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צדוק בן משה מו"ל: 

אילת שדה עורכת: 

צדוק בן משה  חברי מערכת: 

ציפי ברנוי    

שירן רובינשטיין    

עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 

נטלי אקופיאן עיצוב גרפי: 

סולן הדפסות הדפסה: 

ח ב ר הפצות - 054-2451458 הפצה: 

קוראים יקרים,

בחודש האחרון, סיכמנו לעצמנו את השנה שחלפה,
הצבנו ייעדים, הבטחנו הבטחות לשנה החדשה

ועשינו כל אחד את חשבון הנפש שלו 
גיליתי שיש לי כל-כך הרבה דברים להודות עליהם:

ילדים נהדרים, אהבה גדולה, משפחה מקסימה,
בריאות טובה, חברויות נפלאות והרבה עניין בחיי-

מקצוע מרתק עם סיפוק רב בצידו,
עיסוקי פנאי ממלאים ומהנים ועוד 
מרגישה כל-כך עשירה וברת מזל!

ועכשיו, חוזרים לשגרה, אז בואו נברר- 
איך הילדים התחילו את שנת הלימודים?

מי זקוק לאבחון ולסיוע? 
איך להקשיב ולשים-לב לצרכיהם של הרכים והמתבגרים?

כיצד חוזרים לשגרת התזונה והטיפוח האישי?

ומה קורה בשכונה? מה התחדש?
ומה יספר לנו השכן החדש,"אבי הטחול", 

השחקן המוכשר, שלומי קוריאט?

על שאלות אלו ועוד ננסה לענות בגיליון זה 

ואחרונה חביבה, שירן רובינשטיין יקרה שלנו- 
מאחלת לך מזל טוב והרבה אושר עם לידת בנך יאיר!

                                  קריאה מהנה,
                                       שלכם

                                    אילת שדה

ayelet sadeh@gmail com                   

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

דבר העורכת

למשלוח כתבות, רעיונות ותגובות:
kfarganim@gmail com

www kfarganim@co il :ובאתר

לרכישת מודעות: 050-5332540
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 מרפאת מומחים קניון גנים
רח‘ העצמאות 65, פ"ת, טל‘: 03-9404200

לפני החגים, בחגים עצמם וגם אחריהם,
אנחנו כאן בשבילכם!

במהלך החגים, עומד לרשותכם מוקד רפואי בקניון קרית אונו, 
המעניק שירותי רפואת משפחה וילדים, שירותי אחיות ורנטגן.

 שעות הפעילות:
 ימים א‘-ה‘ 19:00-22:30 / ימי ו‘ וערבי חג 19:00-23:00

ימי שבת וחגים 9:00-13:00, 19:00-23:00
השירות ללקוחות כללית בסופ“ש בחינם ובימי חול בתשלום. פתוח גם ללקוחות כל קופות החולים בתשלום נוסף.

 אנו לשירותכם במרפאה לאורך כל השבוע, 
עם שעות פעילות נוחות ורחבות.
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תושבים יקרים, אנו משיבים לכל תלונה או בקשה ופועלים בנושא 
בשכונה   שלנו  והאוזניים  העיניים  אתם  בעיה   כשמתעוררת  מיד  אלינו  פנו  תהססו   אל  אנא, 

*שמות הכותבים שמורים במערכת 

kfarganim@gmail.com :לשליחת מכתבים למערכת

מכתבים לוועד

לצדוק שלום רב,

הנני תושבת השכונה מזה חמש שנים 
לפני הקמת הקניון החדש היו שמועות שיוקם בו גם סניף דואר  לדאבוני, הדבר לא קרה  בכל 
פעם שצריך את שירותי הדואר, עליי ללכת לסניף המיושן בלוחמי הגטו ולהמתין שעות בתור 
האם לא הגיע הזמן, שלשכונה מתפתחת ויוקרתית כשלנו יהיה סניף דואר המכבד את עצמו?

תודה, נאוה 

נאוה שלום רב,

לאחר מספר פניות שלי ושל תושבים רבים לנציג פניות הציבור ברשות הדואר, בדבר 
העומס הבלתי נסבל בסניף לוחמי הגטו, פניתי, כנציג ועד השכונה, אל מחלקת מכרזים 

בבקשה דחופה להוציא מכרז להקמת סניף דואר בשכונה 
הסברתי, כי הסניף הקיים אינו מסוגל לשרת את שכונות כפר גנים, בעיקר לנוכח 

התקדמות האיכלוס בכפר גנים ג' 
לאחר מספר תשובות לקוניות המתעלמות מהמציאות הבעייתית, נסיונות חוזרים 

להבהיר לרשות הדואר את חומרת המצב ומספר תזכורות, התקבלה תשובת הרשות, 
המעידה שהבינו שטענותינו צודקות ויפעלו להוצאת מכרז לאיתור נכס עבור הסניף  זאת 

על פי חוק חובת המכרזים 
לפני כחודשיים בוצע סיור של נציגי רשות הדואר בקניון גנים במטרה לבחון את המיקום 

האופציונלי לסניף  כל שנותר הוא, לקוות שאכן המכרז יצא במהרה, והמיקום המיועד 
לסניף בקניון גנים אכן יענה על דרישות המכרז ויימצא זכיין ראוי להפעלתו 

אמשיך לעקוב ולעדכן 

בברכה,

דורון קורן,
אחראי תחום תכנון פרוייקטים ציבוריים בוועד השכונה
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זמנים מורכבים עוברים עלינו - מצד אחד תקופה הרת 
ראש  שני  ומצד  ביטחונית  מבחינה  ישראל  לעם  גורל 
לעשות  אפשרות  לנו  שנתנו  חגים  כיפור,  ויום  השנה 

אתנחתא, לעשות סדר, לסלוח ולבקש סליחה  

לפרגן  להתאחד,  מצווים  אנו  כאלו,  בתקופות  דווקא 
ולסייע ככל יכולתנו  עלינו לבחון את הדרך בה הלכנו 
ולעשות כמיטב יכולתנו לשפר ולהטיב עם עצמנו ועם 

הסובבים אותנו 

אנו, פעילי השכונות, נמשיך בפעילותנו למען התושבים 
ונקווה לעתיד מאיר פנים  אנו פועלים ללא לאות במספר 

נושאים  בחרתי להזכיר את חלקם -

נקיון
ניקיון,  בנושאי  בעיות  במספר  נתקלנו  לאחרונה, 
הוחלט  הנושא,  בחינת  לאחר  אשפה   ופינוי  תברואה 
להקים ועד פעולה קבוע שיכלול תושבים מגזרות שונות 
אמת   בזמן  לבעיות  מענה  לתת  כדי  השכונה,  ברחבי 
סביבתית  מודעות  בעלי  להיות  הפעולה  ועד  חברי  על 
שלושה  כה  עד  התנדבו  הפעולה  לוועד  לפעול   ורצון 
יזומים  בסיורים  מי  בעיות,  על  המתריעים  תושבים, 
שלה   הקבועה  הבוקר  בהליכת  ומי  לו,  שנקבע  באזור 
תקבע  העיריה,  מול  מסודרים  עבודה  נהלי  לקבוע  כדי 
הרלוונטיות,   המחלקות  מנהלי  עם  פגישה  למתנדבים 
פינוי  ומחלקת  פיקוח  מחלקת  תברואה,  מחלקת   - קרי 
אשפה  תקבע דרך ההתקשרות לצורך בחינת התנהלות 
פעילות המחלקות בשכונה, וכן על-מנת להציע רעיונות 

והצעות ייעול 

ג'  ב',  א',  גנים  מכפר  נוספים  לתושבים  קוראים  אנו 
ומהסביבה הקרובה להצטרף לצוות, כדי לסייע לשיפור 

איכות החיים באזור מגוריהם 

kfarganim@gmail com  ניתן לפנות למייל

פעילות לנוער
בעקבות פעילותו האינטנסיבית של דורון קורן, אחראי 
השכונה,  בוועד  ציבוריים  ופרוייקטים  תכנון  תחום 
ועד  נציגי  בין  טיפולו  שתחת  בנושאים  פגישה  נערכה 
השכונה - דורון ואנוכי ובין נציגי אגף הנוער בעיריית 
פ"ת - איתי שונשיין - סגן ראש העיר וראש אגף הנוער 
והצעירים, לימור ברזילי - אחראית תנועות הנוער ומירב 

חסיד - אחראית בתי הנוער 

בפגישה נדונו שלושה נושאים חשובים-

1. קיום חוגים ייחודיים לנוער ולצעירים והוצאת כרטיס 
שונות   הנחות  שיקנה  תושב(,  לכרטיס  )בדומה  לנוער 
השניה  הקומה  תוקצה  לנוער  הפעילויות  קיום  לצורך 
קירבת  בשל  אלדד   ישראל  ברחוב  הדו-גן,  במבנה 
תהיה  הפעילות  כי  הדגשנו,  התושבים,  לבתי  המבנה 
חייבת להיות בשעות מקובלות, ללא הפרעה לתושבים 

2. מבנה חדש לתנועת הנוער "הצופים" - לאחר לחצים 
מצד ועד השכונה, והודות למאבקו של איתי שונשיין, 
לעבור  צפויים  והם  הצופים,  תנועת  עם  הסדר  הושג 

למבנה החדש לאחר חופשת סוכות 

רבין-  יצחק  בדרך  המתוכנן  הייחודי  הנוער  מרכז   .3
תיאטרון  למוסיקה,  מרכז  לקום  עתידים  במרכז  אושר  

ומחול ואודיטוריום בן 450 מקומות ישיבה 

ניתן לקרוא בפירוט את סיכום הפגישה, אותו כתב דורון 
כפר  הפייסבוק-  ובדף  השכונה  באתר  ומפורסם  קורן, 

גנים א', ב', ג' 

פיקוד העורף - מוכנות לשעת חירום
אני מודה לכל התושבים שהגיעו למפגש בנושא מוכנות 
העורף, אשר התקיים במתנ"ס עולמות  המפגש בהנחיית 
הפתיחה  יריית  את  היווה  פרנקו  ופז  קרני  אילן  סרן 
גנים,  גנים, בת  לפעילות בגזרה שלנו )רמת ורבר, כפר 
נווה עוז וקריית מטלון(  בתאריך 12 9 23 נערך תרגיל 
מקווה,  אני  לבנים   יד  מול  יהונתן  בגן  ושליטה  פיקוד 
שכבר בגיליון הבא נוכל לעדכן אתכם בלוחות הזמנים 

לפעילויות הבאות 

מטפלים  השכונה  ופעילי  השכונה  ועד  חברי  אנו, 
עושים  אנו  היומיומית   ומגוונים ברמה  רבים  בנושאים 
שנעים  שכונה  לנו  שתהיה  כדי  ובאהבה,  ברצון  זאת 
לצרף  נשמח  לגאווה   מקור  שהיא  שכונה  בה,  לחיות 

תושבים נוספים לפעילויות השונות  

שתהיה לכולנו שנה של עשייה פוריה!

יו"רה ומעדכן

ליזום, לשפר 
ולהתכונן לבאות

על מקצת מהפעילויות הנעשות כאן, 
אצלנו בשכונה

צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה
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אדם   בני  בין  תקשורת  יצירת  מאפשרים  ודיבור  שפה 
מהווים  והדיבור,  השפה  בהתפתחות  עיכוב  או  ליקוי 
וקשיים  לתיסכול  וגורמים  תקשורת  ביצירת  מיכשול 
חברתיים  התפתחות התקשורת והשפה מתחילות מרגע 
היוולדו של התינוק, על-כן אין גיל צעיר מידי  לפנייה 
לאבחון אצל קלינאית תקשורת  ככל שתינתן עזרה בגיל 
צעיר יותר, כך הילד יוכל להשלים פערים מול בני גילו 
היכולות  הערכת  היא  האבחון  של  מטרתו  יותר   מהר 
והקשיים של הילד ובהתאם לכך מתן המלצות  לטיפול, 
)רופא  נוסף  טיפולי  או  רפואי  לגורם  הפנייה  או  מעקב 
התפתחותי, ריפוי בעיסוק, ועוד(  לעיתים קרובות, בתום 
האבחון, ניתנת הדרכה להורים  לצורך חיזוק יכולותיו 

של הילד בבית 

מתי כדאי לפנות לאבחון של קלינאית תקשורת? 
מספר  להלן  שלו   המאפיינים  התפתחותי  שלב  לכל 
נקודות, המדליקות נורה אדומה )ואינן תחליף לאבחון 

מקצועי(-

תינוק/פעוט עד גיל שנה וחצי
     קושי ביצירת קשר עין וביצירת קשר עם מבוגר 

     קושי בהפקה של מגוון הבעות פנים ואיחור בהופעת 
החיוך החברתי     תינוק שקט מאוד, הממעט בהפקת 
קולות      קושי ביצירת משחקי אינטראקציה ראשוניים, 
כגון: משחקי "קוקו", "דו-שיח" קולי     התינוק אינו 
מראה הנאה מתקשורת עם מבוגר, מתקשה ליצור עמו 
מתקשה  אליו      לפניות  נענה  ואינו  משותפת  פעילות 
להצביע על חפצים ואינו מבין הוראות פשוטות- תן, קח 

וכדומה 

בגילאי שנה וחצי- שנתיים:
ראשונה  מילה  בודדות   מילים  מפיק  אינו  עדיין      
נחשבת כרצף צלילים קבוע בעל משמעות קבועה   גם - 
/tata/ על "סבתא" או /du/ על "כדור" יחשבו מילים 
משמעותיות    אין הבעה מגוונת של עיצורים ותנועות   
קי  קיים קושי בהבנת הוראות  לדוגמא: "קח את הכדור 

ותן לאמא "     קושי בהבנת שאלות פשוטות: "איפה 
אוטו?", "מי בא הביתה?", "מה אתה אוכל?"

