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וטרינר עד הבית
בפתח תקווה!!!

077-4177470ד"ר טלי אלוני
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הכחולה

רוצים לחזור לימים הטובים של הפועל פתח 
תקווה - עמותת האוהדים בחרה את נציגיה, 

בהם שתי נשים חדורות מוטיבציה ואהבה 
לקבוצה. ראיון עם היו"ר והכוח הנשי

עמ' 18 שירן רובינשטיין |

לכבוד צאת ספרה החדש והמרתק 
"המשחק", ולרגל שבוע הספר, 
ראיון עם הסופרת 
הפופולרית דנה אבירם, 
ששני ספרים שלה נבחרו 
השנה כאהובי הקהל
אורית צמח | עמ' 36

הלימודים ושבוע הספרלרגל סיום שנת מדור חדש 
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 

אורנית ארביב עורכת: 

עורכת משנה:   אורית צמח 

צדוק בן משה  חברי מערכת: 
שירן רובינשטיין    

                   אילת שדה

עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 

אמיר בן חיים צלם: 

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

סולן הדפסות הדפסה: 

גיליון דיגיטלי: שוקי הראל | אקטיב דיזיין

 050-5332540 לרכישת מודעות: 

דבר העורכת

 כתבות
ביקור משלחת מרחבי העולם בבי"ס "כנר"            

לאה יהלי משולם                            עמ' 6

סיור סמנכ"ל משרד החינוך בשכונה           
שירן רובינשטיין                             עמ' 6

תלמידי "אורבך" מצדיעים לירושלים      
 ערן חג'ג'                                     עמ' 8

צעדת העששיות     
אורנית ארביב                                עמ' 8

שרים בזכותם     
טליה שהרבני                                 עמ' 10

מטריד סדרתי          
אורנית ארביב                                עמ' 10

להקת נווה עוז על בימות הטקסים הממלכתיים      
 רונית בן חיים                               עמ' 14

חניכת מרכז פסגה     
דינה ליברמן                                  עמ' 14

בחורים כארז      
לילך שגב                                     עמ' 16

כאן בונים בניינים... מקרטונים     
אורנית ארביב                                עמ' 16

התקווה הכחולה של הפועל          
שירן רובינשטיין                             עמ' 18

כפתורים ולבבות     
 אורית צמח                                   עמ' 22

בהדר ובנווה עוז זוכרים את הנופלים      
אילת שדה                                     עמ' 26

טקס יום ירושלים באשכול כפר גנים א'      
גילה אביטן                                   עמ' 26

מדורים
4 עמ'  ומעדכן                            יו"רה 
12 עמ'  רפואית                      קוסמטיקה 
28 עמ'  חי                               פינת 
תלמידים כותבים                              עמ' 30,32
31 עמ'  שלה                               הצד 
34 עמ'  סטייל                          הום 
מדור ספרות                              עמ' 36
סטייל והעיר הגדולה                              עמ' 40
יוצאים מהבית                             עמ' 42
חמישייה מנצחת                             עמ' 44
46 עמ'  מודעות                          לוח 

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

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

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

לצפיה בגיליון הדיגיטלי
סרקו את הברקוד

בואו להיות חברים 
שלנו בפייסבוק

קוראים יקרים,

החודש טסתי לטיול שורשים  טסתי בלב כבד, שלושה ימים 
לאחר שנפרדתי לעולמי עד מדודה יקרה שייצגה עבורי יותר 
מכול את השורשים המרוקאים שלי  פסעתי בשכונה בה נולד 
אבי  על  ז"ל  דודתי  של  סיפוריה  באוזניי  והדהדו  אבי,  וגדל 
בהיותו בן שלוש, שנהג ללכת לבדו ברחובות השכונה הצרים 
מבני  רחוק  כך  כל  דבש(   )עוגיות  "שבקיה"  לעצמו  ולקנות 
נדמה  שם  משמר   מכל  עליהם  שומרים  שאנו  שלנו,  השלוש 
שהעולם עצר מלכת, ובני השלוש עודם מטיילים לבדם  יחד 
ניכר כי המיקוד בחינוך הפך למרכז  זאת, לצד הפערים,  עם 
עשייה בממלכה, והילדים המרוקאים זוכים היום לחינוך חובה 
הצעיר  הדור  בחינוך  כשעוסקים  האוניברסיטה   עד  וחינם 

פתאום הפערים מצטמצמים  

סיום  לרגל  כבוד   החינוך תופס מקום של  גם בקהילה שלנו 
את  המציגות  בידיעות  עשיר  הקרוב  הגיליון  הלימודים,  שנת 
אני  בשכונה   הילדים  וגני  הספר  בתי  בכל  הענפה  העשייה 
מזמינה אתכם ליהנות מהעושר החינוכי לו זוכים ילדינו, וכן 
לקרוא את פרי עטם במדור חדש שנחנך לרגל שבוע הספר 

"תלמידים כותבים"    

קריאה מהנה,
 אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com

לילך שגב
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רח' העצמאות 65, קניון גנים, פ"ת
03-6706336 ,052-6919959 

א.א. תכשיטי יוקרה בע“מ
A.A Fine Jewelery

מעל 20 שנות ניסיון

הזהב שלך
    שווה כסף...

זהב ויהלומים

כל סוגי התיקונים 

עיצוב ויצור תכשיטים
לפי הזמנה אישית

שיבוצים

חידוש תכשיטים
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המימונה של כפר גנים ג'
אצל  מימונה  ג'-  גנים  בכפר  חדשה  מסורת  החלה  שנתיים  לפני 
משפחת רוזן ברחוב אויערבך  השנה גם אני ביקרתי וטעמתי  על 
אחראית  הייתה  המדהימים  והמאפים  המתוקים  המטעמים  שלל 
נפלאה,  הייתה  האורחים  הכנסת  רוזן   רויטל  של  אמה  שולה, 
כמיטב המסורת בחג המקסים הזה  אני מזמין את תושבי השכונה 
להתארח אצל משפחת רוזן בשנה הבאה )רק חכו שאני אספר את 

זה לרויטל   ( :(

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

תושבי השכונה מייחלים לחומות אקוסטיות, למקומות חנייה ולתחבורה 
ציבורית נוחה, וגם על הלוואת הענק לחברה לפיתוח 

לכבוד נעה סגל
שכונת הנידון: תחרויות אופנועים בכביש מכביתמנהלת המגזר העירוני במשרד התחבורה מערב  תושבי  את  המטריד  בנושא  אלייך  פונה  התושבים אני  האחרונים  בחודשים  תקווה   בפתח  ג'  גנים  הלילה  כפר  אופנועים באמצע  חזק מאוד של  על רעש  לנו שמכל רחבי האזור מגיעים אופנוענים להתחרות מתלוננים  שאין התברר  העובדה  ואת  אורכו  את  מנצלים  שהם  תוך  בשעות הללו כלי רכב, ונוסעים במהירות גבוהה וברעש גדול בכביש, 

 

שמתחרים "זה ממש לא נורמלי מה שקורה שם בלילות, יש ממש מרוצי מכתב שקיבלתי תושב השכונה: אגזוזים  קצוצי  ואופנועים  משופרות  הבניינים מכוניות  כל  את  שמקפיץ  אימים  ורעש  מסחררות  מצלמות פתוח לקילומטרים על 3 מסלולים ואין כזה מקום בכל האזור"לכאן מכל גוש דן להתחרות ברכבים ואופנועים, מכיוון שהכביש מהרצליה, הוא חנה ליד מגרש הסקייטפארק  וסיפר שמגיעים בשכונה. ביום שישי בלילה שוחחתי עם אופנוען שהגיע לכאן במהירויות  והצבת  לאכיפה  בבעיה,  לטיפול  לדאוג  אבקשך 
בברכה צדוק בן משה, מהירות 

חבר מועצת העיר 
יו"ר ועד שכונת כפר נים ג'

תשובה
שלום צדוק, 

אני מטפלת בנושא ואשיבך בהקדם 

חומות של תקווה

רעש בלתי נסבל מכבישי מכבית ודרך רבין
תושבי מערב השכונה המתגוררים ברחוב נקאש  בסמיכות לדרך 
בנושא הרעש מהכבישים   ולטפל  לסייע  אליי בבקשה  פנו  רבין 
כמי שמכיר את הבעיה, כבר פניתי לעירייה בנושא, אולם לצערי 
תשובתם הייתה שהכביש אינו בתחום טיפולה והופניתי למשרד 
התחבורה או לנתיבי ישראל האחראים על הכביש  גם אליהם כבר 
פניתי, אולם ללא הועיל  כולם מתנערים מאחריות לטיפול בכבישים 
אלה  החומה האקוסטית לאורך כביש מכבית פשוט נעלמת ב 300 
המטרים האחרונים עד לדרך רבין  ובדרך רבין עצמה, מול בנייני 
השכונה, אין כלל חומה, בעוד שבהמשך הדרך יש גם יש חומה 
אקוסטית מושקעת ביותר  אספתי את התושבים לקבוצת עבודה, 
משפחה(,  שם  )צריך  מנקאש  משה  נמרץ,  אחד  תושב  ובעזרת 
והתחלנו לפעול  הבאנו מכשיר למדידת רעש וגילינו, לתדהמתנו, 
מכתב  שלחתי  סיכון   ברמת  אפילו  ונמצא  ביותר  גבוה  שהרעש 
בנושא למשרד התחבורה ולמשרד לאיכות הסביבה בעיריית פתח 
תקווה, ונעניתי שתוך חודשיים תבוצע מדידה מקצועית על-ידי 
העירייה, ועל פיה נדע כיצד להמשיך  ביקשתי מחבר המועצה רמי 
גרינברג לבדוק את הנושא מול משרד התחבורה ולבחון את מידת 

רצונם לסייע בנושא ולהשקיע תקציבים בפתרונות אקוסטיים 
תקווה  פתח  עיריית  על  ללחוץ  היא  כרגע,  המרכזית,  המטרה 
לתת פתרון אקוסטי מיד לאחר הבדיקה במקום, ורק לאחר מכן 
להתארגן מול משרדי הממשלה בנושא תקציבים, היות והתושבים 

במקום סובלים סבל רב 

איסור חניית רכב למכירה
על-ידי  החניה  מקומות  תפיסת  על  תושבים  תלונות  בעקבות 
רכבים למכירה, בקשתנו שהועברה לוועדת תנועה אושרה, ובחלקו 
הדרומי של רחוב יפה נוף יוצב תמרור האוסר חניית רכב למכירה  
בנוסף, הועברה בקשה להצבת תמרור איסור חניית רכב כבד בקצה 
רחוב כץ באזור שבו אין מדרכה  שטח זה שייך למועצה אזורית 
דרום השרון  פניתי אליהם בבקשה להעביר את הנושא לוועדת 
התנועה שלהם, וכמו-כן ביקשתי שישלחו אישור אכיפה במקום 

לעיריית פתח תקווה 

הלוואת ענק
כחודשיים  לפני  העירוני,  בתקציב  שנוצר  הענק  הגרעון  לאור 
הפניתי שאילתה לראש העירייה ושאלתי אם העירייה מתכוונת 

לקחת הלוואה  ראש העירייה ענה: "לא" 
בישיבת המועצה שנערכה לפני חודש שאלתי: האם החברה לפיתוח 
לוקחת הלוואה בסך 290 מיליון ₪ לבניית התחנה המרכזית והמבנה 
לפשר  שתשאלתי  "כן"   הייתה:  והתשובה  שמעליה?  המסחרי 

הסתירה בתשובות נאמר לי שהחברה לפיתוח אינה העירייה 
אבל כששאלתי מה יקרה אם הלוואת הענק הזאת יחד עם הריביות 
זה? התשובה  את  ישלם  מי  רגל?  לפשוט  לפיתוח  לחברה  יגרמו 

הייתה: "אין לי מושג   "
תושבים יקרים, הפיתוח של שכונתנו נמצא בידי החברה לפיתוח, 
והוא בהחלט עלול לסבול אם חלילה תרחיש זה יתקיים, ותשובת 
ראש העירייה שאינו לוקח אחריות להלוואה זו אך לוקח קרדיט 

לבניית התחנה המרכזית, מאוד מדאיגה 

תחבורה ציבורית
"צדוק שלום, קו 46 מכפר גנים לתחנת הרכבת מתחיל לפעול רק 
בשעה 9:30 בבוקר  ואילו בכיוון ההפוך מתחנת הרכבת לכפר גנים 
הוא מתחיל לפעול בשעות הבוקר המוקדמות ולכיוון השני הוא 
חוזר ריק    כך שתושבי השכונה לא יכולים להגיע לתחנה הרכבת 

בשעות בבוקר המוקדמות"
פניתי לאגף התנועה בעירייה האמונים על הנושא. הם מסכימים 
שקיימת בעייתיות והם מנסים לטפל בנושא מול משרד התחבורה. 
יירתם  השכונה  וועד  התושבים  חיי  לאיכות  אקוטי  והנושא  היות 
ועם  עימם  מפגש  לקיים  ננסה  התחבורה,  משרד  מול  לטיפול 

התושבים בו ניתן יהיה להציף בעיות תנועה נוספות.
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שפיז הינה אקדמיה קולינרית כשרה איכותית 
בעיר  הישראלי  בנוף  מסוגה  וייחודית 
קשת  לכל  הפונה  בכלל  ובארץ  בפרט  פ"ת 
חוויה  ומאפשרת  הישראלית  האוכלוסיה 
והקונדיטוריה  הבישול  בעולמות  לימודית 

לחובבים ומקצוענים.
האקדמיה כשרה, סגל השפים שלנו, הינם מהמובילים בתחומם 
בפן  הן  וסדנאות  קורסים  בהעברת  עשיר  ניסיון  ובעלי  בארץ 

המקצועי והן בפן החוויתי 

)כגון  פעמיות  חד  פעילויות  של  רחב  מגוון  מציע  האקדמיה 
תחומים,  במגוון  ואפייה  בישול  סדנאות  וחוויה,  גיבוש  אירועי 
)קורסי  ומתמשכות  ועוד'(  משפחתיים  אירועים  וילדים,  הורים 
בישול וקונדיטוריה למתחילים ומתקדמים, לימודי טבחות סוג 1, 

A LA CARTE, קייטנות לילדים בחופשות ועוד( 
חיילים משוחררים ומעוניינים בהסבה מקצועית יוכלו להשתמש 

בכספי הפיקדון/השתתפות של המדינה  

הסדנאות מתקיימות בשעות בוקר ואחה"צ-ערב במהלך השבוע, 
בימי ו' וכן במוצ"ש 

סדנת בישול 
בית ספר לבישול שפיז

קייטנות וסדנאות קיץ קולינריות לילדים ונוער בגילאי 8-16

נים 25 הנרשמים הראשו ל-

ן גנים ו י קנ
ת מ ו ל ע לא  ל ף  איסו

נה עד השכו ו בשת“פ 

ת ו ל י שעןת הפע
10:30-14:00

אקדמיה קולינרית

 - כשר -

מנות מהעולםקיץ חם 2017

ת חדשה, ע תכני כל שבו
טעימה ומרתקת 

צירה! י של טעם, צבע והרבה 

chefizz.co.il ז‘בוטינסקי 83, פ“ת 03-7732000**

פטיסרי ובישול | ימי ב' שעה 17:00, 
כל קורס כ-16 שיעורים 

15 + 1 שיעור בונוס צילום מקצועי באוכל 

בשפי'ז ניתן למצוא מגוון קורסים קצרים דוג': עולם הזילוף- 
3 מפגשים, אתגר הטארטים ועוד 

במהלך השנה ניתן מצוא כמו כן מגוון סדנאות הורים וילדים 
לגילאי 8 ומעלה 

כתובת: רח' ז'בוטינסקי 83 פ"ת. 
טלפון: 03-7732000
www.chefizz.co.il :אתר

בחודש יוני, ייפתחו 2 קורסים
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בית הספר אלימלך כנר משמש דוגמה למשלחת מנהלים 
ואנשי חינוך ממדינות מתפתחות בעולם. הנציגים התרשמו 

ממגוון התכנים והפעילויות, צפו בשיעורים ופגשו תלמידים. ממשרד החוץ נשלחו שלמי תודה 
והערכה על מקצועיות וחדשנות בית הספר 

W W W . Z A M L E R . C O . I L

sz
אפעל 3, (ק. אריה) פתח תקוה

תאונות דרכים
טל': 03-9229252

 שחר זמלר ושות'
משרד עורכי דין וגישור

מדור חינוך

משלחת  כנר"  "אלימלך  הספר  בבית  ביקרה   10 5 17 רביעי  ביום 
משרד  בעולם   מתפתחות  ממדינות  מדיניות  וקובעי  מנהלים  של 
סלומון,  נאוה  גב'  הפסגה  מנהלת  עם  יחד  החינוך,  ומשרד  החוץ 
בחרו ב"אלימלך כנר" כבית ספר המקיים תהליכי הוראה ולמידה 
ומדגים הלכה למעשה את הקשר המקצועי בין ביה"ס  חדשניות, 

והפסג"ה, על מנת ליישם זאת בארצותיהם 
הנציגים במשלחת הגיעו מאיי סיישל, קניה, קולומביה, הודו, בלרוס 
לצלם,  והרבו  מביה"ס  עמוקות  התרשמו  הם  נוספות   ומדינות 

לשאול ולהתעניין 
את פני המשלחת קיבלו מנהלת בית הספר איריס גלאי, יו"ר הוועד 
ומפקחת  סלומון  נאוה  גב'  הפסגה  מנהלת  עוז,  רהב  עו"ד  המוסדי 
בית הספר, גברת רונית זכאי  עם כניסתם קיבלו את פניהם תלמידי 
של  בניצוחם  הקשה  וכלי  נשיפה  כלי  בתזמורת  המוזיקלי  החינוך 
ולדימיר, ובמופע חליליות בניצוחה של המורה למוסיקה נטליה בריל 

באופן  לצפות  כדי  למידה  ובמרחבי  בכיתות  ביקרה  המשלחת 
ההוראה: שכבה ד' הציגה את תוצאות עבודת החקר בנושא עמים 

ותרבויות  התלמידים הכינו תלבושות לאומיות, מאכלים ומודלים 
והסבירו לאורחים על תהליך החקר  בנוסף צפתה המשלחת בשיעור 
מתמטיקה  בשיעור  ב"קליק",  מסתיים  שאינו  ב"שיעור  פוטושופ 

מפעיל, בשיעור מחול ובלימוד ספרדית חווייתית  
הספר,  בבית  חופשי  באופן  המשלחת  חברי  סיירו  הביקור  בתום 
וביקרו  הפעילה  בהפסקה  רקדו  ומורים,  תלמידים  עם  נפגשו 

במתקנים השונים 
במכתב שנשלח ממשרד החוץ למנהלת בית הספר איריס גלאי 
התרשמו  שלנו  "המשתלמים  היתר:  בין  נכתב  הביקור  לאחר 
התהליכים  ממגוון  בו,  קיים  העבודה  ממודל  הספר,  מבית  רבות 
מפתחים  בו  ומהאופן  בו  הקיים  החינוכיים  והמודלים  הפדגוגיים 
מגוון רב של מיומנויות מגיל צעיר. המשתלמים ביקשו להודות על 
קבלת הפנים המדהימה, על היחס החם ועל המקצועיות החינוכית. 
ומקצועית  ערכית  אנושית,  לעבודה  דוגמא  מהווה  עבודתכם 
מענה  נותן  אשר  ורלוונטי  משמעותי  חינוך  ומפתחת  המטפחת 

לצרכיו של כל ילד וילד."

