
איתן יהושע, לסוכנות "שביט רביבו" |  צילום: אמיר בן חיים

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

אפריל 2018 גיליון מס'  98  - 
כפר גנים
  www.kfarganim.co.il

החברה רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת *ט.ל.ח.
ועוד מגוון רחב של מבצעים שווים...

 www.upphone.co.il  ⋅ '1-700-700-811רח' העצמאות 65, פ"ת, קניון גנים, קומה ב   

בס"ד

מעבדת תיקונים במקום

החלפת מסך
לאייפון 6

₪ 169
החלפת מסך
לאייפון    6

חדש בקניון גנים!

₪ 249
החלפת מסך

לאייפון 7

₪ 349
S

מבצע! מבצע! מבצע!

שירן רובינשטיין | עמ' 18

הוא שחקן, מחונן ומוזיקלי. 
איתן יהושע מככב בפרסומות, בסדרות 
ומצטלם לעונה השנייה של "צפוף"

עצמאי
גיבורים

שרון למברגר מגולל את 
סיפור הגבורה של סבו 

שנמלט מידי הנאצים
שירן רובינשטיין | עמ' 26

פועלים יחד
צדוק בן משה על 

המפגש עם שר 
הכלכלה והתעשייה

עמ' 6

יום עצמאות שמח!

ילד

http://www.kfarganim.co.il
http://www.upphone.co.il


עיתון כפר גנים  גיליון 98  אפריל 2018 2

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

פועלים יחד       
צדוק בן משה                                 עמ' 6

חוגגים 70 ביחד            
                                                  עמ' 14

ילד פלא       
שירן רובינשטיין                             עמ' 11

מי יציל את הבית שלי     
מירב ג'אן                                     עמ' 18

גיבורים       
שירן רובינשטיין                             עמ' 39

שפת הים       
ים אסף אמברצ'י                             עמ' 39

הצלחתי ואני מודה       
עינת אברהם                                  עמ' 39

מדורים
 4 עמ'  ומעדכן                יו"רה 
8 עמ'  חינוך                  מדור 
16 עמ'  מפרגנים                     
28 עמ'  פלוס                הורים 
28 עמ'  וסדר                      צחוק 
30 עמ'  מצוין                  רואים 
31 עמ'  שלנו              המלצות 
32 עמ'  ספרות              מדור 
34 עמ'  הנדל"ן                רזי 
36 עמ'  סטייל                הום 
36 עמ'  ורד                  עם   DIY
38 עמ'  שלה                      הצד 
40 עמ'  הגדולה                  והעיר  סטייל 
42 עמ'  מהבית                    יוצאים 
44 עמ'  מנצחת                    חמישייה 
46 עמ'  מודעות                    לוח 

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

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

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

לצפיה בגיליון הדיגיטלי
סרקו את הברקוד

בואו להיות חברים 
שלנו בפייסבוק

קוראים יקרים,
"והגדת לבנך", בין הימים בהם אנו מספרים לילדינו את סיפור 

יציאת מצרים לבין יום העצמאות, אנו מציינים את הימים 
החשובים שזיכו אותנו בעצמאותנו  בילדותי זכיתי לשמוע את 

זיכרונות השואה מהניצולים, בזכות מחווה בית ספרית  מדי 
ט"ו בשבט קיבל כל תלמיד עציץ, שם וכתובת של ניצול שואה 

ובהתרגשות מלווה בביישנות 
המאפיינת בנות עשרה יצאנו בזוגות 

לשמוע סיפורי ניצולים  הוקרנו 
אותם, כיבדנו אותם, הרגשנו חלק 
מהזכות להמשיך אותם על אדמת 
המדינה  לפני עשרים שנה בדיוק 

כשצעדתי יחד עם עשרות בני נוער 
במחנות ההשמדה בפולין, הדהדו 

באזני סיפוריהם של התושבים 
שהענקתי להם עציצים לאורך 

השנים  לדור שלנו הייתה הזכות 
לשמוע ממקור ראשון את סיפורי 
הגבורה, גבורת הניצולים וגבורת 

החיילים במערכות על אדמת 
המדינה  כנצר למשפחה ירושלמית 
שורשית, גדלתי לזיכרונות הקמת 

המדינה, זכיתי לשמוע מסבי וסבתי 
על המלחמות והחגיגות בירושלים 

ערב הקמת המדינה  בימים אלו, 
כשדור הנפילים הולך לעולמו, אני 
רואה חובה ישראלית ליצור הגדה 
חדשה- "והגדת לבנך" על הקמת 
המדינה  בגיליון זה מגוללת שירן 

רובינשטיין את סיפורה של משפחת 
למברגר, כפי שמספר אותה שרון, 

נכדו של גיבור השואה שלמה 
למברגר   

ornitrbiv@gmail.com

עינת אברהם

ָּכל ְיהּוִדי // נעם חורב

ָּכל ְיהּוִדי נֹוָלד
ִעם ִמְסָּפר ִּדְמיֹוִני ַעל ַהָּיד

ֶׁשהֹוֵלְך ָּתִמיד ִאיּתֹו -
ְלאֹוֵרְך ַחָּייו,
ְלאֹוֵרְך מֹותֹו

ָּכל ְיהּוִדי נֹוָלד
ִעם ַרֶּכֶבת ְׁשקּוָפה ֵּבין 

ָיָדיו
ְוָעֶליָה ִּבְכיֹו,

ְוָעֶליָה ְצחֹוקֹו
ְוָעֶליָה ְצחֹוק ְיָלָדיו

ָּכל ְיהּוִדי נֹוָלד
ִעם ַמָּׂשא ָּכֵבד ַעל ַּגּבֹו

ּוְטַלאי ָצהֹוב ְמרּוָּפט
ֶׁשָּנעּוץ ַעל ּדֹוֶפן ִלּבֹו

ָּכל ְיהּוִדי ַחָּייב ִלְׁשאֹול 
ָּכל ְיהּוִדי ָחַזר ֵמַהְּׁשאֹול 

ָּכל ְיהּוִדי הּוא ִניּצֹול 

ָּכל ְיהּוִדי נֹוָלד
ִעם ִמְסָּפר ִּדְמיֹוִני ַעל ַהָּיד

ֶׁשעֹוֵזר לֹו ִלְזּכֹור -
ֵמֵאיֹפה הּוא ָּבא

ּוְלָאן הּוא ֹלא ָיכֹול 
ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ַלֲחזֹור 

mailto:ornitrbiv@gmail.com
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על גנים וניקיונות
חגין?  פנחס  ברחוב  "דורה"  הגנים  מתחם  את  ראה  לא  מי 
ובמשך שנים  ילדי הגנים  זהו מתחם הקרוואנים המשמש את 
הגיע  ההזנחה  שיא  העירייה   מצד  לחלוטין  אחזקתו  הוזנחה 
הינה  להזנחה  העיקרית  כשהטענה  הנוכחית  הלימודים  בשנת 
שאין טעם להשקיע במתחם שעומד להיסגר  אך בעוד העירייה 
שואפת לסגור את המתחם ומונעת שיפוץ משיקולים תקציביים 
ופוליטיים, הילדים ממשיכים לפקוד את גני המתחם מדיי בוקר 
והסכנה גדולה  אך, למזלנו, מה שלא מגיע לידי פתרון בדרך 
השליחות  והפעם  שליחות   על-ידי  ייפתר  אדם  בידיי  הישר 
הגיעה בדמות נחש, נחש אמיתי שהחליט להגיע לביקור פתע 
לעירייה  וגרם  כראוי  תפקידו  את  מילא  טוב  וכשליח  בגן  
להילחץ ולהשקיע במתחם  כמעט מאוחר מדיי ומזל שלא כך, 
הוחלף גם החול לדשא בגן וכולנו תקווה כי השליח לא יצטרך 

להופיע שוב עבור החלפת החול בדשא ביתר גני הילדים 

ההזנחה במתחם "דורה" הוא מקרה פרטי שיכול ללמד על מקרים 
נוספים בהם העירייה מסרבת להשקיע לרבות ניקיון שטחי חול 
רבים הנמצאים בשכונה, עשבים ומקורות מים המושכים מיני 
משקיעים  והתושבים  השכונה  ועד  אליהם   ומחלות  מעופפים 
)שאמורות  השכונה  לניקיון  יומיות  בבקשות  רבים  מאמצים 
להיעשות בשוטף(, הפניות אינן מקבלות מענה  הסיבה לחוסר 
)במקום  אחד  מנקה  מועסק  שבשכונה  בכך  טמונה  ההיענות 
שישה מנקים שעבדו כאן לפני ארבע שנים(  ייתכן והמנקים 
הוחלפו במכונות טאטוא אך אלו לא תמיד מוכיחות את עצמן, 
ממושבי  אבק   במקום  בוץ  ומשאירות  מים  משפריצות  הן 
במועצת העיר ניסיתי לגרום להקצאת תקציבי ניקיון ותברואה 
ואינו  גחמה  אינו  שניקיון  הבנה  מתוך  קיצוץ  ללא  והשארתם 
שתוצאות  תקווה  כולי  חיים   ואיכות  בריאות  אלא  מותרות, 

הבחירות הקרובות יאפשרו לי לפעול לשם כך 

על ספסלים ומאבקים
מי לא שמע על סאגת הספסלים בגינת "אויערבך"? זוהי פינת 
חמד בעיר, מזמינה נשים בחופשת לידה וסתם הולכים בדרך 
לבקר בה  העירייה הציבה ספסלים לפני מספר חודשים בתוך 
אירועים     שרשרת  החלה  אז  אבל  התושבים  לנוחיות  הגינה 
הורכבו  ממקומם,  נעקרו  הם  לפתע  הספסלים  הצבת  לאחר 
שוב, שוב נעקרו ושוב הורכבו אך הפעם הוצבו הספסלים על 
המדרכה מחוץ לגינה  תושבים רבים הביעו מחאתם על העובדה 
שאין בגינה עצמה ולו ספסל אחד לרפואה, המחאה הגדולה לא 
הביאה את העירייה לפעול להחזרת הספסלים  מתוך מחשבה 
על כמות שעות העבודה שהושקעה בהרכבה ועקירה מיותרות, 
גם  כמו  האחרונה,  העיר  מועצת  בישיבת  הנושא  את  העליתי 
נושא חוסר הפיקוח על ונדליזם ורעש ממוקדים בגינות  הובטח 

לי ע"י מנכ"ל העירייה שהנושא יטופל במהרה 

על  ללמד  שיכול  פרטי  מקרה  שוב  הוא  הספסלים'  'מאבק 
העיר(  שכונות  )ובכל  בשכונה  הניטשים  רבים  מאבקים 
הרעש  בנושא  המאבק  לרבות  בראשה  והעומד  העירייה  כנגד 
העירייה  מצד  יד  באוזלת  הנתקל  רבין  ודרך  'מכבית'  מכביש 
ולעיתים אף זלזול בתלונות התושבים; מאבק על מבני הציבור 

תושבי  פנויים,  שטחים  שני  נותרו  בו  אזור  השכונה,  במערב 
מערב השכונה מבקשים שהעירייה תקים מבנים שישרתו את 
התושבים: חניה, מבנה נוער ומרכז למידה שאינם בנמצא בכל 
האזור בעוד העירייה מבקשת לבנות בשטחים אלו מקווה ובית 

כנסת  

רבים  תושבים  מביא  שכזה,  איזון  בחוסר  השטחים,  ניצול 
במתחם  "רוזמרין"   מתחם  בגורל  יעלה  למה  בנוגע  לחששות 
אמורים להיבנות חטיבה ותיכון שש שנתי, החשש הגדול הוא 
בסיבה  זאת  ויתרץ  השטח  ייעוד  את  ישנה  העירייה  שראש 
יכולים  שתלמידים  כיוון  בנייה  מאשר  לא  החינוך  שמשרד 
פנויים  תיכון  או  חטיבה  ישנם  )אם  אחרים  במקומות  ללמוד 
לתושבים  אליהם(   הסעות  לאשר  יכול  החינוך  משרד  בעיר, 
לגרום  נועדה  הבנייה  דחיית  כאילו  התחושה  קיימת  רבים 
בשכונה  ציבור  מבני  אבל  רבים,  בדברים  תלוי  עתידנו  לכך  
למצוא  ויש  חיינו  איכות  למען  ביותר  חשוב  פרמטר  מהווים 
את האיזון הנכון בחלוקת המבנים לאוכלוסיות השונות וזאת 
למען השארת צביון השכונה כפי שהוא  ערים רבות איבדו את 
הצביון שלהן בעקבות הקצאת מבני ציבור בצורה לא מאוזנת 
וכאן בעיר אנו עדים לאיזון שמופר בשנים האחרונות ביד גסה  
התושבים  לקולות  קשוב  שאני  כיוון  רבות  כך  על  כותב  אני 
ומבין את דאגתם  עדיף להיות מודאג מאשר שאנן ואם הדאגות 

שלי ושל מאות תושבים אחרים ייתבדו? הלוואי 

על קהילה ותרומה
מי לא ידע שלפני כשנה הקמתי קבוצת תורמים קטנה מקרב 
תושבי השכונה  עם הזמן הקבוצה, שהפכה פעילה יותר ויותר, 
בכל  שנרתמים  העיר  רחבי  מכל  לתושבים  והתפתחה  גדלה 
עת לביצוע פעילות ברוכה וענפה  בנוסף לתרומות יד שנייה 
תושבת  ימית  לאחרונה  מבורכות:  יוזמות  נולדות  בקבוצה, 
בני  לילדים  הולדת  ימי  לערוך  שמטרתו  מיזם  יזמה  השכונה, 
4-6 ממשפחות מעוטות יכולת  כמו-כן, אנו עובדים על מיזם 
מחשבים  שמתקנת  קבוצה  עם  שת"פ  תוך  ילד"  לכל  "מחשב 
עמי קשר,  לצור  מזמין אתכם  אני  לילדים שזקוקים   ומוסרת 
לשלוח הודעה, לפני שזורקים כל דבר שהוא  יחד נוכל לתרום 

למשפחות שזקוקות ועל הדרך תזכו גם אתם במצווה 

  kfarganim@gmail .com שאלות והצעות במייל: 
050-5332540 או בטלפון: 

צדוק בן משה פועל בכל המישורים ומעדכן על נחש שקפץ לביקור בגן הילדים, על ספסלים 
הפוכים בין מאבקי תושבים ועל קבוצת תרומות אחת שמזכה במצוות והרבה נחת

קשת העשייה - 
מהזנחה דרך מאבק ועד נתינה

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

mailto:kfarganim@gmail.com
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בכלל  התעסוקה  נושא  הוא  לליבי  הקרובים  הנושאים  אחד 
מצוקת  את  שומע  אני  ציבור  כפעיל  בפרט   הקטנים  והעסקים 
יכול שלא לפעול,  לא  אני  יוצא אליהם,  וליבי  העסקים הקטנים 
בתחושות  שינוי  להוביל  האנרגיות  כל  את  לגייס  ולנסות  ליזום 
הקשות  לאחר תקופה ארוכה שאני בקשרי עבודה עם לשכת השר, 
היום,  לסדר  נושאים  ומעלה  מדיניות  מציע  ייעול,  הצעות  שולח 
יותר    טוב  נפגשתי עם השר לשיחה שכולה עשייה למען עתיד 
אלי כהן, נשוי ואב לארבעה, נכנס לחיים הפוליטיים בבחירות מרץ 
2015 כחבר כנסת וכיו"ר ועדת הרפורמות, וזכה מהר מאוד לכינוי 
"הרפורמטור" לאור כמות הגדולה של חוקים שקידם  בתוך שלוש 
במערכת  המאבק  בראש  לעמוד  הספיק  הפוליטיים  בחיים  שנים 
הבנקאית הריכוזית, להילחם בתאגידי המים המנופחים, להוזיל את 
יוקר המחיה בישראל ולהיבחר שלוש שנים ברציפות, לאחד מ-100 
המשפיעים על הכלכלה הישראלית  כל אלו הובילו לכך שבחודש 
ינואר 2017 מונה לשר הכלכלה והתעשייה  המוטו שלו הוא "חיזוק 
והתעסוקה,  הצמיחה  הגדלת  בפרט,  ובפריפרייה  בכלל  התעשייה 
מלחמה ביוקר המחיה ושינוי האווירה האנטי-עסקית בישראל כדי 

להביא יותר חברות מחו"ל".
להילחם  היא  הכלכלה  במשרד  לעצמך  שהצבת  המטרות  אחת 

ביוקר המחייה. איפה זה פוגש אותך? 
להיות  יפסיק  הישראלי  שהצרכן  היא  שלי  העיקרית  "המטרה 
פראייר  50% מאזרחי ישראל מרוויחים מתחת ל 7,000 ₪ בחודש 
  OECD ובכל זאת סל המוצרים הישראלי גבוה בכ- 19% בהשוואה ל
על  קופון  שיגזרו  אתן  לא  הזו,  לחגיגה  סוף  לשים  מתכוון  אני 
הצרכנים שלנו  מטרתנו היא שמי שיוצא לעבוד, יתפרנס בכבוד" 
קראתי על רפורמת הטואלטיקה, חתמת על צו שחובה להציג את 
בעולם.  שונות  מדינות  לבין  ישראל  בין  הממוצע  המחיר  פערי 

מדוע דווקא מוצרי טואלטיקה?
"אנחנו נלחמים בגזל המותגים המיובאים וביוקר המחייה, אומנם 
התחלנו במוצרי הטואלטיקה אבל אנחנו לקראת טיפול בענפים 
נוספים כמו אוכל יבש, מוצרי היגיינה ועוד  במוצרי הטואלטיקה,  
ערכנו  לעולם   ישראל  בין  סבירים  בלתי  מחירים  פערי  קיימים 
מחקר ונראה שישראל יקרה בלמעלה מ-40% ממדינות מפותחות 
בעולם  ברבעון האחרון של שנת 2017 המחירים ירדו ב-8% אך זה 
עדיין לא מספיק, נמשיך לפעול עד שהמחיר בישראל יהיה דומה 
למדינות אירופה השונות  אנחנו מקדמים סדרת צעדים להורדת 
מחירים  שקיפות  הוראות  ביניהם:  המיובאים  המוצרים  מחירי 
והשוואתם למדינות נבחרות, הגבלת כוחם של יבואנים בלעדיים, 
בחינת הסדרי בלעדיות של רשתות קמעונאיות בקניונים, קידום 

תקנות מקלות בייבוא תמרוקים, עידוד צרכנות נבונה ועוד "
אמרת שהרפורמה במכון התקנים תוביל להוזלה ביוקר המחיה, 

איך זה מתבטא ומה המהלכים שנקטת בנושא?
ושלישית  שנייה  בקריאה  עבר  שלאחרונה  שקידמתי  "החוק 
והוא יאפשר לאמץ תקנים בינלאומיים כלשונם ללא התאמות 
ייחודיות לישראל  אימוץ התקנים הבינלאומיים יפחית באופן 
דרמטי את הרגולציה, יגדיל את מגוון המוצרים ויסייע ביעילות 
מהסטיות  חלק  המחיה   יוקר  ולהפחתת  התעשייתי  למגזר 
בתקנים הישראלים נוצרו ע"י גורמים אינטרסנטים המשתמשים 
שנה   70 אחרי  תחרות   להגבלת  כפרקטיקה  התקינה  בוועדת 
שמנו סוף לקומבינות והחל מה-18 4 1 תאומץ בישראל התקינה 

הבינלאומית!"  

