
צילום: אמיר בן חיים

על פסטיבל מספרי סיפורים 
שחוגג חצי יובל, על הרצון 
שיכירו אותו כמשורר ועל 

פתח תקווה שלו 

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

פברואר 2018 גיליון מס'  96  - 
כפר גנים
  www.kfarganim.co.il

וטרינר עד הבית
בפתח תקווה!!!

077-4177470ד"ר טלי אלוני

שירן רובינשטיין | עמ' 18

שי שטרית 
מומחה הנדל"ן שלך

למכירה בבלעדיות
   דירת 4 חד' מעוצבת, מטבח חדש,

110 מטר + מרפסת 13 מטר
מחסן 6 מטר בקומה, 2 חניות,

בניין מפואר עם ח. כושר, ח. ארועים

052-6025222 
המפתח לבית החדש שלך, נמצא כאן.המפתח לבית החדש שלך, נמצא כאן.

רוצים שגם את הבית שלכם אמכור? להערכת שווי נכס ללא עלות חייגו עכשיו!

בעמנואל זמיר 2

יוסי אלפי

ביקור המשלחת 
הסינית

תיכון בן גוריון מתכונן לקראת 
מגמה חדשה ומארח משלחת 

סטודנטים מסין
צדוק בן משה | עמ' 6

צילום: אמיר בן חיים

מסיבת פורים שכונתית
03.03.18 כי משתה כזה עוד לא היה

עמ' 23

העדלאידע של כפר גנים
26.02.18 כולם באים!

עמ' 39

אירועי פורים
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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

TOP 5 לפורים       
קארין אהרון                                  עמ' 14

יוסי אלפי            

שירן רובינשטיין                             עמ' 18

ביטוח סיעודי בגובה העיניים      

מירב ג'והן                                     עמ' 40

מדורים

 4 עמ'  ומעדכן                  יו"רה 

6 עמ'  חינוך                      מדור 

 10 עמ'  פלוס+                      הורים 

12 עמ'  רפואית                      קוסמטיקה 

16 עמ'  מהבית                  עובדות 

26 עמ'  סטייל                  הום 

28 עמ'  ורד              עם   DIY

30 עמ'  מצויין                      רואים 

המעדנייה של גולדשטיין                     עמ' 32

34 עמ'  הנדל"ן                  רזי 

36 עמ'  למסעדה                  המלצה 

36 עמ'  וסדר                צחוק 

38 עמ'  המקורות                  מחכמת 

42 עמ'  מהבית                      יוצאים 

44 עמ'  מנצחת                  חמישיה 

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,

גדלתי בחולון לסבא מספר סיפורים  הייתה לו פינה קבועה 
לדודים  שלו,  לאחיינים  מספר  היה  הוא  שם  השולחן,  בראש 
שלי, ושם גם היה מספר לאבא שלי ולימים גם לבעלי  בילדותי 
אבא שלי היה שולח אותי אליו, "אני את כל הסיפורים שלו 
כבר שמעתי," היה אומר  "עכשיו לכו תשמעו אתם " כשהייתי 
ילדה והוא היה חצי סבא חצי אבא, שמענו את הסיפורים על 
של  לפינה  הצטרפנו  וכשגדלנו  הגדולה,  במיטה  שלו  הבטן 
שולחן האוכל  שמענו סיפורים על ירושלים, על המלחמה, על 
המחבוא של הנשק באופניים, על הקמת המדינה, על החברים 
הערבים ועל המשאיות בעזה  הוא היה גם שחקן שש-בש ואיש 
ידע:  שלי  הסבא  את  שהכיר  מי  כל  אבל  כפיים,  עבודת  של 

לשלמה באים לשמוע סיפורים  

יודע  הסיפורים  מספר  החוויה.  זו  לסיפור  דיבור  בין  "ההבדל 
מספרי  גדול  אלפי,  יוסי  אמר  העניין,"  זה  מחדש,  לחוות 
ומיד  עמו,  שערכה  בראיון  רובינשטיין  לשירן  הסיפורים, 
נזכרתי בסבא שלי ז"ל, שגם כשאיבד את קולו, היה מצנן את 

הגרון בארטיק וממשיך לספר בלחישה  

לכבוד הוא לי לארח בגיליון החודש את אלפי, מייסד פסטיבל 
מספרי הסיפורים  אני זוכרת את הפרסום הראשון לפסטיבל 
בילדותי בחולון  מיד פניתי לסבא שלי וניסיתי לשכנע אותו 
להשתתף, אך הוא אמר לי שהסיפורים שלו הם לאוזנינו בלבד 
"אם אתה לוקח קהילה ולא  ומיד לאחר מכן איבד את קולו  
מספר את הסיפור שלה, אתה מוחק אותה מהנצח," אמר אלפי  

אז מיד התחלתי לכתוב 

                           אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com

לילך שגב
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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

שבט גנים
בסמוך למשרדי ההנהלההמפגש יתקיים בהשתתפות סמלית על סך 10 ₪ לתינוקות בגילאי שבועיים עד שנתייםהמקצבים, השירים והדקלומים. מתאים החושף את הילדים לעולם הצלילים, מפגש חווייתי מוסיקאלי לפעוטות והוריהם, בהנחיית איריס זינגר  ימי שני 11:00 

פברואר שמח
בקניון גנים

עדלאידע ב-
יום שני, 26.2, החל משעה 16:00

בקומת הקרקע

עמדות איפור ועמדות צמות

בקומה הראשונה

עמדות טרנספורמציה – 
איפור ועיצוב שיער מיוחדים 

באלמנטים מגוונים ואווירה פורימית! 

בנוסף!

 מופע רחוב אקרובטי 
"צמד חמד"

בס"ד

5.2 / בובת שלג

12.2 / לב אוהב ליום האהבה

19.2 / מסכה לפורים

26.2 / ליצן רוקד

סדנאות יצירה
ימי שני בין השעות 16:45-18:15
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 050-5332540 אני לרשותכם בטלפון 
www.kfarganim.co.il ובפייסבוק  באתר כפר גנים 

החינוך הוא הנושא הכי חשוב לכל משפחה. משפחות מעתיקות את מקום מגוריהן כדי 
שהילדים יזכו לחינוך טוב יותר החל מגן הילדים וכלה בתיכון. ילדים עד גיל שש הינם 
בתקופה הכי משמעותית מבחינת החינוך, מדוע אם כך, ראש עיריית פתח תקווה אינו 
מקצה משאבים ראויים לטיפול בגני הילדים בעיר? צדוק בן משה בכתבה על מחדלי 

החינוך לגיל הרך בעיר. איזו דרך אנו סוללים עבור ילדינו?

גני ילדים בפתח תקווה
צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן

אם תשאלו לדעתי, בראש מעייניו של ראש העיר צריך לעמוד 
לכל  מענה  תיתן  לא  בעיר  החינוך  מערכת  אם  החינוך   נושא 
צעדים  כמה  ישנם  לעזוב   ייאלצו  העיר  תושבי  הגיל,  שכבות 
להיות  חייב  החינוך  מינהל  ראשית,  המצב   לשיפור  הכרחיים 
באחריות נציג ציבור שהינו בעל מחויבות מלאה לתחום ובמיוחד 
תיקון  טיפול,  שירות,  של  מלא  מתקצוב  החל  ילדים,  גני  אגף 
את  לשמוע  מסוגל  להיות  חייב  זה  אגף  לכך,  בנוסף  וטיפוח  
רחשי הציבור ובעל דלת פתוחה לטיפול בכל בקשה או בעיה 
באופן מידי, בגיבוי תקציב הולם  בנקודה זו חטאה העיר פתח 

תקווה לציבור 
בנושא  במיוחד  בולטת  בעיר  החינוך  מערכת  של  ידה  אוזלת 
כוח  על  דגש  שם  העירייה  ראש  בה  בעיר  בעיר   הילדים  גני 
ניכרים ההבדלים בין הטיפול בבתי  ולחץ פוליטי,  אלקטוראלי 
הספר לעומת גני הילדים בם בעובדה כי בכל בית ספר פועלת 
מאורגנת,  עירונית  בהנהגה  המגובה  מאוחדת  הורים  הנהגת 
ואילו לגני ילדים, למרות שקיים ועד עירוני השפעתו מזערית, 
ומכאן גם העדר כוח ההשפעה  לכן, על אף הגיבוי של ההנהגה 
העירונית, עם מספר מצומצם של הורים מאחוריהם, בתקופה בה 
העירייה נתונה ופועלת מתוך לחץ ציבורי, הלחץ שיכול להפעיל 
להורים  סייעתי  אינו משמעותי  במשך השנים  בודד  ילדים  גן 
בפניות מול האגף ונוכחתי לדעת  שעיקר הבעיות הוא בנושאים 

שלפניכם 
צוות תומך

על אגף החינוך להוות קרקע יציבה ולהעניק רשת ביטחון בראש 
מצומצם   בצוות  הילדים, שמטבעם מאופיינים  לגני  ובראשונה 
גם  שתצוץ,  בעיה  לכל  שלב  בכל  ערוך  להיות  צריך  האגף 
ילדים  גני  לאי פתיחת  אנו עדים  מבחינה תקציבית  לאחרונה 
אחד  מחליפות   סייעות  גיוס  ואי  צוות  אנשי  היעדרות  לאור 
מבעוד  היערכותה  הוא  העירייה  תפקוד  לבחינת  הפרמטרים 
מועד לתרחישים אלו, על מנת לא לשבש את סדר היום החינוכי  
בעיני  הניכרת  היא  סייעות  היעדרות  של  במקרים  היערכות 
במרחב  גם  קיצוני  לשיבוש  להביא  עלול  הדבר  שכן  הציבור, 
היומי של ההורים  לא זאת ועוד, בתקופה האחרונה ניכרת גם 
ילדי  לרווחת  החיוניים  נוספים  תמיכה  צוותי  של  היעדרותם 
הגנים  כך, לדוגמה, הפסיכולוגיות שביקרו בגנים באופן תדיר 
אינן פוקדות את הגנים באופן שוטף, דבר שגורם עוול לילדים  
תקלות קורות וימשיכו לקרות, אך על האגף, ובחסות העירייה, 

יש לוודא שהן יטופלו מידית  
מפגע החול 

ארבע שנים זועקים הורי הגנים שילדיהם נפגעים מזיהום בחול 
חצר הגן  לא יעלה על הדעת שרק לאחר הפעלת לחצים עזים, 
הכרזה שלא  בגדר  נותר  טיפול שלצערנו  על  העירייה  הכריזה 

מומשה ואינה באה לידי ביטוי בשטח 
שיבוצים

על העירייה לראות את התושב בראייה הוליסטית כך ששיבוץ 
כל ילדיו יהיה באותו אזור  בשנים האחרונות אנו עדים לשיבוץ 

ילדים בגן מרוחק יתר על המידה, בעוד שאחיהם לומדים בבתי 
ילדים במתחמים שונים, דבר הפוגע  ובגני  ספר בכיוון ההפוך 
ילווה את אחיו הקטן לגן ומעצים את  באפשרות שאח "גדול" 
בשכונה  לצד  מצד  ילדים  מפזרים  ההורים  בעוד  הבוקר  פקקי 

במורת רוח גדולה 
ביטחון

חרף מצבים ביטחוניים מורכבים בשכונה המצויה בתנופת בנייה, 
לביטחון  ראוי  פתרון  וללא  שמירה  ללא  ילדים  גני  ישנם  עדיין 
חכמה,  נעילה  ללא  מצלמות,  ללא  שומר,  ללא  הילדים   ובטיחות 
הצוות צריך להיות קשוב לשער הגן זמן רב מדי יום  בסיטואציה 
שכזו אין פלא שילדים יצאו מהמתחמים והורים רבים אינם רגועים  

צהרון
"תושב  הוא  באזורנו  המושבות"  "אם  והצהרון  מזלנו  התמזל 
בראש  היה  הצהרונים  נושא  תושביה   לצורכי  וקשוב  השכונה" 
העשייה של ועד השכונה, ואכן עם השנים הגענו לרווחה בנושא 
וכל בעיה נקודתית מטופלת במהירות  זה, מספר הבעיות קטן 

וביעילות 
גני ילדים פרטיים

ניכר  ומצליחות  מבוססות  מקומיות  רשויות  של  רבים  במודלים 
בגנים הפרטיים מבורכת  על האגף  ילדים  גני  שהתערבות אגף 
חכמה  עבודה  תכנית  וכן  הפרטיים  לגנים  פדגוגי  מערך  לבנות 
ושמחה לפעוטות  כמו כן, יש לעודד פתיחת מעונות יום שיאפשרו 

לחלקים נרחבים יותר בקהילה ליהנות משירות נפלא זה 

מפריסת הבעיות ניכר שבשנים האחרונות אגף גני ילדים 
ויש להחזירו למרכז הבמה העירונית. יש  נזנח הצידה 
לנו הזדמנות נפלאה לתת לילדינו, בגיל הכי קריטי, את 
המרב האפשרי ובצורה הטובה ביותר. אל לנו לפספס 
זאת ממניעים של תקציב או חוסר שימת לב. בארבע 
השנים האחרונות עיריית פתח תקווה תקצבה עמותות 
פרטיות מהמגזר החרדי שאינן מהעיר במאות מיליוני 
גני  במקום  נפתחו  שונים  מזרמים  ילדים  גני  שקלים. 
חילוניות  בשכונות  ציבוריים  שטחים  שנסגרו,  עירייה 
העירוני,  החינוך  מערך  הרחבת  לטובת  לשמש  שיכלו 
הועברו לעמותות בנושא חינוך שרוב תלמידיהן מגיע 
לבניית מבנים,  מערים אחרות. הם מקבלים תקציבים 
הם לא משלמים שכירות, הם לא משלמים על הסעות. 

בתרחיש אימים זה אין פלא שהזעם הציבורי הגדל. 
בקדנציה הבאה החינוך וגני הילדים יהיו במרכז מעייניי 
ילדים  גני  באגף  שקט  שאביא  מאמין  אני  ועשייתי. 

שידע ימים טובים יותר.
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      המרכז הארצי לקידום,
הערכה וטיפול בקשיי למידה,

 קשב וריכוז בשיטת

אבחונים

טיפולים

הוראה מתקנת

שיעורים פרטיים

הכנה לכיתה א'

ב� ציו� גלי� (קומה ב')
03-9099914
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משותף  קורס  החולקים  והישראלים,  הסינים  הסטודנטים 
גוריון'  'בן  לתיכון  הוזמנו  הרוח,  במדעי  לימודיהם  במסגרת 
ולהציג  הישראלית,  החינוך  מערכת  את  להכיר  מנת  על 
לתלמידי התיכון את מסלול לימודי אסיה בבר-אילן  במפגש 
ישראל'  'לימודי  במסלול  הלומדים  הסינים,  הסטודנטים 
בעברית, סיפרו לתלמידי התיכון מדוע בחרו ללמוד עברית 
ולמה בחרו בישראל  הסטודנטים הישראלים מצדם, הלומדים 
ללמוד  היום  כדאי  מדוע  לתלמידים  הסבירו  'אסיה'  במסלול 
הצדדים  שני  שענו  "התשובות  אסיה   מזרח  ולימודי  סינית 
ראש  גורביץ',  דניאלה  ד"ר  מסבירה  הלב"  את  לנו  חיממו 
הרב תחומי במדעי הרוח שיזמה את הביקור "ברוח פעילות 
תכנית דנגור שאנחנו מובילים בפקולטה, החלטנו לשלב את 
גוריון  בן  בתיכון  בחרנו  הגיעו,  אליהם  במסקנות  הקהילה 
בתי  חמשת  בין  מדורג  רק  לא  שהוא  מכיוון  תקווה,  בפתח 
הספר הטובים בארץ, אלא גם אנחנו מקדמים בשיתוף פעולה 
איתם מסלול לימודים חדש בלימודי "סין והמרחב התרבותי 
הבאה   הלימודים  בשנת  כבר  שיפתח  שתקוותינו  הסיני", 
תלמידי  בפני  הרצאות  סדרת  להציג  הוזמנו  הסטודנטים 
ועם  הספר  בית  מנהלת  עם  נפגשו  הספר,  בבית  י'  כיתות 
צוות המורים, ערכו סיור הכרות במגמות הלימוד ושוחחו עם 
תלמידים  הסינים מאד הופתעו משיטת החינוך הישראלית, 
ד"ר מיכל  ומכילה" מסבירה  לימודים תומכת  לגלות סביבת 
זלצד-לביד וראש מסלול אסיה ברב תחומי "בבתי ספר בסין 
יש משמעת ברזל וחובת ציות מוחלטת של התלמידים  סדר 

היום של תלמיד סיני דומה יותר למשמעת צבאית ומתחילה 
התלמיד  של  לרצונותיו  בלילה    10 עד  ונמשכת  בבוקר  מ7 
גילו  הם  כאן,  ואלו  מאד   נמוכה  חשיבות  יש  והעדפותיו 
תלמידים  הלימוד,  במגמות  מאד  מגוונות  בחירה  אפשרויות 
חוויה חדשה  המורים   ובנינוחות עם  בחופשיות  שמשוחחים 
לחלוטין עבורם  סטודנטים טיילו בין מגמות הלימוד השונות, 
שגילו  התלמידים  עם  ושוחחו  רדיו  ומגמת  מעבדות  סייבר, 
באורחים עניין רב  יום מרתק וחווייתי שהציג בגאווה את דור 
העתיד של ישראל ואת הפנים היפות של מערכת החינוך"  
מיכל אפרתי, מנהלת בית חינוך שש שנתי, בן גוריון-פיינברג 
וחדשה  ייחודית  לימודים  תכנית  כותבים  אנו  אלה  "בימים 
במסגרת  הסיני"  והמרחב  "סין  יח"ל בנושא   5 של  ברמה 
מנדרינית   - הסינית  השפה  את  התלמידים  ילמדו  בתכנית 
כחלק  והמדינה.   ההיסטוריה  הסינית,  התרבות  על  וילמדו 
6 שבועות  בן  קיץ  בסמינר   התלמידים  ישתתפו  מלימודיהם 
בסין . דר' דניאלה גורביץ מהחוג למזרח אסיה באוניברסיטת 
בר אילן, שהיא גם אמא בבית הספר, פרשה חסות על התכנית 
והביאה לבית הספר 20 סטודנטים סינים לביקור. הסטודנטים 
למדו על מערכת החינוך בישראל, על מגוון מקצועות הלימוד 
והתרשמו מהפתיחות של הנוער הישראלי. הביקור היה מרתק 
שמילוביץ  לפיני  להודות  רוצה  אני  זו  בהזדמנות  ומרגש. 
שבימים אלה שוקד על כתיבת התכנית לדר' דניאלה גורביץ 

על ההזדמנות". 

בר-אילן  מאוניברסיטת  וישראלים  סינים  סטודנטים  של  שגרתי  ולא  מיוחד  ביקור 
אסיה  ללימודי  בסין  ישראל  ארץ  לימודי  בין  "בן-גוריון".  בתיכון  השבוע  התקיים 

בישראל, גם הסטודנטים למדו מהביקור

ביקור המשלחת הסינית בתיכון "בן גוריון"

• צדוק בן משה

חינוך

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

sz
אפעל 3, (ק. אריה) פתח תקוה

היית מעורב/ת בתאונת דרכים? 
מגיע לך אלפי שקלים 

מחברת הביטוח
טל': 03-9229252

 שחר זמלר ושות'
משרד עורכי דין וגישור
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בעמנואל זמיר 2, דירת 3.5 חד‘, ק“ד

במשה מייזנר 5, דירת 4.5 חד‘, ק“ג בישראל עידוד 7, מיני פנטהאוז, ק“ו 

בעצמאות 61, דירת 6 חד‘, ק“ד

ביוסף נקר 33, דירת גן 6 חד‘ חדשה

בעצמאות 89, דירת 4 חד‘, ק“ג

ביגאל מוסנזון 4, דירת 4 חד‘ ק“א בישראל עידוד 8, דירת 5 חד‘ ק“ה

דירה אחת לא צריכה
עשרות מתווכים,
צריך צוות מנצח

שמוכר עשרות דירות!

