סגנית מנהלת אגף גני ילדים; 
הגב' אירית עציון, מפקחת משרד החינוך; הגב' ליטל מרגלית, 
נציגת השירות הפסיכולוגי ואנוכי, נציגת ועד השכונה בתחום 

החינוך וסגנית יו"ר ועד הורי הגנים העירוני.
להורים הייתה הזדמנות לפגוש את נציגי הרשות באופן בלתי 
אמצעי, לשטוח בעיות, ללמוד נהלים, לשמוע מה צפוי בשנה 

הבאה ולהפיג חששות מהבלתי ידוע.

תהליך  השיבוצים,  נהלי  את  הסבירה  קרישבסקי  מאירה 
הערערים, אופן פתיחת הגן ותהליך הכשרות הסייעות.

מלאכת השיבוץ מתחילה בגילאי החובה בזיקה קרובה למגורים, 
כדי ליצור רצף פדגוגי התפתחותי. לאחריה משובצים ילדי גני 
מאספים  גנים  ט.ט.חובה, שהם  גני  ילדי  ולבסוף  חובה  טרום- 

לרדיוס רחובות גדול.
החובה  לתלמידי  באפריל  להתקבל  יחלו  השיבוצים  תשובות 
ויסתיימו בסוף יוני, עת ימסרו שיבוצי הילדים לגני ט.ט.חובה.

מחאת ההורים בארץ, בדרישה לסייעת נוספת בגן, לא פסחה גם 
על מפגש זה. בתשובה הובהר, כי התקן של משרד החינוך הוא 

גננת וסייעת לכל 35 ילדים.
כדי לתת מענה מיטבי, משובצים ילדי ט.ט.חובה בגני קרוונים 
גדולים  בגנים  כאשר  בלבד,  ילדים   25 לומדים  שבהם  קטנים, 

יותר נוספה בת שירות משעות הבוקר ועד שעה 16:00.

לנוכחים מהו  הגננות בשכונה, הסבירה  אירית עציון, מפקחת 
הגננת  תפקידי  מהם  לגן,  הכניסה  שעות  מהן  בגן,  היום  סדר 
דרישות  על  הסבירה  היא  מחליפה.  גננת  ומהי  הגן  כמנהלת 
התזונה בגנים, על הטיפול בליקויי למידה ועל טיפול בחריגים. 
כמו-כן, פירטה את חוגי התל"ן )תוכנית לימודים נוספת( ואת 

תשלומי ההורים.
את  סקרה  הפסיכולוגי-חינוכי,  השירות  נציגת  מרגלית,  ליטל 
נושא החינוך המיוחד המפותח מאוד בעיר והציגה את השלבים 

חושב  הורה  שבו  למקרה  השונות,  לוועדות  הזמנים  ולוחות 
שלילדו יש לקות התפתחותית.

משרד  של  ייחודיות  לתוכניות  נחשפו  ההורים  כמו-כן, 
החינוך שמופעלות בעיר:

כספית,  עלות  ללא  ייעוץ,  שמספקת   - "אילנות"  תוכנית    •
וקשיים  התנהגות  בעיות  שלילדיהם  ולהורים  חינוך  לאנשי 

בקבלת סמכות בגן, בבית-הספר ובבית.
•  תוכנית "מעג"ן" )מעון-גן( - תוכנית איתור מוקדמת בתחומי 
ההתפתחות השונים עבור ילדים מתקשים, שמטרתה איתור 
תוך  שונים,  בתחומים  התפתחותיים  תפקודיים  קשיים 
והפנייה  החינוכית  המסגרת  בתוך  פעולה  דרכי  התאמת 

לטיפול מקצועי בקהילה במקרה הצורך.

במסגרת הרצאתה על גמילה מחיתולים - ציינה ליטל מרגלית, 
כי גמילה מחיתולים היא תהליך חינוכי בעל משמעות רגשית, 

ולהורים תפקיד מכריע בהקניית תחושת העצמאות.
הילד  טובת  אך  גמול,  לגן  יכנס  שהילד  חובה  אין  כי  הובהר 

שיגיע מוכן לגמילה או גמול.

המפגשים  כי  מקווים  העירוני,  הילדים  גני  הורי  בוועד  אנו, 
שתוביל  מפגשים  של  מסורת  פותחים  העיר  ברחבי  שנערכו 
את  יותר  טובה  והיכרות  ציפיות  תיאום  הדדית,  להקשבה 
ולמידה  מוצלחת  לימודים  שנת  להבטיח  כדי  וזאת  המערכת, 

מיטבית.

עקב הצלחת מפגשים אלה שוקלים באגף החינוך לערוך ערבי 
חשיפה להורי ילדים העולים לכיתה א.

בהזדמנות זאת אני מזמינה  אתכם להצטרף לקבוצת פייסבוק– 
ומבקשת  ג' לעדכונים שוטפים,  גנים  כפר  - שכונת  ילדים  גני 
להודות לאגף גנים, למשרד החינוך ולסגן ראש העיר מר איציק 
ישראל, על קידום היוזמה של מפגשי הורים, לראשונה בפתח-

תקווה.



www.kfarganim.co.il7עיתון כפר גנים  גיליון 62  אפריל 2015 

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

למכירה בבלעדיות בכפר גנים

www.remaxpt.co.il

ראובן פלד
054-8020580

קרולינה דנילוביץ
054-8899814

 דורית אוליבר
054-7300527

אילנית בניטה
054-8192007

יהודית יעקבזון
054-9255043

הצוות המנצח שלכם בכפר גנים א', ב' ג' !

בית פרטי ברימון (נווה עוז)
 דו משפחתי מפואר, 330 מ"ר מגרש,

 270 מ"ר בנוי

פנטהאוס 6 חד' ביוסף נקר
מפלס שלם, 196 מ"ר בנוי,

200 מ"ר מרפסת, מפואר ביותר 
דירת גג, 6 חד', בעצמאות
140 מ"ר בנוי, 100 מ"ר גג

מעוצבת אדריכלית, מעלית, חניה

פנטהאוס 4.5 חד' בגליצנשטיין (כפר גנים ב')
130 מ"ר בנוי, 90 מ"ר מ.שמש
משופץ מהיסוד! יחיד בקומה

בהיבנר דירת גג, 6 חד'
מושקעת! כניסה נפרדת!

מעלית שבת וחניה מקורה
בדגל ראובן דירת 4, חד' ק"א

עורפית! מעלית וחניה
בית בקרב אל עלמיין (נווה עוז החדשה)

 דו משפחתי בבניה, 300 מ"ר בנוי,
255 מ"ר מגרש, סטנדרט בניה גבוה

מגרש 600 מ"ר בדקל
₪ 2,100,000

6 חד' בזלוטניק (כפר גנים ג' מערב)
6 חד', 140 מ"ר, מחסן צמוד, 2 חניות

5 חד' בעצמאות, עורפית!
בפרויקט שיכון ובינוי, מושקעת, ק'7,

מ.סוכה, מחסן צמוד,  2 חניות 

דירת גן 5 חד' ביוסף נקר
מרווחת, גינה מטריפה 180 מ"ר!

2 מחסנים ו-2 חניות
דירת גן טריפלקס 5.5 חד' בצוויק

120 מ"ר, 2 כניסות, גינה יפה, 2 חניות צמודות

בעצמאות עורף! דופלקס חדש ומפואר
נוף לוילות! יחידת הורים ענקית

בלוחמי הגטו דירת 4 חד', ק"א
מרווחת, יחידת הורים, מעלית וחניה 

4 חד' בברץ 
ק"א, משופצת מהיסוד 

בבן גוריון פנטהאוז ענק, 200 מ"ר
3 מרפסות שמש! מעלית שבת

נמכר!

נמכר!
נמכר!
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הגן  את  לעזוב  נאלץ  הילדים  גן  שומר  קרה.  שוב  זה  השבוע 
ולעבור לשמור בבית-הספר בקצה השני  יום העבודה  באמצע 
ללא  נותרו  גוריון  בן  רחוב  במתחם  הגנים  ארבעת  העיר.  של 
שומר ועם שער אחד פתוח. יום לפני כן, היה זה השומר של 
גני הילדים בפנחס חגין שהוקפץ לתגבר בבית-הספר.  מתחם 
החינוך  בתחום  ג  גנים  כפר  שכונת  ועד  חברת  מנצור,  דורית 
וסגנית יו"ר ועד הורים עירוני בגני ילדים: "העובדה שאפשר 
לנייד את השומרים בכזאת קלות ולא לדרוש מחברת השמירה 

שישלחו מחליפים, מרגיזה ומטרידה".

בפן הביטחוני ההורים רוצים שומר אמתי. הצבת השומר נועדה 
לא רק להקנות תחושת ביטחון, אלא גם לתת מענה נכון בזמן 
אמת. אורלי נאסי, אימא לילד בן שש מגן זרזיר: "צריך לקרות 
משהו בגן כדי שיבינו שאין לגעת בשומר?! ביטחון ילדי הגן 
חשוב פחות מילדי בית-הספר? שיוסיפו עוד כוח אדם. מתחילת 

השנה התרחשו לפחות חמש היעלמויות של השומר".  

הקב"טים כי  גנים,  כפר  לעיתון  נמסר  העירייה  דובר  מלשכת 
ומחובתם  ישראל  משטרת  הנחיות  על-פי  זה  בעניין  פועלים 
לתעדף מוסדות חינוך תקניים על פני לא תקניים. מדי פעם עולה 

צורך לנייד מאבטחים, שכן יש עדיפות ברורה להצבת מאבטחי 
השתדלות  נעשית  אולם,  בבתי-הספר.  מוסמכים  חינוך  מוסדות 
שלא  כך  יום,  בכל  שונים  ילדים  גני  ממתחמי  מאבטחים  לנייד 

יווצר מצב שמתחם גני ילדים נותר ללא אבטחה לאורך זמן.

מאפשרת  "ביאליק"  בבית-הספר  ההתמחות  מגמות  תוכנית 
ללומד להתנסות בלמידה משמעותית, לפתח את כושר החשיבה, 

היצירה והלימוד העצמי.  
מגוון  מתוך  הלומד  של  אישית  בחירה  מאפשרת  התוכנית 
גבולות  את  פורצת  והאומנויות,  המדעים  מתחומי  אפשרויות 
הכיתה המסורתית, מאפשרת למידה רב תחומית ובין תחומית 
כחלק מתהליכי הלמידה, ויחד עם זאת נמצאת בהלימה לתכנים 

הנלמדים במגוון תחומי הדעת. 
מענה  ומאפשרת  גיליות  רב  למידה  קבוצות  יוצרת  התוכנית 
אישי ללומד ויכולת התפתחות על-פי נטיותיו במסלולי למידה 
מעורבות  מעודדת  במגמות  הלמידה  חקר.  ובתהליכי  אישיים 
חברתית, מעשירה את חווית הלומד, מביאה לידי ביטוי יכולות 
זהות  בהבניית  נוספת  דרך  אבן  ומהווה  בו  שטמונות  רבות 

התלמידים ובדרך למצוינות.

בפסטיבל האביב, שהתקיים השנה בשיתוף עם הקהילה במרחבי 
עבודות  הוצגו  גנים,  כפר  של  השכונתי  הקניון  גנים,  קניון 
תיאטרון  במיצגי  ובדרבוקות,  בחליליות  בנגינה  התלמידים 
פלסטית,  אומנות  מגמת  תוצרי  ובמגוון  מחול  בקטעי  רחוב, 
שנמכרו לקהל הרחב ושתמורתם תועבר לילדים בעלי צרכים 

מיוחדים. 

זה  לאירוע  להירתם  הנכונות  על  הקניון  להנהלת  רבה  תודה 
המגמות  רכזת  דוד  לאורית  מיוחדת  תודה  משה.  בן  ולצדוק 
שלנו, לצוות המורות: חגית דויטש, עינת אלישע, נאוה בר אדון 
ונטליה בריל, לחברי החולייה הטכנית שלנו וכמובן למוטי אורני 

אב הבית.
האירוע,  להצלחת  ותרמו  שעזרו  המקסימים  להורים  ותודה 
ולהמוני אנשים שהגיעו להשתתף עמנו בחגיגת האביב הקסומה.
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מדי בוקר גן אחר מתעורר ליום בלי שומר. משטרת ישראל תיעדפה את השמירה בבתי-הספר 
על פני גני הילדים, ובשכונה מרובת אתרי בנייה נותרים גני ילדים כשטח הפקר

פסטיבל האביב של בית-הספר "ביאליק" מהווה ציון דרך 
בעשייה המשמעותית של תלמידי מגמות האומנויות

 • שולרית קנטר, מנהלת בית-הספר "ביאליק"

אורנית ארביבמדור חינוך
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שחם 32 פתח תקווה
אנו מזמינים אתכם לבלות וליהנות בסניף החדש

של הדלי קרים במתחם הבילוי ברחוב שחם

ימים א'-ד' 10:00-24:00, יום ה' עד אחרון הבליינים

פתוח שישי-שבת
החל מ-11:30 עד השעות הקטנות של הלילה

סניף
חדש!
סניף
חדש!

להפתיע כל טעם מחדש!להפתיע כל טעם מחדש!
03-973-9078
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מדור חינוך
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בבתי-הספר  התלמידים  מועצות  נציגי  התאספו  לאחרונה, 
השונים ברחבי העיר לבחור לבחור את נבחרת מועצת התלמידים 
"הדר",  מבית-הספר  ו4,  כיתה  תלמיד  אליהו,  סטפן  העירונית. 
מועצת  כיו"ר  לכהן  כשנבחר  לבית-ספרו  גדולה  גאווה  הביא 
לכל תומכיו:  הודה  הנכנס,  היו"ר  התלמידים העירונית. סטפן, 
להיות  גאה  ואני  בשבילי  גדול  כבוד  עבורי,  מרגש  יום  "זהו 
כיו"ר  ולכהן  'הדר'  בית-הספר  של  התלמידים  ממועצת  חלק 
גדולה  אחריות  מלווה  שלתפקיד  לי  ברור  העירונית.  המועצה 
למחנכת שלי  להודות  לי  לכך. חשוב  מוכן  ואני  רבה,  ועבודה 
מיכל ליפקין, שתומכת בי מאוד ומאמינה בי, וכמובן למנהלת 
בית-הספר יפעת ליצקי ולרכזת החברתית אתי נעימי. כמו-כן, 
ביום הבחירות  רוצה להודות לחבריי הטובים שליוו אותי  אני 

ולאלה שבחרו בי".
בהצלחה ליו"ר החדש!

בחירות גם במועצת 
הנוער העירונית 

סטפן אליהו, תלמיד כיתה ו בבית-הספר 
"הדר", הוא היו"ר החדש של מועצת 

התלמידים העירונית • קרן אליהו

במסגרת תכנית "מדריכים בדרכים" העבירו תלמידי בית-הספר 
"הדר" שיעורים בכיתות בנושא רכיבה על אופניים. 