שנמצא  תחום  זהו  הקטנים.  העסקים  לליבי,  הקרוב  אחר  נושא 
ואתה,  האוצר  שר  הכרזתם,  ולאחרונה  משרדך  פיקוח  תחת 
לעסקים  תסייע  היא  איך  קטנים.  נטו עסקים  ועידת  הקמת  על 

הקטנים והבינוניים בישראל?
של  המרכזי  הצמיחה  מנוע  הם  והבינוניים  הקטנים  "העסקים 
הכלכלה ואנו כאן בכדי להעניק להם תמיכה וסיוע בכדי להצליח  
הצלחה של העסקים הקטנים והבינוניים – היא הצלחה של המשק 
רבות  פעולות  עשתה  הממשלה  כולה   הישראלית  והכלכלה 
על מנת להקל על העסקים הקטנים – הקלות במיסוי, הפחתת 
אבטלה   חלילה  של  למצב  ביטחון  ורשת  ובירוקרטיה  רגולציה 
זאת המדיניות שלנו לטובת אותם עסקים והוועדה שהקמנו היא 

המשך ישיר שלה" 
יפה מאוד, אבל חשוב לי לשמוע על משהו משמעותי שעשיתם 

לטובת העסקים הקטנים והבינוניים?
"העברנו תיקון היסטורי והחל מינואר 2017 חל בישראל חוק פנסיה 
לעצמאים  המטרה שלנו ברורה, לאפשר לעצמאים להזדקן בכבוד  
חובתנו לדאוג לציבור העצמאיים, שלא נכללו בחוק הפנסיה חובה 
שנכנס לתוקפו ב-2008 ולכן נותרו ללא מקורות הכנסה שיעמדו 
לרשותם בעת פרישתם מהעבודה  חוק פנסיה לעצמאים נועד להגן 
על העצמאיים ולתת להם רשת ביטחון סוציאלית בהגיעם לגיל 

פרישה כאשר הם אינם יכולים לעבוד ונפסקת השתכרותם" 
בנימה אישית, שימשת בתפקיד בכיר כמשנה למנכ"ל הכשרת 
היישוב. למה החלטת לוותר על משכורת גבוהה מאוד ולעבור 

לפוליטיקה?  
הייתה  כנסת  חבר  ולהיות  העסקי  מהמגזר  לעבור  "הבחירה 
בתפקיד  היותי  לאור  במיוחד  לבטים,  מעט  בלא  כרוכה 
שנהניתי  ממנו ומצאתי בו אתגר  תמיד חשבתי שאני צריך 
צעד  שעשיתי  לומר  יכול  אני  היום  ציבורי   בתפקיד  לעסוק 

נכון, הסיפוק גדול מאוד" 
חשבת שתהיה שר כבר במשמרת הראשונה שלך בפוליטיקה?

"בהתחלה הוצע לי להיות סגן שר או יו"ר וועדת הרפורמות בכנסת, 
בתפקיד  יהיה  שלא  שחששתי  אחר  שר  סגן  תפקיד  על  ויתרתי 
מספיק תוכן, ולכן בחרתי להיות יו"ר וועדת הרפורמות, שהייתה 
ועדה חדשה שהוקמה רק בכנסת הנוכחית  ועדת הרפורמות הייתה 
מרכזית, משמעותית וקידמה רפורמות היסטוריות במשק הישראלי 

וכך לאחריה התמניתי לתפקיד שר הכלכלה והתעשייה"  
ספר לי משהו שלא יודעים עליך...

"עד היום אני משחק כדורסל בימי שישי, כבר 30 שנה, עם חברים 
מבית הספר היסודי במגרש של בית הספר" 

הפוליטיים  בחיים  שנים  שלוש  סוגר  אתה  אלה  בימים  לסיום, 
ומעט יותר משנה כשר הכלכלה, בראייה לאחור, כיצד אתה מסכם 

את החיים הפוליטים?
"לפני שלוש שנים עמדתי מעל דוכן המליאה בכנסת ופתחתי את 
הולך"   אתה  ולאן  באת  מאין  "דע  אבות  ממסכת  במשנה  נאומי 
שנפלה  גדולה  כזכות  ובכנסת  בממשלה  החברות  את  רואה  אני 
לכאן   אותי  לאלה ששלחו  גם אחריות עצומה  לי  יש  אך  בחלקי, 
חשוב שנשמע את קולם של האזרחים שבחרו בנו ותולים בנו את 
תקוותיהם, שנצליח לייצר מנהיגות שבאה מן העם ופועלת למענו" 

ללא ספק אנחנו תמימי דעים בעניין.

לדון  נפגשו  כהן,  אלי  והתעשייה,  הכלכלה  ושר  משה  בן  צדוק 
העסקים  קידום  ולטובת  בתעסוקה  אתגרים  לצד  בהצעות 
היא  ישראל  בחדשנות,  המאופיין  הכלכלי  "בעולם  הקטנים: 
שחקן מפתח. תוך פחות מעשור, הכלכלה הישראלית תהיה בין 

ה-15 המובילות בעולם"

פועלים יחד

• צדוק בן משה
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madlan.co.il לפי אתר מדלן
אפריל 2018, ממשיכים להוביל
את שוק הנדל“ן  בכפר גנים ג‘

עם עובדות לא מתווכחים!!

בחביב ביטון 5 חד‘, ק“כ, נוף לוילות בעצמאות 5 חד‘, עורפית + יח‘ דיור

ברב קדר 3 חד‘, ק“א + מחסן + מיקום!

בחגין 5 חד‘, ק“ה + מחסן וחניות

בישראל יבין 6, ק“7 חדשה ומיידית

בדוד אבידן 4 חד‘, ק“ה + מחסן + נוף בישראל עידוד 6 חד‘, ק“ד +מחסן צמוד

בזמיר 4 חד‘, ק“א + 2 מרפסות

בעצמאות 4 חד‘, ק“ג + מחסן ומרפסות דירת גן 6 חד‘, גינה 380 מ‘בנקש מיני פנטהאוז 5 חד‘, ק“9

http://www.kfarganim.co.il
www.m-hamoshavot.co.il
http://on.fb.me/1lDWj1k
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חינוך

באזרחות  וחידות  בשמחה  בהיסטוריה  שאלות  פותרים  התלמידים  את  לעצמכם  דמיינו 
בהתלהבות... אתם לא צריכים לדמיין זה קורה ב"אלימלך כנר"! חדר בריחה ייחודי נחנך 
ביותר  לומדים במרץ. רק הציונים  והתלמידים  לציון חגיגות ה- 70 למדינה  בבית הספר 

יצליחו לצאת !

את שבוע החינוך חגגו בבית "אלימלך כנר" באווירת חגיגות 70 שנה למדינה ובסימן העבר 
והעתיד ובשפע "משחקי חצר של פעם"

Escape room ב"אלימלך כנר"

משחקים של פעם בבית הספר "אלימלך כנר"

• צדוק בן משה

• צדוק בן משה

הספר  בית  ספריית  עברה  למדינה  שנה   70 חגיגות  לכבוד 
"אלימלך כנר" מהפך, מעתה לא עוד ספרייה מסורתית אלא 
חדר בריחה עדכני המאפשר לתלמידים למידה בדרך ממריצה 

ויצירתית יותר 
התלמידים  עוברים  הספר  בית  בספריית  שהוקמה  בפעילות 
בין תחנות שונות, לומדים אודות האישים שתרמו להתפתחות 
רמון  אילן  בן-גוריון,  דוד  קהלני,  אביגדור  ביניהם:  מדינתנו 
מדליות  דרך  עוברים  לחמנו,  בהן  מלחמות  על  לומדים  ועוד, 
אולימפיות בהן זכינו, עמותות שהוקמו לסיוע כדוגמת "עמותת 
עזר מציון", מביטים במפת ארץ ישראל ולומדים דרכה אודות 
ערים שונות בישראל ואופן התפתחותה עם השנים, ערי פיתוח, 
הישראליות  להמצאות  מתוודעים  תקווה,  ופתח  תל-אביב 

השונות שפיתחנו ברבות השנים  
למידה מיטבית

בספרו "למידה רבת עוצמה", עוסק רון ברנדט, המחבר, בתנאים 
ליישם  ראוי  שבו  באופן  וכן  מיטבית  למידה  מתרחשת  בהם 
הוא  בין השאר,  למידה   והקשרי  תנאים אלה במגוון מסגרות 
טוען שאנשים מיטיבים ללמוד כאשר ללמידה משמעות אישית 
עבורם, כאשר הם ניצבים בפני אתגר, כאשר יש בידיהם מידה 
בפעילות  מעורבים  הם  כאשר  ושליטה,  בחירה  של  מסוימת 
גומלין חברתית וכאשר הם זוכים למשוב מועיל  תנאים אלה 
מובנים ב"חדרי בריחה"  כיתות הלימוד בבתי הספר, סוגרות את 

הדלת על התלמידים, ובמקרים רבים, במקום פעילות מאתגרת, 
לפתיחת  התלמידים  מחכים  משמעותית,  ולמידה  עניין  יצירת 
הדלת והיציאה להפסקה בתום השיעור  בפעילויות מסוג "חדרי 
יש פוטנציאל משמעותי להפוך את הלמידה ללמידה  בריחה" 
ורישום במחברות,  המורה  מול  פיהוקים  ובמקום  עוצמה  רבת 
ב"אלימלך כנר" מצאו דרך מופלאה להעברת המידע לתלמידים 
נכונותם  את  ותמריץ  במשימה  להצלחה  תוביל  שסקרנותם 

לשיתוף פעולה ומעורבות 

הספר  לבית  ספורטיבי  בלבוש  להגיע  שנתבקשו  לתלמידים 
ענק  משחק  כשלוחות  חג  לבש  הספר  בית  הפתעה,  ציפתה 
תרמו  אשר  גדולים  משחק  כלי  לצד  המדשאה  על  נפרסו 
שיחקנו  שאנחנו  במשחקים  "בחרנו  הילדים   להנאת  רבות 
"רצינו  גלאי,  איריס  המנהלת  משתפת  הדרך"  בתחילת  בהם 
חווינו אותה באמצעות  יחוו את הילדות כפי שאנו  שהילדים 

משחקי חברה משותפים" 
מזג- האוויר השמשי במיוחד קידם את פני התלמידים, ומבט 
הענקיים  המשחק  לוחות  על  המדשאה  אל  העליונה  מהקומה 
בארץ  "עליסה  או  התכווצו"  הילדים  "מותק  של  תחושה  נתן 
לוחות  בתוך  קטנטנים  נראו  הילדים  תרצו   אם  הפלאות", 
המשחק, ועשו חשק להצטרף לכלי המשחק הגדולים על לוח 
לטפס  החבלים,  מבין  ענקיות  סבון  בועות  להפריח  הדמקה, 

בסולמות ולגלוש בנחשים ובעוד מיני שעשועים 
ושמחים המשחקים במשחקים פשוטים  היו מאושרים  הילדים 
ומהנים על אף שהיו רחוקים מן המחשב, הטאבלט והנייד  הם 

הצליחו ליהנות קצת מילדות כמו שאנו חווינו אותה, מצבירת 
חוויות הנובעות משיתוף פעולה ומשחקים חברתיים פשוטים 
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עוצמהעוצמה

 ביוסף נקר על הגבעה!
4 חד' מרווחת 113 מ"ר! מחסן, 

מושקעת! מ.סוכה! נוף פתוח

בלעדי

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

מ"ש 25 מ"ר!

בלעדי

בדוד אבידן במדורגים! 
דירת 5 חד', ק"3, מ.שמש 20 מ"ר 

סוכה! נוף!

בלעדי

 בחיים זכאי דירת 4 חד'
ק"1, בניין מפואר, עורפית ושקטה, 

מחסן צמוד, קרובה לפארק

בלעדי

 בנקאש דירת 5 חד' ק"10 !
מושקעת! מ.שמש 17 מ"ר! 

מחסן וחניות 

בלעדי

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

בלעדי

 בחיים זכאי דירת 5 חד' 
מהממת, 2 מ.שמש סוכה! מתאימה 

לאירוח!שקטה, יח' הורים גדולה

בלעדי בלעדי

ביוסף נקר דופלקס מושקע!
185 מר בנוי, מ.שמש 80 מ"ר!

2 כניסות, אופציה ליחידה! 

 בדוד אבידן דירת 5 חד' 
ק"4, משופצת מהיסוד! נוף 
מרהיב! 2 חניות נפרדות  

בלעדי

 בבן גוריון דירת 5 חד' ק"5
מ. סוכה מלאה! מחסן וחניות נפרדות 
מטבחי טולמנס ארונות מעוצבים  

בלעדי

באוירבך 4, מיני פנט', 5 חד' 

נמכרה השבוע!

ויצמן 35, דירת 6 חד'דירת גן נקר 35יוסף נקר 31

דגל ראובן 23לוחמי הגטו 29מייזנר 4 ק"6מייזנר 4  ק"1

נמכרה!
נמכרה!

נמכרה!

נמכרה!
נמכרה!

נמכרה!
נמכרה!

נכסים שנמכרו על ידי לאחרונה:
אילנית בניטה סוכנת הנדל"ן שלכם בכפר גנים

054-8192007
w לוחמי הגטו 30 כפר גנים | השחם 18 ק. מטלון | w w.remaxpt.co. i l

 !₪ 2,360,000

http://www.kfarganim.co.il
http://www.remaxpt.co.il
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המשפחתון באווירה ביתית עם הרבה חום ואהבה
מגוון רחב של משחקים והפעלות

דגש על פיתוח יכולות מוטוריות והתנסות בחומרים
אוכל טרי ומגוון מדי יום

בעלת ניסיון של 15 שנה בתחום ועוברת השתלמויות
מטעם חברת "עוגנים" המפקחת על גנים פרטיים

המלצות רבות וחמות!

שעות פעילות: ימים א'-ה' 7:30-17:00

לפרטים-סיגל

052-3405889
1, כפר גנים הרב צבי נריה 
sigaltahan@walla.com

קטנטניםעד 4 

גילאי חצי שנה עד שנתיים

נפתחה

ההרשמה
לשנה הבאה!

2018-2019

נפתחה

ההרשמה
לשנה הבאה!

2018-2019

לפרטים-סיגל

052-3405889
1, כפר גנים הרב צבי נריה 
sigaltahan@walla.com

חינוך

ותרמו  תפרו  הגן  וצוות  "זיו"  גן  ילדי 
סיפור  בעקבות  ייחודית  שמיכה 
"המעיל  פיג'מה  מספריית  שקיבלו 

המופלא של יוסף"

שמיכת החסד

• גילה אביטן

המופלא  "המעיל  בספר  המופלא  ההשכל  מוסר  מתוך  נולדה  זיו  גן  ילדי  החסד שתפרו  "שמיכת 
של יוסף" שחולק לילדים במסגרת ספריית פיג'מה, הילדים למדו בעקבות יוסף לנצל את החומר 
ריבועי  הילדים קישטו את  משפחת פריד    ע"י  והשתמשו בשאריות בד שנתרמו  חוזר  לשימוש 

הבדים, והסייעת תפרה ולימדה את הילדים כיצד תופרים ומחברים את שאריות הבד זו לזו"  

לכבוד שבוע החמ"ד הזמינו ילדי הגן את "סבתא אסתר" מתנדבת מעמותת "טל חיים", ויחד החליטו 
לתרום את השמיכה שיצרו לילדה מתוקה הזקוקה לשמחה ולמיטה חמה   

אסתר בטיסט היא "סבתא אסתר" מתנדבת בעמותת "טל חיים" ומלווה את ילדי יום הולדת בגן 
מידי חודש לסיור במפעל החסד של עמותת "טל חיים" שם תורמים הילדים מוצרי מזון שנאספו 

ע"י ילדים הגן למפעל 

ילדי גן "זיו"  והצוות גילה אביטן והסייעות אביגיל עראמי ואתי טוויטו 

מאת: סימס טבק / איור: סימס טבק / הוצאה לאור: כנרת

mailto:sigaltahan@walla.com
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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

http://www.kfarganim.co.il
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HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

בס"ד

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

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

חמות • מניקור ופדיקור רפואי • איפור קבוע

על ידי רופאה מומחית
ברפואה אסתטית

ודרמטולוגיה קוסמטית

ממש ליד הבית...

מילוי קמטים
והעלמתם

תוצאות מיידיות

 *למימוש בחודש אפריל *בהזמנת תור מראש
*ללקוחות חדשות בלבד

מוזמנת
ללא עלות!לייעוץ

http://www.neomiezer.co.il
http://on.fb.me/1BaDuZr
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HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

בס"ד

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

 

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

חמות • מניקור ופדיקור רפואי • איפור קבוע

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

 +
לק ג'ל או מניקור או פדיקור

טיפול פנים פרא רפואי 
מבית חוה זינגבוים

מבצע אביב!

מניקור מתנהיום הולדת החודשלקוחותיי שחוגגותלכל 

http://www.kfarganim.co.il
http://www.neomiezer.co.il
http://on.fb.me/1BaDuZr
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נרגשת  שלמה  אומה  בפתח,  עומדות   70 ה  חגיגות 
מהמעמד. יחד אתה חוגגים גם תושבים יקרים שלנו 
יומולדת שבעים וזה המקום להוקיר את הדור שגדל 

עם המדינה

חוגגים 70 ביחד

לאישה, לאימא ולסבתא המופלאה!
המון מזל טוב ליום הולדתך ה - 70 

אנו מאחלים לך שתחווי עוד הרבה רגעים יפים וטיולים בארץ ובעולם,
שתלמדי עוד דברים מעניינים ותכבשי יעדים נוספים

שתמשיכי ליצור עוד יצירות מקסימות ולהפתיע כל פעם מחדש
ושתהיי לנו תמיד מאושרת ובריאה 

תודה על מי שאת עבורנו 
תודה על העזרה בלי סוף ועל האוזן הקשבת,

אוהבים מאוד,
אורי, הילדים והנכדים וכל המשפחה.

לבעל, לאבא ולסבא האהוב שלנו!
המון מזל טוב ליום הולדתך ה-70 

שתצחק הרבה, תטייל, תהנה ותראה עוד הרבה כדורגל וספורט
שתמשיך לצלם ולתעד בכזה כישרון

שתחווה עוד הרבה רגעים יפים ושתהיה מוקף תמיד אהבה וחברים 
שתמיד תהיה לנו מאושר, שמח ובריא 

אתה נשמה ענקית, עוזר לכולם והאיש הכי מצחיק בעולם
אוהבים מאוד,
כל המשפחה.

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה, מברך את החוגגים
"אני מכיר אישית את שלושת התושבים היקרים, את יחיאל ומשפחתו המתגוררים בשכונת כפר גנים עוד מימיה 

הראשונים, איש פעיל, חם ואכפתי, חבר יקר וחשוב לקהילתנו, איש משפחה למופת ונעים הליכות.
אני מכיר את צילה כאישה אצילית וחייכנית, אני יודע שהיא אמא וסבתא משקיענית ודואגת, אני מכיר כל 

משפחתה המקסימה שמתגוררת גם היא בשכונה. 
ולשאול היקר שמורה פינה חמה בליבי. אני מכיר את שאול הבעלים של "אולפני פוקס" המיתולוגי מול בניין 

העיריה עוד מהיותי ילד, שאול אחד האנשים הכי חברמנים ומצחיקים שאני מכיר. 
אני מאחל לשלושתם בריאות איתנה, אריכות ימים ושימשיכו להיות שכנים ואנשים כאלו נפלאים.    

לבעלי, אבא וסבא יחיאל האהוב והדואג,
כמו המדינה השנה גם אתה חגגת שבעים 

אנו מאחלים לך עוד שנים רבות של בריאות, נחת, הנאות, עשייה, 
עזרה והתנדבות 

תמשיך לעשות את מה שאתה הכי אוהב – לפנק את הנכדים 
והילדים 

מודים ואוהבים מאוד,
אהובה, עודי, תומר, רינת והנכדים.