מתווכים רבים בוחרים לעבוד בשקיפות ולהעביר לבדיקת מדלן 
מסמכי פעילות, אז בידקו למי יש הוכחה להצלחה בשטח!

משרד מוביל באיזור: תיווך המושבה!
סוכן מוביל באיזור: בלהה שמואלי!

משרד מוביל באיזור: תיווך המושבה!
סוכן מוביל באיזור: בלהה שמואלי!

מספר 1
במכירות

מבחן התוצאה קובע: דרוג מדלן למתווכים בשכונהמבחן התוצאה קובע: דרוג מדלן למתווכים בשכונה

עם עובדות לא מתווכחים !

נמכר
נמכר

נמכר
נמכר

נמכר
נמכר

נמכר
נמכר

נמכר
נמכר

נמכר
נמכר

נמכר
נמכר

נמכר
נמכר
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והנהגת  כנר'  'אלימלך  הספר  בבית  הגופני  החינוך  צוות 
הוא  לבריאות  שהחינוך  מאמינים  ספרית  הבית  ההורים 
המזון  ופעיל   בריא  חיים  אורח  לקיום  החינוך  מאדני  אחד 
שאנו אוכלים  משחר ילדותנו, מאפייני התזונה שלנו, דרך 
ההתנהגות של כולנו, שגרת היום המשלבת פעילות גופנית, 
של  הבוגרים  חייהם  להמשך  עוגן  יהוו  האישית  וההיגיינה 

תלמידי בית הספר  

"הראשון  פרויקט  הספר  בבית  החל  זו,  תפיסה  מתוך 
מידי  ופעיל   בריא  חיים  אורח  קידום  שמטרתו  בבריאות", 
יום ראשון בשבוע, מתבקשים התלמידים להביא מוצר מזון 

מסוים אותו הם אוכלים במהלך אותו היום  המוצר מתחלף 
פעם בחודש  שיעורי החינוך הגופני תהווה מעטפת לנושא 
התוכנית  עיוני   בשיעור  גם  וילוו  המזון  במוצר  ויתמקדו 
בלווי מדריכה מטעם מועצת הצמחים במסגרת התוכנית "כח 
הפסקות  חקלאי,  עם  מפגש  שיעור,  מערכי  וכוללת  הצבע" 

בריאות ועוד   

את  יובילו  אשר  בריאות  נאמני  יבחרו  כיתה  בכל  בנוסף, 
התוכנית בכיתתם, ילמדו ויעזרו בארגון הפעילויות בהפסקות 
הבריאות ויקיימו פעילויות המדגישות את חשיבות הפעילות 

הגופנית לאורח חיים בריא 

לגננת  מפרגנת  קוברסקי  פרידה  סבתוש' 
שגית אבגי, מגן דיה ברחוב נאקש:

נכדי  של  הגננת  את  לראות  מאוד  "התרגשתי 
לו  לספר  בפיג'מה,  לבושה  מגיעה  שחמון,  איתי 

סיפור לפני השינה.
תודה לשגית המקסימה שלא מפספסת

 ומגיעה כל ערב לילד אחר מהגן"

שיתוף פעולה פורה בין הנהגת ההורים לצוות החינוך הגופני בבית הספר "אלימלך 
כנר" הוליד תכנית שנתית לעידוד אורח חיים בריא 

 "הראשון בבריאות" ב"אלימלך כנר"

• עינת אברהם

חינוך

למכירה
דירת חמישה חד' - בן גוריון 28/מייזנר 2

קומה 2, מושקעת, יפהפייה, 
מרווחת ומוארת

יחידת מתבגר + שתי חניות

054-4723517 חניתה ילין 
משווקת נדל"ן

מפרגנים
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עם הצלחה לא מתווכחים.

 צבי נריה דירת 5 חד' ק"5                                                                                                                                            
מושקעת, מ. סוכה, 

מחסן וחניות 

בלעדי

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

בלעדי

בפרדס! דירת 6 חד' ק"5
מושקעת, 

יחידת מתבגר

בלעדי

 בוויצמן דירת 6 חד' ק"5
ענקית 150 מ"ר! 

מ. סוכה, יח' מתבגר, מחסן

בלעדי

 בנקאש דירת 5 חד' ק"10 !
מושקעת! מ.שמש 25 מ"ר! 

מחסן וחניות 

בלעדי

השוק קפוא?
לא אצלנו!

נמכרו
החודש! בלאון בלום דירת 4 חד' במייזנר דירת 4 חד' שקטה

נמכרה!
נמכרה!

בלעדי בלעדי

נמכרו
השבוע!

 בי' עידוד פנטהאוז 5 חד' 
מקסים! 160 מ"ר בנוי,  

מ.שמש 120 מ"ר, מושקעת!

בלעדי

כפר גניםעוצמהעוצמה

ביוסף נקר דירת גן 5 חד' מושקעת

נמכרה!
בלעדי

במייזנר דירת 4 חד'  מרווחת   

נמכרה!
בלעדי

 בבן גוריון דירת 5 חד' 
ק"5! מושקעת! מ. סוכה 

מלאה! מחסן ו-2 חניות    

בלעדי

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

מ"ש 25 מ"ר!

בלעדי

 ביוסף נקר דירת 4 חד' 
ק"2, מושקעת! 2 מרפסות 

שמש! חצי חדר עבודה!

בלעדי
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הורים פלוס+

מה משותף לילד שלי 
ולעץ הזית?

בספר תהילים נאמר "בניך כשתילי זיתים..." 
מה המשמעות בהורות של ימינו? איך נוכל 

לגדל ולטפח את ילדינו וליהנות מהפירות של 
ההורות שלנו?

בימים אלא אנחנו חוגגים את ט"ו בשבט, חג הנטיעות בו אנו 
נוהגים לנטוע שתילים חדשים כדי שאלה יצמחו להיות עצים 
בוגרים וחזקים  קחו לדוגמה את עץ הזית, הוא עץ ייחודי- עץ 
ירוק עד ששורשיו חזקים מאד, הוא זקוק לסביבה מטופחת 
והשקיה והוא עץ עמיד שמאריך שנים  קיימים עשרות סוגים 
של עצי זית, וכמו בהורות, גם העץ נזדקק לטיפול בעקביות 
לאחר  רק  שיפרחו  פירותיו,  את  לראות  מנת  על  וסבלנות 
כשש שנים מיום שתילתו  שמן הזית כמו הילד בריא ומיטיב 

עמנו וענף הזית כידוע הוא הסמל לשלום  

הדרכים להוביל את ילדינו 
לצמיחה והתפתחות

לשורשים  זקוק  ילד  כל   - שייכות  ותחושת  שורשים   .1
ההורים  אנחנו  להתפתח   מנת  על  שייכות  ולתחושת 
ממשהו  חלק  שהם  התחושה  את  להם  להעניק  חייבים 
שתפו  לדוגמה:  שלהם   העצמי  מהאני  גדול  שהוא 
אותם בחיים שלכם, בתפקידים בבית ובקבלת החלטות 
תפקיד  להם  שיש  להרגיש  להם  גירמו  משותפות  

משמעותי בעולם הזה 

2  גידול וטיפוח - על מנת שילדינו יגדלו להיות עצמאים 
ומוכנים לאתגרי החיים, עלינו לארגן עבורם את הסביבה 
כך שיהיו בה התנאים האופטימליים לצמיחה והתפתחות  
לדוגמה: עלינו לשים לב שלא שנעשה עבורם הכול, כי 
אז נפריע להם לקחת אחריות על תפקידי החיים שלהם 

ולהיות האדם שהם 

3  עקביות וסבלנות - לעיתים נתקשה לראות את התמורה 
בעבור ההשקעה שלנו בגידול והחינוך של ילדינו, אך אם 
ונמתין בסבלנות  פי הערכים שלנו  נפעל בעקביות על 

נוכל לראות את הפירות צצים להם לאיטם 

מלאה  מבורכת  משנה  נהנה  לעיתים   - ומורדות  עליות    4

עלינו  בפירות שבה 
להוקיר את הטוב  
יהיו  לעיתים  אך 
משמעותיים  יהיו  והאתגרים  הקשיים  בהם  זמנים 
ולא  לעצמנו  לוותר  לנו  אל  הקושי,  את  קבלו  יותר  
לילדינו  בזמנים כאלה אני ממליצה להתמקד במה שכן 

עובד ולחזק אותו 

5  ילדים בכל מיני צבעים - בדיוק כמו הזיתים, יש עשרות 
סוגים של ילדים  לימדו לזהות מי הילד שלכם, מה הצבע 
אחר,  לילד  אותו  תשוו  אל  שבו?  הייחודיות  מה  שלו? 
קבלו אותו בדיוק כפי שהוא, תבינו אותו ותאהבו אותו 

כי הוא מושלם בדיוק כפי שהוא 

אלה  הם  שלנו,  לבריאות  דואגים  הילדים   - בריאות    6
כדי  החיים  מרוץ  את  לעיתים  לעצור  לנו  שגורמים 
שהם  לפני  דקה  עוד  בהם  להביט  סיפור,  להם  להקריא 
צחוק מתגלגל  לצחוק  לנו  אלה שגורמים  הם  נרדמים,  
בפארק  קצת  רצים  אנחנו  שבזכותם  אלה  ילדים,  כמו 
המופלאים  הרגעים  את  אמצו  אופניים   על  ורוכבים 

והבריאים האלה איתם 

7  סמל השלום - הילדים גורמים לנו להיזכר בתמימות שכבר 
שכחנו  כמה חשוב לריב ולהשלים, כמה קל לכעוס ואז 
כדאי  שעליהם  באמת  החשובים  הדברים  מה  להתפייס, 
הכעס  את  לשחרר  פשוט  כדאי  ואיפה  בחיים  להתעכב 
ולחיות בשלום, קודם כל עם עצמנו ואחרי זה עם כולם 

שלכם,  בהורות  והתפתחות  צמיחה  של  שנה  לכם  מאחלת 
שתזכו לראות השנה את פירות עצי הזית הפרטיים שלכם 

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

�דנה לפתרו� קוביה הונגרית

ב שיפור הזיכרון, הריכוז ויכולת החשיבה
לכל הגילאים

ב שיטות חדשות לפתרון קוביה הונגרית

צרו קשר: 054-4201588צרו קשר: 054-4201588

7
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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
אתר:  www.doronadlan.co.il | פייסבוק: ’דורונדל"ן דירות למכירה בכפר גנים‘

משרד בוטיק לנדל"ן היחיד בכפר גנים ג'
בבעלות דורון קורן, כלכלן ומומחה נדל"ן, מורשה משרד המשפטים

תושב כפר גנים ג' מהקמתה ופעיל ציבור
9  שנות נסיון בייעוץ ושיווק נדל"ן, עם התמחות בכפר גנים ונווה עוז
מאות לקוחות ועשרות מוכרי ורוכשי דירות מרוצים (המלצות באתר)

דורון קורן: 054-4404286

רוצה למכור דירה?
לפני שמפרסמים – פונים לקבלת ייעוץ

מקצועי ואישי ממומחה מקומי ומקבלים

www.doronadlan.co.il
אתר תואם סלולר ונגיש

מבחר דירות
למכירה והשכרה

חדשות ומיד שניה

מאמרים חשובים
למוכרים וקונים 50% הנחה 50% הנחה בעמלת המכירה!בעמלת המכירה!

את בחופשת לידה?
סדנת עיסוי תינוקות עוד רגע מתחילה!

מפגשים של פינוק, זמן-איכות והנאה!

מזמינה אותך להצטרף
לסדנת עיסוי תינוקות
5 מפגשים שבועיים

עינת אברהם, 
 IAIM מדריכה מוסמכת מטעם העמותה הבינלאומית לעיסוי תינוקות

וכן מדריכה מוסמכת להתפתחות בתנועה לגיל הרך.

 צרי קשר:
עינת 054-5332889

בנוסף ללימוד תנועות העיסוי המגיעות משילוב 
של עיסוי הודי, שוודי ורפלקסולוגיה,. בסדנא נדון 
לאתרן,  והדרך  לבכי  הסיבות  כגון:  בסוגיות  גם 
יצירת סביבה נכונה מבחינת גירויים להתפתחות 

התינוק ועוד.

?�     למה חשוב שתלמדי לע�ות את תינוק
באמצעות העיסוי תוכלי לחזק את הקשר בינך לבין 

תינוקך ולבנות תקשורת מקרבת
העיסוי מביא להקלה בתופעות גזים וכאבי בטן

ואף מסייע במניעתן
העיסוי משרה רוגע ומאפשר שינה טובה יותר

א

א

א

חוויה
מיוחדת
ומאחדת
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נעמי עזר קוסמטיקה רפואית 

BE HOT! BE (D)COOL!
נעמי עזר משתפת אותנו בחידוש 

הטכנולוגי שמאפשר החדרת 
חומרים הידרופיליים לעור

את דואגת לטפח את עור פנייך והולכת לטיפול קוסמטי, 
אך האם התכשירים השונים שבהם משתמשת הקוסמטיקאית 

אכן חודרים לעומק העור? 
העור שלנו מחולק ל 2 סביבות עיקריות:

• סביבה שומנית, שלה שני תפקידים – לווסת את התאדות 
המים כדי למנוע את התייבשות העור, ולמנוע חדירה של 

חומרים רעילים מהסביבה החיצונית 
• סביבה מימית - שמהווה תנאי הכרחי לתהליכים הביוכימיים 

בתאי הגוף 
קוסמטיים  בחומרים  שימוש  נעשה  בעור  הטיפול  בעת 
 ליפופיליים, מסיסי שומן, ובחומרים הידרופיליים, מסיסי מים 

בקלות  חודרים  לרוב  השומן,  מסיסי  הליפופיליים,  החומרים 
ההידרופיליים,  החומרים  ואילו  השומנית,  הקרנית  לשכבת 
הקרנית  שכבת  דרך  עצמאית  לחדור  מתקשים  המים,  מסיסי 
וחייבים עזרה טכנולוגית, לצורך העברתם דרך שכבת הקרנית 

השומנית לסביבה המימית הפנימית  
כיצד   - היא  שנים  מזה  בקוסמטיקה  העיקריות  מהבעיות  אחת 
להחדיר חומרים הידרופיליים דרך שכבת הקרנית לעומק העור? 
אלקטרופורציה electroporation – היא שיטה פיזיקאלית של 
החדרת חומרים ומעבר מולקולות, שמבוססת על זרם חשמלי 
תעלות  מיקרו  ליצירת  גורם  זה  תהליך  סגור   במעגל  מבוקר 
ודרכן  התא,  וקרום  הקרנית  שכבת  של  הליפידיות  בשכבות 

חודרים החומרים הפעילים לשכבות העמוקות של העור 
מתקדם  מכשיר   ,DCOOL-ב משתמשת  אני  שלי  בקליניקה 
ידית   DCOOL ל-  אלקטרופורציה.  טכנולוגיית  על  שמבוסס 
עבודה מולטי פונקציונלית שמאפשרת חימום של הרקמה עד 

40 מעלות וקירור שלה עד מינוס 15 מעלות  השימוש במכשיר 
מתקדם זה מאפשר -

בצורה  לעור  פעילים  חומרים  החדרת  של  גבוהה  יכולת  א 
בטוחה ויעילה  

א הגברת הידרציה של כל שכבות העור ברמה מיטבית 
א טיפול בהבהרה, קמטים ומיצוק העור 

א תהליך טיפולי לשיקום ולהרגעת העור לאחר טיפולים כמו- 
לייזר, פרקשנל, מזותרפיה ופילינגים 

סוגי  בכול  לטפל  מאפשרת  זה  מתקדם  במכשיר  הטכנולוגיה 
מתבגר,  יבש,  עור  ומגורה,  רגיש  עור  נורמלי,  עור  העור- 

פיגמנטטיבי או פתולוגי 
שיטת אלקטרופורציה מאפשרת החדרת חומרים פעילים לעומק 

העור בקלות וללא כאב.

הפך  תקוה,  בפתח  הגדול  הקניון  עופר 
מלא  צילומים  לאתר  שלם  יום  במשך 
השנייה  העונה  צילומי  לרגל  אקשיין, 
יכלו  הצילומים  במהלך  כפולים.  לסדרה 
כוכבי  את  ב"לייב"  לראות  הקניון  באי 
הסדרה אנחל בונני, נטע ריסקין, ויפתח 
קליין, מבצעים סצנות מהסדרה וברי מזל 

אף זכו לסלפי עם השחקנים.
כפולים היא סדרת טלוויזיה - דרמת מתח  בשידורי 
נמכרה  שידורה,  בטרם  עוד   .2 ערוץ  של  קשת 
פוקס  לערוצי  המקורית  בגרסתה  לשידור  הסדרה 
ליצירת  וכן  שונות  במדינות  להפצה  בינלאומיים 
 .Canal+ גרסה אמריקאית, ונמכרה לערוץ הצרפתי

צילום: אלעד גוטמן

 

תמונת מצב

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



www.kfarganim.co.il13עיתון כפר גנים  גיליון 96  פברואר 2018 

HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

בס"ד

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

 

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

חמות • מניקור ופדיקור רפואי • איפור קבוע

*הטבה חד פעמית עם הצגת מודעה זו 
*למימוש בחודש פברואר

*בהזמנת תור מראש *ללקוחות חדשות בלבד

הטבה לקוראי העיתו�

 +
לק ג'ל או מניקור או פדיקור

לכל לקוחותיי שחוגגות
יום הולדת החודש

מניקור מתנה

טיפול פנים פרא רפואי
מבית חוה זינגבוים
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קארין אהרוןצרכנות

חגיגת התחפושות של שושי זוהר
סטטיק ובן אל תבורי, נועה קירל, חדי קרן, זהבית ופזית, המופע 'שלושת המוסקטרים', 

המופלאה, ראבל מ'מפרץ ההרפתקאות', בל מה'יפה והחיה' וקולקציה עצומה של כל להיטי ונסיכות דיסני. שושי זוהר, יצרנית 
ומעצבת התחפושות המובילה בארץ, מתחדשת לפורים עם קולקציה ענקית יותר מ- 800 תחפושות ואלפי אביזרים בעיצובים 

ססגוניים ומיוחדים. טאלנטים חדשים, מותגים מנצחים ודמויות אהובות מככבות השנה עם תחפושות המיועדות לכל טווח 
הגילאים. קולקציית הענק האיכותית כוללת שפע של תחפושות עשירות בבדים ואבזור במחירים נגישים ועם תו תקן ישראלי.

שושי זוהר בעלת הזיכיון לייצור ועיצוב תחפושות דיסני מקוריות, מתחדשת עם דמותה של בל מהסרט החדש של היפה והחיה 
ומציעה את כל הדמויות האהובות: אלזה ואנה, מואנה, אלנה, ברבי, פו הדוב, מיקי מאוס, בת הים הקטנה, מליפיסנט ושודדי 

הקאריביים.
לראשונה השנה מככבות תחפושות צבעוניות כוכבי הילדים : הצמד סטטיק ובן אל תבורי (מלווים באביזרים המזוהים עימם), לכוכבת היפ 

הופ הידועה בלוקים לא שגרתיים- קירל עשר תחפושות מבריקות ושיקיות. המופע 'שלושת המוסקטרים' שכיכב בחנוכה זוכה גם 
לתחפושות עם שתי שמלות מפוארות לדמותה של נועה קירל ותחפושת בדמותו של עוז זהבי.