התלמידים המדריכים הוכשרו על-ידי מדריך מקצועי; הם למדו 
את החוקים והכללים שחלים על הרוכבים, על חלקי האופניים, 
הרכיבה  בזמן  בטיחותם  על  לשמירה  שדרושים  האביזרים  על 
ועל היתרונות שברכיבה על אופניים. כמו-כן, קבלו המדריכים 
הצעירים כלים לעמידה מול קהל וליצירת קשב בקרב המאזינים:
הדריך  תלמיד  כל  וכדומה.  עניין  יצירת  דיבור,  טון  גוף,  שפת 

מצגות  באמצעות  מרתק  שיעור  והעביר  המקורית  בדרכו 
פעולה  לשיתוף  זכו  הצעירים  המדריכים  מגוונות.  ופעילויות 
עם כלל התלמידים, ועבורם הייתה זו חוויה מעצימה והזדמנות 

להוכיח את כישוריהם בדרך אחרת. 

הבית-ספרי  החזון  רוח  את  תואמת  בדרכים"  "מדריכים  תכנית 
שמדגיש העצמה ומצוינות אישית. זוהי פעילות מבורכת, חינוכית 

וערכית שמעשירה את התלמידים ותורמת לבטחונם.

מדריכים בדרכים
בית- הספר "הדר" רואה חשיבות רבה 

בחינוך לזהירות בדרכים.
בתכנית "מדריכים בדרכים" הופכים 
התלמידים עצמם למדריכים בנושא
• ליאורה לוי, רכזת זהירות בדרכים, 

חינוך להעצמה אישית ולזהירות הדרכים | צילום באדיבות בית-הספר "הדר"בית-הספר "הדר"

שבה  מיוחדת,  מחוויה  שנה  מדי  נהנים  "הדר"  בבית-הספר 
מתארחים סופרים וסופרות בכיתות ויוצרים שיח משותף עם 

התלמידים, לאחר שאלה למדו מיצירותיהם.

בלבד,  לתלמידים  שמורות  אינן  וההתרגשות  שההנאה  ניכר 
אלא שהן משותפות גם 
להורים ולצוות ההוראה 

ואף לסופרים עצמם.

לומר,  אפשר  עוד  ומה 
סמדר  שהסופרת  לאחר 
פוסט  העלתה  שיר 
שכזה בעמוד הפייסבוק 

שלה?
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חגיגה ספרותית 
נ"הדר"ת

בבית-הספר "הדר" חגגו כבכל שנה את 
החגיגה הספרותית
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www.doronadlan.co.il  

  

054-4404286052-2898878

* בכפוף לתנאי המבצעים שנמצאים באתר האינטרנט שלנו 

פרסום הנכס בדף       שלנו דירות למכירה בכפר גנים ג‘
סרטון וידיאו לנכס בערוץ           שלנו

דיוור ישיר בדוא“ל: למאגר ממוקד של מאות לקוחות פוטנציאליים
www.doronadlan.co.il :פרסום באתר הנדל“ן המקצועי והנצפה ביותר

פרסום הנכס באפליקציה בסלולר: ישירות בסמרטפון של הקונים
פרסום בעיתונות: המקומית, האזורית, החילונית והדתית

חדש וייחודי: תעודת אחריות לאיכות השרות שלנו: לא מרוצים לא משלמים!
ואותך נפנק בחבילת נופש זוגי בשווי 2000 ש“ח לבחירתך לאחר המכירה*

לקבלת ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי
      הערכת שווי הנכס

והצעת מחיר לטיפול במכירתו
   התקשרו אלינו עוד היום

 

יש לך נכס למכירה?
אצלנו הוא יקבל חשיפה מתקדמת ורחבה

משרד דורונדל"ן הוא המשרד היחיד שנמצא בכפר גנים ג' ופועל מזה 7 שנים
אנחנו תושבי השכונה מהקמתה ומתמחים בשיווק נכסים בעיקר בה

מעורים בחיי הקהילה ופוגשים ביום יום את לקוחותינו המרוצים
בקניון, בסופר וברחוב

לרשותנו מאגר של מאות לקוחות פוטנציאליים המחפשים כאן דירה
והם כולם ממתינים שנשלח להם מידע על דירתך

 לידידנו קוראי העיתון ותושבי השכונה
נאחל פסח שמח ואביב של פריחה מדהימה

   

האתר
שלנו
בסמרטפון 
שלך
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המחנך  של  בדמותו  העיסוק  את  לקדם  נועד  החינוך"  "שבוע 
למודעות  להעלות  החינוכי,  המעשה  בעיצוב  ובתפקידו 
הציבורית את המשמעות שהוא נושא בעולם הילד ואת מקומו 

במציאות המשתנה בעידן הנוכחי. 

ומלא  גדוש  היה  עומר"  "דבורה  בבית-הספר  החינוך  שבוע 
יועד  יום  כל  כאשר  ומגוונים,  משמעותיים  ובלמידה  בתכנים 

לפעילות מעשירה אחרת- 
את שבוע החינוך פתח "יום פתוח" לכלל הורי בית-הספר,   •
שהיו עדים לעשייה הענפה בתחומי הדעת השונים, התבוננו 
בתערוכת תוצרי התלמידים וקיימו פורום הורים עם מנהלת 

בית-הספר.

"לגעת בשמיים"- ביום זה נפתח לילדים עולם קסום ומרתק   •
ולאחר  כוכבים,  בין  למסע  בחללית  טסנו  בחלל.  חיים  של 
שנחתנו בחזרה כל תלמיד יצר מעבורת לאסטרונאוטים וטיל 

שסייע לו להגיע לחלל.

את  ליישם  הזדמנות  לנו  ניתנה  שכבתית  בוקר  בארוחת   •
הנושאים שנלמדים במסגרת שיעורי אורח חיים בריא ותזונה 
נבונה. כל ילד התבקש להביא ארוחת בוקר אישית ולספר 

מדוע הארוחה שהביא היא מגוונת ובריאה.
 

יום ספורט ויצירה בנושא מחזור. הפעילות נעשתה בשיתוף   •
קיימות  ליום  בזיקה  תחנות  עם  חווייתית,  בדרך  הגן  ילדי 
התחנות  כל  הסביבה.  על  השמירה  חשיבות  את  שמדגיש 

הוכנו על ידי הצוות מחומרים ממוחזרים.

גן  רמת  מסניף  הנוער  תנועת  פעילי  "כנפיים של קרמבו".   •
השונה.  קבלת  בנושא  פעילות  לתלמידים  להעביר  הגיעו 
"כנפיים של קרמבו" היא תנועת הנוער הראשונה והיחידה 
מסוגה בעולם לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים. הפעילות 
הרגשיים  לצורכיהם  המודעות  להגברת  תורמת  המשותפת 
והחברתיים ולהשתלבותם בחברה הישראלית של אוכלוסיית 

בעלי הצרכים המיוחדים. 

   מטרתנו הייתה לחשוף את התלמידים לגווניה המיוחדים של 
האוכלוסייה, על-מנת שנוכל ליצור דור שחושב אחרת- דור 

מכיל, סובלני, מקבל, אשר קודם לכל רואה את האדם.

תיאטרון  של  להצגה  יצאו  התלמידים  צעירה.  מנהיגות  יום   •
אורנה פורת לילדים ונוער במרכז יצחק רבין בתל- אביב.

    ההצגה מנגישה לילדים מסע אל ילדותם של מנהיגים גדולים 
ומלמדת אותם שניתן להוביל מהלכים, לחלום ולשנות. והרי 

הילדים שלנו הם מנהיגי המחר!

קיימנו  החינוך  שבוע  בסיום  מתחשבת"-  משפחה  "אנחנו   •
הרצאה  התקיימה  שבו  בדרכים,  זהירות  בנושא  שיא  בוקר 
בהשתתפות  וחידון  וסבתות  סבים  הורים,  בהשתתפות 

התלמידים, וכן חגגנו סדר פסח שכבתי.

"על המחנך להבנות את רזי החינוך הלכה למעשה 
מניסיונו האישי, מהערכים המנחים אותו ומהשליחות 

האישית שלו"/ קורצ'אק.

למידה חוויתית בדבורה עומר  | צילום: באדיבות בית ספר "דבורה עומר"

חינוך כחוויה
ב"דבורה עומר" רואים ב"שבוע החינוך" הזדמנות להעמיק את הקשר בין באי בית-הספר 

ולחשוף בפניהם את העשייה הברוכה • מירב רזניק, מנהלת בית-הספר "דבורה עומר"

במרכז לקוסמטיקה ניתן לרכוש את המייקאפ המהפכני
דרמה קולור מבית:

להתאמת מייקאפ חייגי: 077-4121800

כפר גנים ג‘, פתח תקווה 

חדש בפתח תקווה!

 לכיסוי מושלם, היחיד בעולם למראה עור חלק, 
מעלים כתמי פימנטציה ופגעי עור
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תושבי השכונה מוזמנים לשלוח צילומי פורטרטים
של מבוגרים, ילדים ובעלי חיים בכפר גנים 

עד לתאריך: 1.5.15
הצילומים שיעלו לגמר יוצגו בתערוכה באשכול פיס 

בין התאריכים 28.5.15-10.5.15

פרסים יקרי ערך יחולקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים
בטקס חגיגי שיערך באודיטוריום באשכול פיס בתאריך 28.5.15

ועדת תרבות של כפר גנים ג
בשיתוף ועד השכונה ואשכול פיס

מכריזים בזאת על פתיחת תחרות הצילום

פורטרטים בכפר גנים

הרשמה לתחרות, תקנון ופרטים נוספים באתר השכונה:  
WWW.KFARGANIM.CO.IL ובדפי הפייסבוק שלנו

התחרות בחסות ראשית של דורונדל"ן-סוכנות הנדל"ן של השכונה
ובחסות עיתון כפר גנים

הפרסים לזוכים באדיבות הסטודיו לצילום של קרן מאור, בית דפוס סטאר דיזיין
וחנות התכשיטים Fine Jewlery בקניון גנים.

תכשיטי יוקרה בע"מ
אמ

Fine Jeweleryבית דפוס וחותמות

03-6706336052-3325493 077-4060980
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קוסמטיקה רפואית 

 IN - C.energy, OUT - הלייזר

"כוחות על" בכפר גנים- 

שיתוף הפעולה בין חוה זינגבוים, כוהנת הקוסמטיקה הרפואית, 
במכשור  שמתמחה  הבינלאומית,  קונספט  ונוס  חברת  ובין 
בתחום הלייזר וגלי הרדיו, הוליד שיטה חדשה לטיפול בעור, 
חדשני  מיכשור  בין  פעולה(  )שיתוף  סינרגיה  על  שמבוססת 

לתכשירים ייעודיים.

C.energy, הטיפול פורץ הדרך בחידוש העור, מתבצע על-ידי 
מכשיר שעובד  באמצעות  המורשית,  הרפואית  הקוסמטיקאית 

בטכנולוגיית NRF החדשנית-
חשמלי  זרם  שמובילות  אלקטרודות,  מיקרו  מערך  באמצעות 
)שכבות העור  והדרמיס  ופועלות בשכבת האפידרמיס  מדויק 
של  והתחדשות  שיקום  תהליך  מתחולל  והעמוקה(,  החיצונית 

העור שמגביר את ייצור הקולגן בעור הפנים.
ייחודיות השיטה היא לא רק במכשור המתקדם, אלא בשילוב 
להכנת  לבין שימוש בתכשירים שמותאמים  בין המכשור  מושלם 
המטופלת  את  להביא  היא  המטרה  ולאחריו.  הטיפול  לפני  העור 
למצב אופטימלי של קליטת הטיפול ולסייע בריפוי מהיר של האזור, 

תוך שמירה על רמת הלחות, הבריאות והאלסטיות של העור.

C.energy החדשנית ניתן טיפול כולל בשיטת 
לחידוש עור הפנים-

< כיווץ נקבוביות פתוחות ושיפור מרקם העור
< הפחתה עד העלמה של צלקות אקנה

< חידוש והצערת עור הפנים והפחתת סימני הזדקנות
< החלקת קמטים וקמטוטים עמוקים

< הפחתת כתמי פיגמנטציה
< מיצוק עור הפנים, אזור הצוואר וקו הלסת

< מתיחת העור באזור המחשוף

שיטת C.energy הצליחה לפצח את הקוד להצלחה-
1. דיוק. 2. עוצמה אחידה. 3. אחידות תוצאה ושליטה בשינויי 
שפותרים  ייעודיים  קוסמטיים  תכשירים   .4 רצויים.  עוצמה 
את תופעות הלוואי. *בנוסף, הטיפול אינו פולשני ואין צורך 

בהרדמה.

בכל העולם עובדים בשיטה זו רופאי עור בלבד. רק בישראל 
וזאת  רפואיות,  קוסמטיקאיות  המכשיר  עם  לעבוד  מורשות 

בזכות ההדרכה והליווי של חוה זינגבוים.

השיטה החדשה נותנת נוקאאוט ללייזר ומבטיחה את 
הטיפול הנעים ביותר מסוגו, לכל סוגי העור, בזמן 
החלמה מינימלי, עם תוצאות מיידיות ולטווח ארוך

האהובות  הסדרות  על-פי  תחפושות  בחרו  חיניץ  ורותם  שחר 
עליהם ביותר:

בחר  "הדר"  בבית-הספר  ד-4  בכיתה  שלומד   ,9 ה-  בן  שחר 
להתחפש ל"אובי ואן קנובי", מסדרת סרטי מלחמת הכוכבים, 

שמסייע להצלת היקום מכוחות הרשע.
ל"ביל  התחפש  "שחרור"  בגן  שלומד   ,6 ה-  בן  רותם  ואילו 
סיפר" מהסדרה המצויירת גרוויטי פולס. ביל הוא דמות בעלת 

כוחות על וביכולתו להיכנס לדמויות אחרות.
התחפושות הוכנו בשיתוף פעולה של הסבתות סימה ואהובה 

ושל אבא תומר.
הילדים שנדרשו לסבלנות רבה בתהליך הכנת התחפושות יצאו 

נשכרים וזכו לתגובות סקרניות ונלהבות מחבריהם.

נוסיף כי לשחר יש ערוץ ביו-טיוב בשם "שחר-סודות גרוויטי 
פולס", שכולל עשרות סרטונים ואלפי צפיות, שבו הוא מנסה 

לגלות את שיקרה בהמשך הסדרה בעזרת 
רמזים וצפנים נסתרים.

