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דצמבר 2014 גיליון מס'  58  - 

מופץ חינם ב-11,000 עותקים בשכונות: 
כפר גנים, בת גנים ונווה עוז

מנהלת את החיים מתוך תחושה של עוצמה ושליטה - מיכל צפיר 
צילום: רונן אקרמן

מיכל צפיר
אמנית החיים 
הבריאים

שירן רובינשטיין  | עמ' 24

צדוק בן משה  | עמ' 4

אל תשאל- מה העירייה יכולה 
לעשות בשבילי?
שאל -מה אני יכול לעשות 
בשביל השכונה?

דורון קורן  | עמ' 6

ביום שהרצפה רעדה
ראש העיר הגיע למפגש תושבים

"המקום שבו אנו נמצאים הוא 
תוצאה של המחשבות שלנו
וזה ניתן לשינוי ולשליטה"
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 

אילת שדה עורכת: 

עורכת משנה:   אורנית ארביב

צדוק בן משה  חברי מערכת: 
שירן רובינשטיין   

עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 

יפעת פרידמן ייעוץ לשוני: 

אמיר בן חיים צלם: 

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

סולן הדפסות הדפסה: 

גיליון דיגיטלי: שוקי הראל | אקטיב דיזיין

לרכישת מודעות: 050-5332540 

קוראים יקרים,

כמה פעמים אמרתם לעצמכם-
"מהשבוע הבא אני אתחיל לעשות הליכות",

"הפעם אתמיד ללכת לחדר הכושר",
"מעכשיו אפנה לי יותר זמן לבילוי עם המשפחה",

"זהו, החלטתי, ממחר דיאטה...!"

כמה פעמים הבטחתם לעצמכם לבצע משימות
ולא עמדתם בהבטחותיכם? 

או שהתקשיתם להתמיד בהן לאורך זמן?
למה כל-כך קשה לנו לבצע שינויים באורח החיים שלנו,

וכיצד אפשר להתגבר על הקשיים?

מיכל צפיר, מאמנת לאורח חיים בריא,
שחוותה את התסכול על בשרה, 

מגלה שהסוד טמון בשינויים קטנים ובתרגולם לאורך זמן,
ובסליחה עצמית על טעויות העבר.

השינוי הוא בראש, תלוי רק בנו ו"כל אחד יכול".

חג החנוכה הוא ההוכחה לכך שאכן הכול אפשרי-
מעטים גברו על רבים, ופך השמן הקטן הספיק לשמונה ימים.

מי ייתן שחג האור יאיר לכולנו דרך חדשה לקבלת החלטות
ולעמידה בהן.

האמינו בעצמכם!
חג חנוכה שמח!

                               
                              קריאה מהנה,

                                  שלכם
                               אילת שדה

   ayelet.sadeh@gmail.com                

דבר העורכת

 כתבות
כן, דואגים לעצמנו!
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חולים על החול . . . . . . . . . . . . . . עמ' 8

כן לכבוד, כן לסובלנות, לא לאלימות .   עמ' 16
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ערב של"מ של הוקרה ב"הדר" . . . . . עמ' 22
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"רואים ירוק-רואים רחוק"  . . . . . . עמ' 28

. . . . . . . . . . . . . . . . עמ' 28 אדום- עצור!

פותחים בספרים . . . . . . . . . . . . . עמ' 28

מדורים
ערוצי תקשורת ועד רשויות  . . . . . . . עמ' 6
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ציקי סטייל . . . . . . . . . . . . . . . . . . עמ' 18
כלכלת המשפחה . . . . . . . . . . . . . . עמ' 20
משפחה בהתבגרות . . . . . . . . . . . . . עמ' 30
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פינת החי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .עמ' 34
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 *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

רק בכללית,
השירותים הרפואיים שאתם צריכים

באם המושבות, מטר מהבית.
 רפואת ילדים  רפואת משפחה

 רפואה יועצת: נשים, אף אוזן גרון, אורתופדיה, עור, עיניים ועוד
 2 מרפאות שיניים כללית סמייל – לילדים ולמבוגרים

 מרפאת כללית רפואה משלימה
 מרפאת כללית אסתטיקה  בדיקות מעבדה

 שירותי אחיות  הריון בליווי אישי  תזונה ודיאטה

 03-9101200 טל׳  מסחרי,  מרכז   ,1 לציון  ראשון  רח'  המושבות:  אם  מרפאת 
מרפאת מרכז רום: רח' יעל רום 8, טל׳ 03-6287200, מרפאות - כללית סמייל, 
רפואה משלימה, אסתטיקה: רח' ראשון לציון 1, מרכז מסחרי טל׳– 03-9141400

לפרטים נוספים
פנו למוקד קשרי הלקוחות 03-9766111

בימים א' – ה' 09:00-20:30

״הכל נמצא ממש 
ברדיוס אפס...״

ח׳-תושבת אם המושבות
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צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונהיו"רה ומעדכן

שכונה  ועד  וכיו"ר  מועצה  כחבר  תפקידי  בתוקף 
בדרכי  הבוקר,  רבים.  אנשים  עם  משוחח  אני 
שבקשה  השכונה  תושבת  עם  שוחחתי  לעבודה, 
חזות  ועל  הניקיון  על  שמירה  בנושא  להתנדב 
בעלת  שהיא  התרשמתי,  עמה  משיחתי  השכונה. 
חשיבות  רואה  ושהיא  לסביבתה  גבוהה  מודעות 
רבה בהצלחת השכונה. בדומה לה, תושבים רבים 
פונים אליי כדי להתייעץ, לבקש עזרה או להציע 
החיים  לאיכות  שקשורים  שונים  בנושאים  סיוע 
להגיד  כדי  רק  שפונים  כאלה  אף  ישנם  בשכונה. 

תודה ולפרגן. תענוג! 
אולם, לעומתם, אני שומע גם תושבים ששואלים: 
למען  לפעול  צריכים  התושבים  אנחנו  "למה 
של  התפקיד  זה  ולטיפוחה?  לקידומה  השכונה, 

העירייה".

שכונות  בקידום  המרכזי  התפקיד  את  יש  לעירייה  נכון,  אז 
העיר, ולשמחתנו יש לנו ראש עיר חדש שפועל בנושא ללא 
לאות, כשבנוסף הפעם, יש לצדו חבר מועצה פעיל ושמו צדוק 

בן משה :(  אבל...

בשנים האחרונות קמו ועדי שכונות פעילים מאוד ברחבי העיר. 
הסיבה לכך היא ההבנה, כי למרות שהרשות העירונית היא זו 
שאמונה על פיתוח העיר, ישנה חשיבות רבה למעורבותם של 

התושבים עצמם בשמירה על איכות חייהם ובשיפורה.

הילדים  בגני  הורים  ועדי  של  לקיומם  רגילים  כבר  אנחנו 
ובבתי-הספר. האם שם טובת הילדים מבחינה חינוכית, ערכית 
משרד  ועל  המורים  על  הגננות,  על  מוטלת  לא  ותרבותית 
החינוך? ובכל זאת, גם אנו ההורים נרתמים לפעולה, כדי לסייע 
לצוות החינוכי לקדם כל נושא אפשרי לטובת היקרים לנו מכל.

ומה לגבי איכות חיינו כתושבי השכונה? אותו היגיון "תופס" 
גם כאן. תושבים מעורבים ופעילים משדרגים לאין ערוך את 

איכות החיים בסביבת המגורים שלהם. 

אתם כבר מבינים לאן אני חותר, נכון? :(
אני מעוניין להקים מספר צוותים פעילים בנושאים הבאים:

1. משמר השכונה ממתין למתנדבים מקרב התושבים שיפטרלו 
בחופשות ובסופי שבוע, תושבים שיתנדבו למשמר האזרחי 

ויורידו את מפלס הוונדליזם והרעש שיש בשכונה. 
כוח  מהווה  בהחלט  אולם  למשטרה,  תחליף  מהווה  לא  זה 
ואל דאגה, אתם אפילו לא צריכים לצאת מהרכב,  מרתיע. 

אלא להיות בסביבה ולהזעיק ניידת במידת הצורך.

2. פורום בטיחות שחבריו ידונו בנושאי בטיחות ותנועה ויהוו 
חנייה  עבירות  או  בטיחות  בעיית  בכל  למוקד  הקשר  את 

)בעיקר על מדרכות(.

3. מתנדבים מתושבי נווה עוז, בת גנים וכפר גנים רבתי, שיהיו 
אנשי קשר שלי ויתריעו על כל נושא ומפגע שבו הם נתקלים 

בקרבת מגוריהם. 
נוכל  ובעזרתכם  נמצאים בכל מקום,  לא  הוועד,  אנו, חברי 
מיידי בכל בעיה  ולטפל באופן  לרשת היטב את כל האזור 

שתצוץ.

במפגש תושבים עם ראש העיר שנערך בחודש האחרון במייזנר 
העיר,  ברחבי  הפעילות  את  בקצרה  ברוורמן  מר  סקר   ,15
והתושבים העלו בעיות ומפגעים לטיפול. הנושאים נרשמו על-

ידי עוזריו ויטופלו בהקדם. אנחנו נעקוב אחר הטיפול.

העיר  וראש  העיר  ראש  סגן  מול  לטפל  ממשיך  השכונה  ועד 
ועדה שתפקידה  קמה  בגנים  החול  בנושא  ילדים;  גני  בנושא 
לקדם פתרון מיטבי תוך זמן קצר. בנושא הצללה- כל תלונה 
תיבדק ויותקנו הצללות כבר במהלך החורף עם קדימות לגנים 
ויחליט  הגנים  את  יבחן  יוטה-הקב"ט  התקנת  לגבי  דרומיים. 

היכן צריך להתקין.
סקירה נרחבת על פעילות הוועד במדור ערוצי תקשורת, עמוד 6.

בישיבת מועצת העיר, שנערכה ב 1.12.14, אושרה פה אחד 
בקשתי למינויו של צביקה שטרן )פעיל בפורום ועדי שכונות 

ובוועד כפר גנים( להיות חבר בוועדת התנועה העירונית.
צביקה פועל מזה שנים בשכונת כפר גנים בתחום התנועה, 

מסייע בנושא זה גם לוועדי שכונות נוספים ומבצע את 
מלאכתו נאמנה לטובת התושבים.

צביקה ראוי לתפקיד, ואני מאחל לו הצלחה! 

כן, דואגים לעצמנו!
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למרות מאמצי העירייה, מה שאנחנו התושבים לא נעשה למעננו, אף אחד אחר לא יעשה

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

k f a r g a n i m @ g m a i l . c o m

שחם 32 פתח תקווה
אנו מזמינים אתכם לבלות וליהנות בסניף החדש

של הדלי קרים במתחם הבילוי ברחוב שחם

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

פתוח שישי-שבת
מ-11:00 עד השעות הקטנות של הלילה

סניף
חדש!
סניף
חדש!

להפתיע כל טעם מחדש!להפתיע כל טעם מחדש!
03-973-9078
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דורון קורן דובר ועד השכונה

ביום שהרצפה רעדה
*במפגש עם ראש העיר העלו תושבי השכונה נושאים כואבים*

וועד השכונה טיפל החודש במגוון נושאים- תקינות המבנה הציבורי בפנחס חגין, מתחם 
הספורט המתחדש במערב השכונה ותחזוקת הגינות הציבוריות

רצפת המתנ"ס רעדה
לפני כשבועיים פנתה אליי אימא לילדה בחוג בשלוחת מתנ"ס 
וטענה  ילדים,  גני  מעל  שממוקם  חגין,  בפנחס  "עולמות" 
שרצפת הקומה השנייה רועדת בצורה יוצאת דופן כשקופצים 
בצורה  רועדת  שהרצפה  הרגשתי  ואכן  למקום  הגעתי  עליה. 
מטרידה. ההורים במקום סיפרו שהם מרגישים זאת כבר זמן רב 
אך לא דווחו על כך. פניתי ליפי שגיא, מנהלת מחלקת רישוי 
ופיקוח, ודרשתי בדיקה מיידית של מהנדס לגבי חוזק המבנה 
והרצפה, לפני שייגרם אסון. כמו-כן עדכנתי בנושא את דרורה 
קולסקי, מנהלת המתנ"ס ואת עופר בן חור, גבאי בית-כנסת 
עמוד האש שממוקם גם הוא בקומה זו, שציין כי בבית-הכנסת 

לא חשו ברעידות. 
הבינוי,  היום טופלה הפנייה על-ידי המפקח על  כבר למחרת 
הבדיקה  תוצאות  הבנייה.  חברת  מטעם  מהנדס  בדיקת  כולל 

נמצאו תקינות. ביקשתי לקבל לידיי את דו"ח הבדיקה.

מפגש תושבים עם ראש העיר
ראש  עם  לפגישה  תושבים  כ-100  התכנסו   16.11.14 בתאריך 
 .15 מייזנר  ברח'  הדיירים  במועדון  ברוורמן,  איציק  העיר, 
ציבור,  במבני  מחסור  בהם:  מגוונים  נושאים  הועלו  בפגישה 
החול המזוהם בגני הילדים והדיזנטריה שילדים חלו בה, צורך 
ופקקי  תחבורה  חתולים,  סירוס  בגנים,  הצללה  בפתרונות 
התנועה ביציאה מהשכונה בשעות הבוקר, תופעת הוונדליזם, 
הרעש והנהיגה הפרועה של בני נוער על אופניים חשמליים, 

הצורך בסגירת הגינות הציבוריות בלילות ועוד. 
הפגישה הסתיימה  בשעה 23:15, רק לאחר שראש העיר התייחס 
בכובד ראש לכל הנושאים שהועלו. עוזרו רשם אותם לצורך 

בדיקה ומעקב, וגם אנחנו נעקוב.

נעילת גינות ציבוריות
בהוראת ראש העיר, שנענה לבקשת התושבים, השיטור העירוני 
ו"דוד  "הפילים  –"ליפשיץ",  הגינות  את  בלילות  לנעול  החל 

אבידן".

מתחם הסקייט פארק
מנהל  ניר,  אריה  עם  נפגש  השכונה,  בוועד  פעיל  גרבר,  אדי 
אגף הספורט, בנוגע למתחם הסקייט פארק המתחדש. סוכם כי 
במתחם הספורט תוחלפנה הנורות בגופי התאורה, וכי הפיקוד 
בנוסף,  מרחוק.  בשליטה  יתבצע  התאורה  והדלקת  כיבוי  על 
בטיחות  ומטעמי  ותקני,  חדש  בציוד  יוחלפו  והשערים  הסלים 

תבוצע הפרדה בגדר קשיחה בין מגרשי הכדורגל והכדורסל. 
עמדת  את  שומר  יאייש  העבודות  תום  עם  כי  סוכם  כמו-כן, 

השמירה במתחם בשעות 16:00 – 22:00. 

גנים ונוף
אדי גרבר נפגש גם עם ישראל דרורי, מנהל מחלקת גנים ונוף. 
בפגישה סוכם על ביצוע בדיקה מקיפה של כל המתקנים בגינות 
הציבוריות בשכונה, וכן תיקון ותחזוקה מונעת לכל המתקנים: 
מתקני ספורט ומתקנים לנופש, סככות וצלוניות שמש, ובנוסף, 

נקיון מתחם הכלבייה והשירותים הציבורים הצמודים לו.
מחלקת גנים ונוף תדאג גם לתחזוקה שוטפת של העצים ושל 

כלל הצמחייה בשכונה. 

מחלקת התנועה
התנועה,  מחלקה  של  התפקוד  חוסר  על  רבות  תלונות  לאחר 
מינה ראש העיר מנהלת חדשה למחלקה. צביקה שטרן, פעיל 
הוועד שאחראי לנושאי תנועה ותחבורה, צפוי להיפגש בהקדם 
עם המנהלת החדשה כדי לקדם את הבטחות העבר לתושבים 

ולדון בנושאים חדשים שעל הפרק. נדווח לאחר הפגישה.

חג חנוכה שמח!

ערוצי תקשורת ועד-רשויות

רן
קו

ן 
רו

דו
ם: 

לו
צי

מפגש תושבים עם ראש העיר 

רן
קו

ן 
רו

דו
ם: 

לו
צי

מתחם הסקייט פארק המתחדש

 

6 חד‘ במסקין
 ק“ג + מחסן + יח‘ מתבגר

+ 2 חניות מקורות

5 חד‘ ביגאל מוסנזון
ק“ה + מחסן + 2 חניות

+ מרפסת סוכה

 

4.5
 2

 ₪ 1,930,000

 5.5
 2

 ₪ 3,450,000

 
  
  

 

 ₪ 2,950,000

 
5 חד‘ בקפלנסקי

פונה לוילות + חניות
 ₪ 2,080,000

98%

 
דירת גן, 5 חד‘

 ביוסף נקר
מפלס אחד + מחסן

הזדמנות חד פעמית להגשים חלום!

דופלקס/פנטהאוס 6 חד' בכפר גנים ג, בבנין בוטיק
במיקום מבוקש ביותר, דירה גדולה ומושקעת!

2,800,000
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אורנית ארביבמדור חינוך

עדי קורנבליט, למודת מאבקים בנושא חול בגני ילדים, עברה 
יהודה: "שנה  גנים לאחר מאבק דומה מול עיריית אור  לכפר 
שלמה ניהלנו דיונים עם העירייה, ובשנת הלימודים שלאחר-
מכן החל פרויקט החלפת החול במשטחי גומי. בדיוק אז עברנו 
מהטובים  הוא  בה  שהחינוך  שסברנו  לשכונה  ג,  גנים  לכפר 
לפניות  פתוחה  בה  שהעירייה  שחשבנו  ולעיר  המרכז  באזור 
התושבים. כולי תקווה שלא נתבדה וייעשה סוף למשטחי החול 

בגנים".

כפר גנים ג היא שכונה חדשה, ולמרות שהגנים בה נבנו בשנים 
האחרונות, במרביתם החצר היא משטח חול. הורי גני הילדים, 
שמתריעים על כך זו לא השנה הראשונה, הקימו מטה מאבק 
את  והעלו  אינטרנטית  עצומה  הקימו  בפייסבוק,  שמתנהל 
קיימו   ,30.11.14 ראשון,  ביום  הציבורי.  היום  סדר  על  הבעיה 

ההורים הפגנה בכניסה לבניין העירייה.