התחפושות של שושי זוהר מוכיחות כל שנה שפורים זה החג הכי מהנה בשנה: הן איכותיות, מרשימות, זהות לדמות המקור ומעוצבות תוך 
דגש לכל מה שחשוב להורים ולילדים: תשומת לב לדיטיילים צבעוניים ותוספות מעניינות שמשדרגות כל תחפושת; תפירה איכותית 

ובדים עשירים, מותגים בלעדיים ותו תקן ישראלי לפורים בטוח ומשמח. 
להשיג ברשתות ובחנויות המובחרות ברחבי הארץ  www.shoshi-zohar.co.il ובדף הפייסבוק: שושי זוהר- תחפושות שאוהבים

איפורים - אלדד 
אביגד איפור 
פורים מקצועי

קוסמטיקאי  אביגד  אלדד 
מציע  תקווה  מפתח  ומאפר 
לפורים  סטייל  המון  עם  איפורים 

.2018
בצבעים  תחרה  מדוגמאות  החל 

מיוחדים ועד מדבקות שפתיים, עיניים וריסים באורכים 
ובגוונים ססגוניים, תכשיטי פנים אבנים  ועוד... 

בין לקוחותיו בפורים נמצאות תלמידות שרוצות להעצים 
נשים  לצד  הספר  בבתי  לנשפים  שלהם  מאיפור  את 
או  במשפחה  בעבודה,  פורים  לאירועי  שמתאפרות 
את  לקחת  שרוצים  גברים  ואף  בחג,  הנהוגות  למסיבות 
בשדרוג  ולהפתיע  קדימה,  אחד  צעד  הפורימי  האיפור 
מקצועי. אלדד עם ניסיון עשיר בתחום האיפור מזה 16 
שנה, ואף מעביר סדנאות איפור אישיות לפורים ובכלל. 
לפני מספר חודשים נבחר להיות מדריך ראשי של מותג 
קורסים  סדנאות  מעביר  היתר  ובין  גרמני  קוסמטיקה 

במכללות מובילות.
לפרטים: 0523782301

צבעי פנים
לקראת פורים מציעה חברת 
ד. קרמר שתי ערכות איפור 

חדשות וייעודיות לילדים 
 . kimyon מבית המותג

המוצרים נטולי פארבנים, אינם רעילים וניתנים לשטיפה 
במים וסבון בלבד.          

1. ערכת צביעה לפנים / לגוף – כוללת 8 צבעי פנים וגוף, 
ספוגית איפור ושבלונות לציור. הערכה ייעודית לאיפור הילדים 
-  25 ₪ . 2. ערכת צביעה לפנים / לגוף – כוללת 4 צבעי פנים 

וגוף זוהרים, 8 צבעי פנים וגוף וספוגיות איפור- 30 ₪ 
(הערכות אינן מיועדות לשימוש מתחת לגיל 3)

להשיג: בפארמים ובחנויות ההפנינג ברחבי הארץ

אביזרים למסיבת פורים
פורים הוא החג הכי ססגוני ושמח 

וככזה בפארטיקול מציעים אביזרים 
רבים ומוצרים חדשים. שקיות קרטון 

מהודרות עם ציור ליצן לאריזת 
משלוחי מנות, ומקלות סלפי לצילום 

לברוח החג או לשילוב במשלוחי 
המנות כאביזר מייצר צחוק ושמחה.

שקית קרטון ליצן 5.90 ש"ח , מקלות סלפי 
15 יחידות 9.90 ₪, 10% הנחה באתר על מוצרי פורים 

פארטיקול ברחוב גיסין 10 פתח תקווה גם באתר האינטרנט 
www.partycool.co.il

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

  TOP  FIVE -לרגל חג הפורים קארין אהרון יצאה לבדוק מיהם ה
לחג הקרוב – מה אסור לפספס, מה התחדש ומי הפתיע?! 

החמישייה הפותחת במהדורה פורימית במיוחד

קונדיטוריית ביסקוטי משיקה את קולקציית הפורים חגיגית- שישה 
סוגים של אזני המן מבצק פריך בעבודת יד  של הקונדיטורית רוסלה 

יונה. אזני ההמן נמכרים במארזים חגיגיים במגוון מילויים קלאסיים 
ועשירים לצד שילובים מפתיעים: תמרים ואגוזים, פרג והדרים, שוקולד 
בלגי, חלבה פקאן ושומשום שחור, קרם שקדים ונגיעות ליים ושוקולד 

בננה. 
לצד האזניים האהובות, יימכרו בביסקוטי שתי עוגות  טיפוסיות לחג הפורים: פאי פיסטוק, פרג 

ודובדני אמרנה ועוגת פלודן- שלוש שכבות עבות של מילוי פרג, תפוחים ואגוזים.
כל מוצרי הקונדיטוריה הינם כשרים בהשגחת בד"צ בית יוסף

העצמאות 104 נווה עוז, פתח-תקווה טלפון להזמנות: 03-5704015/8
מחיר מארז אזני המן: 38 ₪

אזני המן בביסקוטי

צילום: בועז לביא

פורימית!במהדורה
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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

 

מגרש 240 מ'' בכפר גנים ג' 
במיקום מעולה

(באזור המשולש) 

למכירה

פנטהאוז 6 חד' 180 מ' 
מפלס אחד במרכז השכונה, בן 4 

שנים, מרפסת 90 מ' מהסלון, 
משודרג ומיוחד 

6 חד' במסקין 
קומה א' , 2 מרפסות

2 מעליות, 2 מעליות ומחסן 
פינוי אוג' 18

למכירהלמכירה

6 חד' בנקש
מהממת, קומה 6 מחסן צמוד

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

למכירה

 

 3.5 חד' כפר גנים ב'
+ מרפסת שמש ומחסן צמוד 

מעלית וחניה 

למכירהנמכר

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

מרפסת 30 מ',  
כניסה 1/2/18 

למכירה

פנטהאוז 4 חד' ענק
 155 מ', מפלס 1 מרפסת מהסלון 80 מ', 
כולל ריהוט  מוצרי חשמל ארונות, ומחסן 

צמוד 2 חניות נפרדות, 
ביוסף נקר, מידי

להשכרה

חגיגת התחפושות של שושי זוהר
סטטיק ובן אל תבורי, נועה קירל, חדי קרן, זהבית ופזית, המופע 'שלושת המוסקטרים', 

המופלאה, ראבל מ'מפרץ ההרפתקאות', בל מה'יפה והחיה' וקולקציה עצומה של כל להיטי ונסיכות דיסני. שושי זוהר, יצרנית 
ומעצבת התחפושות המובילה בארץ, מתחדשת לפורים עם קולקציה ענקית יותר מ- 800 תחפושות ואלפי אביזרים בעיצובים 

ססגוניים ומיוחדים. טאלנטים חדשים, מותגים מנצחים ודמויות אהובות מככבות השנה עם תחפושות המיועדות לכל טווח 
הגילאים. קולקציית הענק האיכותית כוללת שפע של תחפושות עשירות בבדים ואבזור במחירים נגישים ועם תו תקן ישראלי.

שושי זוהר בעלת הזיכיון לייצור ועיצוב תחפושות דיסני מקוריות, מתחדשת עם דמותה של בל מהסרט החדש של היפה והחיה 
ומציעה את כל הדמויות האהובות: אלזה ואנה, מואנה, אלנה, ברבי, פו הדוב, מיקי מאוס, בת הים הקטנה, מליפיסנט ושודדי 

הקאריביים.
לראשונה השנה מככבות תחפושות צבעוניות כוכבי הילדים : הצמד סטטיק ובן אל תבורי (מלווים באביזרים המזוהים עימם), לכוכבת היפ 

הופ הידועה בלוקים לא שגרתיים- קירל עשר תחפושות מבריקות ושיקיות. המופע 'שלושת המוסקטרים' שכיכב בחנוכה זוכה גם 
לתחפושות עם שתי שמלות מפוארות לדמותה של נועה קירל ותחפושת בדמותו של עוז זהבי.

התחפושות של שושי זוהר מוכיחות כל שנה שפורים זה החג הכי מהנה בשנה: הן איכותיות, מרשימות, זהות לדמות המקור ומעוצבות תוך 
דגש לכל מה שחשוב להורים ולילדים: תשומת לב לדיטיילים צבעוניים ותוספות מעניינות שמשדרגות כל תחפושת; תפירה איכותית 

ובדים עשירים, מותגים בלעדיים ותו תקן ישראלי לפורים בטוח ומשמח. 
להשיג ברשתות ובחנויות המובחרות ברחבי הארץ  www.shoshi-zohar.co.il ובדף הפייסבוק: שושי זוהר- תחפושות שאוהבים

איפורים - אלדד 
אביגד איפור 
פורים מקצועי

קוסמטיקאי  אביגד  אלדד 
מציע  תקווה  מפתח  ומאפר 
לפורים  סטייל  המון  עם  איפורים 

.2018
בצבעים  תחרה  מדוגמאות  החל 

מיוחדים ועד מדבקות שפתיים, עיניים וריסים באורכים 
ובגוונים ססגוניים, תכשיטי פנים אבנים  ועוד... 

בין לקוחותיו בפורים נמצאות תלמידות שרוצות להעצים 
נשים  לצד  הספר  בבתי  לנשפים  שלהם  מאיפור  את 
או  במשפחה  בעבודה,  פורים  לאירועי  שמתאפרות 
את  לקחת  שרוצים  גברים  ואף  בחג,  הנהוגות  למסיבות 
בשדרוג  ולהפתיע  קדימה,  אחד  צעד  הפורימי  האיפור 
מקצועי. אלדד עם ניסיון עשיר בתחום האיפור מזה 16 
שנה, ואף מעביר סדנאות איפור אישיות לפורים ובכלל. 
לפני מספר חודשים נבחר להיות מדריך ראשי של מותג 
קורסים  סדנאות  מעביר  היתר  ובין  גרמני  קוסמטיקה 

במכללות מובילות.
לפרטים: 0523782301

צבעי פנים
לקראת פורים מציעה חברת 
ד. קרמר שתי ערכות איפור 

חדשות וייעודיות לילדים 
 . kimyon מבית המותג

המוצרים נטולי פארבנים, אינם רעילים וניתנים לשטיפה 
במים וסבון בלבד.          

1. ערכת צביעה לפנים / לגוף – כוללת 8 צבעי פנים וגוף, 
ספוגית איפור ושבלונות לציור. הערכה ייעודית לאיפור הילדים 
-  25 ₪ . 2. ערכת צביעה לפנים / לגוף – כוללת 4 צבעי פנים 

וגוף זוהרים, 8 צבעי פנים וגוף וספוגיות איפור- 30 ₪ 
(הערכות אינן מיועדות לשימוש מתחת לגיל 3)

להשיג: בפארמים ובחנויות ההפנינג ברחבי הארץ

אביזרים למסיבת פורים
פורים הוא החג הכי ססגוני ושמח 

וככזה בפארטיקול מציעים אביזרים 
רבים ומוצרים חדשים. שקיות קרטון 

מהודרות עם ציור ליצן לאריזת 
משלוחי מנות, ומקלות סלפי לצילום 

לברוח החג או לשילוב במשלוחי 
המנות כאביזר מייצר צחוק ושמחה.

שקית קרטון ליצן 5.90 ש"ח , מקלות סלפי 
15 יחידות 9.90 ₪, 10% הנחה באתר על מוצרי פורים 

פארטיקול ברחוב גיסין 10 פתח תקווה גם באתר האינטרנט 
www.partycool.co.il

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

  TOP  FIVE -לרגל חג הפורים קארין אהרון יצאה לבדוק מיהם ה
לחג הקרוב – מה אסור לפספס, מה התחדש ומי הפתיע?! 

החמישייה הפותחת במהדורה פורימית במיוחד

קונדיטוריית ביסקוטי משיקה את קולקציית הפורים חגיגית- שישה 
סוגים של אזני המן מבצק פריך בעבודת יד  של הקונדיטורית רוסלה 

יונה. אזני ההמן נמכרים במארזים חגיגיים במגוון מילויים קלאסיים 
ועשירים לצד שילובים מפתיעים: תמרים ואגוזים, פרג והדרים, שוקולד 
בלגי, חלבה פקאן ושומשום שחור, קרם שקדים ונגיעות ליים ושוקולד 

בננה. 
לצד האזניים האהובות, יימכרו בביסקוטי שתי עוגות  טיפוסיות לחג הפורים: פאי פיסטוק, פרג 

ודובדני אמרנה ועוגת פלודן- שלוש שכבות עבות של מילוי פרג, תפוחים ואגוזים.
כל מוצרי הקונדיטוריה הינם כשרים בהשגחת בד"צ בית יוסף

העצמאות 104 נווה עוז, פתח-תקווה טלפון להזמנות: 03-5704015/8
מחיר מארז אזני המן: 38 ₪

אזני המן בביסקוטי

צילום: בועז לביא
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יפעת חביב ציפורניים

איך התחיל? מאז ומתמיד אני לומדת ועובדת בקשת רחבה של עיצוב אומנות ויצירה  צילום תמיד היה שם ואיתי וליווה אותי 
כדרך להעביר מסר ולתיעוד  אהבתי לצילום החלה אצלי מגיל 15 כשהייתי עושה בוק לחברות, 
ואף התנסיתי בפיתוח במעבדות סטילס  בזכות לימודי העיצוב, הבנתי שלצלם זה להסביר בשפה 

צילומית, לספר סיפור 

מיוחדות  שהזוויות  בנאלי,  לא  שלי  שהצילום  הבנתי  הצילום  בזמן  תגובות  בזכות  התגובות? 
למצולם  לגרום  מצליחה  אני  שונה!!  שאני  להבין  לי  התמונות גרמו  ותוצרי  מצחיקות,  ולעיתים 

להשתחרר מול המצלמה ולדומם להראות חיות 

מה את אוהבת לצלם? אני אוהבת לצלם את היופי הפשוט שנמצא בחיי היום יום שלנו ולהראות 
את הצבעוניות, היופי והטוב 

שורת המחץ: מי אמר שלהיות נורמלי זה נורמלי?! )מאיר אריאל( אני לא נורמלית    

לקראת  בהייטק,  שנה   20 כמעט  לאחר  התחיל?  איך 
גיל 40 החלטתי לעשות שינוי בקריירה, בתמיכת בעלי 
החלטתי לעזוב את מקום העבודה וללמוד צורפות  אני 
חובבת אופנה וסטייל ותכשיטים הם האקססורייז הכי 

חשוב בלבוש שלנו 
 DEGALO jewelry design ?מה אפשר למצא במותג
תכשיטים ייחודיים המעוצבים במחשבה רבה בסטודיו 
ביתי קטן  התכשיטים ברובם מכסף בשילוב אבני חן, 

ניתן להזמין בהזמנה אישית גם תכשיטי זהב 
אותי,  שמכירים  אנשים  מהממות   התגובות?  איך 
קודם כל בהלם שעזבתי ביום בהיר אחד מקום עבודה 
מתפעלים  הם  מכן  לאחר  שנה,  עשרים  לאחר  בטוח 
את  שרוכשות  הלקוחות  מייצרת   שאני  מהתכשיטים 

התכשיטים נותנות פידבקים טובים 
מהי שורת המחץ? אין דבר העומד בפני הרצון

למעלה  כבר  ג'  גנים  כפר  תושבת  אני  איך התחיל? 
הרגשתי  זאת  עם  ויחד  והוראה  חינוך  למדתי  מעשור, 
שמשהו חסר, הרגשתי שאני צריכה לעשות משהו עם 
את  והקמתי  שינוי,  עשיתי  שנים  חמש  ולפני  הידיים, 
ומאז     חביב-ציפורניים״  ״יפעת  שלי  העצמאי  העסק 

אני נהנית מכל רגע!

בשיטת  ציפורניים  בבניית  מתמחה  אני  והטיפולים? 
האקריל, בג׳ל לק בשיטת OPI, פדיקור קוסמטי/רפואי, 

עיצוב וסידור גבות והטרנד החדש- הרמת ריסים 

והלקוחות? כייף אחד גדול 

שורת המחץ? חיוך, זה כל הסיפור!

 DEGALO jewelry design
גל אברהם - מעצבת וצורפת תכשיטים

WORK
עובדות מהבית

יפעת חביב ציפורניים 054-2528989גל אברהם מעצבת וצורפת תכשיטים | 050-5939314

שירלי לאה גנון מוזס - צילום עם אמירה טלפון: 050-8859795

המדור של
צדוק בן משה HOME

שירלי לאה גנון מוזס-צילום עם אמירה

צורפות, מאז היא מעצבת תכשיטים  ולמדה  גל עזבה עבודה קבועה  אחרי עשרים שנה בהייטק 
באהבה; לפני חמש שנים ליפעת הייתה חסרה העבודה עם הידיים, ומאז עזבה את תחום ההוראה 
והתחילה לבנות ציפורניים; שירלי כבר מגיל 15 צילמה 'בוק' לחברות ואחרי שנים בתחום האמנות 

הגיעה לתחום שעושה לה הכי טוב- לספר סיפור שלם בתמונה אחת



ד“ר נעמי בכור
Dr.Naomi Bechor

אורתודונטית מומחית ליישור שינים ולסתות

הגענו השבוע לשיא מטורף

400 מטופלים מחייכים
 בכפר גנים ג'

מתוך אלפי לקוחות 
של ד"ר בכור

(
397 (: אלמקייס שקד  
398 (: בלומשטיין אביגיל 
399 (: דהן נועה 
400 (: ברינג עידו  

ד“ר נעמי בכור והחיוך שלך נשאר שנים!
רח' שושן ימין 17 פתח תקווה (מול קניון כ. גנים)
052-8753619  |  03-9233456  : ן טלפו

  www.dr-bechor.co.il | Bechornaomi@gmail.com

ברכות ואחולים למטופלים האהובים שסיימו השבוע טיפול מושלם
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   "השנה היא 1949 ואני בן שלוש  הרגע הזה, שאמי מסרה אותי 
לסבתי בדרך לארץ ישראל  אמי נשארה שם - בעיראק, בבצרה  
הציונית   במחתרת  לוחם  היה  הוא  כי  כמובן,  אתה,  נשאר  אבי 
והרגע המסוים הזה, שבו סבתי עולה לטנדר ומתיישבת עליי, כדי 
שהיא  ממני,  מתפטרת  שהיא  מבין  אני  קטן     שאני  יראו  שלא 
משליכה אותי  בין מסירה להשלכה יש עניין של עיתוי, מהירות 
ומטרה  אני לא מבין איפה הכוח הזה של אמא להגיד "קחי את 
הילד"  השאלה היא, אם הרגע הזה לא היה - אם הייתי היום אני, 

יוסי   " / יוסי אלפי מתוך התוכנית 'יוצאים לאור', מאי 2015
זה רגע שהשפיע עליך. בגיל ארבע עלית לישראל עם סבתך, כאשר 