בגילאי שנתיים - שנתיים וחצי:
"אבא  לדוגמא:  מילים   צירופי  מפיק  אינו  עדיין      
נראית  לא  בואי"      "אמא  אוטו",  "הנה  נעליים", 
התקדמות ברכישת מילים חדשות       מתקשה בהבנת 

השפה 

בגילאי שנתיים וחצי - שלוש:
      עדיין אינו מפיק משפטים פשוטים  לדוגמא: "אבא 
הלך לעבודה", "אני משחק בכדור"       קושי בהפקת 
פעלים ובהטייתם       דיבור משובש מאוד המקשה על 

הסביבה להבין את הילד 

בגילאי שלוש - ארבע:
איך,  למה,  כגון:  מורכבות,  שאלות  בהבנת  קושי      
מתי?       עדיין אינו מפיק משפטים מורכבים  לדוגמא: 
"לא הלכתי לגן, כי כאבה לי הבטן"      קושי במשחק 

עם ילדים 

בגילאי ארבע - חמש שנים:
     עדיין קיימים שיבושים רבים בהגייה, והדיבור של 
הילד אינו מובן      הילד מתקשה להסביר את עצמו או 
לתאר חוויות      קושי בהבנה והבעה של מושגי יסוד 

)לדוגמא: מושגי יחס, כמות( 

בגילאי חמש - שש שנים:
    קושי בהבנת סיפור והסקת מסקנות      קושי ביכולת 
בתיאור  וקושי  מאורגן  באופן  סיפורי  רצף  לספר 
התרחשויות מורכבות       קושי בשימוש במגוון משפטים 
מורכבים )משפטי תנאי, תכלית ועוד(        קושי בניהול 

שיחה 

בית  בגילאי  גם  להתפתח  ממשיכה  ילדים  של  שפתם 
הספר  קיימת השפעה הדדית בין התפתחות השפה ובין 
להם  הלמידה,  וכישורי  הכתיבה  הקריאה,  התפתחות 
זקוקים ילדי בית הספר  גם בגילאים אילו ייתכנו קשיים 

שפתיים, ויש לתת לכך את ההתייחסות המתאימה 

מפי המומחים

והפעם:

התפתחות התקשורת 
בגיל הרך 

שפה ודיבור - מתי מומלץ לפנות 
לקלינאית תקשורת?

מאת: נועה קידר-קלט

נועה קידר-קלט, קלינאית תקשורת M.A, מטפלת בקשיי 
בטיפול  מתמחה  וקול   גמגום  היגוי,  שפה,  תקשורת, 
התפתחותיות  בלקויות  בטיפול  מתמחה  הרך   בגיל 

ותקשורת תומכת וחליפית  054-4949736  
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הקונים כבר כאן!

ניתן לצפות בסרטונים הוירטואלים
של מבחר נכסים למכירה בבלעדיות בלהה שמואלי בכפר גנים ג'

4.5 חד' ברח' העצמאות,קומה 8דופלקס/פנט 6 חד' בבן גוריון

ביוסף נקר 5 חד', נוף לוילות

בבן גוריון 5 חד', ק"ד+נוף לוילות

4 חד' ביגאל מוסנזון,קומה 3

במוסנזון 3.5 חד', סוכה+ מחסן

בעמנואל זמיר 4 חד', מקסימהבמסקין 3 חד', גדולה ומיוחדת

בבן גוריון דירת גן 4 חד', ענקית

אנחנו לא מוכרים לקונה הראשון !!!
הנכסים שבטיפולינו זוכים לניתוח שוק עדכני

ולהתנהלות מעמיקה וסבלנית,
תוך ניצול מקסימלי של פוטנציאל הקונים,

להשגת המחיר המירבי!
"תיווך המושבה"- למכור על בטוח !!

נמכר! נמכר! נמכר!

בלהה 
שמואלי

במיקום מצויין
בכפר גנים ג'

פנטהאוס! 6 חד' מפלס 
אחד,נדיר ביופיו !!
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בנוסף  עיסוק  תחום  פיתחת  שנותיך  במהלך  האם 
החיים  רמת  את  לך  מספקת  הכנסתך  האם  לעבודתך? 
המתאימה לך? האם חשבת להפוך את תחום העיסוק/

התחביב למקור הכנסה נוסף?
תחביבך,  את  להפוך  והחלטת  מעבודתך  פרשת  אם 
עיסוקך לשעות הפנאי, למקור הכנסה, נדרשת החלטה 
ותכנית עיסקית  השאלה הראשונה שעליך לשאול היא-

מהי ההיתכנות העיסקית של התחביב/עיסוק שלי?
לגיל העוסק ולגיל העיסוק אין כל משמעות, אך קיימת 

משמעות למונחי השוק  למה הכוונה? - 
צריכים  הקונים  האם  ונדרש?  רלוונטי  העיסוק  האם 
לי  תמורה, שכדאית  עבורו  לשלם  ומוכנים  המוצר  את 

מבחינה עיסקית?
הכלל שאומר: "אין דבר העומד בפני הרצון" נכון גם 
בסוג החלטות זה  כל שאנו צריכים לעשות, הוא לבדוק 
מה אנו עושים, מה אנחנו רוצים ואיך לבצע זאת בצורה 

מוצלחת, ורצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע 
הפנאי,  לשעות  עיסוק  מצאו   / בחרו  שטרם  לאלו, 
מומלץ מאוד לעשות זאת כבר עכשיו  במשך רוב חיינו 

הבוגרים עבודתנו היא עיסוקנו העיקרי  אל לנו לדחות 
מהעבודה  פרישתנו  לעת  הפנאי  לשעות  העיסוק  את 

משתי סיבות עיקריות:
אותנו  ומספק  אותנו  הפנאי משמר  בשעות  עיסוקנו    1

בתקופת עבודתנו 
2  להגיע לסיום תקופת העבודה, כשכל חיינו נסבו סביב 
העבודה, לא רצוי ואף מסוכן  בהצלחה בשנה החדשה!

קוראים יקרים,

אנחנו פותחים מדור חדש - תשאלו את ציפי, בו תוכל 
ציפי ברנוי לייעץ בקצרה מנסיונה האישי: אמא וסבתא, 
בעלת תארים אקדמאים במנהל ציבורי, שלטון מקומי, 
כלכלה, סוציולוגיה ומדע המדינה, בעלת ניסיון בתחום 
הארגוני, הניהולי והשיווקי, יועצת עסקית, מרצה, מנחה 
עוסקת  עסקית,  ביזמות  קורסים  של  אקדמית  ומרכזת 

בפעילות התנדבותית מקצועית ושכונתית ועוד   
ניתן להפנות שאלות למדור, לכתובת:

zbarnoy@magicsolution.co.il

מאת: ציפי ברנוי 

תחביב או מקור פרנסה?
לעיסוק אישי אין גיל, אך יש לו פוטנציאל של שמחה, סיפוק ואפילו הכנסה.
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אנו חוגגים את חג הסוכות בשמחה ובהידור מצווה  הדבר 
היה כרוך בהכנות רבות וכל אחד מאיתנו התאמץ לקשט 
את סוכתו במיטב הקישוטים, לפי שהדבר גורם לנו שמחה 
והנאה, כמו שנאמר: "שלושה מרחיבים דעתו של אדם: 
דירה נאה ואישה נאה וכלים נאים")ברכות נ"ז,ד( והסוכה 

הרי היא דירת עראי 

כפי  ימים,  שבעה  במשך  הסוכות  חג  את  לחגוג  נוהגים 
שכתוב: "בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל 
ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את 
בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני ה'-אלוהיכם " 
)ויקרא כ"ג, מ"ב- מ"ג( כמו-כן, נאמר: "אך בחמישה עשר 
יום לחודש השביעי    ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעה 
ימים ")ויקרא כ"ג,ל"ט-מ( ועוד נאמר: "חג הסוכות תעשה 
בחגך  ושמחת  ומיקבך  מגורנך  באספך  ימים,  שבעה  לך 

אתה ובנך וביתך  " )דברים ט"ז,י"ג-י"ד(

השאלה היא: מדוע התורה מצווה לחגוג את חג הסוכות על 
ידי ישיבה בסוכה? לפי הרמב"ן: "כי ציווה, שידעו הדורות 
את כל מעשה ה' הגדול, אשר עשה עימהם להפליא, ששכן 
אותם בענני כבוד בסוכה    להגן עליהם " )רמב"ן, ויקרא 
ולהודות לה' על הסוכות  - כדי לזכור  כ"כ, מ"ב( כלומר 

שעשה להם במדבר - סוכות מענני כבוד 

גם הרשב"ם נותן הסבר דומה: "למען תזכרו, כי בסוכות 
הושבתי את בני ישראל במדבר ארבעים שנה, בלא ישוב 
ובלא נחלה, ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם נחלה 
ובתים מלאים כל טוב " )רשב"ם ויקרא כ"ג, מ"ב( הכוונה, 
כי מתוך כך שעם ישראל 
הסוכות  את  יזכור 
נס  בגדר  שהיו  במדבר, 
ויודו  יעריכו  אלוקי, 
מלאי  הבתים  על  לה' 
הטוב, שהם זוכים לגור 
 - ישראל  בארץ  בהם 
הטוב  הכרת  בכך  ויש 
יצחק  רבי  לבורא  
עראמה מסביר: "אשר  
בו יעזבו האנשים כל 
אשר  הכסף,  ענייני 
לכסף - לכסף, ואשר 
לזהב-לזהב, סחורות 
וכל  תבואות,  ורוב 

דבר שנקרא נכסים, ויוצאים אל סוכה קטנה אשר אין בה רק 
ארוחה יום ביומו, ועל הרוב-מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, 
להרבות  האדם  יתעסק  שלא  נפלאה,  התעוררות  שהיא 
מאלו הקניינים, כי די בהכרחי לבד כל ימי היותו בפרוזדור 
הזה, שהוא דירת עראי "  כלומר, האדם חייב לדעת, שחייו 
בעולם הזה אינם נצחיים, אלא קצובים על ידי בורא עולם 
מראש - חייו הם בגדר פרוזדור, המוביל בסופו של דבר אל 
העולם הבא  מתוך כך יגיע לידי הבנה, כי העיסוק בדברים 
בחיים,  העיקרי  הדבר  אינו   - רכוש  זהב,  כסף,  הגשמיים: 
כמו   , ומצוות  תורה   - רוחניים  בדברים  לעסוק  יש  אלא 
"   לפי שבשעת פטירתו של  )ו,ט(:  שנאמר במסכת אבות 
אדם אין מלווין אותו, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות 

ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד   "

היא  הסוכות,  בחג  אותנו  מצווה  התורה  עליה  השמחה 
שמחה של הודיה לה'  הכרת הטוב על כל שעשה למעננו 
מה  כל  על  וגם  במדבר(,  בסוכות  אותנו  )הושיב  בעבר 

שדואג לנו בהווה 

בזמן זה האיכר אוסף את תבואתו בשדה, ועליו לזכור, כי 
יכול לזקוף את  הצלחתו ביבול - היא מאת ה', ואין הוא 

ההצלחה לכוחו שלו בלבד 

הכול  כי  בה',  אמונה  של  רצון,  זוהי שמחה של שביעות 
מאיתו יתברך 

יהי רצון, ושמחה זו תהיה קבועה בקרב עם ישראל  אמן 
ואמן 

אני מזמינה אתכם להכנס לבלוג - "בראי התנ"ך"

http://ahuvaklein.blogspot.com

מאת: אהובה קלייןדבר תורה

"בסוכות תשבו שבעת ימים..."
על משמעות הישיבה בסוכה

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

סוכות במדבר
ענני כבוד סוככים משמים אזור מדברי רחב ידייםנחשול אדם קולות מיםביד רמה יוצאים ממצרים

רוח קדושה עוטרת נשמתם טובלים במצווה במלוא גופםיעלזו ישראל בתפארת סוכתםככלה המאושרת ביום חופתה
יזכו לישב בסוכת לוויתן אמונתם איתנה כסלע בליבםכיד המלך יין ומשקהמענגים נפשם במאכל ומשתה
המולך לבדו על כל הברואים לחזות בעיניהם בגדולת אלוקיםאומות העולם לירושלים נקבציםימי גאולה קרבים ובאים

אהובה קליין ©
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לכביש  בסמוך  המתגוררים  דיירים  תלונות  בעקבות 
מכבית, הוקם ועד פעולה בו חברים גם צדוק בן משה 
וציפי ברנוי  בוועד הפעולה בוחנים את סוגיית הרעש 
מזה מספר חודשים והוגדרו מספר שלבי פעולה  להלן 

העיקריים שבהם:
1.   העלאת בעיית הרעש במסגרת ישיבה עם ראש העיר 

ונציגי השכונה   
בעיריית  הסביבה  לאיכות  האגף  נציגי  עם  פגישה   .2

פ"ת 
ב"קו  השוכנות  מהדירות  רעש  בדיקות  ביצוע   .3

הראשון", הנושק למכבית 
4.  בדיקת תוכניות מע"צ לקיר האקוסטי בחלק המערבי 
של הכביש )עד למחלף אונו( אל מול תשריטי הביצוע, 
על מנת לברר, אם גובה החומה הבנויה אכן תואם את 

התיכנון   
5.  בדיקת נכונות מע"צ לריבוד הכביש באספלט שקט 

כחלק מהמאמץ להפחתת הרעש 
הפגישות עם ראש העיר, נציגי האגף לאיכות הסביבה 
ונציגי השכונה נערכו, ובהמשך להן ערך האגף לאיכות 
יגאל  ברחובות  דירות  משתי  רעש  בדיקת  הסביבה 
יש  כי  הוחלט,  הבדיקות  בעקבות  נקר   ויוסף  מוסינזון 