לבקשת ההורים, ביצע משרד הבריאות בדיקה בגנים והבהיר-  
יש  במעון!  המשחקים  בחצרות  מצע  להוות  יכול  אינו  "חול 
בהתאם  במעון,  החצרות  בכלל  המפוזר  החול  את  להחליף 
להנחיות, במשטחי גומי או בחומר שווה ערך. כן, נדרש להחליף 
את החול בארגז החול פעמיים בשנה, בתחילת שנת הלימודים 
לחיידקים  אפשרי  מקור  מהווה  החול  הגשמים.  עונת  ולאחר 
פתוגניים, וירוסים, תולעים ופטריות שעלולים לפגוע בבריאות 

הילדים". 

העיר,  הנהלת  וחבר  השכונה  ועד  יו"ר  של  למכתבו  במענה 
צדוק בן משה, בנושא הזיהום בחול בגנים, השיב ראש העיר 
האפשרויות  מכלול  את  לומדים  אנו  אלה  "בימים   - ברוורמן 
לטיפול בחצרות הגנים בחיפושינו אחר הפתרון הטוב ביותר. 
נראה כי גם בקרב הגורמים המקצועיים חלוקות הדעות באשר 
לדרך המומלצת לריצוף חצר הגן... עם סיום הבדיקה, נפרסם 

את ההמלצות..." 

ומנהל  העירייה  מנציגי  שהורכבה  ועדה  כונסה  לכך  בהמשך 
החינוך, מנציגי ועד הגנים והורים שמעורבים במאבק, מוועד 
מטרת  החינוך.  משרד  של  הפיקוח  ומנציגי  העירוני  ההורים 

הוועדה למצוא את הפתרון הטוב ביותר לחצרות גני הילדים.

ילדי מעונות היום בגילאים 3-0 שנים זוחלים בתוך המחלות! 
זה הזמן לדאוג גם לקטנטנים במעונות היום, שנמצאים במבני 

העירייה ובאחריותה,  ולפעול להחלפת משטחי החול!

חולים על החול 
חלו  בעיר  גנים  ילדי  מספר  כי   ,2 ערוץ  חשיפת  בעקבות  כותרות  קבל  הילדים  בגני  החול 

בדיזנטריה ואחרים סבלו משלשולים, מגירויים בעיניים וממחלות זיהומיות פנימיות

4 חדרים בפלדמן
קומה ג, משופצת מהיסוד, 100 מ"ר

מעלית, חניה 
דירת גג, 6 חד', בעצמאות
140 מ"ר בנוי, 100 מ"ר גג

מעוצבת אדריכלית, מעלית, חניה

בית פרטי ברימון (נווה עוז)
330 מ"ר מגרש, 300 מ"ר בנוי, חימום רצפתי, 

קמין, ש.א מרכזי, הכי מפואר בנווה עוז
ברח' האביב (נווה עוז) בית 580 מגרש,

400 בנוי, מעוצב בסגנון כפרי
באשר ברש (נווה עוז) בית, 

330 מגרש, 280 בנוי, מפואר ביותר

5 חדרים במסקין
ק"ד, 130 מ"ר, עורפית מושקעת

4 חדרים בברץ
 ק"א, עורפית, משופצת, מעלית

פנטהאוס בחיים זכאי, 6 חד',
200 מ"ר בנוי, 100 מ"ר מרפסת

מעוצב אדריכלית

בית פרטי בכורם (נווה עוז)
250 מ"ר מגרש, 300 מ"ר בנוי

מפואר ביותר, בריכה, חניה תת"ק

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

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

עורפית! מעלית וחניה
בישראל עידוד דירת גן, 6 חדרים,

גינה 90 מ"ר, יחידה נפרדת! 

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

למכירה בבלעדיות בכפר גנים

www.remaxpt.co.il

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

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

בפרויקט ספייס 
דירת 4 חד', ק"ב, מושקעת!

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

בית פרטי בדקל (נווה עוז), 600 מ"ר מגרש,
250 בנוי, כניסה גם מהניצנים 

דופלקס 6 חדרים בנריה, 170 מ"ר 
בנוי 75 מ"ר, מרפסות, כניסה מ-2 הקומות

בית ברח' האביב נווה עוז
320 מגרש, 180 בנוי מושקע, כולל פטיו יפה

דירת גן טריפלקס 5.5 חד' בצוויק
120 מ"ר, 2 כניסות, גינה יפה, 2 חניות צמודות

רענן חלה
052-6674218

ראובן פלד
054-8020580

 דורית אוליבר
054-7300527

אילנית בניטה
054-8192007

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

יש מעון
ויש מעון שיר

 "סיפור סופגנית השנה"
 מירב מספרת "סיפור עם טעם"- 

שיעשה לכם טעם של עוד...

נשיר ונרקוד לאור הנרות
 עם שרי הריתמקאית,

נשמח ילדים, ילדות ואמהות
לאור השלהבות נאחד הלבבות.

הפנינג לאמהות ופעוטותHAPPYחנוכה

maonshir@gmail.com 
טל: 052-7626309/052-7626310 

מי מוזמן?
 כל האמהות והילדים 

תושבי כפר גנים ג' והסביבה 
 (תוכנית מתאימה לילדים עד גיל 6)

כניסה חינם.

איפה?
ב"מעון שיר"

לאישור השתתפותכם (מספר מקומות מוגבל) צרו קשר: רחוב- אבא ברדיצב 39

מתי?
יום שני

ט"ז כסליו  8/12/2014
בשעה: 16:45

ה  
בנ

תו

בשורה לתלמידי "דבורה-עומר"!
נשארים במבנה הקיים

עד למעבר למבנה הקבע

במכתב ששיגר איציק ישראל, סגן ראש העיר וראש מנהל 
החינוך, להורי בית-הספר "דבורה עומר", התבשרו ההורים, 
כי לאחר בחינת כל האפשרויות הוחלט שבשנת הלימודים 
הבאה יישאר בית-הספר במבנה בו הוא שוהה כיום, ברחוב 
לכך,  בהתאם  הקבע.  למבנה  למעבר  עד  אלדד,  ישראל 

יוכשר המבנה כולו לטובת צרכי בית-הספר. 

הילדים  גני  למבני  יועברו  במתחם,  ששוהים  הילדים,  גני 
החדשים שנבנים במערב השכונה.

ברחוב  בסמוך,  להיבנות  עתיד  בית-הספר  של  הקבע  מבנה 
הכניסה  קומות.  בשתי  לימוד  כיתות   24 ויכיל  עידוד,  ישראל 
למשכן הקבוע מתוכננת לשנת הלימודים שתחל בספטמבר 2016.

הנהגת ההורים מקיימת פגישות עדכון שוטפות עם איציק 
ישראל בנוגע להתקדמות הבנייה.
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אנו מזמינים אותך לכנס הנדל“ן ה-3 
שבו יינתן מידע יקר ערך

וטיפים חשובים לכל מי שברשותו דירה אחת לפחות 
   

בתוכנית:
סקירת ענף הנדל“ן - דורון קורן בעל משרד דורונדל“ן

כל מה שרציתם לדעת על ארנונה לדירת מגורים - עו“ד דוד צ‘יסמדיה מומחה למיסוי עירוני
עדכונים בתקנות מס שבח ומיסוי הכנסות משכ“ד- רו“ח אסף אפרתי

טיפים בתכנון ועיצוב מטבחים - ורד שני מעצבת פנים
דירות למכירה בהנחות מיוחדות לכנס בלבד

הכניסה ללא תשלום ומותנה בהרשמה מראש
בדף הבית באתר שלנו בלשונית חדשות נדל“ן

WWW.DORONADLAN.CO.IL

מספר המקומות מוגבל - מהרו להירשם!

התכנסות וכיבוד קל משעה 20:00

מרכז החממה ברח‘ מרק לברי 6 בכפר גנים ג‘ פ“ת   

ביום ג‘ 9.12.14 
בשעה 22:00-20:30 

   

האתר
שלנו
בסמרטפון 
שלך

דורונדל“ן - מגשימים לך חלום
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ניצחון  לזכר  חג  החנוכה.  בחג  האור  לעבר  צועדים בשמחה  אנו 
המכבים כנגד היוונים ולזכר חנוכת המזבח. 

ימים.  לשמונה  שהספיק  השמן  פך  נס  את  מסמלת  החנוכייה 
את  מסמלת  המקדש  בית  חורבן  עם  לרומי  שנלקחה  המנורה, 
תבוסת עם ישראל, אך מנגד אותה מנורה מופיעה כאות ניצחון 

בסמל המדינה ועל שטרות הכסף שלנו עד היום. 
פרשת "בהעלותך" פותחת בנושא המנורה: "דבר אל אהרון ואמרת 
שבעת  יאירו  המנורה  פני  מול  אל  הנרות  את  "בהעלותך  אליו: 
אהרון,  כן  ויעש  הנרות, 
העלה  המנורה  פני  אל-מול 
את  ה'  ציווה  כאשר  נרותיה, 
בפרשת  בסמוך,  מיד  משה". 
"נשא" נאמרה פרשת הקרבת 
הנשיאים  ידי  על  הקרבנות 

ביום חנוכת המשכן. 

מדוע נסמכו שתי הפרשיות, 
הנשיאים  וקרבנות  המנורה 

בחנוכת המשכן?  
שראה  כיוון  עונה:  רש"י 
אהרון את חנוכת הנשיאים 
קורבנותיהם  והקרבת 
לקח  הצטער שלא  במשכן, 
הרגיעו  מיד  חלק,  עמהם 
יזכה  שהוא  בכך  הקב"ה, 
את  ולהיטיב  להדליק 

הנרות.
הרמב"ן שואל: מדוע הקב"ה ניחם את אהרון דווקא בהדלקת נרות 
המנורה ולא בעבודה אחרת? כאן ניתנת לאהרון הבטחה נצחית: 
וצאצאיו  אהרון  ייחרב,  המקדש  בית  כאשר  לבוא,  לעתיד  שגם 

מצאצאי  החשמונאים  שהרי  החנוכה,  נרות  את  להדליק  ימשיכו 
אהרון הכוהן היו, ובנוסף זכה אהרון בברכת כוהנים שהיא נצחית. 
ההסבר במדרש רבה )ט"ו, ו(: "אמר לו הקב"ה למשה: לך אמור 
לאהרון: אל תירא! לגדולה מזאת אתה מתוקן )מיועד(, הקורבנות- 
כל זמן שבית המקדש קיים- הם נוהגים, אבל הנרות )נרות חנוכה(- 
קיימים לעולם, וכן כל הברכות שנתתי לך לברך את בני ישראל" 

)הכוונה לברכת כוהנים(.
מקומותם  מכל  הלוויים  את  ביקשו  ירושלים  חומת  "ובחנוכת 
להביאם לירושלים לעשות חנוכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתיים 

נבלים וכינורות". ספר נחמיה )י"ב, כ"ז(.

יהי רצון שחג זה יאיר לעם ישראל ונהיה כולנו אור לגויים תמיד. 
אמן ואמן.

ספר התנ"ך אינו מפסיק לשמש השראה לאמנים בציורים ובפסלים. באמצעות האמן אנו זוכים 
למפגש מרתק עם דמויות מוכרות, כאשר אירועים מן ההסטוריה האנושית מקבלים ממד ממשי.

האמן הוא סוג של פרשן מקרא. הסיפורים מעוררים אצל האמן את הדמיון ואת היצירתיות 
ומאפשרים לו ליצור פרשנות חזותית, שאיתה הוא יוצר עם הצופה דיאלוג מרומז ושולח אותו 

לעולמות קסומים ואקזוטיים.
בעזרת כוח הדמיון האמן משתעשע ביכולת היצירתית שלו ונותן לה ביטוי אישי על-פי תפישת עולמו. 

ישנם אמנים שאף יוצרים אקטואליזציה של המקום ושל הדמויות לתקופה שבה הם חיים.
חברי עמותת אמני פתח תקווה, שמציגים בתערוכה, נותנים את דעתם גם על הצד החינוכי 

והערכי שבהצגת סיפורי התנ"ך.
הסיפורים הם בני חלוף, אך היותם סמל גורם להם להישאר לנצח.

  

אהובה קלייןדבר תורה

מה בין המנורה לחנוכייה?
במנורה בעלת שבעת הקנים ובחנוכייה 

בעלת שמונה הקנים גנוזים נסים ונפלאות

אמנות המקרא
תערוכה קבוצתית של ציורי התנ"ך נפתחה באשכול פיס 

בכפר גנים • שרה רז, יו"ר עמותת אמני פתח תקווה

ציור / מנהג אכילת סופגניות בחג חנוכה / ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(
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חנוכיית הודיה
חנוכייה מלאכת מחשבת

על אדן החלון זוהרת
עטורה קדושת הילה
חיש מניסה אפלה.

כולה כסף טהור
נשמה יהודית תשמור
פונה לרשות הרבים

מעוררת שמחת ילדים

זורעת בפניהם חיוכים
מאירה עיניהם ככוכבים

על יופייה הכול מתענגים
בשיר והודיה מזמרים.

אהובה קליין ©

http://ahuvaklein.blogspot.com

המקום המושלם
לילד שלכם
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את התערוכה ליווה הצלם עמי ורדי.
•  הערת מערכת- בתערוכה ניתן להתרשם גם ממספר ציורים פרי מכחולה של אהובה קליין שלנו.
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בס"ד

קופלמן אברהם 10, (נווה עוז) פתח תקווה ׀ 052-3929793
e1960noemi@walla.com ׀ www.neomiezer.co.il

בס"ד

חפשו אותנו ב-

 

הטבה לקוראי עיתון כפר גנים
טיפול פנים פרא רפואי

מבית חוה זינגבוים
+ מניקור ואמבט פרפין לידיים

ב-₪200 בלבד
*הטבה חד פעמית עם הצגת שובר זה *למימוש בחודש דצמבר

*בהזמנת תור מראש *ללקוחות חדשים בלבד

מניקור 
+ אמבט פרפין לידיים
מתנה

שחוגגות
יום הולדת
 החודש  

לכל לקוחותיי

קוסמטיקה רפואית 

C היופי!

הפנים.  עור  לשיקום  האידיאלית  התקופה  היא  החורף  עונת 
טיפולים בוויטמין C יבהירו את העור, ימצקו אותו ויעניקו לו 

לחות וגמישות מחודשים.

ויטמין c, שהוא למעשה חומצה אסקורבית, הוא אחד הוויטמינים 
הגוף.  מערכות  ולבריאות  החיסון  למערכת  ביותר  החיוניים 
היום הוא גם אחד מהמרכיבים החשובים והדומיננטים ביותר 

בענף הקוסמטיקה הרפואית.

יתרונותיו של ויטמין C לבריאות העור ולמראהו:
• מנטרל רדיקלים חופשיים ומפחית תהליכים דלקתיים בעור - 
רדיקלים חופשיים נוצרים עקב ההשפעה המזיקה של קרני 
הקולגן,  סיבי  לשבירת  גורמים  הם  האוויר.  וזיהום  השמש 
פעיל  גורם  ומהווים  בעור  דלקתיים  לתהליכים  אחראים 

בהזדקנות העור ובאיבוד גמישותו.
  הוכח כי מריחת ויטמין C על העור מפחיתה את התהליכים 
הדלקתיים, מנטרלת את הרדיקלים החופשיים ומפחיתה את 

נזקיהם.

שאחראים  העיקריים  הרכיבים  שני  העור-  למיצוק  הכרחי   •
להזדקנות עור הפנים הם קולגן ואלסטין. הקולגן הוא חלבון 

חיוני שמהווה כרבע מכמות החלבונים בגוף. ויטמין C הכרחי 
חשוב  חלבון  הוא  האלסטין  בעור.  קולגן  של  תקין  ליצור 
שפועל במקביל לקולגן ואחראי לגמישות העור. במחקרים 
קליניים נמצא שמריחת ויטמין C על העור משפרת את ייצור 

סיבי הקולגן וסיבי האלסטין ומסייעת במיצוק העור.

ושינויים  לשמש  חשיפה  גיל,  העור-  כתמי  להבהרת  תורם   •
הורמונאליים הם הגורמים העיקריים להיווצרות כתמי עור. 
שימוש בוויטמין C בתכשירים קוסמטיים למריחה על העור 
גוון  ומעניק  העור  תאי  בחידוש  הכתמים,  בהבהרת  מסייע 

אחיד לעור.

שימוש קבוע בתכשירים שמכילים ויטמין C יעניק לעורך מראה 
מוצק, בריא וקורן.

חורף נעים!

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

את העובדה שוויטמין C חשוב לבריאותנו למדנו 
עוד כילדים, כשהמליצו לנו לאכול פירות הדר.
היום מכירים בחשיבותו הרבה של ויטמין C גם 

לעור הפנים

נעמי עזר 

קהל רב גדש את מתנ"ס "עולמות" לקראת הופעתו של שי לביא, 
לביא  עוז.  נווה  משכונת  ומוסיקאי  כוריאוגרף  במאי,  יוצר,  זמר 
נראה נרגש להופיע במתנ"ס "עולמות", ממש ליד הבית, מול אולם 
מלא בקהל אוהד שישבו בו גם בני משפחה, חברים, חברי להקת 
"מדרחוב" וזמרים נוספים איתם הוא עובד, חלקם הגיעו במיוחד 

מצפון הארץ ומירושלים.

מקוריים  שירים  בעיקר,  לביא,  שר  אורבני",  "טיפוס  בתכנית 
נפלאים שאותם כתב והלחין. השירים עוסקים במגוון נושאים מחיי 

היום-יום כמו אהבה, כסף, התבגרות ושוב אהבה...
לביא אף הפליא בנגינה בשלושה כלים שונים- פסנתר, אקורדיון 

וגיטרה חשמלית.
והמפיק  המעבד  הגיטריסט,  בהם  נגנים,  הופיעו  הבמה  על  לצדו 
דוד,  בן  אביבה  בהן  ליווי,  זמרות  ושלוש  סלומון,  נתן  המוסיקלי 

חברת להקת "מדרחוב".