צילה רובינשטיין
תושבת כפר גנים, נולדה 
באוסטריה, הבת הצעירה 
אחרי אחות, עלתה לארץ 

בגיל שנה  בעלת תואר שני, 
גמלאית של רשות שדות 

התעופה ניהלה את מחלקת 
שכר  אימא לשלושה וסבתא 

לחמישה 

שאול זמיר
תושב נווה עוז, נולד בבגדד 
ועלה בגיל שנה לארץ  הבן 
הצעיר מבין ארבעה אחים 

ואחיות  צלם והבעלים 
של "אולפני פוקס" האגדי 

במרכז העיר  אבא וסבא 
אוהב 

יחיאל חיניץ
תושב כפר גנים, נולד 

בבריה"מ ועלה לארץ בגיל 
עשר, גדל והתגורר בקיבוץ 

גבעת השלושה וברעננה, 
ולמעלה מארבעה עשורים 
תושב פתח תקווה  יחיאל 

שריונר גאה מחטיבה 7 
שהמדינה יקרה לליבו, עבד 

בחברת חשמל בתפקיד ניהולי 
במשאבי אנוש וכיום מתנדב 
בבי"ח השרון, אבא לשלושה 
וסבא במשרה מלאה לעשרה 

נכדים 
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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

3 חד' במייזנר
חניה + מרפסת שמש

פינוי יוני 2018
₪ 1,890,000

למכירהלמכירה

דירת גן ביטקובסקי
6 חד' במפלס אחד

178 מ' בנוי +מחסן + 2 חניות
גינה 380 מ"ר

למכירה

דופלקס בכפר גנים ג' 
בישראל עידוד

5 חד', 2 כניסות, 2 מרפסות
2 חניות מקורות

למכירה

למכירה

 

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

מרפסת 30 מ'
כניסה מיידית
₪ 2,380,000

6 חד' בפרוייקט רוזמרין 
מחסן צמוד + 2 חניות

כניסה: אוגוסט 18

6 חד' בנקש
קומה 6, מחסן צמוד

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

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

יחידת מתבגר בכניסה
כניסה: יולי 18

למכירה למכירהלמכירה

מבחר דירות
להשכרה

2018
4 - 6 חד'



עיתון כפר גנים  גיליון 98  אפריל 2018 16

המימונה המרכזית בכפר גנים נערכה 
סולן  ואמיר  לידיסיה  של  בביתם 

מעל 200 חברים ותושבים מהשכונה, 
המשפחה,  בבית  לחגוג  שהגיעו 
כל  העמוסים  מהשולחנות  נפעמו 
וכמובן  המסורת  מאכלי  ממיטב  טוב 
הטעימה  המופלטה  השולחן  מכוכבת 
ביותר  האירוע היה נוצץ ושמח מאוד 

וכולנו תקווה שיהפוך למסורת 

מי שחצו את גבולות העדה המרוקאית, ואמצו בחום רב את 
המסורת של המימונה הן סוכנת הביטוח מירב ג'והן ובתה 
שיר ג'והן   שיר, שהייתה אמונה על הכנת השולחן המרהיב, 
לצד  מרוקאית  המסורת  קינוחי  מיטב  את  לשלב  הפליאה 

קינוחים חדשנים יפים ומרהיבים 

סוכני  לשכת  חברי  וחברים,  משפחה  בני  נכחו  במימונה 
כבודי,  רחל  אורין,  יבגני  הביטוח  סוכני  ביניהם  הביטוח 
נאוה ויקלמן, ממלא מקום נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור 

הורנצ'יק  היה טעים, שמח וכיף, ניפגש גם בשנה הבאה!

קהילת כפר גנים אימצה את הבית לחיילים בודדים 
בשכונה ועוטפת אותם בחום ואהבה ומשתדלת לספק 
מגיעים  שבוע  מידי  יכולתה   כמיטב  צורכיהם  את 
ממיטב  לחיילים  ומעניקים  ומתנדבות  מתנדבים 
תבשילהם  החיילים שביקשו להכיר תודה פתחו את 
ביתם בחגיגת מימונה וביקשו לארח את המתנדבים 
ושמחה  אנרגיות  שכולו  מרגש  בערב  מהקהילה  
רקדו  מטעמים,  שהכינו  מתנדבים  עשרות  השתתפו 

ושמחו יחד עם החיילים 

תרבחו ותסעדו 
בכפר גנים

מימונה בבית 
החיילים הבודדים

המימונה של מירב

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהמפרגנים



אורתודונטית מומחית ליישור שינים ולסתות

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

 
ד“ר נעמי בכור

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

החיוך שלך
 יעשה את האביב 
מלבלב יותר♥ 
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לפני כמה שנים עשיתי כתבה על תלמידים מהשכונה שעולים 
לכיתה א'  אחד מהם בלט במיוחד  הוא היה ורבלי, עם עושר 
לשוני וקסם אחר  הייתה לו חוכמה בוגרת והוא היה משעשע 
אותו לא מעט על  זכיתי לראות  בתובנות שלו  במשך השנים 
המסך הקטן  כשפגשתי עתה את איתן יהושע לראיון הוא זכר 

את הכתבה הזו כאחת ההתחלות שלו  

ישבתי אתו ועם אמו ליזה בביתם בשכונת כפר גנים ג'  בולט 
כמה הוא בוגר לגילו עם שפה שלא הייתה מביישת אקדמאים, 
תולעת ספרים, ילד מחונן, מנגן על אורגנית, צ'לו ובריטון, מנסח 
ותובנות ששומעים לרוב מאדם שעבר חיים שלמים   משפטים 
את  ומשך  דעתו  את  שהסיח  מה  ילד   הכי  הוא  זאת,  עם  יחד 
תשומת לבו במהלך רוב השיחה סבב סביב השאלה "מתי העוגה 
שאימא הכניסה לתנור תהיה מוכנה?" כשדיברנו עליו הוא ענה 
בנימוס, חשוב לו לדייק, והיה רגע שדיברנו על גיבורי-על ואז 

הוא פצח במונולוג בלתי נגמר 

איתן, בן תשע וחצי, הוא תלמיד כיתה ד' בכיתת מחוננים  הוא 
)מהנדס  ואמיר  אנוש(  במשאבי  )עובדת  ליזה  של  הזקונים  בן 

אלקטרוניקה(, אח של דניאל ונועה  

בימים אלה איתן, מסוכנות שביט רביבו, מצטלם לעונה השנייה 
גרוס  יואב  של  בהפקתו  ונוער  לילדים  סיטקום  "צפוף",  של 
שמשודר בערוץ ZOOM של הוט, שם הוא משחק את נועם, בן 
זקונים מפונק, שהאחים שלו כל הזמן מתעללים בו ומתגלה כלא 
ב'  פרק  המתחילים  גרושים  זוג  על  שמספרת  בסדרה,  פראייר  
בחייהם, מככבים גם אלי פיניש, יעל שרוני, דניאל ליטמן ואורי 
גוטליב  "נועם תמים, הוא לא מפונק," מבקש איתן לדייק  "כיף 
לי עם הדמות, כי כולם מסביבו רבים והוא יוצא בסוף בלי פגע  
וכביכול התמים הוא  ובגלל שהוא הקטן  כולם חוטפים עונשים 

יוצא ללא פגע "

במציאות עם האחים שלך זה אותו דבר?

"לא תמיד  לפעמים אנחנו רבים ולפעמים משחקים ונהנים  אני 
הקטן, אמנם, אבל יודעים להעמיד אותי במקום "

ואימא שלך בסדרה מזכירה בדברים מסוימים את אימא שלך?

"בשני המקרים אימא משתדלת לעשות את הכי טוב לילדים שלה "

דיפלומטי.

"את החלק הביקורתי אני לא רוצה לספר  לא רוצה להעליב אף 
אחד, ואימא שלי גם יושבת פה לידי   "

איך הקשר שלך עם השחקנים?
השחקנים  ומפנקים,  נחמדים  מאוד  כולם  טוב   שלנו  "הקשר 
שסביבי קיבלו אותי מאוד יפה  כיף לי מאוד להצטלם לסדרה  
אלי פיניש, המשחק את האבא החורג, מצחיק אותי מאוד, ואורי 
גוטליב, המשחק את האבא הביולוגי בסדרה, גם קורע מצחוק, 

ועם דניאל יש לי קשר מיוחד  מאוד התחברתי אליו " 

• • •
"לירוי שים גול"

הספורט  עולם  על  מערכונים  תכנית  במפה",  "אנחנו  בתכנית 
הישראלי, הוא שיחק את אחת הדמויות המשעשעות  לירוי, ילד 
חמוד ומתולתל שהוריו דוחפים אותו להיות שחקן כדורגל בזמן 
שחקן  להיות  מ"פרוזן",  אלזה  עם  להתחתן  חולם  בכלל  שהוא 
כמו תובל שפיר ולדעת לשיר כמו רוני דלומי  במציאות, הוא 
דווקא די אוהב כדורגל  "אני אוהב לשחק ומשחק עם חברים 
שלי במגרש, אבל לא אוהד איזו קבוצה ופחות צופה," הוא מגלה  

איך היה לשחק מול שלישיית "מה קשור"? 
ששיחק  מיכאלשווילי,  שלום  מאוד   מצחיקים  הם  כיף   "ממש 
את אבא שלי, גם טוב בלהצחיק ומהווה השראה בשבילי  אפילו 

ראיתי שהוא העלה סירטון שלנו יחד לאינסטגרם" 
מלבד התפקיד בתכנית "אנחנו במפה", איתן שיחק גם בתכנית 
"הבנים והבנות" בערוץ הילדים כבן של אחת הדמויות שגילם 
"הילדים  דוגמת  בפרסומות  גם  מככב  הוא  במקביל  פז   עודד 
"בנק  "פסגות",  "ישראכרט",  של  פורטיס,  לצד  קסטרו"  של 
וגם  שוורץ,  ליטל  של  לצדה  הצפון"  שער  "קניון  דיסקונט", 
למחלת השפעת  "אנחנו משתדלים לברור את ההצעות שאנחנו 
מקבלים במיוחד בתקופה האחרונה," מספרת ליזה, "לא הולכים 
לכל דבר, משתדלים לא להעמיס עליו, כי הוא לומד וגם נמצא 
בחוגים כמעט כל יום  בכל מקרה, הצילומים לא על חשבון שעות 
הלימודים אלא רק אחר הצהריים ובחופשים, ואנחנו דואגים שלא 

יתנגשו עם המבחנים " 
איך הכול התחיל?

"בגן שהייתי בו, של הגננת דליה סניור, יש שבוע של חולמים, 
זמר  עשיתי  והחלום שלי היה להיות  ילד עם החלום שלו,  כל 
מופעים   " וליזה אמו ממשיכה, "שם הוא חשף בפני כולם את 
שר  הוא  היום  במה   פחד  לו  שאין  הבנתי  וגם  שלו  הכישרון 
במקהלה ומנגן על שלושה כלים - אורגנית, צ'לו ובריטון, וגם 
למד חלילית " איתן שואל אם אני רוצה לשמוע אותו מנגן ומביא 

• שירן רובינשטיין

פלאילד
צילומים: אמיר בן חיים

הוא שיחק לצד שלישיית "מה קשור" בתכנית הטלוויזיה "אנחנו 
במפה", וגם ב"הבנים והבנות" בערוץ הילדים, משתתף בשלל 

פרסומות, ובימים אלה מצטלם לעונה השנייה של הסדרה 
"צפוף" בהוט עם אלי פיניש ויעל שרוני. איתן יהושע, בן תשע וחצי 

משכונת כפר גנים ג', גם מחונן וגם מנגן על שלושה כלים, 
מסתמן ככוכב עולה
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את הבריטון – כלי נשיפה שיותר גדול ממנו  "הוא מאוד ורבלי 
ומדבר ויוצר חיבור עם כל אחד," ממשיכה ליזה  )"זה די נכון," 
מאשר איתן ( "הוא פתוח ואנשים אמרו לי שהוא יודע לשחק  
קיבלתי בפייסבוק הצעות שאביא אותו לאודישנים, אבל רק יום 
אחד נפל לי האסימון  הוצאתי אותו מבית הספר והמורה שלו 
אמרה לי שהוא כזה שחקן שאי אפשר לכעוס עליו, כי הוא יודע 
לסובב את כולם  שביט רביבו, הסוכנת שלו מאז, פרסמה מודעה 
יום אחד ושלחנו אותו לאודישן בלי ציפיות מיוחדות  הוא נבחר 
מתוך הרבה ילדים  זו הייתה הפרסומת ל"פסגות", ומאז הוא ראה 

כי טוב והמשיך " 
מה יותר כיף, פרסומות או סדרות?

"זה כמו שתשאלי מישהו איזה מהילדים שלו הוא מעדיף  קשה 
לי להחליט "

זה מלחיץ ללכת לאודישנים?
"לפעמים זה די מלחיץ ולפעמים די כיף  מלחיץ שאתה שם עם 
הרבה ילדים ויש סיכוי לא קטן שלא תצליח, וכשאתה נבחר זה 
כיף  זה כמו מבחן," הוא מסביר כיצד עובד תהליך האודישנים  
"שולחים לי הודעה על האודישן ואני מחליט אם לבוא, ואז אני 
מקבל טקסט שצריך לדעת בעל פה  אני משנן אותו שוב ושוב 
מה  ועושה  לבמאי  מקשיב  אני  ואז  לראש,  לי  נכנס  שהוא  עד 
שהוא מבקש  בסוף אני עושה את מה שתמיד אני עושה והרבה 

פעמים זה מצליח לי "
וכשאתה לא מצליח?

"היו כמה אודישנים שלא עברתי והרגשתי די מבואס, אבל נו 
טוב    זה רק אודישן  לא נורא, אני אומר לעצמי " 

"הסברנו לאיתן שזה שהוא לא נבחר לא אומר שהוא לא טוב, 
אלא פשוט שפחות התאים לדמות," מסבירה ליזה  

מי אחראי עליך? 
לחשבון  דואגת  וגם  האודישנים  את  שמסננת  שלי,  "אימא 

האינסטגרם שלי, ושביט רביבו, הסוכנת שלי "  
ולימי  אליהם  אותו  מקפיצים  האודישנים,  את  בוררים  "אנחנו 
צילומים, אבל הוא לבד עושה הכול," אומרת ליזה  "הוא לומד 
זה מה שאוהבים אצלו  צילומי   זיכרון  לו  יש  לבד לאודישנים, 
אנחנו  כולם   של  הטקסטים  את  זוכר  הוא  כי  ב'צפוף',  למשל 
הוא  אבל  נכון,  הסגנון  אם  לו  ואומרים  מתאמן  אותו  שומעים 
בכלל  בלעדינו   לבד,  נכנס  הוא  עצמם  לאודישנים  לבד   משנן 
מזניח  ולא  עצמו  בזכות  להישגים  מגיע  והוא  ממנו  בא  הכול 
את הלימודים ולא את החברים  וזו לא עבודה קלה  אני רואה 
מה שהוא עושה בצילומים  לעבור שעות של יום צילומים עד 
מאוחר, אחרי יום לימודים, זה לא קל  ולפעמים זה בא על חשבון 

דברים שהוא אוהב "
איך התגובה של המורים? של החברים?

"הם מתנהגים אליי כמו לילד רגיל  אני לא מקבל יחס מיוחד  
אמנם אני קצת מפורסם, אבל אני עדיין בן אדם רגיל "

מזהים אותך ברחוב? 
"כן, מזהים לפעמים  לרוב מבקשים תמונת סלפי או חתימה  גם 
מבקשים ממני ברכות יום הולדת מצולמות  בהתחלה זיהו אותי 
יותר כלירוי וכל הזמן קראו לי ברחוב 'לירוי', ואחרי שצילמנו את 

'צפוף' יותר ילדים נחשפו לסדרה והכירו אותי כנועם "
היינו  אחד  "יום  ליזה   מספרת  צרחות,"  אפילו  יש  "לפעמים 
בקניון ושמענו צרחות של חבורת בנות  הסתובבנו לראות מה 

קרה, ואז הבנו שזה מכוון אלינו "
אתה רוצה בעתיד ללמוד משחק?

"אני לא יודע לומר עדיין, כי אני אוהב את הסגנון שלי, ואולי הם 
יגרמו לי לשנות לסגנון שלא בטוח שארצה "

אתה בכלל יודע אם תרצה להיות שחקן כשתהיה גדול?
"למען האמת זה לא משנה מה אנחנו רוצים, כי אנחנו לא יודעים 
הרי מה יקרה בעתיד  אולי אתה חושב שאתה יודע שאתה רוצה 
להיות משהו מסוים ואז העתיד יגיע וזה לא מה שרצית  אימא 
שלי רצתה להיות מורה והייתה מורה למחשבים והבינה אחר כך 

שהיא רוצה להיות משהו אחר " 

• • •
"ייצרתי קו אופנתי של תלתלים"

יש בחוזה התייחסות לשיער שלו?
ביקשו  "פעם  ליזה   עונה  "אין התייחסות בחוזה לשיער שלו," 
מאתנו שהוא יסתפר ולא הסכמתי  אני בדרך כלל רק מורידה 

לו קצת באורך "
"גם לאח שלי היו תלתלים כאלה, אבל הוא הוריד אותם  דווקא 
אחריי ראינו הרבה ילדים מתולתלים בפרסומות  כנראה הצלחתי 

לייצר קו אופנה חדש בטלוויזיה, של מתולתלים "
ספרו על רגע מרגש במיוחד.

עם  קסטרו  של  לילדים  צילם  שהוא  שבפרסומת  חושבת  "אני 
פורטיס," עונה ליזה  "הם הקליטו את השיר באולפן הקלטות, 
וביום הצילומים העלו את איתן עם פורטיס על במה והם שרו 
את השיר מההתחלה ועד הסוף ועל זה בנו את הפרסומת ושילבו 
לי  רעדו  ממש  מרגש,  הכי  היה  זה  אחרים   ילדים  של  קטעים 

הידיים שצילמתי את זה, כי הוא מאוד אוהב לשיר "
"אפילו ראיינו אותי לגיא פינס אחר כך," מוסיף איתן  

רוצה  היית  דמות  איזו  לראות?  אוהב  אתה  סדרות  אילו 
לשחק?

לצפות  שעות  שישבנו  אחרי  אבל  סדרות,  הרבה  אוהב  "אני 
אז  הכבלים,  מערוצי  כמה  לנו  קיצצו  שלנו  ההורים  בסדרות, 
התחלתי להתמכר לחדשות  אני לא יודע איזו דמות הייתי רוצה 

לשחק, אבל אולי גיבור-על "

< המשך בעמוד 20

עם דניאל ליטמן מהסידרה "צפוף"בצילומים מתוך הסידרה "צפוף"

http://www.kfarganim.co.il
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ובאיזו סדרה ישראלית?
"באלישע  אולי את אחד התלמידים  אני כרגע קטן בגיל "

אתה משחק וצופה הרבה בטלוויזיה, ועדיין הבנתי שגם 
קורא הרבה ספרים.

ואימא  "אני קורא הרבה, ספרי הרפתקאות, מתח  המורה שלי 
שלי החליטו שמרוב שאני קורא ספרים אסור לי להביא ספרים 
לבית הספר, כדי שאהיה מרוכז רק במה שקורה בכיתה  אחרת 
מצליח  ולא  לקרוא  להמשיך  בהפסקות  גם  נשאר  אני  לפעמים 

לעזוב את הספר גם כשמתחיל השיעור "
אתה רוצה לומר משהו לילדים ולילדות שיקראו את הכתבה?
ופשוט שלהם  החלומות  על  יוותרו  שלא  לומר  רוצה  "הייתי 

שהם  מה  זה  אם  בטוחים  לא  הם  אם  גם  עצמם   על  שיסמכו 
יחליטו לעשות בעתיד שלהם  תמיד ללכת עם מה שאתה רוצה, 
תצליח   לא  אתה  אז   - בחיים  תצליח  שלא  חושב  אתה  ואם 
יש ילדים שרוצים לעשות פרסומות רק כדי להיות מפורסמים 
בלי  מיוחדים  להרגיש  יכולים  הם  ולדעתי  מיוחדים,  ולהרגיש 
נמצא  כשאתה  בדרך   אלא  בתוצאה  להתרכז  צריך  ולא  קשר 
כדי  נמצא  שאתה  איפה  אלא  קדימה,  רק  תסתכל  אל  בשביל 

שלא תמעד "

אתה בטוח בן 9 וחצי?