תמונה  לקבל  על-מנת  הבדיקות,  את  להרחיב  צורך 
מהימנה יותר 

דיירים, אשר דירותיהם ממוקמות ב"קו הראשון" לקיר 
סובלים  מכבית(,  כביש  של  המערבי  )בחלק  האקוסטי 
עתידיות,  רעש  בבדיקות  להכלל  ומעוניינים  מרעש 
שהקיר  לציין,  חשוב  השכונה   לוועד  לפנות  מוזמנים 
רביעית,  קומה  עד  דירות  עבור  אקוסטי  מיגון  מהווה 
מעבר לכך, פתרון אקוסטי אמור להינתן במפרט הבנייה 
החומה  גובה  כי  נראה,  מקצועית  בלתי  ובעין  הואיל 
האקוסטית בחלקה המערבי נמוך באופן משמעותי מזה 
מע"צ  בתוכניות  עיינו  התכנוניות,  בהגדרות  המופיע 
לקבלת  ממתינים  אנו  כעת  הכביש   בניית  את  שליוו 
התכנון  בין  השוואה  עריכת  לצורך  הביצוע,  תשריטי 
לבין הביצוע בפועל, שכן רעש בדירות סמוכות, עלול 

לנבוע מגובה חומה שאינו עומד בהגדרות התכנוניות 
משימה   - הביצוע  תשריטי  את  לידינו  שנקבל  חשוב 

שמסתמנת מאתגרת במיוחד  

לבחון  יש  אך  שקט,  באספלט  רובד  מכבית  כביש 
אופציות נוספות, כגון תוספת צמחייה  

גובה  ומדידת  רעש  בדיקת  לשקול  מקום  ויש  ייתכן 
החומה ע"י מומחה בלתי תלוי 

מאת: ציפי ברנוי ערוצי תקשורת ועד-רשויות

מכבית- מתי יהיה כאן שקט??!!
מירי בבס ושרית רגב, תושבות השכונה, חברות בוועד הפעולה למניעת מפגעי 

כביש מכבית, מעדכנות על הטיפול בנושא 

מאת: שרית רגב ומירי בבס

חומת מכבית בצדה המערבי של השכונה
צילום: צדוק בן משה 
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המוצרים המשתתפים במבצע: 
קומקום נירוסטה

מעוצב

מכשיר  להכנת
 וופל בלגי

טוסטר לחיצה

מתנות לחגים
ם י נ ג ן  ו י נ ק ב

ע צ ב מ

קונים ב-150 ש"ח 
ומעלה באחת מחנויות

הקניון*

ומקבלים שובר ע"ס 50 ש"ח
לרכישת אחת מהמתנות

הבאות בחנות

ניתן למימוש בשובר אחד

ניתן למימוש בשובר אחד

מעוצב ענק

מחבטבע
(גדלים שונים)

זוכת צל"ש כלבוטק
נקייה ממתכות רעילות

גודל: 30/28 ס“מ
ניתן למימוש עד

שני שוברים

גודל: 26/24/22 ס“מ
ניתן למימוש בשובר אחד

מחיר בחנות: 149.99 ש“ח

סודה סטרים
דגם ג‘נסיס

ניתן למימוש עד שני שוברים
מחיר בחנות: 349.99 ש“ח

מחיר בחנות: 199.99 ש“ח
ניתן למימוש בשובר אחד

מחיר בחנות: 199.99 ש“ח

מחיר בחנות:
גודל 22 ס”מ - 179.99 ש“ח
גודל 24 ס”מ - 189.99 ש“ח
גודל 26 ס”מ - 199.99 ש“ח
גודל 28 ס”מ - 249.99 ש“ח
גודל 30 ס”מ - 269.99 ש“ח

תוקף מבצע 15.10.2012 ו/או עד גמר המלאי.   התמונות להמחשה בלבד.  מינימום 50 יח’ למוצר.
ניתן לממש שובר אחד למוצר אלא אם צויין אחרת.

קבלת השובר הינה בגין רכישה אחת ע"ס 150 ש"ח, לא ניתן לצבור חשבוניות.
.HOME למימוש הטבה יש למסור את חשבונית הרכישה בצירוף גלויית המבצע בקופת חנות

לא כולל רכישות בחנויות סופר פארם ושופרסל.  ט.ל.ח.

חניה חינם!
רחוב העצמאות 65, כפר גנים ג', פתח תקווהבחניון הקניון

מבצעים והנחות בחנויות הקניון
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יש שיגידו:"למי יש זמן להכין ולאכול ארוחת בוקר?"
אז - למרות כל משימות הבוקר, נסו למצוא רבע שעה, 
מי  משפחתכם   ושל  שלכם  בבריאות  להשקיע  כדי 
שיצליח להכניס את ארוחת הבוקר כהרגל - יצא מורווח 

מדוע ארוחת הבוקר כל-כך חשובה?
מחקרים מצאו שארוחת בוקר מחזקת את הגוף, עוזרת 
משפרת  השמנה,  למניעת  תורמת  שרירים,  לבניית 
תלמידים  לב,  )שימו  והחשיבה  הריכוז  יכולת  את 
לנוהגים(,  מאד  )חשוב  עירנות  מגבירה  וסטודנטים(, 
משפרת את מצב הרוח, מפסיקה את פירוק העצם לאחר 

צום הלילה ומסייעת לבנייתה  
נחשב  תזונתי  מדעי-  בעיתון  שפורסם  מחקר, 
אכילה  בין  הקשר  את  בדק   ,2012 במאי   ,LANCET-ה
גברים   29,200 כ-  בסוכרת אצל  לחלות  לסיכון  בבוקר 
שאלו  נמצא,  שנים    16 במשך  במעקב  שהיו  בריאים 
 21% של  מוגבר  בסיכון  היו  בוקר  ארוחת  על  שדילגו 

לפתח סוכרת, לעומת אלו שאכלו ארוחת בוקר  
מה כדאי לאכול?

רצוי שארוחת הבוקר תכיל פחמימות מורכבות וחלבון, 
כמו - לחם עם גבינה או עם ביצה )לממהרים - אפשר 
לקחת לדרך או להכין ערב לפני(  אם אתם לא ממהרים, 
תוספת ירקות תמיד תתרום לבריאות    אפשר גם דגני 
בוקר, רצוי מופחתי סוכר ועשירים בסיבים, עם חלב או 

יוגורט או דייסת שיבולת שועל על בסיס חלב 
מה לא כדאי לאכול?

כמו  בסוכר  עתיר  ממזון  הבוקר  בארוחת  להימנע  רצוי 
חטיפי אנרגיה מתוקים, עוגות או עוגיות  הסוכר שבמזון 
המתוק תורם לעליית האינסולין ובהמשך הבוקר יגרום 

לתחושה מוגברת של רעב 
ובהמשך היום, מה מומלץ לארוחת עשר לתלמידים?

הארוחה הקלאסית: כריך, רצוי מחיטה מלאה התורמת 
ביצה,  טונה,  לתחושת השובע, עם ממרח חלבוני כמו 
סידן  בנוסף  התורמת  גבינה,  או  שומן  דלת  פסטרמה 
מקבוצת  ממרח  להוסיף  ניתן  שומן(   עתירת  לא  )רצוי 
השומן הבריא כמו טחינה או אבוקדו או להוסיף זיתים  
למשקיעים: ניתן להכין מאפינס גבינה, לביבות גבינה 

)רצוי אפויות בתנור ולא מטוגנות( או בלינצ'ס גבינה 

שוקולד  במקום  יום(:  כל  לא  )אבל  המתוק  לאוהבי 
למריחה, המכיל שומן רווי וסוכר, עדיף טחינה עם סילן 

או דבש, ממרח תמרים או ריבה  
בוקר  דגני  עם  חלב  או  יוגורט  לקחת  אפשר  לגיוון: 

מופחתי סוכר 
תמיד להוסיף בקבוק מים, פרי וירק: ילדים בגיל בי"ס 
זקוקים לפחות ל-5 מנות פרי וירק ביום בצבעים שונים 

האמור לעיל הינו המלצות כלליות בלבד ואינו מחליף ייעוץ הניתן 
ע"י דיאטנית קלינית מוסמכת.

מדור תזונה

בריאות ברבע שעה!
ארוחת בוקר! השקעה של רבע שעה ביום 

תתרום משמעותית לבריאות

מאת: אורית וקסמן

הידעת?

לכבוד  הוציא   LANCET הנחשב  העת  כתב 
אולימפיאדת לונדון, שנערכה הקיץ, ירחון המתמקד 
הפעילות  רמות  של  בסקירה  גופנית   בפעילות 
פעילות  העדר  כי  נמצא  מדינות,   122 ב-  הגופנית 
גופנית גורם ל- 9% ממקרי התמותה בטרם עת, מגביר 
שכיחות למחלת לב כללית ב- 6%, לסוכרת ב- 7%, 
 10% ב-  הגס  המעי  ולסרטן   10% ב-  השד  לסרטן 

)הליכה,  מתונה  גופנית  פעילות  לעשות  יש 
דק'   150 במשך  וכו'(  אופנים  על  רכיבה 
כל-פעם(  שעה  חצי  בשבוע,  פעמים   5( שבועיות 

את  לכבות  מהספה,  לקום  הזמן  זה 
גופנית! לפעילות  ולצאת  הטלוויזיה 

 ,M Sc מוסמכת  קלינית  דיאטנית   / וקסמן  אורית 
ואימון  ועיצוב הגוף  לייעוץ תזונתי  ומדריכת אירובי 

גופני אישי ניתן לפנות בטלפון: 050-7362193
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שיא מכירות חדש- 5 עסקאות מכירה ב-5 שבועות !!!

נכסים נבחרים למכירה )נכסים נוספים באתר שלנו(

חג סוכות שמח 
לקוראי העיתון

לקבלת האתר שלנו בסמרטפון 
שלך נא לסרוק את הברקוד

074-701-555-6 טל:  פ"ת.   ,65 העצמאות  גנים,  קניון 

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות נא להתקשר: 054-4404286

 אורית
052-2898878

 דורון
054-4404286

 רוצה למכור נכס?
אנחנו מציעים לך חשיפה חסרת תקדים

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

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

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

תעודת אחריות לבעלי הנכס: לא מרוצים מהשרות - לא משלמים )פרטים באתר(

5 חד' ק.4 יפייפיה עם 
מרפסת סוכה ברח' מייזנר

 למכירה

בבלעדיות

מיניפנטהאוז 6 חד' ק.11 
חדשה במערב השכונה

מיניפנטהאוז 5 חד' ק.11 
 space חדש בפרוייקט

בנווה עוז

נמכר לקונה 

הראשון 

שהבאנו

4 חד' ק.3 ביטקובסקי 
כולל מחסן ו-2 חניות

מיניפנטהאוז 6 חד' ק.3  
ברח' יפה נוף

נמכר בשת"פ 

עם משרד תיווך 

מת"א

4 חד' ק.2, בעמנואל זמיר, 
מרווחת כולל מחסן וחניה

 למכירה

בבלעדיות

קוטג' בודד ומיוחד 7 חד', 
מגרש 600 מ"ר, בנווה עוז 

הותיקה

 למכירה

בבלעדיות

6 חד' ק.1 בפנחס חגין 
כולל 2 חניות ומחסן צמוד

דירה זו נמכרה 
ללקוח הראשון 

עוד לפני שצולמה 
ופורסמה

הושכרה

דופלקסים ופנטהאוזים 
5,6 חד' יד 2 ובבניה

נמכרנמכרנמכר

היכונו היכונו 

כנס הנדל"ן מס' 2  

 5.11.2012

מתנ"ס עולמות

פרטים בהמשך
 

 למכירה

בבלעדיות
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קוסמטיקה רפואית

קוסמטיקה רפואית נותנת מענה לבעיות בהן הקוסמטיקה 
הרגילה אינה יכולה לטפל  היא מהווה תחום משלים ותומך 
ברפואת העור והאסתטיקה  הקוסמטיקה הרגילה מוגבלת 
תוצאות  משיגה  ובכך  העליונה,  העור  בשכבת  לטיפול 
קצרות טווח של רענון והרגעה של העור  היא אינה נותנת 
פיגמנטציה  אקנה,  כמו  לבעיות  טווח  וארוך  יעיל  מענה 

והזדקנות העור  

עור  רופאי  הייתה  אלו  לבעיות  הכתובת  שבעבר  בעוד 
ומנתחים פלסטיים בלבד, בשנות ה-80 חל שינוי בחשיבה 
האסתטיקה  בין  הדוק  קשר  שיש  הבנה  מתוך  הטיפולית  
בין  המקשרת  החוליה  נוצרה  בריאותו,  לבין  העור  של 

הקוסמטיקה לרפואה - היא הקוסמטיקה הרפואית 

המתקדמת  המדעית  הפרקטיקה  היא  רפואית  קוסמטיקה 
ביותר של תחום הקוסמטיקה, ונשענת על מחקרים קליניים 

המוכיחים את יעילותה באבחון וטיפול בעור 

עם  בבד  בד  להתפתח  ממשיכה  רפואית  קוסמטיקה 
העור,  רפואת  בתחומי  והפיתוח  המחקר  התקדמות 
ביומימטיקה  ביוטכנולוגיה,  הזיקנה(,  )חקר  גרונטולוגיה 

)חיקוי הביולוגיה הטבעית(, ננוטכנולוגיה וכימיה 

קוסמטיקאית  נדרשת  רפואית,  בקוסמטיקה  לעסוק  כדי 
ולהמשיך  לימודי-רפואי  במרכז  הכשרה  לעבור  מוסמכת 
ולהתעדכן בחידושים בתחום  בשילוב הידע הרפואי-קליני 
האסתטית,  והרפואה  הדרמטולוגיה  תחומי  עם  וההיכרות 

כוללת עבודת הקוסמטיקאית הרפואית:

1. אבחון באמצעות סורק עור, המציג תמונה מקיפה של 
מצב העור על שכבותיו השונות  

הסורק מאפשר איתור נזקים בעומק העור בשלב מוקדם, בו 
הם אינם נראים עדיין על-פני העור 

סוג  2. בניית מערך טיפול אישי לכל מטופל/ת עפ"י 
ושימור  ולשיפור  עור  נזקי  ותיקון  למניעה  ומצבו,  העור 

מבנה העור ואיכותו בטווח המיידי והארוך 

3. שימוש בחומרים בריכוז פעיל ובמינון הנקבע עבור 
כל מטופל/ת באופן אישי  

החומרים מוגדרים בתפר שבין קוסמטיקה ופרמצבטיקה, 
והם פרי פיתוח מתקדם של מיזעור מולקולות, המאפשר 
חדירּות לעומק העור ושחרור מבוקר ומושהה של חומרים 

פעילים 

בין הטיפולים שמציעה הקוסמטיקה הרפואית:
העור,  הזדקנות  לעיכוב  אייג'ינג  אנטי  טיפולי   .1
העור,  של  החיסונית  המערכת  לחיזוק  העור,  תאי  לבניין 
לויסות מאזן הלחות בו ולניטרול השפעתם ההרסנית של 

הרדיקלים החופשיים 

2.   פילינג לטיפול בנזקי שמש ולעידוד המנגנון הטבעי 
של התחדשות תאי העור 

3.   הבהרת כתמים ומניעת כתמים חדשים ע"י איזון 
הפרשת פיגמנט המלנין 

4.   טיפול באקנה, תוך מניעת צלקות וכתמים שעלולים 
להישאר לאחר מיגור האקנה 

5.    טיפולים ביומימטיים המבוססים על חקר התהליכים 
הטבעיים המתרחשים בעור ועל הנדסת חומרים המחזירים 

לעור את מרכיביו ותכונותיו שאובדים עם הגיל  

עור  בבעיות  מוקדם  טיפול  דו-עומקי:  טיפול   .6
המתחילות להתפתח בשכבת העור העמוקה )דרמיס(, עוד 
העליונה  העור  בשכבת  ביטוי  לידי  באים  שהנזקים  לפני 

)אפידרמיס( 

7. טיפולים ע"י רופא/ה מומחה:
ויטמינים,  כמו  טבעיים  חומרים  הזרקת   - מזותרפיה  א  
מינרלים, נוגדי חימצון, קו-אנזימים ועוד, החיוניים לפעילות 
הטבעי של  ההגנה  מערך  לחיזוק  העור,  תאי  התקינה של 

העור ולמראה צעיר 

ב   הזרקת בוטוקס/דיספורט להחלקת קמטי הבעה, להרמת 
עפעפיים נפולים ולטיפול בהזעת יתר 

ג  טיפול בחומצה היאלורונית - חומצה, הנמצאת באופן 
ופוחתת משמעותית עם הגיל  הזרקתה לעור  טבעי בעור 
ולעידוד  ולחות,  נפח  להוספת  קמטים,  למילוי  משמשת 

יצירת קולגן ואלסטין למיצוק העור וגמישותו 

מאת: נעמי עזר

לא רק "על פני העור"

נעמי עזר, קוסמטיקאית רפואית, רחוב קופלמן אברהם 
10 )נווה עוז( פ"ת  טל- 052-3929793
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מאת: שירן רובינשטיין

קוריאט: "ראינו את השכונה, מאוד התרשמנו 
והחלטנו לגור פה "

צילום: שירן רובינשטיין

הוא אחד השחקנים המוכשרים ביותר, שנראו לאחרונה 
וגילם אינספור תפקידים קומיים לצד תפקידים  בארץ, 
חבר  היה  ובקולנוע   בתיאטרון  בטלוויזיה,  דרמטיים 
השנה  אנשי  בתואר  עימם  וזכה  "פרוזק"  בשלישיית 
אזולאי",  )"השוטר  הבימה  בתיאטרון  שיחק  בבידור, 
בתחרות  הראשון  במקום  זכה  קיץ"(,  ליל  "חלום 
תפקידו  עם  מזוהה  מכל  ויותר  כוכבים"  עם  "רוקדים 
"אבי הטחול" בסדרת הפשע "הבורר", שעולה ב"הוט" 

בעונתה הרביעית  
של  ואבא  לאורית  נשוי   ,1976 יליד  קוריאט,  שלומי 
לגור,  עבר  חודשים(,   10( ושירה   )3( יונתן   ,)7( ליהי 

בימים אלה ממש, בשכונת כפר גנים ג' 
אתכם  הביא  מה  מוצלחת   בחירה  הבאים!  ברוכים 

לפ"ת ולשכונה שלנו?
בשכונה   שגר  חברים  זוג  לנו  ויש  פה  עובדת  "אשתי 
מודה שהייתי אנטי פ"ת, בגלל איזו סטיגמה שיש לעיר, 
אבל כשביקרנו את החברים וראינו את השכונה, מאוד 
התרשמנו והחלטנו לגור פה  אני מאוד אוהב את הדירה 

שלנו "

ספר על הילדות שלך ביבנה   
בתקופה  ביבנה  גדלנו  ואחות   אחים  שני  לי  "יש 
המזרחים  בין  הפרדה  מעין  והייתה  אינטגרציה  של 
בצדק,  שלא  אולי  הרגשתי,  מסוים  גיל  עד  לאשכנזים  
לא  והיום  היטשטש  זה  השנים  עם  נחיתות   בעמדת 
כל  על  בשכונה,  גדלתי  ההפרדה   את  שם  מרגישים 
למדתי  ו'  כיתה  עד  ממוצע   תלמיד  הייתי  המשתמע  
בבי"ס דתי ואפשר לומר, שהייתי ילד רחוב  לא פרחח, 
אבל ילד סקרן והרפתקן  ביבנה לא היו מקומות בילוי, 
בתיאטרון  מקום  מצאתי  מהשעמום,  להימנע  וכדי 

העירוני " 
וביה"ס  ילין"  "תלמה  לאומנויות  תיכון  בוגר  אתה 
בחיידק  נדבקת  בילדותך  כבר  צבי"   "בית  למשחק 

הבמה? 
"כן, כבר כילד גיליתי שיש לי יכולת להצחיק אנשים, 
ללמוד  כשהתחלתי  המשפחה   מול  הופעתי  כאשר 
זה מפרה אותי, ממלא  גיליתי כמה  בתיאטרון העירוני 
זה התגלגל   ומפה לשם  זה,  אוהב את  אני  וכמה  אותי 
המדומה',  'החולה  בהצגה  הראשי  בתפקיד  שיחקתי 

"זו זכות גדולה לעבוד, ליצור ולקחת חלק בפרויקטים מסוגים שונים - 
בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע. אני מודה לאל, שיש לי את האפשרות להתפרנס 

ממה שאני אוהב."

"אבי הטחול" בא לשכונה!
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קלאסי,  טקסט  להבין  שלי  מהיכולת  התרשם  והבמאי 
של  חברה  לגילי   אינטלגנטית  בצורה  בכלל,  קל  לא 
ללמוד  צריך  שאני  חשבה  ההצגה,  את  שראתה  אמי, 
לתיכון  למבחנים  ידיעתי,  ללא  אותי,  ורשמה  משחק 
הסתגלות,  קשיי  לי  היו  התקבלתי   אליו  ילין',  'תלמה 
בכל זאת, למדו שם ילדי השמנה והסלתה  יאמר לזכות 
הוריי, שהם תמכו בי לאורך כל הדרך והתגייסו למרות 
הקושי הכלכלי  אני, עצמי, עבדתי בחופשות כדי לעזור 
בהם,  ימים  היו  פשוטה   לא  תקופה  הייתה  זו  במימון  
מביה"ס  צעדתי  מההורים,  כסף  מלקחת  להימנע  כדי 
בגבעתיים לתחנה המרכזית הישנה בת"א  אבל כבר אז 
הבנתי, שמשחק הוא הייעוד שלי בחיים, גם אם אצטרך 
חברים   עם  וזמן  בילויים  כולל  למענו,  הרבה  להקריב 
כל  שלומד  לילד  רחוב  מילד  הופך  עצמי  את  מצאתי 

היום "
בצבא לא היית בלהקה צבאית או בתיאטרון צה"ל 

קרבי,  כחייל  שירתתי  האודישנים   את  "פיספסתי 
מתחרט  לא  העורף   בפיקוד  ואח"כ  בצנחנים  בתחילה 
על כך, הכל לטובה  קיבלתי כלים להתמודד עם החיים  
והתקבלתי,  צבי'  ל'בית  אודישן  עשיתי  הצבא  במהלך 
יכולתי להתחיל ללמוד  אבל בגלל השירות הצבאי לא 
שם  גרי בילו ז"ל )מנהל ביה"ס- ש ר( אמר שישמור לי 
מקום  לאחר השחרור נבחנתי והתקבלתי ל'ניסן נתיב', 
אך העדפתי את 'בית צבי', שם יש הרבה יותר תלמידים 
בכל מחזור  גרי בילו זכר אותי, עמד בהבטחתו וקיבל 

אותי ללא אודישנים נוספים "
באיזה שלב חשת בקפיצה בקריירה שלך?

"לאורך כל הקריירה שלי היו פריצות שלא מומשו עד 
וכך  'דומינו'  הטלוויזיה  תוכנית  כשהייתה  כך  הסוף  
כששיחקתי בסדרה 'מילואים'  ההשתתפות בשלישיית 
משמעותית,  מאוד  פריצה  של  סוג  הייתה  'פרוזק' 
זכייה בטקס אנשי  נוספים, כולל  שאיתה הגיעו דברים 
השנה, אבל ללא ספק - הפריצה העיקרית חלה לפני 6 

שנים, כשהתחילה הסדרה 'הבורר' 
בתיאטרון  הקטן,  המסך  על  אותך  רואים  אנחנו 

ובקולנוע, איפה אתה מרגיש הכי בנוח?
"טוב לי בכל פלטפורמה, ואני מאחל לעצמי שאמשיך 

לעשות את הכל  זה היופי במקצוע " 
יחיד  אפ  סטנד  במופע  לבמות  קוריאט  חזר  לאחרונה, 
במופע,  מהשכונה   מוכרות  וסיטואציות  דמויות  עם 
מספר קוריאט על ילדותו ונעוריו בעיר יבנה, משפחתו 

המרוקאית, ההגעה לעיר הגדולה, זוגיות ועוד 
חסרה הייתה לך האינטימיות והקשר עם הקהל? 

"לא חסרה לי האינטימיות עם הקהל, כי לשמחתי אני 
מקבל אותה גם בתיאטרון, אבל בהחלט חסר לי לעמוד 
מאוד  לי  היה  כש'פרוזק' התפרקו  ולהצחיק   קהל  מול 
לחזור  חלמתי  כקומיקאי   במה  על  לעמוד  לא  קשה 
לבמה עם מופע בידור  אני מאוד גאה במופע הסטנד אפ 
שלי  מדובר על סגירת מעגל  זה ארך תקופה של שנה 
לתוצאה  עד  ועיבוד  כתיבה  חומרים,  איסוף  של  וחצי 

הסופית, אבל זה היה שווה "
מלבד מופע הסטנד אפ אתה משתתף בסרטו החדש של 
"פרח  ההצגה  על  עובד  מצחיק",  "העולם  זרחין  שמי 
השכונות", של קובי אוז, בתיאטרון ב"ש וגם על עונה 

חדשה של "הבורר"  
"זו זכות גדולה לעבוד, ליצור ולקחת חלק בפרויקטים 
והן  בטלוויזיה  הן  בתיאטרון,  הן   - שונים  מסוגים 
בקולנוע, במיוחד בתקופה קשה לתעשייה  זה בהחלט 
לא מובן מאליו  אני מודה לאל, שיש לי את האפשרות 
לשחק  זכיתי  אוהב   שאני  ממה  ולהתפרנס  להמשיך 
קסם  של  סוג  באמת  שהוא  מצחיק',  'העולם  בסרט, 
עם  הישראלי,  בקולנוע  נראה  לא  זמן  שהרבה  ויצירה, 
מבכירי  כ-50  של  נדיר  וקאסט  ומדהים  מיוחד  במאי 
השחקנים בארץ  אני צוחק, שכשצילמו את הסרט הזה, 

המשך בעמוד הבא < 

קוריאט במופע סטנד אפ חדש!

יח"צ
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כל  כי  במקביל,  אחר  סרט  שום  לצלם  היה  אי-אפשר 
השחקנים היו עסוקים "

ספר על החוויה בתחרות "רוקדים עם כוכבים"  האמנת 
שתזכה?

"היה קשה, אבל ללא ספק כיף וחוויה  לא העלתי על 
דעתי שאזכה, עד שהודיעו שאני עולה לחצי גמר, מרגע 
זה, זו הפכה להיות תחרות, מבחינתי, והבטחתי שאתן 

את כל כולי עד למקום הראשון "
מלבד המשחק וההתנסות בריקוד, הנחית תוכנית בוקר 
)ערוץ -24 לצד אורנה דץ( ואת תחרות מלכת היופי  מה 

האתגר הבא?
"במקצוע הזה אתה לא יודע מה האתגר הבא ומתי הוא 
עם מה  כרגע, מתמודד  לדברים   פתוח  אני  יהיה, אבל 
וההצגה   אפ  הסטנד  מופע  'הבורר',   - הפרק  על  שיש 
להיות  ועדיין  יחד  הכל  את  לשלב  הוא  הגדול  האתגר 
אבא טוב לילדים ואיש משפחה- כי המשפחה היא מעל 

לכל, וזו משימה, שלדעתי, אני מצליח לעמוד בה" 
מה אתה אוהב במקצוע ומה קשה בו?