לביא, לבד מהיותו אמן מופיע, מביים מחזות זמר, מופעים גדולים 
ולהקות זמר )להקת מגפיים, מדרחוב, להקות צבאיות ועוד(.

גם אנחנו זכינו, ולאחרונה הוקמה במתנ"ס להקת "עולמות", להקת 
ריקוד וזמר חדשה בבימויו ובניהולו של שי לביא. הלהקה מיועדת 

לבני 50+ ועורכת חזרות בימי שלישי בין השעות 10:30 – 12:30. 

בואו  אז  כפר-גנים,  לצעירי  להקה  ב"עולמות"  תקום  בקרוב 
והצטרפו- "כי הדברים הכי פשוטים שבחיים הם החוויה" /שי לביא.

"אהבה בתלת מימד"
חם, שמח ותוסס היה ב"עולמות" במופע 

הקאנטרי-רוק הישראלי "טיפוס אורבני" של 
האמן שי לביא • אילת שדה

שי לביא )במרכז( עם שלום קוטלר, אביבה בן דוד, דרורה קולסקי, 
רותי גיל ויוסי וקס | צילום: זאב שטרן
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שושן ימין 29
פתח תקווה

לעיסויים התקשרו לשרון:לטיפולי אסתטיקה ויופי התקשרו לרחל:

03-9191960 • 050-6791266   050-3220268  
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ציפורניים בנייה וג'ל        מניקור ופדיקור      טיפול בפטרת       טיפולי פנים        הדבקת ריסים     

הסרת שיער בשעווה ולצמיתות         עיצוב וסידור גבות         איפור ערב וקבוע 

עיסויים: עיסוי מפנק, עיסוי רפואי      טיפולים ברפואה משלימה

בהזמנת טיפול פנים 
או טיפול מזותרפיה 

30 דקות עיסוי
חינם!

למביא מודעה זו

חפשו אותנו ב-        ’ידי רחל מרכז טיפולים‘

בס"ד

לאזרחים ותיקיםמבצעים

הוא  ותלמידים  מורים,  הורים,  משולש 
שותפות הכרחית למערכת בית-ספרית 
תקשורת  מחייבת  זו  שותפות  תקינה. 
טובה ודיאלוג מתמיד, תוך קיום יחסי 
בין כל השותפים.  וכבוד הדדי  גומלין 
בית-ספרית  ועדה  הקמנו  כך  לשם 
ואת  ההורים  הנהגת  את  שמשלבת 
צוות בית-הספר. הוועדה הגתה תכנית 
לניהול  משותפת  אחריות  שמטרתה 

דיאלוג במרחב מוגן סביב ערכים.

כחלק מתוכניות הלימוד עוסק בית-הספר בנושא זכויות וזהות- 
"אדם ועולם, אדם לעולם". את תוכנית הלימוד פתחנו באמצעות 
הערכים  על  בדגש  הבית-ספרית  באמנה  שנגעו  שיח  מעגלי 
המשמעותיים. מעגלי השיח, שמהווים חלק ממודל של "בית-ספר 
התלמיד,  לצרכי  הקשבה  אלימות,  הפחתת  מאפשרים  מקשיב", 

המורה וההורה והעלאת תחושת הערך של היחיד.

בתום הפעילות חתמו כל הנוכחים על 
אמנה משותפת שערכיה הם: כן לכבוד, 
היום  את  לאלימות.  ולא  לסובלנות  כן 
בלוני  הפרחת  שכלל  מרגש  טקס  חתם 
שירי  לצלילי  המונית  והרקדה  ערכים 

תקווה ושלום.

נציגי  "אנו  ההורים:  הנהגת  התחייבות 
מתחייבים  'ביאליק'  בית-הספר  הורי 
יחד עם ילדינו ועם הצוות החינוכי לומר 
לאלימות'.  לא  לסובלנות,  'כן  ולהצהיר 
אנו פותחים נושא זה ביום שכולו ערכים של כבוד, שוויון, צדק, 
ערבות הדדית, קבלת האחר, סובלנות והקשבה. שנה זו תעמוד 
אלה  מפגשים  מכך.  המשתמע  כל  על  הדדי  כבוד  של  בסימן 

מהווים אבן דרך לשותפות מקדמת מוגנות".
על  בהתמודדות  אלא  המדף,  על  בהיותם  נמדדים  אינם  "ערכים 

הגשמתם" / מרטין בן-מורה.
 

ביום שלישי 11.11.14 התקיים 
לאומי.  הבין  ההליכה  יום 
בארץ  הצועדים  אלפי  בין 
ובעולם השתתפו גם תלמידי 
ממ"ד כפר גנים והורים רבים 
שצעדו  בית-הספר,  מקהילת 
ברחובות  רבים  קילומטרים 
בפתח  גנים  כפר  שכונת 

תקווה.

התאספו  היום  של  בפתחו 
התלמידים ברחבת בית-הספר 
בשלל  בחולצות  לבושים 
בסלוגן:  מקושטות  גוונים 
גנים  כפר  ממ"ד  "תלמידי 
מהיר  יותר,  גבוה  מכוונים 
לאורך  יותר".  חזק  יותר, 
הציגו  התלמידים  הצעדה 
כרזות ושלטים במטרה להעלות את המורל ולעורר את המודעות 

לשמירה על אורח חיים בריא, תזונה נכונה ופעילות גופנית.

צוות החינוך הגופני - המורה דדי ברגד, המורה מיכל קאופמן, 
הסבירו  דיאמנשטיין  ישראל  והמורה  מושקוביץ  תמר  המורה 

לתלמידים על משמעות היום ועל חשיבות ההליכה ויתרונותיה.

צבעונית  בריאות  לארוחת  התלמידים  התכנסו  הפעילות  בסיום 
וקנחו בשתיית מיץ טבעי סחוט, מעשה ידיהם.

כן לכבוד, כן לסובלנות, לא לאלימות!
בבית-הספר "ביאליק" חותמים על אמנה חברתית ויוצרים אקלים איכותי וערכי באמצעות 

דיאלוגים משותפים בין מורים, הורים ותלמידים
• שולרית קנטר, מנהלת בית-הספר "ביאליק"

הלכו על זה
תלמידי בית-הספר ממ"ד כפר גנים השתתפו בקידום אורח חיים פעיל ובריא ביום ההליכה 

הבין לאומי • ערן חגג
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הוא  קשים.  גירושין  לאחר  שכורה  לדירה  עבר  בדוי(  )שם  גדי 
נכנס לדירה, ללא כל השקעה בנראות שלה, ואיתו רק מיטלטליו 
שנשארו לאחר "חלוקת הרכוש המשותף": מיטה, ספות, שולחן 
אוכל שנדבה בת משפחה, כלי מטבח וצעצועי ילדים. חזרה לדירה 
לאפשר  יכלה  ולא  ביתיות  תחושת  נתנה  לא  יום  בסוף  כזאת 

אגירת כוחות ליום חדש.

את  התחלתי  האישי,  ובעולמו  יומו  בסדר  שהתעניינתי  לאחר 
העבודה עם גדי בהכנת "רשימת מכולת". עברנו חדר חדר ובחנו 
המרחב  להלבשת  טקסטיל  הדירה,  לכל  תאורה  גופי  חסר:  מה 
העירום וריהוט תומך סדר לפני הכל- שידות לצד מיטה, שידת 
לצעצועים  וכוורות  רחצה  לכלי  סלסלה  לבגדים,  מתלה  כניסה, 
הילדים  חדרי  ארגון  חשובים-  היו  ובראשונה  בראש  ולספרים. 

וטיפוח הכניסה לדירה, שנראתה ככניסה למחסן.

עדיין,  הזולות.  ברשתות  בוצעו  והרכישות  צנוע,  היה  התקציב 
ולפי  מראש  שנבחרו  וצבעוניות  קונספט  לפי  פריטים  איסוף 
רשימה ממקדת, סייעו לקבלת מראה הרמוני תוך עמידה בתקציב 

המיועד.

הצבעים שאהובים על גדי, התחביבים והרגלי היומיום שלו, קיבלו 
מקום מכובד בדירה שהפכה לבית שתענוג לרבוץ בו על הספה 
לאכול  ולהתיישב  מקרר  בו  לפתוח  מתיש,  עבודה  יום  לאחר 
ומזמין,  נעים  בחדר  לשינה  הראש  את  להניח  סמוך,  דלפק  על 
לקבל את הילדים לחדרים מלאי עניין וסדר, והכי חשוב- הדירה 
המוזנחת הפכה לבית שמזוהה עם אופי דייריו ושאפשר להרגיש 

אליו שייכות.

קלה  לא  בתקופה  גירושין מתקיים  לאחר  לדירה שכורה  מעבר 
שבה מתבקשים תמיכה, סדר וכן קרקע לצמיחת חיים חדשים. 
שתענוג  לבית  והפיכתה  וזמנית,  שכורה  אם  גם  דירה,  טיפוח 

לשהות בו, מסייעים בהתארגנות, מצמיחים ומשנים חיים. 

מדירת גרוש מוזנחת לבית מטופח ומזמין
גם דירה שכורה, שמתקשרת לארעיות, יכולה להפוך לבית שנותן

תחושת עוגן, ביטחון ושייכות 

ציקי אורון- מעצבת פנים וסטייליסטית
טל: 054-2424976

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

ציקי אורוןציקי סטייל

מקום מרגיע לשינהספה להשתרע

אי מרענן בפשטות
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הגבהה שקופה לא מסתירה את הנוף, הגבהה מזכוכית מחוסמת בגובה 35 ס"מ

054-2475997

 סורגים שקופים לשקט נפשי בחדרים

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

התקינו הגבהת "            " ותהיו רגועים

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

בנוסף

פוחדים להשאיר את הילדים במרפסת???

המקום ליקר לך מכל
המקום המושלם לילד שלכם
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כלכלת המשפחה 

לכסף שמגיע במתנה אנו מתייחסים אחרת מאשר לכסף שהושג 
בעבודה קשה, מרגישים נוח יותר להשתמש בו לטובת פינוקים 
לקניון  ימהרו  הילדים  בזבוזים.  לאווירת  מכניס  והוא  וכיף 
ולחנויות הצעצועים ומבוגרים ימהרו להזמין טיולים וחופשות, 

יצטיידו בגאדג'ט חדש או בביגוד. 
בדרך  מפספסים  המתנה",  "כסף  את  להוציא  נחפזים  כאשר 
את האפשרויות האחרות שעבורן הוא יכול לשמש. כל החלטה 
כלכלית שנקבל בהווה תשפיע על עתידנו, ולכן ככל שנקדים 
נגדיל את הסיכוי לעתיד  לקבל החלטות כלכליות טובות, כך 
טוב יותר. דמי החנוכה נותנים לנו את ההזדמנות להתחיל את 

השינוי ולהעביר אותו הלאה לאנשים שחשובים לנו מכל.

כבו את הטייס האוטומטי
בזבוזים לטובת  בכסף  להשתמש  היא  האוטומטית  נטייתנו 

והנאה. אין כל רע בהנאה מהחיים, אך חשוב להקטין את המחיר 
שמשלמים בטווח הקצר והארוך, לכן עשו בחירה מושכלת וצרו 

סדרי עדיפויות.
 

ה-  חוק  כמו  חוקים  אמצו  האוטומטי?  הטייס  את  מכבים  איך 
החיים  רמת  להעלאת  שהתפנה  מהסכום   30% הקצו   -30:70
תחושו  לא  כך  ובהשקעות.  בחסכונות  ממנו   70% והשקיעו 

תחושות של הפסד וויתור וגם תדאגו לעתידכם.

נס פך שמן
אמצו את סיפור נס פך שמן, שהיה אמור להספיק ליום אחד 
יכול  מאתנו  אחד  כל  שלמים.  ימים  לשמונה  והספיק  בלבד 
התנהלות  באמצעות  שלו  בתקציב  פרטי  שמן  פך  נס  לחולל 

כלכלית נכונה ומכוונות לצבירת נכסים. 

על-ידי תקצוב נכון של הכסף ויצירת הכנסה נוספת ניתן לחולל 
למשפחה  ולאפשר  החיים  וברמת  המשפחתי  בתקציב  ניסים 

ליהנות מביטחון כלכלי.
 

חג אורים שמח!

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

דמי חנוכה, לא לילדים בלבד
חנוכה הוא אחד החגים האהובים ביותר על ילדים, כ-70% מהם יקבלו דמי חנוכה בשווי של כ- 150 ₪.  

אבל לא רק הילדים, לקראת סוף השנה גם מבוגרים רבים יקבלו "דמי חנוכה" מדיבידנדים או מבונוסים. 
רגע לפני שתרוצו לבזבז - עצרו רגע וקראו

מאור מוזס

זהב ויהלומים 

שיבוץ יהלומים ואבני חן

חידוש תכשיטים

כל סוגי התיקונים

אחריות על כל התכשיטים

עיצוב ויצור תכשיטים
לפי הזמנה אישית

מעל 20 שנות וותק
03-6706336
קניון גנים, רחוב  העצמאות 65, פ“ת קומת קרקע

*בתוקף עד ה-30.11.14 *בכפוף לתקנון. *עד גמר המלאי.על כל תכשיטי היהלומים50% הנחה

בחנוכה הקרוב תקיים ועדת תרבות של כפר גנים
תחרות לביבות בין תושבי השכונה. 

צוות שופטים יגיע לעשר משפחות נבחרות,
והציון ללביבות יינתן לפי קריטריוני שיפוט שיצוינו מראש.

 ,(kfarganim.co.il) כל המשפחות המתחרות תצטרכנה להירשם באתר השכונה
כשבמקביל יעלה האירוע בפייסבוק. 

כל משפחה תצטרך לנמק מדוע כדאי לצוות השופטים להגיע אליה
ותכתוב סיפור קצרצר על נס מיוחד שקרה להם. 

עשר המשפחות שיזכו במספר הלייקים הגבוה ביותר 
ובציון הגבוה ביותר על-ידי צוות השופטים, יעלו לגמר. 

במהלך ימי החנוכה, יגיע צוות השופטים לבתי עשר המשפחות שעלו לגמר, 
יטעם את הלביבות וישפוט לפי קריטריונים כמו: טעם, מראה, מקוריות וצורת הגשה. 

מהו נס החנוכה שלכם?

שלושת הזוכים במקומות הראשונים
יזכו בפרסים מפנקים!

אנחנו מחכים לכם
שלום עטר, יו"ר ועדת תרבות כפר גנים ג

אנחנו מחכים לכם
שלום עטר, יו"ר ועדת תרבות כפר גנים ג

מי יזכה בתחרות הלביבות של כפר גנים?
מי יזכה בתחרות הלביבות של כפר גנים?
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ילדים  של  נחלתם  האורתודונטי  הטיפול  נחשב  רבות  שנים  במשך 
זאת  ובכלל  לאסתטיקה,  שניתן  הדגש  עם  היום  אך  ומתבגרים, 
יישור שיניים. חלק  יותר  למראה השיניים, עוברים מטופלים רבים 
מטיפול  רבות  פעמים  שנרתעו  מהמבוגרים,  ורבים  מהמתבגרים 
פתרון  מוצא  לעין,  בולטים  מכשירים  בהרכבת  שכרוך  אורתודונטי 
אסתטי ביישור שיניים בלתי נראה. יישור שיניים שקוף מיועד לאלה 
שאינם מוכנים להתפשר על אסתטיקה גם במהלך הטיפול. שיטה זו 
באה במקום השיטה הנפוצה והמקובלת של הדבקת "גשר" )סמכים 

וטבעות אורתודונטיות( על המשטחים החיצוניים של השיניים. 
 

יישור שיניים באמצעות קשתיות נשלפות
חידוש פורץ דרך ביישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות מאפשר 
יישור  נהוג.  למה שהיה  יחסית  יותר  ויעיל  קל  נראה,  בלתי  טיפול 
השיניים מתבצע באמצעות סדרה של מכשירים )קשתיות(, שעשויים 
מפלסטיק קשיח ושקוף ואינם נראים לעין. כל קשתית מורכבת בפה 
למשך כשבועיים לאורך כל שעות היממה, חוץ מזמן האכילה וזמן 
ניקיון השיניים, ומזיזה את השיניים באופן הדרגתי. בהמשך נמסרת 
קשתית מתקדמת יותר וכך עד לקשתית שמסיימת את הטיפול. רצף 

תזוזות השיניים של סך הקשתיות מביא לתוצאה הרצויה. 
אינביזליין  חברת  של  ביותר  הידועות  השקופות  הקשתיות  לצד 
אחרות.  חברות  של  יעילות  קשתיות  גם  קיימות   )INVISALIGN(
השימוש בטכנולוגיית מחשוב תלת ממדית ובאמצעי ייצור מדויקים 
מאפשרים את קבלת תוצאת הטיפול האידאלית לתיקון ליקוי הסגר. 

יתרונות השיטה: אסתטיקה:  הקשתיות השקופות מאפשרות יישור 
מטבעות  להבדיל  היגיינה:  יידע.  אחד  שאף  מבלי  שקוף  שיניים 
וכך  הקשתיות  ללא  ולשתות  לאכול  ניתן  אורתודונטים,  ומחוטים 

נוחות:   יותר.  קלים  דנטלי  בחוט  וניקוי  שיניים  צחצוח  מתאפשרים 
אין שימוש בסמכים ובחוטים מתכתיים שיכולים לגרום לגירוי בפה. 

דיוק: זוהי טכנולוגיה חדשנית שמאפשרת תוצאה מדוייקת מאד.

זה שקוף!
יישור שיניים באמצעות פלטות שקופות

מרפאת רמת גן: הרב לוין 9, טל.03-6778859  
מרפאת ראש העין: משה דיין 4, טל. 03-9012012

ד"ר עיני שמואל
< בוגר הפקולטה לרפואת שיניים בהדסה ירושלים )בהצטיינות( משנת 1983. 
< בוגר תוכנית ההתמחות בהדסה ירושלים ובעל תואר מוסמך במדעי רפואת  

  השיניים )בהצטיינות( משנת 1994. 
< יו"ר האגודה האורתודונטית בישראל.