חודשים   7 ה-  בת  חיניץ הקטנה  רומי  וזו 
ועדיין לא בחרה את  שהתחפשה לשלגיה 

יץהתחפושת בעצמה :-(
ינ

 ח
מי

רו

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

הבשורה כבר כאן- חידוש דרמטי של עור 
הפנים על-ידי מיכשור חדשני פורץ דרך, שאינו 

פולשני, בשילוב תכשירים ייעודיים

נעמי עזר 

נעמי עזר מתנסה במכשיר החדשני 
במעבדה הדרמטולוגית של ד"ר צדיק בניו-יורק
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בס"ד

 

עולם של יופי
ממש לי הבית...

חג שמח!

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

e1960noemi@walla.com ׀ www.neomiezer.co.il-חפשו אותנו ב |
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ד', בן 30, הגיע למרפאה עם תלונות על כאבי בטן, עוויתות 
ובעצירויות  בשלשולים  שמלווים  וגזים  התחתונה  בבטן 
עבודתו.  אופי  בשל  רב  במתח  נמצא  הוא  כי  וציין  לסירוגין, 
כמו כל אדם חמישי, גם ד' אובחן כסובל מתסמונת המעי הרגיז 
)הרגיש(, IBS, תסמונת שמתפרצת בכ-20% מהאוכלוסייה עד 
שנות העשרים. עוצמת התסמינים משתנה ונעה בין תסמינים 
לפגיעה  הגורמים  החיים.  באיכות  שפוגעים  לכאלה  קלים 
בתנועתיות תקינה של המעיים יכולים להיות פסיכוסומטיים, 
או סף  סביבתיים  גנטיים,  למעיים,  המוח  פגיעה בקשר שבין 
כמחצית  כי  נמצא  כמו-כן,  המעיים.  דפנות  על  ללחץ  נמוך 

מהסובלים מהתסמונת סובלים גם מדיכאון ומחרדה.

מושפעת  כולו,  הגוף  כמו  העיכול,  מערכת  הסינית,  בראייה 
זה  הוא  והכבד  תנועה(,  שיוצרת  )אנרגייה  הצ'י  מאיכות 
במידה  הגוף  לאיברי  ודם  אנרגייה  ולהזרים  להפיץ  שאחראי 

ובקצב הנכונים. 

)שיכולה  העיכול  במערכת  פגיעה  הסינית,  הפילוסופיה  לפי 
להתבטא בעצירות, שלשול, כאבי בטן, נפיחויות, גזים וכדומה( 
נוצרת כתוצאה מפגיעה בתפקוד הטחול, בשעה שמצבי סטרס, 
אותו  ומוציאים  הכבד  על  משפיעים  ועצב  חרדה  דיכאון, 

מאיזונו.

האם יש טיפול שמסייע להפחתת התסמינים?

הוא   IBS בתסמונת  המומלץ  הטיפול  המערבית  •  ברפואה 
פעילות  בהסדרת  שמסייעת  זלמק,  בשם  תרופה  באמצעות 
נוגדי  גם  נרשמים  ומחרדה  מדיכאון  כשלסובלים  המעיים, 

דיכאון. 

והמלצות  ישלב דיקור סיני  הטיפול על-פי הרפואה הסינית  •
רב  זמן  למשך  להימנע  יש  התזונה  המלצות  על-פי  תזונה. 
מחלב ומממתיקים מלאכותיים, ויש להפחית מזונות שגורמים 
ומשקאות  קפאין  כרוב,  שעועית,  כמו-  ולנפיחות  לגזים 
מוגזים. לעומת זאת, יש להקפיד על דיאטת עשירת סיבים, 
על שתיית מים מרובה, על אכילת ארוחות קטנות ורבות, על 
פעילות ספורטיבית שמסייעת להסדרת פעילות המעיים, על 
תרגול טכניקות הרגעה להפחתת המתח הנפשי ועל שימוש 
טאי  כדוגמת  והרגעה  הרפיה  שיטות  בשילוב  מרפא  בצמחי 

צ'י וצ'י קונג.

ד', שאובחן כלוקה בתסמונת המעי הרגיז, טופל בדיקור סיני 
סדירה  גופנית  לפעילות  והמלצות  תזונתיות  המלצות  וקיבל 
ולטכניקות הרפיה. לאחר מספר טיפולים הוא כבר חש נינוח 

ורגוע יותר, ובתום סדרת הטיפולים חל שיפור ניכר במצבו.

*אין במדור משום תחליף לייעוץ רפואי

בריאות לפני הכל

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

אלון לרנר

מי הרגיז את המעי הרגיז?!
כאבי בטן, נפיחות, עצירות, שלשול, צרבת, חרדה ודיכאון: הרבה סימפטומים ואבחנה אחת- המעי 

הרגיז

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

הטבה לקוראי עיתון כפר גנים
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077-5503267לוחמי הגטו 30 מרכז מסחרי

שפע חד פעמישפע חד פעמי
קופון הנחה!

בקנייה מעל 200 ש"ח

3% הנחה
(כולל מבצעים)

תלונות נפוצות
בתסמונת המעי הרגיז

• נפיחות בטנית
• גזים

• עצירות ואו שלשול
• דחיפות ביציאות

• כאבי בטן המוקלים לאחר יציאה
• יציאה רירית 

• עייפות
• צרבת

• כאבים בחזה
• חרדה ודיכאון

פיצה
ענקית
XL

03-5229111אבא אחימאיר 22, כפר גנים פ"ת | טל'.

30
.4.

15
ה-

עד 
ף 

וק
בת

בהצגת קופון זה

+
1.5 ל'

 66₪

רק ב-

T   MATO’S
03-5229111 22

T   MATO’S
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בס"ד

מכשור לאיפור קבוע ייחודי וחדיש | צבעים מינרליים וטבעיים | שיטת ההצללה והשיערה/שיערה | איפור קבוע 
איילנר לעיניים | תוחם ומילוי שפתיים | הפחתת צלוליט והצרת היקפים - ללא ניתוח | טיפולי פנים/פילינג 

עמוק | הבהרת כתמים  | מזותרפיה  | אקנה | הסרת שיער | עיצוב גבות

מתנה! סרום ולחות רפואיים * בכפוף לתקנון

מיצוק פנים במכשור 
"מולטיפולר" וונוס

הדגשת הריסים 
באיפור קבוע

פילינג בינוני להבהרת 
כתמים / פיגמנטציה

מזותרפיה רפואית

רוצה שינוי בעור הפנים?

כפר גנים ג' פתח-תקווה

לשינוי חייגי עכשיו! 077-4121800

הצללת הגבה 
ע"י איפור קבוע

מילוי שפתיים 
ע"י איפור קבוע

מיצוק הצוואר במכשור 
"מולטיפולר" וונוס

חג אביב שמח ללקוחותינו ולכל עם ישראל
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ימות  בכל  המשפחה  בחיי  מרכזי  תפקיד  תופס  האוכל  שולחן 
השנה, כאשר חשיבותו מקבלת משנה תוקף בזמן החגים.

הגדרת מרחב האוכל בחלל הציבורי
בתכנון הבנייה הנפוץ היום, מרחב האוכל ממוקם בחלל הציבורי 
הפרדה  וביצירת  האזור  בהגדרת  הצורך  עולה  מכאן  הפתוח. 
כלשהי, אם באמצעות תקרה מונמכת או יצירת קרניזי תאורה 
בהדגשת  ואם  שטיח  או  שונה  ריצוף  באמצעות  אם  היקפיים, 
הקירות מסביב לשולחן בצבעים שמתאימים לעיצוב שאר הבית.

כיצד נבחר את גודלו ואת צורתו של שולחן האוכל?
ואת אורך  גודל השטח הנתון  יש לקחת בחשבון את  ראשית, 
הקירות שיקיפו את השולחן )לקירות מאורכים מתאים שולחן 
מסביב  המסובים  בכמות  להתחשב  יש  שנית,  למשל(.  מלבני, 
לשולחן באופן קבוע ובזמן אירועים. בהתאם לתדירות האירוח, 
אפשר לשקול רכישת שולחן מתפתח או בעל גודל קבוע. חשוב 
לקחת בחשבון מרחק של 80 ס"מ לפחות מהקיר לשולחן. לא 
מומלץ להצמיד את השולחן לאחד הקירות, כדי להשאיר אותו 

מזמין לישיבה ונוח לתפעול בכל רגע.

סגנון השולחן והכיסאות
השולחן והכיסאות הנבחרים יותאמו לסגנון חלל הבית: שולחן 
עץ למראה חמים או שולחן זכוכית למראה מודרני. כסאות עץ 

מרופדים או כסאות פלסטיק עם רגלי מתכת. 
גוף התאורה למרכז השולחן יסייע בהגדרת מיקומו. מומלץ גוף 

תאורה תלוי, משוויץ ודומיננטי במיוחד.
 

שילוב מקומות אחסון
וכלים  הגשה  כלי  מפות,  לאחסן  צורך  יש  האוכל  שולחן  לצד 
לעריכתו. ניתן להתחשב בעובדה זו ולשלב שידה נמוכה בגובה 
השולחן באחד הקירות המקבילים לו או ארון קיר עם דלתות 

בקו אפס, בעל מראה נסתר.

התאמת פריטים
לשם התאמה מקסימאלית וליצירת מראה הרמוני, כדאי לשלב 
בחלל הפתוח פריטים בצבעים תואמים למרחב האוכל, למשל: 
השולחן,  שלצד  בסלון  לספה  תואמים  בצבעים  כריות  הוספת 

אגרטל עם פרחים בצבע תואם או קערת פירות ומפיצי ריח.
והעיקר שיהיה לנו חג שמח! 

עגול או מרובע? זאת השאלה!
באיזה שולחן אוכל לבחור ואיך לבדל אותו בחלל הציבורי מבלי ליצור נתק? 

לקראת הלילה הגדול, ציקי אורון באה לעשות לנו סדר

ציקי אורון- מעצבת פנים וסטייליסטית
טל: 054-2424976

zikioron@gmail.com
www.tzikidesign.co.il

                                     שולחן לבן מלבני מוקף קרניזי תאורהשולחן עגול מעץ במרכז המטבח

פריטים תואמים

לט
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ציקי אורוןציקי סטייל
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עגול או מרובע? זאת השאלה!
באיזה שולחן אוכל לבחור ואיך לבדל אותו בחלל הציבורי מבלי ליצור נתק? 

לקראת הלילה הגדול, ציקי אורון באה לעשות לנו סדר
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ועדת  ביוזמת  שהתקיימה  ג,  גנים  כפר  של  הפורים  מסיבת 
תרבות במועדון "הוליווד", הייתה ססגונית, צבעונית ופורימית 
הגיעו  ומבוגרים,  צעירים  וחבריהם,  השכונה  תושבי  במיוחד. 

בשלל תחפושות יפות ומקוריות, לשמוח, לרקוד וליהנות.

וכמובן שלא ויתרנו על תחרות התחפושות המסורתית:

שהתחפש  פרידמן,  אלכס  הערב,  כוכב  הגיע  ראשון  למקום 
גלילי,  זוגי בצימר  בלילה  וזכה  ושובבה,  לנהגת טקסי חמודה 

מתנת ועדת תרבות כפר גנים ג. 
מלכותית  בצורה  נעים, שהגיעו  וטלי  יורם  הגיעו  למקום שני 
קוסמטי  לטיפול   ₪ 500 על-סך  וזכו בשובר  ודוכסית,  כדוכס 

מתנת הקוסמטיקאיות דנה גינת ואלה שילה. 
שזכו  ומקורית,  טעימה   M&M בתחפושת  כהן  וקיטי  ובועז 
בשובר לטיפול פנים מתנת הקוסמטיקאית הרפואית נעמי עזר.

למקום השלישי הגיע שמוליק וינר, שהתחפש למומיה עטופה 
בתחבושות, וזכה בחולצה מתנת בוטיק מילי אילני. 

במקום הרביעי זכו בשוברים לארוחת בוקר, מתנת עיתון כפר 
גנים-  שוקי ואלינור הראל שהתחפשו ל"קלף-תה" )קלפטע( 
בתחפושת  שהגיעו  רוזמן  עיני  ואפרת  סילברמינס  וגלי 

משעשעת של צי'פס מקדונלדס וקטשופ. 
בין היתר, זכו בשוברים נוספים התחפושות- "האחיות מלול", 

"פרעה" ו"מאסטר שאפה".

אנו מודים לכל המשתתפים ומצפים למסיבה המשגעת הבאה. 
ארגון  על  משה  בן  ולצדוק  רובינשטיין  לשירן  מיוחדת  תודה 
האירוע המדהים הזה, שנערך בחסות עיתון כפר גנים, רימקס 

עוצמה, בוטיק מילי אילני וצהרוני אם המושבות.
ותודה רבה לאמיר בן חיים, צלם עיתון כפר גנים, שדאג לתעד 

ולצלם את החוגגים.

כפר גנים חוגגת את פורים
יש רק יום אחד בשנה שבו תוכלו לפגוש מפזזים זה לצד זה- נהגת טקסי, דוכס ודוכסית 

ומומיה מצרית. מסיבת פורים של כפר גנים ג הייתה עליזה ומשעשעת
 • שלום עטר, יו"ר ועדת תרבות כפר גנים ג
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מעל 20 שנות וותק
03-6706336
קניון גנים, רחוב  העצמאות 65, פ“ת קומת קרקע

זהב ויהלומים 

שיבוץ יהלומים ואבני חן

חידוש תכשיטים

כל סוגי התיקונים

אחריות על כל התכשיטים

עיצוב ויצור תכשיטים
לפי הזמנה אישית

על כל תכשיטי יהלומים ואבני חן70% הנחה
*בתוקף עד ה-15.4.15 *בכפוף לתקנון. *על המוצרים בקטלוג בלבד

לקראת החג!
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הפוליטית  הקשת  מרחבי  נציגים  הוזמנו  הבחירות  לפני  רגע 
לבית-הספר לשגרירים צעירים, כדי להציג את משנתם בפאנל 

בחירות מרתק.
הידע,  צמאי  התלמידים,  את  לחשוף  הייתה  הפאנל  מטרת 
מעורבותם  את  ולעורר  השונות,  ולדעות  הבחירות  למערכת 

החברתית לפני שיצביעו לראשונה לכנסת ישראל.
חדשות  עורך  אהרונוף,  אדי  מר  הנחה  המכובד  הפאנל  את 

בערוץ 1.

ובזירה הבין לאומית-
• מר דניאל שק, לשעבר שגריר ישראל בצרפת, ביקר בבית-

הספר לשגרירים צעירים.
   מר שק סיפר לבני הנוער, בגילוי לב, על דרכו במשרד החוץ 

ועל תפקידו כדיפלומט בזירה הבינלאומית.
•  וגם ד"ר קית' נובל, דובר השגרירות האמריקאית בישראל, 
הגיע  ורהוט,  מרשים  איש  נובל,  ד"ר  בפתח-תקווה.  ביקר 

הסבוך  הכוחות  מערך  על  הצעירים  השגרירים  עם  לשוחח 
במזרח התיכון ועל יחסי ארצות הברית וישראל.