"אני אוהב הכל - את היצירה, העניין והאפשרות להיות 
בכל פעם מישהו אחר  זה מקום של בריחה  כל יום אתה 

בעולם חדש ובדמות חדשה  יש בזה משהו כיפי  
מתח  ורווי  יציבות  חסר  הפכפך,  מקצוע  זה  זאת,  עם 
בזמן ההמתנה לתשובה מאודישנים  גרי בילו אמר לנו 
ביום הראשון ללימודים: 'כולכם רוצים להיות שחקנים, 

אבל יהיה שחקן רק מי שיפתח בדרך עור של פיל' "
ספר על תפקיד שרצית מאוד לקבל ולא קיבלת 

"יש לא מעט תפקידים שרציתי ולא קיבלתי  אחד מהם 
הוא התפקיד הראשי בסדרה 'עספור', אליו הייתי אחד 

תפקידי  בשל  לגביי,  התלבטו  הסופיים   מהמועמדים 
ב'הוט'   נוספת  סדרה  שהיא  'הבורר',  בסדרה  הראשי 
אני שמח, שבסופו של דבר עושה את התפקיד בצורה 
מאוד  שחקן  מיכאלשווילי,  שלום  הכלל,  מן  יוצאת 

מוכשר שהוא גם חבר טוב  
הייתי  שלא  תפקיד  הוא  הטחול'  'אבי  זאת,  לעומת 
מיועד אליו  כשהיו האודישנים לסדרה 'הבורר', זומנתי 
לאודישן של תפקיד זוטר  לאחר שבועיים, זימנו אותי 
'אבי   – עליו  שרשום  טקסט  לי  ושלחו  נוסף  לאודישן 
אך  בטעות,  שמדובר  חשבתי  ראשית'   דמות  הטחול- 
לתפקיד   בי  מעוניינים  מאוד  שהם  הבנתי  מכן,  לאחר 
אבל ההחלטה הייתה צריכה להתקבל פה אחד לא רק 
בכירים  ע"י  גם  אלא  והמלהקת,  המפיק  הבמאי,  ע"י 
ומנהלי גוף התקשורת  מאותו רגע התחיל מסע מפרך, 
התאמה  ומבחני  אודישנים  אינספור  עשיתי  במהלכו 
עם שחקנים נוספים בסט  לבסוף, נקבע מבחן התאמה 
אחרון יחד עם משה איבגי בכבודו ובעצמו  כמה ימים 
לאחר מכן, הודיעו לי שקיבלתי את התפקיד  בדיעבד, 
הבנתי שאיבגי אמר להם אחרי האודישן: 'הוא ורק הוא'  
מתעקשים  שאם  הוכחה,  זו  מאוד   גדולה  מחמאה  זו 
ורוצים באמת, אפשר להשיג הכל, וכדאי שיהיו גם קצת 

מזל ועזרה מלמעלה "
"אבי  של  לדמותו  שמשיקים  באופי  צדדים  לך  יש 

הטחול"? 
"לא ממש, הרי מדובר בפסיכופת  אני לא אימפולסיבי 
או חמום מוח  אבל כשאני נוהג, אני יכול להתעצבן מאד 
מהנהג הישראלי שנוהג בצורה מסוכנת ולא תרבותית "
אתה נתקל באנשים שלא מצליחים לעשות הפרדה בין 

הדמות הזו לבין שלומי השחקן? 
ואומרים-  מצביעים  אנשים  המון   בזה  נתקל  "אני 
'תראה, הנה הפושע הזה', או קוראים לי 'אבי הטחול' 
במקום בשמי  מצד אחד זה משמח אותי, כי אני מבין 
שהדמות מותירה חותם, מצד שני - אני שלומי ויש בן 
אדירה  השפעה  יש  ספק,  ללא  הדמות   מאחורי  אדם 
היא  כי  היתר,  בין  אליה,  'מתחברים'  רבים  לסידרה  

מאוד ישראלית ובשפתנו "
בסדרה "נשואים פלוס", המשודרת כעת בערוץ 2, אתה 
מגלם את ערן קלדרון, השכן היהיר והאליטיסט - רחוק 

מדמות הפושע או הערס  
"חלק מהשיקולים הם לא להתקבע על דמות מסוימת  

האפשרות לגוון היא אחד מיתרונות המקצוע "
ציין דמויות שאהבת במיוחד לגלם?

אני  אותו  אבי הטחול,  הרבה  מלבד התפקיד של  "יש 
ובמחזות  בהצגות  לשחק  נהנה  אני  לגלם,  אוהב  מאוד 
'השוטר  בהצגה  תפקידי  את  גם  אהבתי  קלאסיים  

יהודה לוי, משה איבגי ושלומי קוריאט כ"אבי הטחול"- 
"הבורר"  "הוט"- יח"צ 



www.kfarganim.co.il23עיתון כפר גנים  גליון 32  אוקטובר 2012 

שיחק  אותו  הפושע,  בתפקיד  שיחקתי  שם   - אזולאי' 
בסרט, יוסף שילוח ז"ל "

מה אתה יותר, קומיקאי או שחקן דרמטי?
"אני לא חושב שיש 'יותר'  במהותי, אני שחקן  שחקן 
היופי   זה  דרמה,  וגם  קומדיה  גם  לעשות  לדעת  צריך 
כך  אנשים,  להצחיק  כשרון  של  בסוג  ניחנתי  למזלי, 
לך,  לומר  יכול  אני  הקומי   מהפן  התחילה  שהקריירה 
כקומיקאי  שהתחלתי  זוכרים  לא  כלל  'הבורר',  שמאז 

ומ'פרוזק' "
למה אתה מייחס את ההצלחה שלך?

"אני מאמין שבורא עולם נותן לי ומזכה אותי ביכולת 
רק  לא  זה  את  עושה  אני  עושה   שאני  מה  את  לעשות 
שאני  מכיוון  גם  אלא  טוב,  לי  עושה  שזה  מהמקום 
מאוד אוהב לשמח, להצחיק ולעשות טוב לאנשים  אני 
מתרגש לגרום שמחה לילד שמבקש חתימה או תמונה  
להשפיע  האפשרות   - המקצוע  של  המוסף  הערך  זה 

באופן חיובי ולעשות לטובת האחר "
איפה היית רוצה לראות את הקריירה שלך בעוד כמה 

שנים? מה החלום הגדול?
את  ולעשות  להמשיך  רוצה  אני  מקצועית  "מבחינה 
ובכל  אינטנסיביות  באותה  היום,  עושה  שאני  מה 

הפלטפורמות שהמקצוע מאפשר 
החלום הגדול שלי הוא לעשות קולנוע בחו"ל  יש לנו 
כל  כמעט  אבל  ומתפתחת,  מדהימה  תעשייה  בארץ 
שחקן רוצה גם 'לכבוש' את הוליווד  אני מאמין, שאם 
אני רואה את עצמי עושה משהו ואני מכוון לשם, אני גם 
אגיע לשם  אני מאמין שיש מישהו למעלה, שרואה את 
הכל ומכוון את הכל והוא שיחליט מתי זה יתאים  אמר 

פעם מישהו חכם: 'אם תרצו - אין זו אגדה' "
ציין שחקן מוערך, מודל עבורך                                                                    

"יש עשרות  בבית התחנכתי וגדלתי על זאב רווח, 

יוסף שילוח וגם על משה איבגי  מחו"ל יש את ג'רי 
לואיס ולואי דה פינס "

יש לך חברים טובים מהמקצוע?
שלום  סמו,  יובל  חברים   מעט  לא  לי  יש  "כן, 
מיכאלשווילי, ציון ברוך, גיא זוארץ ויובל סגל הם רק 

חלק "
ואם לא היית שחקן?   

"הייתי עוסק במשהו שקשור באסתטיקה - מעצב פנים 
או אדריכל "

עם הפרסום אתה מסתדר?
מאוד  אני  הקהל   של  וההכרה  מהאהבה  נהנה  "אני 
סובלני למי שמבקש להצטלם איתי ואני עושה את זה 
מיידי לעשייה שלי  אם  זה פידבק  באהבה  ללא ספק, 
למצוא  לו  עדיף   - הקהל  של  ההכרה  את  לשחקן  אין 

מקצוע אחר "
בחיי היום - יום אתה איש מצחיק?

ממצחיק   רציני  יותר  אני  בדר"כ,  הרוח   במצב  "תלוי 
כנער הייתי מצחיקן, סוג של ליצן הכיתה, אבל זה היה 
מפלט מהרצינות ומהמופנמות שלי  עם הגיל התעצבתי 
אחרת  אני לא 'זורק בדיחות' ביום - יום, אני עושה זאת 

לפרנסתי "
תאר יום שיגרתי שלך 

"בדר"כ, אני מתעורר ב-6 בבוקר, שותה קפה ומתחיל 
אחרי  קמה   אשתי  כשבמקביל  הילדים,  את  להעיר 
מניח  הביתה,  חוזר  ולביה"ס,  לגן  הילדים  את  שלוקח 
מתחיל  היום  צילום,  בימי  לעבודה   יוצא  ואז  תפילין 
כבר ב-4:30 בבוקר ונמשך לפעמים עד שעות הערב או 

מתחיל בערב עד למחרת בבוקר "
איך אתה אוהב לפנק את עצמך? 

לילדים, הפינוקים הקטנים הם ארוחה  "מאז שאני אב 
והילדים   אשתי  עם  איכות  זמן  בבית,  סרט  טובה, 
נוסעים  הראש',  את  'לנקות  רוצים  כשממש  לפעמים, 

לצימר טוב או לחו"ל, אבל זה לא קורה הרבה "
הילדים שלך מכירים את הדמויות שגילמת? 

ותמיד  מהתפקידים  בחלק  אותי  מכירים  הם  "כן, 
מופתעים לראות אותי בטלוויזיה  יונתן, הבן שלי, בכה 
לא פעם כשראה אותי בטלוויזיה, כי חשב שאני נמצא 

שם למרות שישבתי לידו "
איך אתה מעיד על עצמך כאבא?

חרדתי  אבא  ואני  לי,  חשוב  הכי  הדבר  הם  "הילדים 
עליון,  ערך  זה  שלי  שהמשפחה  מכיוון  קשות   ברמות 

כל מה שאני עושה מתועל לצרכי המשפחה 
אשתי  הם  שלי  להצלחה  העיקרי  שהגורם  ספק,  אין 
גבית  רוח  לי  ונותנים  בי  שתומכים  שלי,  והמשפחה 

לעשות את מה שאני הכי אוהב לעשות" 

צילום: פיני סילוק
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גן החי פתח תקווה 
קשר חייתי - אהבה וחום ללא תנאי 

גן החי בפתח תקווה הוא פנינה ירוקה יוצאת דופן בין 
גני החיות בארץ 

הכלובים  ומבנה  ומיוחד,  מרהיב  בעיצוב  תוכנן  הגן 
מאפשר צפייה מקרוב בבעלי החיים 

בגן - אגם, מפלי מים ושבילים מוצלים 
תוכים  חברותיים,  קופים  לפגוש  אפשר  הגן  חיות  בין 
ערמומיים,  נחשים  מגוונים,  מים  עופות  פטפטניים, 
ושרקנים  ארנבונים  כבשים,  עיזים,  משפחות  מספר 
וצבים  חמוס  העולם,  מרחבי  מכרסמים  סוגי  ולידם 

סודנים ענקיים וגם מוזיאון פוחלצים יחיד במינו 
תחילתו של גן החיות בפתח תקווה הייתה בשנת 1954 
כ"גן  כיום  הידוע   - בעיר  ציבורי  בגן  קטנה  חי  כפינת 
הנשיא" בפינת הרחובות חיים כהן ורוטשילד  בהמשך 
הועברה פינת החי לחורשת האורנים שברח' שרת פינת 
הפלמ"ח ועם הזמן נוספו בעלי חיים חדשים ומגוונים  
גן החיות התפתח במשך השנים למימדים כאלו, שלא 
האוכלוסיה  עם  בשלום  להתקיים  להמשיך  היה  יכול 
 - גדולות  חיות  שכנו  בגן  סביבו   שצמחה  העירונית 
ג'רפות, פילים, אריות ונמרים, צבועים, זאבים, דובים, 
היפופוטם וגמלים  הרעשים והריחות הפריעו לתושבי 
גן  את  לסגור  הוחלט  רבים  לבטים  ולאחר  הסביבה, 
המתאים  מודרני  חי  גן  במקומו  ולהקים  הקיים  החיות 

יותר לסביבה עירונית 
גן החי החדש הוקם ע"י עיריית פ"ת להנאתם ורווחתם 
של  בשירותם  נעזרה  העיריה  העיר   תושבי  של 
  1996 בשנת  לקהל  נפתח  והוא  שם  ידועי  אדריכלים 
גן החי הינו מודרני ומזמין, מספק תנאי מחייה טובים 
בו   למבקרים  מירבית  ונוחות  החיים  לבעלי  והוגנים 
ללא  קבלה  תוך  וחום,  אהבה  מעניקים  החיים  בעלי 
שיפוט או ביקורת, כפי שקיימים בקשר האנושי  לפיכך, 

האהבה  הוא  החיים  בעלי  עם  בקשר  המרכזי  הגורם 
בעלי החיים מהווים  בעל החיים   מותנית מצד  הבלתי 
היכול לשמש כאלמנט  וגשר לתקשורת,  נושא לשיחה 
משמעותי בבניית מערכת קשרים ויצירת מכנה משותף 
בין ילדים ומבוגרים גם יחד  בעלי החיים משרים אוירה 
מרפה ונעימה, המקדמת תקשורת בינאישית ללא סייגים 

בכל הגילאים 
גן ט  חובה  בגן החי מתקיימים חוגים לילדים בגילאי 
הביניים    חטיבות  ולתלמידי  הספר  בתי  לילדי  וחובה, 
כמו-כן, נערכות בשעות הבוקר הדרכות לגני ילדים ובתי 
ספר   הילדים רוכשים ידע על עולם בעלי החיים, הטבע 

והסביבה - תוך למידה חווייתית ואינטראקטיבית  
יום  מסיבות  במקום  נערכות  בנוסף 
המהוות  שנה  סוף  ומסיבות  הולדת 

חוויה בלתי נשכחת 

זהו מותק!
החמוס הכי חמוד בעולם, גר בפינת 

הליטוף ואוהב לשחק עם ילדים, 
לטייל, ו....לישון. מותק בן שנה וכבר 

מחכה בקוצר רוח לילדים שיגיעו...