את הוריך וחלק מאחיך ואחיותיך פגשת רק לאחר שנה. 
"הגעתי לישראל בגיל ארבע, אחרי שיצאנו מבצרה כשהייתי בן 
היינו  לישראל   שהגענו  עד  חודשים  על  חודשים  עברו  שלוש  
פליטים ועברנו מבית לבית  ובטנדר הזה ניסו להרוג אותי  אמיתי  
בכיתי וסבתא שלי ניסתה להרגיע אותי, כי אסור היה להעלות 
ילד קטן שיכול להוות סכנה, ואז הנוסעים שם, שרצו להציל את 
עצמם, שמו עליי חפצים וניסו להעלים אותי, וכמעט חנקו אותי "
גם החיים במעברה השפיעו על הכתיבה שלך. כתבת את "משני 
)בהוצאת  ישראלית"  זהות  על  אינטימי  דיאלוג   - המעברה  עברי 

"מעריב"(.
"נכון, וגם בכל ספר יש משהו מהמעברה  עכשיו אני כותב ספר 
אלבומי, שהוא חוויה אמנותית של המעברה  למעברה היו אלמנטים 
אסתטיים קשים מאוד אבל בעלי זיהוי ברור, כי כשרואים תמונה 
של מעברה מזהים את זה משם  קמו שלושה דורות שלא יודעים 
מה זה מעברה, בגלל שניסו להסתיר את המפעל הזה  באו אנשים 
לארץ מתוך רצון להקים מדינה  הם היו החלוצים  המדינה הוקמה 
והם הגיעו  ראשוני המדינה נקראים 'עולים' ואני מתנגד למילה 
'עולים'  הם לא עלו לשום מקום  פלשתין הייתה חלק מעיראק 
הגדולה, אז משפחתי ושורשיי תמיד היו מפה  במקביל, אני מחדש 
את הספר 'כרטיס לכיוון אחד' על יציאת עיראק בהוצאת הקיבוץ 

המאוחד "
עברת  ואז  טנק  בתוך  שריונר  כשהיית  חרדה  התקף  גם  קיבלת 
ללהקת "גייסות השריון". אולי אם היית נשאר שריונר ההמשך היה 

אחרת?
"אני לא מאמין  כבר לפני הצבא הייתי בחוגי דרמה חצי מקצועיים  
למדתי בבית ספר לדרמה "רננים" והייתי בטוח שאני הולך להיות 
שחקן  הייתי בלהקת גדנ"ע נח"ל  שמעי סיפור, בטירונות שריון, 
בטקס ההשבעה במצדה, ירד הליקופטר  כשהוא נחת, יצאו ממנו 

צריך  היה  הוא  להופיע   שהגיע  זוהר,  ואורי  לב  בר  חיים  דדו, 
לעשות מערכונים עם חיים טופול, שלא הגיע בסוף  כשהאלופים 
סיימו לדבר, אורי זוהר התחיל לעשות מערכונים ושאל, אולי יש 
מישהו שחובב במה עברית? כולם צעקו: 'אלפי'  עשיתי יחד אתו 
את מערכון המגמגמים ואחר כך כולם צעקו 'החדר הספרדי'  זה 
מערכון שהופיע אתו יוסי בנאי  בגללו, דרך אגב, שיניתי את השם 
שלי מיוסף ליוסי  אז הופעתי וכולם צחקו  ואז דדו שישב על החול 
להיות  צריך  הזה  'החייל  לו,  ואמר  הידוע  ביבר  ולשאול  לי  קרא 
בלהקת השריון'  עבר עוד זמן  דדו פגש אותי שוב וזכר אותי  הוא 
דאג לכך שאצטרף ללהקת גייסות השריון  אני חייב לו  אהבתי 
אותו הרבה  דרך אגב, אחר כך, הרס"ר של המחנה הורה לי לנקות 

את כל השירותים במחנה  לא אהבו את זה שעזבתי ללהקה "

סבא יוסי

אלפי נשוי לסו, שעלתה לישראל מאנגליה בשנת 1970, אבא לבן, 
איש חיל האוויר, לשחקן והקומיקאי גורי אלפי ולשחקנית והזמרת 

שרי אלפי, ויש לו עשרה נכדים 
עיראקי עם אנגליה... זה שילוב טבעי.

"בטח זה היה טבעי  באנו הרי מעיראק אינגליזים  אצלנו אפילו 
הכלב התאנגלז וקראו לו בובי  הכרנו כשהיא לא ידעה עברית, 
אבל אני חייתי שנים באנגליה, גם כשלמדתי באקדמיה הגבוהה 

לדרמה, ודיברתי אנגלית "
כתבת את "שירים לסו".

"כן, הרבה שירי אהבה בספר אחד לכבוד יום הולדתה " 
מפריע לך שאומרים שאתה "אבא של"?

"להפך  זה אחד הדברים הכי טובים בעולם וזה מראה שעשיתי 
יש כאלה  בן',  'אבא של  לי  עבודה טובה  בחיל האוויר קוראים 

שקוראים לי 'אבא של שרי' והרבה קוראים לי 'אבא של גורי' " 
גורי תמיד היה מצחיק כל כך? מה הקסם העיקרי שלו לדעתך?

"הוא תמיד היה מצחיק ותמיד ידע שיהיה שחקן, כמו שאני ידעתי  
הקסם שלו זה הוא עצמו  הוא מיוחד ולא דומה לאף אחד "

איך ארוחת הערב המשפחתית אצלכם? אתה מספר סיפורים וגורי 
מצחיק אתכם?

"לא בהכרח  כולם עם כולם וכולם גם וגם  והאמת שכיף ונחמד 
בסגנון  ימצא'  מי  חיל  'אשת  של  קידוש  אנשים   הרבה  תמיד  
עיראקי  יש תמיד את השאלה מה הדבר הכי טוב שעשינו השבוע  

גם הילדים וגם הנכדים עונים "

צילומים: תיאטרון העם | קריקטורה: זאב פרקש

הוא מהדמויות הבולטות בזירת התרבות בארץ, ייסד את התאטרון הקהילתי 
ואת פסטיבל מספרי סיפורים, שחוגג השנה 25 שנים, אבל יוסי אלפי, האיש 

שהביא לנו את "שכונת חיים", רוצה שיכירו אותו קודם כול כמשורר. על 
השפעת המעברה על כתיבתו, על שנים ללא זהות ברורה, על הנשים שמהן 

הוא עשוי ועל הגאווה להיות ה"אבא של..." וגם על אם המושבות, שהיא חלק 
מכל ספר שכתב: "בסוף אני שגריר פתח תקווה בעולם כולו."

יוסי אלפי

• שירן רובינשטיין
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אנחנו יושבים ב"קפה של דבורה" ברמת חן  הוא בן בית שם  יש 
גם שיר שכתב על בית הקפה שתלוי על הקיר  קשה לדבר ברצף  
כל כמה דקות הוא אומר שלום מחייך לבאי הקפה, או מקבל טלפון 
וגם מבליח משפט  והוא עונה תמיד בחביבות, בסקרנות  מחבר, 
מיד  שהוא  הנכדה,  עם  לקפה  מגיעה  סו  אשתו  גם  בעיראקית  
מחבק לחיקו  ואחר כך שיחה עם שרי הבת והנכדה החולה שרוצה 
והבטחה  נשיקה   ועוד  ועוד משפט  לו לשחרר   וקשה  את סבא  

שהוא יבוא לבקר אחרי  סבא יוסי 
כמה דקות אתך וקשה לא לראות כמה אתה סבא מעורב ודומיננטי.

כמה  בקצוות   רק  מדי   דומיננטי  להיות  לא  השתדלתי  "כאבא 
שאני לא נמצא עם הנכדים והנכדות, ברגע שהם רואים אותי הם 
רוצים אותי  אבל יש להם סבים מהצד השני שגם הם חלק מהחיים 
שלהם, עוזרים ונמצאים בשבילם, ואני שמח  לאבא שלי היו עשרה 
ילדים בלי עזרה משום בייביסיטר  אני סבא לעשרה נכדים ויש 

בייביסיטר מכל הצדדים, ועדיין זה נראה לי מטורף  
"בכל לידה של נכד ובכל יום הולדת בכל שנה אני כותב להם שיר  
יש לי נכדה בת 16 והקטנה עוד מעט בת שנתיים, אז נוצרו לי 

הרבה שירים של סבא יוסי לנכדים "
כתבת את המופע "חמש הנשים הטובות בחיי" ואמרת שאתה עשוי 

מחמש נשים.
"אני ילד שמצא אהבה מסבתא שלו  פיתחתי אתה יחסים בגיל 
שלוש והיא הייתה עבורי גם האימא וגם האבא  זה הכוח הראשון 
שלי  כל דבר שעשיתי היה נכון ובסדר מבחינתה  דרך אגב שתי 
הסבתות שלי היו אחיות  ההורים שלי היו בעצם בני דודות  זה 

היה מקובל אז  
האישה השנייה זו אימא שלי – קיבלתי אותה כבן אדם זר  הייתי 

צריך ללמוד שוב מיהי עד שהתקרבנו מאוד  
השלישית זו אשתי סו  כשהגיעה לחיים שלי היא העבירה אותי 
מגיהינום לגן עדן  מהצד האחד של החיים לצד השני, ואני חייב 
לה  לפני שהכרתי אותה הייתי בדאגה מוחלטת כל הזמן, בבדידות 
איומה  עם כל זה שהייתי שחקן והתחלתי לכתוב ספרים, הייתי 
אי-ודאות   איומות,  הייתה הרגשה קשה  חרדות  וזו  בודד מאוד 
אדם  בן   - עדן  גן  שיש  להבין  והתחלתי   26 בגיל  אותה  הכרתי 
יחד,  גרנו  לך  שבוע אחרי שהכרנו כבר  ומקשיב  שאוהב אותך 

וחצי שנה אחר כך התחתנו  שנה אחרי עשינו את בן  
שרי בתי היא האישה הרביעית של חיי, שהקנתה לי את דאגת 

האב, דבר שהיה חדש לי, וחמלה  
והחמישית זו לי, הנכדה הראשונה שלי, שהביאה לי את האפשרות 
ללמוד את התלת-ממדיות של החיים  אתה לא עושה כלום, אתה 
לא מתערב בכלום, אבל בכל זאת אתה חלק מהנצח  היא ההמשך 

שלי " 
למה לדעתך הפער בין שני המינים גורם לצרות?

גם  להיות  צריך  לדעתי  גבר  כל  מהסיטואציה   מודאג  "אני 
פמיניסט  נשים צריכות להיות נשים, וגברים צריכים להיות בעד 
מעמד וקידום האישה  אצלנו אימא שלי הייתה מלכה  אבא שלי 
עשה ספונג'ה, העיר אותנו לבית הספר, הכין לנו בצל עם גבינה 

מותכת  עכשיו החרדה שזה עלול ליצור התנגשות בין המינים  

אני מוצא בתוכי הרבה נשיות, אבל עדיין לא יכול ללדת ולהניק. 
לגרום לדחייה  כי המאבק עלול  לנו להיאבק,  ואני חושב שאסור 
וזה יהיה הכי גרוע. עכשיו המאבק בין שני המינים בשיאו וצריך 
להפנים שגברים לא שווים יותר. כתבתי על זה ספר לילדים, 'המלך 
נושא אישה'. על מלך שלא רצה שיקראו לאשתו מלכה, אלא רק 

'אשתו של המלך'."

הסיפורים יישארו לנצח
לשבת עם אלפי זה לצאת אחר כך עם הרבה סיפורים  ואני לא 
כל  הריאיון   את  כשסיימנו  לי  שנתן  הספרים  על  רק  מדברת 
דבר ששאלתי חיבר אותו לסיפור  וכל סיפור חיבר אותו לעוד 
סיפור  וכל טלפון של מישהו הוביל אותו להיזכר ולספר לי עוד 
סיפור  ואני יושבת ושומעת אותו מספר  מספר, לא רק מדבר  
הוא מסביר לי את ההבדל בין לדבר לבין לספר, כשהמספר חווה 
את הסיטואציה מחדש  ואלפי בהחלט חווה אותה ומכניס אותך 
לתוכה יחד אתו  ליציאה מעיראק, לטנדר, לילדות, לאבא, לאימא, 
ללימודים, לצבא, לתאטרון, לעשייה, לסיפור המשפחתי  סיפורים 

של הרבה כאב עם הרבה הומור   
עד היום יצאו לאור 25 ספרים שלו, והוא כתב הרבה יותר  

בחזקת שלושה / יוסי אלפי 
כאבי היום הם סיפורי המחר

פצעי אתמול הם שירי המחר

ואני מוצא עצמי מספר

ואני מוצא עצמי שר

וחושב להיום

וזוכר העבר ואין מוקדם ואין מאוחר.

שלושת מחזורי הסיפורים הנשזרים בספר זה מרכיבים יחדיו את 
סיפור חייך האישי והציבורי. האם הסיפורים בחייך והצורך לספר 

הגיעו מתוך כאב?
גם  זה דחף עצום   יותר מהכאב   גדול  אין דחף  כי  "ממש ככה  
לבכות  כשאי אפשר  מגיע  הצחוק  וגם  כאב  אחרי  באה  השמחה 

יותר "
ועליו גם קיבלת פרס אקו"ם,  פסטיבל מספרי סיפורים, שייסדת 

חוגג השנה 25 שנים. מה פשר המשיכה של הישראלים לסיפור?
להיווסדו.  חוגג רבע מאה  "אני לא מאמין, אבל הפסטיבל השנה 
אני ממש זוכר את הפעם הראשונה. המשיכה לסיפורים היא לא רק 
של ישראלים. אחד הדברים הקשים שיש לנו בארץ זה שיש סיפור 
של העם היהודי, אבל לא של כולם. שמים דגש על ארצות אירופה, 
ההונגרים,  על  למשל  סיפורים  כמעט  אין  בעיקר מזרח אירופה. 
למרות קישון ולפיד  יש הרגשה שיש קהילות מסוימות שתפסו 
את מרכז הבמה של הסיפור  אם אתה לוקח קהילה ולא מספר את 
הסיפור שלה, אתה מוחק אותה מהנצח  אנשים מספרים בפסטיבל 
הזה על עברם ועל מה שעשו, על מה שבנו, וזו במה להשמיע קולות 
< המשך בעמוד 20

אלפי מקבל פרס אקו"ם על מפעל חיים



עיתון כפר גנים  גיליון 96  פברואר 2018 20

אחרים ומגוונים  את כל מה שלא לימדו במערכת החינוך אנחנו 
מעבירים במערכת התרבות " 

איך יודעים אם סיפור הוא אמתי? זה חשוב בכלל?
"שאלו מספר סיפורים אחד, האם כל מה שסיפרת נכון? אז הוא 

זה  אם  יודע  לא  'אני  ענה: 
האמת  האמת'   זו  אבל  נכון, 
אותה,  תבחני  אם  ההיסטורית, 
תגלי שהיא לא נכונה  היסטוריה 
זה לא מדע מדויק  כותבים אותה 
אדם  בן  לספר   היכולת  בעלי 
יכול  לא  היום  מצוקת  את  שחי 
לשבת ולכתוב סיפורים  במדינה 
שחיים בה שמונה מיליון איש יש 
יותר מ-5 1 מיליון ערבים שאיננו 
את  לא  כלום,  עליהם  יודעים 

שפתם ולא את תרבותם "
סיפורים  למספר  אדם  הופך  מה 

טוב? 
"מישהו שיודע להקשיב, יודע להתבונן ולומד מהסיטואציות שחווה  
ברגע שהוא יודע לחוות אותן מחדש זה העניין  ההבדל בין דיבור 
וסיפור זו בעצם החוויה  דבר איתי - ואני אשמע, ספר לי - ואני 
אזכור  כי רק חוויות זוכרים  לפעמים רק בחלוף הזמן סיפור הופך 

לסיפור  רק כאשר מבינים שיש מוסר השכל " 
בחברה  הזרמים  כל  של  ייצוג  יש  לפסטיבל?  שמגיע  הקהל  מי 

הישראלית? 
"יש אנשים שמגיעים כמעט לכל האירועים בפסטיבל, ויש קהלים 
שבוחרים לשמוע את הסיפור שלהם  מי שלא סיפר סיפור מימיו 
כאילו מעולם לא חי  מי שלא השאיר סיפור אחריו כאילו מעולם 
לא נולד. אנשים כל הזמן רוצים לספר, כי הם רוצים להשאיר משהו 
אחרי מותם. התרבות היהודית המציאה את ספר 'בראשית' שיש בו 
רק סיפורים ולא מצוות  זו ההתחלה של התרבות  בספר 'שמות' 
המצווה הראשונה היא 'והגדת לבנך'  אתה חייב לספר לבן שלך, 

אחרת תמות "
איך מגיעים לצעירים?

"המבוגרים באים לשמוע מבוגרים אחרים מספרים  אבל אני עצמי 
מופיע בפני כל הגילים, החל מכיתות ד', בפרויקט 'תקרא תצליח' 
של בנק הפועלים, ואני עושה עשרות הופעות ברחבי הארץ  אני 

מלמד אותם לאהוב את הסיפור ולרצות לקרוא "
את  לזנוח  לצעירים  גורמת  לא  והאינסטגרם  הפייסבוק  תרבות 

הקריאה?
"להפך לדעתי  מה אנשים עושים בסוף בפייסבוק? הם מספרים 

סיפורים   " 
אי אפשר להתעשר מסיפורים.

"אני לא מתלונן  יש לי תלמידים שהם פסיכולוגים, מרצים, עורכי 
דין, שהפכו להיות מספרי סיפורים ומודים לי על כך שסייעתי להם 

גם כלכלית  היום יש כ-2,000 מספרי סיפורים שמתפרנסים מזה " 
בטח מבקשים ממך תמיד לספר סיפור.