לדבריו, ארצות- הברית היא ידידת אמת של ישראל והקשרים 
בין המדינות נותרו חזקים ויציבים.

פאנל הבחירות | צילום: זאב שטרן

דניאל שק, 
לשעבר שגריר ישראל בצרפת

ד"ר קית נובל 
דובר השגרירות האמריקאית

כפר גנים ג' סמוך לצומת רבין  טל: 052-7626309/10
   maonshir@gmail.com  www.maonshir.info  בקרו אותנו באתר
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מקום מרווח
וחדיש

נקי
והגייני

עמידה
בתקנים

צוות
מרגיש וחם

סביבה חינוכית
עשירה

מזון טרי
בריא ובשרי

 20
שנות נסיון

מחפשת מעון איכותי?

ההרשמה
בעיצומה!

הכי קרוב ללב הכי קרוב שיש!

רגע לפני הבחירות
אירוע רודף אירוע בבית-הספר לשגרירים צעירים, והתלמידים רוכשים ידע על הדיפלומטיה 

הבינלאומית כמו גם על הפוליטיקה הארצית • אילת שדה
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דרך יצחק רבין 4, בתחנת דלק פז, נווה עוז פתח תקווה
שעות פעילות: יום א' - יום ה' 07:30 - 18:00, יום שישי 07:00 - 16:30

טל'. 053-7436919 ׀ פקס. 03-9225160

שירותים מיוחדים
קבלת כרטיסי אוטוקר, שטיפומט ופזומט • שטיפת רכב עם אפשרות למנוי

הסדרי שטיפת רכב עם מוסכים וחברות • טיפול ברכב אחרי הצפה 

בקניית מנוי רחיצה (לא מוגבל בזמן)
מבצע לקראת האביב!

הטבה
לתושבי כפר גנים

למציג מודעה זו

10% הנחה
לשטיפה כללית של הרכב

שטיפת רכב חיצונית ופנימית
ווקס לרכב

חידוש פנסים
ניקוי ריפודי רכב

ניקוי ריפודי רכב מעור
פוליש ווקס לרכב

דיטיילינג לרכב
טיפול וניקוי לצמיגי הרכב

שטיפת רכב חיצונית
טיפול וניקוי לחלקי הפלסטיק ברכב

אפשרות לניקוי פנים בלבד
שאיבת אבק מהרכב

מחלקת VIP והאספרסו על חשבוננו

שטיפת רכב חיצונית ופנימית
ווקס לרכב

חידוש פנסים
ניקוי ריפודי רכב

ניקוי ריפודי רכב מעור
פוליש ווקס לרכב

דיטיילינג לרכב
טיפול וניקוי לצמיגי הרכב

שטיפת רכב חיצונית
טיפול וניקוי לחלקי הפלסטיק ברכב

אפשרות לניקוי פנים בלבד
שאיבת אבק מהרכב

מחלקת VIP והאספרסו על חשבוננו

ניקוי מיוחד לפסח
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השנה יתקיים טקס הדלקת המשואות בערב יום העצמאות בסימן 
לישראלים פורצי דרך, שתרמו לחדשנות בתחומים השונים. 

בולט  ויוצר  זמר  המדינה,  הקמת  בשנת  שנולד  מדינה,  אביהו 
בין  להיות  נבחר  והים-תיכונית,  המזרחית  הישראלית  במוזיקה 
מדליקי המשואות. בשיריו ובמאבקיו תרם מדינה רבות ללגיטימציה 
התקשורתית של הזמר המזרחי, שהפך עם השנים לחלק בלתי נפרד 

מהזמר הישראלי.

קריית  בשכונת  מדינה,  אביהו  של  לביתו  ערב  בשעת  כשהגעתי 
מטלון בפתח-תקווה, הוא בדיוק התעורר משינה. בין השעות חמש 
לפנות  עד שלוש  ער  ואז  לדבריו,  "מתנתק",  הוא  בערב  לשמונה 
בבריכת  לשחות  נוהג  הוא  בבוקר  הבוקר.  עד  לישון  וחוזר  בוקר 
נווה עוז ולגנן בגינת ביתו. כשהבטתי לעבר ערימת העיתונים שעל 
השולחן, מיד אמר: "אני לוקח עיתונים כדי לפתור תשבצים וקורא 

רק כותרות". 

34 שנים הוא גר בקריית מטלון. לפני 20 שנה התגרש. גרושתו גרה, 
ובת  ממנו,  מטר   100 מתגוררת  אחת  בת  ממנו,  מטר   120 לדבריו, 
שנייה קילומטר ממנו. יש לו בת נוספת, לא מנישואיו, שהוא נמצא 

בקשר איתה. 
ביתו משדר חמימות כמו מדינה עצמו - חם, לבבי ומכניס אורחים. 
מלבד הגיטרה והקלידים שבכניסה אין זכר לכך שמדובר ביוצר ואמן 
מצליח; לא תקליטי זהב על הקיר, לא פוסטרים ולא תמונות. "זה 
נראה לי עבודת אלילים עצמית. הכל נמצא במחסן. אפילו כשאני 
נוסע לחו"ל אני לא לוקח מצלמה איתי. בשביל מה לתעד? אני חווה 

את הרגע".

מדינה נולד בשכונת שבזי בתל-אביב וגדל בחולון. בנערותו התחנך 
ולחם  טנק  כמפקד  השריון  בחיל  שירת  בצבא  כיסופים,  בקיבוץ 

בכמה ממלחמות ישראל.
אהבתו למוזיקה התחילה מהבית, מאביו שהיה זמר וחזן. 

הוא החל לכתוב שירים ב-1970, ושירו הראשון "אל תירא ישראל" 
זכה במקום השלישי בפסטיבל הזמר המזרחי ב-1971. לפסטיבלים 
למקומות  הגיעו  כולם  נוספים,  שירים  עשרה  הכניס  הבאים 
המזרחי  הזמר  בפסטיבל  התחילה  כזמר  שלו  הקריירה  הראשונים. 

1980, כאשר ביצע את שירו "רחל".
מאז כתב עשרות רבות של יצירות ולהיטים מוכרים כמו "הפרח 
בגני" )מקום ראשון בפסטיבל הזמר המזרחי 1982 בביצועו של זוהר 
"סוד  השנים",  עברו  "כבר  אדם",  "להיות  יושבת",  "לבד  ארגוב(, 

המזלות", "למה אל", "שבחי ירושלים", "אבי" ו"תן לזמן ללכת". 

הופתעת  לכבוד.  ראוי  אכן  ואתה  משואה  להדליק  נבחרת 
לקבל את הבשורה? שמחת?

את  ראיתי  לא  ששמחתי.  וכמובן  הפתעה  הייתה  זו  "בשבילי 
עצמי אף פעם עומד בהר הרצל ומדליק משואה לתפארת מדינת 
ישראל.  פרס  לגבי  תקשורת  אנשי  איתי  מדברים  תמיד  ישראל. 
לפני שבועיים, בשש בבוקר, התקשר אליי חבר ואמר לי: 'מברוכ! 
כתוב בעיתון שתדליק משואה'. פתחתי את העיתון ואז ראיתי את 
המועמדים. אבל רק לפני כשבוע התקשר אליי מנהל מרכז ההסברה, 

יצחק זוננשיין, ואמר לי שנבחרתי רשמית".

אילו תגובות אתה מקבל?
"אנשים רבים מתקשרים- משפחה, חברים, מכרים וכולם אומרים לי

מדינה        
לתפארת

אביהו מדינה, תושב פתח-תקווה ואגדת המוזיקה 
הישראלית הים-תיכונית, יהיה בין מדליקי המשואה 

בטקס הממלכתי בערב יום העצמאות.
"זהו לא כבוד אישי, זו הכרה במוזיקה הישראלית 

הים-תיכונית וכבוד לכל העוסקים בה. מאוד חשוב 
שלכל האזרחים כאן תהיה הרגשת שייכות למפעל 

הציוני שנקרא מדינת ישראל"

• שירן רובינשטיין ים
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 המשך בעמוד הבא <

כל הכבוד. אני לא רואה בזה ברכה אישית, אלא כבוד, הוקרה והכרה 
ממלכתית לז'אנר הזמר הישראלי הים-תיכוני, שכולל מאות ואלפי 
זמרים, כותבים, מלחינים, מעבדים, נגנים, מפיקים. זו קבוצה גדולה 
בעשייה גדולה מאוד ויש לה הרבה אוהדים בקרב הקהל. זו מוזיקה 

ששנים רבות הייתה דחויה על-ידי התקשורת".

מתרגש לקראת הטקס?
"לא ראיתי את טקס הדלקת המשואות ב-30 שנה האחרונות, כי ביום 

העצמאות אנחנו רצים מהופעה להופעה.
אני שמח, באמת! אבל מתרגש זו לא המילה הנכונה, כי אני בן אדם 
שלא מתרגש מכלום. נשבע לך. במלחמה תחת אש עישנתי סיגריה. 

אני רגיש אבל לא רגשן".

איך מישהו שכותב את השירים האלה לא מתרגש מכלום?
"אולי דווקא בגלל זה. יכול להיות שאני מוציא את זה בשירים. אני 
בן אדם מאוד לוגי. מאבק כזה שהיה לנו אי אפשר להמשיך כשאתה 

רגשן. הייתי נגמר בדרך".

הוא מעשן בשרשרת, אבל מאוד שלו, נינוח ומדבר בקצב של מלודיה 
רגועה, עד שאומרים את המילים "מוזיקה מזרחית" או "זמר מזרחי". 
זה מקפיץ אותו. "אנחנו ישראלים קודם כל". דברו איתו על השנים 
מיד  יהפוך  שלו  והטון  המזרחית,  המוזיקה  דחייה של  הייתה  שבהן 

תקיף, ישיר ובועט.

למוזיקה  היסטורי  עוול  תיקון  הוא  הזה  שהכבוד  אמרת 
המזרחית. 

"אין דבר כזה מוזיקה מזרחית! זו מוזיקה ישראלית מזרחית או מוזיקה 
ישראלית ים-תיכונית. הכבוד זו ההכרה הממלכתית הרשמית לכך 
שהמוזיקה הזו היא חלק אינטגרלי מהתרבות הישראלית המתהווה".

הים- המוזיקה  תעשיית  של  הבולטים  מהדוברים  אתה 
תיכונית במאבקה למען לגיטימציה בתקשורת. האשמת את 
רשות השידור בכך שזמרים מזרחיים עזבו את הארץ. סלחת 

לתקשורת?
אינטגרלי  כחלק  הזו  במוזיקה  הכירו  לא  לסלוח?  לי  יש  מה  "על 
וכפי  חולפת,  זולה  אופנה  כאל  אליה  התייחסו  אלא  מהתרבות 
הנראה שגו בהערכה. זה משהו רוחני, שורשי, אמתי, שבא מבפנים 
בצורה מאוד טבעית. עובדה שהז'אנר הזה המשיך על אף ניסיונות 

התקשורת לדכא אותו ולעשות חינוך מחדש".

מה גרם לך להמשיך ליצור ולא להתייאש?
"הכרתי את הקהל, ידעתי שיש בארץ קהל ענק שאוהב את המוזיקה 
שהוא  הזה,  מהקהל  שמתפרנסים  אנשים  הרבה  שיש  עובדה  הזו. 
הרבה יותר גדול מהקהל של המוזיקה שנקראת מוזיקה ישראלית 

או רוק ישראלי".

בראיון שנערך עמך לפני כשנתיים עם ניב רסקין בגלי צה"ל,  
לקראת מופע ההצדעה לכבודך, התרעמת על תיוגך כמזרחי.

"למה אני צריך תוויות? אני דור רביעי בארץ, גדלתי פה, התחנכתי 
פה, שירתתי בצבא. זו המדינה שלי ואני מרגיש בעל בית כמו כל 
אחד אחר. שמעת שאומרים על שלמה ארצי שהוא זמר רומני או על 
מתי כספי שהוא מלחין דרום אמריקאי? הם קיבלו חותמת כשרות 
ואנחנו לא. רואים שבכינוי מזרחי יש זדון. בתכל'ס הוציאו אותנו 
מהכותרת 'ישראלי' ולא שיתפו אותנו בתוכניות זמר, כי לא ראו בנו 

ישראלים אלא מזרחיים".

יש שטענו שבתלונות שלך על קיפוח ועל הפרדה בין מוזיקה 
ולז'אנר  לעצמך  נזק  עושה  אתה  ל"מערבית",  "מזרחית" 

וממשיך להנציח את השד העדתי.
"מי שאומר שאני עושה נזק, זה מי שמזיק לנו כי יש לו דעה אחרת. 
אלה שלא מבינים על מה אנחנו מתרעמים הם אלה שיוצרים את 

הפער. איך הם נהיו ישראלים ואנחנו לא?"

הים- במוזיקה  הטקסטים  על  שיש  הביקורת  על  דעתך  מה 
תיכונית מצד יהורם גאון ואחרים? 

"גם יש לי ביקורת על כל העברית הקלוקלת שצמחה לאחרונה, בכל 
הז'אנרים, אבל הדור הזה לא אחראי לחינוך שלו, אנחנו אחראים 

כדור ההורים ואנחנו נכשלנו. מערכת החינוך נכשלה".

אחריות  מרגיש  בז'אנר.  חשובים  הכי  הכותבים  אחד  אתה 
לתרבות שלמה?

"זה קרוב אליי וחשוב לי. הייתי רוצה שכל הכותבים והמלחינים יהיו 
סופר מוכשרים, שיכתבו ברמה גבוהה ובשפה עברית תקינה וגבוהה, 
שיהיו חכמים, מקוריים ושההפקות תהיינה ברמה גבוהה, אבל אנחנו 

יודעים שהעולם מתחלק לטובים יותר וטובים פחות".

מרגיש שיש שינוי חיובי? הם "על דרך השלום"?
האחרונות  בשנתיים  שיפור  יש  לדעתי,  אגב...  דרך  נהדר  "שיר 
חזרה  קצת  יש  הישראלי  ברוק  וגם  הזה,  הז'אנר  של  בטקסטים 

לדברים איכותיים יותר".

בכל  מושמע  למיינסטרים,  הפך  הים-תיכוני  שהזמר  אחרי 
התחנות ומרכיב אפילו את הפלייליסט בגלגל"צ, האם אפשר 

לומר שניצחתם?
"אני מכיר זמרים שבגלל יחס התקשרות פשוט קמו ועזבו, אבל היום 
התקשורת ברובה מסחרית וניזונה מפרסום, לכן הם חייבים רייטינג 
וקהל גדול. אם היו ממשיכים להתעלם מאתנו לא היו להם מאזינים 

וכתוצאה מכך גם פחות מפרסמים. 
אם את שואלת אותי, זה ניצחון של עם ישראל ולא רק ניצחון שלנו. 
למפעל  שייכות  הרגשת  תהיה  כאן  האזרחים  שלכל  חשוב  מאוד 
הציוני שנקרא מדינת ישראל. יש לנו אחריות לבסס פה מדינה שהיא 
חזקה ובעלת חוסן פנימי, כדי לעמוד מול המשימות שעוד נכונו לנו 

בקיום התרבותי והקיומי של המדינה". 