מאת: סיגל צבי אמיתי, מנהלת הדרכות ושווק בגן החי
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. . ן המצלמה. נתפסו בעי

בערב ראש השנה חגגו כמיטב 
המסורת בביתו של דורון קורן.
דורון:  "זו מסורת של שנים רבות לחגוג את 
ראש השנה ופסח בביתנו. אנו מארחים את 
המשפחות של מירי אשתי ושלי. זו חגיגה 

קולינרית של מאכלים אשכנזיים ועירקיים. כך 
עולים לשולחן זה לצד זה גפילטע פיש וקיגל 

לצד קובות, במיה ועוד. בת הדודה מתמחה 
בקינוחים... 

חמי ז"ל נהג לנהל את הטקס כמיטב המסורת, 
אך לצערי, נפטר לפני כחודש בשיבה טובה, 
והשנה, לראשונה, חגגנו בלעדיו. אני ניהלתי 
את הטקס, ובעזרת מירי צלחתי בשלום את 

ברכות החג."
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מאת: ציפי ברנוי על שם מי?

הממשלה  ראש   )1973  -  1886( )גרין(  בן-גוריון  דוד 
הראשון של מדינת ישראל, ממייסדי ומעצבי המדינה  
ישראל  לארץ  ועלה  פולין,  בפלונסק,  נולד  גוריון  בן 
בשנת 1906  ביום עלייתו הגיע בהליכה רגלית לפתח 
באילניה,  גם  עבד  בנוסף,  בפרדסים   עבד  כאן  תקווה, 

ולאחר מכן עבר לירושלים  
בשנת 1910 ייסד ביחד עם יצחק בן-צבי, 

נשיא המדינה השני, ורעייתו רחל ינאית 
את העיתון "אחדות"  בפרוץ מלחמת 
הארץ  מן  גורש  הראשונה  העולם 
תנועת  את  הברית  בארצות  והקים 
מתנדבים  קידם  גוריון  בן  החלוץ  
העברי,  לגדוד  בעצמו  והתנדב 

גר  ימיו  רוב  לא"י   אתו  עלו  שחבריו 
כיום,  אביב,  בתל  א'  פועלים  בשכונת 

כיהן  שמו   את  הנושאות  גוריון  בן  שדרות 
כיו"ר ההסתדרות הכללית בשנים 1921 - 1935 ועמד 

עמד   1933 בשנת  מ-1935   היהודית  הסוכנות  בראש 
הלכה  בא"י  לערבים  גישתו  הפועלים   מפלגת  בראש 
והפכה מעמדה פשרנית לעמדה תקיפה  בתום מלחמת 
העריך  חוקית,  הבלתי  בעליה  תמך  השנייה  העולם 
לערבי  היהודי  הכוח  בין  מהתנגשות  מנוס  יהיה  שלא 
 14 5 1948 תש"ח,  באייר  בה'  מגן   כוח  להקים  והחל 
מוסדות  את  העביר  וב-1949  ישראל  מדינת  על  הכריז 
לירושלים                                                                                                 אביב  מתל  והכנסת,  הממשלה  המדינה, 
שנת  עד  בטחון  וכשר  ממשלה  כראש  כיהן  בן-גוריון 

1963, למעט פרישתו בשנים 1953-1955 
ואף עמד בראש צבא ההגנה לישראל בעת 

מבצע קדש ב- 1956 
בשנות כהונתו כראש ממשלה ביטל את הזרמים השונים 
במערכת החינוך לטובת החינוך הממלכתי, נקלטו יותר 
ממיליון עולים חדשים והמשק הישראלי התבסס  לאחר 
בוקר  שדה  בקיבוץ  התגורר  מותו  יום  ועד  פרישתו 

שבנגב, שם נקבר לצד רעייתו פולה 
בחלקו "הוותיק", של רחוב בן גוריון, ממוקמת חטיבת 
"עלומים", חטיבת הביניים השכונתית שלנו וכן, מועדון 
ניתן למצוא, לצד  אשכול פיס לחוגים  בחלקו החדש, 

בנייני מגורים ואשכול גנים, את "קניון גנים" 

"על הראש" - ראש הממשלה הראשון
רחוב בן גוריון, הרחוב הארוך ביותר מצפון לדרום ומרחובותיה המרכזיים 
של שכונת כפר גנים. תחילתו ברחוב דגל ראובן, בשכונה הותיקה, וסיומו 

בטיילת מכבית בשכונת כפר גנים ג'.
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להורים שלי שהחליטו 
להתגרש

"תקראו ואולי תבינו משהו"

"חשבתי הרבה לפני שהתיישבתי לכתוב לכם, והאמת - 
די נמאס לי! מכם, ממני ומהמצב 

עסוק  להיות  אמור  אני  בו  בגיל,  שאני  מבינים  אתם 
חשובים  שנורא  בלימודים,  במוזיקה,  בבנות,  בעצמי, 
לכם, ובבילויים  במקום זה, אני מוצא את עצמי משחק 

במגרש של הגדולים 
לשולחן,  מסביב  המטופשת  בשיחה  התחיל  זה 
כשאמרתם את כל הדברים שצריך להגיד - שאתם לא 
מסתדרים, שהחלטתם להיפרד ושזה לא קשור לאהבה 
אמא  אז  כבר  הזה   בלה'  'הבלה  וכל  כלפינו,  שלכם 
משועממת,  בהבעה  באוויר  כשבהיתי  עליי,  התעצבנה 

ואבא זרק: 'שום דבר לא נוגע לו ' 
עמוק  יותר  קצת  לי  מסתכל  היית  אם  אבא,  זהו,  אז 
יכול  לא  אני  מחיצה   שסגרתי  מבין  היית  בעיניים, 
להתחיל להראות לך כמה זה נוגע לי  אפילו בפני עצמי, 
ואצעק  בבכי  שאפרוץ  רציתם?  מה  להודות   לי  קשה 
'אל תעשו לי את זה'? בגיל שלי - כשכואב מסתגרים  
איך  איפה,  תדעו  שלא  טוב  ויותר  יוצא,  זה  אחר-כך 
ומתי  כשעליתי לחדר ופוצצתי את הרמקולים מהרעש, 
או  בפנים,  שם  כואב  אני  כמה  להבין  התחלתם  אולי 

שהעדפתם לא להבין?   
העולם שלי מתרסק, ואיפה אתם?!

בבית  הגבר  שאני  קלטתי  האמיתי   המשבר  בא  ואז 
ושאמא, שכל היום מסתובבת עם פרצוף עקום ובוכה, 
לדאוג  עצמי  על  לקחתי  לתפקד   מסוגלת  ממש  לא 
עלי  כעסתם  ושוב  לקניות     לחשבונות,  שלי,  לאחים 
כשנוח לכם, אני גדול ואפשר לסמוך עלי, וכשלא נוח, 

זה פתאום: 'אל תשתלט!?' הללללווו?!
מה חשבתם לעצמכם? שאתם משנים את החוקים בבית, 
ממני,  לצפות  אפשר  איך  דבר?!  אותו  יישאר  והכול 
להסביר  טרחתם  לא  אם  להיות,  צריך  אני  מה  שאבין 
קשה','צריך  תקופה  'זו  לאוויר:  זרקתם  רק  אלא  לי, 
לעזור להורים  ' בפרשנות שלי- אני בוגר, ותאמינו לי 
שיש לזה מחיר! הפסקתי לצחוק עם האחים שלי, כדי 
לעשות  מה  להם  אומר  כשאני  ברצינות,  אותי  שייקחו 
)כי אתם כבר לא אומרים(  היו בקרים שנשארתי בבית, 
כי הייתי כל-כך מתוח ועצבני, שלא יכולתי לפגוש את 
זה  פתאום,  שלהם   לשטויות  ולהקשיב  שלי  החברים 
נראה לי אידיוטי, שהעולם מתחיל ונגמר באיזה בוחן, 

או סרט או סידרה  מרגיש כמו ספינת חלל, שנפלטה

מחוץ לאטמוספרה ולא קשורה לכלום 
ביחד  לשבת  וסירבתם  לשיחה,  לכם  קראה  היועצת 
שנים  כמה  לפני  מקסים!  הורי  תיפקוד  ממש  בחדרה  
אהבתם בטרוף, ועכשיו אין לכם יכולת לסבול נוכחות 

של השני לשעה, בשבילנו?!
איפה   - התיחקורים  איתם  ויחד  הביקורים,  החלו  ואז 
הייתם? איפה ישנתם? איך הדירה של אבא? מה אתם 
עושים שם? הנאמנות הכפולה והקשה מטריפה אותי  
אני  ואז  קצת,  "מטייח"  אני  אז  לפגוע,  רוצה  לא  אני 

מרגיש אשם על כך 
כואב לי - שיכאב גם לכם!

התחלתי לעשן  אתם מבינים, הסיגריה נותנת לי להרגיש 
מה  בדיוק  רוגע   קצת  וגם  ועצבני  טרוד  בוגר,  גדול, 
ודווקא  כשתגלו,  לי  שיהיו  סצנות חשבתי  איזה  שאני  
הפכתם  פתאום  כלום   אמרתם  לא  אותי   הפתעתם  אז 
לסבלנים בנושא  אז ניסיתי קצת לשתות  אולי זה יעיר 

אתכם  בירה פה, וודקה שם ולא ראיתם! 
זה מה שהכי כאב. לא הייתם פנויים לראות. הגירושין 

לקחו ממני את ההורים שלי!
אני רוצה לגלות לכם סוד:

בתוך תוכי אני מת שתכעסו עלי, שתגידו שזה לא בריא, 
שתנסו למנוע ממני את השטויות האלה, כי בתוך תוכי 
לחזור  רוצה  אני  לעשות   מה  יודע  ולא  מפחד  מת  אני 
להיות המתבגר העצבני הטיפוסי, ושאתם תהיו ההורים 
שלי  אני מתגעגע אליכם, הנודניקים והחופרים  תאמינו 
לי שזה לא כל-כך קשה  אתם נפרדים? - זה בסדר, כבר 
מזמן קלטנו שאתם לא בדיוק זוג יונים  קשה לנו לעכל 
- גם זה טבעי ונורמאלי, אבל יאללה, אנחנו סוגרים שנה 

בתוך הבלגאן הזה  קחו את עצמכם בידיים! 
כבד לי לבד "

מאת: ענת זפרנימשפחה בהתבגרות

ענת זפרני מרצה לפסיכולוגיה, M.A בחינוך
 www.anat-zafrani.co.il ,מנחת קבוצות הורים
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מאת: קובי יוסף, 
חבר ההנהגה הבית-ספרית בביה"ס "יד לבנים"

בשנת 2004 הוחלט בעיריית פתח תקווה לסגור 4 בתי 
לאחר  לבנים"   "יד  ביה"ס  ביניהם  בעיר,  יסודיים  ספר 
כשנתיים,  לפני  מסגירה   ניצל  ביה"ס  ההורים,  מאבק 
עם שובו משליחות בחו"ל, הגיע לביה"ס מנהל חדש, 
יוסי גיל ארליך  ביה"ס היה עבורו אתגר מקצועי  הוכנה 
תוכנית חומש, שכללה מטרות פדגוגיות והקמת סביבת 

למידה אסתטית ומושכת, שתעלה את ערך הלמידה 
מבני ביה"ס שופצו וחולקו ל- 3 שכבות גיל א-ב, ג-ד, 
ללימוד  קטנים  חדרים  הוקמו  מבנה  בכל  כאשר  ה-ו, 
התלמידים  ועבודות  רוהטו  ביה"ס  מסדרונות  פרטני  

מופיעות בהם כתמונות בגלריה לאומנות  
לימודים  לצורך  ומחשב  במקרנים  צוידו  הכיתות  כל 
חדר  הוקם,  חדש  מחשבים  חדר  אינטראקטיביים, 
הוקמו  בביה"ס  חדיש   בציוד  ואובזר  שופץ  המדעים 
אומנות  וחדר  אנגלית  חדר   - ייעודיים  למידה  חדרי 
וסביבה  אווירה  מחליפים  שהילדים  כך  ומוזיקה, 
במקצועות השונים  בשבועות הקרובים יסתיימו בניית 
תקרה אקוסטית לאולם הספורט והקמת סככת הצללה 
לרחבת ביה"ס  גולת הכותרת של השיפוצים הנרחבים 

והממוחשבת  המקצועית  החדשה,  הספרייה  היא 
שמייצרת סביבת למידה ייחודית  בעתיד, מייעד ביה"ס 
את הספרייה לכלל ילדי שכונת כפר גנים  לשם כך דרוש 
הקרובים  השבועות  במהלך  ספרנית   למשרת  תקצוב 
תושבי  לכלל  קוראים  אנו  ותמוחשב   הספרייה  תרוהט 
בביה"ס  כמו-כן,  ועיון   קריאה  ספרי  לתרום  השכונה 
תיאטרון,   - התלמידים  לרווחת  העצמה  חוגי  פועלים 
חליליות  דרבוקות,  חוגי  זמר,  מקהלת  מחול,  להקת 
ירוק   ביה"ס  בתואר  מחזיק  ביה"ס  מיומנה   ולהקת 
גן מקראי מטופח, הזוכה לביקורי  קיים  בשטח ביה"ס 
גני הילדים בעיר  זיו כהן, יו"ר הנהגת הורים של ביה"ס, 
מוסיפה: "חייבים לציין את שיתוף הפעולה והמחויבות 
ההזנחה  את  מבינים  הם  בעיריה   החינוך  אגף  של 