ולרשום  ועט  דף  לקחת  רוצה  אני  שלפעמים  תובנות  לו  "יש 
ולהראות לו כשיגדל," אומרת ליזה  

המשך מעמוד 19 <

"הדמות שאיתן משחק בסדרה 
וכך  מאוד,  ומתוקה  מפתיעה 
אני גם חושבת על איתן עצמו  
גאון,  וגם  אמיתי  מתוק  הוא 
ואת  הטקסטים  כל  את  זוכר 
מוכן  מגיע  במדויק,  העלילה 
לחזרות ויודע את כל הפרקים 

בעל פה "

"איתן מאוד מוכשר ומאוד מיוחד, 
לו  יש  הדמות שהוא משחק  וכמו 
מאוד  הוא  חכמות   יציאות  הרבה 
עושה  שהוא  מה  את  ואוהב  חכם 
שהוא  בכך  היתר,  בין  ניכר,  וזה 
כולם   של  הטקסטים  את  זוכר 
צריך  והוא  דמיון  הרבה  לו  יש 
שעולים  רעיונות  לכתוב  לדעתי 

לו לראש "

)אחד מיוצרי הסדרה "צפוף"( - 

"איתן הוא ילד שחקן  כילד הוא 
שפגשתי,  ביותר  החמודים  אחד 
המקצועיים  אחד  הוא  וכשחקן 
הוא  תמיד  שפגשתי   ביותר 
יודע את הטקסטים ומגיע מוכן, 
את  לאחרים  משלים  ואפילו 

הטקסטים שהם לא יודעים "

מקסים  הכי  הילד  הוא  "איתן 
ילד  שהכרתי   ואינטליגנטי 
וקורא  התסריטים  כל  את  שיודע 
לשחקנים  ומזכיר  בשקיקה  אותם 
הם  מתי  ממנו  יותר  שגדולים 
והוא  בטייקים   להיכנס  צריכים 
אחראי ומקסים וחייכן ונהנה ממה 
שהוא עושה  תענוג לעבוד איתו "

"איתן משחק בסדרה ילד שתמיד 
לו  יש  ותמיד  להגיד  מה  לו  יש 
וגם במציאות  הערה על כל דבר, 
יש לו על כל דבר לומר משהו כי 
הוא מאוד חכם  יש לו יתרון מאוד 
בעל  טקסטים  זוכר  שהוא  גדול 
טבעית,  בצורה  אותם  ואומר  פה 
זיכרון  לו  יש  כי  נדירה  חוויה  וזו 
צילומי  הוא מסתכל פעם אחת על 
הדמות  את  לומר  ויודע  הטקסט 
נכס  זה  הדמויות   כל  ואת  שלו 
שיש לנו אותו  וגם יש לו תכונה 
טבעי  פשוט  שהוא  חזקה  מאוד 
בחיים   שהוא  איך  המצלמה,  מול 
יש לו גם ניסיון בסדרות וזה עוזר 
לי כבמאי, כי הוא יודע מה רוצים 

ממנו ולתקן לפי ההערות "

"איתן הוא ילד מתוק עם טיימינג 
כיף  מאוד  לי  היה  מעולה   קומי 
שהוא  בטוח  ואני  אתו  לעבוד 
רק  אם  במקצוע  ויעבוד  יצליח 

ירצה "

השראה   שכולו  ילד  הוא  "איתן 
ואחד  ומבריק  מוכשר  ילד 
בסוכנות  המובילים  המיוצגים 
שלי  הוא מאוד מקצועי והמשוב 
שאני מקבלת לגביו אחרי אודישן 
אותו  אוהבת  אני  חיובי   תמיד 
מופתעת  פעם  וכל  אישי  באופן 

ממנו מחדש "

אלי פינישיעל שרוני שלום מיכאלשווילי

אסף בייזרשביט רביבו

שירה נאור

אורן שקדי

מהסדרה "צפוף"

)הבמאי של הסדרה(

עם שלום מיכאלשווילי

עם הסוכנת שביט רביבו

כלירוי בסדרה "אנחנו במפה"
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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

נכסים למכירה בכפר גנים ונווה עוז

  הרב ניימן דירת 3.5 חד' משופצת

 גלבוע בית פרטי

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 

מוטיבבלעדיות
בבלעדיות

נתי / אלי

בחיים זכאי פנטהאוז דופלקס 6 חד' במחיר מציאה!

בבלעדיות
נתי / אלי

ביוסף נקר דירת גן 5 חד'

מוטיבבלעדיות

 בעצמאות  4 חד' בהזדמנות, למביני עניין

בבלעדיות
נתי / אלי

 הכורם בית פרטי 

נמכר
נמכר

נמכר

מוטיבבלעדיות

http://www.kfarganim.co.il
https://www.facebook.com/anglosaxonpettikva/?fref=ts
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משכנתא היא הלוואה ארוכת טווח שיש לה שני "ערבים": אנחנו 
שמשועבד  והנכס  שלנו,  ההכנסה  רמת  נכון  יותר  או  בעצמנו 
ומימושו עשוי להחזיר את ההלוואה במידה ולא  לטובת הבנק 

נוכל לעמוד בתשלומים 
של  המוות  מחד  סיכונים,  שני  יש  לבנק  אלו  ערבויות  מעצם 
הלווה ועקב כך עצירת זרם ההכנסה שמימנה מוחזרת המשכנתא 
ומאידך ירידה דרסטית בערך הדירה בעקבות נזק כבד, לרמה 
מהלווה  מבקש  הבנק  אפשרי   לבלתי  תהפוך  שמימושה  כזאת 

כנגד סיכונים אלו ביטוח המשכנתא המורכב משני חלקים:
1. ביטוח חיים – הנבנה בהתאם ללוח הסילוקין של המשכנתא 
בצורה כזאת שסכום הביטוח יהיה שווה לערך החוב בכל רגע 
נתון  הפרמיה המשולמת על ידי הלווה תלויה במין שלו, בגילו, 
בהרגלי העישון, בעיסוקו ובמצב בריאותו  המבוטח הוא הלווה 

וסכום ביטוח הינו גובה ההלוואה 
של  כינון"  ל"ערך  בהתאם  נבנה  זה  ביטוח   – מבנה  ביטוח   .2
הנכס, כשיוצאים מנקודת הנחה שהנכס נהרס כליל ויש צורך 
לבנותו מחדש  לכן סכום הביטוח אינו תלוי סכום ההלוואה 
אלא תלוי שווי הדירה תוך התחשבות באזור בו ממוקם הנכס, 
סוג המבנה )קומות או בית פרטי, ישן או חדש(, שטח הדירה, 
וסכום  המשועבד,  הנכס  הוא  שהמבוטח  כך  וכדומה   קומה 
הביטוח הוא ערך כינון /העלות להקמת הנכס כולל חומרים 

ועבודה 
כיצד ביטוחי המשכנתא מגנים על המבוטחים?

להבטיח  מנת  על  המשכנתא  ביטוח  את  דורש  שהבנק  כיוון 
את החזר ההלוואה, מה שקורה למבוטח בהמשך אינו רלוונטי 
הזוג,  בעת מימוש ביטוח החיים במות אחד מבני  זה   לביטוח 
חברת ביטוח פורעת את הלוואת המשכנתא לבנק, אך המשפחה 

שאיבדה אחד המפרנסים עלולה להיקלע לקשיים כלכליים   
במימוש ביטוח המבנה, עקב קצר חשמלי נשרפה הדירה כליל 
וביחד אתה נפגעו הדירות של השכנים  רוב ביטוחי המשכנתא 
לאובדן  בנוסף  הדירה  בעל  אך  הדירה,  עלות  את  לבנק  יכסו 

הנכס יהיה חשוף לתביעות השכנים  ביטוח המשכנתא שנעשה 
חשופים  הנכס  שבעלי  הדבר  פירוש  ג'!  צד  מכסה  אינו  בבנק 
קבע  דייר  )שאינו  אורח  וכאשר  מהשכנים   ישירה  לתביעה 
בדירה( נופל ונחבל בדירה והוא תובע בתביעה ישירה את בעלי 

הנכס המבוטח   
כמה זה עולה לנו?

אינה  המבוטח  שמשלם  הפרמיה  עוד  כל  מבנה:  ביטוח  עלות 
תלויה ביתרת ההלוואה ונשארת קבועה לאורך זמן, נכון לבחור 
זהים-  בפוליסות  שהכיסויים  בהנחה  ביותר,  הזול  הביטוח  את 
חשוב לוודא שמחיר נמוך יותר לא נובע מהפחתת הכיסויים או 

השתתפות עצמית גדולה יותר.
עלות ביטוח חיים: על גובה הפרמיה משפיעים שני פרמטרים: 
עליית גיל המבוטח וכתוצאה מכך עליית הסיכון של פטירתו, 
וירידת יתרת החוב המקטינה את הסיכון של הבנק ולכן מקטינה 

את הפרמיה 
הזמן  עם  עולים  והם  נמוכים  יחסית  בהתחלה  התשלומים  לכן 
עד גבול מסוים ולאחר מכן התשלום מתחיל לרדת עד לסיום 

ההלוואה  לכן הפרמטרים החשובים בבחירת ביטוח חיים הם:
1  סה"כ התשלום לאורך כל חיי ההלוואה )ניתן למדוד גם ע"י 
פרמיה חודשית ממוצעת(- חשוב למי שמתכנן להישאר עם 

ההלוואה במשך כל התקופה ולא מתכנן פירעון מוקדם 
2  פער בין התשלום הראשון לתשלום הגבוה בסדרת התשלומים: 
כשהלווה מתכנן להחזיר את המשכנתא או חלק גדול ממנה 
בפירעון מוקדם, חשוב לו שדווקא בתקופה הראשונה התשלום 

יהיה כמה שיותר נמוך 
ודורש  חשוב  תהליך  הוא  משכנתא  ביטוח  תכנון  לסיכום: 
ביקורתיות  חלופות,  ולנתח  לאסוף  יכולת  מחשבה,  השקעת 
ראשון  "חודש  כמו  שיווקיים  גימיקים  של  המשמעות  והבנת 
חינם" או "הנחה של 70% בשנה הראשונה"   אני ממליצה לכם 
לפנות לסוכן ביטוח מומחה ועימו להתאים את מבנה הביטוח 

המתאים ביותר לצרכים שלכם   

ממשקי  לכ-33%  המשכנתא.  נוטלי  קהילת  הוא  בישראל  הגדול  החברים  מועדון 
שלישית,  משפחה  שכל  היא  והמשמעות  פעילה,  משכנתא  קיימת  בישראל  הבית 
משלמת מידי חודש ביטוח משכנתא. מירב ג'ואן מומחית הביטוחים שלנו עושה סדר 

בביטוח המסתורי

מי יציל את הבית שלי?

• מירב ג'יאן

sz

היית מעורב/ת בתאונת דרכים?
מגיע לך אלפי שקלים

מחברת הביטוח!
שחר זמלר ושות'

משרד עורכי דין וגישור

Wאפעל 3, (ק. אריה) פתח תקוהטל': 03-9229252 W W . Z A M L E R . C O . I L

www.zamler.co.il
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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

http://www.kfarganim.co.il
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לשירותכם 23 מרפאות, 3 מרכזים רפואיים ו-5 בתי חולים, ממש במרחק הליכה

תמיד תמצאו עוד מרפאה ועוד מרכז בריאות של כללית

לקוחות כללית:
לא משנה לאן אתם פונים בפתח תקוה

• 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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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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השואה  ניצול  סבו  על  מספר  השכונה,  תושב  למברגר,  שרון 
שלמה למברגר ז"ל, שראה את בנותיו נרצחות מול עיניו. זהו 
סיפורו המדהים על הבריחה מהנאצים ועל הקשר המיוחד עם 
הנער שהציל מרכבת המוות. "כל כך חשוב לשמוע את ניצולי 
צריכה  שלהם  המשפחה  חיים.  נותרו  שעוד  הבודדים  השואה 

לדובב אותם לספר ולתעד את זה. אני נאחז בסיפור של סבא 
שלי בכל רגע בחיי."

זיכרונות,  סיפורים, תמונות,  אין-ספור  יש 
של ניצולי השואה אשר שרדו את הרדיפה, 
את הגירוש ואת רצח העם היהודי במלחמת 
אין- יש  הנאצים   ידי  על  השנייה  העולם 

התופת  את  שחווה  מי  של  סיפורים  ספור 
ניצול  לכל  עליה   לספר  כדי  בחיים  ונותר 
אישי שמלווה אותם   סיפור  יש  ומשפחתו 
יש סיפור  לשרון למברגר, תושב השכונה, 
ששרד  שלו,  סבא  על  משפחתי,  אישי, 
בגבורה והיה לוחם פרטיזן, ויש סיפור אחד 

ומיוחד שמלווה אותו מהיום שנולד  

חברת  של  משותף  מנכ"ל  נשוי+3,  שרון, 
בנם  תקשורת",  "ענני  וההפקות  התוכן 
הבכור של פנחס למברגר ז"ל ובתיה תבל"א 
למברגר  ובלה  שלמה  של  הראשון  והנכד 
לבוב  מהעיר  לקוח  "למברגר"  השם  ז"ל  

באוקראינה 

מאוד  מושפעות  יום  ביום  שלי  "העוצמות 
מספר  שלי,"  סבא  של  השואה  מסיפורי 
שקורה  רע  דבר  או  משבר  כל  "על  שרון  
חלילה, לחץ ברמה האישית או המקצועית, 
משווה  כשאני  בפרופורציה  מסתכל  אני 
רבים  עוד  כמוהו  עבר   שלי  שסבא  למה 

עלו  הם  להם  שקרה  מה  כל  ולמרות  תהום,  שעברו  אחרים 
בסוף לארץ והקימו משפחות  הסיפור היפה זו העלייה לארץ 
שרצה  מי  על  למעשה  והניצחון  המשפחות  הקמת  ישראל, 
שם,  מתפרקת   היא  למשפחה  אסון  כשקורה  אותם   להרוג 
בשואה, הפרידו בין הורים לילדים, בין אחים, רצחו את בני 
המשפחה שלהם, ולא רק שהם שרדו, הם גם הקימו משפחות 

לפני  רגע   כל  יום,  כל  שלי  סבא  של  בסיפור  נאחז  "אני 
שהוא הכיר את סבתא שלי, סבי היה נשוי עם שתי בנות  
כשהגרמנים תפסו אותם הם לקחו את אשתו למשרפות ואת 
ניסה  לו מהידיים  סבי  ניסו למשוך  שתי הבנות שלו ממש 
להתנגד, אז ירו בהן, מול העיניים שלו  הוא נשאר בלי אישה 

ובלי הבנות כשגם את ההורים שלו רצחו 

"למשך תקופה הוא התחבא ועבד אצל פולני אחד, עד שמישהו 
הלשין עליו והוא נאלץ לברוח  ואז שוב הגרמנים תפסו אותו  
היה אתו נער בשם מיכאל כפתורי, שסבא שלי אימץ אותו 
אליו כמו בן ואמר לו, 'תישאר איתי אם אתה רוצה לחיות ' 

ידעו שמובילים אותם  כשתפסו אותם הם 
לרכבות ומשם למשרפות  כשחיכו בתחנת 
הרכבת, מיכאל אמר לסבא שלי, 'בוא ננסה 
לברוח'  סבא שלי ענה שהם לא יברחו ככה, 
כי ירדפו אחריהם כלבים ויאכלו אותם, או 
שהגרמנים יירו בהם בגב  הוא אמר לו, 'אני 
חייב עוד נקמה בגרמנים'  סבי הסתיר עליו 
לתנור  אותו  יובילו  שכאשר  ותכנן  מברג 
ועל  אשתו  על  כנקמה  גרמני  ידקור  הוא 
הילדות שלו  הוא אמר למיכאל שלא ידאג 

כי הוא יציל אותו 

והיו  נפתחו  הקרונות  הרכבת,  "כשהגיעה 
מתים  חלקם  אנשים,  של  ערימות  שם 
וחלקם חיים שמרוב רעב אכלו סוליות של 
נעליים  הם היו צריכים לשבת על ערימת 
האנשים  סבא שלי ראה שהחלונות ברכבת 
עם  קבע  הוא  בברגים   ומחוברים  גבוהים 
הוא  לנוע  תתחיל  הרכבת  שכאשר  מיכאל 
יפרק את החלון עם המברג שהסתיר וידחוף 
שיינצל  כדי  מהרכבת  ראשון  מיכאל  את 
לנסוע  ובאמת כשהרכבת התחילה  ראשון  
הוא עמד על גופות של אנשים ושחרר את 
הברגים, עזר למיכאל להיזרק החוצה ואחר 
כאשר  אותו   שידחפו  מאחרים  ביקש  כך 
הוא ניסה לצאת, גרמני שישב על הגג של הקרון תפס אותו 
בגרון  סבא שלי התעמת אתו ומשך את שניהם יחד מהרכבת  
היה ביניהם מאבק וסבא שלי מעך לגרמני את האשכים עד 

שהוא מת, ולקח לו את הרובה  

• שירן רובינשטיין

שלמה למברגר ז"ל עם הפרטיזנים

שרון למברגר באנדרטת השואה בברלין

גיבורים

נדב למברגר הנין עם מיכאל כפתורי
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הרכבת  מהקרון,  יצא  שלי  סבא  "כאשר 
שהוא  ואחרי  לסוביבור,  בכניסה  הייתה 
בתוך  התחבא  הוא  הגרמני  את  הרג 
תעלות המים שהיו מסביב  במשך שעות 
הוא ניסה לחפש את מיכאל ושרק שריקה 
כשמצא  אותו   שמצא  עד  שסיכמו,  כפי 
אותו אמר לו, 'אתה לא עוזב אותי'  הם 
שהגיעו  עד  מהמקום  להימלט  הצליחו 

בסוף ליערות ושם הצטרפו לפרטיזנים 

סבתא  את  פגש  שלי  סבא  ביער  "שם 
לפרטיזנים לאחר  בלה, שהצטרפה  שלי, 
שהרגו את הוריה  היא מצאה בפרטיזנים 
משם  עברו  הם  ללוחמת   והפכה  מוצא 
את  לעולם  הביאו  התחתנו,  לגרמניה, 
אבא שלי, פנחס, ולאחר מכן את אחותו, 
גם  מיכאל    1949 בשנת  לישראל  ועלו 
במשך  משפחה   והקים  לישראל  עלה 
שנים הם חיפשו אחד את השני  מיכאל 
והוא  קשרים  לו  והיו  הכנסה  במס  עבד 

הצליח לאתר את אבא שלי 

והיה  השואה  על  דיבר  הזמן  כל  "סבי 
גאה שיש לו נכדים שממשיכים את השם 
הוא  אחיי   שני  וגם  אני  גם  'למברגר', 
היה גאה כאשר אני, הנכד הראשון שלו, 
התגייסתי לצבא  הוא נפטר ולא הספיק 
הם  כשנולדו  אבל  לנינים,  בחייו  לזכות 
מסופרים  כאילו  הסיפורים  את  שמעו 

מפיו 

"מיכאל מאוד התחבר למשפחה שלי וכל 
חייו הוא לא שכח שסבא שלי הציל אותו  
מצווה  בבר  שלנו,  באירועים  היה  הוא 
היה  שלי  לסבא  בחגים   והתקשר  שלי, 
חשוב שנהיה אתו בקשר, הוא היה כמו 
אחרי  אבל  אימץ   שהוא  אובד  בן  איזה 
שסבא שלי נפטר, בשנת 1994, עם השנים 

נותק הקשר עם מיכאל 

"יום אחד, לקראת יום השואה, הבן הקטן 
שלי, נדב, ביקש שאספר לו את הסיפור 
על סבא שלמה ושאל אותי, 'אז מה עם 
שוב  אותו  לחפש  החלטתי  ואז  מיכאל?' 
הקשר   עמו  שנותק  השנים  כל  אחרי 
'מיכאל  השם  את  באינטרנט  הקלדתי 
שכתבה  אישה  בגוגל  ומצאתי  כפתורי' 

את  עבורו  שיכתוב  אדם  הזה, שמחפש  בשם  על שכן שלה 
סיפור חייו  התקשרתי לטלפון, ענה קול של גבר  ביקשתי 
אותו  הציל  שלי  שסבא  ואמרתי  כפתורי  מיכאל  עם  לדבר 
בשואה  ישר הוא ענה לי, 'שלום שרון, זה מיכאל'  הוא מאוד 
התרגש  גם אני כמובן  הוא אמר לי, 'אני כבר בן 88 ולא יודע 
כמה זמן עוד יש לי, אשמח שתבואו אליי, אני רוצה לספר 
לכם סיפורים שלא סיפרתי מעולם ' לא חיכיתי הרבה ונסעתי 
עם נדב לבית אבות בחיפה ובמשך שעות הקשבנו למיכאל 
בשקיקה  שמענו ממנו סיפורים ששמענו לראשונה וקיבלנו 