סמנכ"ל  עם  יחד  בעיר  חינוך  במוסדות  סיור  התקיים  החודש 
ומנהל מנהל הפיתוח במשרד החינוך, מר תמיר בן משה  בסיור 
לקחו חלק ראש העיריה, עו"ד יצחק ברוורמן, ראש מנהל החינוך 
רמי הופנברג, יועץ ראש העיר לעניין מבני חינוך, אלעד לוין וגב' 
רויטל שפירא  הסיור נפתח בשכונת נווה עוז, בחטיבת הביניים 
'בן גוריון' שם הצביע המנהל אורן קמינצקי על ליקויים הדורשים 
שיפוץ ובינוי כדי להפוך את המוסד המיושן עוד משנות ה 50 
לחדיש ברוח המאה ה 21  בהמשך סיירו בביה"ס הצומח 'דבורה 
והתרשמו  רזניק  מירב  המנהלת  עם  יחד  ג',  גנים  בכפר  עומר' 
ממבנה ביה"ס החדשני והצבעוני, הכיתות, חדר מורים וסביבת 

הלמידה החדשנית  "הסמנכ"ל הגיע להתרשם מהמבנה החדשני 
והמושקע  הוא התלהב מאוד מעיצוב הכיתות  וביקש את רשותי 
לשלוח מבקרים נוספים מהארץ ומחו"ל על מנת להתרשם כיצד 
ומענה אדריכלי"  מספרת  ביטוי  לידי  פדגוגיות באות  תפיסות 
מנהלת בית הספר "דבורה עומר"  הסמנכ"ל מר בן משה ונציגי 
מכן  ולאחר  ושיפוץ  שיפור  טעון  מה  וליבנו  התרשמו  העירייה 

ישבו לדון בממצאי הסיור 

ביקור משלחת מרחבי העולם 
בבית הספר "אלימלך כנר"

• לאה יהלי משולם

• שירן רובינשטיין

סיור סמנכ"ל משרד 
החינוך בשכונה
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madlan.co.il לפי אתר מדלן
יוני 2017, ממשיכים להוביל

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

בזליגבס דופלקס, 6 חד‘, 3,050,000

 במדורגים בדוד אבידן, 4 חד‘, ק“ג, מושקעת

בחיים זכאי, דופלקס/פנטהאוז + 100 מ“ר מרפסות

ביוסף נקר, על הגבעה 4 חד‘, חלומית בעמנואל זמיר, 4 חד‘, גדולה ומסודרת

 ביוסף נקר, דופלקס/פנטהאוז, 6 חד‘בפרדס, 5 חד‘, ק“ב, 3 כ“א + מחסן

 בישראל עידוד, מיני פנטהאוס 5 חד'

  בישראל עידוד, 5 חד‘, ק“ה + יחידת מתבגרבצבי נריה 6 חד‘, ק“ג, גדולה ומושקעת

בנקאש 5 חד‘, ק“ב, מושקעת + מחסן צמוד
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צעדת העששיות
ל"ג בעומר לא שגרתי נחגג באשכול גני הילדים של כפר גנים ג', 

גננות האשכול יזמו צעדת עששיות לאורכה של טיילת השכונה

תלמידים לבושים כחול לבן ומנופפים בדגלי ישראל, ציינו את 
בצעדה  ירושלים,  הנצח,  בירת  של   לאיחודה  החמישים  שנת 
בניחוח  "בוסתן ספרדי  ונחתמו במחזמר מקורי  ברחבי השכונה 

יהודי"  שהעלו בוגרי מחזור י"א  

המחזמר שנכתב ובוים ע"י סגנית המנהלת אורטל שוקרון, עובד 
היטב, לווה ברגעי שמחה, עצב, פחד, הומור ומעל הכל כוחה של 
אמונה  המחזמר לווה  בכירוגרפיה המקצועית שנעשתה על ידי 
במקומות  שצולם  ובסרט  תנועה,  תחום  מובילת  קאופמן  מיכל 
העיר  הקהל  וסמטאות  יהודה  מחנה  בירושלים: שוק  אוטנטיים 

נשמעו  עת  פעמים  מספר  דמעה  הזיל  האולם  את  שגדש  הרב 
ניגונים מבית אבא וסבא ונשמע קול תפילת אם בקבר רחל 

וסבינו  הורינו  של  "דור  אילון  ליאת  החינוך,  בית  מנהלת 
לחם על איחודה של ירושלים כבירת ישראל לנצח ותפקידנו 
לשמר ולחנך את דור העתיד להשפיע טוב ולקדם את בנייתה 
ולממש את  ותרבות  בחינוך, ערכי התורה, אקדמיה, משפט 
ולמעורבות בקהילה בשאיפה  לציונות  חינוך  לדרך,  החינוך 

ב"ה להיות מובילי דרך והשפעה בכיפה הסרוגה"  

של  לאורו  בעומר,  ל"ג  ערב 
הקטנות  כשידיהם  הירח, 
מאירות,  בעששיות  אוחזות 
בשכונה  הגנים  ילדי  צעדו 
הצעדה  הטיילת   לאורך 
שהחלה ביד הבנים והסתיימה 
בגינה באויערבך הותירה טעם 
של עוד  גננות האשכול יוזמות 
השתתפות  עליהן  נאסרה  לדבריהן  שכן  בחסרונן,  בלטו  הצעדה 

מטעם משרד החינוך 
בעקביות  מלמדות  האשכול  "גננות  אוח:  גן  גננת  פרנקל  עידית 
לאורך השנה את חשיבות נושא הקיימות וחשיבות השמירה על 

בעומר,  ל"ג  וחג  הסביבה  איכות  שבוע  לקראת  הסביבה   איכות 
המדורות  בעשייה?  לשינוי  להביא  ניתן  היכן  השאלה:  עלתה 
הענן  שבוע   לאורך  אותן  מדליקים  ובימינו  האויר,  את  מזהמות 
האפור מכביד על הנשימה  המקום להדליקן הולך ואוזל, והסכנות 
הרבות בעקבותיהן רבות  בסיעור מוחין שערכו גננות אשכול כפר 
גנים ג' , העליתי יוזמה לעריכת צעדה של עששיות אשר תחליף 
את הדלקת המדורות  שאר גננות האשכול מיד הסכימו שהיוזמה 
מבורכת ועשו הכול על מנת להוציאה לפועל  כולנו תקווה שאירוע 
זה יהפוך למסורת בכל העיר בשנים הבאות, יחליף את המדורות 

וייתן השראה לערים נוספות"  
חזק ואמץ לגננות האשכול על החשיבה היצירתית, היוזמה והובלת 

השינוי לטובה למען דור העתיד 

מדור חינוך

• ערן חג'ג'

• אורנית ארביב

תלמידי בית החינוך "אורי אורבך" 
מצדיעים לירושלים

תלמידי בית חינוך יוצר חמ"ד "אורי אורבך" הקיפו את 
רחובותיה של שכונת כפר גנים בשירה, מוסיקה שמחה 

וריקוד דגלים מרשים לכבודה של ירושלים וקינחו 
במחזמר "בוסתן ספרדי בניחוח יהודי"

צילום: ערן חגג

צילום: אמיר בן חיים

בהצלחה לנבחרי� בכל המשימות העומדות בפניה�

ברכות לאנה נבות 
יו"ר הנהגת בית �פר "הדר" 

שנבחרה לתפקיד יו"ר הנהגת ההורי� העירונית
ולרהב עוז 

יו"ר הנהגת בית �פר "אלימל כנר"
שנבחר לתפקיד ה�ג
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עוצמהעוצמה

במגדלי ספייס! דירת 5 חד' 
ק"16! מושקעת! נוף עוצר 

נשימה, מחסן וחניה

בלעדי

ביוסף נקר
 דירת 5 חד', 2 מ. שמש 
סוכה! מחסן ענק ו-2 חניות

בלעדי

בכץ דופלקס 5 חד' 
ק11! נוף מרהיב, מ.שמש 

+ גג!

בלעדי

בעצמאות!
דירת 5 חד', יחידת מתבגר 

נפרדת, 2 מחסנים, מ.סוכה!  

בלעדי

במסקין דירת 5 חד ק6!
מ.סוכה! מרווחת, 

2 חניות

בלעדי

בסתוונית כפג ב'! 
5 חד', ק3, משופצת מהיסוד! 

מעלית וחניה 

בלעדי

אתר מדלן בדק ומצא 
מי המשרד המוביל בפתח תקווה! 

יותר נכסים, יותר קונים,
מכירה יותר מוצלחת בשבילך!

אתר מדלן בדק ומצא 
מי המשרד המוביל בפתח תקווה! 

יותר נכסים, יותר קונים,
146 עסקאות בבלעדיות  מכירה יותר מוצלחת בשבילך!

541 נכסים שנמכרו

רימקס עוצמה פ"ת

בבן צבי! 6 חד' 
ק4, מ.שמש, ממ"ד, ח.כושר, 

בריכה! בניין מפואר

בלעדי

בפלדמן דירת 3 חד' 
ק"3, משופצת אדריכלית, 

מ.שמש מעלית, חניה

בלעדי

דו משפחתי בבת גנים 
באבא אחימאיר!

מגרש 320 מ"ר, בנוי 7.5 חד' 
200 מ"ר

בלעדי

דו משפחתי בנווה עוז 
בקופלמן! 

מגרש 250 מ"ר, 6 חד' בנוי 
180מ"ר

בעצמאות עורפית, 
דירת 6 חד', ק"2, שקטה, 
יח' מתבגר, מחסן וחניה

בלעדי

במסקין דירת 3 חד' 
ענקית 112 מ"ר! יח' הורים, 

מ.שמש, מעלית וחניה 

בנקאש 5 חד' ק" 7
מושקעת!! מ.שמש 20 מ"ר! 

מחסן ו-2 חניות   

בלעדי

בנקאש פנטהאוז ענק 
ומושקע 268 מ"ר בנוי, 

100 מ"ר מ. שמש 

בלעדיבלעדיבלעדי

בלעדי

עם הצלחה לא מתווכחים.

אל תהיה
שפן נסיונות

כפר גנים
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בשני מקרים שונים דיווחו ילדות על בחור צעיר שהתערטל 
מולן ברחבי השכונה בשעות אחר הצהריים

מדור חינוך

ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  לציון  הקהילתי  הטקס 
בסימן  עמד  כנר"  "אלימלך  בבי"ס  האיבה  פעולות  ונפגעי 
ותלמידים,  מורים  הורים,  בזכותם"  הטקס, בהשתתפות  "שרים 
בבית  לומדות  שבנותיו  דדיה,  קלוד  הכוריאוגרף  ידי  על  הופק 
הספר, ופסקול ההחמצה מאת יאיר לפיד הוקרא על ידי השחקן 
שלומי קוריאט, שגם בתו לומדת בבית הספר  את הטקס כיבדו 

בנוכחותם משפחת כנר ואורחים נכבדים נוספים  
שרים בזכותם, חיים בזכותם - כחלק מתהליך הלמידה והחיבור 
בין התלמידים לדור מקימי הארץ והלוחמים, נתבקשו התלמידים 

לכתוב שירים בנושא  התלמידים כתבו על  זיכרון ועל אובדן, 
על געגועים ועל תקומה והמשכיות  הוקם צוות היגוי שבחן את 
שכתבה  תלך"  "אל  השיר  קולות  ברוב  נבחר  ולבסוף  השירים 
מירון  ידי  על  הולחן  השיר  שושני   אליאן  ו'2  כיתה  תלמידת 
השירים  כל  בטקס   אותו  שרה  הספר  בית  ומקהלת  מינסטר 

שכתבו תלמידי בית הספר אוגדו לשירון שחולק לכלל ההורים 

האחת נתקלה בו בצומת הרחובות קפלנסקי -העצמאות בשעה 
15:30 בצהרים, השנייה בשעה 19:00 בערב ברחוב יד הבנים, סמוך 
גבר  הנהג,  עולמות   מתנ"ס  לשלוחת  בדרכה  מכבית,  לטיילת 
מזוקן כבן שלושים נהג ברכב בצבע אפור, עצר וביקש הכוונה  
"היא התקרבה למכונית לענות לו והוא הוריד את מכנסיו והתחיל 
לענג את עצמו מול עיניה  הילדה קפאה ואחרי כמה שניות ברחה 
ותאור  התראות  ושלחתי  בפייסבוק  פוסט  העליתי  מיד  משם  
בכל הקבוצות בשכונה  בתגובה גיליתי כי המקרה חזר על עצמו 

ברחוב הראשי בדיוק לפני שבוע" מספרת האם  

וביקשה  בעירייה  הציבור  פניות  נציבת  סנה  לטלי  כתבה  האם 
גני  בסביבות  לפורענות,  מועדים  "במקומות  מצלמות  להציב 
חובה  שעשועים,  ובגני  מרכזיים  בצמתים  ומתנ"סים,  ילדים 
השפיות  בשביל  שלנו,  הילדים  למען  אבטחה  מצלמות  להתקין 
ותחושת הביטחון, בשביל לעזור לכוחות הביטחון ועל מנת למגר 
פורענויות  חוקרי המשטרה מחזיקים מידע מדויק באיזה שעה 
והיכן קרו המקרים ואין להם דרך לגלות מה מספר רכב או הדגם 
הייתה  נפתר בקלות אם השכונה  נהג המטרידן  דבר שהיה  בו 

מרושתת במצלמות" 

"שרים בזכותם" 
טקס זיכרון ב"אלימלך כנר"

מטריד סדרתי

• טליה שהרבני

• אורנית ארביב

טקס יום הזיכרון בבית הספר "אלימלך כנר" 
על  הופק  הטקס  במיוחד.  מרגש  השנה  היה 
קוריאט  שלומי  דדיה,  קלוד  הכוריאוגרף  ידי 
במיוחד  ריגשה  הספר  בית  ומקהלת  הקריא 
שכתבה  תלך"  "אל  השיר  את  כששרה 

תלמידת כיתה ו'2, אליאן שושני

תמונת מצב

הגננת מוריה לאופר מ'חוויה עם מוריה' הפתיעה בהפעלת יום 
ירושלים בשמלת 'מירי רגב סטייל'. הזאטוטים בגן פחות הבינו על מה 

המהומה אבל זכו להפעלה מכל הלב והנשמה.  
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 5 חד' ק.2 במייזנר,מרווחת, מוארת ומאווררת, 
4 כיווני אויר, ללא קירות משותפים,  יח' 

מתבגר/אירוח/עבודה ו- 2 חניות 

4 חד' ק.1 חדשה, מרפסת 24 מ"ר  
סטנדרט גבוה, מיזוג,2 חניות 

ומחסן. כניסה 7.17             

למכירה בכפר גנים ג‘

למכירה בכפר גנים ג‘
ד.גן דופלקס לופט נדירה 7 חד'
 200 מ"ר בנוי ו-50 מ"ר גינה 

במיקום מעולה, 2 חניות ומחסן 

למכירה בכפר גנים ג‘

4 חד' ק.4 בבנין בוטיק ברח' הפרדס
3 כ"א, מרווחת, מוארת ומאווררת

2 חניות מקורות ומחסן צמוד

למכירה בכפר גנים ג‘

דורון קורן: 054-4404286

מגשימי� ל� את החלו�
ייעוץ ושיווק נדל"ן

משרד: קניון גנים, כפר גנים ג', הכניסה מרח' פנחס חגין 10, ק.ק בגב הקניון
d_koren@orange.net.il :טל: 074-701-555-6 , 054-4404286 מייל

משרד בוטיק לנדל"ן היחיד בכפר גנים ג'

מיני פנטהאוז 6 חד' ק.7 גדולה 145 מ"ר 
בנוי, 30 מ"ר מרפסת סוכה חצי מקורה, 

בבניה מקבלן איכותי, 2 חניות ומחסן

למכירה בכפר גנים ג‘ 
פנטהאוז 170 מ"ר בנוי, מרפסת

 110 מ"ר, מקבלן איכותי

בבעלות דורון קורן, יליד 1960, נשוי+3
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים

תושב כפר גנים ג' מהקמתה ופעיל ציבור
9  שנות נסיון בייעוץ ושיווק נדל"ן

7 שנות התמחות בכפר גנים ג'
מאות לקוחות ועשרות מוכרי ורוכשי דירות מרוצים (המלצות באתר)

רוצה למכור דירה?
לפני שמפרסמים מצלצלים לקבלת ייעוץ 

מקצועי ואישי ממומחה מקומי 

אתר:  www.doronadlan.co.il | פייסבוק: ’דורונדל"ן דירות למכירה בכפר גנים‘

דופלקס נדיר: 3 חד‘ למטה ו-3 
למעלה לנוחות מירבית, יח' 
מתבגר, 3 מרפסות, 2 חניות 
נפרדות ומחסן. כניסה 9.17

למכירה בכפר גנים ג‘

למכירה בכפר גנים ג‘
מיוחדת במינה, מפוארת ומפנקת, 

140 מ"ר בנוי,2  מרפסות (1 סוכה), 
2 מטבחים, 3 ח"ש, מיקום מעולה

למכירה בכפר גנים ג‘

· 6 חד' ק.4 מפוארת, מפנקת ומאובזרת
·  ד. גן 4 חד'+ גינה 200 מ"ר

·  4 חד' ק.4 + 2 מרפסות (1 סוכה)
·  5 חד' ק.2 + מרפסת סוכה מלאה

·  6 חד' ק.2 ,150 מ"ר כולל יח' מתבגר

מבחר דירות חדשות 
להשכרה בכפר גנים ג'

לכל דירה 2 חניות ומחסן. 



עיתון כפר גנים  גיליון 88  יוני 2017 12

נעמי עזר קוסמטיקה רפואית 

פריצת דרך מדעית עולמית בתחום האנטי אייג'ינג

לאחר שבע שנות פיתוח משותף עם המחלקה לננוטכנולוגיה 
קרם  את  להציג  גאה  זינגבוים  חוה  אילן,  בר  באוניברסיטת 
חומצה  של  ממוזערות  מולקולות  המכיל   PROPHECY ה- 

היאלורונית, הקרם שישנה את עולם האנטי אייג'ינג!

זו חומצה היאלורונית ואיך היא משפיעה על מראה  מה 
העור שלך?

טבעי,  באופן  בגופנו  המצוי  חומר  היא  היאלורונית  חומצה 
המראה  ורענן   צעיר  עור  למראה  חיונית  והיא  בעור,  בעיקר 
ההיאלורונית  החומצה  בכמות  נמדד  צעיר  עור  של  האופייני 
לספוח  היכולת  היא  הבולטת  תכונתה  התאים   בין  הנמצאת 
אליה כמות אדירה של לחות  בנוסף, היא גם אנטי אוקסידנט 
חופשיים  רדיקלים  ללכוד  ביכולתה  מעולה   חמצון(  )נוגד 
מחשיפה  כתוצאה  או  דלקתיים  בתהליכים  בעור  שנוצרים 
זו מקנה לה אפקט אנטי-אייג'ינג מצוין   לקרינת UV  תכונה 

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

להיווצרות קמטים בעור 

ההכרה בחשיבות הימצאותה של החומצה ההיאלורונית בעורנו, 
הרפואה  בעולם  שנים  כבר  מככבת  זו  שחומצה  לכך  גרמה 
האסתטית  עם זאת, עורנו מגן עלינו מפני חדירת חומרים לא 
רצויים לגופנו, ולכן קשה להחדיר דרכו חומרים  אי לכך, עקב 
גודלה של המולקולה ניתן היה להחדירה לעור בהזרקה בלבד, 
והרפואה עוסקת במשך שנים בפיתוח שיטות שיאפשרו את 

החדרת החומצה ההיאלורונית לעור באופן לא פולשני 

והנה, הבשורה פורצת הדרך יצאה מישראל! כימאים ופיזיקאים 
הצליחו  אילן,  בר  באוניברסיטת  טכנולוגיה  הננו  במעבדות 
לא רק למזער את המולקולות, אלא אף לשמור אותן קטנות 
החומצה  אפקט  הייחודי   ההישג  שזהו  קרם,  בתוך  כשהן  גם 
לא  העור,  על  במריחה  הממוזערים,  בגדלים  ההיאלורונית 
לעור,  המוזרקת  היאלורונית  חומצה  של  לזה  שזהה  רק 
החומצה  של  הפנים  שטח  הגדלת  בשל  מועצם  אף   אלא 

עם זאת, עדיין אין תחליף להזרקות של חומצה היאלורונית,  
כאשר יש צורך גם בפיסול הפנים 

השפעת חומצה היאלורונית המוחדרת לעור: 

 עור מוצק וקורן  טשטוש קמטוטים  הגנה אנטיאוקסידנטית 
ונטרול רעלים  הענקת נפח לשפתיים  שיפור מרקם העור 

על-ידי ריווי לחות בשכבות העור הפנימיות והחיצוניות 

הקרם החדשני מכיל גדלים שונים של מולקולות של חומצה 
היאלורונית, כך שעל העור נוצרת רשת המורכבת מהמולקולות 
הגדולות יותר, שתפקידן לספוח לחות מהסביבה ועל ידי כך 
לעשות שתי פעולות חשובות: להעלות את רמת לחות העור 
ולמנוע בריחת מים מעומק העור, ולסייע בהחדרת המולקולות 

הקטנות אל עומק העור 
בתחום  מסעירה  בשורה  אכן  הוא   PROPHECY ה-  קרם 
האנטיאייג'ינג !  בנוסף, הקרם מהווה גם פריצת דרך מדעית 
דרמטית- האפשרות להחדיר את המולקולה הממוזערת לעור 
חומרים  להחדרת  דרך  לפיתוח  בסיס  מהווה  קרם,  בעזרת 

רצויים נוספים לתאים, בין השאר חומרים רפואיים 
הקרם המהפכני ניתן לרכישה בבלעדיות רק אצל קוסמטיקאיות 
ה-PME המורשות, ואני, נעמי, מזמינה אתכן לרכוש אצלי את 
הקרם ולקבל אבחון והתאמה לטיפולי פנים ללא עלות נוספת!

גאווה ישראלית! טכנולוגיה חדשה ופורצת דרך יצרה קרם פעיל המכיל 
חומצה היאלורונית ממוזערת. קרם ה- PROPHECY מבית חוה זינגבוים 

יוצר עידן חדש של טיפולים

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

מאחלי� ל� שתשמח ותיהנה מכל רגע,

שתמשי� לחקור ולצייר, ל�פר �יפורי� ולטפ� על עצי�.

אוהבי� המו�, משפחת צמח

מזל טוב לניב האהוב והמהמם שלנו 
שחוגג 8 שנים!

בתמונות ניתן לראות את התוצאות 
 PROPHECY -לאחר 4 שבועות של שימוש בוקר וערב בקרם ה
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במחיר השקה!

חפשו
אותי ב-

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

 �בשבילכ
זהו קרם 

האנטי אייג'ינג 
המושלם
בשבילנו 

זו פריצת דרך
מדעית עולמית!

HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

הזמיני עכשיו!