מה דעתך על השינוי שעבר הזמר המזרחי?
"זה תהליך טבעי; יש ביקוש, יש קהל גדול ויש כסף גדול בז'אנר 

אביהו מדינה בהופעות
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הזה. יש דיספרופורציה בין מה שהתקשורת משדרת לבין מה שקורה 
בשטח. התקשורת הישראלית תמיד ידעה מה היא רוצה ואיך היא 
רוצה לעצב את התרבות הישראלית, אבל בדרך-כלל זה היה הטעם 

האישי של אנשים ספציפיים שהיו אטומים לטעם הקהל".

זמרים  מחאה.  שירי  ואין  כמעט  ים-תיכוני  הישראלי  בזמר 
מנסים להיות פופוליסטים ואהובים.

"כולם רוצים למצוא חן בעיני הקהל. גם שיר מחאה שאתה כותב, 
זה כדי למצוא חן בעיני אלה שמסכימים עם התיזה שלך, אבל נכון, 
במוזיקה הישראלית הים-תיכונית אין הרבה שירי מחאה. גם לי אין. 
זה לא מתאים לקהל שלנו, שאינו קהל מיליטנטי, ולא יושב ומתבכיין 

בפומבי".

הכתיבה שלך באה ממקום אישי? אתה אחראי לכמה נכסי צאן 
וברזל כמו "אל תשליכני", "שבחי ירושלים". יש שיר שאתה 

מחובר אליו במיוחד?
שכתבתי  מה  כל  בגדול,  שלי.  היומיומית  מההוויה  היא  "הכתיבה 
התכוונתי אליו, ואין שיר שלי שאני מתחרט עליו. תמיד ששואלים 

אותי את השאלה הזו אני עונה- השיר הבא".

"הפרח בגני" היה להיט ששינה את פני המוזיקה הישראלית. 
איך הוא נולד?

"זה שיר שכתבתי על מקרה שהיה לי כשהייתי נער בקיבוץ. שכנה 
נכנסה אליי במקרה, והראתי לה את הטקסט. כששאלתי אותה איך 

היא היתה קוראת לשיר הזה, ענתה: הפרח בגני".

יש זמר שמרגש אותך במיוחד? מתגעגע לזוהר ארגוב?
ברור  אבל  שמתגעגע,  אדם  לא  אני  טובים.  זמרים  הרבה  "יש 
שפיגורה כמו זוהר ארגוב חסרה בנוף של המבצעים של היום, כי 

הוא היה כישרון מיוחד".

הסרט "זוהר" וההצגה "המלך" של שמואל הספרי, בבית לסין, 
נחלו הצלחה רבה. בהצגה שיחקה אחותך, נאוה מדינה, ואדי 

מוכתר הפתח תקוואי גילם אותך.
גדול  הכי  שהפרסום  חושב  אני  נהדרת,  באמת  הייתה  "ההצגה 
בא מההצגה ובעיקר מהסרט. עד היום יש אנשים שצופים בסרט 

ומכירים את פועלי משם".

אתה מהדור שבנה את עצמו לאט, והיום זמר הופך להצלחה 
בין לילה מלהיט ביוטיוב או בתוכנית ריאליטי. מתסכל? 

ניסיונות  סוגה בשושנים על אף  הייתה  "בכלל לא מתסכל. דרכי 
אותי.  אהב  הקהל  כי  היצירה שלי,  ואת  אותי  להחביא  התקשורת 
20 שנה כתבתי ואז נהייתי גם זמר. ההופעה הראשונה שלי הייתה 
הופעת יחיד באולם של 700 איש ומיד חובקתי על-ידי הקהל. בשנה 
אחת  הופעה  מאליו.  מובן  לא  זה  הופעות.   130 עשיתי  הראשונה 
בערוץ טלוויזיה זה לא מבחן בשביל זמר לאורך זמן. המבחן שלו 

יהיה בכך שייצר לעצמו את התוצרת הייחודית לו".

למה עברת לגור דווקא בפתח תקווה?
"בצבא, כחלק ממסגרת תפקידי, העברתי תחמושת לאימונים של 
חיל השריון מהמחסנים בצפון לבסיס בצאלים. בדרך תמיד עברתי 
פה בכביש גהה, הסתכלתי על השכונה ואיחלתי לעצמי לקנות פה 
ושקטה.  שלווה  קיבוץ,  כמו  שנראית  הארץ  במרכז  בשכונה  בית, 

והנה, אני פה בקריית מטלון כבר מעל 30 שנה".

סיפרת לי שאתה לא אוהב להיראות במקומות ציבורים.
"אני לא אוהב תשומת-לב. אני מבין את הצורך של אנשים להתקרב, 
לגעת, להחליף איתי מילה, אבל לי לפעמים זה קשה, אם כי ברור 

שיש בזה גם כיף".

לאילו סוגי מוזיקה אתה אוהב להקשיב?
"כל מוזיקה שהיא מלודית, אני מקשיב לה. גדלתי על החיפושיות, 
על אלביס, על קליף ריצ'ארד, ריי צ'ארלס, תום ג'ונס ומצד שני על 

ג'ו עמר. גם את יהורם גאון מאוד אהבתי".

וחוץ ממוזיקה, מה עוד אתה אוהב לעשות?
"אני אוהב מאוד לטייל, בעיקר בחו"ל. את הארץ כולה אני מכיר 
לגנן בגינה  ידי מכל ההופעות שלי. אני אוהב מאוד  כמו את כף 
שלי, ובכלל, אני 'הנדימן' - אני בונה, מבשל, מנקה, עובד בגינה, 
לבד  עושה  אני  הכל  חשמל...  אינסטלציה,  דבר,  כל  כמעט  מתקן 

ואני נהנה מזה". 

מי החברים הטובים שלך מהתחום?
אני  בדרך-כלל,  מהתחום.  הרבה  וגם  חברים  מאוד  הרבה  לי  "יש 
לבלות  אוהב  לא  אני  גדסי.  ואבנר  תבורי  שימי  עם  מסתובב 
שרים  מתייעצים,  מקשקשים,  בבית,  יושבים  אנחנו  במועדונים. 

ומנגנים. אני מנגן על קלידים ועל גיטרה". 

כתבת שירי אהבה. אתה מחכה לעוד אהבה?
"לא מחכה, אבל אם אפגוש אותה אני אשמח. היו לי כמה מערכות 
זה   - 'זה'  לבד. כשזה  אני  ועכשיו  הגירושין  ארוכות אחרי  יחסים 
משתלב יחד איתך והופך את זה לשלם. אין ספק שמרגישים מתי 

זה אמיתי ושלם".

מה אתה מאחל לעצמך? למדינה?
ובריאות  שלום  מאחל  אני  למדינה  בריאות.  מאחל  אני  "לעצמי 

שלטונית, כולל בשלטון המוניציפלי. 
אנחנו אחת  כמדינה.  לנו  להעריך את מה שיש  יודעים  לא  רובנו 
שיש  המובהקות  הדמוקרטיות  ובין  המתקדמות  היפות,  המדינות 
יכול  מדינות שאני  ויש מעט  הרבה,  בעולם  אני מסתובב  בעולם. 
לומר שאני מרגיש שהן מתוקנות כמו מדינת ישראל, ואני גאה על 
כך כישראלי. יש מדינות שהגיעו לנחלה רק אחרי 300 שנה, בעוד 

שאנחנו במשך כמה עשרות שנים בלבד בנינו מדינה לתפארת!"

 <המשך מעמוד 25

אביהו מדינה                 בחתונת בתו עם שמעון פרס ומאיר שטרית                              עם עוזי חיטמן                                                     עם זוהר ארגוב             
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הגבהה שקופה, יציבה ובטיחותית אינה מסתירה את הנוף, מזכוכית מחוסמת בגובה 35 ס"מ

054-2475997

 סורגים שקופים לשקט נפשי בחדרים

מפעל ותצוגה בן ציון גליס פתח תקוה
נייד. 054-2475997 | טל. 073-7370001 | פקס. 03-6039939

התקינו הגבהת "              " ותהיו רגועים

www.railing.co.il  .׀ אתר info@railing.co.il .דוא"ל

פוחדים להשאיר את הילדים במרפסת???

בנוסף
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כלכלת המשפחה 

האחריות  את  לקחנו  כמדינה,  עצמאותנו  על  הכרזנו  כאשר 
לעתידנו תוך הבנה וכוונה שנעשה זאת בצורה הטובה ביותר. 
באופן דומה, על כל אחד מאתנו להכריז על עצמאותו הכלכלית. 
רק אנו נוכל לדאוג לעצמנו, וזה המסר שאנו צריכים להעביר 

גם לילדינו.

דווקא היום, בעידן השפע, רבים מרגישים שהם נמצאים באופן 
חיים  אנו  הכסף.  אחר  ברדיפה  העכברים",  "במרוץ  מתמיד 
בתחושה מתמדת של עבודה תוך כדי חוויית לחץ נפשי ומחסור 
הזוג  בני  למרות ששני  וזאת  המזומנים,  כלכלי-  בחמצן  כרוני 

עובדים ומפרנסים. האם זהו עתידנו ?

את  מוכרים  ולמעשה  כשכירים,  עובדים  בעולם  האנשים  רוב 
זמנם תמורת משכורת. רוב האנשים בעולם מעדיפים לעשות 
את מה שנראה הכי נוח ובטוח - להעביר אחריות על חייהם ועל 
כל  לבנקאי.  או  למעסיק  לממשלה,  לאחרים:  הכלכלי  עתידם 
עוד נעבוד יהיה לנו שכר, וכשלא נעבוד יהיו לנו דמי אבטלה 
לפנסיה  לנו  ידאג  העסק  בעל  כשנפרוש  הכנסה.  הבטחת  או 
שילמנו  החיים  כל  הרי  זקנה...  לקצבת  לנו  תדאג  והממשלה 

ביטוח לאומי, לא? 

אז זהו, שלא! גיל הפרישה עולה בהתמדה, ואילו הגיל שבו ניתן 
למצוא עבודה הולך ויורד. מה שהיה נכון בזמן ההורים שלנו, 
התפיסה הכלכלית שעל ברכיה הם חונכו, לא תואמת בהכרח 

את המציאות הכלכלית ואת אורח החיים בתקופתנו !

היום יש צורך להגיע לעצמאות כלכלית
עצמאות כלכלית היא היכולת לא לעבוד ועדיין לשמור על רמת 

החיים באמצעות זרם הכנסות פסיבי, ללא תלות בשום גורם. 

שמספקים  קבועה  חודשית  מקצבה  שחי  אדם  למשל,  ניקח, 
לו הוריו. האם הוא עצמאי כלכלית? לא ממש, שכן הוא תלוי 
בהוריו. עצמאות תהיה לו רק אם מקור הכנסותיו יהיה קבוע 

נכס  לו  יהיה  בנדיבותו של אדם אחר, למשל, אם  ואינו תלוי 
שמניב סכום קבוע שערכו אינו נשחק עם הזמן. 

מי שמחזיק, נניח, בארבע דירות שמניבות הכנסה חודשית של 
לא  שהוא  בתנאי  כלכלית,  עצמאות  לחוש  יכול  ש"ח  אלף   15
שלו  ההוצאות  ושחשבון  גדולות  הלוואות  כנגדן  להחזיר  חייב 
ערך  ניירות  תיק  שמחזיק  מי  לחילופין,  ההכנסות.  את  תואם 
בשנה,   4% של  תשואה  לו  שמייצר  ש"ח,  מיליון   4 של  בשווי 
השקולה להכנסה ברוטו של כ- 160 אלף שקל בשנה, גם הוא 

יכול להרגיש עצמאות כלכלית.

וגם לא ארבע דירות על שמנו.  אבל לרובנו אין מיליון דולר 
"מרוץ  את  לרגע  לעצור  נוכל  שבו  יום  על  חולמים  רק  רובנו 

העכברים" שאנו כלואים בתוכו וליהנות מחירות כלכלית.
העצמאות  מגילת  על  להכריז  לבחור  יכולים  אנחנו  זאת,  עם 
האפשר  ככל  ולעשות  לחסוך  אחריות,  לקחת  הכלכלית שלנו, 

כדי לשלוט על גורל חיינו הכלכליים !

מאור מוזס, יועץ ומאמן בכלכלת המשפחה
 Maor.Moses@gmail.com | 055-8838047

הכרזת העצמאות הכלכלית
היו כנים עם עצמכם, האם אתם עוסקים לפרנסתכם במה שאתם אוהבים? האם אתם יכולים לתת 

לאהוביכם מה שבאמת הייתם רוצים לתת?

מאור מוזס

050-2585693

כל סוגי עבודות הצבע
שמירה על ניקיון בזמן ולאחר העבודה050-2585693

עמידה בלוח זמנים

בכפר גניםהָצַּבע שלכם
תושב השכונה

למעלה מ-30 שנהנסיון של
לקראת האביב...למעלה מ-30 שנהנסיון של

ניסים יחזיר
לכם את הצבע לבית!
לקראת האביב...

ניסים יחזיר
לכם את הצבע לבית!
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משפחה בהתבגרות

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

ענת זפרני

געגועים לזמן משפחתי 
תיק הזיכרונות האישי שיקחו הילדים כצידה לדרך מבית ההורים הוא בידיים שלנו

 

> לק ג'ל
> בניית ציפורניים
> הלחמת ריסים

> שעוות, 
> עיצוב גבות

> איפור קבוע בשיטת
  ההצללה/שערה שערה

רחוב חיים עוזר 1, פתח תקווה • 052-4510676
חפשו
אותנו ב-

קוסמטיקה

מקלחוני שיזוף
בעמידה

+שיזוף בהתזה

קופון מבצע!שיזוף

*למביא מודעה זו

שיזוף
ב-20 ₪חד פעמי

במקום 30 ₪

דווקא  אלי  פונים  האחרונות  בשנתיים  אבל  תאמינו,  לא 
מתבגרים ומתלוננים שהוריהם אינם מקפידים על זמן משפחתי.
להגיע  מחכה  שהוא  לי  סיפר  קרבית,  ביחידה  שמשרת  חייל, 
הביתה לארוחת ערב שישי עם כל המשפחה, אך עכשיו כששני 
אחיו בגרו ויצאו מהבית, הוריו לא מתכננים שום דבר מיוחד, 
לחדר  המטבח  בין  הערב  כל  לעבור  יכולים  הבית  שבני  כך 

ולסלון בלי שום דבר מאורגן. 
ילדונת מתוקה בת 13 סיפרה שהחליטה, שפעם בחודש כולם 
יצאו בשבת לבילוי משותף. היא אמרה לי באלו המילים: "אם 

לא אני, אף אחד לא ידאג לליכוד הבית הזה!"
מצד  דווקא  מגיע  המשפחתית  לחמימות  הרצון  שכל  קרה  איך 

המתבגרים?!  