< יו"ר ועדת הבחינות באורתודונטיה בוועדה המקצועית של המועצה המדעית. 
< מנהל מחלקת ההתמחות ליישור שיניים בבית-החולים רמב"ם בחיפה. 

< מנהל מרפאות אורתודונטיות ליישור שיניים לילדים ולמבוגרים ברמת גן 
   ובראש העין.

מרפאת מומחים ויישור שיניים

מנחילים  אנו  ב"הדר"  חיים.  אורח  היא  ב"הדר"  ההתנדבות 
ומטפחים את ערכי ההתנדבות, האכפתיות והמעורבות החברתית 
הן בבית-הספר והן בקהילה ומעודדים להעצמה אישית ולמצוינות 

אנושית. 

מתנדבים  "עולמות",  מתנ"ס  מסניף  בחינוך,  של"מ  מתנדבי 
ומסייעים לתלמידי בית-הספר במהלך השנה, כאשר על הצלחת 
וגב'  הפרויקט אמונות מיכל פיק, אחראית על "של"מ בחינוך" 

חיה פרינץ מרכזת הפרויקט. 
בית- שערי  את  פותחת  ליצקי,  יפעת  גב'  בית-הספר,  מנהלת 
הספר למתנדבים באהבה רבה,  ומאמינה שההתנדבות מפתחת 
את תחושת המסוגלות של התלמידים ומטפחת אזרחים אכפתיים, 

פעילים ומתנדבים בקהילה.

צוות בית-ספר בחר להודות למתנדבי של"מ בחינוך על פעילותם 
כיבוד  פנים,  קבלת  כלל  הערב  ייחודי.  הוקרה  בערב  הברוכה 
וברכות, כשגולת הכותרת הייתה סדנה חווייתית לסידור פרחים 
בהנחיית המתנדבת יהודית גרנות. כל משתתף הכין סידור פרחים 

מדהים ביופיו וקיבל טיפים לגבי שילוב צבעים ושזירת פרחים.

מתנדבי של"מ ציינו ש"הדר" הוא בית שני עבורם ושהתנדבותם 
הלב,  מכל  השקעה  תוך  ובאכפתיות  במסירות  באהבה,  נעשית 
כאשר הם פועלים לפי המסר של- שותפות, עשייה, אנושיות ונתינה. 
אנרגיות  עם  הביתה  "חזרנו  המתנדבים:  ציינו  האירוע  בתום 

חדשות לעוד שנה של עשייה, תרומה והתנדבות".

יישר כוח לכל העוסקים במלאכה!

ערב של"מ של הצדעה והוקרה ב"הדר"
ערב מרגש ומעורר כבוד נערך בבית-הספר "הדר" כהוקרה וכהערכה למתנדבי של"מ בחינוך 

• ורד גולדברג, סגנית מנהלת בית-הספר "הדר"

בית הספר "הדר" מודה למתנדבי של"מ | צילום באדיבות ביה"ס הדר
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קופון מבצע

*יום ו' בלבד
₪*בקנייה מעל 100 

עוגת שמרים
*מתנה

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

הטבה לקוראי עיתון כפר גנים

*הטבה חד פעמית עם הצגת שובר זה *למימוש בחודש דצמבר

ליין קונטרול
קרם עיניים
מתנה

אקסטרה
 c סרום

של חוה זינגבוים

קבליקני

מתנדבים בלב של"מ
בתנועת של"מ, שירות לאומי למבוגר, חגגו את שבוע ההתנדבות

• אורנה ביאל, רכזת סניף של"מ במתנ"ס "עולמות"

מתנדבי של"מ במתנ"ס "עולמות" חגגו את שבוע ההתנדבות במופע 
מרשים של יורם טהר לב ויהודה סעדו ובשלל הרצאות מרתקות.

שפועלים  מתנדבים   130 כ-  של  ענפה  פעילות  קיימת  במתנ"ס 
במהלך השנה בגני הילדים, בבתי-הספר, באולפן לעולים חדשים, 
עם נכי צה"ל, במועדון לנפגעי אירוע מוחי שפועל במתנ"ס ועוד.

את שיאו של שבוע ההתנדבות ציינו המתנדבים בצעדה ממתנ"ס 
כפר  ועד  חברי  להם  המתינו  שם  גנים,  קניון  לעבר  "עולמות" 
גנים, בראשם יו"ר הוועד, צדוק בן משה. ביוזמה נפלאה של מירי 

סגנית  סלמן, 
בית- מנהלת 
"הדר",  הספר 

צעדו לקניון גם תלמידי כיתה ו מ"הדר" שהגישו פרח וברכה לכל 
מתנדב. נאמרו דברי ברכה ותודה.

בשנה זו מתוכננים שיתופי פעולה רבים עם בתי-הספר "הדר" 
בין  המיוחד  הקשר  מתהדק  כך  למתנ"ס.  שסמוכים  ו"ביאליק", 

המתנדבים הצעירים לבוגרים.
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איך התחלת בשינוי? 
לעצמי.  שאימצתי  מהתירוצים  בפרידה  החל  "השינוי 
שאלתי את עצמי - איך זה שכל החיים אני עושה דיאטות 
ונשארת שמנה? בהיריון השלישי שקלתי מעל 100 קילוגרם! 
חודשיים לאחר הלידה, כששקלתי 80 קילוגרם והרגשתי טוב 
עם עצמי, ישבתי לפגישת עבודה עם קולגה לקראת הצגה 
חדשה, והוא שאל בנוגע למשקל. הצבעתי על אישה שמנה 
שעמדה לידינו, שחשבתי שלעומתה אני דוגמנית, ושאלתי 
אותו איך אני ביחס אליה. הוא ענה לי: 'היא פס בחולצה 
שלך'. הרגע המכאיב הזה היה עבורי אירוע מכונן, הבנתי 
בחרתי  באמת.  נראית  אני  איך  מושג  של  שמץ  לי  שאין 
בפני  הודיתי  אליה,  להתמודד עם האמת במקום להתכחש 
עצמי שלא טוב לי, שקשה לי לקשור שרוכים, שמפריע לי 
שאני מתעייפת מהר ושהישבן שלי מאחוריי, גם אם אני לא 
בדרך  הראשון  השלב  עבורי  היה  בכך  להכיר  אותו.  רואה 
שינוי,  שעשיתי  חשבתי  במשקל  כשירדתי  בעבר,  לשינוי. 
אבל זה היה חד פעמי ולתקופה קצרה. הפעם הרגשתי שאני 
צריכה שינוי עמוק ומקיף לכל החיים. לשנות את כל אורח 

החיים".

איך באמת את שומרת על המשקל?
"ריצה בים, אימוני כושר בדגש על סיבולת לב ריאה, אוכל 
היו  שנים  שבע  לפני  אם  למשפחה.  בריאה  ותזונה  בריא 
מתה  הייתי  יומי,  משגרת  חלק  יהיה  שספורט  לי  אומרים 
מצחוק והולכת לאכול משהו. צריך להתחיל בקטן. לא מיד 
בתחילה  בשכונה,  בהליכות  התחלתי  קילומטרים.  רצתי 
לפעם  ואז מפעם  דקות פעם בשבוע   20 הליכה קצרה של 
הגדלתי את הסיבוב, עד שיום אחד התחלתי לרוץ. הפכתי 
ולא רק  חיים,  ויתרתי על הספונטניות כדרך  זאת להרגל. 
ניהול  תכנון,  בעזרת  השינוי  את  להפנים  ולמדתי  בתזונה, 
בעבודה-  משקיעה  שאני  כמו  כך,  תרגול.  ובעיקר  עצמי 
מתרגלת, לומדת טקסטים וכוריאוגרפיה חדשה, עד שאורח 
נדרשו  ממני,  נפרד  בלתי  חלק  להיות  הפך  החדש  החיים 
לא  לי  עוזרים  האלה  והכלים  והתמדה.  תכנון  לימוד  ממני 
רק לשמור על המשקל, אלא גם לחיות חיים בריאים יותר".

אורח חיים בריא מאוד טרנדי היום.
בריא;  חיים  אורח  על  מדברים  כולם  האחרונות  "בשנים 
מסעדות מכניסות תפריטי בריאות, קופות חולים מעודדות 
אותנו להיות בריאים, ויצרני המזון מייצרים עבורנו מוצרים 
וליחסי  בגישה  לשינוי  הכבוד  כל  עם  אבל  יותר.  בריאים 
אחרים  דברים  כמו  מהראש,  מתחיל  חיים  אורח  הציבור, 

בחיים - אורח חיים בריא הוא בחירה שמחייבת שינוי".

מה זה בשבילך "אורח חיים בריא"?
נפשי.  ומצב  גופנית  פעילות  מאוזנת,  תזונה  בין  "שילוב 
לנהל את החיים ולא להתנהל, לחיות בעוצמה מתוך תחושה 
הדברים.  של  המחוללת  אני  לקרות.  לדברים  גורמת  שאני 
חלק מהתהליך שעוברים אנשים בסדנאות שלי זה שההפך 
שום  על  לוותר  צריך  לא  הנכון.  הוא  אליו  שהורגלו  ממה 
יותר  אותו  ולעשות  טוב  לך  עושה  מה  לאתר  אלא  דבר, 
מה  למודעות  עוברים  לאכול,  לא  וכמה  מה  זמן. ממודעות 
כן לאכול. אם כרגע את חושבת שהאושר המיידי טמון בזה 
שהוא  תביני  סדנה  שתעברי  אחרי  אז  שוקולד,  שתאכלי 
אותך  מקדם  מה  עצמך  את  אחרים. תשאלי  בדברים  טמון 
יותר למטרה. פעם חשבת שהאור נמצא בנורה של המקרר, 
אבל עכשיו את מבינה שהאור נמצא בכל-כך הרבה דברים 

בחיים, ורובם תלוי בך".

מה מיוחד בתוכנית "כל אחד יכול" לעומת דיאטות אחרות?
"לא קיים כרגע שום מוצר דומה בשוק, שכן זו לא דיאטה, 
מדובר  במשקל.  לירידה  גם  שמוביל  שינוי  תהליך  זהו 
בתהליך של חודש ימים, שבו אני גורמת לאנשים להעצים 
ובעיקר  הדרך,  את  להם  להראות  כדי  אני שם  עצמם.  את 
מלווה  בריאות  של  חגיגה  הוא  מפגש  כל  בה.  ללכת  כיצד 
של  סוג  כל  מנסה  עצמי  את  זוכרת  אני  ובאוכל.  במוזיקה 
לפרקי  ביחד  מעמד  החזקנו  ואני  הדיאטות  אבל  דיאטה, 
זמן קצרים בלבד. במסגרות אחרות אמרו לי, שאם אפסיק 
יגלו  שאנשים  רוצה  אני  במשקל.  אעלה  למפגשים  לבוא 
שהם בעלי השליטה. במשך ארבעה עשורים עליתי וירדתי 
רציתי  עצמי  את  זוכרת  שאני  מאז  קילוגרמים.  עשרות 
להיות רזה. לאחר השינוי שעברתי אני שומרת על המשקל 
שלי שמשלב  החיים  אורח  שינוי  בעקבות  וזאת  באדיקות, 
לשאול  אותי  ומעודד  ספורטיבית,  פעילות  בריאה,  תזונה 
ומגיעה  משתפרת  מתקדמת,  אני  איך  הזמן  כל  עצמי  את 
למקומות טובים יותר. כשמצליחים לרדת במשקל, מצליחים 
באמת  אני  בזוגיות.  בחברה,  בעסק,  אחרים-  בדברים  גם 

מאמינה שכל אחד יכול".

את  כאשר  זה,  בתחום  להתמקד  לרעיון  הגעת  איך 
בשיא קריירה מצליחה ככוכבת ילדים?

בי. אנשים לא  "יותר מזה שאני בחרתי בתחום, הוא בחר 
ומה הסוד שלי  לרזות,  הפסיקו לשאול אותי איך הצלחתי 
לעזור  מצליחה  שאני  וגיליתי  זמן,  לאורך  זה  על  לשמור 
להם. במהלך התהליך שעברתי, הבנתי שתמיכה היא בסיס 
מי  בכל  ולתמוך  לעזור  לספר,  רוצה  ואני  להצלחה,  חיובי 
שרוצה לעשות את השינוי בחייו. אני לא דיאטנית. למדתי 
על בשרי, אספתי, בדקתי, ניסיתי, ראיתי מה עובד בשבילי 
למדתי  לאחרים.  גם  זה  את  להעביר  רוצה  שאני  והחלטתי 
זאת באופן מקצועי ואני בוגרת מכללת NCS ללימודי אימון 

ואימון לתזונה". 

מהי העצה הטובה ביותר שאת יכולה לתת למי שרוצה 
לעשות שינוי?

"להיות ממוקד ולא ללכת על דברים כלליים. גם אם אתה 
אומר שאתה רוצה להרגיש יותר טוב, אתה צריך להתמקד 
במה בדיוק ייתן לך הרגשה שהשגת את זה. אחד הגילויים 
שלי היה שאנשים לא יודעים מה הם רוצים. אני עוזרת להם 
להבין מה באמת הם רוצים. אחר-כך, בהשגת המטרה אין לא 

מזל ולא קארמה, אלא היגיון, תרגול ועבודה".
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ממנה  מתאימה  פרזנטורית  אין  היום,  עליה  כשמסתכלים 
יופי, גוף חטוב,  ל"אורח חיים בריא". היא מלאת חיוניות, 
היא  מכל  יותר  אבל  טפו-טפו.  וחיוביות.  בריאות  מקרינה 

מעוררת השראה לכך ששינוי מתחיל בראש. 
אחרי קריירה עשירה בעולם הבידור, מיכל צפיר, שחקנית, 
צפיר  יואב  והבמאי  למפיק  נשואה  ילדים,  וכוכבת  זמרת 
)בנו של טוביה צפיר( ואם לשלוש בנות )מיה, שירה וגילי( 
הפכה למנטורית לחיים בריאים. מי שסבלה מעודף משקל 
"כל  בשם  עסק  היום  מובילה  כושלות,  דיאטות  ומאינסוף 
לחיים בריאים  היא מניעה אנשים  יכול", שבמסגרתו  אחד 
גם  ועכשיו  רדיו  תוכנית  בלוגים,  סדנאות,  הרצאות,  דרך 

בספר. 
במתכונים,  בהומור,  מתובל  אופטימי,  ספר  הוא  ספרה 
חיים  לחיות  המטרה-  להשגת  מעשיים  ובכלים  בטיפים 

בריאים ומאוזנים יותר. 

צפיר עשתה דרך ארוכה שאותה החלה כילדה מוכשרת על 
במות וכחיילת בלהקת פיקוד צפון, משם המשיכה בלהקת 

בית- את  בהצטיינות  סיימה  "מנגו",  הישראלית  הפופ 
הספר למשחק "בית צבי", הפכה לכוכבת ילדים, השתתפה 
ובהצגות  זמר  במחזות  כיכבה  ילדים,  קלטות  בעשרות 
ילדים, דיבבה סדרות וסרטים, הגישה תוכניות בערוץ הופ! 

והופיעה ב"מותק של פסטיבל". 
למרות הצלחתה הרבה, התמודדה צפיר, כל העת, עם תסכול 
עקב עודף משקל ודיאטות כושלות. היא מספרת שהתקבלה 
ללהקה צבאית בזכות הכישרון, אך זכתה לרמזים עבים על 
גזרתה. כך גם בלהקת "מנגו", שבה הייתה הצלע החמודה 
והשמנמונת. "כישוריי כזמרת וההנאה שלי מתהליך היצירה 
לא שינו את העובדה, שבאותו רגע כל מה שרציתי זה להיות 
במהלך  כולם.  ועל  הגנטיקה  על  עצמי,  על  כעסתי  רזה! 
התביישתי  אני  אוכל,  להפסקת  יצאו  כשכולם  הצילומים, 
את  לי  שיסתיר  בגד  למצוא  צריך  היה  כשהבמאי  לאכול. 
הייתי  קצר,  ללבוש  רצו  ללהקה  שחברותיי  בזמן  הטוסיק, 

חוזרת הביתה חנוקה מדמעות ומתנחמת באוכל".
אמתי,  שינוי  לעשות  החליטה  השלישית  הבת  לידת  לאחר 

עמוק והצליחה. היום היא נראית טוב מאי פעם.

• שירן רובינשטיין

"ילדותי עוברת עליי בפתח-תקווה כילדה שמנה עם לחיים עגולות שמתוכן מבצבץ לו אף. אני 
הבת השלישית מבין ארבעה אחים. אחיי הגדולים גבוהים ורזים, ואני שמנה...

תוכנית הטלוויזיה האהובה עלינו כילדים היא 'החבובות', ואני 'זוכה' לכינוי 'מיס פיגי'", כך פותחת 
מיכל צפיר את ספרה "כל אחד יכול )לחיות חיים בריאים יותר("

אמנית
הבריאיםהחיים 

 המשך בעמוד הבא <
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ותובעני.  חיים עמוס  יש אורח  ליואב, בעלך,  וגם  לך  גם 
איך מתאפשר אורח חיים בריא בלחץ כזה? איך מוצאים 

זמן למשפחה ולזוגיות?
"זה מתאפשר בזכות ניהול זמן נכון וקביעת סדרי עדיפויות. אם 
אנו רוצים לאכול ביחד בשבע בערב, אז אנחנו קובעים מראש. 
מנסים לעשות את הכי טוב שאפשר בנסיבות הקיימות ותמיד 

אפשר להשתפר".

אתם מכניסים עבודה הביתה?
"אין הפרדה, כי מה שאני מתעסקת בו זה החיים. יואב הוא שותף 
וגם הבנות. הן יכולות להתלוות אליי לעבודה, לצילומים, לסדנאות. 

כשאתה אוהב משהו, אז אתה לא רוצה שיהיה נפרד מחייך". 

מציעה  את  איך  לחייך?  נפשי  רוגע  מכניסה  את  איך 
לאנשים להכניס שלווה?