שנעשתה כאן במשך שנים וקשובים לצרכים "   

מדור חינוך

"יד לבנים" - מודל לחיקוי 
מבי"ס מועמד לסגירה לבי"ס חדשני ומאתגר

"יד לבנים" פותח שנה בסימן התחדשות

רכשתי את הספר בשל שמו: אמנות 
ההקשבה! ידע חשוב מאוד ליומיום 
שלנו  שהרי לכן קבלנו שתי אוזניים 

ורק פה אחד   
שיש  למדתי,  הספר  קריאת  במהלך 
שבה  דרך  להקשיב,  אחרת  דרך 
היכולות  רואות,  עיניים  זוג  לנו  אין 
הגוף   שפת  דרך  הזולת  את  ללמוד 
יכול  העיוור  שגם  מלמד,  הספר 
מדובר  כאשר  לסביבתו  להקשיב 
לנו  מראה  הספר  הזולת   באהבת 
אנו  כאשר  מהו המחיר שמשלמים, 
ולא  רוצים  שאנחנו  למה  מקשיבים 

מסביר  הספר  משדר   שהזולת  למה 
מהי אחריות בחיים ומעל הכול - מהי 

אהבה ללא גבולות 
שנולד  סנדקר,  פיליפ  ז'אן  העיתונאי 
מטעם  כתב  היה  בהמבורג,  ב-1960 
כתב העת "שטרן" באמריקה ובאסיה  
כיום, הוא מתגורר בברלין וזהו ספרו 

הראשון 
מועבר  הספר  גיבור  של  חייו  סיפור 
של  אביה  את  שהכיר  זקן,  איש  דרך 
שנעלם  אביה,  את  המחפשת  ג'וליה, 

יום אחד מבלי להשאיר עקבות  
קריאה מהנה!

אמנות ההקשבה לפעימות הלב
יאן פיליפ סנדקר  

ויה ספרותית ציפי ברנויחו
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שעות פעילות המוקד בחגים תשע"ב:
- בראש השנה המוקד יהיה פתוח במתכונת סופ"ש -

- בערב יום כיפור וביום כיפור המוקד יהיה סגור -
- בערב סוכות ובחג סוכות המוקד יהיה פתוח במתכונת סופ"ש -

- במהלך חוה"מ סוכות המוקד יהיה פתוח בין השעות 19:00-22:30 -

מוקד רפואי קניון אונו
רפואה דחופה כאשר המרפאה סגורה

(

קניון קריית אונו
הכניסה מרחוב ירושלים

דרך בניין המשרדים.

בסופי שבוע השירות ללקוחות כללית – חינם
בימי חול השירות ללקוחות כללית כרוך בתשלום.

פתוח גם ללקוחות כל קופות החולים, בתשלום נוסף.

 שעות הפתיחה
ימי שבת וחגימי ו' וערבי חגימים א'-ה'

19:00-22:3019:00-23:0009:00-13:00
19:00-23:00

רפואת 
ילדים

רפואת 
משפחה

צילומי 
רנטגן

שירותי 
אחיות

ספירת 
דם

מעניין אם גם הרופאים במוקד
לובשים עכשיו פיג’מה...

שירות
חדש 

ללקוחות 
כללית

שנה טובה

וגמר חתימה 
טובה!
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מה יהיה איתו?
ADHD - הפרעת קשב וריכוז - מתוסכלים?

"הוא  מספיק",  משתדל  לא  "הוא  מידיי",  עצלן  "הוא 
 - ולא מתמיד בשום דבר"  חסר אחריות, חסר מוטיבציה 
האשמות אלו ואחרות הן מנת חלקם היומיומית של ילדים 
הסובלים מהפרעת קשב וריכוז  הפרעה זו מתוארת פעמים 
רבות כמפריעה הרבה יותר לסביבה מאשר לילד עצמו, אך 
מכיוון שעל הילד להתאים את עצמו לסביבה החברתית, 
הלימודית והמשפחתית, הפרעת הקשב הופכת להיות גם 
הבעיה שלו  המצוינות והשאיפה למצוינות גורמות למצבי 
ילדים  ובוודאי, אצל  ילדים ללא קשיים,  כרוני אצל  לחץ 

עם הפרעות קשב וריכוז 

הפרעת הקשב והריכוז, היא הפרעה נוירו - ביולוגית, אשר 
לה, בדרך כלל, בסיס גנטי תורשתי, ומקורה בתת פעילות 
והתנהגות   קשב  ויסות  על  האחראים  במוח  אזורים  של 
נהוג לראות את ההפרעה כבעיה בוויסות הן של הדחפים 
קשיים  נראה  אנו  חיצוניים   גירויים  של  והן  הפנימיים 
הפעילות  ברמת  בדחפים,  בשליטה  עצמית,  בשליטה 
ובבעיות בטווח הקשב   על פי רוב, הביטוי הראשוני של 
התסמינים מתרחש כבר בגילאי הגן, והם יכולים להופיע 

אף מתחת לגיל שלוש  

לרוב, הפרעת הקשב אינה חולפת עם ההתבגרות ומלווה 
את האדם לאורך כל חייו  

התמודדות  מתארים   ADHD עם  לילדים  רבים  הורים 
יותר מילד אחד עם  יש  )כשלעיתים  ילדיהם  מורכבת עם 
 )adult ADHD הם  עצמם  ההורים  ואף  קשב,  הפרעת 
ו"חסרי  טובים"  "לא  מסוגלים",  כ"לא  עצמם  וחווים 
סיפוק", זאת לצד כעס רב כלפי הילד  ההתמודדות בבית 
נעה, פעמים רבות, בין "שדה קרב" על שיעורים, מטלות, 
המצבים  בשני  ידיים   והרמת  ויתור  לבין  ועוד,  התנהגות 
הילד עלול להרגיש, כי לא מרוצים ממנו וכי הוא מאכזב 

את הוריו  

מה כדאי לעשות:

אבחון  לצורך  נוירולוג  פסיכיאטר/  עם  היפגשו  אבחון: 
ישנם  שאלונים,  ומילוי  הילד  עם  שיחה  מלבד  הבעיה  
בכך  המתמחים  במכונים  הנעשים  ממוחשבים,  מבדקים 

ונותנים אינדיקציה נוספת 

הורים  ושוחחו עם  בנושא, התייעצו  הבנה וקבלה: קראו 
חשוב  מרגיש   שילדכם  את  יותר  טוב  תבינו  כך  נוספים  
בכדי שיבין  לגילו(,  )כמובן בהתאם  הילד  בכך את  לידע 
כי הוא אהוב למרות  לו,  כי אינו אשם או עצלן  הבהירו 

קשייו, וכי אתם תומכים בו  

לו  נסו לחלק   - קטן  בילד  סיוע בהתארגנות: אם מדובר 
צריך  "עכשיו  לדוגמה:   - קטנות  למשימות  פעולה  כל 

ארוחת  לאכול  גש  "עכשיו   - כשמסיים:  לגן",  להתלבש 
)לבש  יותר  קטנות  למשימות  לחלק  יש  לעיתים,  בוקר"  
את החולצה, אחר-כך מכנסיים(  לילד גדול יותר - ארגנו 
ובה  שבועית(  תוכנית  )תלו  מועד  מבעוד  זמנים  לוחות 

פרטו עבודות, מטלות, שיעורים ומבחנים  

ניתן  הספר   בבית  המורה  את  גייסו  יזומות:  הפסקות 
לילד  יתאפשר  בעזרתו  ביניהם,  מוסכם  סימן  על  לחשוב 
לצאת מהשיעור להתרעננות )יציאה לשתות מים, לשטוף 
פנים(, זאת תוך הבנה של התחייבויותיו בהסכם  כמו כן, 
יש לעודד את הילד לכתוב בזמן השיעור את הערותיו בצד 
לו  שיסייע  דבר  באימפולסיביות(,  אותן  לומר  )במקום 

לחכות לתורו  

צמצום מסיחי דעת: בעת הכנת שיעורי בית או בבואכם 
רקע"  "רעשי  שניתן  ככל  צמצמו  הילד,  עם  לשוחח 
שיכולים להסיח את דעתו  כבו טלוויזיה והימנעו ממקום 

רועש כמו קניון, בית קפה 

ילדים אלו לא פחות חכמים  כי  לזכור,  יש   - והכי חשוב 
מילדים אחרים  הם בעלי דמיון מאוד מפותח, יצירתיות, 
את  טפחו  לאחר   לעזור  ורצון  רבה  נמרצות  הומור,  חוש 

התחומים החזקים שבהם!

זה  בנושא  נוספות  שאלות  למייל  אליי  לשלוח  מזמינה אתכם  אני 
או אחר.

מאת: רינת רופא גוריבדרך הרגש

רינת רופא גורי, עובדת סוציאלית קלינית, 
בוגרת התוכנית לפסיכותרפיה 

rinatguri@gmail com  054-3972187
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ָאַסר ִמְלָחָמה = ָּפַתח ִּבְקָרב 
ָאְסרּו   ,1973 אֹוְקטֹוֶּבר  תשל"ד,  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ֻּדְגָמא: 

ִמְצַרִים ְוסּוְרָיה ִמְלָחָמה ַעל ִיְׂשָרֵאל 

ה ַעל ֵחְטא = ִהְתָחֵרט ְוִהְתַוָּדה ַעל ֲחָטָאיו  ִהכָּ
ִּבְדָבָריו  ִּכי  ֵהִבין  ֶׁשַהַּנַער  ְלַאַחר  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  ְגָמא:  דֻּ
ִהָּכה  ּומֹוָריו,  הֹוָריו  ֶׁשל  ִּבְכבֹוָדם  ָּפַגע  ּוְבִהְתַנֲהגּותֹו 
ִלְטּפֹוַח  ַהִּמְנָהג  ְיסֹוד  ַעל  ְסִליָחָתם,  ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ֵחְטא  ַעל 

ּוְלַהּכֹות ַעל ַהֵּלב ִּבְתִפַּלת "ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו " ֶׁשאֹוְמִרים 
ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים 

ַנְפׁשוֹ = ָנַהג שֶֹּׁלא ְלִפי ַמְצּפּונֹו  ֶקר בְּ ָעשָׂה שֶׁ
ְגָמא:  ַהַּׂשר ַהִּנְכָּבד ָעָׂשה ֶׁשֶקר ְּבַנְפׁשֹו, ַּכֲאֶׁשר ִהְסִּכים  דֻּ
ַהִּמִּסים,  ְמַׁשֵּלם  ֶחְׁשּבֹון  ַעל  ַהֲחִגיִגית  ַּבֲארּוָחה  ְלִהְׁשַּתֵּתף 

ַאְך ִקָּוה ֶׁשּיֹום ַהִּכּפּוִרים ְיַכֵּפר ַעל ֶחְטאֹו ֶזה 

ִמַּדי,  ָקָצר  ַהִּמְׁשָּכב  ְמקֹום   = ֵרַע  תָּ ֵמִהשְׂ ע  צָּ ַהמַּ ָקַצר 
ְוֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלִהְׂשָּתֵרַע ָעָליו 

)ִמְזָרן,  ַהִּמָּטה  ַעל  ּוַמִּציִעים  ֶׁשּפֹוְרִׁשים  ָּדָבר   = ע  ַמצָּ
ְׂשִמיָכה אֹו ַּכר( 

מ',   2 05 ֶׁשּקֹוָמתֹו  ַנַער  ַּבֻּסָּכה,  ָהאֹוְרִחים  ַאַחד  ְגָמא:  דֻּ
ָקַבל ְּבָאְזֵני ְמָאְרָחיו ַּבֻּסָּכה: "ָקֶׁשה ִלי ְלֵהָרֵדם ָּכאן ַּבֻּסָּכה, 

ִּכי ָקָצר ַהַּמָּצע ֵמִהְׂשָּתֵרַע" 

חדשים  בגדים  קנינו  במיוחד   חגיגי  חודש  הוא  תשרי 
חג  בארוחות  ישבנו  למארחים,  ומתנות  לילדים 
סביבנו  אנשים  המחייכת,  הדוד  בת  עם  משפחתיות 
פשפשו בזיכרונם ומצאו סיבות להתנצל ולבקש סליחה  
הרי כולנו זוכרים, את שלימדה אותנו הגננת לפני שנים: 
"עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד 

שירצה את חברו " )משנה, מסכת יומא( 

שלהם:  הקשר  אנשי  לכל  טקסט  הודעות  ששלחו  היו 
"סליחה אם פגעתי בך "

היו שהלכו לבית הכנסת, התרגשו לשמוע את קול השופר 
"השנה  שונה:  יהיה  הכל  שהשנה  לעצמם,  והבטיחו 
אוכל אוכל בריא יותר, השנה אעבוד פחות ואבלה יותר 
עם המשפחה, השנה אשקיע יותר בלימודים   "  זה כלל 
לא קשה להבטיח לעצמי הבטחות בבית הכנסת המהודר 

מיד אחרי תקיעת השופר  גם 
סליחה  לבקש  קשה  זה  אין 
בתקופה ששמה "סליחות" 

והנה מגיע חג סוכות  בונים 
בה  לאכול  ויושבים  סוכה 

לבית  מחוץ  וצפופים  מזיעים 
הכנסת הממוזג, ללא בגדי החג ובת 

ראש  אחרי  מיד  המגיע  סוכות,  חג  המחייכת   הדודה 
השנה ויום הכיפורים, מזכיר לנו שהחיים האמיתיים הם 