סיפור  שמבקשים  אלה  לשניים:  מתחלקים  האנשים  הזמן   "כל 
ואלה שאומרים 'תשמע סיפור'  אני מעדיף את האחרונים  תמיד 
עוצר ומקשיב ולא משנה אם אני בלחץ זמן, כי אם לא אשמע אולי 

אפספס את הסיפור של החיים שלי "

הכי גאה בשירים שלו

התרבות  בזירת  הבולטות  הדמויות  לאחת  אלפי  נחשב  בכדי  לא 
בארץ  כבר כמה עשורים הוא מפגין נוכחות הולכת וגוברת בעולמה 
של הספרות הישראלית  מלבד זה שהוא מייסד ומנהל אמנותי של 
תאטרון,  ואיש  משורר  סופר,  גם  הוא  סיפורים,  מספרי  פסטיבל 
הקהילתי  התאטרון  מייסד  וטלוויזיה,  רדיו  תקשורת,  איש  מורה, 

בישראל, ממייסדי המגמה לתאטרון חברתי, מרצה בחוג לתאטרון 
תאטרון  של  הראשון  ומנהלו  מייסדו  אביב,  תל  באוניברסיטת 
גבעתיים  אלפי ביים מחזות תאטרון רבים, כתב עשרות ספרים, 
שירים, מחזות ותסריטים  יש לו היום תוכנית רדיו ברשת ב' ותכנית 

בערוץ עשר )14( 
הטלוויזיה  סדרת  את  כתב  הוא 
"הילדים  לקאלט  שהפכה 
מהילדות  חלק  חיים",  משכונת 
שלי ושל בני הדור שלי  התוכנית 
התמקדה בחיי שכונה ישראלית, 
עדות  מבני  בעיקר  ילדים  עם 
המזרח ומשפחותיהם, ועם מדריך 
גבאי(   )ששון  שכונתי  נוער 
הוא  גם  תיאר  התוכנית  פתיח 
את השכונה: "זו לא שכונת פאר, 
בה  ויש  עוני,  של  שכונה  לא  זו 
)טהרלב/ וכמוני "  כמוך  ילדים 

הוא  הסדרה  בכתיבת  רייזמן(  
ניסה ליצור עבור ילדים מעדות המזרח ומהשכונות אובייקט הזדהות 

טלוויזיוני 
בכלל, מה שעובר כחוט השני לאורך הכתיבה של אלפי זו התרבות 
היהודית הערבית, כשקיטובים עדתיים ואי-צדק חברתי זוכים אצלו 
להבעה כואבת  הוא משמיע את קולם של אלו שאינם מקבלים את 
הבמה, זועק את הזיכרון של המציאות שנגלתה לנגד עיניו  וכמו 
עשיר  נדיר,  עולם  ובעל  כישרון  ברוך  משורר  הוא  עליו,  שכתבו 

ומטלטל  
איפה  כמשורר.  פחות  סיפורים,  כמספר  בעיקר  אותך  מכירים 

השירה בחייך?
"השירה היא המרכז שלי. הסיפור הוא תמצית החיים, והשירה היא 
תמצית הסיפור. מתוך 25 הספרים שלי שיצאו לאור, 11 ספרים הם 
המים'  'רגעי  עכשיו.  לצאת  עומדים  נוספים  ושניים  שירה,  ספרי 
הנסיעות  שירי  כל   – נוסעים"  ו"שירים  הסופרים,  איגוד  בהוצאת 
שלי בכל העולם  אני כותב המון כשאני נוסע וזהו ספר אלבומי 
וכל  עיר  כל  ויזואליות של  יצירות  אייר  כהן  אמיר  ביופיו   עצום 

מדינה שביקרתי בהן ועשה יצירה מיוחדת "
במה  ותסריטים.  מחזות  שירים,  ספרים,  עשרות  היום  עד  כתבת 

אתה הכי גאה?
"בשירים  הם יישארו ולא יעזור כלום "

לא רצית להלחין חלק?
"אין לי את יצר הפזמונאות  זה לא בא ממני אלא מאחרים  ישראל 
גוריון כתב מוזיקה לכמה שירים שלי, בועז בן משה כתב אופרה 
מהשירים ומהסיפורים שלי, שנקראת 'חלום ציוני - כרטיס לכיוון 
עם  והיום  הישראלית  הקאמרית  התזמורת  עם  שעשיתי  אחד', 
הסימפונטה באר שבע, על סיפורה של הקהילה היהודית וסיפורו 
של ילד שנאבק על זהותו הישראלית  וגם העליתי מופע עם קובי 
אשרת וחני נחמיאס שנקרא "סלוניראקים"  שניהם מסלוניקי ואני 
עיראקי  קובי הלחין עשרה שירים שלי וזה פשוט נשמע פנטסטי " 

חשוב לך שיכירו אותך כמשורר. 
"כן  אני ידוע בכל הדברים שאני עושה, ואנשים לא יודעים שאני 

משורר  אני רואה את עצמי קודם כול כמשורר "
אבי התאטרון הקהילתי

ובין יתר הדברים הרבים שהוא עושה, הקים אלפי את התנועה 
וייסד תאטראות קהילתיים בשכונות  לתאטרון קהילתי בישראל 
שמקיימת  גדול  ארצי  כנס  ייערך  כחודש  בעוד  בארץ   רבות 
- הוקרה  גליל מערבי עכו בנושא "התאטרון הקהילתי  המכללה 
ליוסי אלפי"  "מי שעושה את הכנס הזה הם תלמידים שלי, שהם 
היום ראשי חוגים לתאטרון באוניברסיטאות ומנהלי תאטראות," 
בתאטרון  שלימד  תלמידים  הרבה  לו  ויש  בגאווה   אלפי  מספר 
הקהילתי וגם בחוגים לתאטרון באוניברסיטת תל אביב, בר אילן, 

המשך מעמוד 19 <

יוסי אלפי תיאטרון רחוב

המשך בעמוד 22 <
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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:

  בהתשעים ושלוש 5 חד' חדשה ביטקובסקי דירת 4 חד' ענקית עם מחסן, מעלית וחניה

בדגניה 5 חד' עם מעלית ושתי חניות

נכסים למכירה בכפר גנים ונווה עוז

  בישראל ושרה דו משפחתי

 בסמילנסקי 3 חד' משופצת ומשודרגת

בבן גוריון 380 מ"ר בנוי, 250 מ"ר

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

הסיבים 49, פתח תקווה

סכסוןאנגלו 

בבן צבי, חדש מקבלן 6 חד' במחיר מציאה!

מוטיבבלעדיות

מוטיבבלעדיות

בבלעדיות
נתי / אלי

בבלעדיות
נתי / אלי

מוטיבבלעדיות

מוטיבבלעדיות

ברשותינומוטיבבלעדיות
מספר רב של

דירות בכפר גנים
 4-5 חד' 

במחירים מצויינים! 
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חיפה, ירושלים  היום הוא עושה 
גם קורסים בבית ציוני אמריקה   
להקים  הצורך  הגיע  מאיפה 
כמה  הקהילתי?  התאטרון  את 
לעומת  קהל  למשוך  יכול  הוא 

התאטראות המוכרים?
"כתבתי ארבעה ספרים בנושא  
למשל  היה  גבריאל  אורי 
כץ  בפרדס  הקהילתי  בתאטרון 
יגעל  גם  מאוד,  בו  גאה  ואני 
יפו,  תאטרון  מקים  עזרתי, 
רבים  ועוד  שלי,  תלמיד  היה 
ה-70  שנות  של  בימים  וטובים  
רוצה  אתה  שאם  אמרו  וה-80 
את  טוב תראה  לראות תאטרון 
זה  הבעיה  הקהילתי   התאטרון 

את  להציג  בא  והוא  למעשה,  פוליטי  תאטרון  שזה  וגם  המימון 
הדרמה המקומית ולהיות סוכן שבא להראות שהמצוקות במקום 
מסוים ייפתרו במנהיגות חדשה  אבל לא כל ראש עיר ירצה בזה"  

זיכרונות מפתח תקווה

גן ואזרח כבוד בגבעתיים. מתי  הוענק לך תואר יקיר העיר רמת 
פתח תקווה?

שהתחלפו  למרות  בוטה,  באופן  ממני  מתעלמת  תקווה  "פתח 
הוא  הוכתר,"  לא  שעדיין  כבוד  אזרח  אני  עיר   ראשי  מספר 
אומר בחצי בדיחות דעת  "בסוף אני שגריר פתח תקווה בעולם 
שמפתח  עונה  אני  אני,  מאיפה  אותי  כששואלים  תמיד  כולו  
תקווה  אני מהדור הזה שברחוב חיים עוזר פינת ההסתדרות 
אני  בעיר   התחבורה  כלי  שהיו  והחמורים  הסוסים  מרכז  היה 
מפתח תקווה עוד כשהקימו שם את הרמזור הראשון  חייתי שם 
עד גיל 16  כאשר אבא שלי נפטר, אימא שלי רצתה לעזוב את 

הבית ואת הזיכרונות " 

אלפי למד בבית הספר "הס", לאחר מכן ב"נצח ישראל בנים", 
אותו  לגייס  שביקשו  מספר  הוא  שם  פ"ת",  פג'ה  ב"עמל  ואז 
שלי  הגיל  את  פיברקה  שלי  שסבתא  "בגלל    12 בגיל  לצבא 
כשעלינו לארץ ואמרה שאני בן 10 כשהייתי בן 3  באמת ביקשו 
לגייס אותי כשהייתי בן 12 ולא הסכימו לוותר לי אלא רק לאחר 
בית משפט  ב'נצח בנים' לימדתי דרמה כשהייתי בן 16 בלבד "

אני רואה אותך בקבוצת זיכרונות מפתח תקווה שפתחו בפייסבוק. 
כמה זיכרונות יש לך מהעיר?

וקפה  פלאפל  שם  היה  מוהליבר   פינת  ההגנה  ברחוב  "גרנו 
של האחים שלי  שם פתחתי את העסק הראשון שלי - מכונת 
גלידה  המכולת של אבא שלי ברחוב קיש פינת הנרייטה סולד 
זה  על  וגם  המכולת' "  'הבן של  לי  קראו  רוחני   מרכז  הייתה 

כתב ספר  אלא מה 

"שנים חייתי כילד וכנער ללא זהות  היום אני שלם עם הזהות 
לי כשהייתי  שלי, שסידרתי תוך כדי החיים  בבחינות שעשו 
יודע  לא  אני  היום  עד  מסגר   להיות  צריך  שאני  אמרו  נער 

לדפוק מסמר "

כתבת בהשראה של העיר הזו.

"בכל ספר יש על פתח תקווה. אין מקום אחד שאני לא מזכיר 
את העיר הזו ומה שעברתי בה לטוב ולרע, לשמחה ולעצב. מילד 
שלי  הראשונות  האהבות  היו  שם  לגבר.  ומנער  לנער,  הפכתי 

והשירים הראשונים שלי."

מתי אתה מגיע לעיר?

"היום אני לא מכיר את פתח תקווה בכלל  אני מגיע לאחים 
שלי שעדיין גרים בה, אבל מפחד ללכת לבקר בכל המקומות 

האלה שהיו חלק מילדותי, לראות מה נהיה מהזיכרונות שלי "

המשך מעמוד 20 <
מהתמונה הזאת אני מתרגש במיוחד לאור ריבוי 

זהויותיי כילד / יוסי אלפי 
והוא  ילדותו  ילד לעבור עד שעוברת  זהויות צריך  כמה 

מזדקן בן ילד? 
הגעתי ילד/ תינוק בן שלוש/ ארבע בזרועות סבתי 

יודעים   לא  מתי?  יגיעו   הורים   אין  מעברה   אוהל  
שוכחים  

אין הורים  יש סבתא  אדוני אלוהינו אדוני אחד  
אני  הציונות   בשביל  אותי  נטשו  הם  כן,  הנטישה   פחד 

עליתי, הם לא  
עכשיו אני יתום ציוני  

ואז אבא מגיע: "זה אבא שלך, תן לו נשיקה, 
וזאת אחותך הקטנה תן  זאת אמא שלך, תן לה נשיקה, 

לה נשיקה  
הורים  אמא לא מבינה  אבא  יש  אין רק סבתא  פתאום 

עצבני  
עכשיו אני ילד  

אני  עברית   כולם  השפה   את  מבין  לא  אני  ילדים,  גן 
ערבית  עיראקית, 

שפה יהודית כזאת, כאילו    
לא  אחר,  מאדם  ראשון  אהבה  זיכרון  בילהה   הגננת 

מסבתא  
כתה א' בית ספר הס פתח-תקווה  המורה ציפורה אוהבת  

היא יפה  
מזהב   ילדים עם תלתלים  הרבה  מזהב   לה תלתלים  יש 

גם לי  
עכשיו אני בבית ספר חילוני  

פתאום אבא מחליט שאני דתי  בלי שום הסבר, או סיבה, 
או מסיבה: 

חדש   ספר  ברט   כובע  תקווה   פתח  בנים  ישראל  נצח 
העט של המורה  

תמונה  תשומת לב בפעם הראשונה  
עכשיו אני ילד דתי  

והוא  ילדותו  ילד לעבור עד שעוברת  זהויות צריך  כמה 
מזדקן בן ילד?
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ועדת תרבות של כפר גנים ג' 
מזמינה את תושבי השכונה וחבריהם

לרקוד ולחגוג במסיבת פורים מטורפת
במועדון הפאצ'ה, רח' גיסין 61 ׀ מוצ"ש 03.03.18 

כיבוד ושתיה קלה

משקה אלכוהולי ראשון חופשית

חינם

הארוע מיועד לתושבי השכונות כפר גנים א, ב, ג נווה עוז ואורחיהם
הכניסה בתשלום של 25 & לאדם

ומותנה בהרשמה מראש באתר:
  www.kfarganim.co.il

20
18

 �
רי

פו

פרס שלישיפרס שלישיפרס שניפרס שניפרס ראשון פרס ראשון 
לילה בצימר

מתנת

הפקת אירוע פרטי

מתנת
 

בר/ בת מצווה, חתונה, מסיבה
(לא כולל תשלום לספקים) 

מסיבת תחפושותמסיבת תחפושות
של כפר גנים רבתי
של כפר גנים רבתי

הקדימו להירשם
מספר המקומות מוגבל

פרסים יוקרתיים בתחרות התחפושות!פרסים יוקרתיים בתחרות התחפושות!פרסים יוקרתיים בתחרות התחפושות!פרסים יוקרתיים בתחרות התחפושות!

ועדת תרבות של כפר גנים ג' 
מזמינה את תושבי השכונה וחבריהם

לרקוד ולחגוג במסיבת פורים מטורפת
במועדון הפאצ'ה, רח' גיסין 61 ׀ מוצ"ש 03.03.18 

(פתיחת דלתות 20:30) 

פרס רביעיפרס רביעי
שובר

טיפול פנים 

מתנת

שוברים לקניה 
במאפייה

מתנת

צילום האירוע:
שירלי גנון מוזס
אמיר בן חיים

קישוט האירוע
מתנת:

: ת ו ס ח ב ע  ו ר י א ה

בבעלות 
דורון קורן

054-4404286

עמדות איפור
מתנת:



עיתון כפר גנים  גיליון 96  פברואר 2018 24

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

• 23 מרפאות	
• 19 בתי מרקחת	

    ללקוחות כללית
• מרכז לבריאות הילד	
• מרכז לבריאות האישה	
• מרכז לרפואה יועצת	

• 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	

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.

רפואה יועצת 
אם המושבות

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

היפות  או מגבס, בשנים האחרונות הפכו הספריות  או בפינת האוכל, מעץ  בסלון 
לרהיט עיצובי שמומלץ לאמץ

ז'אן דניאלסהום סטייל

i ts ik@leibovich- law.co. i l דוא"ל:  2), פתח תקווה  30 (קומה  רחוב השחם 
-www.leibovich טלפון: 054-5870812 ⋅ פקס: 03-6844977   law.co. i l אתר:

מתמחה בניהול והובלה של עסקאות במקרקעין 
ייעוץ וליווי בנושא מיסוי מקרקעין

ספריות, לא מה שחשבתם

בתקופה האחרונה יוצא לי יותר ויותר לתכנן ספריות בבתים 
בחדרי  לספריות  מתכוונת  לא  אני  לא,  מעצבת   אני  אותם 
עבודה )טוב, גם שם(, אני מתכננת ספריות כאלמנט עיצובי 
מרכזי בחלל הבית: בסלון, בפינת האוכל, כחלק מקיר טלוויזיה, 
במסדרון ועוד  השימוש בחומרים, גימורים, חיבורים, עיצובים 
שונים הופך את הספרייה כאלמנט מרכזי בחלל  אז אם אתם 

מתכננים לעצב סלון, ספריה מעניינת היא רהיט חובה!

הספרייה, אגב, כבר אינו רק לספרים, ניתן לשים בה אביזרי 
מדפים  כמה  להשאיר  ואפילו  משפחתיות,  תמונות  דקורציה, 

ריקים 

    שני כללים חשובים: 

ב לא להעמיס  

ב שהקומפוזיציה תהיה נכונה, כלומר לא לשים פריט גדול 
בפתח קטן ולהיפך 
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050-7491676לפרטי� נו�פי� וביקור בנכ�:   יעל רזינ�קי

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

בפרי �ייל מקבל� ! בנקאש
5 חד', מ.שמש 15 מ"ר

ק"2, 135 מ"ר
₪ 2,690,000

בפרי �ייל מקבל�! בנקאש
מיני פנטהאוז 5 חד', 151 מ"ר

מ. שמש ענקית 
₪ 3,500,000  

דופלק� בעמנואל זמיר
  6 חד' מרווח ונעי�,

פינוי באוגו�ט 2018  
₪ 3,800,000

 

הדירה שחיכיתם לה עד עכשיו! בלעדית !
נפלאה ומומלצת מכל הבחינות,

6 חדרים מרווחת ,משודרגת ,ממוזגת
קומה 8 משקיפה לנוף פתוח ויפה,

מ.שמש 18 מ"ר , מטבח כולל אי,
יחידת מתבגר/קליניקה נפרדת

מחסן צמוד דירה, חניות מקורות
כניסה בקיץ 2018

 
לצרף תמונה ימנית

 
דירת יוקרה מרווחת בעיצוב אדריכלי! בלעדית!

5 חדרים שהוסב ל-4
יפהפייה ומפוארת 

ממוזגת,משודרגת במיוחד ,
מטבח איטלקי מודרני,

פרקטים בכל חדר, 
מ.שמש 18 מ"ר 

מחסן צמוד דירה
פינוי גמיש

 
לצרף תמונה שמאלית

הדירה שחיכית� לה עד עכשיו!
נפלאה ומומלצת מכל הבחינות

6 חד', מרווחת ,משודרגת, ממוזגת
ק"8 משקיפה לנו  פתוח ויפה,

מ.שמש 18 מ"ר , מטבח כולל אי,
יחידת מתבגר/קליניקה נפרדת

מח�� צמוד דירה, חניות מקורות
כני�ה בקי� 2018

דירת יוקרה מרווחת 
בעיצוב אדריכלי! נדירה!

5 חד' שהו�בו ל-4, יפהפייה ומפוארת 
ממוזגת,משודרגת במיוחד, 

מטבח איטלקי מודרני, פרקטי� בכל חדר, 
מ.שמש 18 מ"ר, מח�� צמוד דירה, 

פינוי גמיש 2018
בלעדית!בלעדית!

חדש מהניילוני�! במ�קי�
6 חד', מרווחת ונוחה, 14 מ"ר 
מ. שמש, מיזוג, כני�ה מיידית 

₪ 2,900,000

דופלק� במ�קי� ע� הכנה לבריכה! 
6 חד', מיזוג מרכזי, בני� איכותי

כני�ה מיידית
 ₪ 3,990,000
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הוראות הכנה:
1. צבעו את כוס הקרטון בצבע אקרילי שחור והניחו ליבוש 
2. ציירו בעיפרון על בריסטול שחור עיגול גדול פי שתיים 

מפתח קוטר הכוס 
3. ציירו בתוכו בעיפרון עיגול בקוטר הכוס  וגזרו )כמו 

בדוגמה( 
4. גזרו מהבד הלבן את גוף הארנב פעמיים  

5. תפרו את שני החלקים והפכו לצד השני על מנת שהתפרים יהיו פנימיים 
6. הדביקו את גוף הבד לכוס הקרטון עם דבק חם 

7. הדביקו את הסרט האדום )שמו המקצועי הוא סרט אלכסון ) על החיבור בין הבגד לכוס 
8. גזרו מבד הלבד הלבן והוורוד את הפה )כמו בדוגמה )והדביקו לראש הקלקר 

9. גזרו מבד הלבד הלבן והוורוד את שני האוזניים )אם רוצים אותם גמישות מדביקים להם חוט מתכת מאחורה( והדביקו 
לראש הקלקר 

10. הדביקו את עיניים עם דבק חם לראש הקלקר 
11. הדביקו סרטים וכפתורים לבגד לפי בחירתכם 

12. הדביקו בצד אחד של מקל העץ את החרוז 
13. בתחתית הכוס נעצו את השיפוד )מקל העץ( כדאי לעשות חור מראש ואז החדירו את המקל כאשר החרוז נמצא כלפי מט     

העבירו את המקל לאורך כל בגד השפן עד לכדור הקלקר 
14. לחיזוק הצוואר של הארנב ונדביק עם דבק חם פפיון 

ורד פרייס - חוגי יצירה ועוד... • טל'. 050-8544540 15. לסיום הוסיפו את העיגול השחור של הכובע ותקבלו שפן קופץ מהכובע 
 www.facebook.com/veredcake

"כמו קוסם ששולף שפן"

החומרים: 
⋅ כוס מקרטון גדולה  

A4 ברסטול שחור
מקל מעץ אורך 35 ס"מ

חרוז מעץ)שיכול להיכנס למקל(
כדור קלקר שיכול להיכנס לכוס

שני פונפונים לבנים
פונפון ורוד

בד לבד לבן 
בד לבד ורוד

ורד פרייס

עמנואלה ויובל המבולבל 
חייה  סיפור  על  שהעבירה  הרצאה  במהלך 
בחופשת  לנשים  הבוקר  ארוחת  במועדון 
השכונה   תושבת  עמנואלה  הופתעה   , לידה 
לגלות  חיים!"  דרך  "בריאה-זאת  ומייסדת 
טוב  שם  'המבולבל'  יובל  את  ההרצאה  בסוף 

בין המאזינים.