הצורך בשייכות מוכר לכולנו, ומשותף לכל בני האדם באשר 
לעבודה  מהבית  אותנו  שמוציאה  המודרניזציה  זאת,  עם  הם. 
זמן  את  לנו  מאפשרת  לא  הנשמה,  צאת  ועד  החמה  מצאת 

האיכות שכל-כך נחוץ לנו כדי לחוש "חלק מ..."

)גם  שבת  בליל  קידוש  לערוך  הבתים  ברוב  נהוג  היה  בעבר 
בקרב החילוניים( היום מנהג זה הולך ופוחת.

רק לא מזמן, מנוחת הצהריים הייתה משולה לקודש ואין היה 
לצלצל או לדפוק בדלת בשעות אלו. מנהג זה נעלם וחבל!

לישון  הולכים  היו  וכולם  ערוץ אחד,  רק  היה  בטלוויזיה  פעם 
בשעה 21:00, עכשיו אנשים נכנסים עם המחשב הנייד למיטה 

וממשיכים לעבוד אל תוך הלילה. 
החדרים הנפרדים וריבוי המסכים רק מרחיקים אותנו זה מזה, 

והתוצאה-פחות זמן אינטימי בחוג המשפחה המצומצמת. 

אז מה עושים?
זה  כשאחר-כך   ,18 גיל  עד  הכל  בסך  אתנו  נמצאים  הילדים 
משתנה )צבא, חבר, חברה וכדומה(, לכן כדאי ומומלץ לתכנן 

מפגשים משפחתיים קבועים שמהם אין "פטור" לאף אחד.

•  ארוחת ערב חגיגית בשבוע יום ההולדת של כל אחד מבני

    הבית. 

יציאה למסעדה אהובה, לפחות פעמיים בשנה, עם כל בני הבית.   •

ארוחת ערב יום שישי או ארוחת שבת בוקר או צהריים – שבה כל   •
בני הבית מתייצבים.

סרט משותף פעם בשבוע בסלון הביתי.  •

למשחק  הים,  שפת  על  להליכה  לבאולינג,  משותפת  יציאה   •
קופסה מאתגר וכדומה.

גם המתבגרים הכי מתנגדים משתפים  לתדהמתכם-  לכם,  דעו 
פעולה!

יגדלו  כי את הפירות תקצרו כשהילדים  היום,  מהרו להשקיע 
רק  ולא  מהנים  זכרונות  יהיו  מהבית  שלהם  הזכרונות  ובתיק 
ו"לכו  החדר!"  את  "סדר  במבחן?",  קיבלת  "כמה  זכרונות של 

כבר לישון!" 

בהצלחה! :(

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

www.dr-bechor.co.il

קבע היום תור, ותתחיל לחייך:)

 פברואר 2014

מרץ 2015

מטופלת עם בליטה מאוד גדולה של 
השיניים שטופלה ע"י ד"ר נעמי בכור ללא 

עקירות אלא ע"י רסן צווארי בשעות הלילה, 
שדחף את השיניים אחורה וסמכים על גבי 

השיניים לצורך יישורם, תוך שנה!

שיתוף פעולה מושלם בין אורתודונטית 
ומטופלת ששיתפה פעולה בצורה יוצאת 

מהכלל.
התוצאות המדהימות לפניכם!!!

הדר מחייכת, עידו מחייך, טלי מחייכת.
עכשיו, תורך.

אורתודונטית מומחית ד“ר נעמי בכור
ליישור שינים ולסתות
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בדרך הרגש

רינת רופא גורי, עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת בילדים, 
נוער ומבוגרים 

rinatguri@gmail.com / 054-3972187

בעיות חברתיות או אוטיזם?
לא כל קושי חברתי מעיד על היות הילד על הקשת האוטיסטית. 

עם זאת, אבחון מוקדם חשוב לצורך מתן מענה טיפולי תואם

רינת רופא גורי

מצד  הן  הלב,  ותשומת  המודעות  גברה  האחרונות  בשנים 
אותם  החברתיים  לקשרים  ההורים,  מצד  והן  החינוך  מערכת 
יוצרים הילדים. קשיים חברתיים וקושי בהבנה של סיטואציות 
חברתיות, הם לרוב הסממן הראשון שמאותת על הצורך להעריך 
אם לילד קושי חברתי מסיבות רגשיות או סביבתיות, או האם 
מדובר בהפרעה ששייכת לקשת האוטיסטית. בדרגות אוטיזם 
חמורות יותר, הביטוי לכך יופיע כבר מהשנה הראשונה לחיים. 

ידי  על  נקבעת  אוטיסטית,  בתסמונת  מדובר  האם  האבחנה, 
קריטריונים ברורים שכתובים בספר ה- DSM, שמשמש כמדריך 
לאבחנות בתחום בריאות הנפש. בשנה האחרונה יצאה הגירסה 
המחודשת לספר, אשר יצרה שינוי מהותי בהגדרות בתחום זה. 
האוטיסטית  התסמונת  לקשת  האבחנה  שונתה   DSM ב-5 
צומצמו  ומרכיביה   )Autism Spectrum Disorder -ASD(

משלושה לשניים: 
א. חסר בתקשורת ובאינטראקציה חברתית. 

ב. חזרתיות מוגבלת בהתנהגויות, בתחומי עניין ובפעילויות.                             
קל,   – האוטיזם  של  החומרה  דרגות  לפי  יוגדרו  המאובחנים 

בינוני וחמור. 
חשוב להבין שעל מנת להשלים את האבחנה יש צורך באבחון 

פסיכולוגי ספציפי. 

להלן תקציר של פירוט המרכיבים שנדרשים לצורך האבחנה:
ובאינטראקציה  החברתית  בתקשורת  מתמשכים  חסרים  א. 
החברתית בהקשרים רבים, כפי שבאים לידי ביטוי בכל הסעיפים 

שמפורטים להלן, בהווה או על פי היסטוריה: 
התקרבות  לדוגמה  רגשית:  החברתית-  בהדדיות  חוסרים   .1
חברתית לא תקינה וכשלים בכישורי שיח הדדי תקין, שיתוף 
לחוסר  עד  רגשי,  ובמבע  ברגשות  עניין,  בתחומי  מופחת 

תגובה לאינטראקציות חברתיות. 
שבהן  לא-מילוליות  תקשורתיות  בהתנהגויות  חוסרים   .2
דלה של  אינטגרציה  נעשה שימוש לאינטראקציה חברתית: 
תקשורת לא-מילולית ומילולית; הפרעות בקשר עין ובשפת 
גוף או חוסרים בהבנה של ג'סטות ובשימוש בהן, עד להעדר 

מוחלט של הבעות פנים ותקשורת לא-מילולית.

חברתיים:  יחסים  של  ובהבנה  בשימור  בפיתוח,  חוסרים   .3
הקשרים  למגוון  שתתאים  כך  ההתנהגות  בוויסות  קשיים 
ביצירת  או  דמיוני  במשחק  בשיתוף  קשיים  חברתיים; 

חברויות, עד להעדר עניין בבני הגיל.  

מצומצמים,  פעילות  דפוסי  או  עניין  התנהגות,  דפוסי  ב. 
מהסעיפים  בשניים  לפחות  ביטוי  לידי  שבאים  כפי  חזרתיים, 

המפורטים מטה או על פי היסטוריה:  
1. סטריאוטיפיות או חזרתיות שמתבטאת בתנועות המוטוריות, 
בשימוש בחפצים או בדיבור כגון- סטריאוטיפיות מוטורית 
פשוטה, נפנוף בחפצים, חזרה על מילים או מבעים ייחודיים.
2. התעקשות על אותו דבר, היצמדות לא גמישה לרוטינות או 
דפוסים רוטיניים של התנהגות מילולית או לא מילולית כגון- 
מצוקה קיצונית בתגובה לשינויים קטנים, קשיים במעברים, 
דפוסי חשיבה נוקשים, טקסים בפנייה לאחר, צורך לקחת את 

אותו המסלול או לאכול את אותו סוג אוכל כל יום. 
תקינים  שאינם  מאוד  ומקובעים  מצומצמים  עניין  תחומי   .3
בעוצמה או במיקוד שלהם כגון - היצמדות חזקה או עיסוק 

יתר בחפצים לא רגילים, תחומי עניין מאוד מצומצמים.
סנסורי  לקלט  תגובתיות-מופחתת  או  תגובתיות-יתר   .4
הסביבה  של  סנסוריים  בהיבטים  חריג  עניין  או  )תחושתי(  
כגון- אדישות נראית לכאב או לטמפרטורה, תגובה שלילית 
מוגברת  נגיעה  או  הרחה  ספציפיים,  למרקמים  או  לרעשים 

בחפצים, משיכה ויזואלית לאורות או לתנועה.

נכונה  עזרה  לסייע במתן  ותפקידו  ונכון חשוב  מוקדם  אבחון 
לילד ולמשפחתו, אך הורים יקרים, אנא אל תמהרו לאבחן לבד, 
בכל אחד מאתנו יכול להופיע משהו מבין מאפיינים אלה. לשם 

כך ישנם מומחים אשר לוקחים בחשבון קריטריונים נוספים. 

דגש על אהבה,חום והתפתחות,אוכל בריא וטבעי לצד יחס לצרכיו האישיים והמיידיים של התינוק 
                               פעילות מותאמת כמו ספורט,מוסיקה ומסאג‘..

נסיון של 15 שנים עם התמחות בלימוד חינוך גופני לגיל הרך במכללת ג.וושינגטון

הטיפול האישי והחברה לתינוקכם חשובים לכם?!

מגיל 3 חודשים עד שנה וחצי

נאוה  050-4459863
navahl9@gmail.com

לגדול  טבעי זה לגדול כמו בבית

רח‘ חיים זכאי
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הקניון שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתוכנית.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 

רחוב העצמאות 65, כפר גנים ג', פתח תקווה חניה חינם!
בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק:טל‘ www.ganim-mall.co.il   03-9224699בחניון הקניון

קניון גנים פתח תקווה
www.facebook.com/ganimmall

בס“ד

 �דנאותימי ד‘

חודש של נתינה ואהבה

מופעימ ימי ב‘

ד בס

חודש של

ואהבה
אפריל בקניונ גנימ

האגדה על 
השיח הקטן

17:00/13.4

עיבוד צבעוני מוסיקלי ומרשים ויזואלית של 
אגדה על שיח קטן שעליו ופרחיו נגנבים 

 ונקטפים. סיפור מרגש על הצורך לכבד את 
הזולת, חברות ונתינה וערכי הטבע עליהם 

גדלנו כולנו.

הילד שחיפש
את הירח

17:00/20.4

יום הולדתו של אורי הגיע והוא יוצא למסע 
בעקבות הירח. הוא מגלה שהירח הוא בעצם
הילדים. וכמו שהירח מאיר לנו את החשיכה,
 כך צחוקם של הילדים מאיר לנו את העולם.

רובין הוד
17:00/27.4

סיפורו של גיבור כל יכול שעוזר לכולם
  ומנצח את הגנבים. יחד עם הילדים יוצא 

 רובין הוד למשימה להגן על החלשים 
ולהביס את הרעים. הצגת שני שחקנים 

מרגשת ומצחיקה לכל המשפחה.

נתינה

דניאלי הוא ילד שובב ומלא שמחת 
 חיים, אשר יוצא למסע ביער כדי 

לחפש את הפרח שישיב את הבריאות 
לאמא שלו. עיבוד חדש משעשע

 ומרגש לאגדה המפורסמת.

פרח לב
הזהב

17:00/6.4

 17:00 / 1.4
צלחת למצות

 17:00 / 29.4
עששית בהדפס לבבות

 17:00 / 8.4
תמונת לב מכפתורים

עמדת התרמת דם למד“א
דוכני עמותות עם שלל

    מוצרים ייחודיים

בינ השעות
16:00-20:00  

דם התרמת עמדת

אירוע נתינה
-מכל ה-

חג פ�חצער בעלי חיים ועוד...
שמח

יום ה‘ 30.4

בשיתוף:
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ד"ר טלי אלוני-רוזןפינת החי

ד"ר טלי אלוני-רוזן, וטרינרית, תושבת כפר גנים, 
drtali@animal-clinic.co.il / 052-3910673

www.animal-clinic.co.il

מחודש  החל  החמים  בחודשים  בעיקר  נפוצה  נחשים  הכשת 
בתקופה  הכשות  החורף.  משנת  מתעוררים  כשהנחשים  מרס, 
בזמן  הארס  בבלוטת  שנאגר  הארס  בשל  יותר,  מסוכנות  זו 
ועלולה  נחש ארסי מסוכנת מאוד  ישנו. הכשה של  שהנחשים 
להתדרדר  שעלולה  אלרגית  דלקתית  ולתגובה  לדימום  לגרום 

לקריסת מערכות ואף למוות.

בעלי החיים אינם מודעים לסכנה זו ובשל סקרנותם הם ניגשים 
למקור הרעש. בשל נטייתן של חיות המחמד לרחרח ולבחון כל 
דבר, לרוב, ההכשות מתמקדות באזור הפה, האף והצוואר, דבר 

שעלול להיות מסוכן ואף קטלני. 

גם אם לא ראינו את ההכשה עצמה, ניתן יהיה להבחין בהתנהגות 
מוזרה של חיית המחמד, שתשדר חוסר מנוחה, תקיא או תיילל, 
בעל  ההכשה.  באזור  מקומית  בנפיחות  נבחין  מאוחר  ובשלב 

חיים שהוכש חייב פינוי לווטרינר וטיפול מיידי.

זהירות סכנה - מכת נחשים!
באביב הנחשים מתעוררים מתרדמת החורף 

ועלולים להתקרב למקומות מגורים כדי להשיג 
מזון. מדובר בסכנה גם לבני אדם וגם לחיות 

המחמד שלנו

. . ן המצלמה. נתפסו בעי

לאחר שגזזה את מחלפות שערה הג'ינג'י 
כתרומה לחולות סרטן,

מעיין אורון,
 יו"ר מועצת תלמידים בחטיבת עלומים,

החלה בחגיגות יום הולדתה ה- 14 !
החגיגות כללו שלל מתנות, ארוחה עם חברות קרובות 

ולקינוח מסיבה בהוונאס. 
שיהיה רק בשמחות ובבריאות טובה!!