בחוץ - בחום ובצפיפות 

שוב  נשקע  בקרוב  כאן   כמעט  כבר  החגים"  "אחרי 
חג  עד  עייפות  רגלים  נגרור  השגרה   של  בעומקה 
ונזכור  הלוואי  חג   של  באורו  הבית  יאיר  בו  החנוכה, 

לקחת את הדר החג אל הסוכה - אל החיים האמיתיים 

מאת: רּבָה מיכל שורץ רבת פנים

"וכשהיה לאיש, מגבעולי הערבות הבוכיות 
נטה סוכה." / נתן יונתן

ן ניבו נופל על  ן  עורך: נעמן אופירלשו

מסליחות לסוכות

נעמן אופיר, תושב כפר גנים ג', עורך אתר הניבים   
http://www.nivon.co.il   "העבריים "ניבונכון

michalshva@gmail.com - להארות ותגובות, רָּבה מיכל שורץ
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השגרה
חלקנו אוהבים אותה ואחרים 

משוועים ליציאה ממנה

מאת: אלה זילברמן

אלה זילברמן, מוסמכת בהנחיית הורים ועבודה 
עם תינוקות, בעלת B A בפסיכולוגיה, מנחת 
סדנאות במתנ"ס עולמות ומפגשי יעוץ אישיים 

 carmella26@013 net
050-6864772

בס"ד

דיקור סיני לילדים, עיסוי שבדי, אבנים חמות,
רפלקסולוגיה, דיקור סיני, נרות הופי,

כוסות רוח, דיקור אוזן לירידה במשקל

לפרטים נוספים - ענת:
050-8917256   077-4455707   רח' צה"ל, פתח תקוה

התפתחוטיפ

תמונה להמחשה בלבד

החופש הגדול הסתיים, השגרה כמעט תפסה את מקומה 
מהמסגרות   בחופש  המלווים  החגים  הגיעו  שוב  והנה 
עבור מרביתנו השגרה חשובה  השגרה מעניקה ביטחון 
ומשרה תחושת יציבות, בעיקר, עבור תינוקות ופעוטות 
שזה עתה לומדים ונחשפים אל "העולם" הכול כך לא 
צפוי ולא ידוע מבחינתם  הידיעה, מתי הצרכים יסופקו 
אי-הוודאות  את  מונעת  מעט,  עוד  לקרות  צפוי  ומה 
פתיחות  זאת,  עם  יחד  התסכול   תחושת  את  ועמה 
ובעיקר  להתפתחותנו  חשובים  וספונטניות  לשינויים 
את  המלווים  משתנים,  למצבים  להסתגל  ליכולתנו 
הזמינה  החגים  תקופת  וכבוגרים   כילדים  חיינו  מהלך 
חופשת  והנה  מהשגרה,  ולצאת  שינויים  לבצע  אותנו 
סוכות לפנינו  כדי שלא נגיע עייפים, עצבניים ותשושים 
אל סוכת החג, ונעבור את ימי החופשה באהבה ובהנאה 

עם ילדינו, להלן מספר טיפים שיוכלו לעזור:

ניגש להתפתחוטיפים: 
       להיענות לצרכים - דווקא כשמשנים את השגרה, 
התינוק  של  צרכיו  את  ולספק  "למשוך"  לא  השתדלו 
באופן מידי: בכל הקשור לאוכל )הוא לא יחכה עד שכל 
האורחים יגיעו(, לצורך בתשומת הלב )"איזה מפונק", 

כל הזמן על הידיים( וגם בכל הקשור לשינה 
ואתם מתארחים, השתדלו  - במידה  יתר  עייפות       
יכולתו  לנסיעה עוד לפני שהתינוק עבר את סף  לצאת 
את  לאבד  לא  חשוב  יתר,  מעייפות  הימנעו  להירדם  
את  מזהים  כשאתם  לנסיעה  לצאת  רצוי  הנכון   הרגע 
סימני העייפות  אם אינכם מוכנים, עדיף להרדימו בבית 

ולהעבירו לרכב 

הוא שפת  הבכי  כי  זכרו,   - מהבכי  להיבהל  לא         
וברור,  רגוע  בקול  אליו  דברו  לו,  ענו  ולכן  התינוקות, 
עם  יחד  בתוכניות   אותו  ושתפו  המצב  את  לו  הסבירו 
זאת, קבלו בהבנה ותנו לגיטימציה לאי - הנוחות  הוא 
במיטתו,  היום  של  זה  בשלב  עצמו  למצוא  רגיל  היה 
לא  רבים  לפרצופים  ונחשף  חדש  במקום  נמצא  וכעת 

מוכרים 
נוחים  שיהיו  בבגדים  אותו  הלבישו   - יפה  יפה      
בו  ההתפתחותי  לשלב  בהתאם  לתינוק/פעוט  ויתאימו 
הוא נמצא  שמלה לתינוקת זוחלת עלולה להיות מטרד 

עבורה 

נעימה  לא  מהשגרה  שיציאה  מכם  למי   - ולסיכום 
בעבורו, השתדלו למצוא את ההיבטים החיוביים שלה, 

כי השגרה כבר מחכה לנו מעבר לפינה 

לגלות  הידע,  את  להעשיר  העיתון  לקוראי  לאפשר  נועד  הטור 
תחליף  אינו  אבל  מקצועיים  מטיפים  וליהנות  חדשים  דברים 

לייעוץ מקצועי, אישי.
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יעקב אטקוביץחידודי פנאי

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
טלפון אלחוטי מתנת קראוזמן ובניו

את הפתרונות יש לשלוח, בצירוף פרטים אישיים, לכתובת: צדוק בן משה רח' נקר 32 פ"ת
kfarganim@gmail com :או לסרוק ולהעביר במייל לכתובת תמונה להמחשה בלבד

בהגרלה, בין הפותרים נכונה, זכה בטלפון אלחוטי - מיקי אורן מרחוב פלדמן פ"ת  

מאוזן:
1. צעד,פסיעה  3. שליט צרפתי ומצביא מהולל  10. אץ  12. רענן, לח  13. בור, חסר השכלה  14. סיפק נשק  17.יצור 
החי במים  18. יצור ימי בעל 8 זרועות  19. ג'וק  22. מקל עבה  23. שם כולל למזון לבהמות  24. מגש  27. יגע  29. 
יותר מחצי  30. מטה, מוט  32. רקב, רקבון  33. אבר בגוף  37  היום הבא  38. חמסין  39. התקוממות  41. מסמר שראשו 
כפוף  42. נשחת, התקלקל  44. צרמוניה, חגיגה  46. כתם  48. גב, אחורי הגוף  49. מיניסטר  50. אחת הערים הקדושות   

51. הגבר בטקס הנשואים 

מאונך:
1. כינוי למלאך  2. אילן  4. מצב של תיקו בשחמט  5. פרח ריחני  6. אלי, לעצמי  7. ראש המשפחה  8. קבוצת אנשים 
נבחרת לייצוג  9. רוטן ומתלונן  11. סוג של דג  14. בית מרחץ טורקי  15. שבט, מגלב  16. מדקדק  19. נסיעה   20. חיה 
הדומה לאדם  21. מגן אישי נגד גשם  25. רז  26. בהמות בית גדולות  28. מגביר קול  32. התנגדו, ערערו  34. מערכה 
במלחמה  36. תלש  38. כזב  40. שאון הגלים  43. יליד הארץ  45. עני, דל  46. תואר דתי יהודי  47. בעצמו, בתוכו  48. 

מקום בו דורכים את הענבים 
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למסירת מודעהלוח מודעות
kfarganim@gmail com

חינם!

מרכז ייחודי ללימודי אנגלית לילדים ונוער. הלימודים מועברים בצורה חווייתית ובאוירה שמחה ותומכת. 
הצלחה עם התלמידים כבר למעלה מ-15 שנים בת"א ועכשיו גם בפתח תקווה. קבוצות קטנות מותאמות 
גיל ורמה. רכישת השגים בזמן קצר  - ילדים עד גיל 6 רוכשים את השפה כשפת אם. ילדים בכיתה ב' 
קוראים כבר סיפורים קצרים! לימוד חוייתי - לימוד דרך משחק ותנועה, תוכנות קריאה, סרטוני וידאו ועוד

תמיכה ולווי שוטפים במהלך שנת הלימודים. 

העצמאות 89 כפר גנים ג' פתח תקווה | בהנהלת נילי לוי | להרשמה: 050-3471545  077-9101070 

 My English House
Welcome to

הבית שלי ללימודי אנגלית

קבוצות קבוצות  קבוצות צעיריםקבוצות 
גילאי 7-8 

קבוצות מתקדמים
גילאי 9-12

קבוצות בוגרים
גילאי 13 ומעלה

קבוצות גנים 
גילאי 4-6  

החלה ההרשמה 
לשנת הלימודים הבאה 

התקשרו לתאם מבחני רמה 
ומפגש התנסות ללא עלות. הזדרזו להירשם! 

מורים פרטיים

לכל  בפ"ת  גיטרה  שיעורי 
מורה  הרמות   ובכל  הגילאים 
רב בהוראה,מעביר  ניסיון  בעל 
קלאסית,  בגיטרה  שיעורים 
גם  מגיע  וחשמלית   אקוסטית 

לבית התלמיד 
אלון-052-3802564 

סטודנטית לפסיכולוגיה וחינוך 
שיעורים  במתן  ניסיון  בעלת 

פרטיים, עזרה בשיעורי בית
לתלמידי  למבחנים  ולמידה 
מיוחדת  גישה  בעלת   !! ח  א- 
לילדים אמינה אכפתית וחרוצה 

מיטל קליין- 050-4530582

לתלמידי  פרטיים  שיעורים 
מסטודנטית  יסודי  בי"ס 
סבלנית  מנוסה,  אחראית, 
ג''  גנים  בכפר  ומאורגנת 
והסביבה  יעל-052-8948441 

בעלת  יסודי  ספר  בבית  מורה 
גישה לילדים  וניסיון בהקניית 
המתמטיקה,   והוראת  הקריאה 
מעבירה חוגי מוכנות לכתה א' 
ילדים   4 עד  קטנות  בקבוצות 

במחירים נוחים 

נחית- 052-5215208

מטפלות

ומנוסה  חמה  אחראית  מטפלת 
עתה  זה  לשעבר(,  )מורה 

התפנתה לטיפול בילדים 
איילה כהן-050-2924147     

עם  ואחראית  מנוסה  אישה 
מעוניינת  לילדים  נהדר  חיבור 
בביתכם   וגם  בביתה  בטיפול 
לכל  ניידת  ניסיון,  המון  עם 
אפשרות  רכב,  כולל  מקום 
לאחר הצהריים להוציא מגנים 

ובתי ספר
ג'סיקה ברמי- 054-5265776

בייביסיטר

נערה אחראית ובעלת ניסיון בת 
22 מעוניינת לעשות בייביסיטר 

בשעות הערב 
רעות- 052-4040907

דרושים

עדיפות  סטודנטית,  מחפשת 
וחינוך  להוראה  לסטודנטית 

)סבלנית מאוד ואוהבת ללמד(

ילדה  כדי להוציא מבית הספר 
בכיתה א', לעזרה בשעורי בית 
לילד בכיתה ה' ובייביסיטר עד 
פעמיים  שלוש   ,17:00 שעה 

בשבוע ,שעות 17:00-12:50 
נונה- 052-5534202

דרושה סייעת לצהרון פרטי עד 
10 ילדים, בעלת רישיון נהיגה 
 ,17:00 עד   12:30 השעות  בין 

אפשרות ליותר:(
שירלי גנון מוזס 050-8859795

דרושה נערה אחראית להוצאת 
הספר  מבית   6 בת  ילדה 
כפעמיים בשבוע בשעה 17:00 
במקרה  בערבים  וביביסיטר 

הצורך  אביבית כהן
03-9360447 /052-4741333

נקייה  אחראית,  בחורה 
בתים              לנקות  מעוניינת  ומנוסה 

  052-4646062

דרושה מטפלת חמה, להוצאת 
אוכל  הכנת  מהגן,   5 בן  ילד 
משעה  קלות,  בית  ועבודות 
אחר  שעות  ועד  וחצי  אחת 
העבודה  המאוחרות,  הצהריים 

כוללת עזרה בהכנת שיעורי

בית לילדה בכיתה ו' 
אנה מיוחס- 054-8121717

03-7315876

נדל"ן

 6 סטרכלביץ  ברחוב  למכירה 
שנייה  קומה  חדרים,   4 פ"ת 
מתוך שלוש, 100 מ"ר, תאריך 
משופצת   10/17/2012 כניסה 

כחדשה, דוד שמש, בחזית
שרה- 052-4646062

חדרים  שלושה  דירה  להשכרה 
שפירא  הרמן  ברחוב  מ"ר,   90

63, קומה 2 מ 3,תאריך כניסה
09/10/2012

שרה- 052-4646062

להשכרה,  דירה  מחפשים 
אדורם  איציק  חדרים,  ארבעה 

 050-5300922

צבי,  בן  ברח'  למכירה  דירה 
חמישה חדרים קומה שלישית, 
של  מעוצב  מטבח  מ"ר,   120
ריצוף  מקורה  חניה  דיווין, 
מזגן  מרווחת,  דירה  שיש, 
נעילת  נוסף,  מזגן   + מרכזי 

מרטוק  אריה- 050-3291579
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HD שידורי ספורט על מסך ענק

חדר VIP פרטי בהזמנה מראש

מצטרפים למועדון החברים ונהנים
מהטבות ייחודיות 1+1 בימי ראשון ועוד

משלוחים: א’-שבת 12:00-01:00 |  מתחם יכין סנטר, פתח תקווה
BBB.BURGUS.CO.IL | *90222

להזמנות: 03-9239000
ערים? גם אנחנו!
משלוחים עד השעה 01:00

SUMMER DELIVERY
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