תמונת מצב

בד לבן חצי מטר על חצי מטר
כפתורים

חוט מתכת לא חובה
אקדח דבק חם

עיניים זזות 
סרט אלכסון אדום באורך 30 ס"מ.

צבע אקריליק שחור
מספריים

מכחול.

וחסר  לקוסם  להתחפש  בחרתם   אם 
בא  אם  מהכובע,  לשלוף  השפן  לכם 
לכם לתפור בובה שובבה... ורד פרייס 
להכין  איך  שלב  אחרי  שלב  מלמדת 

בובת פופ אפ קופצנית
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צוות כללית בכפר גנים הוא כבר מזמן

חלק מהמשפחה
בנוסף ליחס אישי ומקצועי אתם נהנים ממגוון שירותים רחב:

 מומחים לרפואת ילדים
 מומחים לרפואת משפחה
 מומחים לרפואת נשים  

 הריון בליווי אישי
 שירותי אחיות תזונה ודיאטה

 בדיקות מעבדה
 שירותי משרד

 בית מרקחת סופר פארם 
    מעניק שירותי ללקוחות כללית  

לפרטים נוספים פנו למוקד קשרי לקוחות: 03-9766111
ימים א'-ה' 9:00-20:30

מרפאת גנים
קניון גנים, רח' העצמאות 65 פ"ת, טל': 03-9404200

עם כללית בכפר גנים אתם תמיד בידיים הכי טובות
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העבודה  לסביבת  במיוחד  מתאימות  המשרדיות  העדשות 
המשרדית  הן מאפשרות לנו לראות מצוין את צג המחשב, כמו 
גם מסמכים מודפסים  העדשות בנויות כמו עדשות מולטיפוקל, 

אך בעלות מבנה ייחודי המתאים בדיוק לסביבה משרדית 

עדשות מולטיפוקל רגילות מחולקות לאזור רחב למרחק, תעלה 
צרה וקטנה לטווח הביניים ואזור קריאה  עבור מי שעובדים מול 
מחשב במשך שעות רבות, משקפי מולטיפוקל רגילים לא יהיו 
נוחים; על מנת לראות בבירור את צג המחשב, צריך למצוא את 
המיקום הספציפי בעדשות שיתאים לכך  חלק מהאנשים יביטו 
דרך האזור שמיועד לקריאה, אבל ייאלצו להתקרב מאוד למסך 
ולהרים את הראש כדי לראות טוב דרכו  בטווח הארוך, זה יכול 
לגרום לכאבי צוואר  אחרים יביטו דרך אזור הביניים, אך הוא 

כל כך צר שזה יהיה פשוט לא נוח 

מול  עבודה  בשביל  אחרות  בעדשות  להשתמש  צריך  לכן, 
מחשב  הפתרון הוא עדשות משרדיות 

עדשות משרדיות בנויות אחרת מעדשות מולטיפוקל רגילות, 
כך שיתאימו לעבודה מול מחשב  חלקן המרכזי הוא אזור ראייה 
רחב לצג המחשב, וחלקן התחתון אזור לקריאה – של מסמכים, 
המשרדיות,  העדשות  של  הייחודי  המבנה  בזכות  למשל  

כשמביטים בהן הישר קדימה רואים היטב את צג המחשב 

לראייה  מיועד  העליון  שחלקן  משרדיות  עדשות  גם  קיימות 
קהל,  בקבלת  שעובדים  למי  מתאימות  אלה  עדשות  למרחק  
בבירור   מולם  העומד  האדם  את  לראות  ומעוניינים  למשל, 
עבודה  לסביבת  "עדשות  אלה  לעדשות  יקראו  לעיתים 

משרדית" 

בחרו מסגרת מתאימה – על מנת לנצל באופן מיטבי את 
שטח העדשות, יש לבחור מסגרת עם עדשות עמוקות  
יש מי שמעדיפים מסגרת דקה יותר, כדי שהמשקפיים 
עבות  מסגרות  מעדיפים  אחרים  בולטים   פחות  יהיו 
מסגרת  על  להקפיד  יש  מקרה,  בכל  נוכחות   ובעלות 

מספיק עמוקה 

מדדו מרחקים – מדדו את המרחק בעבודה בין העיניים 
שלכם לצג המחשב  כך תוכלו לוודא שתכנון העדשות 

ייעשה באופן מדויק לצרכים שלכם 

הסתגלות ואחריות – לרוב סוגי העדשות ישנה תקופת 
מרגישים  אתם  במהלכם  שאם  ימים,   90 של  הסתגלות 
אי-נוחות תוכלו להחליף אותן ולנסות סוג אחר  כמו כן, 
חשוב לברר אודות תקופת האחריות על העדשות ומה 

האחריות כוללת 

סבלנות – בשל המבנה האופטי המיוחד שלהן, לעיתים 
כמו  בדיוק  משרדיות,  לעדשות  להתרגל  זמן  לוקח 
האופטומטריסט  את  שתפו  מולטיפוקל   למשקפי 
בקשיים שעולים בתקופת ההסתגלות והתייעצו על מנת 

לוודא שתראו מצוין 

דורון ברויטמן

דורון ברויטמן, אופטומטריסט ובעלים ׀ אופטיקה דורון: רואים מצוין, מרגישים בבית
 30 שנות מקצועיות | חברים במכבי, כללית ומאוחדת | 03-9343817

ן י רואים מצו

מבט דיגיטלי

- כתבה פרסומית -

רבות  שעות  עובדים  מאיתנו  רבים 
שונים  בכלים  ומשתמשים  מחשב  מול 
משתמשים  חלקנו  נוח.  לנו  שיהיה  כדי 
או  למשרד  בהדום  ארגונומיים,  בכיסאות 
בפד למקלדת. גם לעיניים יש כלי מתאים 

לסביבה משרדית - עדשות משרדיות

למידע נוסף היכנסו 
לאתר אופטיקה דורון 

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

4 טיפים להתאמה מיטבית 
של עדשות משרדיות

1

2

3

4

יום אהבה קרב ובאיום אהבה קרב ובא

ץ מארזי קאפייקס  ץ  מסגרת עם תמונה ץ נשיקות ממותגות ץ עוגות מוס
ץ ביצי שוקולד מלאים בממתקים ץ נעל עקב משוקולד ועוד...

אצלנו ניתן להשיג:

לפרטים: 052-5919262

מבחר מארזים מפנקים במחיר לכל כיס  זה הזמן לפנק את אהובכם במתוקים מכל הלב! 
(ניתן גם להרכיב מארזים) 

לפרטים: 052-5919262
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// 3+1 מתנה

|  03-9343817
אחד העם 63, פתח תקווה

OpticaDoron.co.il

כל הפרטים באתר 
אופטיקה דורון <<

למוצרים המשתתפים במבצע * עד גמר המלאי * המבצעים בתוקף עד 16/03/18 * אין כפל מבצעים * ט.ל.ח

3+1 מתנה

ברכישת עסקה חצי-שנתית 
של עדשות מגע מכל החברות

 משקפי שמש
ב-50% הנחה!

חודש עדשות מגע
באופטיקה דורון

 ACUVUE על מגוון עדשות
Johnson&Johnson מבית

פרטים נוספים באתר
OpticaDoron.co.il
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צומת סביון-לוי אשכול 201
טל' להזמנות: 03-5330304 ׀ פקס. 03-5330405

www.maadania.co.il

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

מצרכים
5 עגבניות חתוכות לקוביות 1 ס"מ

250 ג' עגבניות שרי חצויות
1 בצל סגול חתוך לרצועות

8 עלים של סלרי שלמים
צרור עלים של כוסברה

1 פלפל ירוק חריף חתוך לטבעות
איטריות זכוכית/ שעועית

לרוטב טומטצ'ילי
2 עגבניות בינוניות 

מיץ מלימון אחד בינוני /מיץ לימון
1/4  בצל יבש קצוץ

2-3 שיני שום
1 כוס מיץ תפוזים 

1/4 כפית גרדת תפוז
3-4 כפות שמן זית

100 ג' רוטב צ'ילי חריף חלק או סיראצ'ה )ניתן להפחית 
לפי מידת החריפות( 

1/2 פלפל ירוק חריף )תלויי ברמת החריפות של הפלפל(
25 ג' רוטב דגים )נאם פלא(

אופן ההכנה
ושאר המרכיבים  יש לטחון את העגבניות  הרוטב  להכנת    1

בבלנדר כ-3 דקות ולסנן 

2  להכנת הסלט יש לקצוץ את כל הירקות 

את  בקערה  לערבב  המנה:  להגשת    3
הרוטב   עם  ולתבלים  הקצוצים  הירקות 
לטפטף מעט שמן זית, להוסיף מעט מלח 

)לפי הצורך( 

4  להכנת איטריות זכוכית/ שעועית: להרתיח 
סיר עם מים להמליח מעט כאשר כול מרכיבי 
הסלט מוכנים וסלט העגבניות מתובל, להכניס 
את האיטריות לסיר לבשול במים הרותחים עד 

שקיפותם כ-6 דקות 

5   לסנן ולחתוך עם מספריים/סכין את האיטריות  

6  לשפוך מעל את סלט העגבניות ולתת לו להתחמם 
מהאיטריות הלוהטות 

חריף אבל טעים
באופן אסוציאטיבי כשמדברים על 

עגבניות הן מתקשרות אצלנו עם סלט 
ירקות כתוספת לארוחה. כי הרי אין 

חשוב מלהוסיף ירק לכל ארוחה. השף 
גולדשטיין מקפיץ את העגבניות לסלט 

תיאלנדי חם ונוסטלגי 
הפעם נצא קצת מהשגרה ונציץ למטבח התאילנדי, 
הידוע בחריפותו  )מגיל ינקות מרגיע לחריפות בלתי 

נתפסת(. אני זוכר דוכן רחוב אחד בלב בנגקוק, 
באיזור פחות תיירותי אך הומה במקומיים, סימנתי 

דוכן שנראה לי מוצלח והצטרפתי לתור של שמונה 
אנשים ולא התחרטתי. בקצה התור עמד דוכן עם 

פפאיות ירוקות, הר של כוסברה טריה וירוקה, דגים 
מיובשים, רוטב תמנונים והמון המון פלפלים חריפים, 

ובראש הדוכן עמדה אישה רזה ומהירה, היא קצצה 
וכתשה בקערת עץ את הסלט פפאיה הידוע, האמיתי 

והטעים להפליא. היא שאלה כמה פלפלים ארצה 
ואת כול השאר היא כבר הרכיבה במיומנות רבה 

בעצמה. התאהבתי בסלט, בחמימות שלו לצד טריות 
של הירקות ועישבי התיבול.

החודש בחרתי להביא לכם את הסלט בשינויים קלים 
שינגישו אותו לקהל הישראלי. את הפפאיה הירוקה 

נחליף בעגבניות )אפשר 
בכייף גם להחליף אותן 
עם פפאיה ירוקה מהזן 

המיוחד לסלט(, בשילוב 
הרוטב טומטצ'ילי מאלף.  
אני מזמין אתכם לעצום 
את העיניים לדמיין את 

תאילנד ולהתמכר.

סלט עגבניות חם 
ואיטריות שעועית

סלט עגבניות חם
ואטריות שעועית

בתיאבון!
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שיבולת השרון  
מאפיית

חלות

רוגעלך
תפו"א

3 ב-20 ₪

ב-24.90 ₪

קפה
ומאפה

ב-9.90 ₪

מעל קילו
מוגבל ל-3 ק"ג ללקוח בקניה

המחיר
T.A -ל
בלבד

הגענו גם לפ"ת
הגענו גם לפ"ת

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

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

עוגות יום הולדת
עוגות ועוגיות ללא סוכר

קישים
ג'חנון
כובנה

לחמים מכל הסוגים
לחמי מחמצת

לחמניות
10 ב-12 ₪

כל המאפים
ב-37.90 ₪ 

לק"ג
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בשלה למכירה

מיכל )שם בדוי( המקסימה החליטה למכור את דירתה כדי לעזור 
לביתה שבתהליך גירושין, היא התייעצה עימי האם למכור את 
של  המיוחד  בקשר  חשתי  בינינו  השיחה  שלה  במהלך  הדירה 
מיכל לדופלקס שלה וכמה קשה יהיה לה להעמיד אותו למכירה  
לאחר תשאול מדויק, והקשבה לצרכי המשפחה הצעתי לה לדחות 
שתוכל  כשהבינה  מהתרגשות  דמעה  מיכל  המכירה   את  מעט 
להישאר בדירתה עם נכדיה וביתה  לאחר כשבוע פנתה אליי שוב 
מיוזמתה ואמרה שהחליטו להעמיד למכירה  את הדירה החדשה 
ונראה  הגיעה הצעת המחיר הראשונה  הזוג  מהר מאד  בני  של 
שעמד להיחתם הסכם  אז התברר שעדיין לא ניתן לרשום הערת 

אזהרה בבניין זה והקונה קיבלה "רגליים קרות"  

לפחות אחת לשבוע אני נפגשת במוכרים שיכלו לחסוך לעצמם 
הרבה תסכול וכאב ראש מול קונים פוטנציאלים, אילו היו עוצרים 
לרגע לבדוק האם הם בשלים ומוכנים בכלל למכור את הדירה, 
והאם הדירה מוכנה למכירה מבחינה פרוצדורלית  מיכל בסופו 
של דבר החליטה על השכרת הדירה לשנה לפחות עד להשלמת 
הבירוקרטיה,  אך עוגמת הנפש יכלה להימנע באמצעות בדיקות 
מקדימות  אותם אני ממליצה לכל מוכר לעשות רגע לפני כניסה 

לתהליך המכירה 

האם יש לכם משכנתא על הנכס ובאיזה גובה? ישנם 
משפרי דיור שמוכרים על מנת לרכוש דירה גדולה יותר 
שסילוק  מוכרים  וישנם  המשכנתא   את  לגרור  ניתן  ואז 
המשכנתא שלהם תלוי לחלוטין בסכום של  הקונה, זה עלול  
לפוצץ את העסקה  במקרה שהסכום גבוה מאד, ומכיוון שרוב 
הקונים לא יוכלו לעמוד בו, חשוב לפנות לבנק ולקבל אישור 
עקרוני, לפני כל צעד למכירת הדירה, כולל לפני פרסומה  כמו 

כן, מומלץ להתייעץ עם עו"ד העוסק במקרקעין  

האם ידוע לכם היכן הבית רשום- בטאבו או במנהל? 
האם הבניין בנוי על קרקע בבעלות פרטית או שהקרקע 
לא,  אם  חלוקה-פרצלציה?  נעשתה  האם  מהמנהל?  חכורה 
זכויות הקונה מוגבלות, עניין שעלול לעכב את המכירה  אם 
יש כבר טאבו חשוב לברר גוש, חלקה ותת חלקה לפני העמדת 
לשאלות  התשובות  שכל  את  שתדעו  חשוב  למכירה   הדירה 
אלו מראש, תשובות לא החלטיות וחוסר וודאות יגרמו לקונה 

לחשוש מכניסה לעסקה  

לכם  יש  והאם  שינוי  הרחבה,  בנכס  בוצעה  האם 
הכולל  שיפוץ  בדירה  ונערך  במידה  בכתב?  היתר 
פוטנציאלים,  לקונים  הדירה  חשיפת  לפני  חשוב  הרחבה, 
לפנות למחלקת ההנדסה בעירייה, לעיין בתיק בניין, אם אין 
עשויה  היתרים  חסרת  דירה  העניין   את  לסדר  חשוב  היתר, 
עשויה  להרחבה  אפשרויות  עם  דירה  ואילו  קונים   להבריח 

להעלות את ערכה בפני הקונים 

תוך כמה זמן תוכלו לפנות את הנכס מרגע סגירת 
העסקה? לפני פרסום הדירה חשוב לתכנן מראש כיצד 
משתלם  האם  הפוטנציאלי   הקונה  שיגיע  במקרה  תערכו 
לעבור לתקופה לשכירות או להשהות את קניית הדירה עד 
לקניה נגדית  מניסיוני, אני ממליצה לא להתחייב על קניית 
דירה לפני שמכרתם את דירתכם  מכירת דירה כיום לוקחת 

בממוצע כ-9 חודשים וגם יותר  היערכו לכך בתבונה 

התשלום?  תנאי  ומהם  הכסף  לכם  דרוש  למתי 
תשלום  תנאי  בשל  מתפוצצות  עסקאות  לעיתים  מניסיוני, 
דרקוניים מצד המוכרים  פריסת התשלומים המקובלת הינה 
עם   -  10% ו-  ראשון,  כתשלום   20%  -  10% 3-4 תשלומים: 
בתשלום   50% מעל  של  לתשלום  דרישה  המפתח   מסירת 
השני יכולה להכשיל את מימושה  היעזרו ביועץ משכנתאות 
לפניכם,  העומדות  האופציות  לבדיקת  הדירה  פרסום  טרם 
כך תוכלו להקל על הקונים ולחסוך לעצמכם עוגמות נפש 

מיותרות, זמן וכסף 

בחודש הבא נברר, עם איזה מיסוי מתמודדים במכירת הדירה, 
מס שבח, היטל השבחה ועוד  באילו סכומים מדובר וכיצד כל זה 
משפיע על ההכנות למכירה  עד אז אתם מוזמנים לפנות אליי 
למייל-yaelwww@walla.co.il ואשמח להציע פתרונות שיחסכו 

לכם זמן וכסף  

רגע לפני פרסום דירתכם למכירה חשוב לעצור רגע ולברר  האם אתם בשלים 
שחשוב  שאלות  חמש  מציעה  רזינסקי  יעל  הדירה.  את  למכור  בכלל  ומוכנים 

• יעל רזינסקישתשאלו את עצמכם

יעל רזינסקי רזי הנדל"ן

יעל רזינסקי -  תושבת השכונה 
מנהלת משרד "רזי הנדל"ן"

 טל'. 050-7491676

חפשו את "רזי הנדל"ן גם ב-

1

2

3

4

5

היתרים בצמודי קרקע

הרחבה כפר גנים ג'

היתרים בצמודי קרקע
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> להחזרת השלווה לקן המשפחתי 
> לפתרון בעיית חלוקת הרכוש

> להתגרש בכבוד עם הסכם משפטי ארוך טווח
> לסיום מחלוקת בין ספק, מוכר או לקוח

> לקבלת כל הזכויות המגיעות לעובד ממקום העבודה
> להחזרת איכות החיים בבניין המשותף

> להיכנס לבית חדש (מקבלן) בזמן

פתרונות מהירים, נוחים ומוסכמים מרכז גישור
פתח תקווה
והמחלקה הקהילתית

ptgishur@gmail.com :טלפון: 073-3744544 | דוא"ל

תקבלו יחס אישי, 
טיפול מיידי בכל הבעיות,

פתרונות יצירתיים 
וארוכי טווח, הסכמים משפטיים, 

אמינות ודיסקרטיות.