הקרם
הסנציוני

אצלי!
PROPHECY אחרי 4 שבועות של שימוש בוקר וערב בקרם

לפנילפני

P R O P H EC Y מבית חוה זינגבוים

 השקה בינלאומית

ת י ע ד מ ך  ר ד ת  צ י ר  פ

*

*
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להקת "נוה עוז" הוקמה ע"י ועד שכונת נווה עוז לפני כ 14 
שנים, לצורך הופעות מקומיות 

והיוקרה  המשמעת  המקצועיות,  הלהקה,  איכות  הזמן  עם 
הלהקה  שנים  מזה  הארץ   רחבי  לכל  הוציאו את שמה  שלה 
מופיעה באירועים היוקרתיים והמכובדים ביותר בארץ  מיום 
הורוביץ  סמדר  המוסיקלית  המנהלת  אותה  מלוות  הקמתה 

והכוריאוגרפית ספיר מגד 

בשלושה  להופיע  הלהקה  זכתה  האחרון  החודש  במהלך 
אירועים ממלכתיים חשובים ביותר 

יום  בערב  שהתקיימה  ומספרים"  שרים  "זוכרים,  עצרת   
הזכרון בבריכת הסולטן בירושלים 

יום  בערב  הרצל  בהר  השנתי  המשואות  הדלקת  טקס   
העצמאות ומאורגן ע"י משרד ראש הממשלה  

  מיצג 50 שנה לאיחוד ירושלים על חומות העיר העתיקה 
בעצרת הפתיחה המרכזית לזכרם של חללי מערכות ישראל 
להקת  עם  יחד  עוז"  "נווה  להקת  האיבה,  פעולות  ונפגעי 
"הקול במחול" של מרכז הספורט הדר המושבות שגם אותה 
מלוות סמדר וספיר, הופיעו יחד עם להקת המבוגרים "קולות 

המושבה" בניהולו של דני מגד בשיר "אור וירושלים", האירוע 
שודר בערוץ 10  

"יובל  בסימן  השנה  שהתקיים  המשואות  הדלקת  בטקס 
לשחרורה ואיחודה של ירושלים" הופיעו להקות "נווה עוז" יחד 
עם "להקות הקול במחול" ויחד עם מקהלות מבוגרים מרחבי 
הארץ וביניהם להקת תדר גבוה מאם המושבות במחרוזת שירי 

ירושלים יחד עם ספיר סבן, אבנר גדסי ונסרין קדר  
ישראל  אמני  מיטב  הופיעו  ירושלים  לאיחוד  היובל  במופע 
העיר העתיקה,  וחומות  דוד  מגדל  למרגלות  על במה אחת  
 – ירושלים  ומעליו מופע רחפנים בשמי  נשימה  מיצג עוצר 
"הקול  להקת  עם  יחד  עוז  נווה  להקת  בישראל   לראשונה 
במחול"הצטרפו לשולי נתן וביחד נתנו הופעה מרגשת בשיר 
"ירושלים של זהב"   בהמשך הצטרפה הלהקה לשיר עם עמיר 

בניון את השיר "מעל פסגת הר הצופים"  
על כל העיבודים המוסיקליים המרגשים שאותם ביצעו בנות 
האירועים:  בימאי  מגד   דני  המוסיקאי  אחראי  היה  הלהקה 

רן צחור 
אין ספק כי המעמד המרגש לו זכו הבנות באירועים חשובים 

אלו לא יישכח מליבן 

להקת נווה עוז על בימות 
הטקסים הממלכתיים

מעצרת יום הזיכרון בבריכת הסולטן 
בירושלים לטקס הדלקת המשואות 

השנתי בהר הרצל דרך מיצג 50 שנה 
לאיחוד ירושלים, להקת נווה עוז לא 

פספסה אף אירוע והופיעה בכל

• רונית בן חיים
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העצמאות  ברחוב  החדש  למשכנו  השנה  עבר  הפסג"ה  מרכז 
ג' )מול קניון גנים(  בטקס מרשים ומכובד  בשכונת כפר גנים 
נחנך ביום שני, 17 5 15, המשכן החדש אשר נקרא ע"ש מנהלת 
מחוז המרכז במשרד בחינוך בשנים -1987 1994 הגב' דליה מעוז, 
מי שהייתה תושבת העיר, מורה ואף מנהלת בביה"ס הס ופעלה 

רבות לקידום חדשנות פדגוגית 
בניין הפסג"ה, בן שתי הקומות, הוא בניין מרווח ובו ציוד חדיש 
באופן  מקצועית  ולהתפתח  ללמוד  הוראה  לעובדי  המאפשר 
מיטבי התואם את המאה ה-21  צוות המרכז בנה קורסים ייחודיים 
מורים,  )גננות,  הוראה  עובדי  לכלל  מקצועי  לפיתוח  ומסגרות 
מאפשר  החדש  המבנה  איש   כ-5000  המונים  ומנהלים(  סגנים 

הזדמנות ומינוף תוך הרחבת פעילות הפסג"ה ויצירת שותפות 
בהן  מתוכננות  הקהילה  בשיתוף  רבות  פעילויות  הקהילה   עם 
יהא מקום  ועוד  מרכז הפסג"ה  הרצאות, ערבי שיח  תערוכות, 

שבו יוצרים תרבות ושיח פדגוגי 
על  ספרה  סלומון  נאוה  הגב'  תקוה  פתח  פסג"ה  מרכז  מנהלת 
מומחיות, שותפות  הם:  המרכז  את  המנחים  "העקרונות  המרכז 
ויזמות  מרכז הפסג"ה שם לו למטרה לאפשר לעובדי ההוראה 
שתהווה  ומשמעותית  מקדמת  למידה  חוויית  בשעריו,  הבאים 

מודל יישומי לעבודתם"  

חניכת מרכז פסג"ה
בטקס מרשים נחנך החודש מרכז פסג"ה 

)מרכז לפיתוח סגלי הוראה( במשכנו החדש 
ברחוב העצמאות

• דינה ליברמן
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 סקרנים לדעת כמה הבית שלכם שווה? 
צרו קשר 

 052-2898878
אורית לוי - יועצת הנדל"ן שלכם

מוכרים/
קונים
נכס?

אורית
לוי

לפגישת ייעוץ ללא תשלום צרו קשר

מקום זה
יכול 

להיות שלך!
התקשרו עוד היום

לשיווק מקצועי
וחשיפה מקסימלית!

במסקין 6 חד' שהוסבה ל-5 חד'
יח' הורים מרווחת, 

מרפסת שמש 20 מ"ר, 
מטבח מושקע, שקטה במיוחד

  

4 חד' ביטקובסקי 
  קומה 3 + מרפסת שמש סוכה 

מחסן צמוד + 2 חניות

למכירה

בית פרטי בנווה עוז 
 ברח' הכורם, 7 חד', במיקום שקט, 

במחיר מפתיע 3,400,000 ₪
פינוי מיידי

למכירה

4 חד' חדשה בויצמן פינת 
יטקובסקי מרפסת סוכה 24 

מ"ר, מחסן צמוד, יחידת הורים 
מרווחת + 2 חניות

למכירה

דופלקס 5 חד' 
בכפר גנים ב', 3 מרפסות 

(מרפסת אחת 30 מ"ר) מטבח 
משודרג, מחסן + חניה

להשכרה

5 חד',  בכפר גנים ג 
מחיר מציאה 2.450000
מחסן צמוד + 2 חניות

 פנויה מיידית

למכירה

למכירה

• 6 חדרים ק"3 ענקית + מחסן 
   + 2 חניות מקורות

 
• דירת גן 4 חד' + מחסן + 2 חניות 

• 5 חד' ביוסף נקר + 2 חניות 
   ומחסן צמוד

להשכרה מבחר דירות
בכפר גנים ג' 
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ובעיקר  המציאה,  יצרה,  שלמה  קהילה  הזה  העצמאות  ביום 
קיפלו,  גזרו,  וילדים  הורים  עשרות  שלם  יום  במשך  שיחקה  
הדביקו וחיברו קרטונים זה לזה  הם סחבו עימם ארגזים, דבקים 
בשעות  המוקדמות,  הבוקר  בשעות  ובנו  עבדו  הם  ומספרים, 
הצהרים החמות ובערב הקריר   ולבסוף הציבו את ביתם ברחבי 
נסיכות  גם  שלנו,  בעיר  נבנו  בתים  רק  ולא  הקרטון   רחוב 
ודרקונים, מכוניות וחנויות  דרך הפשטות והמשחק גם המבוגרים 
שקעו שעות בבנייה בהנאה מרובה  דרך הקרטון והיצירה נוצר 
חיבור בין אנשים, נוצרה קהילה  ועם רדת החשיכה, לאור ירח 
ולאורם של פנסי הרחוב, דלקו גם אורות בתי עיר הקרטון, וטיול 

לילי בטיילת השכונה, הפך לחוויה מהסרטים  
את אבן "קרטון" הפינה לעיר הניחה שירלי לאה גנון מוזס, היא 
עם  ביחד  היצירתיות   לאווירת  שלמה  שכונה  אחריה  שסחפה 
עיצבו  קרטונים,  אספו  הם  השכונה,  וועד  יו"ר  משה  בן  צדוק 

פרסום משכנע והפיצו את הבשורה ברשתות החברתיות  
איך נולדה עיר קרטונים? 

נולדה בעקבות פסל הדשא הסינטטי שעשיתי  "עיר הקרטונים 
אפשר  'אם  בעשייתו  אותי  שליווה  המשפט  בשכונה   בטיילת 

לצייר את זה אפשר לפסל את זה'   אמרתי לעצמי שאני חייבת 
להמשיך להעביר את המסר וחיפשתי רעיונות    יום אחד ראיתי 
ונדלקתי  טבעון  בקריית  שהתקיימה  הקרטון  עיר  את  ברשת 
היוזמה  על  בירך  הוא  משה,  בן  לצדוק  הודעה  שלחתי  הרעיון  
הפלייר  את  יצר  הוא  העשייה,  גלגלי  את  איתי  להניע  והתחיל 
וגידים  לאורך כל  יום האירוע קרם עור  והפיץ ברשתות ותוך 
את  לראות  מרגש  היה  משובחת   יצירה  חדוות  הייתה  האירוע 
שיתוף הפעולה בין התושבים ואת חיזוק הקשרים המשפחתיים  
בערב, בעזרתו של צדוק, הדלקנו פנסים ופתח תקווה הפכה עיר 
האורות  מראה מרהיב לכשעצמו  זה תענוג ליזום את הפרויקט 
עם שיתוף פעולה נפלא מוועד השכונה, זה לא מובן מאליו שיש 
שבקרוב  תקווה  וכולי  מהתושבים  גדול  וחיבוק  גדולה  הענות 

נפרסם פרויקטים נוספים מסוג זה"
אז למה דווקא קרטון? 

"קרטונים הם חומר מאוד קל לבניה ויצירה  הם חומר נגיש המגיע 
בהמון גדלים ועוביים  הוא קל מאוד לעבודה  מצד אחד גמיש ומצד 
שני קשיח ועמיד  ילדים מאוד אוהבים קופסאות קרטונים ובאופן 

אוטומטי נכנסים לתוכו ומכינים להם בית שהוא רק שלהם"

נבו יש  והדרכתו של ארז  למועדון אלופי הג'ודו תחת הנהלתו 
היסטוריה מפוארת וארוכה בכפר גנים  הוא פתח את המועדון 
בשנת 2000 במרכז המסחרי ברחוב היבנר, לאחר שלוש שנים חבר 
המועדון למתנ"ס "עולמות", חיבור שדחף את המועדון קדימה 
רבים  ישראל  אלופי  במועדון  חברים  כיום  גדילתו   את  והאיץ 
למשכנו  המועדון  עבר  השנה  ביותר   הגבוהה  ברמה  ומדריכים 
הקבוע בשלוחת  "זמיר" של "עולמות" ברחוב אויערבך ומתגאה 

בכ- 120 מתאמנים מגילאי 4 ועד +40 
הצעירים,  הילדים  בגילאי  ביותר  המומלץ  לספורט  נחשב  הג'ודו 
וצניעות  נימוס  כבוד,  כמו:  חשובים  אלמנטים  על  מתבסס  הוא 
עצמית   והגנה  משמעת  פיזי,  חוזק  הישגיות,  לילדים  המעניקים 
צוות המאמנים  בהנהלתו של ארז נבו דאן 5, בעל חגורה שחורה 
של  המאמנים  מצוות  מאמן  קטייב,  וארתור  בינלאומי  ושופט 
נבחרת ישראל בוגרים, שמו להם למטרה כחלק מתהליך התפתחות 
ובשיתוף  כך  מתוך  להישגיים   הספורטאים  את  לטפח  המועדון 
המועדון,  נבחרת  נפתחה  "עולמות",  מתנ"ס  עם  מדהים  פעולה 

אליה הגיעו גם ספורטאים מסניף המועדון באם המושבות  
הגדולה  ישראל  באליפות  הנבחרת  השתתפה  שעבר  בחודש 
ביותר שהתקיימה אי פעם )כ- 3,000 ספורטאים לקחו בה חלק, 
מדליות!  מתרייסר  פחות  לא  עם  וחזרה  הגילאים(,  קשת  מכל 

אליפות  בארץ,  לראשונה  השנה  התקיימה  התחרות,  במסגרת 
ישראל לגילאי 30 ומעלה, קבוצת הותיקים של המועדון חזרה עם 
תוצאות יוצאות מן הכלל: ארז נבו ולירן נקש-  אלופי ישראל 

ואורי היים ובן יעקובוב זכו במדליית ארד 
ארז נבו: "אנחנו מאוד מרוצים מהתוצאות אבל זה לא העיקר... 
במועדון יש גרעין נפלא של ספורטאים ברמה הגבוהה ביותר גם 
בחינוך על המזרן וגם מחוצה לו, אנחנו מזמינים את כל הילדים 

וההורים שלהם לבוא ולהצטרף למשפחה של אלופים".

אלוף ישראל
טום בולוצ'ניק  

עידו כהן
עידו בנקר

דור סלומונס  
ארז נבו – נבחרת הוותיקים

לירן נקש – נבחרת הוותיקים

כאן בונים בניינים ... מקרטונים!

בחורים כארז

ביום העצמאות קהילה שלמה בנתה עיר חדשה. על טיילת כפר 
גנים נבנתה עיר מקרטון! לכל אחד יש זיכרון ילדות עם ארגז 

שהפך אותו למה שרצה. גם לשירלי לאה גנון מוזס היה והיא 
סחפה אחריה קהילה שלמה מתוך אמונה שאם אפשר לצייר את 

זה, אפשר לפסל את זה

מועדון הג'ודו של ארז נבו ממתנ"ס עולמות יצאו לתחרות 
הארצית הגדולה וחזרו אלופים עם לא פחות מתריסר 

מדליות וחמישה אלופי ישראל!

• אורנית ארביב

• לילך שגב

מדליית ארד
רביד אורפלי 

סתיו וולפין
באליפות ישראל עד גיל 18:

שקד ויסמונסקי - בעל חגורה שחורה, 
מתאמן במועדון מגיל 5 

אורי היים – נבחרת הוותיקים
בן יעקובוב - נבחרת הוותיקים

תחרות הבנות
איה זלצמן - דורגה במקום החמישי 
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אורתודונטית מומחית ד“ר נעמי בכור
ליישור שינים ולסתות

בתוךחודשיים
זה קרה.

 זה לא קסם,
זאת ד“ר בכור.

20.5.17

20.3.17

מקצועיות. נסיון. ומומחיות

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

  www.dr-bechor.co.il | Bechornaomi@gmail.com אורתודונטית מומחית ליישור שינים ולסתות
ד“ר נעמי בכור

בחודש מרץ הגיעה נערה בת 12 נבוכה,
מתביישת בשיניים שלה, והססנית למראה.

שיניים עליונות עקומות בצורה ניכרת.

בתוך חודשיים. השיניים התיישרו.
ד“ר נעמי בכור בעבודה מקצועית ומדויקת

בלי עקירות רק ע"י הרחבה של הלסת.
 

הטיפול עדיין לא הסתיים אבל כבר רואים שיפור 
מדהים, השיניים התיישרו והילדה קיבלה בטחון 

עצמי. השינוי ניכר גם בבית הספר, מחייכת, 
משתתפת בשיעורים. המורים מספרים על 
מעורבות חברתית, והילדים אוהבים אותה.

חודשיים. והיא התחילה לחייך.

>

>

הורים, תנו לילד שלכם  בטחון במראה שלו.
התקשרו עכשיו. וקבעו תור אצל ד“ר נעמי בכור

sh
av
sh
ev
et
.c
om
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יש הרבה דברים בחיים שאתה יכול לשנות  אנשים עוזבים עבודה, 
זוגיות, עיר, מדינה, אפילו ממירים דת  אבל לטוב ולרע, כנראה שאי 
אפשר לעזוב קבוצת כדורגל  אז למען הגילוי הנאות, אני נולדתי 
תלוי  היה  בבית  הרוח  מצב  שבת,  בימי  פ"ת   הפועל  אוהד  לבית 
בניצחונות או בהפסדים של הקבוצה  אני זוכרת את עצמי הולכת 
עם אבא שלי למשחקים, יושבת בדרך כלל ביציע הכבוד, אבל רוצה 
את  ולבשו  מקום  באותו  שישבו  כאלה  זוכרת    4 ליציע  להצטרף 
אותה חולצה גם במשחקים הקודמים, כדי שהמזל לא ישתנה  נהניתי 
מהאווירה שאי אפשר להסבירה במילים, גם לקול הצעקות ויריקות 
הגרעינים  והפרצופים המוכרים    מוכר הארטיקים, הסדרנים, יוסי 
טסה, המחצררים והמתופפים  וההיי הזה בזמן המשחק, עם כל גול 
ואחרי ניצחון  ככל שהניצחון היה יותר מרשים, אבא שלי קנה יותר 

קסטות ביציאה  
רשימה  בה  ששיחקו   – אימפריה  הפועל  של  הזו  מהתקופה  אז 
מכובדת של שחקני נשמה, ימי אברם גרנט, הניצחון בגביע המדינה 
עם זאביק זלצר והשאיפה לזכות שוב באליפות - כבר הרבה זמן 
נשאר רק זיכרון ישן  עדיין, למרות השפל שאליו הגיעה הקבוצה 
ולמרות ההצלחה של היריבה העירונית ועקיפתה את הפועל כמעט 
בכל פרמטר - אנחנו אוהבים לומר שפתח תקווה זה הפועל, שרוב 
האוהדים בעיר הם של הפועל  אהה, ושאף קבוצה לא שברה לנו 
את השיא של מספר האליפויות רצוף  טוב שיש על מה להתרפק   

ועכשיו ברגע, אחרי שנים של ייאוש, עיני האוהדים התחילו שוב 
לנצנץ  הרגשה של ביחד, של כן אפשר, של תקווה, מרגע שהודיעו 
על הקמת עמותת "האחווה הכחולה"  וגם אם יש ספק גדול, הוא 
מפנה את מקומו לאמונה עם כל אוהד נוסף שמצטרף ועם כל מהלך 
וגידים  לאחרונה יש גם פנים, שבעת הנציגים  שמתחיל לקרום עור 
לוועד המנהל, מתוכם שתי נשים, שנבחרו על ידי חברי העמותה  בעיר 

שבה 27 חברי המועצה כוללים רק אישה אחת, זה לא מובן מאליו 
אז תכירו את הוועד המנהל: אור עוז )היו"ר(, חזי בן עמי, איתי לוי, 
לירון סובול )הדובר(, עדי בילגורי, שמעון בן שושן ומירב ניר אהד  

ובוועדת ביקורת: חיים גולדבלט, עמרי שירום ואיתן רחמני 
 5 מתוכן  אליפויות   6( מפואר  עבר  עם  קבוצה  היא  פ"ת  הפועל 
ברצף - שיא שלא נשבר עד היום, ושני גביעים( וקהל גדול ואיכותי 
והתרחק  הקבוצה  לניהול  הקשור  בכל  אמון  איבד  שנים  שבמשך 
מהיציע  מתוך המקום הזה ולאחר שחרור שני גיבורי זכייה בגביע 
"האחווה  הוא  הרשמי  )השם  "הכחולה"  צמחה  הנוער,  קבוצת  של 
הכחולה", שכן רשם העמותות לא אישר שם של צבע( - התאגדות 
של אוהדים שהחליטו לקבל אחריות על עתיד המועדון כדי לקבל 

שליטה מלאה על מועדון הפאר ולהחזירו לדרך המלך 
הפכו  כבר  מועדון  לניהול  כאלטרנטיבה  שהוקמו  אוהדים  קבוצות 
זכויות  את  להעביר  המטרה  זה  שבמקרה  אלא  מוכרת,  לתופעה 
של  לחזקתם  המקורית  הקבוצה  של  השוטף  והניהול  השליטה 

האוהדים ולא קבוצה חדשה אלטרנטיבית, וזה חידוש שטרם נראה 
בארץ  

בתחילת השנה ערכה העמותה אירוע השקה גדול בהיכל התרבות 
שבו  האירוע,  את  פעילותה   ואת  חזונה  את  הציגה  שבו  העירוני, 
נכחו מאות אוהדים ושחקני עבר, הנחה הקומיקאי איתי שגב, הידוע 

כאוהד מושבע של הקבוצה  
זיכרונות, ובעיקר על מעשים, עם  ישבתי לשיחה על ציפיות, על 

היו"ר אור ועם הכוח הנשי עדי ומירב  

איך התחיל הרעיון של העמותה?
ההנהלה  בין  שהזיקה  הרגשנו  שנים   במשך  התגבש  "זה  אור: 
לאוהדים פחתה, מכרו את שחקני הבית והקבוצה לא הצליחה לקצור 
את הפירות  הקש ששבר את גב הגמל היה במשחק הגמר של הנוער  
הגענו כ-5,000 אוהדים וראינו איך הקבוצה מנצחת וזוכה בגביע, אבל 
הצטערנו שמכרו לקבוצה אחרת את שני גיבורי הזכייה - השוער 
והקפטן שהבקיע את הגול  הבנו שאין ברירה וצריך לעשות שינוי "

עדי: "אפילו לא נתנו להם עונה אחת בבוגרת  זו הייתה אכזבה של 
המון שנים  לא הרגשנו שיש הנהלה יציבה, והאינטרסים של ההנהלה 

לא חפפו לאינטרסים של האוהדים " 
מתי הרגשתם שהקבוצה הגיעה לשפל? מתי היה רגע של ייאוש?

מירב: "רגע אחד? היו בלי סוף כולל המפרק שהגיע לקבוצה  כל 
עונה אתה חושב שלא יכול להיות יותר גרוע, ואתה מתבדה  בשנה 

האחרונה אנשים ברחו מהיציע "
קבוצות אוהדים זה כבר טרנד. במה הפעם זה מהלך תקדימי?

אכזבה  שהרגישו  קטמון,  כמו  אוהדים  קבוצות  שיש  "נכון  אור: 
ג'  מליגה  שהתחילה  משלהם  קבוצה  והקימו  הבוגרת  מהקבוצה 
ועלתה  אצלנו אנחנו רוצים לקבל את הזכויות לנהל את הקבוצה 

המקורית האמתית "
עדי: "כמו שקטמון זה לא ממש הפועל ירושלים, אם היינו מקימים 
קבוצה אלטרנטיבית היא לא הייתה ממש הפועל פ"ת, ועוד היינו 

מוצאים עצמנו משחקים מולה "
האם נפגשתם עם אנשים מקטמון? מיפו?

קטמון  של  הקבוצה  כל  עם  כמעט  בקשר  אנחנו  "בוודאי   אור: 
ומקבלים מהם טיפים איך בונים את המודל, איך מנהלים תקציב 

וכיו"צ "
מה המטרה ששמה לעצמה "הכחולה"?

מצטטת:  ואני  שלנו  באתר  רשום  שגם  כפי  העמותה,  "חזון  עדי: 
'מועדון הכדורגל הפועל פ"ת שייך לקהילה ופועל לטובת הקהילה 

על מנת להשיב את המועדון לקדמת הכדורגל הישראלי '"
אור: "את למשל, שבאת ממשפחה אוהדת הפועל ולא הגעת שנים 
למגרש, זה פספוס  אנחנו רוצים להחזיר את כל האוהדים למגרשים 

התקווה הכחולה
הפועל של

 שירן רובינשטיין

שבעת  את  בחרה  פ"ת  הפועל  אוהדי  עמותת 
והם   נשים,  שתי  ביניהם  המנהל  לוועד  נציגיה 
לימיה  שוב  הקבוצה  את  להוביל  אמונה  חדורי 
הטובים. ראיון אופטימי עם היו"ר ועם הכוח הנשי 
על געגוע לימי ה"אורווה", על חיבור לקהילה ועל 

אהבה אמתית לסמל
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ולתת להם חוויית משחק  אנחנו כמובן רוצים וצריכים לעלות ליגה 
מתוך זה שאנחנו ראויים "

איך הניהול אמור להתבצע? 
המנהל  הוועד  זה  שלה  לפעילות  שאחראי  ומי  עמותה  "יש  אור: 
שייבחר בכל שנה  העמותה מחזיקה את המועדון  אנחנו אמורים 
לבחור דירקטוריון שיורכב מאנשים בעלי ניסיון ניהולי, שיבחרו את 
הצוות המקצועי ויתוו אסטרטגיה ואת הדרך לפיה תתנהל האגודה  
את  כמובן  והמאמן  המאמן,  את  שיבחר  מנכ"ל  ימנה  הדירקטוריון 

השחקנים "
אתם לא חושבים שזה מסובך?