נכון  דברים  מנהל  שאתה  ברגע  לחיים.  מכניסים  לא  "שלווה 
נובע מזה שאתה לא מספיק, שאתה  אז היא קיימת. אי שקט 
במרדף. שלווה היא לא צעד אלא תוצאה. אם במהלך יום עבודה 
כשאת  מרגיע.  אפקט  לזה  יהיה  לים,  אגיע  אני  שבסופו  אדע 
רק  לכך שזו  מודעת  היי  ומכניסה את עצמך לסרטים,  דואגת 
מחשבה ולא המציאות, ונסי לחשוב מחשבה אחרת. זו מיומנות. 
כך אני מסבירה בסדנאות שלי; המקום שאנחנו נמצאים בו היום 
הוא תוצאה של המחשבות שלנו ולא בהכרח של הגנטיקה, וזו 

בשורה שמביאה איתה תקווה, כי זה ניתן לשינוי ולשליטה".

של  הנושא  סביב  סובב  היום  שלך  מהקריירה  חלק  איזה 
אורח חיים בריא?

"90% מהזמן שלי, גם עם הילדים, הם בתחום אורח חיים בריא. 
אני  שכתבתי,  הספר  את  יש  וסדנאות,  הרצאות  מעבירה  אני 
מעבירה ליווי אישי, יש לי מוצרים בפיתוח לילדים, ואת 'סוד 
בנושא  תכנים  מלאת  תכנית  הופ!  בערוץ  מיכל'-  של  הקצב 
חיים בריאים, כשהסיסמה בה היא- 'אלוף מי שמזיז את הגוף'. 
הילדים מקבלים מסר שצריך לגרום לדברים להיעשות, לפנות 

זמן לספורט וכדומה.
מביאה  אני  הבריאים.  החיים  כאמנית  עצמי  את  מגדירה  אני 
ההרצאה  נגיש.  הכי  באופן  לאנשים  הבריא  החיים  אורח  את 
שלי, למשל, היא סוג של מופע; יש מצגת ואני שרה ורוקדת, 
כי בריאות זה לחגוג את החיים. יש שאומרים 'חיים פעם אחת' 

ואני אומרת- 'חיים כל יום, מתים פעם אחת'".

יש חלום שלא הגשמת?
"כל הזמן אני חולמת ומשתדלת שדברים יקרו. במידה מסוימת 
כל מה שקורה עכשיו בתוכנית 'כל אחד יכול' זה חלום וחזון 
אישי. כל מי שהצליח לחיות חיים בריאים יותר בזכות התוכנית, 

שחש מסופק יותר - בשבילי זה כיף אדיר". 

מה מרגש אותך?
ויש  בבוקר  קמה  כשאני  אותי;  מרגש  עושה  שאני  מה  "כל 
קוראת  כשאני  בפייסבוק,  עוקבים  אלף  מחמישים  למעלה  לי 
כשמישהי  לאנשים,  עוזרת  כשאני  ומודות,  אוהדות  תגובות 
זה  דיכאון,  אומרת, שבזכותי היא קמה בבוקר לאחר שחוותה 
מרגש מאוד. בשבוע הבא מסריטים סרטון: 'אנשים שעשו שינוי 
עם מיכל'. אני ערב נסיעה לסבב הרצאות והופעות בארה"ב. 
הדרך שאני הולכת בה מרגשת אותי. הזוגיות שלי מרגשת אותי 
וגם הבנות שלי מרגשות אותי. אני מסתכלת  מדהימות הן, ואיך 

הן לגמרי שגרירות של אורח חיים בריא".

איזו אימא את? 
"אני מאמינה שמשפחה מאושרת מתחילה מאימא שדואגת 
גם לעצמה ומגשימה את עצמה. אימי הייתה אישה חכמה, 
אוהבת ורגישה ותמיד גרמה לי להרגיש טוב עם עצמי, ואני 
היא לא מספיק  בינינו, אבל  דמיון שימצאו  כל  שמחה על 

דאגה לעצמה. אני דואגת לזמן איכות עם הילדות, אני אימא 
שדואגת ונמצאת שם בשבילן, מערבת ומשתפת אותן. אני 
יודעת שאני מעצימה את הילדות, בכך שהן שותפות שלי 
וזה נהדר שילד  זו הרגשה נהדרת להגיע להישגים,  לדרך. 
גם  רעיה,  גם  אימא,  גם  אני  בהישג.  חלק  לו  שיש  יודע 
אחות, גם זמרת ועוד... הדברים משולבים יחד, ולנהל את 

זה זו אומנות".

ומה את אוהבת לעשות בזמנך הפנוי?
"מזמן לא השתמשתי במונח הזה, זמן פנוי... אני עושה כל 
יום, כל היום, את מה שאני אוהבת ולא מחכה לפנות זמן. 
אני אוהבת את העבודה שלי, את אורח החיים הבריא- ובזה 

טמונים האושר והשמחה שלי".

את מרבה לחייך.
"החיוך זה חלק ממני. אני אדם שמתבונן על החיים מנקודת 
אני  אבל  נאיבית,  שאני  שיגידו  יש  חיובית.  מאוד  מבט 
יוצאת מנקודת הנחה שהאדם טוב מיסודו. החיוך נותן לי 

ולסובבים אותי להרגיש יותר טוב".

השורשים מפתח-תקווה.
"כן. גדלתי ברחוב קרול, למדתי בבתי-הספר היסודיים 'נצח 
שלי  הבת  העם'.  'אחד  ותיכון  ובחטיבה  ו'שיפר'  ישראל' 
חוגגת בדיוק היום יום הולדת 16, אני בגיל 16 עשיתי טיול 
חבר  )לשעבר  חודרוב  ואבנר  עתיד'  הווה  'עבר  להקת  עם 
'משינה'- ש.ר.( קנה לי פרחים בשאנז אליזה. אני זוכרת את 
התקופה המרגשת של הלהקה עם אדי מוכתר, עוזי חיטמן 
והחברים. הופעתי גם ב"עיר בכותרות" יחד עם מירי נבו )אז 
טננבוים ש.ר.( ולימים חברנו יחד ב'מנגו'. עד היום אנחנו 
חברות טובות. כמו-כן, הופעתי ב"רוק מסביב לשעון" עם 
בפתח-תקווה  גרים  עדיין  ואחי  שלי  אבא  דואניאס.  רובי 
ואני מגיעה לבקר בה. יש לי חיבה מיוחדת לעיר וזיכרונות 

טובים ממנה".

"לרוב, כשחושבים על טיפים לאורח חיים בריא, 
מיד חושבים על תזונה ותנועה. לי חשוב לשלב 
בנוסף גם טיפים לתזונת הנפש. נדהמתי לגלות 
דווקא  נמצא  הכי חשוב לאמן  שהשריר שאותו 
את  לי  שמראה  השריר  זה  במחשבה,  בראש, 

הדרך ומביא אותי אל היעד -

בידיעה  לדרך  צאו  בעצמכם,  האמינו 
שאתם יכולים!

הבינו שלעשות אחרת דורש זמן ומחשבה, 
השקיעו זמן ומחשבה.

בחרו בשינויים קטנים ותרגלו לאורך זמן. 
פעם ביום החליפו ממתק בפרי, כוס מיץ 

בכוס מים.

ואל  הקפידו על אכילה בישיבה ובצלחת, 
תאכלו ״על הדרך״.

את  שאלו  אוכלים  שאתם  פעם  בכל 
עצמכם איזו ארוחה זו? ואם זו לא ארוחה, 

אז מה זה?

על  עדיף  דבר  כל  לחייכם,  תנועה  הכניסו 
שום דבר, גם עשר דקות נחשבות.

הזיזו  אתכם,  שמעניין  חדש  משהו  למדו 
נוספים  לדברים  מאוכל  הפוקוס  את 

בחיים.

התנדבו.  תרמו,  לאחרים,  מעצמכם  תנו 
הדרך הכי טובה להכניס משמעות לחיים 

היא להיות משמעותי עבור מישהו אחר.

שגורם  משהו  עשו  בשבוע  פעם  לפחות 
חיבוק  גם  באוכל.  קשור  ואינו  הנאה  לכם 

ונשיקה נחשבים ): 

העבר  טעויות  על  לעצמכם  סלחו 
שתעשו  מה  רק  הזה.  ברגע  והתמקדו 

מהיום יקבע מה יהיה מחר".

הטיפים של מיכל

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

נלקח מתוך דף הפייסבוק של מיכל-

לינדה 
"מיכל אני אוהבת אותך. מהיום שהשתתפתי בתכנית "כל אחד יכול", הקניות שלי הפכו לקניות איכותיות, 

העגלה אוורירית, וכל מוצר שאני מניחה בעגלה נבחר בקפידה..."

לאה
"סדנה מומלצת לכל מי שרוצה לחיות בריא, ולא מדובר רק על ירידה במשקל, אלא על שינוי של כל אורח 

החיים..."

שירה
 "מיכל יקרה ואהובה! התחושה של הגשמה עצמית היא תחושה שאין שנייה לה!...

מאז הסדנה אני מבינה מה זה לחיות- זה להתעורר אחרי הרבה שנים ולהבין שכל יום הוא מתנה, גם אם הוא 
שגרתי. להודות כל יום על הדברים הכי קטנים ומובנים מאליהם. זה להיות שמחה ולאהוב... 

מאמינה בדרך שלך, בשיטה שלך ובתכנית שלך וגאה להיות שגרירה שלה. זו המתנה שאת הענקת לי השנה".
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פותחים בספרים
בגן סיקסק פתחו את ספריית הגן

בפעילות חוויתית

בגן טרום-טרום חובה סיקסק, שבמתחם יד הבנים, חגגו הילדים 
את פתיחת ספריית הגן בטקס מרגש ובפעילות חוויתית בנוכחות 

הוריהם. 
"האריה  תות-  תיאטרון  בהצגת  הילדים  צפו  הפעילות  במהלך 

שאהב תות", ולאחר מכן בצעו עבודות יצירה בהשראת ההצגה.
את  בגן  הציגו  הוריהם,  בעזרת  סיפורים  בבית  שחברו  הילדים, 
ספר  תיק  מתנה-  ההורים  מוועד  לקבל  וזכו  האישיים  ספריהם 

לכל ילד. 

הפעילות הייתה חינוכית ומהנה.
תודה לגננת אנה מלצר, לסייעת נאוה ביטון ולוועד הורי הגן.

צילום: אלעד גומל, אבא של הילה

"רואים ירוק- רואים רחוק"
ברכות לחטיבת "בן גוריון" שהוסמכה

כחטיבה ירוקה

"אדום- עצור!
יום זהירות בדרכים נערך בצהרון 

בית-הספר "דבורה עומר"

שנערכה  בוועדה  ירוקה  כחטיבה  הוסמכה  גוריון"  "בן  חטיבת 
מטעם המשרד להגנת הסביבה ביום חמישי 20/11/14. 

יישר כח למנהלת החטיבה-ברוריה גרשטיין, לצוות המוביל: מלכי 
רבינוביץ- סגנית מנהלת, דורית אבין-מחנכת הכיתה התקשורתית, 
ולהורים  הירוקה"  "ההנהגה  ,לתלמידי  והמנהלה  המורים  לצוות 

השותפים בוועדה הירוקה ובראשם רחל בולשטיין.
בהפרדת  הפעולה  שיתוף  על  תודה  גנים  כפר  שכונת  לתושבי 

פסולת.
אצלנו שומרים על הסביבה :(

ילדי צהרון בית-הספר "דבורה עומר", תלמידי כיתות א, ציינו את 
סיום חודש זהירות בדרכים בטקס חגיגי ומושקע.

בשירה,  מדהימות,  בתלבושות  ההורים  בפני  הופיעו  הילדים 
בריקוד ובדיקלומים.

"היי, עצור, תפתח את העיניים, אל תהיה גיבור, תרד מהשוליים 
ותמיד תזכור, אני לבית-הספר ממהר!"

חטיבת בן גוריון | צילום: באדיבות חטיבת בן גוריון

ביה"ס דבורה עומר
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בר/ת מצווה בר/ת מצווה 
מבצע!

צלם מגנטים ללא הגבלה, 
אלבום תמונות דיגיטלי, 
דיסק תמונות למצגת 

ארוחה בשרית או חלבית
עשירה

 רחבת משחקים,
מערכת הגברה ותאורה מקצועית,

 די גי', 5 מסכים להקרנת מצגות וקליפים
כניסה מיוחדת על גבי אופנוע,  

שטיח אדום וזיקוקים, בתוך לב ענק,
שיר מוקלט באולפן 

רשת בלונים, בר מתוקים, 
חטיפים ושתיה ללא הגבלה,  מפל שוקולד,

מכונת ברד ופופקורן, מכונת גזוז

עוגת יום הולדת 
מסיבת שלג, בועות ועשן  

89 ₪ למנהמבצע בריתותמבצע ימי הולדת הכל כלול  1800 ₪ כולל מע"מ
www. h o l l y p a r t y . c o . i l

 מתנה! צלם תמונות + וידאו
 קופון הטבה למציג מודעה זו
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⋅ מקום לעד 150 מבוגרים ⋅ חניה חופשית והסעות

חפשו אותנו ב-       

טלפנו: 03-6006710
הסיבים מול מספר 49, פ"ת ולהגעה ב-       הקלידו 'הוליווד קלאב'

חינוך

אנו, הורי וילדי הגנים בכפר גנים ג, רוצים להביע את תודתנו הרבה ואת הערכתנו 
לעיתון כפר גנים ובמיוחד ל"רימקס עוצמה", ל"תווך המושבה" ול"אדורם גידור ופיתוח"

על תרומת שמונת מתקני המים לגני הילדים בשכונה שלנו. 
בזכות תרומתכם ייהנו הילדים מאספקה שוטפת של מים מסוננים, נקיים ובריאים.

תודה!
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משפחה בהתבגרות

"הוא היה הבייבי של כולנו. אחותי ואני תפקדנו כמו עוד זוג הורים; 
יודע  שהוא  צחקנו  אתה.  רק  ושיחק  במיטה  איתי  ישן  תמיד  הוא 
ממי לקחת מה ומתי. לפני כיתה א התחילו לו כאבי ראש, לקחו 
הנורא מכל קרה.  לבית החולים.  מיד  ומשם  ראייה  לבדיקת  אותו 
סבלה  אחותי  סיוט.  של  שנתיים  עברנו  וקשה...  ארורה  מחלה 
מחרדות, סבתא הגיעה לשמור עלינו ואמרה לנו כל הזמן שאנחנו 
צריכות להיות חזקות, שלא נכביד על ההורים, שהם צריכים את כל 
הכוחות לטפל באחינו, כאילו שזה לא ברור... ואחותי, היא עשתה 
ונאלצתי  בעצמי,  ילדה   ,14 בת  הכל  בסך  הייתי  המוות;  את  לי 
להתמודד עם מרד נעורים של ילדה בת 12, שחושבת רק על הבת 
מיצווש וכמה לייקים היא מקבלת. לא היו לנו הורים; קודם שנתיים 
שלמה  שנה  במשך  נפטר,  שאחי  ואחרי  חולים,  בתי  של  שלמות 
אימא תפקדה כמו רובוט. ואבא... עד היום לא חזר לעצמו, חי כמו 

קליפה ריקה. 
אני אמורה להתגייס בקרוב ואני פוחדת על המשפחה שלי, הכל 
כל-כך שביר. אני אפילו לא מצליחה לבכות, את מאמינה?! אפילו 

לא פעם אחת. אם אבכה, הכל יתמוטט. ואז? מי יהיה חזק אז?"

התבוננות  של  נורא  משבר  וסובלת  אחיה  את  איבדה  ענבל 
במשפחה תחת משבר. כבת בכורה היא מתפקדת כבר שלוש 
דואגת  היא  במשפחתה;  האחראי"  ה"מבוגר  תקן  על  שנים 
לקניות ולניקיון, היא משלמת את החשבונות והיא זו שבודקת 
שכולם בסדר. זהו תיק כבד מאוד על כתפיה של ילדה כל-כך 

צעירה.

מתוך שיחות רבות עמה ועם בני נוער אחרים שחוו אובדן, 
אני מגישה לכם כלים להתמודדות-

זוהי תקופה קריטית  אבל ואסון לא מדבקים. אל תתרחקו!   •
עבור ילדים שמחפשים חברים ורוצים גם לשתף וגם לחוות 
חיים נורמליים. הזמינו אותם והיו איתם. לא חייבים לדבר רק 
על המצב, אפשר ורצוי לדבר על נושאי יום-יום "רגילים". 

סייעו להם להתחבר בחזרה לחיים.

תנו כבוד לזמן. יש אנשים שלוקח להם יותר זמן לצאת מהאבל   •
ויש שפחות. אל תשפטו.

כבוד לדרך. ילד שאיבד את אביו התחיל ללכת למועדונים.   •
רק כשרקד הרגיש שהוא מצליח להשתחרר מהכאב. לצערו, 
הרבה אנשים ביקרו את מעשיו ואמרו שזה לא מתאים. כל 

אחד מתמודד בדרכו, כבדו זאת.
אפשרו מרחב בטוח. לא תמיד קל לדבר. לחלק מהמתבגרים   •
יש מחסום של אגו ופחד להתפרק. חפשו את הרגע המתאים 

ופשוט אמרו "אני כאן".
ילד  לב,  שימו  התהליך-  את  שמלווים  משפחה  ובני  הורים   •
לחפש  חשוב  כבד,  מחיר  משלם  הורי  לתפקיד  שנכנס 

פתרונות אחרים ולשחרר את הילד לחיות את חייו.
לגיטימציה לעצב של אחים. אחים לא צריכים להיות חזקים   •
עבור  חזקים  להיות  כל  קודם  צריכים  הם  ההורים,  בשביל 

עצמם, ואז גם ההורים יתחזקו.

כבדו, אפשרו וחבקו.

ליישור  נראית  הבלתי  השיטה  על  שמעתי 
עובד,  זה  איך  מהי.  לבדוק  ויצאתי  שיניים 
והאם באמת אף אחד לא יראה שאני מיישרת 

את שיניי?
והגעתי למרפאת ד"ר בכור, כאן  קבעתי תור 

בכפר גנים.
הקליניקה מרגיעה, מעוצבת בקפידה, אסתטית ונקייה.