במרכז הגישור שלנו 
יתאימו לכם את המגשר 

הטוב ביותר עבורכם.

חפשו אותנו ב-         'מרכז גישור פתח תקוה והסביבה'

כושר תזונה והעצמה נשית

א פעילות מגוונת לאם ולתינוק
א הרצאות והדרכות בנושאים מרתקים

לפרטים נוספים: 052-6427863

חמישירביעישלישישני

מערכת שעות מתאמאנת - פתח תקווה

9:30-10:15
10:15-11:00
11:00-11:45
11:45-12:30

20:00-20:45

6:30-7:15

א עלות שיעור 50 שקלים!
א התעמלות תינוקות 25 ₪ בלבד!!!

ערב

"מתאמנת לקהילה"
קבוצת ריצה 

חינמית לנשים

עיצוב אימהות ותינוקות
להתחטב, להתעצב ולהתחזק ביחד עם התינוק

הרצאה שהיא חוויה
כל הנושאים הכי בוערים לאם טרייה ומשפחתה

סדנת דיאטה וירידה במשקל
(ברישום מראש)

התעמלות תינוקות
פעילות חוויתית לתינוק 

המלווה בשירים ואביזרים

מעגל אימהות, שיח אימהות 
וייעוץ מקצועי בנושא:
תזונה, הנקה וסדר יום

אירובי אימהות ותינוקות
אימון חוויתי לשריפת קלוריות

יחד עם התינוק

אימון רק לאמא
זמן שהוא לעצמך

אימון רק לאמא
זמן שהוא לעצמך

ל)
בי

מק
(ב
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ממסעדת שוק משפחתית לרשת מצליחה, חומוס כספי התל אביבי עשה עלייה והגיע 
ליכין סנטר. קארין אהרון ממליצה על מסעדה כשרה ומטריפה

עשו כבוד לחומוס 

• קארין אהרוןהמלצה למסעדה

צחוק וסדר

בן  שהיה  כספי,  יניב  השף  של  שמו  את  הנושאת  המסעדה 
טיפוחיו של השף חיים כהן בדיקסי, פתחה סניף חדש וקטן 
במתחם יכין סנטר  מלווים באווירה חורפית, קפצנו לדגום את 
מנות החומוס ולא עמדנו בפיתויי  מול שלל האוכל הביתי, 
לאחר עיון בתפריט המציע לצד שלל מנות חומוס אותנטיות 
ומשודרגות, אוכל ביתי קליל תפתינו לארוחה דשנה ובעיקר 
וחומוס  במסבחה  ובחומוס  עדשים  במרק  פתחנו  טעימה  
מסלט  נהנינו  החומוס  לצד  וטעים   מעניין  שילוב  שקשוקה, 
ומנת  וצ'יפס  חם  פלאפל  היטב,  ומתובל  טרי  קצוץ  ירקות 
מלווח, מגולגלת עם ביצה וחומוס  לצד מנות האוכל בארוחה, 
אפשר לבחור בגזוז של פעם או ליהנות מצ'יסר ערק שייתן 

מגוונים,  קינוחים  גם  מציעה  המסעדה  אחר   טוויס  לארוחה 
ומאחר שלקינוחים יש קיבה נפרדת, הננו ממלבי וקינוח בננה 

בתוך בצק וקרמל בסגנון בננה לוטי  
למרות שהמסעדה כבר לא בשוק, הרשת מצליחה לשמור על 
השירות  בזכות  הרבה  משפחתית,  שוק  מסעדת  של  הסטייל 
האדיב מאוד, האווירה הנעימה במקום והמחירים הנוחים  אז 

בפעם הבא שבא לכם חומוס, אל תיסעו רחוק   

"כספי" Y סנטר )יכין(- כשר. שחם 17, פתח תקווה. 03-9129133
ב-        כספי פתח תקווה.

ילד בכיתה ב' חוזר הביתה. 
אמו שואלת אותו: "איך היה 

בבית הספר?"
למדנו  "היום  עונה:  הילד 
בבית ספר שאין דבר כזה ' חצי 

גדול ' או ' חצי קטן '.
חצי  אבל  הבנתי,  אני 
לא  הכיתה  של  גדול 

הבינו.

אחד ביקש להתקבל למנזר השתקנים.
"אחי היקר", אמר לו ראש המנזר, "אתה מוזמן להצטרף אלינו בתנאי 

אחד: שלא תדבר עד שתקבל רשות לכך".
חמש שנים חולפות בדממה מוחלטת עד שראש המנזר סוף סוף פונה 
לומר שתי  יקר, אחרי חמש שנים אתה רשאי  "אח  לו:  ואומר  לנזיר החדש 

מילים"
אומר האיש: "המיטה קשה".

"צר לי לשמוע" עונה לו ראש המנזר, "נדאג לך למיטה נוחה יותר."
חלפו עוד חמש שנים והאיש נקרא שוב למשרדו של ראש המנזר שהרשה לו 

להגות עוד שתי מילים.
"האוכל קר" אמר הנזיר ומיד קיבל הבטחה שהמצב ישתפר והאוכל יחומם.

חלפו עברו להם חמש שנים נוספות והאיש הוזמן שוב לומר שתי מילים.
"אני עוזב" אומר האיש.

"עדיף ככה", עונה לו ראש המנזר, "מאז שהגעת אתה רק מתלונן.

HA HA!
תמיר כורם
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אבי מזרחי : 052-2500916

החלפת פלאנצ'
וגו� חימו�

לכל �וגי הדודי�

תיקו� לכל �וגי
הניאגרות
הנ�תרות

החלפת 
ברזי�

כל �וגי 
פתיחת �תימות 

מי� וביוב

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

לכל תקלההאינסטלטור
שרות מהיר תוך 30 דקות!

גו� חימו� תקי�

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

השכונה

ניאגרה תקינה

פתרון לכל 
סוגי האינסטלציה

פתרון לכל 
סוגי האינסטלציה

חי�כו� בחשמל!חי�כו� במי�!

₪ 350
החל מ-

₪ 150
החל מ-

₪ 100
החל מ-

₪ 150
החל מ-

להתקנה

בדוק
והשווה

מחירי�
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בספר הספרים מתוארים חיי יעקב כחיים רצופי תלאות ומאבקים, 
בניגוד לאבותיו אברהם ויצחק, שחיו יחסית אליו חיים שקטים 
בשלווה  לנוח  לשבת  יעקב  רצה  חייו,  תלאות  לאחר  ורגועים  
שצדיקים  טוענים   רש"י  יוסף"    של  "רוגזו  עליו  קפץ  והנה 
שואפים לשבת בשלוה בעולם הזה,  אך ה' מטיף להם: 'אינכם 
מסתפקים במנוחה המובטחת לכם בעולם הבא? ואתם מבקשים  
ולא  )מעשיו(,  שלוותי  "לא  מפרשים:  חז"ל  הזה?'  בעולם  לנוח 

שקטתי )מלבן (, ולא נחתי )מדינה(, ויבוא רוגז )מיוסף(" 
על פי המדרש: כל מקום שנאמר: "וישב" אינו, אלא לשון צער  
אף כאן, יעקב מבקש לשבת בשלווה, ומיד קפץ עליו רוגזו של 
יוסף  תקופה ארוכה עברה על יעקב בייסורים קשים, עת שהיה 
]י"ז,  מגילה  במסכת  רעה   חיה  ידי  על  נטרף  שיוסף  משוכנע 
ע"א[ חז"ל מדגישים: כי יוסף היה מנותק מאביו במשך 22 שנה 
גיל שלושים ותשע[ בדיוק אותו מניין  ]מגיל שבע עשרה עד 
שנים שיעקב נעדר ממפגש עם אביו  חז"ל רואים בכך עונש 
הורים,  כיבוד  מצוות  קיים  לא  ויעקב  היות  מידה   כנגד  מידה 
נענש בכך שיוסף, בנו האהוב, לא קיים את מצוות כיבוד הורים 
לפרק זמן  זהה  על כך נאמר שמעל כל הנעשה בהווה קיימת 

תכנית האלוהית  
ֲחַקְרַּתִני,  "    ְיהָוה  המלך:  דוד  אומר  האלוהית  התוכנית  עלי 
ָאְרִחי  ֵמָרחֹוק   ְלֵרִעי,  ַּבְנָּתה  ְוקּוִמי;  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת,  ַאָּתה  ַוֵּתָדע  
ְוִרְבִעי ֵזִריָת;  ְוָכל-ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה  ִּכי ֵאין ִמָּלה, ִּבְלׁשֹוִני; ֵהן ְיהָוה, 
- פלאיה  ַּכֶּפָכה  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני;  ָוֶקֶדם  ָאחֹור  ֻכָּלּה   ָיַדְעָּת 
)ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני" ]תהלים קל"ט, א- ו[ לפיו אלוקים יודע על 
האדם הכול, אפילו את המילים שיאמר בעתיד  גם שלמה המלך 

מחזיק באותה הדעה: "ַרּבֹות ַמֲחשָׁבֹות ְבֶּלב ִאיׁש ַוֲעַצת ְיהָוה ִהיא 
ָתקּום"  ]משלי, י"ט, כ"א[

מטרות  להציב  שחשוב  למדים  אנו  יעקוב  של  סיפורו  מתוך 
בחיים ולפעול למען השגתן מתוך אמונה שהכול נעשה לטובה 

רצונות האדם 
והתכנית האלוהית

אהובה קלייןמחכמת המקורות

www. ahuvaklein.blogspot.com

יוסף בן זקונים
תלתלי ראשו בוהקים
אהוב בכותונת פסים
מעורר קנאת אחים.

בידו מקל רועים
סביבו  כבשים פועים

אחיו ממרחקים משקיפים
מזימה בליבם רוקמים.

יוסף בן זקונים / אהובה קליין

בעיניהם איש חלומות
שואף במלוכה להתעלות

במוחם רצות מחשבות
להסיר איום בתחבולות.

יוסף מוקף מלאכים
כמרגלית אותו נוצרים
אותו ימשו ממעמקים

בציווי דבר אלוקים.

ציורי תנ"ך
ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(

כמו הים הגדול שיודע ימים שלווים וסוערים, 
כך מאז ומעולם התנהלו גם חיי האדם, 

רגועים וסוערים לפרקים. לעיתיים דווקא 
כשמתכננים תכניות נטרפים הקלפים והן אינן 

יוצאות  לפועל. החיים הם דינאמיים, האדם 
מציב לעצמו מטרות ואיננו יודע מראש כיצד 

ובאיזה אופן ישיג את תכלית בחייו. אהובה 
קליין קוראת לזה התוכנית האלוהית

מלאכי הנדימןמלאכי הנדימןמלאכי הנדימן
אכל סוגי התיקונים
אכל עבודות הצבע

אאינסטלציה אחשמל
אתליית מדפים, תמונות 

אגינון ועוד...

052-2543298052-2543298
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ומוזיקה משמחת!רכבי מוזיקה נוצצים, בליווי 

ועדת תרבות של השכונה
מזמינה את תושבי השכונה
לחגוג בתהלוכה ססגונית

יציאה לדרך בשעה 16:30
ולאחריו הפנינג בקניון גנים

יום שני 26.2.18
התכנסות ברחבת החניה של 

קניון גנים (מול הסופר פארם) בשעה 16:00

�2018 כפר גנים

*במקרה של גשם באותו יום, העדלאידע תבוטל.
*ההשתתפות בעדלאידע הינה באחריות המשתתפים עצמם *קטין יחוייב בליווי מבוגר *הועד ו/או הנהגות הורי 

בתי הספר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ככל שחלילה ייגרם עקב ו/ או במהלך האירוע 

האירוע בחסות:

שיבולת השרון  
מאפיית
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ביטוח סיעודי - בגובה העיניים
ביטול הכיסוי הסיעודי הקולקטיבי תופס בימים אלה מקום מרכזי בכלי התקשורת ויוצר 

בהלה ובלבול בקרב הציבור. מירב ג'והן עושה סדר בבלגן

• מירב ג'והן
ביטוח הסיעודי הינו ביטוח המעניק כיסוי למקרים בהם אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו, פעולות שגרתיות יומיומיות  בדרך כלל 
הזדקנות והמחלות הנלוות אליה, הינה כניסה למסלול חד-סטרי שאין ממנו חזרה, אך חשוב לזכור כי אובדן תפקוד אינו בהכרח נובע 
מהגעה לגיל זקנה, גם אנשים צעירים עלולים להיקלע למצבים אלו כתוצאה מתאונות שונות או ממחלה, ועל כן יש להיערך לכך מראש 

המודעות לחשיבותו של הכיסוי הסיעודי עולה יחד עם הגידול באוכלוסיית המבוגרים והארכת תוחלת החיים בחברה המערבית 

מה זה קשור אליי אתם שואלים? 

• 1 מכל 3 אנשים מעל גיל 65, יהיה סיעודי ולעובדה זו יש השלכות כלכליות כבדות על המשפחה 

• עלות טיפול בסיסית בחולה סיעודי בביתו כוללת: עלות המטפל, מזון, נסיעות, תרופות וציוד מסתכמות ביותר מ-8,000 ₪ בחודש  במידה 
ונדרש אשפוז במוסד סיעודי, העלות מגיעה ל10,000-18,000 ₪ לחודש )תלוי ברמת המקום( 

                             מה הן החלופות?

לא ניתן לרכישה והזכאות לו 
מתוקף החוק - פתרון חלקי:

על פי חוק האחריות העיקרית 
לטיפול באדם סיעודי מוטלת 
הפתרון  לכן  משפחתו   על 
הינו  מהמדינה  לקבל  שניתן 
כמה  או  באחד  ומוגבל  חלקי 
גיל  הבאים:  מהפרמטרים 
בית   - שהותו  מקום  החולה, 
או מוסד סיעודי, אופן הסיוע - קבלת סיוע כספי או 
אספקת שירותים בהיקף מוגבל וכמו כן מותנה במבחן 
והיקף  הילדים)!(  כולל  החולה  משפחת  של  הכנסה 

נכסיה 

פתרון  לרוב  הנותן  יחסית,  זול  ביטוח 
חלקי:

סכום  בבית,  השוהה  סיעודי  לחולה   •
הפיצוי נע בין 3,000 ל-5,500 ₪ לחודש, 
סיעודי,  במוסד  השוהה  סיעודי  ולחולה 
ל-10,000 ₪   4,500 בין  נע  הפיצוי  סכום 

לחודש )הכסף מועבר ישירות למוסד( 
• תשלום הביטוח מוגבל ל-5 שנים  בלבד 

סיעודי  מצב  את  מכסה  לא  הביטוח   •
שנגרם כתוצאה מתאונות עבודה, תאונות דרכים או פעולות איבה 

שהתנאים  הדבר  משמעות  תקנון,  לפי  הינה  הביטוח  התנהלות 
יכולים להשתנות מעת לעת 

א חוזה אישי בין המבוטח לבין חברת הביטוח המבוססת על פיצוי כספי חודשי 
א אין תלות במצבו הכלכלי של האדם ומשפחתו או בקבלת סיוע כלשהו מגורם אחר  

א היקף הכיסוי ותקופת הפיצוי נרכשים על ידי המבוטח לאחר בחינה מדוקדקת עם סוכן הביטוח 
א ניתן להגדיר את סכום הביטוח לפי הצורך וההתאם ליכולת הכלכלית

א ניתן לבחור את תקופת הפיצוי: 3/5/8/10 שנים ואף לכל החיים  
א ניתן לבחור בפוליסה שנכנסת לתוקף בסמוך לקרות מקרה הביטוח או בפוליסה שנכנסת לתוקף לאחר 

ניצול הכיסוי הסיעודי המשלים של קופת )5 שנים מקרות מקרה הביטוח(
א הפרמיה )העלות( היא קבועה וזולה יותר, ככל שגיל ההצטרפות נמוך יותר

א אין החרגה לתאונות דרכים ותאונות עבודה ולחלקן אין החרגה לפעולות איבה
א קיימים ערכי סילוק: עם חלוף הזמן נצברות לטובת המבוטח זכויות שמקנות לו אפשרות לקבלת חלק מסכום הביטוח, 
גם במקרה שהפוליסה תבוטל על ידו. לדוגמה: אם רוכשים לילד בן 3 את הביטוח הסיעודי על סכום ביטוח של 10,000 
₪ לחודש לכל החיים בעלות של כ-120 ₪ לחודש ומפסיקים לשלם בגינו בהגיעו לגיל 23, הוא ימשיך להיות מבוטח על 

סכום של כ-4000 ₪ לכל החיים בלי לשלם! ובכך תעניקו לילדיכם מתנה שתלווה אותו במשך כל החיים.

ביטוח סעודי 
פרטי

ביטוח משלים של
קופות חולים

לבדיקת הכיסוי הביטוחי צרו קשר: 
meiravj@joins.co.il  |  evgenyo@joins.co.il מייל: 

מירב - 052-3229588 | יבגני - 052-3728243

ביטוח ממשלתי
)ביטוח לאומי(
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נוף או פוף?