אור: "ככה עובדת כל חברה עסקית גדולה "
מירב: "אנחנו לא מתיימרים לנהל את הקבוצה מקצועית  יש הפרדה 
ברורה בין הוועד המנהל לדירקטורים, והכי חשוב - זה עובד  אנחנו 

לא ממציאים את הגלגל, אנחנו מעתיקים אותו "
אור: "זה קיים בברצלונה, בריאל מדריד, בבאיירן מינכן  בקבוצות 
פאר  אני יודע שזה נשמע כאילו אנחנו נתלים באילנות גדולים מדי, 

אבל זה לצורך הדוגמה " 
מה מספר חברי העמותה נכון להיום?

מירב: "710 חברים רשומים, אבל להפועל יש פוטנציאל להערכתי 
של כ-7,000-8,000 אוהדים שיכולים לבוא למשחקים  המצב כרגע לא 

משקף  כשנעלה לליגת העל יבואו יותר "
כדי  טובים  מיליונים  צריך  שגייסתם,  לסכום  הכבוד  כל  עם 
להחזיק קבוצה. אלונה ברקת בבאר שבע, גולדהאר במכבי תל-
מיליונים  עשרות  של  תקציבים  השקיעו  בחיפה,  ושחר  אביב 

בשנה. 
גם  יש  לאליפות   שרצות  קבוצות  בשביל  תקציבים  "אלה  מירב: 
מורכב  לא  התקציב  וספונסרים   שידור  זכויות  מהטוטו,  הכנסות 
רק ממה שהבעלים מביא  אנחנו מדברים קודם על שיקום הקבוצה 
והתבססות בליגת העל  אין קסמים  כשהקבוצה תתייצב יגיעו יותר 

ספונסרים "
 2 היום  משקיע  העל  בליגת  ממוצעת  קבוצה  של  "בעלים  אור: 
אנחנו  אוהדים  של  במודל  מהם   יותר  נשקיע  אנחנו    ₪ מיליון 
מבקשים מאוהד לשלם מעט יותר, אך הכוונה שבעתיד חבר עמותה 
יקבל גם מנוי באותו תשלום  היום ארגון היציע, שדוחף קבוצות 
מנת  על  ההתאחדות  כנגד  בג"ץ  הגיש  אוהדים,  קבוצות  להיות 
שיפרסמו את כל הדוחות הכספיים של ליגת העל  היום חברה שהיא 

לתועלת הציבור לא מפרסמת וזה אבסורד " 
הניהוליות  הזכויות  על  שליטה  לקבל  מתכננים  אתם  מתי 

בקבוצה? נראה שלא תספיקו לעונת המשחקים הנוכחית.
אור: "אנחנו מסתכלים לטווח הארוך ולא רק לעונה הזו  זה תהליך 
לנו  לתת  מישהו שיסכים  צריך  הזכויות,  על  וכדי שנקבל שליטה 

אותן " 
מאחר שאתם עמותה חדשה, אין לכם כרגע אישור ניהול תקין 
ולכן אין לכם יכולת לקבל כספים מגורמים ציבוריים כגון עיריית 

פתח תקווה, הטוטו וכו'. צריך גם להפקיד ערבויות.
ואני מאמין שזה  אישור כעמותה,  קודם לקבל  "נכון שצריך  אור: 

יקרה בחצי שנה הקרובה "
להעמיד  מצליחים  ולא  הקבוצה  את  לוקחים  שאתם  בהנחה 

תקציבים, המשמעות היא שהקבוצה מתמוטטת. 
בעיניים  לזה  נכנסנו  ואנחנו  אחריות  לנו  יש  בהחלט   "נכון  אור: 

פקוחות "
יש מודל עסקי לפיו ההון שלנו לא נשען רק על  עדי: "לעמותה 
תקציב האוהדים  יש לנו תכנית עסקית במסגרתה אנשים מיומנים 
חושבים איך לגייס עוד כספים ועוד ספונסרים אם באמצעות צוות 
בפועל לגיוס ספונסרים, ואם באמצעות הפעילות הקהילתית שהיא 

פעילות בהתנדבות שתביא עוד משקיעים  בקטמון למשל יש הרבה 
משקיעים, כי הם יודעים שהתדמית של הקבוצה חיובית והם מוכנים 

שיחברו אותם לזה "
אוהדים  יותר  גם  יבואו  יציבות,  יותר  שתהיה  "ברגע  מירב: 

וספונסרים  היום אף אחד לא רוצה להתקרב "
סיפרתם שאחד החברים הפך למשקיע משמעותי שתרם סכום 

כסף גדול.
אור: "נכון, והוא מעדיף להישאר בעילום שם  אנחנו מאמינים שהוא 

הסנונית הראשונה "
אוהדים רבים וגם שחקני עבר רואים בכם את התקווה, אולם יש 

לא מעט אנשים סקפטיים. גם אין לכם ניסיון בניהול.
זה שאוהדים לא מבינים את המתווה  לא  אור: "היום מה שקורה 
מבינים שיש דירקטוריון באמצע, שהם אלה שאמורים לנהל, אנשים 
בעלי הבנה עסקית, מהטופ של המשק הישראלי  מדובר בתלכיד 
של אנשים שמבינים תקציבית, מקצועית, שמבינים את התהליכים  
כרגע כל עוד המשא ומתן של העמותה לא מבשיל, אין טעם למנות 

דירקטוריון, אבל אנחנו מתחילים לגבש רשימה " 
אתם במגעים עם גלנט, הבעלים הנוכחי. 

לא  מעדיפים  בהקדם   יבשיל  ומתן  שהמשא  ומקווים  "נכון,  אור: 
לפרט מעבר לכך בשלב זה "

העמותה גם לוקחת חלק בפעילות קהילתית בעיר.
עדי: "כן, פעילויות שיכללו עזרה בלימודים לילדים, חוגי כדורגל 
והעברת תכנים על ההיסטוריה והמסורת של המועדון בבתי הנוער 
הפעילות  הקהילה   תחום  את  ומובילה  שהובלתי  זו  אני  בפ"ת  
הקהילתית נועדה להעניק לקהילה, להתחבר אליה ולהשפיע עליה 
כמו שהיה בעבר  עשינו למשל פעילות בנעמ"ת לילדים ממשפחות 
הפעילות  אוהדים   של  מתרומה  מנות  משלוחי  והבאנו  קשות 
הקהילתית מכניסה לספורט הזה את הערכים ואת התרבות ומראה 

שספורט זה לא רק אמוציות אלא קהילה אחת גדולה "
מירב: "בעבר חילקו מנויים לילדים  החיבור הוא קודם כול עם הדור 
הצעיר  כשילד מתחיל לאהוד קבוצה הוא ימשיך לאהוד אותה גם 
כשיגדל, והחיבור צריך להתחיל משכבות הגיל הנמוכות  הספורט 
מחנך ילדים למשמעת, מחזק את האופי  ילד שעוסק בספורט מגיל 

צעיר מפתח אותו ברמה האישית " 
כבוד  הפועל:  של  לערכים  הילדים  את  לחבר  רוצים  "אנחנו  אור: 
לה  ולעשות  נוער  מחלקת  לקחת  התנדבות   הדדית,  עזרה  לזולת, 
מעטפת חינוכית  יש לנו משאב של אוהדים איכותיים ואנחנו רוצים 

לנצל אותו בתרומה לקהילה "

< המשך בעמוד 20

חברי הוועד המנהל 
למעלה: מימין - לירון סובול, עדי בילגורי, שמעון בן שושן, אור עוז וחזי בן עמי  

למטה: מימין - מירב ניר-אהד ואיתי לוי 
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בעבר, מחלקת הנוער של הפועל הייתה 
מחלקת  היום  בארץ.  מהמוצלחות 
ודור  הטובות  בין  מכבי היא  של  הנוער 

העתיד מעדיף ללכת אליה.
אור: "אנחנו מעדיפים לא להתייחס ליריבה 
העירונית, גם לא לשלילה  הקבוצה גם לא 
מנוהלת לפי המודל שאנחנו מציעים, כך 

שזה לא רלבנטי "
בכל זאת, כבר מספר שנים שמכבי פ"ת 
היא הקבוצה המצליחה בעיר. ניהול יציב, 
הישגים ספורטיביים, ומעל הכול מחלקת 
נוער שמספקת שחקנים לבוגרים וכסף 

ממכירה. יש מילה טובה או פרגון?
אור: "לא  מצד שני, אנחנו גם לא נאמר 
מילה רעה  יש אוהדים שבגללם הכדורגל 
לא יתקדם לשום מקום, כמו אוהדי מכבי 
תל-אביב שעשו לוויה כביכול להפועל  זה 
זוועה  לא פחות מזה   אנחנו לא שם ולא 

נהיה שם " 
מה  מתגעגעים?  אתם  רגעים  לאיזה 

הייתם רוצים לשחזר?
מירב: "אני מתגעגעת לימים שישבנו בבטון  לא הייתה אז הפרדה 
בכלל  היריבה   הקבוצה  לבין  בינינו  גדר  רק  אלא  היציעים,  בין 
והאצטדיון  מסודרים  שירותים  היו  לא  ל'אורווה'   מתגעגעת  אני 
היום  שלנו   היה  זה   - הכול  ומעל  קסם  שם  היה  אבל  ישן,  היה 
אצטדיון ראש הזהב )אצטדיון המושבה ש ר ( לא שלנו  אני זוכרת 
את המשחק הראשון לאחר מלחמת המפרץ כשניצחנו את הפועל 

תל-אביב 6:2 " 
עדי: "אני מתגעגעת להתרגשות, לפרפרים  כבר שנים שאין לי " 

חוץ ממספר אליפויות רצוף, שיא שלא נשבר, מה יש בהפועל 
שאין בקבוצה אחרת?

מירב: "אי אפשר להסביר למה הפועל זו הפועל  אוהדים של הפועל 
זו קבוצה עם העבר הכי מפואר בארץ   זה   פשוט מרגישים את 
היום  גרושים   שקיבלו  ושחקנים  הסמל  עבור  ששיחקו  בתקופה 

מרכיבים את הקבוצות מכל מיני שחקנים כדי להשיג אליפות " 
עדי: "יש משהו מיוחד בהיסטוריה של הקבוצה, וזה מורגש עד היום 

ויבוא יום וזה יחזור "
היה ריב בין שני מחנות אוהדים - בין החזית הכחולה לפנתרים. 

יש לזה ביטוי בעמותה?
יותר  וגדולה  כולם  את  מייצגת  העמותה  ביטוי,  לזה  "אין  אור: 

מעימות זה או אחר "
טוענים שהאוהדים הבריחו את מאיר שמיר, מה שגרם להרס 

הקבוצה.
אור: "אנחנו לא מתעסקים בעבר " 

מירב: "אם לא היו מוכרים את האורווה, לא היינו מגיעים למצב של 
היום  לקחו לנו את הבית, לקחו לנו נכס בשווי של מאות מיליונים  

אבל אנחנו מסתכלים קדימה "

הכוח הנשי
מירב ניר אהד, נשואה לחבר מועצת העיר וראש העירייה לשעבר 
אורי אהד, אימא לשני ילדים ובהיריון שלישי  עדי בילגורי, בת 
הם  סובול   לירון  העמותה  ודובר  נוסף  מנהל  ועד  חבר  של  זוגו 
להיות  בקרוב   עומדים להתחתן  והם  ביציע,   - לא  איך   - הכירו 
אוהדות זה אנדרסטייטמנט  תראו את הקעקוע של סמל הפועל 

שיש לשתיהן על הרגל  
מאיפה התחילה האהבה שלכן לקבוצה? 

מירב: "אבא שלי היה אוהד הקבוצה והיה הולך לאצטדיון ברגל 
מבני ברק, כשעוד גרנו שם, בגלל שהוא דתי "

עדי: "גם אצלי זה התחיל בזכות אבא שלי 
משחק,  לכל  והלכו  אוהדים  שהם  ואחי 
להצטרף   רציתי  הקטנה  האחות  ובתור 
רציתי  בהתחלה   המשחק  אותי  עניין  לא 
הם  השנים  וברבות  אליהם,  להתלוות  רק 
עם  היום,  המשכתי   ואני  ללכת  הפסיקו 
אחרונות  בשנים  איך שהקבוצה מתנהלת 
אין סיבה לילד להתחיל לאהוד אותה, אלא 
תתחיל  שהעמותה  או  מהבית  בא  זה  אם 

לחבר את הקהילה לקבוצה "
את  לאהוד  אצלכן  מתבטא  זה  במה 

קבוצה?
עדי: "ללכת לכל משחק, כולל משחקי חוץ 

וכולל אפילו משחקי חוץ של הנוער "
מירב: "אצלי יש הפרדה בין לפני שנהייתי 
היה  זה  הילדים  עד  אחרי   לבין  אימא 
לקום ולישון עם הפועל ולחכות למשחק  
כשהייתי ילדה והקבוצה הפסידה למחרת 
מזוהה  הייתי  עליי   ירדו  הספר  בבית 

מילדות עם הקבוצה "
הרבה  משאיר  לא  הקעקוע  גם  טוב, 

מקום לשאלות.
עדי: "גם לי וגם ללירון בן זוגי יש קעקוע של הפועל "

מירב: "הרבה שנים רציתי לעשות קעקוע ושאלתי מה אני יכולה 
לעשות שלא יהיה זמני  ברגע שהתחלתי לחשוב ככה, קיבלתי את 

התשובה  בחתונה שלי הייתי עטופה בדגל של הפועל " 
הופתעתן שבחרו בכן לוועד המנהל?

מירב: "לא הופתעתי שבחרו בעדי, כי היא הייתה מההתחלה והיא 
עושה הרבה  הופתעתי קצת לגביי, כי הצטרפתי לעמותה די ברגע 

האחרון וזה מרגש אותי " 
לא הרגשתן שמתייחסים אליכן אחרת בשל היותכן נשים?

כבוד  אות  היא  בנו  הבחירה  מבחינתם   אישיו  לא  "זה  מירב: 
לאוהדים "

עדי: "אשמח שיבחנו אותי על סמך מעשים ללא קשר למגדר "
מירב: "בהתחלה היו הסתייגויות שאולי בתור אשתו של אורי אהד 
יש לי אינטרסים אחרים, והבהרתי חד משמעית שאני כאן בזכות 

עצמי ורק לטובת הפועל "
המעורבות שלכן עכשיו תגזול לא מעט זמן. המשפחה תומכת?

בן  היה  שלנו  כשהבן  הראשון   מהרגע  תמך  מאוד  "אורי  מירב: 
כמה חודשים, אורי הסיע אותי למשחק בנצרת וחיכה אתו בחוץ  

כשראה שאני מתלבטת אמר לי: 'לכי על זה, זו התשוקה שלך "

אומרים שאם תהיינה יותר נשים במגרשים זה גם יפחית את 
האלימות. 

עדי: "נכון  לאורך השנים הרגשתי שהופנו אליי אמירות שליליות 
בשל היותי אישה  זוכרת אוהד שצעק לי ללכת למטבח  הרגשתי 
נורא במשחק שבו שפטה שופטת שממש ירדו עליה  הייתי רוצה 

להביא את השינוי שיאפשר לנשים לבוא למגרש מרצון "
מירב: "כשאני התחלתי לראות כדורגל הייתי יחסית בודדה ביציע  
היום זה השתנה, אבל עדיין לא הגענו למקום הרצוי  אני ארצה 
לבוא עם הבת שלי למגרש והיום זה בעייתי, כי יש קללות, אלימות 
ושוביניזם  אנחנו מתכננים שיהיה יציע משפחות, שאליו תבוא כל 

המשפחה והחוויה תהיה יותר מזמינה "

נראה לכן שתצליחו לשנות?
מירב: "עובדה שאפשר היה להוריד את הגדרות ואוהדים כמעט 
שלא יורדים למגרש  אפשר לחנך ולקדם  הקהל של הפועל ערכי 

מאוד ועושה הרבה דברים מעבר להפועל "

הכוח הנשי - 
עדי בילגורי ומירב ניר אהד

הסמל של הפועל - 
קעקוע ברגל ובנשמה
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מוטי פסל
054-8322888 

נתי יוסקוביץ 
054-7744402 

חפשו אותנו ב-
'אנגלו-סכסון פ"ת'

אלי שופל
054-7044545

03-9301122 משרד:

באויערבך  5 חד' משודרגת, מרפסת ומחסןבפנחס חגין 5 חד' מרפסת סוכה מחסן וחניותברח' הנשיאים 4 חד' עם אופציה להרחבה

בנקאש 6 חד' מאובזרת ומשודרגתביטקובסקי 4 חד' חדשה מושדרגת!

ביוסף נקר פנטהאוס מפואר 200מ"ר+ 200 מ"ר מרפסתביוסף נקר 6 חד' ששודרגה ל 5 חד' מרווחת ומפוארת!

 אל עלמיין וילה 300 מ"ר+  2 יחידות מניבות

גלבוע בית טוסקני גדול ויפה 400 מ"ר בנוי

נכסים למכירה בכפר גנים ונווה עוז
בבלעדיות

בבלעדיות
בבלעדיות

בבלעדיות
בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות
בבלעדיות

בבלעדיות

מומחה לאזור כפר גנים א'-ב'מומחה לאזור כפר גנים ג' ונווה עוזמומחה לאזור כפר גנים ג' ונווה עוז

הסיבים 49, פתח תקווה

סכסוןאנגלו 
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כפתורינה היא ילדה שגרה בעולם של כפתורים  היא מתרגשת 
לקראת היום הראשון בגן, אך הציפייה הופכת לאכזבה לאחר 
לביתה  חוזרת  היא  צוחקים על שערה המבולגן   בגן  שהילדים 
בוכה   היא  היה,  איך  אותה  שואלת  וכשאימא  ועצובה,  כעוסה 
אז מתגייסת לעזרתה הפיה אלה ומעניקה לה שרשרת לבבות  
השונה,  את  לקבל  לומדת  כפתורינה  הלבבות  שרשרת  בעזרת 
ומכאן - את עצמה  "אל תתביישי בשונות שלך," היא אומרת 

לחפרפרת עם אוזניים גדולות מדי, "כל אחד פה יחיד ומיוחד "
הספר "היום הראשון של כפתורינה בגן" נולד לפני שלוש וחצי 
שנים  מירב רוזנברג ברנט, 38, נשואה+4 ילדים, מנהלת צהרון 
ללימודי  אז סטודנטית שנה ראשונה  הייתה  ומטפלת באמנות, 
ההרצאות,  באחת  וינגייט   האקדמית  במכללה  באמנות  טיפול 
הציגה מרצה, מטפלת באמנות, את ספר הילדים שכתבה  מירב 
מיד הרגישה משהו בוער בה וידעה שיום אחד תאמר גם היא: 

"זה ספר ילדים שכתבתי " 
מיד ניגשה למלאכה  הספר, המיועד לגילאי 4-8, נולד מתוך תהליך 
הלימודים והטיפול עצמו  ראשית נבחרו גיבורי הסיפור, בובות 
שנתפרו על ידי בני הגיל השלישי בעמותת קליק - פרויקט סבי  
הסיפור עצמו נכתב יחד עם הילד יונתן הורנציק  אחד המרצים 
מיד  ומירב  אלכסנדר  ערן  מאייר מקסים בשם  על  המליץ  שלה 
יצרה אתו קשר  במשך שנה שלמה, במסגרת הדרישות לפרויקט 
הגמר שלה, היא טיפלה בילדים בעזרת הסיפור  הסיפור הפך לכלי 
טיפולי ונוספו לו גם משימות, פעילויות באמנות ושאלות המנחות 

דיון עם הילדים על הנושאים שמתעוררים במהלך הקריאה  
בימים אלה רץ פרויקט הדסטארט, מימון המונים, עבור הוצאתו 
ולראיון  מהספר  להתרשם  מירב  את  פגשתי  הספר   של  לאור 
המיוחדים  הציורים  ואת  הספר  כריכת  מאוד את  קצר  אהבתי 
ומלאי הצבע, יש בהם אותנטיות ופשטות של פעם  בשולי כל 

עמוד יש הזמנה לפעילות, שמעודדת דיאלוג עם הילדים   
  

מה חשיבות השאלות והתרגילים השונים לצד הטקסט?
"הם בעצם הגירוי לפיתוח שיחה עם הילד  לאחר שהילד שומע 
מה קורה לכפתורינה, הוא עושה את ההשלכה על עצמו, ואז קל 
לו לספר על עצמו, מה קרה לו, מה הוא מרגיש, מה הוא חווה 

וכיצד הוא מתמודד  כך מתנהל דו שיח רגשי עם הילד "
למה כפתורינה?

'כפתור  להב   רוזנברג  רחלי  חברתי  של  רעיון  הוא  "השם 
שמח' התחיל כפרויקט השחלת כפתורים לשרשרת עם אנשים 

מהוסטלים באזור  השחלת הכפתורים גרמה שמחה לאנשים "
בפתח הדבר של הספר נכתב: "הכפתור כדימוי מחזיק בתוכו 
את הכוח לפתוח, לסגור, להחזיק, לשחרר וגם לייפות  בספר זה 

תמצאו את הפוטנציאל הגלום בכפתור " 
בובת  לתומכים  מוצעות  הספר  עם  יחד  ההדסטארט,  במסגרת 

כפתורינה או שרשרת לבבות.
ידם  שנים  בובה שמייצרים קשישים במו  היא  "כן, כפתורינה 
שאני עובדת איתם ונהנית מיצירותיהם  זו תרומה גדולה לקהילה 

לאפשר להם תעסוקה ואני שמחה שאני לוקחת בזה חלק "
את מתקרבת לסופו של הפרויקט.