הזוג בכור, אנשים מדהימים, מקצוענים ומומחים בתחומם, הם 
הבעלים והרופאים במרפאה;

שיניים  ליישור  מומחית  אורתודונטית  היא  בכור  נעמי  ד"ר 
לילדים ולמבוגרים.

רון בכור, הוא פריודונט מומחה למחלות חניכיים  ד"ר  בעלה, 
ושתלים.  

הפניתי את השאלות שהטרידו אותי לד"ר נעמי בכור-
אני אשה לא צעירה והחלום שלי זה שיניים ישרות, 

אבל לא נעים לי להסתובב עם רסן כמו של נער מתבגר.
ד"ר בכור חייכה חיוך מושלם והרגיעה- "בזכות האינקוגניטו, 
השיטה הבלתי נראית ליישור שיניים, תוכלי ליישר את שינייך, 

ואף אחד לא ידע".

אני לא מאמינה. אשמח אם תספרי לי על כך.
שמתביישים  לאנשים  מושלם  פתרון  הם  הפנימיים  "הסמכים 
במראה השיניים שלהם, אך עדיין נרתעים מלהסתובב תקופה 

מחייהם עם סמכים שנראים לעין.
הסמכים הפנימיים מודבקים על גבי צדן הפנימי של השיניים 

ולכן אינם נראים כלל.
היתרון העיקרי בסמכים אלה הוא בכך שלא רואים את הטיפול 
מי  ונוח לכל  דיסקרטי  ובכך הם מהווים פתרון  האורתודונטי, 
שרוצה למזער את ההפרעה האסתטית במהלך הטיפול ליישור 

שיניים". 

אורתודונט  מספיק  לא  מומחה,  אורתודונט  צריך  למה 
רגיל?

"קיימים סוגים שונים של סמכים פנימיים. אני משתמשת רק 
בסמכים שמיוצרים במעבדה בגרמניה שבונה לכל שן את הסמך 
האידיאלי )Incognito(. למעבדה זו טכנולוגיה חדשנית, יחסית, 
ודיוק  לייצור סמכים מזהב טהור, שמאפשרים התאמה אישית 

מירבי לכל שן ולכל מטופל.
לכל  מחשב  על-ידי  ומופקת  מעוצבת  האינקוגניטו  מערכת 

מטופל בנפרד ובהתאמה אישית במעבדה בגרמניה. 
על-מנת להבטיח טיפול בסטנדרטים גבוהים ביותר לכל מטופל, 

רשאים להשתמש בשיטה זו רק אורתודונטים מומחים ליישור 
שיניים, שעברו בהצלחה קורס הסמכה מקיף נוסף שמועבר על-
ידי חברי הצוות הבכיר ומומחי אינקוגניטו. כמובן שמאוד חשוב 
כי  המטפל,  האורתודונט  על-ידי  שנעשו  הטיפולים  מספר  גם 
יכולים לעשותה  כולם  ולא  מיוחדת  מיומנות  דורשת  זו  שיטה 

בצורה מושלמת.

היתרון של שיטה זו, בנוסף לשלל יתרונות הסמכים הפנימיים, 
בצורה  מטופל  ולכל  שן  לכל  מותאם  שהסמך  העובדה  היא 
מדוייקת. כך הסמכים, באופן יחסי, אינם בולטים אל חלל הפה, 
עובדה שמסייעת בגירוי מופחת בחלל הפה ובצמצום אי-הנוחות 
שמאפשר  גדול,  פנים  שטח  בעלי  הסמכים  במקביל,  בדיבור. 
למקסם את אפקט ההדבקה ולהביא לתוצאות מושלמות. בשיטה 
זו, בניגוד לאחרות, ניתן לבצע את כל הפעולות בדומה לסמכים 

חיצוניים.
נוח  דיסקרטי,  הטיפול-  להצלחת  הקוד  אכן  הוא  אינקוגניטו 

ומותאם אישית לכל מטופל".

ואיך שומרים על נקיון המכשור והשיניים?
קשה  הניקיון  על  שהשמירה  הוא  זו  בשיטה  היחיד  "החיסרון 
יותר, מאחר שקשה להגיע ולנקות סביב הסמכים, אך מנסיוני, 

ניתן לראות שהדרכה נכונה לצחצוח נכון ממזערת בעיה זו".

קבעתי תור להתחלת טיפול, ואני מתחילה להגשים חלום!

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

ענת זפרני

אינקוגניטו"פתאום, באמצע החיים, אח שלי מת..."
השיטה הבלתי נראית ליישור שיניים

ד"ר נעמי בכור
<  ד"ר בכור נעמי בעלת תואר מומחית לאורתודונטיה מטעם משרד 

הבריאות וחברה באגודה האורתודונטית בישראל השייכת להסתדרות 
לרפואת שיניים.

< חברה בסגל האקדמי, מרצה ומדריכה קלינית במחלקה לאורתודונטיה 
בבית-הספר לרפואת שיניים של אוניברסיטת  תל אביב. 

 .)BSC, DMD( בוגרת בית הספר לרפואת שיניים בהדסה עין כרם בירושלים >
< סיימה את תוכנית ההתמחות הבינלאומית באורתודונטיה באוניברסיטת

    תל אביב.

< בעלת תואר "מוסמך באורתודונטיה" מאוניברסיטת תל אביב בהצטיינות. 
 

ליצירת קשר וקביעת תור:
שושן ימין 17, פתח תקוה )מול קניון גנים(  מזכירות המרפאה: 03-9233456

רופאים: ד"ר נעמי בכור: 052-8753619 | ד"ר רון בכור: 052-7246245 
 w w w . d r - b e c h o r . c o . i l

"עד שמתת היה יאיר אחד, ואחרי שהלכת נולד אחר. אני הוא זה שאחותו מתה" / יאיר לפיד 
גיל ההתבגרות הוא גיל של גיבוש זהות, של התמקדות ב"עצמי", בחברים ובמרד כלפי 

ההורים. משפחה שעוברת משבר כה קשה, משנה את הכללים

כמה פעמים משפטים כאלה חלפו בראשכם? האם גרמו לתחושת כעס? לריחוק?
טיפול זוגי הוא הזמנה לדיאלוג. להסתכל אחד לשני בעיניים ולהבין טוב יותר

מה הוא רוצה, ולמה אני רוצה אחרת. להתחיל לדבר...
עדית מרגלית,
מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי.

"הוא כל הזמן עסוק בשיחות בנייד, לא מתייחס אלי"
"הייתי רוצה לצאת בשבת לטיול, 

אבל למה זה תמיד אני שצריך להציע וליזום?"
"כבר נמאס לי שהוא חי בבית כאילו שהוא עדיין רווק"
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"הייתי צריכה  יכול לשבת בשקט כמו אחיך?",  "למה אתה לא 
את  מכירים  עלייך".  לסמוך  אפשר  שאי  ידעתי  מאחיך,  לבקש 

המשפטים האלה? 
בכל משפחה שיש בה יותר מילד אחד, ניתן לזהות הבדלים בין 
האחים. מצב שבו ההבדלים מאוד משמעותיים יוצר תסכול אצל 
ההורים ואצל הילדים. ההורים מרגישים כי אינם מבינים מה עשו 
עם  כי  יתכן  זה  ואיך  למופת,  אחד  ילד  גידלו  הרי  בסדר;  לא 
השני "לא הצליחו". והילדים, הם מאמצים לעצמם את התפקיד 
יתרה  רוצים.  היו  אם  גם  ממנו,  להתנער  ומתקשים  המשפחתי 
מזאת, הורים רבים נוטים לספר לחבריהם "בשיחות המבוגרים" 
תיאורים מדוייקים של התנהגות ילדם, מלווים בטון שמבטא את 
הרגשתם, ואל תטעו, הילדים ערים לכך. ואם לא די בכך, הילדים 
ההשוואות  אחיהם.  ובין  בינם  מתמדת  השוואה  תחת  נתונים 
גורמות לתחרות מיותרת, לקנאה ולמרמור. משמעות ההשוואה 
בעיני הילד שאותו מבקרים, היא כי הוריו אינם מרוצים ממנו, 
דבר שמתחזק כשהוא שומע את החיזוקים שניתנים לאחיו, ולאור 
שאינם  ומבינים  מכך  נפגעים  הילדים  ממנו.  השונות  הציפיות 
היא המוכרת- הקצנת  היחידה שעומדת לרשותם  שווים! הדרך 

ההתנהגות השלילית. 

איפה אנו טועים?
כולנו "חוטאים" בכך במרוץ אחר מטלות היום. למשל, אנו פונים 
בבקשה לעזרה לילד שיותר נוח לנו מולו, זה שייבצע את בקשתנו 
בלי מלחמות, וזו טעות. זכרו, שני כוחות פועלים בעת ובעונה 
אחת ביחסים בין אחים: מחד הם מתרחקים זה מזה כדי להגדיר 
את זהותם האישית, הנפרדת, באמצעות ההבדלים ביניהם, מאידך 

הם מרגישים קרובים באחווה הייחודית שלהם כאחים.
לידת ילד חדש במשפחה מוסיפה לקושי, מערערת את הקיים ויש 
ללמוד את הסדר והמקום מחדש. משימה לא פשוטה עבור כולם. 
הגדולים יכולים לחוש תחרות, קנאה ונתונים להשוואה עם האח 
החדש. הקצנת ההתנהגות, השלילית או החיובית, תבלוט כאשר 

הילד יחוש כי הוא מושווה באופן תמידי לשאר הילדים בבית.

מה עושים?
כשמשהו לא עובד ומול ילד אחד יש ויכוחים חוזרים, הוא מסרב 
לעזור, מציק ולא משתף פעולה, בדקו- האם אתם מוסיפים שמן 
תכונות  מדגישים  או  אחד  ילד  ממדרים  שאתם  בכך  למדורה 
מסוימות בלבד? האם דרך פנייתכם לכל ילד מנוסחת באופן שונה?

תנו לילדיכם הזדמנות שווה מבלי לסמן ילד מסוים כ"בעייתי".   •
למדו את ילדכם מהו שיתוף פעולה על-ידי שיתוף פעיל שלו בבית.   •

אל תסכימו להלשנה בין האחים – כל אחד אחראי לעצמו.   •
אל תפריזו במחמאות, אך חזקו כשצריך מבלי לערוך השוואה.   •

נהגו בכל ילד לפי צרכיו. בתקופות מסוימות ילד אחד זקוק ליותר   •
תשומת לב מאחיו.

בהצלחה!

בדרך הרגש

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

rinatguri@gmail.com / 054-3972187

ככה זה כשיש שניים
זה קורה במשפחות הכי טובות - ילד אחד "קל"; נוח, מתחשב, עוזר, ותרן ורגוע, 

והשני... "קשה"; עצבני, שתלטן ועקשן. מה עושים?!

רינת רופא גורי

פן
הטבה לקוראי עיתון כפר גנים

30 רק ב- ₪
למביא מודעה זו

בהנהלת מעצב השיער: חיים ברוכים
ותק של שנים בליווי צוות מקצועי ומיומן

עיצוב שיער

חניה בשפע!

תספורות נשים/גברים
צבע/גוונים

החלקה יפנית / ברזילאית

רחוב יפה נוף 19, פתח תקווה (נוה עוז הישנה על גבול החדשה)
טל‘. 03-9244423 נייד. 052-2943488

www.KatomHairDesign.co. i l

עושה חנוכת הבית?  רוצה מרצה לברית המילה?
חוגג/ת יום הולדת? הילד הגיע לגיל 3?

מעוניין במרצה לאזכרה?
מחפשת רב/מרצה לגן הילדים או לבית הספר?

רבנים צעירים למען הקהילה

בקהילה

לפרטים: 055-6670453ארגון בקהילה יעמיד לשירותכם ללא תשלום יועצים רבניים/מרצים 
bakehila288@gmail.com :מייל
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כלבים  לבין  אדם  בני  בין  רבים  אנטומים  הבדלים  קיימים 
מסוכנת  להיות  עלולה  אדם  לבני  ותרופה שמועילה  וחתולים, 
מאוד לבעלי החיים. גם אם כוונתכם טובה, תנו תרופה לבעל-

חיים רק לפי המלצת הווטרינר.

דוגמאות בולטות לתרופות שעלולות להזיק לבעלי החיים: 
x אספירין, נורופן ואקמול רעילים עד כדי מוות לחתולים 

   ועלולים להזיק לכלבים.  
x  תכשיר לטיפול בעיניים שמכיל סטרואידים עלול לפגוע 

   ביכולת הראייה של בעלי החיים.
x  חומר נגד פרעושים, אדוונטיקס, בטוח לכלבים, אך לחתולים 

   הוא עלול לגרום לתופעות עצביות קשות ואף למוות.
x  שמן עץ התה בטוח לשימוש בבני אדם, אך אצל חתולים

לאפטיות,   קשות,  עצביות  לתופעות  גורם  הוא  וכלבים   
לפירכוסים ואיבוד הכרה ועוד.

x  שימוש בשמן רוזמרין לטיפול בפרעושים עלול לגרום לבעל
   החיים לצריבה מקומית ולגירוד קשה ומתמשך.

x  ולא רק תרופות, גם אכילת בצל טרי או תבשיל עם אבקת
   בצל עלולה לגרום להרעלה חמורה ואף לסכנת חיים לכלב או 
לחתול. צמחים ממשפחת הבצל- שום, כרישה ועירית, רעילים 

  לבעלי החיים, מאחר שיש בהם תרכובות של חומרים שאינם 
מתפרקים על-ידי אנזימי העיכול שנמצאים בקיבתם.

כמו שלא הייתם נותנים לילדכם תרופה בלי להתייעץ עם מומחה 
מתאים, אל תעשו זאת לחיית המחמד שלכם.

ד"ר טלי אלוני-רוזןפינת החי

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

www.animal-clinic.co.il

אקמול? לא לכלב שלי !
תרופות שבטוחות לשימוש בבני אדם עלולות לגרום לתופעות קשות ואף למקרי מוות אצל 
בעלי החיים. לעולם אל תתנו מתרופותיכם לחיית המחמד שלכם מבלי להתייעץ עם וטרינר

ם
רי
ג
בו
מ
ל

 במתנ"ס עולמותדצמברדצמבר

מתנ“ס עולמות
רח' שולזינגר 10
כפר גנים פ"ת 

טל'. 03-9233280 

שלוחת י“ד הבנים
רח‘ יד הבנים 64
כפר גנים פ“ת

טל‘. 03-6128610 

שלוחת חגין
רח‘ פנחס חגין 10

כפר גנים פ“ת
טל‘. 03-9233280

www.olamot.org.il

מועדון הילדים של עולמות

ם
די
ל
לי

יום רביעי 3.12.14 ׀ בשעה 17:30

הצגת מחול עם תיאטרון המטמון
"אגדות מרקדות"

לגילאי 7-3

יום רביעי 24.12.14 ׀ בשעה 17:30

מופע לחנוכה עם טליק ואמיר
"בעקבות חנוכיית הזהב"

לכל המשפחה

יום רביעי 10.12.14 ׀ בשעה 17:30

התיאטרון של שירה
"איילת מטיילת"

לגילאי 5-2

יום רביעי 31.12.14 ׀ בשעה 17:30

תיאטרון המפתח
"כשהכל היה ירוק"

לגילאי 7-3

"מיוון באהבה"
ערב שירה, מוסיקה יוונית והרבה מצב רוח

עם אילן טל, לזר בואנו, ג'קי צדיק ויוסי גרושקה

יום שני, 15.12.14 ׀ שעה 20:30

עולמות בית לאומנים ישראליים

₪ 20 
מחיר

כרטיס:

olamot@matnasim.org.il  

הורה
מלווה
חינם

₪ 35 
מחיר

כרטיס:

הורה
מלווה
חינם

₪ 25 
מחיר

כרטיס:

הורה
מלווה
חינם

₪ 25 
מחיר

כרטיס:

₪ 50 
מחיר

כרטיס:

הורה
מלווה
חינם

אמצו אותי

דניאל, נסיך עדין ומתוק בן שנה, 
מחכה לאהבה גדולה

3 חודשים,  ירמי, גור חתולים בן 
נמצא בצדי הכביש במצב של היפוטרמיה, נאסף על-ידי 

בחור בשם ברק ואושפז אצל ד"ר טלי שטיין. 
אובחנו אצלו שברים שמתאחים, וכרגע הוא במרפאה

וזקוק לבית מאמץ בהקדם. 

בבית המחסה של תנו לחיות לחיות
בכניסה לכפר רות.

050-5548370 054-5351022 או 
לפרטים- "פתח-תקווה אוהבת חיות" 

054-9495311
*חתולים וכלבים נוספים ממתינים לאימוץ. בואו לאמץ חבר 

שימו לב,
גם תרופות שמיועדות לכלבים

עלולות להזיק לחתולים!
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להתרשם  בלי  איתה  לשוחח  אי-אפשר 
בזכות  הן  לה,  שיש  הרבים  מהכוחות 
פשוט  זו  כי  והן  שלה,  החזקה  האמונה 
בקשה  אטיאס  דרורה  שהיא.  האישה 
בשנה  למשפחה  שסייע  מי  לכל  להודות 
הקשה הזו, ואם בדרך תצאו מכך מחוזקים 

גם אתם, היא תשמח.

נאור אטיאס ז"ל, בנם של איציק ודרורה, 
בלבד,   17 בן  בהיותו   2014 בינואר  נרצח 
לאחר שנערים בני גילו תקפו אותו בשישי 
בערב, בגינה ציבורית, על לא עוול בכפו.

מפגשים  לקיים  דרורה  נוהגת  הרצח  מאז 
עם בני נוער ולדבר בפניהם נגד אלימות.

בימים אלה הנציחה המשפחה את זכרו של נאור בטקס הכנסת 
ספר תורה לעילוי נשמתו בבית הכנסת "בית יוסף".