ממנו תמונות כולל תמונה של סבא שלי 
עם הפרטיזנים 

אשתו  על  דיבר  לא  מעולם  שלי  "סבא 
ועל הבנות שלו, שנרצחו על ידי הנאצים, 
למרות שכל הזמן דיבר על השואה  גדלנו 
בבית שכל הזמן מדברים בו על השואה  
לנו  סיפר  הוא  מיכאל  את  פגשנו  כאשר 
שכל פעם שסבא שלי פגש אותו הוא היה 
הוא  כמה  עד  ומספר  דמעות  עם  בוכה 
מתגעגע לאשתו ולבנות שלו  אולי מתוך 
החדשה  ולמשפחה  שלי  לסבתא  כבוד 

שהקים, הוא לא שיתף אף אחד מאתנו  

אחד  היה  מיכאל  עם  שלנו  "המפגש 
לחיים  שיעור  מרגשים,  הכי  המפגשים 
את  ראשונה  מעדות  ששמע  שלי,  לבן 
הכי  ובצורה  שלו  רבא  לסבא  שקרה  מה 
ישירה ואמיתית  סיפורים שלא ידעתי על 
וולדובה  לראות את הבן שלי  מימי  סבי 
מתעניין בבן אדם בן 88 שמספר על סבא 

רבא שלו, זה היה רגע מרגש במיוחד 

"מיכאל נפטר בשנה שעברה לצערי, אבל 
ולצלם  איתו  לדבר  הספקתי  לשמחתי 
אותו בווידאו מספר את סיפורו  זה דור 
שהולך ונעלם  כמה חשוב שבני המשפחה, 
הנכדים והנינים, ינסו לדובב אותם לספר 
אצורים  שבטח  דברים  מהם  ולשמוע 
אצלם והם רוצים לשתף ולתעד את הכול 
שיישאר אחרי מותם  אני מאמין שזה מה 
נשכח,  שלא  לומר   רוצים  היו  הם  שגם 

שהעולם לא ישכח 

לוחם  גיבור,  שורד,  ניצול,  שלי  "סבא 
ופרטיזן, היה גאה ואפילו בוכה עד דמעות 
לו היה יודע ורואה שנדב הנין שלו הנחה 
הספר  בבית  השואה  יום  טקס  את  ופתח 
שעלתה  ושההצגה  כנר",  "אלימלך  שלו, 
למברגר,  שלמה  של  דמותו  פי  על  היא 
כפתורי  מיכאל  את  בשואה  הציל  אשר 
על  שמחתי  לסוביבור   המוות  מרכבת 
הזה  הסיפור  העלאת  ועל  סבי  הנצחת 

בבית הספר 

"לפני כמה חודשים הבת שלי דנה הייתה 
גוריון'   'בן  תיכון  מטעם  לפולין  במסע 
היא הייתה במחנה ההשמדה אושוויץ, על 
אדמת פולין הספוגה בדם משפחתה  היא עברה חוויה עצומה 

שהטיבה לתאר ולרגש אותנו בה  זו סגירת מעגל כלשהי 

"המילה 'גבורה' היא המילה המתאימה לכל אלה שניצלו, לכל 
אלה ששרדו, לכל אלה שעלו לישראל והקימו משפחות, ילדו 
ילדים, נכדים ונינים  אילו תעצומות נפש, כמה כוחות  רק 
הם מבינים  צריך לזכור כל יום מחדש, לזכור את אלו שכבר 
אינם אתנו, ולכבד ולדאוג לאלו שעדיין אתנו, לאפשר להם 

לחיות בכבוד, לגרום להם לחייך, כי אנחנו פה בזכותם "

דנה למברגר מהמסע לפולין

השם למברגר- מתוך העיר "לבוב" 
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איתו   מדברים  אליו,  מדברים  אנחנו  נולד  שהילד  מרגע 
יודע לדבר אנחנו משקפים לו את העולם  עוד לפני שהוא 
שסביבו, והוא בתגובה מחייך, בוכה ובהבעות פניו מתקשר 
איתנו ללא מילים  הדיאלוג המתמיד הזה, שמתפתח עם הגיל 
היכולת  בנו  יש  כוח   הוא  ילדינו,  אצל  השפה  והתפתחות 
להוביל את הדיאלוג הזה לכיוונים של העצמת הילד ומנגד 

לכיוונים שליליים של השפלה או ביטול 
לשפה שלנו יש שני רבדים, הרובד הגלוי של המילים שאותן 
ונכנס  שעובר  המסר  שהוא  הסמוי  והרובד  אומרים  אנחנו 
השנים,  במשך  שומע  שהילד  הסמוי,  הרובד  יותר   עמוק 
הוא זה שיקבע אם ייגדל להיות ילד עם ביטחון עצמי, עם 
תחושת שייכות, עם שאיפות להתקדם ולהתפתח, ועם יכולת 

אמיתית להתמודד עם אתגרי החיים 
אחד מהפירושים למילת הקסם "אבראכדברא" הוא, שייברא 
כשאנחנו  ולכן  יקרה   כך  מדבר  שאני  מה  כלומר,  כדבריי  
מדברים עם הילד שלנו כדאי לעשות זאת תוך כדי מודעות 
למילים ולשפה שבה אנו בוחרים להשתמש ולהבין שלמילה 

שלנו יש כוח 
למה כדאי לשים לב בדיאלוג היומיומי שלנו עם הילדים?

לילד  אומרים  אתם  רבות  פעמים  אפשר:  מה  אמרו 
"לא", לעיתים יותר מדיי, שימו לב למינון ואם בחרתם 
לומר "לא", תוסיפו לזה מה כן אפשר  ככל שתאפשרו יותר 
"כן", כך ה-"לא" שלכם ישמע טוב יותר במקומות ההכרחיים 

תנו לילד מחמאות: חפשו את הטוב שיש בילד שלכם 
כל יום, מצאו פעולה אחת או שתיים שאפשר להתייחס 
אליה והחמיאו לו על כך  המקומות שתחזקו יגדלו  שימו לב 
לו  לאפשר  רוצים  אנחנו  ביום,  בהמון מחמאות  צורך  שאין 
לחוש סיפוק ומשמעות גם מעצם העשייה בלבד ולא לייצר 

תלות במחמאות שלנו  

"אלוף",  שהוא  לילד  להגיד  מסופרלטיבים:  הימנעו 
"נסיך", "גאון" – מייצר עבורו עולם שהוא לא אמיתי 
הראשון  ברגע  שלו   העצמי  הביטחון  את  בונה  באמת  ולא 
כישלון  יחווה  או  ב"נסיכותו"  יכיר  שלא  במבוגר  שייתקל 

כלשהו, הוא לא ידע להתמודד  השתמשו במילים שמתארות 
ומעצימות את המעשה עצמו 

שבחו מאמץ ודרך: תוצאות טובות הן משמחות, אך אם 
נשבח על התוצאה ולא על הדרך והמאמץ, נגדל ילד 
שלא ירצה להתאמץ וכל כישלון ישבור את רוחו ויגרום לו 

להרגיש שהוא לא שווה מספיק ואין לו סיכוי להצליח  

היו כנים ואמיתיים: ילד יודע לזהות זיוף, לכן אל תתנו 
מחמאה או תתלהבו ממשהו שעשה או ציור שהביא אם 
זה לא אמיתי  במקום להחמיא על הקשקוש על הדף שהביא 
שאלו  פשוט  או  שבחר  הצבעים  על  להחמיא  תבחרו  מהגן 

אותו מה רצה להביע בציור 

בכל  הסמוי  המסר  את  לאתר  נסו  המסר:  על  חשבו 
"בוא  לו  אומרים  כשאתם  לילד   אומרים  שאתם  מה 
אני אעזור לך" כאשר הוא מתקשה במשימה מורכבת אתם 
למעשה אומרים לו "אתה לא מסוגל", כשאתם מתקנים אותו 
אתם למעשה אומרים לו שאתם יודעים הכי טוב  נסו לשים 
את עצמכם במקומו ועצרו לחשוב איך הייתם רוצים שילמדו 

אתכם או יפנו אליכם כשאתם מתקשים 

הפגינו חולשה: הילד צריך לראות גם את ההורה שלו 
טועה, מתקן, לומד, משתפר  שקפו לו גם את הקשיים 
אישית  דוגמא  דרך  להתגבר   כדי  עושים  אתם  ומה  שלכם 

ושיח תגדלו ילד עם יותר ביטחון ומוטיבציה להצליח 

בידיכם ההורים כוח אדיר, שימוש נכון במילים יכול לטעת 
בילד ביטחון בהיותכם הוריו, ביטחון בעצמו וביכולות שלו  
אם תשכילו להשתמש בלחש הקסמים המיוחד שלכם תוכלו 

לשבת ולצפות מהצד באופן בו הקסם מתרחש  

בהצלחה!

הורים פלוס+

אבראכדברא - מילות הקסם
"החיים והמוות ביד הלשון" כבר אמרו רבים לפניי, וכשמדובר בילדים יש במילה 

את היכולת להעצים והיכולת להקטין. איך נשתמש במילה שלנו להניע ילדים 
ואיך נמנע מטעויות קריטיות? 

  שני אורפלי: הדרכת הורים • ניתוח התנהגות
טל': 052-2802579 | ב-      'הדרכת הורים וניתוח התנהגות'
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שבוע לפני יום העצמאות, 
שוטר רואה גבר הולך 

ברחוב עם פינגווין.
השוטר פונה אל הגבר 
ואומר לו" כדאי שתיקח 
את הפינגווין לספארי",

בערב יום העצמאות השוטר 
שוב רואה את הגבר צועד 

עם הפינגווין.
השוטר פונה בכעס לגבר: 

"אמרתי לך לקחת את 
הפינגווין לספארי" 

הגבר עונה: "בשבוע 
שעבר לקחתי אותו 
לספארי, היום אני 

לוקח אותו לראות את 
משה פרץ."

תמיר כורם

צחוק וסדר
HA HA!
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משרד: 077-5060331

ליצירת קשר:

בס"ד

  primenadlan1@gmail.com  

בעצמאות 5 חד', עורפית, ק"4, 
מ.סוכה, יחידת מתבגר, פונה לנוף 

פתוח, 2 חנויות, שקטה 

בבלעדיות

בנשיאים, דירת 3 חד', משופצת 
מהיסוד, 80 מ"ר, ק"1, יציאה מהירה 

למכבית, (אישור תמ"א 38)

בבלעדיות

בנקש,  5 חד', מעוצבת אדריכלית, הוסבה 
ל-4 וניתנת להחזרה ל-5, ק"5, מחסן 

צמוד, חניה מקורה

בבלעדיות

בפסגת נקר, 5 חד' גדולה, 136 מ"ר, 
מעוצבת אדריכלית, מ"ש 22 מ"ר, 2 

חניות, מחסן, נוף פתוח וירוק

בבלעדיות

בפנחס חגין, 5 חד', ק"2, עורפית, 
מחסן צמוד, 2 חנויות נפרדות, 

בקרבת קניון גנים, שקטה

בבלעדיות

 ביוסף נקר, 4.5 חד', 131 מ"ר
מושקעת, ק"2, מ"ש 22 מ', מחסן

+ 2 חניות נפרדות

בבלעדיות

בחביב ביטון, דופלקס 6 חד', 
175  מ"ר, מרפסות  80 מ'

פונה לוילות

בבלעדיות

ביוסף נקר, 5 חד', מעוצבת,
120 מ"ר, ק"2, מחסן צמוד

בבלעדיות

נמכר
החודש!

המפתח של� להצלחה
להשכרה!

בבלעדיות

בנקש, 5 חד', קומה גבוהה, 135 מ"ר, 
מושקעת ומעוצבת, מ"ש 22 מ"ר, 

נוף פתוח

אצלנו הנכס שלך שווה יותר
תוכנית שיווק יחודית ואטרקטיבית במיוחד!

פגישת ייעוץ והכוונה ללא התחייבות

רונן
050-5628030ניסן

http://www.kfarganim.co.il
mailto:primenadlan1@gmail.com
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לפני שתיגשו לרכוש משקפי מולטיפוקל, כדאי שתכירו את 
הם  ואיך  העדשות  של  המחיר  את  שמרכיבים  הפרמטרים 
החלטה  מקבלים  שאתם  תוודאו  כך  הראייה   על  משפיעים 
מושכלת ונהנים מעדשות נוחות  הנה 5 גורמים שמשפיעים 

על מחיר משקפי המולטיפוקל:

חומרי הגלם - כל העדשות מיוצרות מפלסטיק, אך 
הגלם   חומר  איכות  על  שמשפיעים  פרמטרים  יש 
של  לעובי  מידה  יחידת  העדשות-  אינדקס  למשל, 
דחוסה  העדשה  כך  יותר,  גבוה  שהאינדקס  ככל  העדשות  
יותר ודקה יותר, אך גם יקרה יותר  עוד דבר חשוב בהיבט 
של חומר הגלם הוא מעבר האור דרך העדשה, שנמדד בעזרת 
ניתקל  נמוך,   ABBE ערך  בעלות  בעדשות    ABBE ערך 
בדיפרסיה של האור, שמתבטאת בהופעת סוג של קשת סביב 

אובייקטים ובעיקר סביב מקורות אור 

סוג הליטוש - על מנת להתאים את העדשה למרשם 
פי  על  הגולמית  העדשה  את  מלטשים  הלקוח,  של 
מולטיפוקל  לעדשות  שנבחרה   והמסגרת  המרשם 
הוא  הספרי  המבנה  וא-ספרי   ספרי  עדשה  מבנה  ישנו 
בעל קימור אחיד בצורת כדור  המבנה הא-ספרי מפצה 
על עיוות אופטי ספרי, מעניק ראייה טובה יותר ומרחיב 
את שדה הראייה  כמו כן, האזור המיועד לקריאה מיוצר 
האחורי  הליטוש  ואחורי   קדמי  ליטוש  שיטות:  בשתי 
נחשב לאיכותי יותר, מאחר שכך המבנה האופטי של טווח 

הקריאה קרוב יותר לעין 

עדשות  גם  המשקפיים,  עדשות  ככל   - ציפויים 
המולטיפוקל מצופות בציפוי אנטי-רפלקס שמפחית 

את החזרי האור על העדשות ומאפשר ראייה צלולה  עדשות 
איכותיות יותר מכילות ציפויים איכותיים יותר שמגנים על 
גבוהות  טמפרטורות  בפני  ועמידים  שריטות  מפני  העדשות 

וזיעה, שציפויי עדשות נוטים להיהרס ולהתקלף בגללם 

עדשות  ייצור  טכנולוגיית   - חדש  או  ישן  דור 
במהירות   ומתקדמת  יחסית  חדשה  היא  המולטיפוקל 
עדשות מולטיפוקל ששווקו לפני שנים בודדות כבר נחשבות 
וציפויים  יותר  מתקדמים  ליטושים  הומצאו  ומאז  מיושנות, 
זולות  עדשות  רבות  פעמים  יותר   ועמידים  איכותיים 
שמשווקות בפרסומות הן למעשה עדשות מהדורות הישנים 
יותר  אין זה אומר שהן גרועות, אלא שיש טובות מהן בשוק 

אז בדיוק כמו שיש טלפונים ניידים זולים, שעונים בחמישה 
שקלים או נעליים בעשרים, יש גם עדשות מולטיפוקל זולות  
אבל ברור לכול שהאיכות של כל אותם מוצרים לא משתווה 
לאיכות של מוצרים אמינים שמחירם בהתאם, וכדאי לקחת 
ההמלצה  מולטיפוקל   עדשות  רכישת  בעת  בחשבון  זה  את 
שלי היא לפנות לאופטומטריסט אמין ומקצועי, ולשאול על 
העדשות שהוא מציע לכם – היכן העדשות מיוצרות? כיצד 
העדשות מלוטשות? אילו ציפויים מגיעים איתן? מה כוללת 
 – לא  ואם  הכי חדישה,  האחריות? האם מדובר בטכנולוגיה 

כמה עולות העדשות החדשות ביותר?

בעיניים  כשמדובר  ביוקר   משלמים   – בזול  כשקונים 
שלכם, עדיף להשקיע בהן ולא ליפול בפח שהפרסומות על 

מולטיפוקל זול טומנות 

דורון ברויטמן

דורון ברויטמן, אופטומטריסט ובעלים ׀ אופטיקה דורון: רואים מצוין, מרגישים בבית
חברים במכבי, כללית ומאוחדת | אחד העם 63, פתח תקווה | 03-9343817

ן י רואים מצו

מולטיפוקל זול: יש דבר כזה?

- כתבה פרסומית -
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מולטיפוקל  משקפי  עבר:  לכל  מבצעים  שואגות  הפרסומות 
ב-599 &! מבצע מולטיפוקל 1+1! עדשות מולטיפוקל ב-60% 
הנחה! בהחלט מפתה, אבל מי שלא מתמצא בפרטים הטכניים 
עשוי למצוא את עצמו עם עדשות לא איכותיות. מה משפיע על 

מחיר עדשות מולטיפוקל?

למידע נוסף היכנסו 
לאתר אופטיקה דורון 

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

 AMWC 2018
הכנס המוביל לרופאה אסטטית ומכשור טכנולוגי מתקדם

חזרתי מהכנס המוביל לרפואה אסטטית ומכשור טכנולוגי מתקדם AMWC 2018 במונקו.
כל החידושים כל החדשות מחכים לך עכשיו אצלי בקליניקה!

קיץ 2018 מושלם וזוהר, כאן ממש ליד הבית... 
לתיאום פגישת ייעוץ שלחי לי הודעה פרטית, נעמי.