ושותפים  תומכים  שיותר  כמה  צריכה  אני  הפרויקט  "לסיום 
לפרויקט הוצאת הספר לאור  יש לי יעד שאני חייבת לעמוד 
בו בפרק הזמן שנשאר לי  מטרתי היא שסיפור כפתורינה יגיע 
לכמה שיותר ילדים, שההורים יוכלו להקריא מעט על כפתורינה 
ואז לשמוע את ילדיהם מספרים על עצמם  ככל שיותר אנשים 
את  יכירו  ילדים  ויותר  לאור  יצא  הספר  בפרויקט,  יתמכו 

כפתורינה ויוכלו לשתף את ההורים במה שהם מרגישים " 

לתמיכה בפרויקט: 
https://www.headstart.co.il/project.aspx?id=23200

כפתורינה הייתה רק בובה שמייצרים קשישים, עד שהגיעה מירב רוזנברג ברנט, מנהלת 
שלה.  הילדים  ספר  לגיבורת  אותה  והפכה  השכונה,  תושבת  באמנות  ומטפלת  צהרון 
הספר התגבש מתוך פרויקט גמר במסגרת לימודי טיפול באמנות והפך לכלי טיפולי. 
כעת הוא ממתין לצאת לאור בעזרת תמיכת ההמונים כפרויקט הדסטארט. 
כפתורינה הולכת לגן מלאה בציפיות וחוזרת מאוכזבת. מה קרה לה בגן? דרך 
הסיפור של הגיבורה מוזמנים ההורים לקיים שיח עם ילדיהם בעזרת פעילויות 

ושאלות מנחות. אפשר גם ליצור שרשרת לבבות...   

כפתורים ולבבות 

רציניי� ? יש לכ�  בעל ני�יו�

.�לפגישת ייעו ללא התחייבות, צור קשר עוד היו

  אפרי� וילינגר 0522-656825
  derech-ir.co.il |ewnadlan@gmail.com

3 עובדות שלא ידעת� על אפרי� וילינגר יוע� נדל"� ומגשר.

חפשו
 ב-

1  מהנד
 תעשייה וניהול שהקי� וניהל מפעלי� באר� ובחו"ל.
2  מכיר את כפר גני�, כשעוד היו בה פרד
י�.

3  נשוי ללאה, אבא ל2 בנות ו
בא לנכדי� חמודי�.

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

חניה חינם!
בחניון הקניון 

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק 
קניון גנים פתח תקווה

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

בס"ד

HAPPY DAY הפנינג
לכל המשפחה!

בובת ענק, ליצנית, הולך 
קביים ולהטוטים, פינת 
איפור, ג'ימבורי ומופע 

קסמים לכם מחכים, ליום 
שמח שכולו כיף חיים, 
אז כולכם מוזמנים... 

הכניסה חופשית!

במרחבי הקניון17:00-19:00 בין השעות בתאריך 7.6.17 יתקיים ביום ד' ההפנינג 

סדנאות יצירה
ימי שני, בין השעות 16:45-18:15

עד גמר המלאי 

משחק פאזל בעלי חיים  5.6
קנבס על כן  12.6

מעמד מעץ להרכבה   19.6

גביע לסיום שנת יצירה  26.6

סיגליות - סדנאות יצירה

 קומה 1 

מפגש חווייתי מוסיקאלי לפעוטות והוריהם, בהנחיית איריס זינגר  ימי שני 11:00 שבט גנים
החושף את הילדים לעולם הצלילים, 

המקצבים, השירים והדקלומים. מתאים 
לא תתקיים פעילות,בחודשים יולי אוגוסטבהשתתפות סמלית על סך 10 ₪ המפגש יתקיים בסטודיולתינוקות בגילאי שבועיים עד שנתיים

יוני יוני 
בקניון גניםבקניון גנים

הצגה בגנים

יום רביעי, 14.6 בשעה 17:00 

"הדייג ודג הזהב"

בחסות
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לשירותכם 23 מרפאות, 3 מרכזים רפואיים ו-5 בתי חולים, ממש במרחק הליכה

תמיד תמצאו עוד מרפאה ועוד מרכז בריאות של כללית

לקוחות כללית:
לא משנה לאן אתם פונים בפתח תקוה

לקוחות כללית בפתח תקוה, כללית מציעה לכם שרותי בריאות כוללים, זמינים ואיכותיים 
ביותר של מרפאות  רחבה  פריסה  לכללית  רק  העיר.  ברחבי  ובכל שכונה  בכל מקום 
חולים. בתי  חמישה  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  העובדים  תחומים,  במגוון  ומכונים 

כל זה הופך את פתח תקוה למרכז בריאות אחד גדול, הכי קרוב אליכם.
אנחנו כאן בשבילכם. אתם יכולים להיות בטוחים.

• 23 מרפאות	
• 19 בתי מרקחת	

    ללקוחות כללית
• מרכז לבריאות הילד	
• מרכז לבריאות האישה	

• מכון פיזיותרפיה	
• 2 מכוני רנטנן	
• מוקד בדיקות מעבדה ללא צורך 	

בקביעת תור
• 5 בתי חולים: שניידר לילדים, 	

השרון, בילינסון, גהה ובית רבקה

• מרפאות שיניים כללית סמייל:  	
3 מרפאות למבוגרים + 

מרפאת ילדים
• כללית רפואה משלימה	
• כללית אסטטיקה	
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מקהלת בית ספר "הדר" בטקס יום הזיכרון

ב"הדר" וב"נווה עוז" 
זוכרים את הנופלים

בית הספר "חן" לשגרירים צעירים ממשיך 
במסורת של הנחלת ערכי הציונות לנוער 

יהודי בתפוצות. משלחות מארצות הברית 
השתתפו בטקסי יום הזיכרון בעירנו

טקס יום ירושלים 
באשכול גני הילדים 

של כפר גנים א'
גני אשכול כפר גנים א' יצאו לטקס משותף 

בהיכל הספורט בסימן "ירושלים הבנויה 
כעיר שחוברה לה יחדו", וזכו לחוויה 

עוצמתית ומיוחדת

מידי שנה מתכנס האשכול לתפילה חגיגית לכבוד חג השבועות 
בבית כנסת "ניגוני חיים", השנה חרגו ממנהגם ובחרו לציין יחדיו 
לילדי  וחווייתי  מכובד  בטקס  ירושלים  לאיחוד  שנה  חמישים 
האשכול  ביוזמה משותפת של גננות אשכול התכנסו הגנים: צוף, 
עומר,  שיבולת,  אלומה,  יקינתון,  חרצית,  רותם,  צדף,  שפירית, 
העירוני  הספורט  בהיכל  משותף  לטקס  וזיו,  נץ,  ברק,  רקיע, 
"אמסטרדם"  לכבוד הטקס עיצב כל ילד בשיתוף בני משפחתו 
אבן מחומת ירושלים, המסמלת מעשה טוב שבזכותו יבנה בית 
המקדש  בטקס התכבדו סייעות הגנים בבניית החומה המאחדת 
גן  כל  בנוסף  גדולה   אחת  לחומה  יחדו  האשכול  אבני  כל  את 

עיצב דגל מיוחד לאיחוד ירושלים וצעדו במצעד דגלים מרשים 
יפה  הגב'  המוסיקלית  למנהלת  הודות  הדגלים   את  כשהציגו 
דוואק  הילדים שרו ורקדו לרקע שירי ירושלים  האירוע נחתם 
בשירת "התקווה" וההרגשה היתה תחושה אמיתית של בית חינוך 

כמשפחה אחת גדולה 

אשכול כפר גנים א' בהובלתה של הגננת גילה אביטן מודה למ מ  
ראש העיר מר איציק דיעי שבירך את ילדי האשכול, לאגף גני 
שמואל  למר  התורני-  החינוך  ולאגף  אונגר  מיכל  הגב'  ילדים- 

זלצר על תמיכה ושיתוף פעולה ולהצלחת האירוע 

לקראת יום הזיכרון אירח בית הספר "חן" לשגרירים צעירים 
משלחות של תלמידים ומבוגרים מסן פרנסיסקו, פאלם ביץ', 
ברקלי ובוסטון  המשלחות השתתפו בטקסי יום הזיכרון בבתי 
הספר "הדר", "נווה עוז", "בר-לב", "יסודות" ובמתנ"ס עמישב 

רחל אמרני, מנהלת בית הספר "חן" לשגרירים צעירים: "אנחנו 
נמשיך לפעול למען זכרם של חללי מערכות ישראל תוך כדי 
משלחות  הבאת  העולם   ברחבי  היהודיות  הקהילות  חיבוק 
התלמידים מסייעת בקירוב הנוער היהודי מהתפוצות למדינת 

ישראל ותורמת להעלאת תחושת השייכות למדינה ולגורלה "
"בית הספר "הדר" פתח את שעריו למשלחת ייחודית של בני 
נוער מבית הספר "תחיה" מברקלי שבקליפורניה  התלמידים 
השתתפו בטקס הדלקת המשואות לזכר חללי מערכות צה"ל, 
הניחו זרים לזכרם של הנופלים וניחמו את המשפחות השכולות  
הזילו  אף  וחלקם  המעמד  לנוכח  מאוד  התרגשו  התלמידים 

הקהל,  אל  דיברה  שאף  גבאי,  הרבה  הקבוצה,  מנהלת  דמעה  
אמרה: "זו פריבילגיה אדירה להיות נוכחת בטקס מרגש שכזה 
ולחלוק עם כל עם ישראל את היום הקשה והמשמעותי הזה" "

ספר  מבית  נוער  בני  משלחת  אירחה  עוז  נווה  "שכונת 
בני הנוער, רחבת  בפלורידה שבארצות הברית  כאשר הגיעו 
הטקס המתה בקהל ובכללם משפחות שכולות  האווירה הייתה 
כבדה, והבעות פניהם של חברי הקבוצה הביעו את תחושתם 
הפנימית  חלקם העידו על עצמם שהם מבינים מעט עברית, 
ובמהלך הטקס התבקשנו על ידם לתרגם קטעים שחדרו ללבם  
הספר,  בבית  הזיכרון  אנדרטת  על  זר  הניחו  המשלחת  חברי 

ובסוף הטקס עלתה כל המשלחת לשירת התקווה  
בשירו של ביאליק "למתנדבים בעם" קורא המשורר "העמידו  
ספק  אין  אור!"  חשפו  אור,  חשפו  הדור!  הקימו  עמכם,  את 

שאתמול חשנו כולנו את האור" 

• גילה אביטן

• אילת שדה
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Invest in quality

א ליהנות מהמרפסת בכל מזג אוויר
א להרחיב את גבולות הבית ולחוש את הטבע

א להשקיע באיכות - ולהשקיע בעתיד
א זז ונפתח פנימה לניקוי נוח וקל

ליהנות מהמרפסת בכל מזג אוויר
עם וילון הזכוכית הפנורמי

של בלקוני-ליין
מבית Lumon פינלנד

וילון זכוכית
פנורמי למרפסת
פותח בפניכם
אופקים חדשים

! ו התקשרו עכשי

'balconyline חפשו אותנו ב-     '

 | 03-535-0291052-377-9065 www.balconyline.co.il
info@balconyline.co.il
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טיפוח בעלי החיים שלנו הינו נושא חשוב שמטרתו העיקרית 
הינה שמירה על ניקיון והיגיינה הכללית של הכלב  הטיפוח 
מתחיל ברחצה, בתספורת וטיפול בפרווה, טיפוח הציפורניים 
ועד ניקיון של האוזניים והשיניים  הזנחה של נושאים אלו 
תביא לתנאים אידיאלים להתפתחות של חיידקים ומחלות 

שונות בעור, באוזניים, ובחלל הפה, על מנת להימנע מהם 
חשוב להקפיד על שיגרת טיפוח קבועה 

טיפים לשגרת טיפוח נכונה:
ב שגרת הברשה נכונה: היות והפרווה היא ההגנה של 

בעל החיים מפני פגעי מזג האויר, עקיצת חרקים 
תמיד  תהיה  שהפרווה  מאוד  חשוב  רטיבות,  או 
נקיה ובריאה, ללא קשקשת, פרעושים או  נשירה  
חשוב לדאוג לשגרת הברשה נכונה בהתאם לסוג 

החיה וסוג הפרווה  בהעדר הברשה קבועה, עלולה 
הפרווה למשוך נוכחות של טפילי עור והתפתחות של זיהומים 

עד דלקות עור כרוניות 

פרווה ארוכה יותר – ניתן להבריש בתדירות גבוהה יותר, רצוי 
אחת לשבוע, גם כלבים קצרי פרווה זקוקים להברשה שיגרתית 

לצורך ריענון ושמירה על הגיינת העור והפרווה 

ב תספורת: חלק בלתי נפרד מטיפוח הפרווה הינה התספורת  
שמזג  בזמן  והקיץ,  האביב  בחודשי  הכלבים  את  לספר  רצוי 
האוויר מתחמם, להתייעץ עם ספר מקצועי מומחה שימליץ על 
תספורת מתאימה לכלב ולעונה  ישנם כלבים שרצוי לגלח את 
פרוותם בחודשים הקיץ החמים, לעומת זאת, ישנם גזעי כליבם 
שאינם זקוקים לתספורת בכלל כמו גזעי הכלבים: שי-צו, מלטז, 
פודל, פומרינאן  יחד עם זאת לגזעים בעלי פרווה ארוכה נדרש 
טיפוח שיגרתי יומיומי לאורך כל השנה, ללא טיפוח קבוע של 
הפרווה , פרוותם תאריך מאוד, תאגור לכלוך ותהפוך למטרד 

שיסכן את בריאות עורם 

הכלבים  במספרת  תקופתי  ביקור  לבצע  חשוב 
של  שונים  בגזעים  שוטף,  טיפול  לצורך  מקצועית 
כלבים, יש דגש על נושא שמירת הניקיון האוזנים, 
האוזן-  תעלת  בתוך  הצומח  השיער  עודפי  מריטת 
וכל זה על מנת למנוע זיהומים והתפתחות של דלקת 

אוזניים 
במשטחים  להתחכך  אוהבים  הכלבים  רוב  רחצה:  ב 
שונים, להירטב בבוץ, או להתפלש בדשא   מה שגורם 
עם שמפו   יסודית,  רחיצה  הפרווה   ולכלוך  רע  לריח 
שמתאים  לגזע הכלב, ייבוש קפדני והברשת הפרווה 
יסיעו להסיר את הלכלוך הרע ולשמור על  עור פרווה 

נקי ובריא 
מומלץ לקלח רק במקרה שהכלב מלוכלך או מריח 
לכך  הסיבה  שניתן,  ככל  ברחצה  ולהמעיט  רע 
היא הצורך לשמור על מעטה השומן הטבעי של 
בשכבת  לפגוע  עלולה  קרובות  לעיתים  רחיצה  הפרווה  
לגרום  עלולים  לקוי  וייבוש  רחיצה  ובנוסף  העור  של  ההגנה 
להתפתחות של פטריות וגירויים עוריים  לכן, בתקופת החורף, 
רצוי לרחוץ את הכלב פעם בחודש, או לבצע מקלחת חלקית 

וייבוש טוב רק באזורים המלוכלכים 
לא לשכוח! 

תכשירים  )בעזרת  האוזניים  תעלות  ניקוי  שיניים,  צחצוח  ב 
מתאימים( וקיצור ציפורניים לקצר את הציפורניים בעת הצורך 
שעלולה  מוגזמת  צמיחה  למנוע  כדי  לחודשיים  אחת  לפחות 
יכולות לצמוח לתוך  להקשות על ההליכה  ציפורניים ארוכות 

כרית הרגל ולגרום לזיהום ולכאב 

ד"ר טלי אלוני-רוזן פינת החי

חדש! וטרינר עד הבית פרטים באתר המרפאה.
drtali@ ,ד"ר טלי אלוני-רוזן, וטרינרית, תושבת כפר גנים

animal-clinic.co.il / 052-3910673
www.animal-clinic.co.il

טיפול יופי
האם הכלב זקוק לתספורת? האם יש צורך לגזור ציפורניים? וכל כמה זמן 
צריך לקלח את חיית המחמד? דר' טלי אלוני בטיפים בנושא טיפוח כלבים

"מצילות"
הדס בת 31 הייתה חייבת שמישהו יציל אותה מעצמה, 
אותה  ולהציל  טלפון  לה  להרים  רציתי  לפרקים 
בעצמי. היא עברה טראומה קשה בילדותה, ממנה לא 
וחיה  ילדותה  בבית  אימה  עם  גרה  היא  השתחררה  
חיים חסרי משמעות ותוכן  היא מנסה לקיים זוגיות 
המדיטציה,  לעולם  אותה  עמית שחושף  עם  מסויגת 
אך זו משתלטת עליה, מנתקת אותה מהסביבה  ואז 
אובדנית  מרדנית,  תיכון  תלמידת  תהילה,  מגיעה 
קרש  היא  תהילה  ולמעשה  אך  להציל  אמורה  הדס  אותה  וסוערת 
ומתירה את קשרי  בזכותה הדס מקבלת משמעות  ההצלה של הדס  
ומיד שלחתי  הטראומה  קראתי את הספר בנשימה עצורה בחופשה 
הודעה לסופרת, תמר לזר, הייתי חייבת להודות לה על החוויה יוצאת 

הדופן שחוויתי בעת קריאת הספר  
תמר לזר מתגוררת עם משפחתה במושב צופר שבערבה, ועם בן-זוגה 

ייסדה את ארט-האוס: בקתה מדברית ייחודית לכותבות ולכותבים  
הוצאת ארט-האוס, 216 עמ' 72 ₪

נערים כמוך
מאת  נוער  לבני  וסוחף  חדש  רומנטי  ספר 
פרסים  עטורת  סופרת  סטון,  ג'וליאנה 
זוכרים  הספרים  מהסוג  הוא  בינלאומיים, 
סיפורם  זהו  אחת.  בנשימה  וקוראים  לעד 
של נערה ונער שבורי-לב המאשימים עצמם 
באסון אישי הפוקד כל אחד מהם בנפרד. הוא 
טיפוסית  נערה  והיא  רוק  בלהקת  גיטריסט 
עצוב  בקיץ  נפגשים  הם  הגדול.  מהתפוח 
שיש  אהבה  סיפור  ביניהם  נרקם  הנורא,  הצער  ומתוך  אחד, 
עצמית.  וקבלה  סליחה  בטרם-עת,  בגרות  גורל,  שותפות  בו 

בקריאה רצופה אחת בכיתי, כאבתי, שמחתי ואהבתי.
פרס  של  לצעירים  הרומנטי  הספר  בפרס  זכה  כמוך  נערים 
של  הנבחרים  הספרים  עשרת  בין  ונמנה  היוקרתי    RITA

YALSA )אגודת הספריות האמריקאית בתחום ספרי נוער( 
הספר מיועד לבני נוער בני ,18-15 הוצאת "רימונים"

272 עמודים במחיר  88 ₪ 

המלצה לספר
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בנוסף ליחס חם, אישי ומקצועי אתם נהנים ממגוון שירותים רחב:
ˆ מומחים לרפואת ילדים ˆ מומחים לרפואת משפחה

ˆ מומחים לרפואת נשים ˆ הריון בליווי אישי ˆ שירותי אחיות תזונה ודיאטה
ˆ בדיקות מעבדה ˆ שירותי משרד

ˆ בית מרקחת סופרפארם בקניון מעניק שירות ללקוחות כללית
מרפאת גנים: קניון גנים רח' העצמאות 65 פ"ת טל' 03-9404200

ככה זה כשארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשבילכם, גם בפתח תקוה

לקוחות כללית בכפר גנים:
אתם כבר יודעים - צוות המרפאה הוא כבר מזמן 

חלק מהמשפחה

לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

w
w

w
.boxla.co.il
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התלמידים  וכל  החדשה  הלימודים  שנת  התחילה  הקיץ  בשלהי 
התכוננו לקראת החזרה לבית הספר  ביום הראשון, התלמידים 

ומי  שמות  הקריאה  המורה  במקומות   והתיישבו  הגיעו 
שהגיע ענה: "פה או כאן"  כמובן שג'קי ציפתה ממורתה 

שתדע שהיא נמצאת, כיוון שהיתה מפונקת וגאוותנית 
ג'קי  חזרה  הלימודים הראשון,  יום  אחרי שנגמר 
וביקשה מהמשרת האישי שלה  לביתה המפואר, 
כמובן  הוא  הבית   שיעורי  את  לה  להכין  פיליפ 
הסכים, אחרת אימה של ג'קי היתה מפטרת אותו 
כיוון שהרוויח  רצה לשמור על עבודתו,  ופיליפ 

בה הרבה כסף 
נכנסו  וחברותיה  ג'קי  השני,  הלימודים  ביום 
וראו בכיתה ילדה חדשה  החברות שוחחו ביניהן 
ואמרו: "הילדה החדשה הזו נראית חנונית ואפשר 
כלום   לנו  שיעשו  בלי  אותה  ולהעליב  להשפיל 

בואו נתחיל" 
את  וחברותיה  ג'קי  שאלו  הצהריים  בהפסקת 
מאיפה  את?  מי  שמך?  "מה  החדשה:  הילדה 
הילדה  כל כך מהר,  זאת  באת?"  משום שאמרו 
ג'קי  אמרה  ואז  אמרו   מה  הבינה  לא  החדשה 
לילדה החדשה: "את כל כך העלבת אותי כשלא 

וג'קי  חלף,  הזמן  צחקו   החברות  כל  חירשת?"  את  האם  ענית, 
וחברותיה המשיכו להשפיל ולהעליב את הילדה החדשה מול כל 

בית הספר 
לילדה  ניגשו  וחברותיה  ג'קי  הצהריים,  בהפסקת  הימים,  באחד 
החדשה כדי להשפיל אותה שוב פעם  מכיוון שהילדה החדשה 
את  השליכה  מהר,  לאכול  סיימה  היא  מגיעות,  אותן  ראתה 
הפסולת לפח והלכה לכיתתה  כשג'קי וחברותיה הגיעו לשולחן, 
הן לא הבינו לאן נעלמה הילדה החדשה וחזרו למקומן להמשיך 

לאכול 
באותו היום, הילדה החדשה אמרה לעצמה: "די, מספיק, זה לא 
יתכן שאהיה מושפלת ועצובה כל הזמן ואגיד להורי שהכל בסדר"  
כשנגמר יום הלימודים, היא חזרה לביתה הצנוע וכשהוריה שאלו 

אותה "איך היה היום? האם הכל בסדר?"  היא ענתה: "האמת, לא 
משהו  לא סיפרתי לכם, אבל לאורך הזמן בבית הספר חבורת 
זאת  שמרתי  עכשיו  עד  אותי   ומעליבות  משפילות  בנות 
בסוד"  הוריה ענו: "מתוקה, למה לא סיפרת לנו? זה כואב 
לנו כשאת סובלת ככה   מחר תדברי עם המנהל וכשתחזרי 
קמה  למחרת  אמר"   הוא  מה  לנו  ספרי  הביתה 
בוקר  ארוחת  אכלה  התארגה,  החדשה,  הילדה 
ויצאה לבית הספר  כשנכנסה ראתה את מר האני, 
בנות  חבורת  "יש  לו:  ואמרה  הספר,  בית  מנהל 
ומשפילות  מעליבות  הלימודים  שנת  שלאורך 
למצוא  ונלך  בואי  הן?  "מי  המנהל:  ענה  אותי"  
אותן עכשיו ואני אדאג לכך שיקבלו עונש חמור 

ביותר" 
המנהל והילדה החדשה חיפשו את ג'קי וחברותיה 
ומצחקקות  מפטפטות  כשהן  אותן  וכשמצאו 
בנימוס  מתנהגת  הן  שתמיד  כיוון  נדהם,  המנהל 
ובכבוד  המנהל ניגש אל הבנות ושאל אותן: "האם 
החדשה?"   הילדה  את  והעלבתן  השפלתן  אתן 
האמר:"  המנהל  פתאום"   מה  "לא,  ענו:  הבנות 
אני מבקש לומר את האמת"  הבנות ענו מפוחדות 
ורועדות: "כככככן המנהההל"  המנהל אמר: "זה 
חמור ביותר, גם השפלתן את הילדה החדשה וגם שיקרתן לי  אני 
מבקש שתתנצלו מיד בפני הילדה החדשה, ובנוסף תקבלו ריתוק 

של שעתיים, שעה על ההשפלות ושעה על כך ששיקרתן לי" 
הבנות ביקשו סליחה מהילדה החדשה : "אנחנו ממש מצטערות 
שהשפלנו והעלבנו אותך"  הילדה החדשה סלחה להן וענתה: "רק 

שתדעו שזה מאוד היה לא נעים איך שהתנהגתן אליי"  
החדשה  הילדה  לריתוק   נשארה  החבורה  הלימודים  יום  בסוף 
חזרה לביתה וסיפרה להוריה: "הבנות התנצלו בפניי  והן נמצאת 
בריתוק כעונש"  הוריה של הילדה החדשה שמחו שהכול הסתדר  
להציק  והבנות הפסיקו  בנועם,  הלימודים התנהלה  המשך שנת 

ולהטריד את הילדה החדשה 

מלכת בית הספר
• אביגיל שנקל, בית ספר דבורה עומר, כיתה ג'1

ביום הלימודים השני, 
ג'קי וחברותיה נכנסו 

וראו בכיתה ילדה 
חדשה. החברות שוחחו 

ביניהן ואמרו: "הילדה 
החדשה הזו נראית 

חנונית ואפשר להשפיל 
ולהעליב אותה בלי 

שיעשו לנו כלום. 
בואו נתחיל".