ודרורה אטיאס בקשו להודות לכל התורמים שבזכותם  איציק 
התאפשרה כתיבת הספר, ולכל המתנדבים שדאגו לקיום הטקס 

אנו  ובראשונה  "בראש  והמרגש:  המכובד 
שמלווה  ברוורמן  דפנה  לגב'  להודות  רוצים 
ראש  ולבעלה,  הלב  מכל  ומסייעת  אותנו 
מודים מקרב  אנו  כן  ברוורמן,  איציק  העיר, 
לרב  גינת,  אליהו  לרב  הטקס  ארגון  על  לב 
אייל  ולעוזרו  העיר  ראש  מ"מ  בוסו,  אריאל 

שגיב". 

את  אטיאס  משפחת  חגגה  כחודשיים  לפני 
כמות  נאור.  של  אחיו  לאורי,  בר-המצווה 
הותירה  המשפחה  על  שהורעפה  האהבה 
אותם נדהמים ונרגשים: "כל-כך הרבה נתינה 
נאור.  של  הרצח  מאז  לחוות  זכינו  וחסד 
מעומק  להודות  רוצים  ואני  בעלי  איציק 
לבנו לגיא דנינו, בעל אולם הללויה, שהעניק לנו אירוע מרשים 

ברוחב לב".

דרורה נמצאת בשלהי החודש התשיעי להיריונה, ובקרוב תוענק 
מתנת חיים חדשים למשפחה. אנו מאחלים להם שיזכו לרגעים 

רבים של אושר.

בוחרים בחיים
כמעט שנה חלפה מאז שנרצח נאור אטיאס ז"ל. בעוד המשפט נגד הנאשמים ברצח עדיין 

מתנהל, משפחת אטיאס מנציחה את זכרו של נאור בעשייה חיובית ובוחרת בחיים 
חודש של אור •  אילת שדה

דצמבר בקניונ גנימ

 �דנאותימי ד‘
 17:00 / 10.12
נכין חנוכיה

 17:00 / 31.12
נכין נר מהבהב

מדריכת מעגלי התינוקות, איריס זינגר, 
מגיעה לקניון גנים. בואו לחוויה מרגשת

 של מפגש אמהות ותינוקות...

הפעילות תתקיים בסטודיו
הפעילות ללא תשלום

*דף הרשמה לפעילות יופיע מהשעה 10.00 בכניסה לסטודיו

 מעגל תינוקותימי ב‘
סבב 2 - בשעה 10:45סבב 2 - בשעה 10:45
סבב 1 - בשעה 10:00סבב 1 - בשעה 10:00

ים
גנ

שבט תינוקות 

ים
גנ

שבט תינוקות 

 מופעימימי ב‘

סיפורה של ילדה שרצתה לעשות טיול קטן לפני 
 ארוחת השבת, ובעודה עוזרת לאיש זקן מגלה כי 

 שמלתה הוכתמה. האם תגיע נקיה לארוחה ?

בת הים
 17:00 / 1.12

לפעמונית בת הים הקטנה קול צלול כפעמון.
מורנה מכשפת הים גונבת אותו. רק בעזרת 

הילדים נוכל להשיב לפעמונית את קולה האבוד.

נס כד השמן
 17:00 / 8.12

המכשפה גריזלדה גנבה את כד השמן. טובי יוצא 
 למסע בעקבות הכד האבוד ולומד על מנהגי החג

 השונים. האם יצליח להחזיר את שמחת החג ?

הכיסים שלי
 17:00 / 15.12

לענבל יש סרבל ובו שישה כיסים. 
בשילוב חידות ושירים נדע מה מסתתר בכל כיס.

נגלה גם מה הילדים בקהל מחזיקים בכיסים...

פילוני צבעוני
 17:00 / 22.12

מעשה בפילוני שיוצא לחפש אחת צבעיו ברחבי
הג‘ונגל. האם ישאר פילוני צבעוני לעד ?   

ההצגה מלווה במוסיקה אפריקאית סוחפת.

שמלת השבת שלי
 17:00 / 29.12

מסיבת חנוכה 
עם בלי מבליסימה

חג החנוכה מגיע וזה הזמן 
למסיבה ענקית עם פיית 
המשאלות !  נשיר, נרקוד

   נעשה קסמים ונבקש 
משאלות לכבוד החג !

יום ד’  17.12 / 17:00 

בס“ד

הקניון שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתוכנית.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 

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

קניון גנים פתח תקווה
www.facebook.com/ganimmall

חודש של אור

ה לארוחה ? ק

חלון הראווה של פתח תקווה
בית-הספר לשגרירים צעירים פתח שנת פעילות ושילש את מספר תלמידיו

• רחל אמרני, מנהלת בית-הספר לשגרירים צעירים

צעירים  לשגרירים  בבית-הספר  התקיימו  האחרונים  בשבועות 
במפגשים  הלימודים.  שנת  פתיחת  לקראת  חשיפה  מפגשי 

השתתפו למעלה מ-500 הורים וילדים. 
בבית-הספר מכשירים בני נוער איכותיים להופיע בפני פורומים 

שונים בארץ ובעולם ולהסביר את מדינת ישראל. 
– "מנהיגות למצוינות" שמועבר  יצאנו בפרויקט מיוחד  השנה 
בכיתות ה-ו בבתי-ספר יסודיים נבחרים בעיר. תלמידי כיתות 
ט –יב ממשיכים בתוכנית השגרירים שבונה את המערך הצעיר 

של ההסברה הישראלית בארץ ובעולם.

במסגרת הלימוד בבית-הספר התלמידים זוכים להעמקת החינוך 
חברתית.  ומעורבות  אישית  מצויינות  ולטיפוח  הערכי-חברתי 
אישית,  העצמה  מנהיגות,  כגון:  שונים  קורסים  לומדים  הם 
פיתוח מיומנויות, עקרונות החברה בישראל, כישורי "דבייט", 
התלמידים  ועוד.  האו"ם  מודל  יהדות,  בפרסום,  תקשורת 
משתתפים בוועדות בכנסת ובימי עיון במשרד ראש הממשלה 
ופועלים בשיתוף פעולה עם מחלקת ההדרכה של משרד החוץ. 
העולם,  מרחבי  נוער  בני  של  משלחות  מארחים  הם  שנה  מדי 
מפגשים שמטרתם לחזק את הקשר עם הנוער היהודי בתפוצות, 
להחדיר בהם את ערכי הציונות וליצור רשת הסברה עולמית. 

בבית-הספר לשגרירים צעירים מקימים דור חדש של מנהיגים.
פ"ת,   38 הגטו  לוחמי  רחוב  צעירים,  לשגרירים  בית-הספר 

טלפון- 03-6351029
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סיירת - ליהי פטרו, אסתי לובינר וטובה ציונים | צילום: שיר יוסף

סיירת - בטי קמבודי וזאב בראון | צילום: שיר יוסף

שנים  ארבע  מזמן  לא  חגגה  בגנים"  "נעים  התושבים  סיירת 
פרשו,  אחרים  מתנדבים,  הצטרפו  אלו  שנים  במהלך  לקיומה. 
ומסורים  נאמנים  ותיקים,  מתנדבים  של  חזק  גרעין  ונשאר 
שיוצאים אל מקומות הריכוז של בני הנוער בגנים הציבוריים 
בשעות הערב המאוחרות, כדי להציע מילה טובה, אוזן קשבת 

ובמקרה הצורך גם לעזור.

ליהי, מתנדבת חדשה, מנסה להסביר מה גורם לה לצאת בערבים 
"אני   - הקטנים  ילדיה  את  בבית  ולהשאיר  עבודה  יום  אחרי 
באתי משם, מהשכונה הבעייתית, מהבית שלא חיבק, מהחברות 
שעשו עלי חרם, מהמגזר החרדי שלא ידע להתמודד עם מישהו 
שהוא קצת שונה. חוויתי את התחושות שאין עם מי לדבר, את 
רגשות חוסר האונים והבדידות. היום אני יודעת שאם היה מי 
שיכוון, מי שיחבק, שיקשיב, הכל היה נראה אחרת. הסיירת היא 
האפשרות בשבילי לתת מעט מעצמי לנוער, שלעיתים קוראים 
לו נוער בעייתי, נוער בסיכון, ואני קוראת לו נוער העתיד. יש 
שם בחוץ ילדים רבים שבסך הכל צריכים הכוונה, צריכים מילה 

טובה, צריכים שיתנו להם להאמין בעצמם שוב".

טובה, אף היא מתנדבת חדשה, מספרת - "המוות המיותר של 
נאור אטיאס עורר בי טלטלה עזה. הבנתי שכאימא אני חייבת 
"נעים  הורים  לסיירת  והתנדבתי  הנוער  למען  משהו  לעשות 
נערים שחגגו  בקבוצת  נתקלתי  שלי  הראשון  בסיור  בגנים".  
שיכורים  והיו  לחבר   16 הולדת  יום  הציבוריים  הגנים  באחד 
בודדים  אומללים,  הם  כמה  עד  הבנתי  איתם  בשיחה  לגמרי. 
ובעיקר משועממים; אין להם היכן לבלות, והחשש שסוף הערב 
עלול להיגמר ברצח כמו זה של נאור אטיאס ז"ל מפחיד ומלחיץ 
)כדי  וסוכריות  מים  בקבוקי  וחלוקת  איתם  השיחה  אותם. 
אותי  חיזקה  ובלב(  בפה  מתוק  קצת  להם  ושיהיה  שיתרעננו 

שאני עושה את הדבר הנכון".

"סיירת נעים בגנים" הוקמה על-ידי הרשות העירונית למלחמה 
בסמים ואלכוהול, בשיתוף עמותת עלם. בימים אלה אנו בונים 
תשתית לשיתוף פעולה עם פרויקט "עיר ללא אלימות", ואנו 

מעוניינים במתנדבים חדשים. 

לליבם,  יקרים  הנוער  ובני  שהילדים  בהורים  מעוניינים  אנו 
שמבינים  בגינות,  לבלות  זכות  יש  הנוער  שלבני  שמבינים 
שתקופת ההתבגרות היא בין השאר תקופה של חיפוש ובניית 
זהות, תקופה של לקיחת סיכונים, של הרפתקנות, תקופה שיש 

בה צורך מוגבר בליווי ובהכוונה. 

המתנדבים נדרשים להקדיש לכך מספר שעות בחודש בשעות 
לבני  רלבנטיים  בנושאים  הכשרה  ומקבלים  המאוחרות  הערב 
ברשת",  "סכנות  ההתבגרות,  –גיל  הפנאי  ולתרבות  הנוער 
תופעות סיכוניות כגון שימוש באלכוהול וסמים, תקשורת עם 

בני נוער וכדומה.

נעים בגנים
הם מאתרים את בני הנוער, שמבלים בגנים הציבוריים בשעות הערב המאוחרות, ומציעים 

להם אוזן קשבת- סיירת התושבים • שיר יוסף

המעוניינים להתנדב לסיירת "נעים בגנים" 
מוזמנים לפנות לרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול

בטלפון: 03-9052456 או לרכזת הסיירת, שיר יוסף, בטלפון נייד: 050-2720867

עונת המנויים
2015-2014

היכל התרבות פתח-תקוה 

www.heichalpt.co.il רח' המכבים 5, פתח-תקוה   

יום חמישי 25/12/14 בשעה 20:30
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שוחט והוירטואוזים
פוגשים את נורית גלרון

03-9125222

דוראל גולן פסנתר | ויקטור סטניסלבסקי פסנתר | גיל שוחט פסנתר

בתכנית יבוצעו שיריה של נורית גלרון: צליל שביר, רונדו אלה טורקה, פרטיטה של 
באך, נגיעה אחת רכה, אתה פה חסר לי, אני אשתגע.

בתכנית הקלאסית ינוגנו יצירות לפסנתר מאת ליסט, שופן, רחמנינוב, סטרווינסקי 
ועוד, עם הפסנתרנים הבינלאומיים דוראל גולן וויקטור סטניסלבסקי. 
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יובל בן ישראל, בן 10, תלמיד כיתה ה בבית-הספר "יד לבנים", 
קטף את המקום הראשון למתחילים באליפות ישראל בקטגוריית 

טיסני אווירובטיקה.

יובל החל את דרכו בגיל 7, בחוג קלוב תעופה במתנ"ס "עולמות", 
מדריכיו  במינץ.  הקלוב  בסניף  ללמוד  החל  מכן  לאחר  ושנה 
הטיסן  בניית  את  שסיים  ולאחר  ומרצינותו,  מדיוקו  התרשמו 
הראשון שלו, השתתף בתחרות בקטגוריית טרום מתחילים, היה 
והמכובד. בתחרות  וזכה במקום השני  ביותר  הצעיר  למתחרה 
השנייה שבה השתתף כבר זכה במקום הראשון. לאחרונה, לאחר 
שזכה במקום הראשון באליפות ישראל, סלל את דרכו לשלב 

המתקדמים.

גיא אליהו, מנהל אגף הנוער והצעירים: "קלוב התעופה פתח-
תקווה מהווה מסגרת עירונית עבור בני נוער וצעירים. הקלוב 
והחברתי  האישי  הערכים  בעולם  המודעות  להעלאת  מחנך 
הרבים  בהישגים  זאת  לראות  ניתן  למצויינות.  כלים  ומפתח 
ובתחרויות  הארציות  בתחרויות  בהם  זוכים  הקלוב  שחניכי 
בינלאומיות. כל זאת בזכות ההתמדה והמקצועיות שבאות לידי 
ביטוי בלמידה, בנחישות ובעקביות של הצוות המוביל בקלוב".

קלוב התעופה, סניף פתח-תקווה, מנוהל על-ידי רונן אייזנברג, 
הפעילות  בעצמו.  אזרחי  וטייס  כבלים  בטיסני  ישראל  אלוף 
לילדים,  מיועד  החוג  יום-יום.  מתקיימת  התעופה  בקלוב 
לנוער ולמבוגרים שאוהבים את התחום ומוצאים עניין בבניית 

הטיסנים ובהטסתם.

במשחק הכדורשת שתי מערכות. כל מערכה מסתיימת כאשר 
לאחר  מסתיים  המשחק  נקודות,  ל-21  מגיעה  הקבוצות  אחת 

שאחת הקבוצות מנצחת בשתי מערכות.

אירוע  המושבות  הדר  הספורט  במרכז  התקיים  שעבר  בחודש 
פתיחה חגיגי של ליגת מאמאנט פתח-תקווה, בשיתוף מחלקת 
את  זרק  ברוורמן,  איציק  העיר,  ראש  העירייה.  של  הספורט 

זריקת הפתיחה ונתן את ברכתו ליו"ר הליגה, יוכית אלי. 

בתי-הספר  תלמידי  של  אימהות  משתתפות  המאמאנט  בליגת 
והגנים, כאשר בכל קבוצה 8 – 12 שחקניות, ולכל קבוצה יש 

קפטנית שעומדת בראשה.

באירוע הפתיחה השתתפו 17 קבוצות, אחת מהן של אימהות 
גני הילדים עם הסלוגן שובה הלב- "קבוצת גני הילדים עושה 

לכם בית-ספר". 
אימהות  של  ססגונית  בתהלוכה  עצמה  את  הציגה  קבוצה  כל 
וילדים, כשביציע בני הזוג תומכים עם שלטים מרוממי לב. את 
איזור כפר גנים ייצגו אימהות מבתי-הספר: "הדר", "ביאליק", 

"נווה עוז" ו"דבורה עומר".   

גופני,  וכושר  ספורטיבית  פעילות  משלבת  המאמאנט  קבוצת 
דוגמה אישית, חינוך לספורט ומפגש חברתי.

ליגת מאמאנט פתוחה בפני כל אימא ומיועדת לכל מי שרוח 
או  בכישרון  מוקדם,  בידע  צורך  אין  בה.  מפעמת  הספורט 
לפעילות  נפלאה  הזדמנות  זו  מיוחדת.  ספורטיבית  ביכולת 

גופנית מהנה במשחק קבוצתי. 
בנוסף, מהווה הליגה כר להתנדבות ועשייה למען הקהילה. 

במאמאנט-כל אימא יכולה!
היום משחקות בישראל כ-7,000 נשים בלמעלה מ 100 קבוצות 

בליגת "מאמאנט", כדור-רשת לנשים ולאימהות.

טס גבוה 
יובל בן ישראל, טיסנאי צעיר ביותר מקלוב פתח תקווה, הוא אלוף הארץ למתחילים בטיסני 

אווירובטיקה • מאיה סורמלו בן ישראל

הכדור בידיים של אימא
היכונו לדרבי כפר גנים: אימהות לתלמידי בתי-הספר בשכונה פתחו את  עונת המשחקים של 

ליגת מאמאנט, ליגת אימהות בכדורשת • אורנית ארביב

יובל בן ישראל בראש הפודיום | צילום: ראובן שיבר 

נבחרת האימהות של ביה"ס דבורה עומר | צילום: אלון כמרה

צוות היגוי עירוני
פעילי "קהילה נגישה"

מחכים לראותכם
הורים מיוחדים מובילים שינוי פ"ת

יחד נקבל כוחות לעשייה משותפת בעלת משמעות 
ועוצמה למען ילדנו ולמעננו

אנו שמחים להזמינכם לערב השקה של קבוצת ההורים:

 האגף לשירותים חברתיים
 ובריאות המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

הורים מיוחדים
פתח תקוה

טופס הרשמה:
http://goo.gl/forms/vUc7gZYwtg

08.12.2014 יום ב‘ בשעה 20:00
במתנ“ס עמישב, רח‘ קהילת שיקגו 1, פתח תקוה

בתוכנית:
20:00 התכנסות וכיבוד קל 

20:30 נעילת דלתות
20:35 ברכות

20:45 הצגת הקבוצה – מהותה ומטרותיה
21:00 תוכנית אומנותית מרגשת: 

* ”אם אנחנו כבר כאן אז למה לא להנות מזה".
* ההצגה ביוזמת אמהות מיוחדות הגרות בישוב הצפוני מצפה הושעיה.

הורים מיוחדים מובילים שינוי בפתח תקוה

הקבוצה פועלת לקידום הצרכים של משפחות 
עם ילדים מיוחדים בכל קשת המוגבלויות ובכל הגילאים.

בואו נפגש, נלמד ונפרגן לעצמנו ערב ייחודי ומהנה 
עם משפחות הדומות לנו.