אני כאן על מנת להביא לכן את כל הלהיטים השווים והנכונים לקיץ 2018

נעמי עזר, קוסמטיקאית פרא רפואית,  נעמי עזר עם ד"ר ניל צדיק מניו יורק
קופלמן אברהם 10, (נווה עוז) פתח תקווה ׀ 052-3929793

http://on.fb.me/1BaDuZr
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היו  "בוקריה"  במסעדת  שלי  הקודמים  הביקורים 
מוצלחים ובאווירה נעימה, ולאחרונה אימצו בה את 
הקונספט של קינוחים מושחתים שמושכים את העין 
וכמובן משמחים גם את החייך, אז כמובן שקפצתי 

לביקור שוב 
בחירת  וסוגיית  ילדיי  עם  למסעדה  הגעתי  הפעם 
אמנם  מאוד   קשות  בהתלבטויות  לוותה  הקינוחים 
השתדלתי להתחשב בראש ובראשונה ברצונם, אך 
המגוון כל כך רחב ורווי קסם שקשה היה להחליט על 
קינוח אחד  חלק ממנות הקינוחים מוצעות על בסיס 

יומי ומשתנות מדיי יום לאכזבתי הגענו ביום חמישי ואת ה'אלפחורף' 
מגישים כמנת ספיישל רק בימי ראשון, אך האכזבה הוחלפה במהירות 
בהתרגשות נוכח מנת הספיישל של יום חמישי 'אגז קינדר בואנו', אלו 
הן לחמניות חמאה מקורמלות, ביצי שוקולד ממולאות בגלידת וניל 
וגלידת בננה, רוטב שוקולד, אגוזי לוז ורוטב שוקולד לבן  ביצי 'קינדר 
בוואנו' חוסלו תוך דקות תמימות והשאירו טעם של עוד  אז הזמנו 
את המומלצת על-ידי המלצרית 'מגש שחיתות', מגש גדול אשר עליו 
מבחר של קינוחים שונים ו"מושחתים" ביותר  אך למרות השחיתות, 

תפס את עיניי בתפריט הקינוח "קראנץ' מגנום בננה, 
פנקייק אוורירי עם קראנץ' לוטוס, בננה מקורמלת 

ומעל מיני מגנום עם רוטב שוקולד חלב וקרמל   
במילקשייק  בחרנו  אז  שתייה  בלי  אפשר  ואיך 
פנקייק'   'מפלצת  במגש  וקינחנו  טעים  אוראו 
הר  וניל,  גלידה  כדורי  אווריריים,  בפנקייקים  עמוס 
אגוזים  קדאיף,  שערות  חלבה,  שערות  קצפת,  של 
הלבנה'  'המלכה  וכן  מייפל  סירופ  וזילוף  מסוכרים 
שמגיעה כפינוק סורבה תות מסביבו קרעי פנקייק, 

שברי מרנג, פירות יער, נענע טרייה וקצפת 
לסיכום, אם נהנים מקינוח טוב פעם בשבוע, הקפידו להגיע במשך 
שבעה שבועות, כל שבוע ביום אחר ;-( ותצליחו ליהנות מכל הטוב 

הזה     
המסעדה כשרה 

בוקריה, מתחם Y-Center פתח תקווה, רחוב שחם 17.
www.bokeria.co.il  | 'BokeriaYcenter' :בפייסבוק

לחלק  פשוטה  אינה  החינוך  במסגרות  לשגרה  חזרה  של  זו  תקופה 
מהילדים שחוששים מהזירה החברתית, הם חשים לא נוח במסגרות 
זו שאלת  להם?   לעזור  נוכל  כיצד  השונות שמהוות עבורם אתגר  
בכל  יצליחו  שהם  טוב,  להם  שיהיה  שואפים  אנו  הדולר!  מיליון 
בחברים,  מוקפים  שיהיו  החיים,  אתגרי  עם  להתמודד  דבר, שידעו 
טמון  להצלחה  המפתח  בקלות!  להם  ושילך  בלימודים  שיצליחו 
מיטבי   עצמי  בביטחון  ביטוי  לידי  הבאה  חיובית  עצמית  בהערכה 
עם מעט הכוונה ההורים יכולים להשפיע על ההערכה העצמית ואף 
לעזור לילדיהם לפתח ערך עצמי חיובי  מחקרים מראים שערך עצמי 
גבוה, אך לא גבוה מדיי משמש כגורם חוסן ומאפשר לילד להתמודד 
טוב יותר עם מצבי לחץ, דחייה וכישלון  בשנות הילדות המוקדמות, 
ההורים מהווים את מקור ההשפעה החשוב ביותר  הערך העצמי נבנה 
כתוצאה ממסרים חיוביים עקביים שמופנמים אצל הילד ומאפשרים 

לו לאט לאט לחזק את עצמו 
הערך העצמי של הילד נבנה בזכות ההורה שרואה אותו ומתפעל ממנו  
הערך העצמי של הילד מספר על כמה שהוא אוהב את עצמו ועד כמה 
הוא מרגיש שווה בעיני עצמו  בידי ההורים יש חלק משמעותי בבניית 

הערך העצמי באמצעות: 
ב הענקת מסרים חיוביים חוזרים על התנהגויות, תכונות, מחוות ועל 

עצם נוכחותו בעולם  
ב יצירת חוויות חיים המהוות מקור מרכזי להתפתחות ערך עצמי, 

ומייצרות סכמות קוגניטיביות לגבי "העצמי" 

שלוש השלבים להעצמה:
1  משקפיים מעצימים:

שקפו בפני הילד את הצלחותיו – ספרו לו במה הוא מצליח 
פרטו בפניו את הפעולות שעשה שהובילו להצלחתו 

שקפו לו את התכונות שעזרו לו להצליח באתגר עימו התמודד 
שקפו לו ההשקעה בדרך ולא רק התוצאה 

2  פידבק חיובי )מילולי ולא מילולי(:
בשיער,  משחק  הכתף,  או  הראש  ליטוף  חיבוק,  מילולי:  לא  פידבק 

חיוך, נשיקה קלה 
שאתה  שמחה  "אני  שהשתדלת",  על  בך  גאה  "אני  מילולי:  פידבק 

מקשיב לעצמך" 
3  נוכחות הורית: 

לא  מקבלת,  נעימה,  נוכחות  תהייה  בצוותא  שהנוכחות  השתדלו 
את  ומרחיבה  מגדילה  אלא  מקטינה,  לא  מבקרת,  לא  שיפוטית, 

היכולות והכוחות, כך הילד שלכם יחווה אתכם כהורים משפיעים 
להיות  לגדול  להם  ותאפשרו  באהבה  בהם  הביטו  למענם,  שם  היו 

לפחות מה שאתם מאחלים להם 

ילד שמתפעלים ממנו - מרגיש שרואים אותו
ילד שמתפעלים ממנו - מרגיש אהוב

ילד שמתפעלים ממנו - ירגיש שייכות לבית ולהוריו ולמשפחתו

ובופה, קארין אהרון  מנות חלביות  בוקר,  ארוחות  מיוחד של  קונספט  במסעדה עם 
מגלה קינוחי שחיתות, שיהיו מספקים ביותר גם ברגעי חשק של הריון

החזרה לשגרה, לאחר חופשת הפסח הארוכה, לא קלה לכל הילדים. 
שחוששים.  וישנם  החברתית  לזירה  לחזור  שששים  ילדים  ישנם 
הביטחון העצמי של ילדינו מהווה מפתח להצלחה בחיים, כיצד נוכל 

לעזור להם לחזק אותו?

חגיגת קינוחים בבוקריה

שפת הים-תקשורת מחברת

מדורהמלצה למסעדה
ההמלצות
שלנו!

• קארין אהרון

ים אסף אמברצ'י, מאמנת ומדריכת הורים • ים אסף אמברצ'י 
)אדלר(, מאמנת קוגניטיבית התנהגותית ומאמנת 

חברתית לילדים ונוער עם קשייADHD. יוצרת של 
"שפת הים-תקשורת מחברת" ליחסים ותקשורת 

טובה במשפחה 052-3963743

http://www.bokeria.co.il
http://www.kfarganim.co.il
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מדור ספרות

תמיד מזהירים אותנו מהסכנות בווצאאפ, למרות שאף פעם לא הבנתי מה כבר יכול 
להיות מסוכן מהתכתבות עם חברים    עד שקראתי את הספר "חוויה בווטסאפ" 
המספר את הסיפור של שיר, סתיו וליאה  יום אחד בדיוק כשהטלפון של שיר נגנב, 
מישהו שלח הודעת ווטסאפ מסתורית בקבוצה של הכיתה והאשים את שיר, למחרת 
להחזיר  הצליחה  שיר  איך  לקרוא  הסתקרנתי  אני  חרם   עליה  עשתה  הכיתה  כל 
לעצמה את החברות שלה, ומי האדם המסתורי ששולח הודעות לילדי הכיתה  בספר 
שיר, סתיו וליאה מסתבכות בסכנות כשהן מנסות לאתר את השולח המסתורי  אני 
ממליצה לכל הילדים שמשתמשים בווטסאפ לקרוא את הספר, הוא מותח, מסקרן 

ומלמד הרבה על הסכנות, על חברות וכל מה שמעניין ילדים בגילי    

בר ארביב בת 9.5 

הילדים שלנו עוברים מזירה חברתית אחת, בבית הספר, לזירה 
ההכנה  את  החברתיות   וברשתות  בווטסאפ  אחרת,  חברתית 
הסמארטפון  אך  בגן,  יותר  או  פחות  עשו  הם  הספר  לבית 
נופל עליהם ביום בהיר אחד  הודעות ווטסאפ מצפצפות להם 
בלי הרף, קבוצות נפתחות ונסגרות, ילדים מוסרים מהקבוצה, 
מצורפים לקבוצה, מעלים סרטונים, מתחים שעלו בבית הספר 
צפים    במרחב הווירטואלי קל יותר לומר דברים  לנו ההורים 
קשה לעקוב אחר כל ההתרחשויות, שלל התכתובות, הסרטונים 
את  מוצאים  אנו  ולפעמים  ילדינו,  פוקדים  שאותם  והאתרים 
עצמנו מופתעים, נבוכים, אובדי עצות  בדיוק השבוע הרגשתי 
כך, ולכן שמחתי שהתגלגל לידיי ספרה החדש של אורית רינגל 
ספריה,  את  מכירה  שאני  מכיוון  בווטסאפ"   "הרפתקה  אמיר, 
הכתובים ברגישות נוגעת ללב ובהזדהות עם עולמו הפנימי של 
קודם   שקראתיו  בלי  הספר  את  שלי  לילדים  הקראתי  הילד, 
התכוונתי להקריא להם בהמשכים, אבל הם היו כל כך מרותקים 
שלא הסכימו שאקום מהמיטה  פרק ועוד  פרק    עד שבסוף 
בנות  שלוש  הסיפור  במרכז  כולו   הספר  את  שקראנו  דבר 
הודעות  ששולח  האלמוני  מי  תעלומה:  יחד  לפתור  שמנסות 

שולח  ומי  הכיתה?  ילדי  בין  לסכסך  כדי  הכיתתי  בווטסאפ 
מסרונים מסתוריים לאחת מבנות הכיתה? האם מדובר באותו 
אחד? מדוע הוא עושה זאת? שיר, סתיו וליאה מחליטות לחשוף 
אפשר  בסיפור  שלב  בכל  לסכנה   נחשפות  בעצמן  אך  אותו, 
לעצור ולשוחח עם הילדים על התנהגותן של הדמויות בסיפור 
התחברנו  ומחוויותיהם   מניסיונם  לחלוק  אותם  לעודד  וכך 
מאוד גם למסרים ולערכים נוספים שמעבירה רינגל אמיר, כמו 
הורית,  מעורבות  של  חשיבותה  פעולה,  שיתוף  טובה,  חברות 
חמלה, סליחה, קבלת אחריות, אהבה לבעלי חיים ואפילו תזונה 
בריאה  הספר מיועד לכיתות ה-ו, ללא ניקוד ומלווה באיוריה 
היפים של מירב שדה לביא, אך בעיניי הוא יכול להתאים גם 
שקורה  סיפור  זהו  ובתיווך   בהקראה  יותר,  הנמוכות  לכיתות 
בעולם העכשווי של המאה העשרים ואחת, עולם של סטטוסים 
ופרופילים והודעות ווטסאפ, שמלבד הכיף והנגישות שבו, מזמן 

חשיפה וסכנות שצריך לדעת להיזהר מפניהן 

רימונים,  הוצאת  שדה-לביא,  מירב  איורים:  קשה,  כריכה  עמודים,   74
להשיג ברשתות הספרים, מחיר: 72 &

ְך. ר ְמַהלֵּ ְדבָּ מִּ ֶיֶלד ּתֹוֶעה ְלַבד בַּ
ִמי יֹוִבילּו ִלְמחֹוז ֶחְפצוֹ,

יַח ֲהִגיָגיו ְלָפָניו. ִמי ַינִּ

ם ֲחֵפִצים. ַאתֶּ ֶיֶלד שֶׁ ֵאיִני כְּ
ם. ֲחַרְצתֶּ ֶלם שֶׁ תֶּ לֹא, ֵאיִני בַּ
ם טֹוָבה. י ׁשֹוָנה, ָיָפה גַּ ְרכִּ דַּ

ְראּו זֹאת? ֲהלֹא תִּ
י? ַדְרכִּ ְך בְּ ים ְמַהלֵּ שִׁ אּוַלי חֹושְׁ

אְמרּו. ים זֹאת תֹּ ֶרְך ַחְתַחתִּ דֶּ

ַמְתֶכם,  ֶכם ַאשְׁ בָּ
יָמה ָחזֹוְנֶכם - י לֹא ַמְגשִׁ ְרכִּ דַּ

יַבְתֶכם. ֲחנּו ֲחשִׁ בָּ

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, שלח מכתב מפרגן ליוסי רגב, תושב השכונה, 
על שירו ילד תועה. שאפו!

ר. ֶאְתגָּ ר כְּ ְראּו ִמְדבָּ
ֹוָנה, י זוֹ ַהשּׁ ַדְרכִּ ָצֲעדּו בְּ

ּוְכִיחּוִרים ַנְפִריַח 
ָמָמה. ַהשְּׁ

ֶיֶלד ּתֹוֶעה / יוסי רגב   

מפרגנים

אורית  מאת  בווטסאפ"  "הרפתקה  הספר  על  המלצה 
רינגל אמיר

"ההודעה האחרונה שהתקבלה 
בווטסאפ השאירה אותה המומה"
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• עינת אברהם

חווים  לידתם,  משחר  שלנו,  הילדים 
קשת של רגשות שאינה תמיד מדויקת. 
כיצד  מתארת  התפתחותי  ליווי  מנחת 
הדברים  את  לראות  להם  לסייע  נוכל 

תחושת  את  לחזק  ובכך  מדויק  באופן 
המסוגלות שלהם

 "הצלחתי ואני מודה..."

אתגר חדש
וחדשה  מאתגרת  סיטואציה  בכל  לעצמי  להזכיר  משתדלת  אני 

ההתפתחות  מבחינת  נמצאות  הן  שבו  המיקום  את  בנותיי  מול 
שלהן וכך קל לי יותר לראות את הדברים מנקודת המבט שלהן.

בתי הגדולה לומדת בכיתה א' ושמתי לב לאחרונה כי אני שומעת 
פעמים רבות ביטויים כמו:

"אני לא יכולה", "אני לא יודעת", "זה קשה לי", "אני לא אצליח"...
שלה,  הללו  המחשבות  עם  להתמודד  כיצד  רבה  מחשבה  לאחר 
שחור  הכול  על-פיו  נמצאת,  היא  שבו  מהשלב  נובעות  שבעצם 
או לבן, הכנתי שתי מחברות יפות והחלטתי לבקש ממנה ומבתי 
לפני  בתורה,  אחת  כל  ערב,  בכל  לי  לספר   ,4.5 בת  האמצעית, 
הקראת סיפור ושירת "נומי נומי...", במה הן הצליחו ועל מה הן 

מודות לגבי היום שחלף.
להבין  מיהרו  והן  משלי,  דוגמאות  על-ידי  בקצרה  להן  הסברתי 

ולבצע!
הפכו  וההודיה  ההצלחה  שתובנות  לב  שמתי  שחלף  יום  בכל 

משמעותיות יותר ויותר:

תובנת "הצלחתי לסיים את כל התרגיל בזמן" =< התפתחה 
ולא  בתורה,  אחת  כל  חברות,  עם  לשחק  "הצלחתי   >= ל 

רבנו!!!! ולכן מעכשיו אתנהל מולן כך..."

 >= לאכול"  לי  מכינה  שהיא  לאימא  מודה  "אני  תובנת 
עצובה  שאני  שראתה  לאחותי  מודה  "אני   >= ל  התפתחה 

ובאה לחבק אותי!!!"

כל ההסתכלות על הנעשה ביומיום הפכה להיות שונה  הן אפילו 
לא מסוגלות להמתין עד הערב כדי לשתף, וברגע שאני אוספת 
אותן מהגן ומבית הספר הן כבר מספרות לי על אודות הצלחותיהן 

וההודיה שלהן 

בדרך זו אני עוזרת להן לראות את הדברים שאולי אינן בשלות 
לעצמן  צוהר  להן  פתחתי  ממשית   עצירה  ללא  לראות  עדיין 
פנימה ובכך אני מחזקת את תחושת המסוגלות שלהן ואת יכולתן 
ולא  הצלחות  וחיפוש  תודה  הכרת  על  דגש  שמה  וכן  להצליח, 

כישלונות 

זה מדהים, דבר כל-כך נגיש וישים ומאוד משמעותי עבור ילדינו  

ולמען ההגינות אציין שגם אני תוך כדי התהליך איתן, מציינת 
לעצמי הצלחות והודיות משלי   

האם אתם כבר מדמיינים את המחברת המיוחדת עבור הילדים 
שלכם?

בהצלחה!

בכל אירוע, משחק, תהליך או אפילו מעבר בין פעילויות 
וברגשות  בתחושות  מוצפים  הילדים  עצמם  מוצאים 
האפשרות  המוסר,  התפתחות  מאוד   גבוהות  בעוצמות 
להבדיל בין טפל ועיקר, השוני בין אנשים ואפילו הדברים 
"אתה  כמו:  מאליהם,  שמובנים  חושבים  שאנו  הבסיסיים 
גדול והוא קטן, אז תוותר לו   " אינם ברורים כלל ועיקר 

לילדים 

העלייה  כלומר  הילדים,  של  הקוגניטיבית  ההתפתחות 
ולפתור  להבין  לשקול,  הילד לחשוב,  של  ביכולתו 
ולצד  גיל מסוים,  בגיל, עד  בעיות, מתפתחת עם העלייה 

ההתפתחויות החברתיות שלו 

בגילאי בית הספר היסודי, החשיבה היא קונקרטית, הדברים 
את  לשנות  ניתן  שלא  וטוטאליים  כמוחלטים  נתפסים 
חוקיהם  כך, למשל, ילד עשוי להקפיד מאוד על הכללים 
במשחקיו - "זה החוק וזהו", ולסרב להגמיש אותם עבור אח 

קטן שמצטרף למשחק 

מחטיבת הביניים ולאורך גיל ההתבגרות, בני נוער מתחילים 
פחות  שהיא  יותר,  ורחבה  מופשטת  שיפוט  יכולת  לפתח 
לכוונות  גם  לב  לשים  מתחילים  הם  לפיכך  קונקרטית  
יחסי  באופן  אליה  ולהתייחס  הפעולה  בבסיס  שעומדות 

בהתאם למצב 

הכותבת הינה בעלת עסק "עירנות – השקט שבפנים", מנחת 
סדנאות לעיסוי תינוקות וליווי התפתחותי 

לגיל הרך. לפרטים: עינת אברהם 054-5332889

http://www.kfarganim.co.il
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האם קודם כדאי קודם למכור את הנכס או שעדיף קודם לקנות נכס אחר? לכל  אחת מהחלופות יתרונות וחסרונות, אין חלופה 
אחת טובה יותר מהשנייה, מי שהספיק להכיר אותי כבר יודע, התשובה אינה נמצאת אצלי אלא אצלכם, מה הכי נכון עבורכם  על 

מנת למצוא את התשובה לשאלה זו  חשוב לשקול את היתרונות והחסרונות של כל חלופה  

תכנון נכון וקבלת החלטה מושכלת לפני יציאה לתהליך מכירה 
והוצאות  מיותרים  לחצים  למנוע  ועשויים  קריטיים  וקנייה 
מיותרות  אל תפחדו לקבל החלטה והעצימו את עצמכם בכל 
החלטה שקיבלתם השאלון הבא יעזור לכם לבחור את הדרך 

הטובה עבורכם:
במכירת  תלות  ללא  דירה  לקנות  אפשרות  לכם  יש  האם    1
הדירה שלכם? או שאתם תלויים בכספי במכירה כדי לקנות 

בצורה בטוחה ומושכלת 
2  מהו הנכס אותו אתם רוצים לקנות? האם זהו נכס מיוחד 
שיידרש זמן רב למוצאו? או שיש נכסים רבים כמוהו שמוצעים 

למכירה בשכונה 
לקחת  יכולת  או  למשכנתא  עקרוני  אישור  לכם  יש  האם    3

הלוואת גישור במקרה ויחול עיכוב במכירת דירתכם ?
4  האם אתם פועלים טוב יותר מתוך לחץ או שאתם מגיעים 
יותר כאשר אתם רגועים  לתוצאות אישיות ועסקיות טובות 

ונינוחים?
החלטתם לקנות קודם? החלטתם למכור קודם?  קראו שוב את 
הפתרונות שהצעתי והיערכו בתבונה לכך סיטואציה אפשרית.