לירי, בר ואלה, 
מכיתה א בבית-הספר "דבורה עומר", 
התנדבו גם הן ביום המעשים הטובים

ויצאו לחלק שי, מתנת עיריית פתח-תקווה, 
לבנות צוות גן עורבני היקרות. 

כל הכבוד!

המלצות חשובות:

פנו  ביסודיות,  החצרות  את  נקו 
וחפצים שעלולים לשמש  פסולת 

כמקור מסתור לנחשים.
אם נתקלתם בנחש, הזמינו לוכד 

נחשים מוסמך ומיומן.
במרפאה  והציגו  הטלפון  באמצעות  הנחש  את  צלמו 

לצורך זיהוי סוג הנחש.
והחתול,  במקרה של הכשה הגבילו את תנועת הכלב 

על מנת למנוע את התפשטות הארס בדם.
אל תנסו לטפל בעצמכם! גשו מיד עם חיית המחמד 

לווטרינר!
במרפאה החיה שהוכשה תקבל זריקת נסיוב מותאמת 

לארס הנחש שהכיש אותה.

 
חג אביב שמח, מהנה ובטוח!
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www.ho l l ypa r t y. co . i l
hollyparty10@gmail.com

79 

1600

רח‘ הסיבים 60 (מול מספר 49), פ“ת

המבצעים בתוקף עד ה-30.4.15

ריקודי שנות השישים, השבעים והשמונים

עם הזמרת מיקי זהבי והזמר יוסי גולן
כולל שתיה וארוחה בשרית

כל סוף שבוע קבוע בהוליווד!כל סוף שבוע קבוע בהוליווד!
מוסיקה

מוסיקהמכל הזמנים!
מכל הזמנים!

להזמנות התקשרו:
03-6006710
להזמנות התקשרו:
03-6006710
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בחג הפסח, חג החירות, נלמד כיצד נשות ישראל תרמו מחכמתן 
לגאולת ישראל.

חכמת המיילדת:
"ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה 
ושם השנית פועה: ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבניים 

אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחיה".
כאשר  הילדים.  את  מחיות  והיו  כן  עשו  לא  בחכמתן  המיילדות 
לא  "...כי  ענו:  פקודתו,  את  הפרו  מדוע  ושאלן  להן  קרא  פרעה 
אליהן  תבוא  בטרם  הנה  חיות  כי  העבריות,  המצריות  כנשים 
הטבע  שחוקי  טענו  המיילדות  י"ט(.  א,  )שמות,  וילדו"  המיילדת 

הרגילים אינם חלים על עם ישראל, כתוצאה מכך העם התרבה.

חכמת האם והאחות: 
יוכבד, אימו של משה רבנו מושיע ישראל, שרצתה להצילו, הצפינה 
אותו בתיבת גומא בסוף שעל שפת היאור, ומרים אחותו השגיחה 

עליו מרחוק.
ים סוף, הופיעה שוב מרים, שימחה  כאשר בני ישראל חצו את 
ועודדה את הנשים: "ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף 

בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות".

חכמת בת המלך:
גם לבת פרעה זכויות רבות בתרומת הגאולה, לפי שלקחה עמה 

את משה וגידלה אותו בארמון מצרים.

חכמות לב:
"וכל אישה חכמת-לב בידיה טוו, ויביאו מטווה את-התכלת ואת- 
הארגמן, ואת תולעת השני ואת השש: וכל הנשים אשר נשא ליבן 

אותנה בחוכמה טוו את- העיזים" )שמות פרק ל"ה, כ"ה-כ"ו(.

הנשים  הידיים.  באמצעות  נתגלתה  הלב  חוכמת  המקרא,  לפי 
התמסרו במחשבה ובמעשה למלאכת המשכן, והטוויה הייתה אחת 
הצטיינו  אלו  נשים  קדם.  בימי  הנשים  של  המיוחדות  המלאכות 
בחוכמתן, הפעילו את מחשבתן ורצונן ועשו בפועל את נדיבותן. 
יריעות  את  לארוג  במטרה  העזים  חוטים משיער  התקינו  הנשים 

העזים למשכן.

מבאיש".  יותר  באישה  הקב"ה  נתן  יתרה  "בינה  אומרים:  חז"ל 
בכך הם תיארו את האישה כמחוננת בבינה יתרה. בזכות בינה זו 
נצלו הנשים מחטא העגל, ואת בינתן הן מקדישות לטובת ביתן, 

משמשות עיקר הבית, וזוהי שליחותן האלוקית בעולם הזה.

גם שלמה המלך מדגיש את ערכה המיוחד של האישה באומרו: 
"חכמת נשים בנתה ביתה" )משלי י"ד(.

בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ובע"ה עתידים להיגאל במהרה 
בימינו אמן ואמן.

אהובה קלייןדבר תורה

חכמת הנשים גואלות ישראל 
התורה מרוממת ומאדירה את כבוד האישה ומעריכה את חכמתה ואת תרומתה לגאולה

www. ahuvaklein.blogspot.com

לכל הרמות והגילאים
שיעורים פרטיים בנגינה על נבל

ליאור: 050-4006169
חינם!שיעור ניסיון

ציורי תנ"ך/ הנשים טוות חוטים למשכן/ ציירה אהובה קליין © )שמן על בד(

אישה חכמת לב
מלאכתה בלב אוהב

על כל צעד ושעל
חריצותה ומסירותה ממעל.

מקרוביה בראש מעיניה
להם תדאג נאמנה

למרוחקים תאיר פנים
כמנורת שבעה קנים.

אישה חכמת לב / אהובה קליין
צדקנית מנשות ישראל

מסייעת בחום ובצל
למשכן נרתמת בשמחה

עוסקת במלאכת הטוויה.
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כשר למהדרין
גלאט כשרבס"ד

אני
מוכשר!

האיכותית ביותר בעיר
של מאירשל מאיר

ניקיון מוצרים ברמה הגבוהה ביותר
שירות אישי, מקצועי ואדיב, מתכונים

קנייה מהירה ומהנה
(White �sh ,כבד עוף צלוי, ירקות בודק) מוצרים ייחודיים

מבחר דגים באיכות הגבוהה ביותר
מוצרים משלימים ייחודיים - (רטבים, תבלינים ותיבולים)

מוצרי אווז

אצלנו תמצאו:

מבחר מעדני
בשר, הודו ועוף

מטעם
חפץ חיים
למהדרין

מרכז מסחרי לוחמי הגטו 30 (בפסז')

03-924890703-9248907
משלוחים

 חינם!*
*מעל ₪250

את החג עושים אצלינו!את החג עושים אצלינו!

פתוחים במהלך חול המועד

חג שמח!חג שמח!

• עופות • בשרים • דגים• עופות • בשרים • דגים
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ב"סופר ויטל" 
המגוון עשיר והקופה מתחשבת

מגזין "קופה רושמת", מגזין הקמעונאות של ישראל, בחר ב"סופר ויטל", 
שברחוב זליג בס בכפר גנים, לכתבה על סיפור ההצלחה של המכולת 

השכונתית בעידן התחרות ברשתות המזון הגדולות

לפני מספר חודשים רכשו אלי מדניק וויטלי שוצנקו 
את המכולת הוותיקה ברחוב זליג בס בכפר גנים ואת 
מרווחת שחולשת  מכולת  ופתחו  לה,  הסמוכה  החנות 

על שטח של 200 מ"ר. 
בחווית  מיד  חש  המחודשת,  לחנות  שנכנס  מי  כל 
הרחב  והמגוון  הסדר  מבחינת  הן  המשודרגת,  הקנייה 

של המוצרים והן מבחינת השירות האדיב והזריז.

רוב  שם  השכנה,  מגבעתיים  גנים  לכפר  הגיע  אלי 
מצרכי  שונים  שצרכיהם  סטודנטים  היו  לקוחותיו 
לקוחות  אלי  פגש  גנים  בכפר  גנים.  בכפר  הלקוחות 
מחד  גבוהה  סוציואקונומית  רמה  בעלי  רובם  בוגרים, 
כצרכנים  ולכוחם  למבצעים  למחירים,  מודעות  ובעלי 
הוא  ורצונו  המחירים,  שקיפות  חשובה  לאלי  מאידך. 

שלקוחותיו יחושו שהם קונים במקום הגון. ת"
שמ

רו
ה 

ופ
"ק

 :
וך

ת
 מ

ום
יל

צ

זליג בס 18, כפר גנים
'סופרמרקט ויטל - כפר גנים' טל'. להזמנות 03-9338670 חפשו אותנו ב-

כתיבה  מכשירי  גם  נוספו  המכולת  מוצרי  למגוון 
וצעצועים, כדי לענות על צרכי הלקוחות, שכן אלי שם 
לקנות  שמעוניינות  רבות  סבתות  יש  שבאזור  לב 
להשלמות  שזקוקים  תלמידים  וכן  לנכדים,  מתנות 

בתחום מכשירי הכתיבה.

האם לדעתך יש מיתון, קונים פחות, האם הקניות 
קטנות יותר?

במכירות,  עלייה  הזמן  כל  חווה  טפו,  טפו  טפו  "אני 
לי  אומרים  הספקים  כל  במשק.  הירידות  למרות 
כל  אצל  בעלייה.  אני  בירידה,  שהשוק  שלמרות 
הספקים אני נמצא במגמת עלייה לא רק בכמות אלא 
לדעתי  מביא  ללקוח  מספק  שאני  המגוון  במגוון.  גם 
לעלייה במכירות. זה בנוסף למבצעים שאני מפרסם. 

המחזור עולה והרווחיות עולה".
מתוך הראיון עם אלי בכתבה במגזין "קופה רושמת", גיליון 192

"החנות משרתת את תושבי הסביבה, כמו גם לקוחות 
מזדמנים. כמו-כן, אנו מספקים שירות משלוחים עד 
והרחוקים,  הקרובים  לקוחותינו  של  לנוחותם  הבית 
וכן ללקוחות בעלי קשיי ניידות. בנוסף, אנו מספקים 

מצרכים לבתי-הספר ולגני הילדים באזור".

בנושא  גם  רבה  מחשבה  הושקעה  המחודשת  בחנות 
של  יותר  יפה  פריסה  לאפשר  על-מנת  המידוף, 

המוצרים ולספק חווית קנייה נוחה ונעימה. 

"אני בוחן את השוק ללא הרף. אם זה בעזרת עיתונים 
ופרסומים שונים ואם בניסיון להתייעץ ככל האפשר. 
כדי  חושבים,  אוהב לדעת מה קמעונאים אחרים  אני 

לתת את המענה הטוב ביותר ללקוחות החנות".
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דנה קוזניצקי השפית הקטנה
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מצרכים
500 גר' אורז )ריזוטו(

1 בצל קצוץ
200 גר' חמאה

50 גר' מוח עצם קצוץ גס

ריזוטו אה לה ברולו

אחד עשר הדיברות של ריזוטו אה לה ברולו

אופן הכנה:
•  שלב מקדים - מחממים את ציר הבקר עם כוס מים חמים.

  ממיסים את הזעפרן בכוס הציר החם.
•  כעת האורז באחד עשר השלבים. יש לערבב בין שלב לשלב-

1.     ממיסים בסיר מחצית מכמות החמאה.
2.     מוסיפים מוח עצמות.

3.     מוסיפים את הבצל ומטגנים על אש מאוד נמוכה עד שהבצל מתרכך.
4.     מוסיפים את האורז.

5.     מוסיפים את היין ומאדים אותו כמעט לחלוטין.
6.     מוסיפים כוס אחת של ציר חם ומערבבים עד שהציר נספג כולו באורז.

7.     מתבלים במלח ופלפל.
8.     מוסיפים את הכוס עם הזעפרן המומס.

9.     ממשיכים לערבב ולהוסיף את הציר, מצקת אחר מצקת עד שהאורז
       ספוג לחלוטין ומוכן למחצה.

10.    מכבים את האש ומוסיפים את יתרת החמאה.
11.    מוסיפים את הפרמזן ומגישים.

1 כוס יין אדום יבש
1 ליטר ציר בקר

1 גרם זעפרן
100 גר' פרמזן - מגוררת

מלח ופלפל שחור

בתיאבון! 

צילומי הריון   צילום תינוקות   צילומי משפחה   צילומי בוקים 

פעילות של שעתיים שבמהלכה יאפרו ויסרקו את הילדות.
כל ילדה תצטלם עם מגוון תלבושות ותפאורות.

יום ההולדת כולל כיבוד, שתיה ומזכרת לכל ילדה.
ולילדת היום הולדת - עיצוב שער מגזין אישי

הפקות יום הולדת

www.studio-km.co.il studio_km1

ריזוטו הוא מאכל איטלקי, שמבוסס 
עגול  אורז  שהוא  ריזוטו  מסוג  אורז  על 
כדייסה  נראית  כולה  המנה  ודביק. 

דביקה, ויש לה גרסאות שונות.
המקור לריזוטו הוא צפון-מערב איטליה, 
העשירים,  האורז  שדות  נמצאים  שם 
המטבח  של  היסוד  מאבני  אחד  ומהווה 

של טורינו ומילאנו.
בכך  הוא  הריזוטו  בבישול  העיקרון 
ואז  האורז  את  לטגן  יש  שבתחילה 
להוסיף את הנוזלים, בדרך כלל ציר מרק 
בשר, בהדרגה, כאשר בכל פעם נותנים 

לנוזלים להיספג באורז.
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סלט בהרכבה אישית (בולגרית, טונה, ביצה קשה, פסטה בתוספת - 3 ₪) 
בייגל טוסט כולל 4 תוספות לבחירה (תוספת 1 ₪, תוספת ביצה קשה - 3 ₪) 

זיוה גבינה צהובה/בולגרית מוגש עם רסק עגבניות וחריף (תוספת ביצה קשה - 3 ₪) ג'חנון מוגש עם רסק עגבניות, חריף וביצה קשה
זיוה פטריות / זיתים מוגש עם רסק עגבניות וחריף (תוספת ביצה קשה - 3 ₪) 

מלאווח מוגש עם רסק עגבניות, חריף וביצה קשה  
מלאווח פיצה 

שקשוקה                                                                                          בבגט 23 ₪ בצלחת 
שתיה                                                  פחית 6 ₪ בקבוק 0.5 ל' 8 ₪ בקבוק 1.5 ל' 
קינוחים: מלבי                                                                                        1 ב-10 ₪, 3 ב-

זיווה נוטלה 

03-5229111
משלוחים חינם! ׀ מינימום הזמנה 50 ₪ ׀  מכבדים כרטיס אשראי

אבא אחימאיר 22, כפר גנים פ"ת
טל' להזמנות:

T   MATO’S
03-5229111 22

T   MATO’S

בס"ד

תוספות: זיתים שחורים | זיתים ירוקים | פטריות טריות | משומרים | תוספת גבינה | גבינה בולגרית 
עגבניות | פלפל חריף | בצל | בצל סגול | תירס | אננס | גמבה | ביצה קשה 

 25
23
20
20
25
20
25
26
11

25
20

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

שעות פתיחה: א'-ה' 11:00-24:00, מוצ"ש שעה אחרי צאת השבת עד 24:00

מבצעים!מבצעים!
 פיצות

2L 60משפחתיות
במקום  ₪68

₪

 פיצות
משפחתיות

98XL 2ענקית 
במקום  ₪120

₪

   חפשו בעמוד 16...  קופון מבצע!
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קום והתהלך בארץ 
רוצו! שלל פעילויות בחול המועד ברחבי ישראל

יל                                                                             לייף סטי

בני ברק
 Coca-Cola Recycling

  Factory

האירוע הגדול ביותר
של החג והכניסה חינם! 