כתבים צעירים
ornitrbiv@gmai l .com לשליחת כתבות וסיפורים: 

תמונת מצב

מכביה בהדר בית הספר "הדר" ציין את שבוע הספורט 
בסימן משחקי המכבייה שיחולו בחודש יולי הקרוב בישראל. כל 
אחידה  תלבושת  תכננה  שונה,  מדינה  ייצגה  ספר  בבית  כיתה 
עידוד  ואביזרי  ייצגה  היא  אותה  למדינה  בהתאם  ומיוחדת 
באולם  צעדה  כיתה  כל  הפתיחה  בטקס  ויצירתיים.  תואמים 
מאפיינת,  מוזיקה   בליווי  ייצגה  אותה  המדינה  את  והציגה 
למדינה  הכיתה  של  קצרה  ומחווה  שירה  מסורתיים,  ריקודים 
בענפי  המכביה  משחקי  התקיימו  בהמשך  מייצגת.  היא  אותה 

הספורט השונים.
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הצעקה מול המראה

די!!! נמאס לי כבר מכל הביקורת העצמית שיש לי עליך  נמאס 
לי לכעוס עליך  לשפוט כל חלק בך  לעבור מדיאטה לדיאטה  
אני רוצה לקבל אותך כמו שאתה, גוף שלי  רוצה לאהוב אותך  

לאהוב את עצמי כבר עכשיו! 

כך  כשצעקתי  שם  היינו  במראה  והדמות  והקירות  אני  רק 
מעיניי   זלגו  ושחרור  כאב  תסכול,  של  ודמעות  צעקתי  מולי  
צעקתי והבית רעד  ואולי היה זה רק לבי שרעד בפחד שמהול 

בהתרגשות  הבנתי שמהיום אחוש אחרת  

13 שנים עברו מאז הצעקה הזו מול המראה הגדולה בבית אמי  
צעקה שמיד אחריה שיר חדש התחיל להתנגן כשלפתע מצאתי 
רווקה, חצי  24, עדיין  היית אז בת  את עצמי מתחילה לרקוד  
ילדה חצי אישה  כזו שתמיד ראתה את עצמה כגדולה מדי  יש 
שיגידו מלאה או שמנה מדי  יש שיגידו, "חבל    דווקא גבוהה 
ויפה, אם רק הייתה רזה   " אבל אני, אחרי שנים של דיאטות 
וביקורת עצמית ומהסביבה, אחרי שנים של חלום לרקוד וגוף 
רקדתי  לראשונה   רקדתי  ההם  בצהריים  לזוז,  מדי  שפוחד 
היום לא הפסקתי  ועד  ומאז  בחופשיות, בשמחה, בלי לחשוב, 

לרקוד ולהרקיד  לרקוד כתרפיה, מהלב ומהבטן  

מאותו היום גם לא עשיתי יותר דיאטות, ואת המחטבים ההדוקים 
והכואבים שאמי עודדה אותי ללבוש בשבתות ולקראת דייטים 

שונים, החלטתי להשאיר מאחור, בביתה 

ורגשות, לחוש אשמה  מאותו היום הפסקתי להסתיר ממתקים 
והכי חשוב- התחלתי  והבולטת מדי   נוכחותי הגדולה  אל מול 
התחלתי  פשוט  זאת?  עשיתי  איך  מצב   בכל  גופי  את  לאהוב 
לתרגל אהבה לגופי בכל יום ויום  הבנתי שאהבה זה לא רק רגש 
שלפתע נוצר  אהבה זה גם פעולות  אז התחלתי להכניס לחיי 

פעולות מגוונות של אהבה כלפי גופי, שהולידו גם רגש  רגש 
אמיתי וכן של רכות, חמלה, קבלה ואהבה שנולדה בי מיום ליום 
יחד עם הכרת תודה לגופי על כל מה שהוא  על הדרך ובלי כוונה 
 14 מאהבה   רזיתי  סבל   ובלי  דיאטה  ללא  לראשונה  רזיתי  גם 
קילו ב-3 וחצי חודשים של תרגול אהבה, חמלה והקשבה לגופי, 

לרגשותיו ולצרכיו הפיזיים והרגשיים 
שהוא,  כמו  לגופי  כן  ובחיבור  באהבה  ימיי  את  חיה  אני  מאז 
במידה 46  מדי כמה שנים )בעיקר שנה אחרי לידות או לפני 

לידות( כשיש לי צורך ממשי בכך,
אני גם מרזה מאהבה ובנחת, בלי להיות תלויה במשקל שאראה 
על הצג, בדיוק כפי שעשיתי בתחילת הדרך  איך עשיתי זאת? 
בעיקר  לכן   להעביר  שאשמח  ומגוונות  שונות  רבות,  בדרכים 

בשינוי גישה ותפיסה  בבחירה 
אם משהו ממה ששיתפתי נגע בך ומדגדג לך בבטן, את מוזמנת 
המעשיים,  הטיפים  כולל  המלא,  סיפורי  את  לקרוא  להמשיך 
בעמוד הפייסבוק שלי: עושה LIKE לגופי - לאהוב את גופך כמו 

שהוא ולהרזות מאהבה, או בכתבה שבאתר העיתון  
בערב  חמישי  ב-6.7.17,  אלינו  להצטרף  פשוט  מומלץ,  והכי 
במועדון הפאצ'ה בפ"ת, כדי לחוות ולחגוג בפועל את האפשרות 
להתחיל לקבל ולאהוב את גופך כמו שהוא. כבר עכשיו  ואפילו    
להרזות מאהבה, אם בזה רצונך  כל הטיפים שלי ייחשפו בערב 

הזה בשפע גדול  
לפרטים נוספים ראו מודעה בעמוד 33...

היא הייתה בחורה מלאה שרגילה לשמוע הערות על המראה החיצוני שלה. 
וכאילו לא די בביקורת של כולם, הפנתה גם היא כעס ותסכול על גופה. 

הסתירה ממתקים, לבשה מחטבים, מעולם לא רקדה. עד שיום אחד חלה 
נקודת מפנה בחייה והכול השתנה. חגית מוזס, מטפלת רגשית ומנחת 

סדנאות, בסיפור אמתי ונוגע ללב על ההחלטה לחיות בשלום עם גופה ועל 
הרזיה מאהבה

הצד שלה

חגית מוזס - תושבת השכונה. מטפלת רגשית ומנחת 
סדנאות. מלווה נשים ונערות לאהבת גופן בכל מצב, ולהרזיה 

מאהבה וללא דיאטה, אם יש להן צורך בכך.

חגית מוזס

כושר תזונה והעצמה לאימהות אחרי לידה

אפרת רוזמן עיני - B.Ed  בחינוך גופני ומאמנת כושר לאימהות 052-6427863
מיכל מסר בן שלום - דיאטנית קלינית RD ומדריכת אימהות 050-8460086

א חיזוק הגוף והתמקדות בבטן וריצפת אגן
א תזונה ודיאטה להורדת עודפי ההריון וצמצום היקפים

א שיח נשי מעצים על האתגרים שבהורות
א מפגש חברתי חוויתי לאם ולתינוק

כל מה שאת צריכה 
אחרי לידה!!

מתאמנת מזמינה אותך למפגש היכרות במתנהבמתנה
המפגש בתיאום מראש בטלפון: 052-6427863
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שמי שקד זילברמן, תלמיד כיתה ו' בבית הספר "אלימלך כנר"  
הספר  בבית  שיזמתי  מורה"  "אח-לה  פרויקט  על  לספר  רציתי 
מתוך רצון לחזק את הקשר בין שכבת הבוגרים לצעירים, וליצור 

תחושת שייכות ומשפחתיות 
עוזרת  אשר  קבוצה  ו'  משכבת  נוספים  תלמידים  עם  הקמתי 
לתלמידי כיתות א'-ב' בהכנת שיעורי בית ויוצרת אתם משחקים 
הקרוב  ילד  שכאשר  ראינו  וכיפית   נעימה  באווירה  לימודיים 
יחסית לגילם מלמד אותם, זוהי שיחה ב"גובה העיניים" וקל להם 

יותר להתחבר עם ה"אח-לה מורים" 
חשוב לציין שה"מורים" עושים הכול בהתנדבות ולא על חשבון 
שעות הלימודים, ומגיעים מרצונם וכך גם התלמידים  בתהליך 
הגיוס של התלמידים לפרויקט עברתי בין כל הכיתות, הסברתי 

את הכוונה ואת החשיבות וחילקתי אישורי הורים 
ההיענות הייתה מדהימה. גייסתי כ- 14 "מורים" וכ- 80 תלמידים 
משכבות א'-ב' שנשארים יחד יום בשבוע, לאחר שעות הלימודים 

בחרתי לקרוא לפרויקט בשם "אח-לה מוֵרה" כי "האחים הבוגרים", 
התלמידים מכיתות ו', הופכים ל"מורים" בזמן הפרויקט 

רוִני מכיתה א'2 אמרה לי בהתלהבות שהיא מחכה לימי שלישי, 
תורמים  שהם  מרגישים  חבריי  המפגשים   מתקיימים  שבהם 

ונתרמים בפעילות זו  
אני מקווה שיוזמה זו תמשיך גם אחרי שאעבור לחטיבה 

זו ההזדמנות להודות לסגנית המנהלת רחלי רוט, שהאמינה בי, לקחה 
את הפרויקט ברצינות, משקיעה בו, תומכת ועוזרת בהצלחתו 

פרויקט "אח-לה מורֵה" 
בבית הספר "אלימלך כנר"

תלמיד כיתה ו' בבית הספר אלימלך כנר חשב על רעיון 
מקסים איך לחזק את הקשר בין תלמידי א'-ב' לתלמידי 

שכבה ו'. פרויקט "אח-לה מורה" יצא לדרך ושמונים 
תלמידים צעירים נהנים ממורים מיוחדים במינם 

• ָשקֵד זִילְבֵרְּמַן

אנשים אוהבים גאדג'טים  כל מוצר חדש שיוצא לשוק מתקבל באהדה בקרב הקונים ברחבי 
העולם  וכך קרה גם עם ההוברבורד: מוצר, שמחירו מתחיל ב-500 ₪ ויכול להגיע אפילו עד 
 Ebay לעלות של 2,000 ₪, נקנה כמו לחמניות חמות בכל רחבי העולם  בסוף 2015 מסרה
שבמהלך חג ההודיה נמכרו הוברבורדים בקצב של שניים לדקה  ומאז זה רק הולך ותופס 
יכול לעזור להם להתנייד ממקום למקום בלי צורך בכל  תאוצה ציש אנשים שההוברבורד 
התהליך של לימודי נהיגה, הוצאת רשיון ואחזקת מכונית, אבל לרוב האנשים ההוברבורד 

משמש ללא יותר משעשוע נחמד להתעסק איתו – כזה שבעוד פחות משנה יישכח במחסן 
הרי ההוברבורד אמנם יכול לנסוע למרחקים ארוכים בלי צורך בטעינה מחדש, אבל מעטים 
האנשים שבאמת יגיעו עליו לתל אביב ובחזרה עם ולא עם כלי תחבורה אחרים וטובים יותר 

הוא  הוברבורד, תחשבו קודם כל למה  הילדים שלכם מבקשים מכם לקנות להם  לכן, אם 
ישמש אותם 

לא תמיד חייבים לקנות את הסוג הכי יקר, גדול ומעוצב, במיוחד אם יודעים שבעוד שבוע 
ילדיכם כבר ישתעממו וירצו גאדג'ט חדשני אחר )ויוצאים כאלו בכל שבוע(  ותמיד תזכרו: 

עדיף ללכת ברגל מאשר לתת למכונה לעשות את זה בשבילך 

נדמה שלאנשים היום כבר 
נמאס ללכת

בעולם שנמצא בהתחדשות טכנולוגית בלתי 
פוסקת, יוצאים לשוק לעיתים קרובות הרבה מוצרים 

טכנולוגיים שעונים על צורך ש...לא בטוח שהיה קיים. אתם 
בטח מזהים את ה'הוברבורד', המכהן הדומיננטי, זה לא נראה 

שהוא הולך להיעלם מפה בקרוב

• תומר יצחק, תלמיד כיתה ח' חט"ב "רשיש"

למי שעדיין לא 
מכיר, מה זה 

בכלל הוברבורד?
הוברבורד, משטח פלסטיק 
לצידו  גלגלים  שני  עם 
מעין  הסאגווי   של  החדש  הדור   –
שנותן  וקומפקטי  קטן  רכב  כלי 
נסיעה  לך  ומציע  להליכה  תחלופה 
עליו  עומדים   – חדשה  בצורה 
הוא  שלו  הרבים  החיישנים  ובזכות 
של  הקטנות  התזוזות  את  מזהה 
הגוף שלך וכך הוא זז לכיוון שאתה 
בשלל  מגיע  ההוברבורד  רוצה  
גדלים של גלגלים – כאשר כל גודל 
ממש  אחרת,  נסיעה  לסוג  מתאים 
קיים  גם  והוא   – קטנה  מכונית  כמו 
טכנולוגיות  ומכיל  שונים  בעיצובים 
תאורת  רמקול,  כמו  בתוכו  שונות 
לד, סוללה, בלוטות' ועוד  הוא יכול 
להחזיק אנשים עד למשקל של כ-100 
– 120 ק"ג, ויכול להגיע למהירות של 
בין 8 ל- 15 קמ"ש  כמובן שכמו בכל 
כלי רכב אחר יש אפשרות להיפצע 
מגן  לא  הוא  הרי  ההוברבורד,  עם 
תמיד  ולכן  צורה,  בשום  עליכם 
ומגנים לפני  חשוב לשים קסדה 

שיוצאים לנסיעה עליו 

המשך
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'עמנואלה – ניהול אורח חיים בריא וחטוב'לפרטים נוספים ולהרשמה: 
קבוצת פייסבוק סגורה לנשים "בריאה – זאת דרך חיים!" 052-5478136

הסדנא היא כלי משלים לכל בחורה שרוצה להיות יותר "בריאה"!
6 מפגשים, שעה וחצי כל מפגש, הלמידה מתבססת על מחקרים מדעיים.

ליווי ותמיכה גם לאחר הסדנא

בהדרכת עמנואלה בוגרת תואר ראשון בחינוך גופני מ"וינגייט" 
ומאמנת כושר ותזונה לנשים

ימי ראשון, החל מ-25/6/17 ׀ משעה 20:00 
במתנ"ס "עולמות"

רח' שולזינגר 10 כפ"ג פ"ת

יום ראשון, 18/6/17 ׀ בשעה 20:00
במתנ"ס "עולמות" 

רח' שולזינגר 10, כפ"ג פ"ת

"איך להפוך את עצמי
לאישה בריאה יותר"

ב העצמה אישית ב פעילות גופנית ב הרזיה

כרטיס
כניסה
₪ 20

תזונה וכושר...
הדרך אל האושר! 

סדנא עוצמתית הרצאה מיוחדת
"אישה בריאה"

מספר
המשתתפים

מוגבל!

דוכנים 
עם מוצרים

נשיים מפנקים
לגוף ולנפש

עמדת 
צילומי תדמית
וצילומי נשיות

הרצאה וסדנה
חווייתית, 

ייחודית
ויוצרת שינוי

קינוח 
בהגרלת

מתנות ובמסיבת
ריקוד חופשי
עם מוסיקה

בערב הזה תשאירי את ערמות הכבי�ה מאחור
ותפרגני לעצמ	 יציאה לזמ� נשי, מפנק ומהנה

בוקר שאחרי... תעמדי מול המראה, תחייכי לעצמ	 מלאת אנרגיות
ותצאי לדר	 חדשה... לקי� של יותר הנאה, 

קבלה ואהבה לגו� של	 כמו שהוא. כבר עכשיו. 

 
                                                                         

 
כנס סדנאתי של השראה וחוויה + מסיבת ריקודים משחררת לנשים ואימהות                                                                         

(במקום 89 ₪)עד ל-13.6 - 60 ₪ בלבדבאשראי מאובטח בהרשמה מוזלת מוקדמתכרטיס כניסה

מספר המקומות מוגבלהקדימו להירשם!

חגית מוזס. מטפלת רגשית ומנחת קבוצות  MA בתרפיה באומנויות,  תנועה, 
מצב  בכל  וגופן  עצמן  לאהבת  ונערות  נשים  מלווה  גופנפש.  וכלי  צחוק 
ולהרזיה מאהבה וללא דיאטה, אם יש להן צורך בכך. קליניקה בפתח תקווה.

עושה LIKE לגופי
בוחרות לחגוג  אהבה לגופנו בכל מצב!

עושה LIKE לגופי
בוחרות לחגוג  אהבה לגופנו בכל מצב!

בהנחיית: חגית מוזס, בשת"פ עם ועדת תרבות שכונת כפר גנים ג, פ"תבהנחיית: חגית מוזס, בשת"פ עם ועדת תרבות שכונת כפר גנים ג, פ"ת

במועדון הפאצ'ה פתח תקווה | חמישי בערב 6.7.17
 19:45 כיבוד ודוכנים. 20:30 תחילת הסדנה ואחריה המסיבה

לפרטים וקישור להרשמה
שלחו הודעה ל: 052-4557102 חגית
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ז'אן דניאלסהום סטייל

שמדברים על דירות קבלן מתייחסים בדרך כלל לתכנון סטנדרטי, 
אורחים,  שירותי  אוכל(  ופינת  מטבח,  )סלון,  ציבורי  חלל  של 
מספר חדרי שינה וחדרי רחצה  למעלה מ-90% מהקונים עושים 
בדירה שינויים, מי יותר ומי פחות  התכנון והסטנדרט הקבלני 
משתנה מאזור לאזור ומעיר לעיר, והסטנדרט בשכונת כפר גנים 
אינו רע כלל וכלל!  יחד עם זאת, חשוב לתכנן ולחלק את החלל  
בהתאם לצרכים ולהרגלים של המשפחה הספציפית שלכם, שכן 
אותה דירת חמישה חדרים המתאימה למשפחה מסורתית עם שני 
ילדים תהייה שונה מהדירה של המשפחה חילונית עם שלושה 

ילדים וכלב או ממשפחה בה מנהלים עסק עצמאי מהבית 
ברור צרכים: 

המשפחה,  צרכי  מהם  מבררת  לברר  חשוב  הדירה  תכנון  לפני 
אירוח  חלל  חשוב  האם  רחצה,  חדרי  מספר  שינה,  חדרי  מספר 
אליהם  להתייחס  שיש  מיוחדים  תחביבים  אחסון,  הרבה  רחב, 

בתכנון, צרכים מיוחדים כגון מפתחים רחבים וכדומה 
אופציות: 

לאחר שהגדרנו את הצרכים, אני "משחקת" עם התכנית, מורידה, 
לתכנון  אופציות  מספר  מציגה  ולבסוף  קירות,  ומזיזה  מוסיפה 
כך  המומלץ  הרהיטים  סידור  גם  מופיע  בכל תכנית  הבית   של 
שהמשפחה תוכל להבין את הפרופורציות והגדלים האמיתיים של 

החדר לאחר שיאוכלס ברהיטים 

יכולים לקבל  לאחר שהלקוחות ראו והשוו מספר אופציות הם 
שלב  הוא  התכנון  שלב  עבורם  ונכונה  מתאימה  שהכי  החלטה 
מאוד חשוב וכדאי להתעכב עליו לשקול את כל השיקולים ולקבל 

החלטה מודעת 
הקדימו לתכנן את החלל בשלב מוקדם ככל שניתן, ועדיף עוד 
לפני שנבנתה הקומה שלכם, כך  הקבלן לא יחייב או יחייב פחות 

עבור כל השינויים  
נקודות חשמל: 

נקודות חשמל יש לפזר לפי צורך, אין משמעות לריבוי נקודות 
חשמל אם אינן מתוכננות בצורה  נכונה  יש לתכנן את הרהיטים 
ובהתאם לתכנן נקודות חשמל  תכנון מוקדם של נקודות החשמל 
המיטה  ליד  שיהיו  שקעים  הקבלן,  מול  עלויות  להוזיל  יכול 
בגובה מתאים, שנקודת הטלוויזיה תהיה על הקיר שאתם באמת 

מתכננים לתלות עליו טלוויזיה ולא בקיר ממול ועוד 
לצרכים  הסטנדרטית  הקבלן  דירת  את  להתאים  נסו  לסיכום, 
ולהרגלים שלכם על ידי תכנון מוקדם, זה גם ישפר משמעותית 

את המראה של הדירה וגם יוזיל עלויות מול הקבלן 

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

דירת קבלן, לא מילה גסה
קניתם דירה חדשה מקבלן? מזל טוב! זה בדיוק הזמן להציץ שוב 
בתכניות ולהתאימם לצורכי המשפחה. "שינויי דיירים" מתאימים 

את הסטנדרט לנוחיות

בואו לקבל הדרכה אישית וליווי צמוד בתהליך ייעוץ שינה
שבסופו אתם וילדיכם תישנו כמו תינוקות...