קניית הנכס לפני המכירה
יתרונות:

מכספי  הינו  הקנייה  מימון  אם   - תקציב  מסגרת   .1
כספית  זמינות  לנו  יש  המכירה  שלאחר  הרי  המכירה, 
וודאות לגבי סכום הכסף שברשותנו לצורך רכישת נכס  
תקציב  וכן  הנמכר  הבית  של  השווי  לגבי  ודאות  קיימת 
לרכישת בית חדש. פעמים רבות אנחנו בטוחים שהבית 
שלנו שווה 3,00,000 אך לאחר סיום תהליך המכירה גילינו 
 ₪  200,000 של  שלילית  דלתא   2,800,000 רק  שקיבלנו 

שנצטרך למצוא עבורה מימון 
רכישה,  התבצעה  טרם  אם   - לחץ  תחת  לא  מכירה   .2
תהליך המכירה הוא פחות לחוץ, כיון שאין לנו התחייבות 

להעברת כספים על הנכס שקנינו 
3. לוח הזמנים מדויק - בעת המכירה תוכלו לתאם פינוי 

שיאפשר לכם גמישות מול כניה לנכס החדש 
מאפשר  זמן,   של  לחצים  ונטול  מושכל  המכירה  תהליך 
מיקוח  ויכולת  יותר  טובה  עסקית  לתוצאה  להגיע  לכם 
גבוהים יותר במו"מ לרכישת הדירה וזו בשל תנאי תשלום 
גמישים יותר מצדכם לרכישת דירה. תשלום ראשון גבוה 

יותר למוכר בהכרח ישפיע על מחיר העסקה כולה.
חסרונות:

1. תמחור הדירה - מכיוון שישנה אי ודאות לגבי קניית 
הנכס, יתכן שתבקשו מחיר גבוה מידי, ויש חשש שהנכס 

יעמוד בשוק זמן רב מידי וערכו ירד 
2. אי מציאת דירה - יתכן שתמכרו את הנכס ועדיין לא 

תמצאו נכס אחר  יש לכך מספר השלכות:
1  יתכן ותאלצו לעבור לשכירות באמצע התהליך

2  ייתכן שמחירי הדירות יעלו בזמן חיפוש הדירה 
3  ייתכן ובשל הלחץ למציאת דירה תעשו פשרות  

הפתרונות: 
)שמאי  מקצוע  אנשי  ידי  על  מקצועי-  דירה  תמחור    1
מקרקעין, מומחה נדל"ן מהאיזור(, המפתח למכירת דירה 

ומקסום הנכס שלכם הוא יציאה במחיר שיווק נכון  
2  פינוי גמיש- חוזה מכר שבו אתם מבקשים מהקונים 
שתוכלו  כדי  שנה  עד  של  ארוך  פינוי  לכם  שיאפשרו 

למצוא את בית חלומותיכם 
3  שכירות בדירתכם- בקשו מהקונים להישאר בדירתכם 
בשכירות עד למציאת הדירה  שמתאימה לצרכים שלכם 

מכירת הנכס לפני הקניה
יתרונות:

של  התשלום  תנאי  דרישות  את  להתאים  ניתן   - 1. תשלומים 
מכירת הדירה, לתנאי התשלום של קניית הדירה הבאה 

2. לו"ז פינוי מתוזמן - תזמון לו"ז הפינוי ללו"ז הכניסה ימנע  
מעבר לשכירות  

חסרונות: 
בעלי  רוב  הדירה,  לרכישת  כספית  בזמינות  חוסר   - מימון   .1

הבתים לא יכולים לקנות נכס נוסף לפני שמכרו את נכסם  
2. מכירה תחת לחץ- בשל התחייבות לעמוד בתשלומי הרכישה 

עשוי לגרום לכם לרדת משמעותית במחיר הדירה  
3. תשלומים- אם תנאי התשלום שתקבלו במכירת הנכס שלכם, 
לא יתאימו לנכס שכבר קניתם, אתם עשויים לפספס עסקאות 

פוטנציאליות או לשלם הוצאות מימון על הלוואת גישור  
פתרונות:

1  פריסת תשלומים- הסכמה עם המוכר לפריסת תשלומים נוחה 
של שנה לפחות כדי למכור את דירתכם בפחות לחץ 

מסוים  זמן  לפרק  לרשותנו  יעמיד  הבנק  גישור-  הלוואת    2
הלוואה כדי לשלם למוכר בזמן  בתקופה זו נשלם רק את מרכיב 

הריבית 

מה עושים קודם? קנים או מוכרים?
חודשים   6-8 מ   הארץ  אזורי  בכל  עלה  דירה  למכירה  הזמן  משך 
אותותיה  את  נותנת  זו  מגמה  בממוצע.  חודשים  ל-9-12  בממוצע, 
גם בשכונה שלנו ומשפיעה על  תהליך קבלת ההחלטות במכירת 
ובקניית דירה. אז האם למכור נכס או קודם לקנות? מומחית הנדל"ן 

יעל רזינסקי הכינה רשימה של חסרונות ויתרונות

יעל רזינסקי רזי הנדל"ן

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

https://www.facebook.com/razinadlan/
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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

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

http://www.kfarganim.co.il
https://www.facebook.com/momitamenet/
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ז'אן דניאלס - מעצבת פנים 
טל: 050-2734386

שילוב הצבעים כחול ולבן הוא שילוב מנצח 
המשדר רעננות וקלילות, גם בעיצוב הבית. 
לעיצוב  מומחית  דניאלס  ז'אן  החג  ברוח 

הבית בטיפים לעיצוב בכחול-לבן

ז'אן דניאלסהום סטייל

עיצוב בכחול 

קירות לבנים )אל תגזימו(
ברוב הבתים הקירות לבנים, יחד עם זאת אני אף פעם לא ממליצה 
שיש  )לבן  מגוון  בלבן  אלא  בוהק  לבן  בצבע  הקיר  את  לצבוע 
בו טיפה אפרפרות/ קרמיות/חומיות( כך שהקירות אמנם נראים 
לבנים אך הם אינם מסנוורים  יחד עם זאת ניתן לשלב קיר אחד 
בצבע כחול  הכחול מעניק עומק ועניין עיצובי לחלל, אולם חשוב 

לבחור בגוון כזה שלא ימאס עליכם כעבור זמן קצר  
דלתות לבנות )עם טוויסט(

מומלץ שגם דלתות הפנים תהיינה לבנות  דלתות לבנות משוות 
מראה נקי, והומוגני המתמזגות עם הקיר  יחד עם זאת בדלתות 
חדרי הילדים אפשר להתפרע קצת ולהדביק מדבקות כחולות על 

הדלת שכמובן ישתלבו עם אלמנטים כחולים נוספים בחדר 
סלון )כחול(

הסלון  של  המראה  כל  את  להקפיץ  יכולה  בסלון  כחולה  ספה 
כולו הספה הכחולה היא דומיננטית, ועשויה לבלוט טוב על רקע 
צבעוניות מונוכרומטית של לבן-אפור-שחור  אם הספר הכחולה 

היא צעד שעוד לא השלמתם עמו תמיד קיימת אפשרות נוספת 
בכורסאות ובכריות כחולות 

חדרי רחצה )כחול של ים(
בחדרי הרחצה שילוב הצבעים של כחול ולבן הוא שילוב מנצח- 
אפשרויות  אינספור  מניבים  הים  של  וכחול  ניקיון  של  לבן 

לשילובים שתמיד נשארים באופנה 
אקססוריז )לא מחייבים(

ואם עדיין לא מצאתם את עצמכם בכל האפשרויות האלה, תמיד 
אפשר לתת זריקת צבע ולקשט את הבית באביזרים בצבעי כחול 

לבן, קעריות, מפות, תמונות, שטיח ועוד
חג שמח!

הוראות הכנה:
1  גיזרו את הגרב בצד של האצבעות כפי שבדוגמא 

2  גיזרו קרטון קשיח כמו בדוגמא וקפלו לשניים )לפה( 
3  גיזרו מהלבד האדום צורה של פה פתוח קצת יותר גדול 

מהקרטון 
4  לאחר שהגרב גזורה הכניסו את הקרטון לחלק הפתוח של 

הגרב והדביקו בשוליים 
5  הדביקו על הקרטון ושולי הגרב את הלבד האדום למראה 

פה, הוסיפו עיגול או לב ורוד כלשון   
6  לעפעף גיזרו עיגול בגודל כפול מכדור הקלקר והדביקו 

את הלבד סביב הכדור קלקר  

7  לריסים הדביקו סרט מלבד שחור 
8  לאישון גיזרו עיגול בינוני עיגול קטן יותר לאישון בתוכו 

ובינייהם  לגרב  אותם  הדביקו  מוכנות  שהעיניים  לאחר    9
הדביקו פונפון כאף 

10  לשיער ניתן לגזור ולהדביק צמר כמו בדוגמא או כל דבר 
שנראה כשיער ואפשר גם להשאיר קירח   

בהצלחה  

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

בובת יד מגרב

ורד פרייס

.1

.3

.2

.4

החומרים: 
⋅ דבק סיליקון ⋅ גרב ⋅ שני כדורי קלקר לעיניים

⋅ בד לבד שחור ועוד שני צבעים לעין ולעפעף
⋅ בד לבד אדום וורוד לפה וללשון ⋅ פונפון לאף

⋅ צמר או נוצות לקשט על הראש. ⋅ קרטון

http://www.facebook.com/veredcake
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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�

http://www.kfarganim.co.il
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מודע  הוא  לעיתים  טבעי,  חשש  הינו  לידה  לקראת  חשש 
של  מוקדם  זיהוי  שונים,  מגורמים  נובע  הוא  לא,  ולעיתים 
נשים  יש  הטיפול;  לתחילת  חשוב  שלב  הוא  לחשש  המקור 
שחששות מעצם הלידה: הן פוחדות מהכאב, מסיבוכים, וגם 
מהלא נודע  לאחרות החששות אינן קשורות ישירות ללידה 
למשל חשש מהאימהות, מהזוגיות, מהפרנסה, קריירה ועוד  
קודמת   לידה  מחוויית  כתוצאה  עולה  מהלידה  שהפחד  יש 
מטופל  שאינו  חשש  במועד   לטפל  חשוב  החששות  בכל 
יהפוך למתח ובעת הלידה עשוי להיות מסוכן  המתח מתבטא 
בכיווץ תעלת הלידה דבר שלא מאפשר את ההרפיה שחשובה 
באי  מתבטא  הפחד  כן,  כמו  וליציאתו   התינוק  להתקדמות 
לידה   המעכב  הורמון  והפרשת  לידה  המקדם  הורמון  ייצור 
בהתערבות  ולהסתבך  להתארך  נוטות  לידות  מכך  כתוצאה 

כדוגמת זירוז, לידת ואקום, ואף ניתוחים בלתי רצויים  
הטיפול בחשש כולל התייחסות לפחדים והקניית מיומנויות 
בכאבי  מנטלית  ושליטה  עמוקה  לרגיעה  אישית  מותאמות 
לדימוי  שלה  הריכוז  את  לכוון  תדע  שהיולדת  כך  הצירים 
חיובי ולעוצמות שיש בה, במקום להיות חסרת אונים אל מול 
הכאב  התהליך אורך כחודש בו נרכשות המיומנויות ותרגול 

כך שבעת הלידה המיומנויות משרתות אותה ללא מאמץ 

איך זה עובד?
"מנטלים"  כלים  מערכת  קיימת  מאיתנו  ואחת  אחת  בכל 
הנרכשת  בשיטה  ומהירה,  קלה  לידה  לטובת  לגייסם  שניתן 
בה  הקיימים  המשאבים  את  לגייס  היולדת  לומדת  בסדנא 
ולתעל אותם להתגבר על ציר   בסדנא מתרחש תהליך זיהוי 
של המשאבים האישיים תוך בירור החששות האישיים של כל 

אישה ורצונותיה  כל אחת מנסחת את המשפטים החיוביים 
להם היא זקוקה, ועליהם היא חוזרת השכם והערב בשילוב 
עם אימון לרגיעה עמוקה  היולדת לומדת להרפות בין הצירים 
לנוח, לא לחשוב על אח"כ, ולא לדאוג מהציר הבא  גישה זו 
של לחיות את הרגע בלידה מקצרת את הלידה ומחברת לכוח 
במקום לחולשה ואף להנאה  והתוצאות מוכיחות את עצמן 
שוב ושוב בלידות קצרות יחסית, רגועות, בתחושת שליטה 

וללא סיבוכים 
הסדנא )קבוצתית או אישית( מתקיימת בשכונת כפר גנים 
ומיועדת לנשים לקראת לידה ראשונה ולידות חוזרות שרוצות 
ללדת עם או בלי אפידורל, למי שרוצה שליטה בלידה ולא 

מוכנה להשאיר אותה למזל 

חווה  אישה  כל  לידה,  כל  לידה,  לקראת 
להכיר  חשוב  פחד.  ואפילו  חששות,  דאגות, 
בפחדים ולטפל בהם, אי טיפול בחרדות גורם 
למתח המעכב לידה. לכל ההריוניות הטריות 

וליולדות שבדרך כתבה שחשוב לשמור 

לידה קלה 
זה לא עניין של מזל

• אביטל גרינפלד מרדכי 

ב"התמקדות"  מטפלת  ללידה,  הכנה  מדריכת  גרינפלד,  אביטל 
שיטה  פיתחה  'בר-אילן'  מאוניברסיטת  קבוצות  בהנחיית  ומוסמכת 
להכנה נפשית ללידה המבוססת על שיטת קיי וסייעה למאות נשים.

לפרטים הצטרפו לדף הפייסבוק 'מועדון יולדות' 
או בנייד 052-2246911 

050-8390444 רוטשילד 79, פ"ת
לנשים
לקביעת תורבלבד

התקשרי:

• עיסוי שוודי
• לומי לומי
• עיסוי רקמות עמוק
• כוסות רוח

• עיסוי שוודי
• לומי לומי
• עיסוי רקמות עמוק
• כוסות רוח

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

הצד שלה

https://www.facebook.com/groups/nefesh.leida/about/
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הסתיימו להם החגים, ועכשיו מתחילה לה עונת האירועים 
הולדת  יום  חתונה,  מצווה,  בר/בת  פרטי  אירוע  לכם  יש  אם 
מסיבות,  וכו'   אירוע עסקי,  סוף שנה,  הפנינג  ומיוחד,  עגול 
שלהם  שהילדים  לעובדים  חגיגות  שנה,  סוף  אירוע  כנסים 

עולים לכיתה א' וכו'  
אז תנו לי להיות לעזר ולהגיש את ידי!

3 ילדים, תושבת כפר  42 נשואה +  קרן לוי הפקות בת  שמי 
המוסד  ספר  בבית  ב-2010  אירועים  הפקת  למדתי  ג'   גנים 
התותחים  כל  הם  שלי  המורים  שהיו  ומי  מפיק,  פורטל  של 
בתעשייה ההפקה מחברות הפקה מובילות בשוק  אך הניסיון 
מלווה  מהשטח,  למדתי  ההפקה  בתחום  העצום  והידע  הרחב 
בהרבה עבודה קשה ומאומצת  בתור מנהלת מחלקת ספקים, 
רכשתי ידע, ניסיון וקשרים רבים  מה שחשוב זה להיות כל 
יום עם אצבע על הדופק לגבי התפתחויות חדשות ומעניינות 
בתחום ההפקה  לנהל משאים ומתנים עם ספקים המתאימים 
חלום  כל  להגשים  לדעת  לכם   המיטביים  ובתנאים  עבורכם 
ורצון של לקוח למציאות  ורגעי השיא שלי הם בזמן אירוע 
יודעת  אני  ומתרגש,  מתפעל  הלקוח  את  רואה  אני  כאשר 

שעשיתי את שלי 
מיותרים  ולחצים  ראש,  כאב  הרבה  לכם  לחסוך  מנת  על  אז 

ריכזתי עבורכם טיפים מועילים כיצד עליכם לגשת לאירוע.
ראשית מתחילים בשאילת שאלות:
• מי החוגג/ חוגגת? ומה רצונו/ה 

• מי הקהל? )משפחה/ חברים/ מבוגרים/ צעירים וכו'( 
בעל  מקורי/חדשני  )מרגש/מצחיק/רענן/  האירוע?  אופי   •

קונספט מסוים וכו'( 
מבוסס  עליו  אירוע  לכל  חשוב  פרמטר  משתתפים  מספר   •

בעצם כל האירוע 
גן,  אולם,  מקומות  של  היום  רב  מבחר  יש  האירוע?  מקום   •

בריכה, גינה, לופט ועוד   
• ספקי חובה די גיי, צלם, אוכל בשרי חלבי, טבעוני צמחוני 

ועוד   
צלם  מיוחדים,  גימיקים  לאירוע,  תוכן  אטרקציות,  ספקי   •

מגנטים, בלונים ועוד   

• עיצוב המקום  ) תפאורה, תאורה, פרחים ועוד   (
• מאפרת, עיצוב שיער, בגדים והנעלה 

• Give away מזכרת מהאירוע ממותגת או לא 
• הסעות והזמנות 

קבלת החלטות וחיפושים:
לאחר שענינו על כל השאלות ויש לנו את רוב הנתונים, רק 
אז יוצאים לדרך   מתחילים לחפש מקום סוגרים תאריך ורק 

אז ניגשים לחפש ספקים  

כאשר אנו מתחילים במציאת הספקים שטובים עברינו עלינו 
לקחת בחשבון מספר דברים:

ב עלות שתתאים לכיסנו 
ב אוכל שיהיה לטעמנו 

את  להזיז  יודע  אכן  שהוא  לראות  דיג'יי,  וראינו  במידה  ב 
הקהל )מומלץ ללכת לאירוע ולשמוע אותו בזמן אמת(

ב לקבל ולבדוק עבודות של הצלם 
והתוכן  האטרקציות  בעלי  כל  של  ומפרט  תמונות  לבקש  ב 

)אתם צריכים להבין בדיוק מה אתם מקבלים( 
ב והכי חשוב, לוודא שבעל /ת השמחה אוהב את הבחירות 

)כי אחרי הכל, זה האירוע שלו   ( 

אז נכון שמדובר בהרבה משימות ולא תמיד יש לנו כוחות, זמן 
וסבלנות אך חשוב לזכור שהן מאוד חשובות להצלחת האירוע 

עבורכם  יבצע  ומקוריים  יצירתיים  רעיונות  בעל  טוב  מפיק 
ספקים  על  ימליץ  התהליך,  בכל  אתכם  ילווה  מוקפד,  תכנון 
לבחור  רק  יישאר  ולכם  ומתן  משא  עבורכם  ינהל  טובים, 

בגדים, נעליים ולהגיע כמו אורחים ולהנות מהאירוע 
אשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.

קרן לוי הפקות, נייד : 052-4675578 | פקס: 052-9989924 
kerenlevievents@gmail.com :מייל

קרן לוי הפקות בפייסבוק וביוטיוב

@

ה 052-9989924 052-4675578kerenlevievents@gmail.com

תנו לי להיות לעזר ולהגיש את ידי
כדי שיהיה לכם אירוע בלתי נשכח!

אירוע פרטי: בר/בת מצווה, חתונה, יום הולדת עגול ומיוחד וכד'. 
אירוע עסקי: מסיבות, כנסים אירוע סוף שנה, חגיגות לעובדים וכד'.

                                               

חפשו אותי ב-
'קרן לוי הפקות'

קרן לוי הפקות:

חוגגים אירוע בקרוב?

קרן לוי הפקות
"יוצרת חוויות בלתי נשכחות"

mailto:kerenlevievents@gmail.com
mailto:kerenlevievents@gmail.com
http://www.kfarganim.co.il
https://www.facebook.com/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%AA-525155134216582/
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את סגולותיו של הצבע הלבן במלתחה שלנו כולנו מכירות, הוא 
חגיגי ומשדרג כל הופעה, משדר תדר נקי וטהור, ואין כמעט מי 
שהצבע הלבן לא מחמיא לה  לשדרוג הלוק הלבן, הכי מתבקש 

לשלב עמו  את גווני הכחול: החל מגינס על כל גווניו, דרך 
כחול עז ועד לכחול רויאל  השנה בנוסף לשילובים הקלאסיים 

מצטרפים לחגיגה שני טרנדים בולטים: 
1. פסים ומשבצות כחול לבן - לוק מחויט עם טוויסט המשדר 

אלגנטיות חגיגית 
2. שילוב תחרה ולוק אתני - סגנון המשדר מראה קליל שלגמרי 

מתאים ליום העצמאות 

טל לביא סטייל והעיר הגדולה 

רגע לפני שהמדינה שלנו תחגוג 70 שנות 
מולדת, טל לביא במדור המוקדש כולו לשילוב 
המנצח שאי אפשר לטעות בו, מדור כחול ולבן

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

כחול 
זה הצבע שלי

mailto:tallavi282@gmail.com
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http://www.kfarganim.co.il
www.lehem.co
http://on.fb.me/1zZI5IW
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"עוד לא תמו כל פלאייך"

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

בניין ישן? הדירה קטנה?
מעוניינים בדירה חדשה?