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

לצאת לטיול או להישאר בבית? להתכרבל מול המסך או ליהנות מהנוף החורפי של 
החוף? יולי לביא מציעה מגוון חוויות טבע חורפיות, החורף הזה כולם יוצאים מהבית 

הנוף החורפי של החוף 
אם עוד לא הזדמן לכם ליהנות מהים בחורף נצלו את החודש 
אני ממליצה  וצאו לטיול חוף ועתיקות   החורפי קצר שנשאר 
גן לאומי ציפורי,  גן לאומי כורזים,  הגן לאומי תל חצור,  על: 
גן לאומי ושמורת טבע ארבל, גן לאומי כוכב הירדן, גן לאומי 
אפולוניה, גן לאומי חוף בית ינאי ונחל אלכסנדר, גן לאומי חוף 
פלמחים, גן לאומי עין חמד, שמורת טבע עין פרת- נחל פרת, 
שמורת טבע עיינות צוקים, פארק )גן לאומי( הרודיון ופארק 

)גן לאומי( קומראן 
מוזיאון לילדים 

במוזיאון נחום גוטמן בת"א יתקיימו בשבתות של חודש פברואר 
סדנאות אמנות ויצירה לילדים )גילאי 5-10(, בסדנת "משחקי 
יכינו משחקי  משחק,  ולוחות  חידות  הילדים  יבחנו  קופסא" 
מכשפות"  "פיצה  או סדנת  ורביעיות,  מסלולים  מבוכים, 
מקושטת  אישית  פיצה  מגוונים,  מחומרים  יצרו,  הילדים  בה 
עכבישים,  צפרדעים,  רגלי  מכשפות:  של  מגעילות  בתוספות 

בהונות ועוד 
פסטיבל 'שאון חורף' בירושלים

החוצות  פסטיבל  יתקיים  פברואר  בחודש  שני  יום  מדי 
האלטרנטיבי הלילי הגדול בישראל  בפסטיבל יוכלו המבקרים 
מוסיקה  מופעי  תערוכות,  ומייצבים,  מיצגים  ליהנות ממאות 
ומחול, מסיבות רחוב, סדנאות קולינריה ואלכוהול ועוד  מאות 
אמנים, יוצרים ומוסיקאים לוקחים חלק בלמעלה מ-80 אירועים 
שיהפכו את הרחובות ירושלים, את העסקים וחלונות הראווה, 
את בתי הקפה והמסעדות, את הלובי של מלונות, את הגלריות, 
ואפילו את הדירות פרטיות לחללי תצוגה בהם תתרחש פעילות 
כל  ואפטרים,  סדנאות  קולינריה,  מוסיקה,  מופעי  אמנותית, 

זאת במטרה לקדם את העסקים בעיר ולשמש כמנוף לצמיחה 
כלכלית 

צבע הטבע
רמת הנדיב מזמינה אתכם לבקר בגנים ובפארק הטבע וליהנות 
בטבע  לטייל  אוהבים  אתם  גם  אם  המשפחה   לכל  מפעילות 
זאת  סביב,  והצומח  החיים  בעלי  בשמירת  פעיל  חלק  ולקחת 
של  עבודתו  את  להכיר  בואו  בשבילכם!  הפעילות  בדיוק 
שרידים  בין  לטייל  משימות,  להשלים  הטבע,  בפארק  הסייר 
מאיזה  לגלות  בואו  מהטבע!   סוכריות  ולבשל  ארכיאולוגיים 
עץ ניתן להפיק משקה אלכוהולי, על אילו חלקי עץ דילג טרזן 
בג'ונגל, מדוע בוכה הברוש, ומאיזה עץ מפיקים דם דרקונים? 
נסייר יחד בנבכי הגן בעקבות העצים שנמצאים בו מראשיתו 
ועד למצטרפים החדשים  בתום הסיור תתקיים סדנה ליצירת 

מובייל מהטבע 
דרום אדום - על רקע הכלניות שיכסו את צפון הנגב במרבדים 
בחודש  סופ"ש  כל  לאורך  השנה  יתקיים  וססגוניים  אדומים 
שנה   70 לרגל  ישראלית  חגיגה  בסימן  הפסטיבל  פברואר 
למדינה  חגיגת טבע אדומה ברוח ישראלית במגוון פעילויות 
ואוכל  טיולים  הופעות, אטרקציות, הפתעות,  תרבות, אמנות, 
המשפחה  לכל  פעילויות  של  העצום  מהמגוון  חלק  ישראלי  
וירידים  שווקים  הפרחים,  בין  ושחקנים  תשלום: סיורים  ללא 
בוקר  ארוחות  בטבע,  נוסטלגיות  צילום  חקלאיים, עמדות 
ישראליות, סיורים מודרכים בניחוח היסטורי, צעדת הכלניות 
המסורתית של קק"ל לזכרה של שושנה דמארי, מרתון אופני 
בערב:  חמישי  בכל  הופעות   –  LIVE אדום  בארי, דרום  הרים 
טונה,  ארי,  בן  חנן  חנוך,  שלום  ארי,  בן  מוש  פוליקר,  יהודה 

שלומי שבן וחווה אלברשטיין במופע המשותף ועוד 

דרום אדום | צילום: קובי רפאלירמת הנדיבשאון חורף בירושלים

ספרו  את  משיק  השכונה,  תושב  משורר  רגב,  יוסי 
"את שרציתי אומר" באודיטוריום בספריית אליפים
החליט   60 בגיל  הילדים   בגן  שהיה  מאז  עוד  הגדולה  אהבתו  הייתה  השירה 
יוסי רגב, יליד פתח תקווה, להתמסר לשירה ולכתיבה  מאז שפרש מתפקידו 
כיועץ ארגוני בחברה מובילה ומניהול מחלקת הנדסת תעשייה וניהול בתעשייה 
הצבאית הוא שר בחבורת הזמר "מור וקינמון" בניהולו המוזיקלי של אדם הפטר  
ב-2013 הוציא אלבום שנקרא "שירת נפשי" ובו עשרה שירים פרי עטו בביצועו 
)ניתן לצפות בו ביוטיוב(  עד היום כתב יותר מ-130 שירים  82 מתוכם כלולים 

בספר השירה שלו, שרואה אור בימים אלו, "את שרציתי אומר"  
הוא נשוי לרותי מזה 43 שנים  אב לשלושה בנים וסבא לארבעה נכדים 

ההשקה תתקיים בתאריך 21.02.18 בשעה 20:00 בספריית האליפים
הציבור מוזמן להשקה!

מפרגנים
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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

קניית זהב בכסף מזומן

החלפת תכשיט זהב ישן לחדש
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קארין אהרוןצרכנות

בונז'ור ולתנור
שמרים  מאפה  מוצרי  סדרת  משיקה  בונז'ור  חברת 
במינימום  מובטחת  הצלחה  ביתית,  לאפייה  טריים 
את  לחמם  הוא  לעשות  שצריך  מה  כל  וזמן.  מאמץ 
את  לפתוח  התנור, 
את  להבריש  האריזה, 
לתנור  ולהכניס  המאפיה 
התפחה  דורשת  (החלה 
בסדרה:  האפיה).  לפני 
קראנץ'  שמרים  עוגת 
חלה  רוגלך,  שוקולד, 
מדגנים  ופוקצ'ה  מתוקה 

מלאים.
מחירים: 10 ₪ - 20 ₪ 

להשיג ברשתות 
השיווק.

עוגיטוש - 
ערכה לצביעת 

עוגיות
מציעה  ויולט  עוגיות 
ארוזות  מיוחדות  ערכות 
בקופסת פח מהודרת המכילות 
עוגיות חמאה בצורות מצופות 

גבי  על  לצביעה  אכילים  טושים  ושני  לבן  אייסינג  רואיל 
העוגיות. הערכה מתאימה במיוחד לילדים. לכבוד הוולנטיינס 
עוגיות  עם  עוגיטוש  ערכת  להשיג  ניתן  המשפחה,  ויום  דיי 
מסר  עם  ייחודיות  עוגיות  לאוהבים  ולעצב  לבבות  בצורת 

אישי. לכל ערכה מצורף דף עזר לציורים.
(חלביות-ניתן  מקומית  רבנות  בהשגחת  כשרות  העוגיות 

להזמין עוגיות פרווה)
מחיר: עלות המארזים בין 20-60 ₪

 /http://www.violetcookies.co.il להזמנות באתר
או דרך דף הפייסבוק.

ספר ילדים – מי הנסיכה במראה? 
מאת רונית כהן סומך בהוצאת "ספרי ניב"

מעצימים  מסרים  בעל  קריאה  ראשית  ספר 
ומרתקת  הפוכה  אגדה  חשובים.  וערכים 
מלמדת לילדים על חשיבותו של היופי הפנימי 
ועל המשאבים הפנימיים שיש לכל אחד בכל גיל, 
להתגבר  באומץ,  בתושייה,  לפעול  לנסיכה  שמאפשרים 
על חוסר האונים ולמצוא דרכים לצאת מבור עמוק. על 
אף הערכים הרבים השזורים לאורך 
דפי הספר, הסיפור קולח ואינו מטיף, 

אלא מעורר רגש ומחשבה.
רונית  מאת  במראה?"  הנסיכה  "מי 
גרף.  דניאלה  איורים:  סומך.   כהן 
הוצאת ספרי ניב, 35 עמודים, מנוקד, 
מחיר לצרכן 62 ₪ להשיג בחנויות 

הספרים או בחנויות הספרים 
המקוונות ברשת.

שפתוני מאט של בועז שטיין
בשלושה  שפתונים  השיק  שטיין  בועז  המאפר 
גוונים חורפיים בטקסטורת מאט של בקו מוצרי 
בהתאמה  ועמוקים  כהים  הגוונים   .VIBE 'וייב' 
לעונה הקרה ולטרנדים העכשוויים המתכתבים עם 
ועוצמתית  כהה  הכהות  דרגת  דומיננטיות.  שפתיים 
ומשותפת לשלושת השפתונים החדשים. השוני הוא בתת 
הגוון המשתנה. 03 - גוון חום הדומה  לפרלין שוקולד. 04 
- מזכיר יין מרלו בגוון בורדו עמוק ונוכח ואילו 05 מציע 
השפתונים  במיוחד.  כהה  נוסטלגי  ורוד  של  עמוק  גוון 
מכילים שמן חוחובה השומר 
על מרקם שפתיים גמיש ורך. 
הינה  שהטקסטורה  אף  על 
מאט ונטולת ברק השפתונים 
יובש  לתחושת  גורמים  אינם 
השפתיים  את  מייבשים  או 
הודות לרכיבי לחות ששולבו 

בפורמולת השפתון. 
מחיר: 89 ₪ 

להשיג: בפרפומריות ובמרכזים 
מקצועיים ברחבי הארץ.

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

Chopard מותג התכשיטים היוקרתי מציג אוסף המשקפים באיכות של תכשיטים 
שוויצריים ועיצוב איטלקי אלגנטי ואיכותי. כל דגם ממשקפיים הוא דגם בלעדי של 

שלמות, הנובע מביצוע מדויק ותהליך ייצור משוכלל המבוצע ע"י אנשי מקצוע 
מומחים ומוסמכים. קולקציית "אימפריאל" לנשים עוצבה בהשראת פרחים, קולקציית  

HAPPY DIAMONDS הנועזת ומתוחכמת מיועדת לנשים מודרניות ואופנתיות. 
קולקציית HIGH JEWELLERY משובצת ביהלומים אמתיים ומעניקה יוקרה.

טווח מחירים: 3,893 ₪- 13,800 ₪
להשיג באופטיקה "אור העין", שמשון 3, פתח תקווה.

CHOPARD קולקציית משקפי שמש

מנצחת!חמישייה
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צילום אירועים מקצועי
צילום חתונות

צילום בר/בת מצווה
צילום וידאו מקצועי

צילום מגנטים לאירועים
אלבומים דיגיטליים
בוק לבר/בת מצוה

הפקת אירועים בכותל
המרת קלטות לכל הפורמטים

052-2433953
03-9099990

'amir ben haim'
חפשו אותי ב-

בואי לסט צילומים 
בסגנון אופנה 

במגוון אתרים 
שבסופו נפיק לך 

בוק כמו 
שתמיד חלמת

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

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

בוא ליום של כיף, 
צילומי ספורט 

ואקסטרים
שבסופו נפיק לך
 בוק לבר מצווה

בוא ליום של כיף, 
צילומי ספורט 

ואקסטרים
שבסופו נפיק לך
 בוק לבר מצווה
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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

דרושים כללי

יצחק  בארות  לקיבוץ 
מלאה  במשרה  גנן   דרוש 

ראש  מקצועי,  ניסיון  בעל 
טובות  אנרגיות  גדול, 
עדיפות  למקצוע   ואהבה 
לטרקטור  רישיון   לבעלי 

לפרטים: עירית 050-7519496
בפתח  טכנולוגית  לחברה 
נציג/ת  דרוש/ה  תקווה 
משמעותי  יתרון  טכני   שירות 
טכני  רקע/ידע   לבעלי 

ל-  קו"ח   8:00-17:00 א-ה 
g.sharon@walla.com

מוקד  מנהל/ת  דרוש/ה 
פיננסי   ניסיון ניהולי - חובה!  
חובה!   - פיננסית   השכלה 

תקווה  קו"ח  פתח  אזור: 
g sharon@walla.com  ל-

המשרה  שם  את  ציין  *יש 
בנושא

ומובילה  יציבה  לחברה 
מחסן  עובדי  דרושים  בתחומה 
ופתח  העין  בראש  לסניפים 
א-ה  מלאה  משרה   תקווה  
לפרטים:  ארוך  לטווח  עבודה 

050-6540073

קונבציונלית  חרט  דרושים 
בתחום  למפעל  כללי  ועובד 
המתכת בפתח תקווה לפרטים: 
 aa_mph@net  03-9040820

 vision.net. il

דרוש/ה מטפל/ת
בת  לנערה  חונכת  דרושה 
מיוחדים  צרכים  עם   14
בשבוע  פעמיים  העבודה 
בבית   18:40 עד   16:40 בשעות 
תקווה   בפתח  המשפחה 
אחריות,  התפקיד-  דרישות 
לילדים,  גישה  סבלנות, 
המשרה  קשר   יצירת  ויכולת 
לסטודנטיות  גם  מתאימה 
והחינוך  הטיפול  במקצועות 
על  הדרכה  תינתן  השונים  
ידי מטפלת רגשית  נא לכתוב 
טלפון(  מספר  )ולציין  למייל 

 haleliyovel@gmail.com

מנוסה  מטפלת  דרושה 
מלאה/ למשרה  ואחראית 

בנווה  פרטי  לגן  חלקית 
0507231080 לפרטים:   עוז 

מחפשת מטפלת לעזרה אחה"צ 
)16:00-19:00( עם שלושה ילדים 
 קטנים מחודש אפריל הקרוב  

לפרטים נוספים: 0547799001

בגנים  בפיזור  עזרה  דרושה 
בנות  לשתי  הבוקר  בשעות 
 3 של  הליכה  מרחק  בגנים 
לעזרה  מהבית  אופציה  דקות 
תושבת  רצוי  אחה"צ   גם 
ג(  גנים  )כפר  השכונה  
גנים  מקניון  הליכה   מרחק 

לפרטים: 058-4590888

מטפלות 

מוסמכת  משלבת  מטפלת/ 
בשבוע  ליומיים  מתפנה   ABA
לטווח  בי"ס  ילד/ת  לשילוב 
ארוך  קשובה סבלנית, מכילה, 
בפתח  לילדים,  מיוחדת  גישה 

תקווה בלבד  052-3596221

סבלנית,  משלבת   / מטפלת 
מיוחד  קשר  עם  אמפטית 
בקרים  לשני  מתפנה  לילדים, 
לשילוב בבי"ס  )בפ"ת בלבד(  

052-3596221, מיכל

בייביסיטר

פנויה  תיכון  תלמידת 
אחר  בשעות  לבייביסיטר 
בעלת  אחראית  הצהריים  
רבות  והמלצות  רב  ניסיון 
בהתראות  זמינה  וחמות  

קצרות  מור 054-5442297

פנויה  תיכון  תלמידת 
השבוע  ברוב  לבייביסיטר 
גנים כפר  אזור   לכל 

לפרטים: 058-6928008

מורים פרטיים

בכל  פרטיים  שיעורים 
הכנה  כולל  הקודש  מקצועות 

בעל  מורה  ידי  על  לבגרויות 
ניסיון רב. לפרטים:

052-4205784

מתמטיקה:חטיבה/תיכון, בכפר 
או  התלמיד  בבית  ג',  גנים 
אינטרנט   באמצעות  אונליין 
סטנדרטי  באופן  מלמד  לא 
השיטה  התלמידים  )למרבית 
מובילה  לא  הסטנדרטית 
 5 תלמידי  הציון(   לשיפור 
למקצוענים   הופכים  יח"ל 
היכרות ראשונית אפשרית גם 

בווטסאפ  לפרטים: 
0528-403-216

במדעי  מצטיין  סטודנט 
הנדסת  מגמת  ובוגר  המחשב 
תוכנה בתיכון בן גוריון מלמד 
במקצועות  פרטיים  שיעורים 
מתמטיקה ומדעי המחשב לכל 
נוספים:  לפרטים  הגילאים  

052-8508185

מוסמכת  למתמטיקה,  מורה 
שיעורים  מלמדת  ומנוסה 
חטיבות  לתלמידי  פרטיים 
נוחים   מחירים  ותיכונים  
בבית  מתקיים  השיעור 
נוספים:  לפרטים  התלמיד  

050-408-5053

אקדמאית בעלת תואר ראשון 
ישראל  עם  של  בהיסטוריה 
שעורים  מלמדת  וספרות, 
ההומניים  במקצועות  פרטיים 
בספרות  לבגרות  הכנה  כולל 
מלמדת  כן  כמו  ובהיסטוריה  
תלמידי יסודי וחטיבות ביניים 
הומניים   ומקצועות  אנגלית 
לשעה  שח   90 לשיעור  מחיר 

עגולה  לפרטים נוספים:
052-5674453

להוראת  מנוסה  מורה 
וחיזוק  לביסוס  המתמטיקה 
ומתן  בעיות  אבחון  היסודות, 
פתרונות  הלימוד בבית המורה 

בלבד  לפרטים נוספים: 
050-7474711

מקצועי  פרטי  מורה 
ניסיון  למתמטיקה בעל 
מצוינות בבית  לימוד  ויכולות 
התלמיד  לפרטים: 052-4017862

למתמטיקה  אקדמאי  מורה 
הכנה  )כולל  תיכון  לתלמידי 
לבגרות( וחטיבת ביניים, בעל 
ניסיון רב, מלמד בצורה ברורה 
לתלמיד  ומעניק  ומעניינת, 

כלים להצלחה  לפרטים:
054-5926691

מתקנת  להוראה  מורה 
ואסטרטגיות למידה   לפרטים   

054-4947357

בהנדסת  מצטיין  סטודנט 
פרטיים  מלמד שיעורים  תכנה 
לכל  ופיזיקה  במתמטיקה 
התלמיד   בבית  הגילאים, 

לפרטים: אלעד 058-7270798

מגמת  בוגר  משוחרר,  חייל 
עמל  בביה״ס  תוכנה  הנדסת 
פרטיים  שיעורים  מלמד  ב’,  
יסודי  לתלמידי  במתמטיקה 

וחטיבה  רועי 052-8222240

לאנגלית   מוסמך  פרטי  מורה 
ניר 050-2158580 

במכללת  א׳  שנה  סטודנטית 
ללא  לטפל  מעוניינת  לוויסקי  
10- בגילאי  במתבגרים  עלות 

18  עם קשיי התנהגות, חרדות 
וכדומה  לפרטים: 050-6997173

נדלן

חנות להשכרה במרכז המסחרי 
מ"ר(.   16(  ,30 הגטו  בלוחמי 

לפרטים איריס 054-4956303

התפנה חדר בדירה חדשה יפה 
מוארת ומרווחת.  מטבח כשר. 

כפר גנים ג׳. 
שושנה 052-8780163

למרכז שירות לרכב כבד בפ"ת
דרושי�/ות
למשרה מלאה וקבועה:

תנאי� מעולי� למתאימי�!
א קר� השתלמות א משכורת 13 

א �ב�וד ארוחות וביגוד

keren@hmct.co.il :מייל לשליחת קו"חkeren@hmct.co.il :מייל לשליחת קו"ח

מכונאי�/ות
יועצי/ות שירות

נהגי�/ות בעלי/ות רישיו� למשאית ואוטובו�

מתמטיקה 
חוזר ללמד: חטיבה/תיכון, בכפר גנים ג' או בבית הלקוח או אונליין 

במחשב/אינטרנט א לא מלמד באופן סטנדרטי- למרבית התלמידים 
הסטנדרט (כיתה/ עזר/סרטונים) לא ממש אפקטיבי לציון א מפשט 

בכיף את החומר א רגיש מאד להבנה ולהפנמה אמתית ולנקודת 
מבטו של התלמיד א ניסיון רב כמורה פרטי המאפשר לדעת גם מהן 
הבעיות האמתיות של התלמידים ומהן התקיעות/המלכוד והפרטים 

הקטנים בשאלה שגורמים לכך (מכיר כבר את רוב השאלות מכל 
הספרים/ הבחינות)א תלמידי 5 יח"ד יהפכו למקצוענים. 

א היכרות ראשונית אפשרית בווטסאפ: טל': 0528-403-216



www.kfarganim.co.il47עיתון כפר גנים  גיליון 96  פברואר 2018 

רח' נריה צבי, כפר גנים ג, פ"ת

• בניית ציפורניים
• מילוי

• מניקור קלאסי
• מניקור ג'ל

לייעוץ וקביעת תורים חייגו/סמסו:

054-5736616

Katia Nails

• פדיקור קלאסי
• פדיקור ג'ל
• עיצוב גבות

• שעווה

10
שנות
ניסיון
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