'שרית בציר יועצת שינה - פשוט לישון'  התקשרו: שרית 052-6283780 

עוברים לילות לבנים? מרגישים אבודים?
חושבים שלא לישון בלילה זהו חלק בלתי נפרד מגידול ילדים?

ממש לא!
כבר מגיל 5 חודשים תינוקות מסוגלים לישון לילות רצופים.

הקניית הרגלי שינה טובים הינה מתנה לכל החיים.

ושיהיה לילה שקט...

,�אוהבי
 אורלי, מעוז, ברק ודניאל

 

מאחלים לך את כל הטוב שבעולם 
ושתמשיך להיות כמו שאתה, 
בעל מקסים ואבא למופת. 

יו� הולדת שמח! יו� הולדת שמח! 
לשלום עטר האהובלשלום עטר האהוב

 

לשלום עטר היקר!
ליום הולדתך!המון מזל טוב 

בהערכה ואהבה רבה
ועיתון כפר גנים.וועד וועדת תרבות כפר גנים ג'  

 

לשלום עטר היקר!
ליום הולדתך!המון מזל טוב 

בהערכה ואהבה רבה
ועיתון כפר גנים.וועד וועדת תרבות כפר גנים ג'  
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איפור קבוע 
בשיטת השיערה

לגבות יפות וטבעיות!

שמי דנה גינת
מורה ומומחית באיפור קבוע בשיטת השיערה

מיקרובליידינג | פודרה למעלה מ-10 שנים
מזמינה אותך לייעוץ חינם להדמיית הגבה

חייגי עכשיו! 050-4-30-90-53

פוחדת לעשות איפור קבוע
חוששת ממראה לא טבעי? מכאב?

יש לך איפור קבוע ישן ודהוי?

dana ginat - הכנסו לפייסבוק      מאסטרית לאישור קבוע

איפור קבוע ׀ גבות ׀ מילוי ותיחום שפתיים ׀ אייליינר 
׀ הבהרת  ׀ טיפול בצלקות  ׀ אקנה  ׀ טיפולי פנים 
מתקדם במיכשור  בקמטים  טיפול  ׀  כתמים 

 

להקרנת הסרט "לאהוב את סופיה"
ולהרצאה ושיחה עם הבמאי אוהד יתח

התכנסות וכיבוד קל החל משעה 20:30
תחילת ההקרנה 21:00

 

בשיתוף עם ועדת תרבות כפר גנים ג'

סיפורה המצמרר של סופיה, עולה חדשה וזמרת רוק כריזמטית, 
שהתדרדרה לסמים וזנות.

מפגש מקרי עם הבמאי והמפיק אוהד יתח מוביל אותם למסע 
משותף לתוך המקומות האפלים והאינטימיים של עולמה... עד 

להפיכתה לשחקנית קולנוע.

- הזמנה -

ביום שלישי, 18 ביולי 2017
במתנ"ס עולמות, רח' שולזינגר 10 כפר גנים

 

הסרט זוכה 

פרס הביכורים 

והעריכה בפסטיבל דוק 

אביב 2010

וזוכה 8 פרסים 

בינלאומיים

ההשתתפות כרוכה בתשלום של 15 ₪ במזכירות המתנ"ס
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להיכנס  לתלמידים  מציעה  היא  לכיתה   מגיעה  חדשה  מורה 
ומי  השני,  נגד  אחד  ישחקו  הם  מדומה   מציאות  למשחק של 
האמיתיים   בחיים  רצה  שתמיד  משהו  יקבל  במשחק  שיזכה 
התלמידים מקבלים את הצעתה, מרכיבים את משקפי האי-פליי 
ולובשים כפפות חישה, נכנסים למשחק דרך אייפד ומתחילים 
הולכת  המשחקית  המציאות  כי  מגלים  הם  מהרה  עד  לשחק  
ומשפיעה על היחסים ביניהם ומדרדרת אותם, וכי מה שקורה 
במשחק עצמו משפיע על חייהם האמיתיים  המשחק, מסתבר, 

גובה מחיר יקר מדי 

זוהי עלילת ספרה התשיעי של דנה אבירם, "המשחק", שיצא 
ומתוודה  מודה  אני  כחודש   לפני  רימונים  בהוצאת  לאור 
שלא יכולתי להניחו מידיי  הוא אחר, מפתיע ומלא בתובנות 
מרתקות על המציאות שבה אנו פועלים ועל הקיצוניות שאליה 

אפשר להידרדר ברגע שמישהו אחר אוחז במצפן שלנו   

אבירם, 45, נשואה+3, שימשה בעבר כעובדת סוציאלית  במשך 
שנים רבות עבדה עם ילדים ונוער בסיכון, ובמשך שבע שנים 
מעשיהו  בכלא  שיקומית-טיפולית  סוציאלית  בעבודה  עסקה 
עם אסירים עברייני מין  היא גרה במודיעין, ילידת חיפה, אך 
מעבירה הרצאות בכל הארץ והתארחה כמעט בכל בתי הספר 

בפתח תקווה  

ברכות על הספר החדש. גם ספר הזה, כרוב ספרייך, עוסק 
בנושא סכנות ברשת.

מעבר  אבל  הגיימינג,  לעולם  בהתמכרות  עוסק  הספר  "כן, 
למחשב, הוא מדבר על מציאות מדומה ורבודה, על המניפולציות 
שמופעלות עלינו, שאנו חשופים אליהן כל הזמן דרך פרסומות, 
יוטיוב וכו'  עד היום כתבתי ספרי פרוזה על בעיות של נוער, 
ז'אנר של ספרות בעיה  הגיבור מתמודד עם בעיה כלשהי, יש 
עוסק  לא  שהוא  בכך  שונה  הזה  הספר  פתרון   ובסוף  סיבוך 
בבעיה ספציפית, אלא בסיפור על חבורת בני נוער שמתמודדים 
בעולם שבו הכללים לא ברורים  אין בעיית התמודדות ברשת, 

אלא התמודדות עם מצב ויצירת מצבים חדשים  

במבוך'  'הרץ  'מפוצלים',  כמו  ספרים  עם  מתכתב  הספר 
ו'משחקי רעב' - ז'אנר שבו הילדים מתמודדים עם מצב שבו 
שהמציאות  בעוד  ממנו  להיחלץ  ומנסים  ברורים  לא  הכללים 
הזו הולכת ומסתבכת ויוצאת משליטה  אין מבוגרים בסביבה 
והילדים נמצאים בסוג של ניסוי במציאות שאינה ברורה להם " 

כמה זמן לוקח לכתוב ספר כזה? 
"הספר נכתב כבר לפני כמה שנים, אך לא יצא לאור  כתבתי 

שני ספרים לפני שחזרתי אליו "  

מתי התחלת לכתוב ומתי יצא ספרך הראשון?
הסוהר,  בתי  בשירות  אז  עבדתי    36 בגיל  לכתוב  "התחלתי 
ולאחר מפגש עם אסיר שסיפר על המצוקה של בתו בעקבות 
מאסרו, החלטתי לכתוב על ילדה שאביה נכנס לכלא  שלחתי 
את כתב היד ליונה טפר, היא אהבה, אבל התברר שכבר קיים 
ספר כזה  הסיפור לא יצא בסוף, אבל הוא נוכח בהרצאות שלי  
זו הפעם הראשונה שגיליתי את הכישרון כתיבה שלי  הייתי 
מחוברת  בכתיבה,  התנסתה  לא  שמעולם  סוציאלית  עובדת 
הילדים מהצד של המטפל  שמעתי מצוקות של  לעולמם של 
החוצה  יצא  הכול   - לכתוב  וכשהתחלתי  שנים,  במשך  ילדים 

די מהר 

"הספר הראשון שיצא לאור הוא 'הסוד של גיל', שמטפל בנושא 
לקויות למידה  לפני עשר שנים הנושא לא היה כל כך מוכר 
כמו היום  אני עצמי לקוית למידה ולא הייתי מודעת לכך במשך 
כל השנים  וכך, עם האוכל בא התיאבון, גיליתי שאני אוהבת 
לכתוב והתגובות היו טובות  בשנים הראשונות כתבתי שלושה 
ספרים במקביל  היו לי המון דברים להגיד והרבה התרגשות  
ברגע שהתחלתי להעביר הרצאות לילדים, הם החלו לספר לי 
על הקשיים שלהם וכבר נחשפתי לתחום נוסף שרציתי לכתוב 

עליו  היום מפלס היצירתיות ירד, אני יותר מחושבת " 

זהירים ברשת
לפני ארבע שנים עזבה אבירם את השב"ס והקימה את חברת 
"זהירים ברשת" שעניינה הרצאות והצגות על סכנות הרשת  
כיום מעסיקה החברה חמש נשות מקצוע – שחקניות, מנחות 
רחבי  בכל  פעילויות  ומעבירות  מרצות  הן  ומרצות   קבוצות 
הארץ, שמטרתן להפחית את נושא פגיעות ברשת ולתת כלים 
למורים  וכן  י"ב,  עד  ב'  בכיתות  ונערים  לילדים  משמעותיים 
ולאנשי חינוך  בשנה שעברה בלבד פגש צוות "זהירים ברשת" 

כ-20 אלף תלמידים  

סדרת הספרים "גולשים", העוסקת בסכנות הרשת, כוללת את 
לאחר  ברשת"   ו"כוכב  "פייסבוקס"  ברשת",  "טורף  הספרים 
שעברה להוצאת רימונים, יצאו גם הספרים "סלפי אחד יותר 

מדי", "גיימאובר" וכעת "המשחק"   

איך הגעת לנושא סכנות ברשת?
הפגיעה  את  שהחל  מין  עבריין  פגשתי  סוציאלית,  "כעובדת 
בילדים דרך הרשת  מדובר בתקופה שבה היו חדרי צ'טים ולא 
ודובב  בצ'ט  ילדים  הוא פנה אל  לכולם   ניידים  היו טלפונים 
אותם לפגוש אותו  הרגשתי שאני חייבת לכתוב על כך  כתבתי 
על ילדה שחושבת שהיא מכירה ילד ברשת, אך מדובר בעצם 

היא עובדת סוציאלית שעבדה עם נוער בסיכון ועם עברייני מין. בגיל 
הראשון  ספרה  את  לכתוב  החלה  אסיר,  עם  מפגש  בעקבות   ,36
וגילתה שהיא אוהבת לכתוב. בזה אחר זה החלו ספריה לצאת לאור, 
כל אחד מהם עוסק בבעיה המטרידה בני נוער, בעיקר נושא הסכנות 
ברשת. פדופילים בחדרי צ'טים, פריצה לעמודי פייסבוק וסלפי חושפני 
שנשלח לכל בית הספר. לרגל צאת ספרה החדש "המשחק", העוסק 
ראיון עם   – ולכבוד שבוע הספר  לגיימינג,  בבעיית ההתמכרות 
הישראלית  הגרסה  את  לנו  שמביאה  אבירם,  דנה  הסופרת 

ל"משחקי הרעב" 

אורית צמח

זה לא משחק, זה גיימינג

מדור ספרות

המשך בעמוד 38 <
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• הסרת שיער לצמיתות • לק ובנייה בג‘ל • איפור קבוע בכל השיטות
• ציורי גוף באיפור קבוע • מניקור • בניית ציפורניים • פדיקור רפואי

• הרמת ריסים בשיטה הטבעית • שעווה • עיצוב גבות

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

ייעוץ חינם

*ההטבות בתוקף עד ה- 30.6.17 *בתיאום מראש

יתרונות:
תוצאות אופטימליות בכל שלבי הטיפול

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

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

א
א
א
א
א

רק ב-

פטרת/חודרנית
/יבלות

₪ 80

פדיקור
רפואי

בשיטת 
המיקרו דיילינג
היישר מאירופה

במחיר
מיוחד!

איפור קבוע

רק ב-

בהצגת
 מודעה זו

בנייה בג'ל

₪ 200
ה1+1

נ
ת

מ

הסרת שיער

איזור + איזור נוסף 
מתנה
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מתמחה בניהול והובלה של עסקאות במקרקעין 
ייעוץ וליווי בנושא מיסוי מקרקעין

ברשת",  "טורף  זה,  ספר  מוסווה   מין  בעבריין 
הכתיבה  את  פתח  הוא  בחיי   המפנה  את  הביא 
שלי למה שקורה בעולם האינטרנט  הספר מיועד 
לילדים בכיתות ד', אך קוראים אותו גם ילדים 

גדולים יותר "

הספר "סלפי אחד יותר מדי" מאוד רלוונטי 
לנוער היום, מה התגובות שקיבלת?  

"סלפי אחד יותר מדי" נכלל במומלצים למצעד 
כספר  נבחר  וגם  החינוך  משרד  של  הספרים 
ילדי ישראל  במרכז העלילה  ביותר על  האהוב 
בילד  בכיתה, מתאהבת  חדשה  ז',  בכיתה  נערה 
הוא  לאהבתה  כהוכחה  בשנתיים   ממנה  שגדול 
שלה   חושפנית  תמונה  לו  תשלח  שהיא  מבקש 
היא שולחת לו ומגלה למחרת שהתמונה נשלחה 
כמעט לכל תלמידי בית הספר והפכה לוויראלית  
עם  מתמודדת  לבסוף  אך  מהבית  בורחת  היא 

המצב אליו נקלעה  

"כתבתי את הספר לבנות כיתה ז', אך אני מגלה שקוראות אותו 
גם ילדות בכיתה ד'  מגיבים אליו מאוד חזק  לפעמים הבנות 
פותח  זה  עליי   וגם  הנער  על  ולפעמים  הגיבורה  על  כועסות 
נושאים כמו לחץ חברתי, קשיי תקשורת עם הורים, פרטיות 
ברשת, פרסום, חברות  למשל, מה קורה לי כחברה כשחברתי 
כי  לבד  נשארה  בסיפור  הילדה  עושה?  אני  מה  מסתבכת, 
חברותיה עזבו אותה  לספר יש כמובן מסר חינוכי: אין פרטיות 
ברשת  לא לסמוך על אף אחד  הילדה שזה קרה לה הייתה מין 
חנונית  כזאת שרחוקה מדברים כאלה  ברגע אחד של טעות 
בשיקול הדעת, זה יכול לקרות לכל אחד  בני הנוער מחפשים 

את המסרים האלה, אך בדרך עקיפה ולא ישירות ממבוגרים "

בעקבות הספר את ודאי שומעת הרבה סיפורים אישיים 
מבני נוער.

"כן, בעקבות ההרצאות אני נחשפת להרבה סיפורים אישיים  
גם  לי  לפעמים מספרים  על חרם שעברו   לי  ילדות מספרות 
דברים טובים  הספר פותח את הלב  בסוף כל הרצאה יש שורה 
בנות  ליועצת   מעבירה  אני  חלק  בתור   שעומדים  ילדים  של 

ביקשו ממני לדבר על אובדנות  הסיפורים לא פשוטים "

איך ההורים מגיבים?
"אנחנו מעבירות פעילויות משותפות להורים ולילדים  הורים 
מאוד משתפים, שואלים, מתקשרים, מתלבטים אם לתת לילד 
טלפון או לא  הנושא כל כך כבד, אנחנו כאילו מדברים עליו 
אך לא באמת  להורים יש הרבה רגשות אשם בנושא  בכל פעם 

חוקרת   שואלת,  אני  חדש  ספר  כותבת  שאני 
לראיין  התחלתי  ברשת  הגיימינג  בנושא  למשל 
שהילד  לי  לספר  החלו  טובות  חברות  אנשים  
שלהן לא אוכל, לא ישן בלילה, רק רוצה לשחק 
כל הזמן, וכך נכנסתי לנושא  בעיית ההתמודדות 
חדשה  חברתית  התמודדות  של  סוג  היא  ברשת 

שאני נוגעת בה " 

הנוער  נחשף  שאליהן  לסכנות  ייחודי  מה 
ברשת לעומת סכנות אחרות?

"זו תופעה חברתית חדשה שאין לנו ממי ללמוד 
הבעיה  עם  שמתמודד  ראשון  דור  אנחנו  עליה  
הזמן  כל  הטכנולוגיים  החידושים  גם  הזאת  
שאנחנו  דברים  עם  להתמודד  אותנו  מכריחים 
מחשב  משחקי  יש  הרבה   עליהם  יודעים  לא 
אלימים  הילד משחק, זה בסדר, או לא בסדר? יש 
הרבה חוסר אונים  אין מי שקובע את הכללים  
אנחנו נמצאים בתקופת ביניים  יש פסקי דין חדשים, למשל 
האלה  הנושאים  כל  תמונות,  פרסום  הרע,  לשון  הוצאת  על 
מתפתחים גם מבחינה משפטית  קודם באה הטכנולוגיה ואחר 

כך התגובה החברתית " 

איך את נוהגת בנושא כאימא?
אינסטגרם,  בוואטסאפ,  הוא  הנוער  של  השימוש  עיקר  "היום 
סנאפצ'ט  בעיקר העיסוק בתמונות ובסרטונים  לבתי עד כיתה 
ו' לא הסכמתי אינסטגרם  סנאפצ'ט אני עדיין לא מסכימה לה 
)היא בכיתה ו'(  לדעתי, עד כיתה ו' אין מה לדבר בכלל  ואחר 

כך צריך להיות במעקב 

אנחנו שומעים הרבה בחדשות על בריונות ברשת. האם 
תוכלי לתת טיפים להורים איך לסייע לילדיהם להתגונן 

מפניה?
הספר  בבית  הילדים   עם  לדבר  הזמן  כל  צריכים  "ההורים 
היסודי יש לעבור ממש על התכנים, לבדוק את הטלפונים של 
כיתתיות  פעילויות  לעשות  צריכה  החינוך  מערכת  הילדים  
בנושא  אם קרה מקרה, לא לקחת לילד את הטלפון, אבל כן 
להרים טלפון לילד שפגע ברשת  מצד שני, צריך להבין שזה 
גם חלק מהטבילה המודרנית ולהמשיך לחנך כמו כל דבר אחר  
אנחנו דור פורץ דרך טכנולוגית, עלינו להתאים את הנורמות 

החברתיות למצב "

אז כדי לקבוע כללים ולהעביר מסרים, כדאי קודם להכיר את 
המשחק ולהבין את המציאות החברתית שבה ילדינו משחקים  

גיימרים בעל כורחם 

 < המשך מעמוד 36
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03-9342407 03-9344944 ,32

03-9342604 03-9342604 

ייעו� מקצועי בבית הלקוח
צרי� פתרו מקצועי למיזוג אוויר?

מחפש מתקי איכותי?
תכירו את המקצועני� שלנו
מחלקה מיוחדת להתקנות
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טל לביא סטייל והעיר הגדולה 

חודש יוני מבשר את תחילת עונת נשפי הסיום של התיכונים. בשנים האחרונות 
הנשפים הושפעו רבות מהנשפים הנהוגים בארצות הברית ושמלות הנשף בהתאמה. 