האחים מאיה בר 054-2451458

במידה ואתם מתגוררים בבניין המתאים לתמ"א 38 או פינוי בינוי 
פנו אלינו לבדיקת התאמה של הבניין ללא חיוב

הדרך הנפלאה ביותר לחגוג שבעים שנות עצמאות היא להוקיר את נופיה ושביליה 
של ארצנו הקטנטונת. יולי לביא בתוכנית טיולים לחג 

תל אביב: "אנו מכריזים בזאת" – ההיסטוריה מתעוררת לחיים 
בערב ובמוצאי יום העצמאות יתקיים בשדרות רוטשילד אירוע 
מיצגי  הכולל  נוסטלגי  למתחם  תהפוך  השדרה  וחגיגי,  ייחודי 
תלת ממד מרהיבים על גבי הבניינים במקום, אשר יספרו את 
המדינה,  הכרזת  באו"ם,  ההצבעה  ישראל:  מדינת  של  סיפורה 
לצד  ועוד   והיום  אז  של  ישראל  הקטנה,  אביב  תל  העליות, 
המיצגים, יתקיים בשדרה יריד נוסטלגיה המציג חפצי אספנות 
שירים  עם  מוסיקלי  ומופע  המדינה  הקמת  טרום  מתקופת 

משנות ה-50-70 
השרון: קטיף תותים בגובה מושב חירות

במושב חרות  אוהבים לקטוף תותים אך מתקשים להתכופף? 
בגובה  ונגיש  בקומות  אורגני, הגדל  תות  עצמי של  קטיף 
לכולם!  שיטת הגידול בקומות נועדה לתת מענה מהיר ומידי 
למדינות מוכות אסון ברחבי העולם ונחשבת לפורצת דרך בשל 
נגישותה לכלל האוכלוסייה ללא צורך להתכופף או לטפס גבוה 
ומנת  תותים  של  חופשית  אכילה  כולל  הכניסה  מחיר  מידי  

תותים עם קצפת 
חופי הכרמל: 

הכרמל.  בחופי  קליל  משפחתי  לטיול  נפלא  זמן  הוא  האביב 
מפרציו  דור, עם  בחוף  מתחיל  ק"מ,   4 5 שאורכו  המסלול, 
הבונים  שמורת  וממשיך דרך  היפות,  והלגונות  המרהיבים 
הפסטורלית, הנמצאת כעת בשיא פריחתה  מטיבי הלכת יכולים 
רובה ככולה  ההליכה  ק"מ(   )כ-12  ים  נווה  לחוף  להמשיך עד 
על חוף הים, ומעניקה חוויה איכותית וספורטיבית תוך חשיפה 

למרחב הימי והחופי הייחודי כל כך 

עמק בית שאן: "חצר הטירה" - טירת צבי
המבקרים  ומרכז  למוזיאון  להגיע  מומלץ  ההיסטוריה,  לחובבי 
הקמת  סיפור  את  המספר  צבי,  טירת  בקיבוץ  הטירה"  "חצר 
ותמונות,  מוצגים  דרך  הראשונות  בשנים  בו  והחיים  הישוב 
בניחוח של פעם  בין היתר מוצגים גם כלי בישול, כלי עבודה, 
תמונות מהימים הראשונים בקיבוץ, ציוד ביתי וריהוט עבודת 
יד, אמצעי מיזוג האוויר הראשוניים, ציוד חקלאי ורפואי ועוד 

כפר בלום: קייקים
70 שנות תקומה למדינת ישראל יחגגו בקייקי כפר בלום, אתר 
צה"ל  חיילי  באירוח  והמוביל בארץ,  הגלילי  הישראלי,  השייט 
צה"ל  חיילי  הצוננים   הירדן  במי  מרגיע  שייט  שכולו  ליום 
הסדירים יזכו בשייט ללא תשלום במסלול המשפחתי )בהצגת 
תעודת חוגר(  בנוסף כל אזרחי ישראל ייהנו מחבילת "עצמאות" 
רב  קולנוע  למים,  אומגה  המשפחתי,  במסלול  שייט  כוללת, 
אלו  בימים  בלבד    ₪ ב-70  הקמפינג  במתחם  ופיקניק  חושי 
בלום ואתם מוזמנים לשייט  כפר  בקייקי  השייט  נפתחת עונת 
בקייק זוגי או בסירה משפחתית בנחלים הגולשים אל הירדן  
במתחם פארק חבלים, אומגה למים, קיר טיפוס בגובה 12 מ', 
מתחם חץ וקשת וקולנוע תלת ממד, לצד מרחבי דשא מטופחים 

לפיקניק משפחתי  
החרמון: לא רק בחורף

שלג  פיסות  לתפוס  תוכלו  לחרמון  עכשיו  ממש  תגיעו  אם 
אחרונות, בסיורים מודרכים לפסגת ההר, מורשת, טבע ונופים, 
בקרטינג  עצמית  נסיעה  אקסטרים,  מזחלות  ברכבל,  נסיעה 

במסלולי הגלישה ומדרון משופע לגלישה באבובי הקיץ 

קטיף תותים

קייקי כפר בלום
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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

http://www.kfarganim.co.il
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משחק טריוויה "70 שנה למדינת ישראל" 
קלסיקלטת  לישראל  ה-70  העצמאות  ליום  במיוחד 
משחק  ישראל",  למדינת   70" טריוויה  משחק  מציגה: 
איכות  לזמן  ומשעשע,  מאתגר  משפחתי  טריוויה 

משותף מהנה ומעשיר. 
בחמישה  עוסקות  השאלות 
למדינת  הקשורים  שונים  נושאים 
ישראל. הנושאים הם בקטגוריות: 
תרבות  היסטוריה,  הארץ,  ידיעות 
כללי.  וידע  אישים  ובידור, 
המשחק הכי ישראלי שיש מעשיר 
את הידע, מעורר סקרנות ומהווה 

חוויה מאתגרת ומהנה. 
מחיר: 60 שקלים, ניתן להשיג: בחנויות הספרים, בחנויות הצעצועים 

ברחבי הארץ, רשתות המזון, ובאתר הבית שכתובתו: 
http://www.clasikaletet.co.il

פריימר רווי לחות 
HYDRATING MAKEUP BASE מבית "בועז שטיין"

המייקאפ,  לקראת  העור  את  להכין  הוא  הפריימר  תפקיד 
עור  על  המייקאפ  חייו של  והארכת  אחיד  מרקם  ליצירת 
סיליקונים  מבוססי  הפריימרים  מרבית  בעוד  הפנים. 
אינם חודרים את העור, הדור החדש של הפריימרים 

את  השימוש המקדים בקרם הלחות (למעט לבעלות עור מייתר 
יבש במיוחד) ופעולה אחת תבטיח למתאפרת כי עורה יהפוך רווי 
האיפור.  של  אחיד  ומרקם  ממושכת  מעמידות  וייהנה  בלחות 
HYDRATING MAKEUP BASE ניתן לשימוש על כל איזורי הפנים 
ושיפור  אחיד  מרקם  הענקת  תוך  ושפתיים)  עפעפיים  (כולל 
באזורי  מתוגברת  לחות  הללו.  באזורים  גם  האיפור  של  עמידותו 
השפתיים והעפעפיים תמנע את כניסת הצלליות באזור העפעפיים 
וגלישת השפתון לקמטוטים שמסביב לשפתיים. "שימוש בפריימר 
נטול רכיבי לחות לעיתים יוצר פעולת כיווץ קלה הפוגמת בתוצאה 
הסופית של האיפור - בעיקר בעור יבש ו/או מתבגר. תכשיר פריימר 
להנחת  מצוין  בסיס  מייצר  לחות  במרכיבי  מלכתחילה  המתוגבר 
המייקאפ  וזה יבוא  לידי ביטוי במרקם משיי שישמור על תנועתיות 
בהתאם  העור  גבי  על  המייקאפ  של  נוחה 

להבעות ושרירי הפנים", מסביר בועז שטיין.
התמרוק נטול צבע במרקם ג'ל קליל במיוחד, 
תחושת  כל  מותיר  ואינו  במהירות  מתקבע 

כבדות על העור. 
מחיר:  159 ש“ח (30 גר'), להשיג במרכזי האיפור 

ובפרפומריות ברחבי הארץ.

  בורגרים מן הצומח BBQ של "טבע דלי"
היצרנית המובילה בישראל למוצרי מזון טבעוני, חידשה 
מהצומח  הבורגרים  סדרת  את  העצמאות  יום  לקראת 
המותאמת  הסדרה,  מחודשים.  ובטעמים  במתכונים 
לצלייה על האש, במחבת, על הפלאנצ'ה או בתנור, 
כוללת ארבעה מוצרים: בורגר ניו-יורק -  קלאסי; 

ר  ג ר ו עם ב  - טקסס  בורגר  ברוקולי;  עם   - קליפורניה 
פטריות; וקבב בולגרי - עם פטרוזיליה.   הבורגרים מבוססים על 
סויה וסייטן בתוספת ירקות וקטניות, המספקים לגוף חלבון צמחי 
איכותי וסיבים תזונתיים. את השינויים לסדרה הכין השף המיתולו־

גי יענקל'ה שיין ז"ל (אבי הבורגר של "אגאדיר", השניצל של "קפה 
נואר" ועוד), אשר למרות הרפרטואר המרשים שלו בתחום הבשר – 
נרתם בשמחה לפרויקט הפיתוח של "טבע דלי", והתלהב מהצלחת 
הבורגרים בקרב קבוצות המיקוד. זה 
של  האחרון  הגדול  הפרויקט  היה 
סוכות  בחג  לעולמו  שהלך  יענקל'ה, 
משווקת   BBQ סדרת  האחרון. 
באריזות של 400 גרם . כשרות: כשר 

פרווה בהשגחת הרבנות דימונה.
מחיר מומלץ לצרכן: כ-23.90 ש“ח. להשיג ברשתות השיווק, בתי טבע 

ובחנויות מובחרות ברחבי הארץ.  

מארזי נסיכות לנשים הקטנות
האמריקאי  האיפור  מותג   -  (MARKWINS) מארקווינס 
 Disney Frozen Sisters And את  משיק  לילדות 
Snowflakes  Trio , סדרת קיטים קומפקטים בכיכובן 
אנה,   :  Frozen האהוב  הילדים  מסרט  דמויות  של 
שלישיית  מאגדים  הקיטים  אולף.  השלג  ואיש  אלזה 
תמרוקים של מוצרי טיפוח: לקים מוקטנים, ליפגלוסים מנצנצים 
המוצרים  כל  וצלליות.  במיוחד 
של  הרגיש  לעורן  במיוחד  מותאמים 
משרד  ובפיקוח  באישור  הילדות, 

הבריאות הישראלי.
מחיר: 20 שקלים, ברשתות להשיג: טויס 

אר אס, הפנינג, סופר פארם, אפריל, 
H&O ובחנויות הצעצועים 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

מוצרי הלחם המובילה  יצרנית  ברמן",  "מאפיית  ישראל, משיקה  למדינה  ה-70  חגיגות  לרגל 
בישראל, לחמניות מיוחדות עליהן מוטבעים כיתובים וברכות לחג. הכיתובים ליום העצמאות 
מוטבעים על גבי "לחמניות מדברות" מסדרת "ברמן אקטיב" וכוללים את הכיתובים 'חוגגים 70',  
'ארץ נהדרת', ' 70 לישראל' ועוד, והן משווקות באריזת 6 יחידות. סדרת "לחמניות מדברות" של 
"ברמן אקטיב" עשויות מ- 100% קמח חיטה מלא, ללא תוספת שומן, בעלות סיבים תזונתיים 
ועומדות בתקן "אפשרי בריא" של משרד הבריאות ללחמים. סדרת ברמן אקטיב מתכתבת עם 

המגמות העולמיות בתחום המזון של ייצור מוצרי מזון, המספקים תזונה מאוזנת ונכונה וגם פונקציונאלית. הכוונה היא לא רק שיפור 
ערכים תזונתיים, אלא הוספת רכיבים פונקציונאליים המסייעים לתהליך עיכול תקין, להרגשה כללית טובה יותר ולסיוע במניעת 

מחלות בטווח הארוך. מאפיית ברמן הירושלמית הוקמה בשנת 1875 והינה בין המאפיות הגדולות בארץ. 
(במשקל כולל של 450 גרם) כשר פרווה בהשגחת  בד"ץ העדה החרדית.מחיר מומלץ לצרכן: כ- 14 שקלים לאריזת 6 לחמניות 

לחמניות עצמאות של "ברמן אקטיב "

מנצחת!חמישייה

צילום: גלי איתן

קארין אהרון מחלקת גביעים ומדליות
לחמשת המוצרים החדשים והכי מוצלחים

קארין אהרוןצרכנות

http://www.clasikaletet.co.il
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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

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

'amir ben haim'
חפשו אותי ב-

רח' חיים עוזר 32, פ"ת 03-9312548

תוך 45 דקות בלבד!

פיתוח תמונות ענק 
והדפסים על קנבס 

ב"אולפני פוקס"

במחירי
מבצע!
במחירי
מבצע!

במקום 89 ₪

במקום 89 ₪

במקום 129 ₪

במקום 139 ₪

במקום 149 ₪

במקום 189 ₪

במקום 199 ₪

במקום 230 ₪

במקום 249 ₪

במקום 349 ₪

במקום 420 ₪

ועכשיו...
הדפס על קנבס

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

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

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

 50/40
60/40

 60/50
70/50
60/90

60/100

• צילומי אופנה ופרסום • מבחר גדול של מסגרות 

בלעדי

S t u d i o s fox @ w a l l a . c o m

http://www.kfarganim.co.il
mailto:amirbenh@zahav.net.il
www.amirphotos.co.il
https://www.facebook.com/amir.benhaim.79?fref=ts
mailto:studiosfox@walla.com
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לוח מודעות ומומלצים

שיעורים פרטיים

שיעורים פרטיים בלשון מכיתה ז' 
)כולל  לבגרות  הכנה  כולל  ומעלה 

של עולים חדשים(  במרכז פ"ת 
לפרטים: יפה אביטל  052-6640404 

מלמד  למתמטיקה  פרטי  מורה 
שיעורים פרטיים לתלמידי חטיבת 
בגרות בית  יחידות    3 ו  הביניים 
התלמיד או בית המורה-כפר גנים 

ג' 130 ₪ לשיעור  
לפרטים: מאיר 054-9107701

במתמטיקה  פרטיים  שיעורים 
בביתכם!  תיכון  לתלמידי 
במדעי  ראשון  לתואר  סטודנטית 
המחשב בטכניון, סבלנית וחרוצה, 
מתמטיקה  יחידות   5 בוגרת 

בהצטיינות  לפרטים: 050-5320900

בהנדסת  מצטיין  סטודנט 
פרטיים  שיעורים  מלמד  תכנה 
במתמטיקה ופיזיקה לכל הגילאים, 
לפרטים:  התלמיד   בית  עד  מגיע 

אלעד: 0587270798

עזרה  הגילאים,  לכל  מורה פרטית 
למבחנים  הכנה  הבית,  בשיעורי 
הנלמד   החומר  על   וחזרה 

יחס חם וזמינות! 
לפרטים: 054-4459702

דרושים

ומדידה  מיפוי  שרטט/ת  דרוש/ה 
לבעל/ת  עדיפות  ביהוד   למשרד 
וידע  המיפוי  בתחום  ניסיון 
 REVIT ו-    AUTOCAD בתוכנות 

לפרטים: טלפון   03-6345060

ולעבודה"  "אורטל  השמה  לחברת 
בפ"ת דורשים/ות יועצי/ות השמה 
לעבודה התחלתית במשאבי אנוש  
הכשרה  קודם!  בניסיון  צורך  אין 

על חשבון החברה 
לפרטים: 050-8525257

דרושים/ות עובדים/ות סוציאליים/
ות למשרה מלאה, שעות גמישות   
צרכים  בעלי  עם  בעבודה  ניסיון 
אזור:  משמעותי!  יתרון  מיוחדים- 
g.sharon@walla. השרון קו"ח ל

המשרה  שם  את  לציין  יש   com
בשורת הנושא  

תקווה  בפתח  טכנולוגית  לחברה 
)לכ- זמנית  פקיד/ה  דרוש/ה 

יוצאות  לשיחות  חודשים(    3-4
הפרטים  ועדכון  החברה  ללקוחות 
מלאה  כמשרה  אפשרי  במערכת  
g.sharon@ ל קו"ח  חלקית!  או 

walla com

מוכרת  טכנולוגית  לחברה 
פקיד/ה  דרוש/ה  ומבוססת 

)א-ה  מלאה  למשרה  למעבדה 
מענה  קהל,  קבלת     )08:00-17:00
משלוחים   אחר  מעקב  טלפוני, 
g.sharon@walla.com ל  קו"ח 

לגן פרטי דרושה מטפלת אחראית 
ורצינית  לפרטים:  050-7231080

מובילה  טכנולוגית  לחברה 
איש/אשת  דרוש/ה  ומתחדשת, 
שעות  מוקד(,  )לא  טלמיטינג 
פנייה  כוללת  העבודה  גמישות!!! 
טלפונית ללקוחות עסקיים קיימים 
לייצר  במטרה  חדשים  וללקוחות 
פגישות עבור נציגי המכירות  כולל 
תיעוד הפגישות במערכת ממוחשבת 
ומעקב אחר התקדמות התהליך קו"ח 

 g.sharon@walla.com - ל

בתחומה  ומובילה  מוכרת  לחברה 
אנגלית  רכש   פקידת  דרוש/ה 
בייבוא  ידע  חובה!  גבוהה-  ברמה 
ברכש  ניסיון  משמעותי!  יתרון   -
g. ל קו"ח  משמעותי!  יתרון   -

sharon@walla.com

מטפלות ובייביסיטר

שנים,  רב  ניסיון  עם  מטפלת 
ואוהבת   אחראית  חמה,  מסורה, 
מתפנה בחודש מאי לשמור ולטפל 
לפרטים:  המלצות   עם  בתינוק/ת 

אלונה 050-3-828689

עם  ניסיון  הרבה  עם  נערה 
ויצירתית  חברותית  ילדים, 
ועזרה  לבייביסיטר  פנויה 
 5-10 לגילאי  בית    בשיעורי 

לפרטים: 052-5555876

ובוגרת,  מסודרת  אחראית,  נערה 
ימות  בכל  לבייביסיטר  פנויה 
 ,14:00 מהשעה  החל  השבוע 
דייקנית, אחראית וכמובן מסתדרת 

מצוין עם ילדים  
לפרטים: 053-4308783

טיפול בכלבים

את  להוציא  מעוניין  אחראי  ילד 
גנים  כלבכם לטיול, בשכונת כפר 
 /  050987872 אופק  לפרטים:  ג'   

אנה: 052-8878727

נדל"ן

במגדלי ספייס היוקרתיים. 
גבוהה  קומה  5 חדרים,  דירת 
נוף עד, צמוד לקאנטרי. 135 
מרפסת  מ"ר   20 פלוס  מ"ר 
ומעוצבת,  מושקעת  שמש. 
גבוהה  ברמה  אדריכלית 
מאוד, 3 שירותים, 3 מקלחות, 

2 חניות ומחסן בטאבו.
050-4364778 אוראל

מלאכי הנדימןמלאכי הנדימןמלאכי הנדימן
אכל סוגי התיקונים
אכל עבודות הצבע

אאינסטלציה אחשמל
אתליית מדפים, תמונות 

אגינון ועוד...

052-2543298052-2543298
לפרטים נוספים וחבילות אחרות

בר - 054-2451458

A5 הדפסת 5000 פליירים
גרפיקה 

חלוקה בכפר גנים ג' 
או אזור אחר בפתח תקווה

 + 

 + 

&רק ב- 950 

(Co2 ,ארגו�, אלקטרודות)

אולג054-5596619

א.י. מסגרות
כל וגי עבודות
מגרות וריתו�

mailto:g.sharon@walla.com
mailto:g.sharon@walla.com
mailto:sharon@walla.com
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רח' נריה צבי, כפר גנים ג, פ"ת

• בניית ציפורניים
• מילוי

• מניקור קלאסי
• מניקור ג'ל

לייעוץ וקביעת תורים חייגו/סמסו:

054-5736616

Katia Nails

• פדיקור קלאסי
• פדיקור ג'ל
• עיצוב גבות

• שעווה

10
שנות
ניסיון

http://www.kfarganim.co.il
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חג עצמאות שמח!