מפעל המחזור של 
"קוקה-קולה" 

יהפוך לקרקס ענק 
מאריזות ממוחזרות.

רמלה
 "חפש את המטמון" 

בכניסה לאחד מאתרי 
התיירות-בריכת הקשתות, 

המגדל הלבן או מוזיאון 
רמלה, מקבלים מפת משחק 

עם מסלול, חידות ורמזים 
שקשורים להיסטוריה של 
העיר. המשתתפים יידרשו 

לבצע פעולות קלות 
ואקסטרים. בין הפותרים 
נכונה יוגרלו פרסים יקרי 

ערך. 
עלויות כניסה לאתרים בלבד!

תל אביב
יריד אופנה בנמל

מתחם מעצבי אופנה 
והאקססוריז כולל מותגי 
אופנה ייחודיים לילדים. 

ביריד פעילויות יצירה 
מקוריות של חברת יצירתי-

לי, חינם ובתשלום: 
הכנסת סרטי שיער, הכנת 

תיק, תפירה של בובת 
ינשוף, הכנה וצביעה של 

מסגרת לתמונה ועוד. 

יער קולה

בין ראש העין לבן שמן 
נמצאת פינת חמד פסטורלית 
לבילוי בחיק הטבע; לפיקניק 

על הדשא, לטיול רגלי ואף 
לרכיבה על אופניים. מומלץ 

להגיע בתחילת האביב 
ולהתרשם מהשלווה ומפריחת 

הרקפות, הכלניות, צבעוני 
ההרים וכל הירוק שמסביב, 

רגע לפני שהחום הגדול מגיע 
והכול הופך לחום-צהוב. 

הילדים יהנו להסתובב בין 
העצים ולהשתובב בגינת 

שעשועים קטנה בלב היער.

חבל מודיעין
מרתון התנ"ך

שחזור ריצת המרתון 
הראשונה בהיסטוריה 
מלווה בהפנינג ענק 

שכולל סדנאות מלאכות 
קדומות, שחקני רחוב, מיצג 

מולטימדיה חדשני, מופעי 
תיאטרון ומופע כלבני עם 

פריזבי, ביקור בכפר אמנים 
אקולוגי, טיולי ריינג'רים, 

טרקטורונים ואופניים ומבחר 
טיולים בטבע אל האתרים 
המרשימים של חבל בנימין.

מוזיאון המדע   
בירושלים

3 תערוכות בכרטיס אחד

"לחשוב עם הידיים" "מכונות 
וחיוכים" ו"רחוב סומסום", 
תערוכות אינטראקטיביות 

ומשעשעות שכוללות: 
מופעים, הדגמות, סדנאות 
בנייה והתנסויות. מופעים 

בשיתוף הקהל, ביקור בסט 
הסדרה רחוב סומסום, 

סלפי-סומסום, סיור עצמאי 
למשפחות, 

משימות אתגר ועוד.

יולי לביא

עכו
קרב אבירים במצודה

בהיפודרום המקורי יתקיים 
קרב אבירים על סוסים 

בסטנדרטים בינלאומיים, 
כשבתוך אולמות האבירים 

המשוחזרים יערך משתה 
אבירים קסום.

גן גורו  
פסטיבל אבוריג'ינים 

הגן יהפוך לכפר אבוריג'יני 
הישר מאוסטרליה ובו 

סדנאות יצירה וקצב, איפור 
פנים שבטי, הכנת תליון 

לשרשרת מאבן רכה, נגינה 
על כלי נגינה שבטיים, הכנת 
דגם של קנגורו והדגמה של 

זריקת בומרנג אבוריג'יני 
קסום. 

בכל יום יתקיים מופע 
מוזיקלי אבוריג'ני.

סמדר: 054-4921899
הנשיאים, פתח תקוה

קבוצה קטנה ואיכותית עד 10 תינוקות מגיל 3 חודשים.
סביבה חינוכית לימודית מושקעת עבור ילדכם.

צעצועי התפתחות חדשים ומגוונים.

משחקית חוץ פורחת, מרווחת ועשירה במשחקים.
ארוחות מזינות, איכותיות וטריות יום יום.

צוות מקצועי ומסור, עם המון חום ואהבה.
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לפרטים נוספים: שלום עטר 054-4701023
חפשו אותנו ב-           "רוכבי פלאטון"

"רוכבי פלאטון" 

בהנהלתו של שלום עטר

אימון אופניים
לילדים ולמבוגרים

מהמומחים לפעילויות אופניים
בכל הרמות לילדים, נוער ומבוגרים-

אימון אופניים

פעילויות
לארגונים וחברות-

ימי גיבוש וכיף

מדריך אופניים בכיר
בעל שנות ותק רבות כמדריך רכיבה
שהקים ומוביל את יחידת האופניים של המשטרה

לימוד רכיבה למתחילים ולמתקדמים
שיפור הכושר הגופני,  מיומנות, טכניקה ועוד

קבוצות ייעודיות לנשים
טיולי אופניים חווייתיים 

י צוות  "השיעורים מועברים ע
 מורים מקצועי ומיומן

 ארוחת עשר לכל משתתף
 12-18מיועד לגילאי 

 02/04/15יום חמישי 
10:00-15:00 

 ס עולמות"מתנ
 10 שולזינגררחוב 
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054-2129454

לגילאי 10 חודשים עד 4 שנים

גן יד בידגן יד ביד
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בגדי מעצבים ופרטי יבוא יחודיים
אביזרי אופנה

תיקים
תכשיטים
חגורות
נעליים

מרכז עוז - רח' העצמאות 104 (כניסה צדדית ליד חביב)
טל‘ 03-5497375

10% הנחה
על הקולקציה

החדשה
למביא מודעה זו

מתנה
בקניה מעל 500 ₪ 
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שליחת מודעות לוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

054-7720300 • 03-9192677
שעות פתיחה: א-ה 06:00-20:00 יום ו 06:00 עד שעה לפני כניסת השבת

סנדוויצ‘ים, סלטים, טוסטים, שקשוקהרח‘ לוחמי הגטו 36 כפר גנים, פתח תקוה

סנדוויצ‘ים, סלטים, טוסטים, שקשוקהשתיה חמה/קרה

שתיה חמה/קרה

מורים פרטיים

בתי-ספר  לתלמידי  עזר  שיעורי 
יסודיים. שיעורי עזר במתמטיקה 

לתלמידי חטיבה.
טלפון: 052-6316995

ניסיון  בעלת  חשמל  מהנדסת 
סבלנית  אחראית,  ומוכח,  רב 
שיעורים  מלמדת  ומקצועית, 
פרטיים במתמטיקה, בליווי אישי 
חטיבה  יסודי,  תלמידי  וצמוד, 
ותיכון. המלצות ומחירים נוחים.

עמית: 054-6600320

התפתחותית  בעיסוק  מרפאה 
בתחום-עיכוב  רב  ניסיון  עם 
 PDD ,התפתחותי, לקויות למידה
וקשיי כתיבה. מתמחה בטיפולים 
הכתיבה  מיומנויות  לשיפור 
מטפלת  מהלוח.  וההעתקה 

בילדים בביתם או בביתי.
גליה: 052-8578328

פרטיים,  שיעורים  פרטי,  מורה 
בכל  הבית  עד  מצוינות 
הכנה  כולל  והרמות,  המקצועות 

לבגרויות והכנה לכיתה א.
טלפון: 0584-117778

עוז מעביר  נווה  19 משכונת  בן 
במתמטיקה  פרטיים  שיעורים 
, עם  ח'  לילדים בכיתות א' עד 
ניסיון של 3 שנים. בנוסף, עושה 

בייביסיטר בשעות הערב.
לפרטים: גיא 054-5940080

חשמל,  להנדסת  סטודנט 
וקורסי  מתמטיקה  יח'   5 בעל 
בציונים  ופיזיקה  חדוא  תואר 
פרטיים  שיעורים  מעביר   .90+
לתלמידי  ופיזיקה  במתמטיקה 

א-יב. הגעה לבית התלמיד.
טלפון: 054-7790832

דרושים

לעסק פרטי דרוש/ה עובד/ת
לחצי משרה לעזרה בתחום 

השיווק והניירת. אנא התקשרו 
לטלפון: 050-9015903

SMS או השאירו הודעת

בני  ילדים  ל-2  מטפלת  דרושה 
15 חודשים ו-4 חודשים למשרה 
כולל  בשבוע,  ימים   5 מלאה, 

עבודות בית קלות.
אוסנת: 052-2670416

אחרי  נערה  סטודנטית/  דרושה 
בית,  בשיעורי  לעזרה  צבא 
הוצאת ילדים ממסגרות הלימוד 
 5  -  4 קלילות.  בית  ועבודות 
הצהריים  בשעות  בשבוע  ימים 

ואחה"צ. רצוי עם רכב.
טלפון: 052-3294851

אפק,  בפארק  "דנשר"  לחברת 
עוזר/ת  דרוש/ה  העין,  ראש 
כולל  התפקיד  הרכב.  לקצין 
 – אדמיניסטרטיביות  עבודות 
טיפול  תיוק,  "אקסל",  דו"חות 
טלפונים  תיאומים  בחשבוניות, 
יציאה  גם  לעיתים,  וכולל, 
למוסכים, מכוני שטיפה וכדומה.

שעות העבודה – 8:00 – 16:00
נהיגה  רישיון  דרישות התפקיד: 
מוסך  כפקיד/ת  ניסיון  חובה.   –
נכונות  ב"אקסל".  ידע  יתרון.   –

ליציאה מהמשרד למשימות.
מגורים – ראש העין והסביבה.

למייל:  לשלוח  חיים  קורות 
mailto:Inbal@danshar.co.il

לחברה לעיצוב תערוכות 

לחצי  שיווק  מנהל/ת  דרוש/ה 
בשבוע. ימים  חמישה  משרה. 
גמיש.  14:00  -  09:00 משעה 
בפתח- הסיבים  ברחוב  החברה 

תקווה.
cohendesigns@bezeqint.net
לפנות לחנה בטלפון 03-9242112/3

עסקים קטנים

מי שלא טועם- מפסיד!
ג'חנונים ביתיים מוכנים לאפייה 
משפחתי  וטיפ  אפייה  +הוראות 
שזופים  ג'חנונים  שמבטיח  סודי 
בלבד  5 ש"ח  במיוחד!  וטעימים 

ליחידה. לוני 054-4401154

מבצע לפסח!!!
בניית ציפורניים באקריל +סילר 

+ קישוטים רק 150 ש"ח
חני 050-2603355

משק  נושא  בכל  מטפלת 
ארונות.  וסידור  כביסות  הבית- 

מקצועית ושירותית ברמה.
טלפון: 054-9963858

ואחראים  רציניים  בחורים   2
יעזרו לכם לעבור את הנקיונות 
ואנחנו  התקשרו  בקלות.  לפסח 
כבר נעשה לכם את החיים קלים.

יוני-054-9328138 
דורון-052-6711233

רכב

למכירה רכב קיה סול 2012, נפח 
ק"מ,   65,000 שחור,  צבע   ,1600
לשנה.  טסט  גדול,  טיפול  לאחר 

כול התוספות.
054-3570534

נדל"ן ודיור

יחידת דיור.
מחפשים  חמוד,  +ילד  דתי  זוג 
יחידת דיור בת שני חדרי שינה 

וסלון. 
ניצן- 052-7282804
יוני-052-6849801

עיתון כפר גנים מאחל לקוראיו ולכלל התושבים
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03-9192677
054-7720300
שעות פתיחה: א-ה 06:00-20:00 יום ו 06:00 עד שעה לפני כניסת השבת

רח‘ לוחמי הגטו 36
כפר גנים, פתח תקוה

סנדוויצ‘ים, סלטים, טוסטים, שקשוקה
שתיה חמה/קרה

לחם בריאות
ללא סוכר
     

  1 ב- 15 &
 2 ב- 28 &

חלות לשבת
 לחמניות / מקמח מלא ללא סוכר
עוגות ועוגיות ללא סוכר
פשטידות
ג‘חנון מלאווח
מוצרים ללא גלוטן
עוגות ליום הולדת

חלות לשבת
 לחמניות / מקמח מלא ללא סוכר
עוגות ועוגיות ללא סוכר
פשטידות
ג‘חנון מלאווח
מוצרים ללא גלוטן
עוגות ליום הולדת

אנו סגורים במהלך חג

לכל לקוחותינוכשר ושמחחג פסח

לכל לקוחותינוכשר ושמחחג פסח
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כבש + זרוע טרי!כבש + זרוע טרי!

הברון הירש 9, שוק פ"ת (חניה חינם מרחוב גוטמן) טל' 03-9304173 •052-6940507

משלוחים חינם!
ברחבי העיר *בקניה מעל 300 ₪

 דגים • ירקות • עופות • הודו • מבחר בשרים על האש • כבש טרי

מבחר עשיר של בשרים

מבחר עשיר של בשריםטריים יום יום

טריים יום יום

9990רק
₪

4 ק"ג
כרעיים טרי

5990רק
₪

2 ק"ג
חזה עוף טרי (כולל פריסה)

10990רק
₪

3 ק"ג
בשר טחון טרי

מבחר עשיר של 
בשרים על האש!
מבחר עשיר של 
בשרים על האש!

רק
1290לק"ג

₪

1 ק"ג
כנפיים טרי

רק
3790לק"ג

₪

שניצל
פרוס דק

רק
1390לק"ג

₪

דג פילה
זהבון

רק
5290לק"ג

₪

פילה
סלמון

מרכז הבשר הטרימרכז הבשר הטרי

1 ק"ג
עוף שלם טרי

2190רק
₪

₪₪
רק

4190לק"ג
₪

דג סלמון
שלם

₪

הפסח הזה כולו בזול!הפסח הזה כולו בזול!

8990רק
₪

2 ק"ג
אסאדו טרי

₪

בקר טרי!בקר טרי!

פתוחים רצוף
בחול המועד

לשעבר חנות של

צ'רלי בשר