הסטייליסטית טל לביא מציגה את המדריך ללוק המנצח לנשפי הקיץ

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

האלטרנטיבה 
האוברול, חלופה ראויה לשמלת הערב  בלוק הערב הוא מגיע עם טוויסט 

אופנתי, כדוגמת מחשופים מעניינים או בשילוב טרנד הוולאנים   אוברולים 
 ."H & M" מעניינים תמצאו ב"גליתה" וב

ורוד זה השחור החדש
בצבע החם של העונה בגווני הוורוד 

והפודרה מגיע גם בשמלות ערב  
במגוון רחב של בדים ומרקמים 

כדוגמת פליסה ובדים משולבי פייטים  
שמלות ורודות ומרשימות תמצאו 

 "twenty four seven " ב"מנגו" וב

"עם ולהרגיש בלי"
למי שלא מוצאת את עצמה בשמלות ארוכות 

סטייל "השטיח האדום", יכולה לגנוב את 
ההצגה גם עם שמלה קצרה ושיקית ב"זארה" 

וב"גליתה" שם המשחק לשמלות הקצרות הוא 
המחשופים    

מטאל
למי שממש רוצה 

להתבלט, אין כמו צבעים 
מטאליים כדי לעשות 

זאת  הם לגמרי באופנה 
והשילוב שלהם בשמלות 

ערב, בייחוד ארוכות, 
משדרג את ההופעה ונותן 

לוק הוליוודי קלאסי  
ב"עדיקה" יש בדיוק את 

הלוק הזה  

הקלאסיקה
שמלת ערב ארוכה בצבע שחור, מאריכה את הצללית של הגוף  לרשת "קסטרו", יש את השמלה שעונה 

לכל הטרנדים הבוערים של הקיץ- שמלה מחמיאה בעלת מחשוף קולר, שסע ברגל וגב חשוף  

מלכת הנשף
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גן לאומי ממשית

חוגגים חמישים

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

ירושלים חוגגת חמישים שנות שחרור, הגולן חוגג חמישים שנות 
התיישבות, ואלו סיבות מספיק טובות לצאת לטיול. רגע לפני שהחופש 

הגדול יפציע בחיינו, ואתרי הבילוי יהפכו לעמוסים יולי לביא ממליצה 
על מקומות שאסור לפספס

ירושלים

בעיר   -  '2017 האור  'פסטיבל 
שנה   50 החוגגת  העתיקה 
החודש.  בסוף  יחל  לשחרורה, 
והמרתק  הגדול  הבינלאומי  אירוע 
שהכניסה  האור,  אמנות  בתחום 
המיצגים  עשרות  חופשית!  אליו 
את  מזמינים  האינטראקטיביים 
האור,  רמת  על  להשפיע  הקהל 
הפסטיבל  המיצג   ונראות  התצוגה 
ארוך  אחד  מסלול  לראשונה  יציג 
ועשיר כך שהקהל יוכל ליהנות מכל 
להחמיץ  מבלי  המוארים  המיצגים 

דבר 

"לגעת ברגע"- בגן הארכיאולוגי 
היהודי,  ברובע  דוידסון  מרכז 
את  המתארת  תערוכה  מתקיימת 
מנעד  דרך  הכותל  בו שוחרר  הרגע 
רחב של קהלים - מבני דור שחרור 
לאלה  הרגע,  את  שחוו  ירושלים 
ועד  ההירואי  הסיפור  על  שגדלו 

לדור הצעיר ממש 

ללוחמי  מחודש  הנצחה  אתר 
הקארדו  בין   - תש"ח  קרבות 
תחת  החולף  החורבה  כנסת  לבית 
לאחרונה  שהתגלתה  ביזנטית  קשת 
חדש  תיירותי  הסברה  מרכז  נפתח 
ארכיאולוגיים  פריטים  מוצגים  בו 
הרובע  ברחבי  ונחפרו  שנמצאו 

היהודי 

צפון

ה-50  שנת  חגיגות  במסגרת 
בגולן,  ההתיישבות  לחידוש 
מזמינה  גולן  האזורית  המועצה 
המשלבים  למסלולים  המבקרים  את 
של  המרענן  בטבע  והנאה  טיול  מים, 
מסלול מעיין כנף, כולל שלוש  הגולן  
המעיין  מי  את  האוגרות  בריכות 
עליון  זוויתן  בנחל  עתיק,  כנסת  ובית 
)מסלול מעגלי( - אחד הנחלים היפים 
בשמורת  או  בגולן,  ביותר  והמגוונים 
להקות  המארחת  פאחם  עינות  הטבע 
ונובעים בה מעיינות  וחזירי בר  תנים 

שופעים במים 

ב-9/6/17  יתקיים   - איכרים  שוק 
אמיר  בצומת  ווטס  התיירות  במתחם 
יוכלו  בו  עשיר  איכרים  שוק  מתקיים 
לטעום ולרכוש מתנובת הגולן: פירות, 
זית,  שמן  אורגנית,  תוצרת  ירקות, 
דבש,  ריבות,  יינות,  עיזים,  גבינות 
קוסמטיקה   ומוצרי  תבלינים  עוגיות, 
הופעה  תשלום  ללא  תתקיים  בנוסף 
פינות  כגון  ופעילויות  מוסיקלית 

יצירה, קיר טיפוס ואומגה 

בתחילת   - היין"  "בשביל  פסטיבל 
הגולן  הגליל,  ברחבי  יתקיים  החודש 
והעמקים פסטיבל לחובבי היין הכוללת 
תכנית אירועים עשירה: סיורים ביקבים, 
טעימות יין, כנס מקצועי וטיולים בטבע 

הצפוני - אז נשתה לחיים!!!

"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:
אוהבים כל כך
הספרלינגים 

לדוד צבי 
האחיין והבן דוד

הכי יצירתי ומתוק שיש!

לדוד צבי 
האחיין והבן דוד

הכי יצירתי ומתוק שיש!

שפע ברכות ואיחולים
ליום הולדתך ה-8

תמשיך להיות ילד מקסים ומיוחד

שפע ברכות ואיחולים
ליום הולדתך ה-8

תמשיך להיות ילד מקסים ומיוחד
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.�מטרת הקור�: הקור� מקנה שליטה בנושאי הבחינה לקבלת רישיו� תיוו� במקרקעי

הנושאי
 הנלמדי
 בקור�:
• חוק המתווכים במקרקעין  • חוק הגנת הצרכן • חוק החוזים • חוק המקרקעין
• חוק המכר •  חוק הגנת הדייר •  חוק תכנון והבנייה  •  חוק מס שבח מקרקעין

• עונשין, רישוי עסקים, מקרקעי ישראל, הוצאה לפועל וחוק שמאי מקרקעין
• פסקי דין רלוונטים • דיון בסוגיות חשובות ותרגול שאלות מן הבחינה

ב�"ד

מועדי המפגשי�: 
יו� ד' 21/06/17,  יו� א' 25/06/17,  יו� ד' 28/6/17, יו� א' 02/07/17, 

יו� א' 09/07/17, יו� א' 16/07/17  
הקור� יתקיי� בי� השעות 17:00-21:00 

מיקו� הקור�: משרד ראשי רי/מקס "עוצמה" – רח' השחם 18,קרית מטלון (קומה א') פ"ת

הערה חשובה:
הגשה לבחינה מותנית בהרשמה מראש: דר� האתר "רש� המתווכי�"

ההרשמה תפתח ב 17/5/17 ותי�גר ב 17/6/17

powerעוצמהעוצמה
קור� הכנה 

 21/6/17 למבח	 המתווכי
קור� ערב

ר ו א  0 5 4 - 6 7 2 2 2 2 5 :  י ט ר פ ל

מבח	 המתווכי יתקיי ב-17/07/17  בבנייני האומה בירושלי

112 מטר, קומה 4 מתוך 6, נוף פתוח לכוון מערב מהמרפסת שמש סוכה, 2 כ"א, מעלית, חניה, ממ"ד, 
הדירה ממוזגת בכל החדרים, סלון ענק פתוח למטבח, מטבח מודרני גדול ומעוצב 
עם הרבה מקומות אחסון, דלתות מעוצבות, הבית מתאים למגורים ולמשקיעים, 

יציאה מהירה מהשכונה, בקרבת בתי כנסת, מוסדות חינוך וגנים ציבוריים,

 
חפשו 

אותנו ב-                                  

shay.nechasim@gmail.com

"S נכסים" המפתח לבית החדש שלך נמצא כאן !

לפרטים נוספים וביקור בנכס חייגו עכשיו! שי שטרית ממומחה הנדל"ן שלך 
052-6025222

אל תפספסו את ההזדמנות בואו לראות דירת נדירה!

למכירה בבלעדיות!  עם רשיוןסוכני נדל"ן דרושים 

באהרון מסקין 9, דירת 4 חדרים מדהימה! 
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קארין אהרוןצרכנות

החדשים לקיץ של מאמי קר
קרם הגנה SPF 30 רולאון - מוצר חדש ובלעדי.

קרם ההגנה המיועד להגנה על עורם העדין של תינוקות 
מסננים  מכיל  הקרם  המזיקה.  השמש  מקרינת  וילדים 
על  לשימוש  יותר  כבטוחים  הידועים  בלבד,  מינרלים 
צמחיים  מרכיבים  עשוי  הקרם  וילדים.  תינוקות 
אבוקדו  חוחובה,  שמני  ומכיל  עדינים  ומינרלים 
וזרעי ענבים להזנת ושמירת לחות העור, אינו מכיל 

פראבנים ושמנים מינרליים.
מחיר מומלץ: 69.90 ₪

מפני  להגנה   - ציטרונלה  תערובת 
יתושים.

צמחיים  שמנים  עשויה  התערובת 
וארומטיים עדינים ומזינים: ציטרונלה, 
הוכח  ועוד.  ציפורן  מנטה,  גרניום, 
בתנאים  יעלים  הציטרונלה  ששמני 
יתר  בתכיפות  למרוח  וניתן  מסויימים 
הדברה  בחומרי  להשתמש  מאשר 
.  שמן הציטרונלה מגיע ברול  כימיים 

און למריחה נוחה על הגוף ובמתז.
מחיר: 34.90 ₪              

דומינוס מיני-משפחתיות 
Click & Collect

דומינו'ס פיצה, רשת המשלוחים המובילה 
בישראל, משיקה מוצרים חדשים 

ואטרקטיביים לרכישה בסניפים בלבד- שלוש 
 Click & .פיצות מיני משפחתיות + שלוש תוספות

Collect מאפשר להזמין קומבינציות 
שונות של תוספות במחיר של כ-30 

שקלים בלבד למגש 'מיני משפחתית'. 
המיני המשפחתית החדשה מציגה 
גודל חדש כ-11 אינץ' הנמצא בין 
משפחתית (14 אינץ') לאישית (8 

אינץ') ומונה כ-6 משולשים 100% 
מוצרלה פריכים. 

ניתן לרכוש את השלישייה בהזמנה 
באתר או באפליקציה במחיר של 

כ-90 ₪ או ב-105 ₪ בהזמנה 
בטלפון או בסניף

פריכיות כוסמת 
מזון טבעיים, השיקה  יצרנית מוצרי  זן-בר,  חברת 
טבעי,  בטעם  מכוסמת  הפריכיות  סדרת  את 
במהדורה חדשה ובטעם משופר. בסדרה פריכיות 
ועם  מלח  תוספת  וללא  מלח  בתוספת  כוסמת 
מוצרי  כל  כמו  הפריכיות,  מוצרי  קו  חרובים.  ממרח 
מאכל.  צבעי  ולא  משמרים  חומרים  מכילים  לא  "זן-בר", 

המוצרים כשרים בהשגחת הרבנות מגידו.
מחירים: אריזת פריכיות כוסמת עם 
ממרח חרובים – 7 ₪  (לאריזה של 
פריכיות  אריזת  מחיר  גרם).   35
ללא  או  מלח  (בתוספת  כוסמת 
10 ₪ לאריזה במשקל של   – מלח) 

160 גרם).
להשיג ברשת ויקטורי, מחסני 
השוק, ניצת הדובדבן, חנויות 
טבע וחנויות מובחרות ברחבי 

הארץ.

פינגר פוד לאירועים פרטיים ועסקיים, מגשי אירוח וסדנאות אפיה.
אלבה וטלי בעלות השכלה גבוהה בביתי ספר גבוהים לקולינריה ועוסקות באוכל כבר 

שנים רבות במגוון רחב של טכניקות. לפני שנתיים וחצי הן חברו יחד לצוות אחד.  
שתיהן מגיעות לתחום מהקונדיטוריה הצרפתית, ומקפידות על אפיה עצמית, ועל 
חומרי גלם איכותיים שיוצרים חגיגה לחיך ותאווה לעיניים. המגוון מדהים, צבעוני 

וטרי, יש עושר של ריחות וטעמים וכמובן האסתטיקה והטעם שיש בכל פרט ומוצר. 
התפריט נבנה לפי צורך הלקוח והתאמה מלאה לצרכיו ולאופי האירוע. 

להזמנות ובירורים טל‘: 052-3963995 או 052-3345117
www.facebook.com/SweetAlbaLaboratoire :בפייסבוק

צעדים ראשונים 
בערבית מאת דיקלה 

ספיר 
סדרה בת עשרה ספרונים ללימוד 

ערבית באמצעות ציורים ססגוניים 
וערבית פונטית. הספרונים בנושאים 
שונים, וכל ספרון מכיל בין 15 ל-21 

מילים. המארז פשוט וקל להבנה 
ומיועד לכל שכבות הגיל החל מגילאי 

5-4 ועד למבוגרים. הוצאת הספרים 
"ניב". 

מחיר לצרכן 120 ₪ 
להשיג בחנויות הספרים הדיגיטליות או בפניה ישירה 

להזמנות: 050-2286655

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

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

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

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

לחות לפנים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 69.90 ש"ח 

(50 מ"ל)

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

קארין אהרון מחלקת גביעים ומדליות
לחמשת המוצרים החדשים והכי מוצלחים

אלבה וטלי' קייטרינג בוטיק חלבי

מנצחת!חמישייה

רץ
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ם: 
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צי
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www.kfarganim.co.il ניתן להתרשם מחלק מהמוצרים שימכרו ביריד באתר כפר גנים:

הציבור מוזמן לבילוי, הנאה וקנייה

מכירת חצר
בקניון גנים

יום ב', 12.6.17
בין השעות 16:00-19:00

במכירה יוצבו דוכני יד שנייה
של תושבי השכונה.

ובנוסף, רוכבי ”פלטון“ 
מזמינים אתכם לגלגל

את זה הלאה, 
למסור/להחליף אופניים

*עד גמר המלאי. 16:45 עד 18:15 בין השעות:להנאת הילדים קנבס על כן סדנת בקניון תתקיים 

*עד גמר המלאילילדי�הפתעות יחלק  ועד השכונה
פר�י�הגרלת 

פרטים נוספים ורישום לקבלת דוכן, צדוק בן משה: 050-5332540

• התקנת דודי שמש
• תיקון דודי שמש

• התקנת מאיץ (פלנץ)
• שירות מקצועי ויחס אדיב

בס"ד

דוודי נחשון

052-6993389

עבודות אלומיניום

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

050-8587777

תיקון תריסים חשמליים
מקלחונים

חלונות אלומיניום "קליל"

אלום א. שמי בע"מ

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

בהנהלת שאול שמי העוצמה שבידייםהעוצמה שבידיים בס"ד

'העוצמה שבידיים'

h a a o t z m a . c o . i l

עיסוי וטיפול אורטופדי 
בקליניקה 

או 
בבית הלקוח

רח' רש"י 2, פתח תקווה | 050-7153111
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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

דרושים

מטפלות
בת  לילדה  שילוב  גננת  דרושה 

5 4 באזור כפר גנים ג 
050-9017707

פרטי  לגן  מטפלת  דרושה 
ואחראית אימהית  עוז   בנווה 

שרון: 050-7231080

ילדים  להוצאות  מטפלת  דרושה 
מהגן כולל הכנת ארוחת צהריים  
 13:30-17:00 מהשעה  א-ה  ימים 
050- גמישות   העבודה  שעות 

9013680

דרושה מטפלת בשנות ה40 לילד 
בן 9  לעזרה בלימודים ועבודות 
בריא  בבישול  ידע  קלות,  בית 
יתרון! משעה 13:00-17:00 תנאים 

מעולים למתאימה  0548121717

כללי
תומכים  דרושים:  מסר"  ל"שלח 
ניסיון  שנתיים  מלאה,  משרה 
וכתוב   קרוא  ועברית  אנגלית 
עם  משרה  חצי  משרד  מנהלת 
קרוא  ועברית  אנגלית  ניסיון  
וכתוב העבודה במשרדים בפתח 
במייל:  ופרטים  קו"ח  תקווה 

assaf@comstar.co.il

בע"מ  אבטחה  עוז  לפירסט 
בודקים  מאבטחים/  דרושים 
ואחמ"שים  וחמושים  ביטחוניים 
תנאים  מלאה/משמרות   למשרה 
ומיטיבים  מלאים  סוציאליים 
מהיום  השתלמות  קרן  הכוללים 
ציבוריים,  הבראה  דמי  הראשון, 
גמל  קופת  נסיעות,  פנסיה  קרן 
צבאי  שירות  התפקיד:  דרישות 

מלא-חובה u רובאי 02 ומעל
אלכס: 052-2639783 
רומן: 054-8090164 

ozavtaha5445@gmail.com

של  והמכירה  השירות  למרכז 
דרושים  בפ"ת   HOTMOBILE

התמדה  מענק  מכירות   אנשי 
053-6061236 ₪ 5,000

דרושים מפעילים לחדרי בריחה: 
העבודה  למקום  להגעה  זמינות 
מראש   שעה  של  בהתראה 
משמרות   4 עד  לעבודה  נכונות 
)של 8 שעות( בימי חול ומשמרת 
בסופי  לפחות  אחת  נוספת 
מצוינים,  אנוש  יחסי  שבוע  
חדר  לקוחות  עם  אינטרקציה 
במשחק  ומעורבות  הבריחה 
למתאימים  טובים  עצמו תנאים 

אריאל מנור, 052-9460922

למכון יופי בפתח תקוה דרושות 
מניקור  לפדיקור,  יופי  מטפלות 
ג'ל ,בניית ציפורניים, קוסמטיקה 
נעימה  עבודה  סביבת  ועוד  
העבודה  משפחתית   באווירה 
מצוינים  תנאים  במשמרות  
 036411698 לפרטים:  למתאימים  

שלוחה 1  0528997725 מוניקה

מנהלת אדמיניסטרטיבית לחברה 
ופרויקטים  יעוץ  בתחום  ותיקה 
קבועה,  משרה  בינלאומיים, 
 ,15:30 עד   09:00 טובה,  אנגלית 
קו"ח  ת"א  אלון,  יגאל  ימים,   5

 Mina@axisltd.co.il למייל

לגוף  חשבוניות  בודקת  דרושה 
פתח  בזבוטינסקי  ממשלתי 
הגדול(   הקניון  )ליד   תקווה 
7:30  -  16:00 עבודה   שעות 

חובה,  מלאה  בגרות  דרישות:  
ניסיון   -  2 סוג  הנהח"ש  תעודת 
Lanny@ors. אל  קו"ח  חובה 

co.il

נציגי/ות מכירה למותג  דרושים 
ונערות   לילדות  ייחודי  אופנה 
הגדול  בקניון  הרשת  לסניף 
בסיס  שכר  תקווה   בפתח 
מתגמלת   תמריצים  ומערכת 
במקום   מקצועית  הכשרה 

לשליחת SMS ופרטים:
 054-2024084

דרוש רואה חשבון למשרד ותיק 
במייל  קו"ח  לשליחת  בת"א 

sahareini1@gmail.com

בנס  לקוחות  תיקי  מנהל  דרוש 
במייל  קו"ח  לשליחת  ציונה  
s a h a re i n i 1 @ g m a i l . co m 

פגישות  תיאום  אנשי  דרושים 
במייל  קו"ח  גן  לשליחת  ברמת 
s a h a re i n i 1 @ g m a i l . co m 

ימי  לשילוח  רפרנט  דרוש 
בת"א/  בתחום  רקע  עם 
במייל  קו"ח  לשליחת  מודיעין   

sahareini1@gmail.com

ללאומי כארד בבני ברק דרושים 
קו"ח  לשליחת  שירות   נציגי 

 sahareini1@gmail com במייל

מחפשי עבודה

מורים פרטיים
הגילאים  לכל  למתמטיקה  מורה 
מלמדת  לבגרויות,  הכנה  כולל 
הבנה  על  דגש  תוך  להצלחה 
מעמיקה, שיטות לימוד ייחודיות 

לפרטים: 052-3420428 נופר

גילאים  למגוון  פרטית  מורה 
ורמות לימוד במקצועות אנגלית, 
נוספים   ומקצועות  מתמטיקה 
100 ש״ח לשיעור  לפרטים: -054

3305357 שני 

מלמד  תכנה  להנדסת  סטודנט 
המקצועות  בכל  פרטים  שיעור 

לפרטים: 0508772258 ראם

ציוניך  את  לשפר  רוצה 
מתמטיקה  כמו  במקצועות 
בוגר  מצטיין,  סטודנט  ופיזיקה? 
תוכנה,  הנדסת  מדעית  כיתה 
מלמד  ומתמטיקה  פיזיקה 
שיעורים פרטיים לפרטים: -052

8508185 טל 

לביוטכנולוגיה  סטודנטית 
מלמדת בבית התלמיד מתמטיקה 
ומדעים   לכל הגילאים לפרטים: 

 054-4955229

מטפלות ובייביסיטר

ואימהית,  מקצועית  מטפלת 
מטפלת בתינוקות בביתה, עד 4 

תינוקות  המלצות חמות 
052-8359613

בעלת  ואחראית  מנוסה  מטפלת 
בילדים,  בטיפול  רב  ניסיון 
בישול ברמה גבוהה, בעלת רכב  
תמי  ספטמבר   בחודש  מתפנה 

 050-2256533

חמות  המלצות  עם  מטפלת 
מתפנה  חלקית   מלאה/  למשרה 

בסוף חודש אוגוסט 
לפרטים: 054-4453188

למשרה  פנויה  מנוסה  מטפלת 
הצהריים  אחר  בשעות  חלקית 

לשנת הלימודים הבאה 
לפרטים: 052-3202596

בעלת  ומשקיעה  חמה  מטפלת 
רקע  חמות  והמלצות  רב  ניסיון 

לימודי  0527677915

ניסיון  בעלת  חייכנית  מטפלת 
ילדים  בתינוקות,  בטיפול  רב 
ואחראית  מסורה  ובתאומים/ת, 
זמינה  חמות,  המלצות  בעלת 
  2017 ספטמבר  מתחילת  החל 

054-5884576

בייביסיטר לשעות הערב ועזרה 
בימי שישי 050-7334451

בייביסיטר לגילאי 3 עד 10 הנאה 
מובטחת לילדים ומחיר נוח  -052

3209423

מנוסה  אחראית,  בייביסיטר 
בקלות  ילדים  עם  ומתחברת 

מעוניינת לעשות 25 ₪ לשעה  
052-2611799

בעלי מקצוע

הנדימן מכפר גנים, התקנת גופי 
תאורה, וילונות, ברזים, מנעולים 
במחירים  ארונות  הרכבת  וכו'' 

נוחים 052-6159085 יצחק קדוש

אמינה  אחראית  אישה 
לנקות  מעוניינת  חרוצה 
בלבד הבוקר  בשעות   בתים 

050-2544454

חשמלאי   - והזרם  החשמל 
מוסמך, כל סוגי עבודות חשמל 

לבית ולעסק, שירות אדיב  
058-3111-058 אהוד

נדלן

למכירה במייזנר 7, דירת שלושה 
חדרים )91 מ"ר( קומה 3 מתוך 8, 
עורפית, כיוון דרום מערב, שתי 
ומחסן   בטאבו  חנייה  מרפסות, 

052-6553891

בבן  ארוך  לטווח  להשכרה 
חדרים,   4 דירה   ,34 גוריון 
גדולה,  מרפסת  שניה,  קומה 
פ"ת  וחניה  מחסן  עורפית, 
4497  952  050 תווך    ללא 

 5 דירת    ,3 בנקאש  למכירה  
מ"ר   16  + מ"ר   130 חדרים, 
מרפסת + מחסן צמוד 5 6 מ"ר + 
עוקבות תת קרקעיות   חניות   2
לרציניים בלבד ללא תיווך  פינוי 

גמיש 
052-6661084
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רח' לוחמי הגטו 36, כפר גנים, פתח תקווה
03-9192677 ׀ 054-7720300

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

מקומות ישיבה חדשים!
מבחר מוצרים של חברת “נוגטין“ 

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

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

בס"ד

התחדשנו!

מחכים לכם!מחכים לכם!
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עכשיו!

הנסיון שלנו, הבטחון שלכם! 

עושים החודש
ביטוח מקיף לרכב
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גם משלמים פחות 
וגם מקבלים

ארוחה זוגית מתנה!*

ב-