במעמד: 
ראש העיר, עו"ד איציק ברוורמן

סגן ראש העיר וראש מינהל החינוך, 
יו“ר קהילה נגישה, איציק ישראל

ראש האגף לשירותים חברתיים ובריאות, אשר שוקר

הערב ללא עלות אך מותנה בהרשמה מראש בטלפון. תמר: 03-9149401 
(ניתן להשאיר הודעה בתא קולי) מס' המקומות מוגבל!!!!!

פותח את שעריו למתנדבים שמעוניינים לתת מכישוריהם ויכולותיהם ולהעניק לקשישים 
רגע של פנאי איכותי בתחומים שונים כמו:

מספרי סיפורים, שיתוף בחוויות אישיות מטיולים בעולם, העשרה בפרקים בהיסטוריה ובאורחות חיים 
של תרבויות שונות וכדומה. 

מרכז היום הוא מועדון חברתי שמהווה בית חם לעשרות קשישים, שרוצים להיות במרכז תשומת הלב של הקהילה. 
תלמידים ובני נוער כבר הוכיחו את מעורבותם ויצאו נשכרים מהפעילות המשותפת. 

עתה אנו פונים גם אליכם לקחת חלק ולתרום

מרכז יום לקשיש - טיפולית

מחכים לכם באהבה ובהוקרה   מרכז היום ברחוב בן צבי 10 פתוח בימים א-ה בין השעות 8.00 - 14.00 
נא לפנות למנהלת מרכז היום טליה טל: 03-9332176 

עמותת האמנים מציעה לאמנים קידום וחשיפה. במסגרת העמותה נערכות סדנאות, 
הרצאות וארגון תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות ברחבי העיר ומחוצה לה. בכל 

חודש מתחלפות תערוכות בגלריית הציפור הכחולה, באולם שרת ובהיכל התרבות, 
בתערוכות משתתפים אמני העיר. כמו-כן, חברי העמותה יוצאים לטיולים מודרכים, 

לסדנאות אמנים ולגלריות ומרחיבים אופקים.

אם אתם עוסקים  בתחום האמנות הפלסטית – ציור, פיסול, צילום, ויטראז', פסיפס
או צורפות אומנותית, אתם מוזמנים להציג מועמדותכם לחברות בעמותה. 

על כל מועמד/ת להעביר קורות חיים ו-10 צילומי עבודות בגודל A4  או על דיסק.
את החומר ניתן להגיש בשעות הפתיחה של בית האמנים גלריית הציפור הכחולה

רחוב רוטשילד 75.

הגשת המועמדות לעמותת האמנים עד 15 בדצמבר. 
עמותת אמני פתח תקוה

petach tikva art association

עמותת אמני פתח תקווה מקבלת אמנים חדשים

גלריית הציפור הכחולה

לפרטים מדוייקים לגבי הפירוט הנדרש בקורות החיים ולגבי החומר המקצועי- 
בהצלחה!נא לפנות לשרה רז,  יו"ר העמותה 050-5533111
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שמחה נרשמה אצל הילדים ואצל העזים כאחד | צילום: יולי לביא

בדיוק,  שנה  עשרים  לפני  התחיל  הכל 
כאשר גילה וניג, מעצבת אופנה, החליטה 
לעזוב את עולם האופנה לטובת אהבתה 
האמתית- חקלאות, טבע וילדים. בעשר 
עיינות  הנוער  בכפר  הקימה  אצבעותיה 
"טל  שלה  הקטנה  אלוהים  חלקת  את 
טלה", ומשם היא מנסה לשנות את הדור 
שמגיע לסיור בחווה עם טאבלט צמוד. 

ליטפנו  החי,  פינת  הראשונה,  בתחנה 
גם  נרשמה  התלהבות  עזים.  והאכלנו 
שם  העזים...  בקרב  וגם  הילדים  בקרב 
גם פגשנו את נינה, אתון מדליקה, שכבר 
קפה  בוקר  כל  שותה  שנה  עשרה  שבע 
התרשמנו שהקפה  ביסקוויט.  עם  שחור 
נינוחה  נינה, כי היא נראתה  מרגיע את 

מאד ושיתפה פעולה עם הילדים. 
שזכה  וחמוד,  לבקן  ופוני  מיניאטוריות  עזים  פגשנו  בסמוך 
אינם  שחייו  מסתבר  יופי.  בתחרות  העולם  אלוף  סגן  בתואר 
משמע,  תרתי  עיניים,  בשבע  עליו  שומרים  ובחווה  פשוטים 

ומכסים את עיניו כדי להגן עליהן מהשמש.

לגבינה  חלב  והפכנו  גיבון  סדנת  עברנו  ידיים  אחרי ששטפנו 
הפוך  חלב  "חלב,  תפילה:  נשאנו  התהליך  להצלחת  צפתית. 
לגבינה. גבינה, גבינה היי טעימה". לאחר הסדנה נסענו לסיור 
את  עורר  הצח  האוויר  החקלאיים.  ובשדות  בפרדס  בעגלה 
תאבוננו בדיוק בזמן להכנת פיתות בטבון, שאותן אכלנו עם 

הגבינה הצפתית שהכנו בתחילת הסיור. 

התחנה האחרונה הייתה המרגשת מכולן: בסמוך למשק נפתחה 
חנות es-sense, חנות מקסימה לסבונים, למוצרי ספא ולמוצרי 
שמשלב  חברתי-כלכלי  מיזם  היא  החנות  טבעיים.  קוסמטיקה 
אנשים עם אוטיזם ותלמידי בית-ספר תיכון. העבודה בשיתוף 

פעולה כוללת שתילת צמחים, ייצור סבונים, ייצור מוצרי ספא 
וקוסמטיקה ואריזת חבילות שי, תוך לימוד סובלנות והכלה.

העיקרון המנחה של הפרויקט הוא שאנשים, בכל הגילים ובכל 
רמות התפקוד, מסוגלים לעבוד במשותף ולחיות חיים מלאים 
ותורמים לקהילה, ובכך להשתתף בחיי היומיום, כולל בפעילות 

כלכלית ויוצרת.
מיוצרים  שבו  המלאכה  בית  פועל  החנות  של  האחורי  בחלקה 
יד:  ובעבודת  גבוהה  באיכות  טבעיים,  כולם  החנות,  מוצרי 

סבונים מיוחדים, שמני גוף, מלחי אמבט ופינוקים נוספים. 
בכניסה לחנות מומלץ לקחת נשימה עמוקה ולהתמוגג מריחם 
הנפלא של הסבונים. מוצרי החנות אסטתיים וצבעוניים, חלקם 
ממש יצירות אומנות. לדעת שכל הדברים היפים האלו יוצרו על 

ידי אנשים עם מוגבלויות גורם לתחושה משובבת נפש. 

פרטים נוספים באתר:
w w w. e s - s e n s e . c o . i l

"יד ימין טל, יד שמאל טלה, בשתי הידיים טל-טלה"
עזים מניאטוריות, סוס לבקן שהוא גם סגן אלוף העולם בתחרות יופי לסוסים, אתון ששותה 

כבר שבע עשרה שנה קפה שחור והפתעות נוספות. יולי ממליצה 

יולי לביא יל                                                                             לייף סטי

שבת בבוקר, מזג אוויר מקסים וטיול משפחות נוסף יצא לדרך 
בחסות ועדת תרבות של כפר גנים ג. את הסיור במושבה "שרונה" 
בתל-אביב ארגנתי יחד עם חברי הטוב שלמה ישיל, שכמו תמיד 

נענה לבקשתי והקדיש לנו מזמנו בחפץ לב ובהתנדבות מלאה.

ולהאזין  היפיפיה  במושבה  לסייר  נהנו  השכונה  מתושבי  כ-60 
להסבריו המלומדים של שלמה על הטמפלרים, על ייסוד המושבה 
שרונה ועל עבודות השחזור במתחם, זאת תוך כדי סיור ברחובות 

ובבתים המקסימים והציוריים. 

היום המתחם שוקק חיים וניתן למצוא בו חנויות מותגים ובתי 
קפה יוקרתיים, וגם אנחנו סיימנו את הסיור עם כוס קפה בשמש 

הנעימה.

לבקשת שלמה ישיל כל משפחה תרמה 20 & כשי לחג החנוכה 
ולכל  לשלמה  רבה  תודה  מאמץ.  הוא  שאותה  מגלן  ליחידת 

המשתתפים!

השיר הוא לך שרונה
תושבי כפר גנים יצאו לטיול משפחות ב"שרונה"- 

מושבת הטמפלרים המשוחזרת
 דורון קורן, חבר ועדת תרבות, כפר גנים ג

בית קפה חלבי - ארוחות בוקר, כריכים, סלטים, שקשוקת הבית 
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הנכם מוזמנים לבוא להתרשם
מאווירה נעימה,

חמה ומשפחתית

מחכה ל              שלכם...

בכפר גנים ג'
ברח' חיים זכאי 7

נפתח משפחתון!
המשפחתון כולל: 

חוג מיוחד להתפתחות לגיל הרך
אוכל מזין וטעים

והרבה חום ונתינה

נייד 052-8910600
בית03-9334240

בהנהלת

מנהלת גן ילדים
 במשך
 25 שנה

שעות הפעילות: 16:30-07:00
לפרטים נוספים ולהרשמה, אתי:

לגילאי 2-0 שנים

בס"ד

ללא זריקות!      ללא כאבים!

077-4121800
לייעוץ חינם חייגי עכשיו!

חדש! המסת שומן ׀ אפילציה ׀ טיפולי פנים  ׀ פילינג עמוק  ׀ הבהרת כתמים ׀ גלי רדיו ׀ מזותרפיה ׀ אקנה  ׀ הסרת שיער ׀ איפור קבוע

עור מתוח ללא ניתוח!

אבא ברדיצ‘ב 8, כפר גנים ג‘ , פתח תקווה 

DanaGinat&Ella

אחרילפני

אחרילפני

מכשיר טכנולוגי מהפכני להחלקת קמטים

מהו המכשיר המהפכני?
מדובר במכשיר בטכנולוגיה חדשנית שמשמש לטיפול בקמטים, 
בסימני  וטיפול  היקפי  ושומן  צלוליט  בהפחתת  העור,  במיצוק 
מתיחה. הטיפול נעשה ללא כאב או אי נוחות על-ידי שילוב של 

גלי רדיו rf וואקום.

כיצד עובד המכשיר?
המכשיר מחמם את הרקמה באופן אחיד, עמוק ונעים.

דבר  אלסטיים,  וסיבים  אלסטין  קולגן,  ליצירת  גורם  החימום 
שגורם למתיחת העור.

האם הטיפול בטוח?
הטיפול בגלי רדיו בטוח לחלוטין ומתאים לכל סוגי העור. גלי 
מזה  הקונבנציונלית  ברפואה  משמשים  מגנטיים  ושדות  הרדיו 

שנים רבות, והטכנולוגיות יעילות ומוכחות.

לכמה טיפולים אזדקק?
מספר הטיפולים משתנה ממטופלת למטופלת, אך לרוב הוא נע 

בין 6 - 8 טיפולים.

האם נדרש זמן החלמה?
הטיפול אינו דורש החלמה וניתן לשוב מיד לשגרה.

באילו איזורים ניתן לטפל?
באיזורי העיניים - להפחתת "שקיות".

באיזור הפנים - להחלקת קמטי הבעה ומתיחת קו הלסת.
באיזור הצוואר - לטיפול בעור רפוי ומדולדל.

בואו עוד היום להתחיל את השינוי בעור!

מזל טוב והצלחה רבה מגיעים לדנה גינת ואלה שילה על השותפות והתרחבות המרכז 
לאסתטיקה וקוסמטיקה רפואית, ולרגל רכישת מכשור מהפכני חדש ובלעדי להחלקת 

קמטים, טיפול בצלוליט והצרת היקפים...

עכשיו כולנו יכולים להיות יפים בשנה החדשה :( 
וליהנות ממחירים מיוחדים ואטרקטיביים לסוף השנה... 

בקרוב....אירוע השקה.

דנה ואלה, קוסמטיקאיות רפואיות 
בעלות וותק וניסיון בתחום האסתטיקה הרפואית, 

מנהלות המרכז. כפר גנים ג, פתח תקווה

- כתבת פרסומת -

עור מתוח ללא ניתוח !
הכירו - מכשיר מהפכני וייחודי להחלקת קמטים
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שליחת מודעות לוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

מטפלות

בת 30, נשואה פלוס 2 , מחפשת 
או  בגן  סייעת  בתור  עבודה 
אני  ילדה.  או  ילד  על  בשמירה 
לבשל  יודעת  וחמה,  אחראית 

ויש לי רכב.  
אורטל, טלפון: 050-9717411

בטיפול  וניסיון  ידע  בעלת 
בתינוקות מגיל שלושה חודשיים 
ועד שנה. בעלת המלצות חמות. 

שולה, טלפון: 054-2563481

של  וותק  עם  מנוסה  מטפלת 
של  במסגרת  מטפלת  שנים, 
 3 עד  בביתי,  קטנה  קבוצה 

תינוקות.
יחס אישי ואוהב. 

טלפון: 050-3979787

עם  בעבודה  ניסיון  עם   ,20 בת 
בילדים  לטפל  מעוניינת  ילדים, 
שעות  ועד   17:30 משעה  החל 

הלילה. 
מוכנה גם לבשל. 

צביה, טלפון: 052-5211147

מורים פרטיים

מוכשרת,  נמרצת,  חיילת 
מעוניינת  רבה,  סבלנות  עם 
בכל  פרטיים  שיעורים  לתת 
יסודי  לתלמידי  המקצועות 
ושיעורים  ביניים   וחטיבת 
לתלמידי  וכימיה  בביולוגיה 
תיכון. שיעור ניסיון חינם ומחיר 

סביר.
טלפון: 052-3397946

בשפה  ביטחון  לרכוש  בואו 
האנגלית בהנאה ובחיוך!

לימוד  שבבסיס  מאמינה  אני 
הביטחון  חיזוק  עומד  האנגלית 
וגרתי  למדתי  התלמיד.  של 
את  לי  ויש  בלונדון  תקופה 

היכולת ללמד את ילדכם.
בביה"ס  שנלמד  חומר  מחזקת 
ומעשירה בדיבור ובחומר נוסף. 

טלפון: 054-2121941

היסודי  לילדי  פרטיים  שיעורים 
בהכנת  עזרה  המקצועות.  בכל 

שעורי בית ולימוד למבחנים. 
40 ש"ח לשעה. 

יפית: 050-9086797

למתמטיקה-  פרטית  מורה 
חטיבה + תיכון, הכנה לבגרויות.
הלימוד,  חווית  על  דגש  מנוסה, 
לצרכי  התאמה  צמוד,  לווי 

התלמיד.
הצלחה מובטחת!

אדוה, טלפון:  050-3838387

מאבחנת  מנדלבליט,  רונית 
ומורה  מוסמכת  דידקטית 
מתקנת  להוראה  מומחית 

במקצועות רבי מלל לבגרות. 
טלפון: 050-7543079

בעלי מקצוע

קלוריות  כושר לשריפת  אימוני 
אישית  מאמנת  עם  מירבית 
הבית.  עד  ומנוסה  מוסמכת 
ועבודה  הנאה  שכולו  אימון 
 – ניסיון  אימון  לתיאום  מרובה. 

יפית: 052-3505089

 / /צבע  פן  מקצועית  ספרית 
גנים,  מכפר  איפור   / תסרוקות 
העצמאות 89. נסו ולא תתאכזבו.

טלפון: 8215364 -050 

לבית  מגיע  מקצועי  ספר 
גמישות,  שעות  הלקוחות. 

מחירים נוחים.
טלפון: 054-7470000

קיפול  שירותי  לקפל".  "באה 
כביסה ביתית.

מקצועיות ואמינות.
טלפון: 054-9963858

דרושים

משרה  לחצי  מטפלת  דרושה 
בין השעות 13:00 - 17.00 לקבל 
ולהוציא  מבית-הספר  ילדים 

ילדה מהגן
+ עבודות בית קלות.

טלפון: 050-5314604

דרושה מזכירה לחברת דובדבן, 
בע"מ,  וייצור  עיצוב  תכנון 
שממוקמת ברחוב אבא אחימאיר 

22, בת גנים, פתח תקווה.
ניסיון בתחום- חובה, משרה מלאה.

טלפון:  03-9190246

קפה  ובית  -מאפייה  לטוצ'קה 
חדשים, בתחנת הדלק פז 

שבדרך יצחק רבין פ"ת, דרושים 
ואופה  דלפק/בריסטות  עובדי 
עם  ניסיון(  ללא  )גם  לחמים 

נכונות לאפיית לילה.
טלפון: 054-7717152

דרוש/ה  צרפתי"  ל"מאפה 
הצהריים,  אחר  לשעות  עובד/ת 

כולל שישי.
גילי: 054-7720300

סייעות  דרושות  אוצרון  לגן 
בעלות ניסיון. אפשרות לחלקי/

החלפה.
תמר: 054-6162209

קופון מבצע 
מחכה לכם בעמוד 22...

חפשו
אותנו ב-

ניר מתמטיקהניר מתמטיקה
בית ספר המצליח ניר מתמטיקה מרמת גן וגבעת שמואל
מגיע עכשיו גם לכפר גנים!
שיטת הלימוד הנהדרת נותנת כלים להצלחה לתלמידים בכל הרמות!

קורסים שנתיים בקבוצות קטנות לכיתות ג'-יב'
שיעורי עזר פרטיים

הרכבת מבחני סימולציה בהתאמה אישית
100% הבנת החומר

אבחון אישי ללא עלות
הכנה לבחינת הבגרות 3,4,5 יחידות

072-252-2020 ׀ חפשו אותנו בפייסבוק
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קניון גינדי סנטר  |  רח' מנחם בגין 30, גבעת שמואל

03-6413111 והזמנות:  למשלוחים 
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חנות
המפעל

כשר

תחקיר  בדק וקבע:
מקום ראשון באמינות ובאיכות!

בשרים מבית טוב. יום יום.

חדש בקניון גינדי סנטר

שניצל עוף טרי
פרוס דק, נקי נקי!

בתוקף עד 12.12.14
24 רק

.90₪
לק"ג


