
דצמבר 2016 גיליון מס'  82  - 

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

זוכת האוסקר הישראלי 
לשחקנית הטובה ביותר 

על משחקה בסרט המצוין 
"לעבור את הקיר" 

"דווקא כששיחקתי עם"הכי שווים", 
ידעתי שהאמת נמצאת אצלי בבית" 

שירן רובינשטיין ׀ עמ' 24

בתמונה : נועה קולר, מתוך הסרט "לעבור את הקיר" | צילום: באדיבות נורמה הפקות

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

זהב ויהלומים ׀ כל סוגי התיקונים 
עיצוב ויצור תכשיטים לפי הזמנה אישית

שיבוצים ׀ חידוש תכשיטים

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

מעל 20 שנות ניסיון

הזהב שלך
    שווה כסף...

"מה היית עושה לו גילית 
שכלל לא הכרת את מי 
שחשבת לאהבת חייך?"

עמית נגלר, סופר ילדים תושב 
השכונה, מתמודד עם השאלה 
ברומן ראשון למבוגרים
אורית צמח ׀ עמ' 38-39

המערב הפרוע
תושבי מערב השכונה 
יוצאים למאבק נגד פקקי 
הענק ביציאה מהשכונה
צדוק בן משה ׀ עמ' 4

נועה 
קולר

כפר גנים
  www.kfarganim.co.il

מהונג קונג 
לאלימלך כנר

השגרירים הצעירים ליוו 
את המשלחת מבית הספר 

הדיפלומטי בהונג קונג 
ליום חוויתי בבית הספר 

אלימלך כנר
אילת שדה ׀ עמ' 10
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 
אורנית ארביב עורכת: 

עורכת משנה:   אורית צמח 
צדוק בן משה  חברי מערכת: 

שירן רובינשטיין    
                   אילת שדה

עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 
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

 050-5332540 לרכישת מודעות: 

דבר העורכת

 כתבות
גינה קהילתית        

דורון קורן                                     עמ' 6

הכנסת ספר תודה לזכרו של אבי גרינצוויג ז"ל          
אירה שילה                                   עמ' 6

היו בזמן הנכון ובמקום הנכון      
ערן חג'ג'                                      עמ' 8

מוערבות חברתית ב"דבורה עומר"         
קרן גרטי                                      עמ' 8

איך אומרים היה כיף ומרגש בסינית?   
אילת שדה                                     עמ' 10

ברוך השם    
ערן חג'ג'                                      עמ' 12

החטאים של אבי נשר    
אילת שדה                                     עמ' 14

מעשה בעשרה חרצנים    
אורנית ארביב                                עמ' 16

אז תשתו קפה טורקי     
                                                  עמ' 18

אסטרטגיות למידה     
רונית מנדלבליט                             עמ' 20

בקרוב חינוך אנתרופוסופי בפתח תקווה    
לידור רייכנברג                              עמ' 22

עוברת את הקיר     
שירן רובינשטיין                             עמ' 24

בקרוב חינוך אנתרופוסופי בפתח תקווה    
עוזרים לשילת ללכת                       עמ' 47

מדורים
4 עמ'  ומעדכן                            יו"רה 
8 עמ'  חינוך                               מדור 
קוסמטיקה רפואית                              עמ' 14
18 עמ'  ואושר                        כושר 
28 עמ'  גולדשטיין            של  המעדנייה 
30 עמ'  סטייל                          הום 
32 עמ'  תורה(         )דבר  המקורות  מחכמת 
סטייל והעיר הגדולה                             עמ' 34
38 עמ'  ספרות                              מדור 
40 עמ'  יצירה                                פינת 
40 פינת אימוץ                              עמ' 
יוצאים מהבית                             עמ' 42
חמישייה מנצחת                             עמ' 44
46 עמ'  מודעות                          לוח 

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

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

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

לצפיה בגיליון הדיגיטלי
סרקו את הברקוד

בואו להיות חברים 
שלנו בפייסבוק

קוראים יקרים,

מהרגע ששמעתי שנוער קולר שחקנית תאטרון מצליחה היא 
פתח תקוואית לשעבר, רציתי ששירן תראיין אותה  נועה 

היא בת גילי, והיא הגשימה את חלום הילדות שלי  גם אני 
רציתי להיות שחקנית, אבל לא היה לי את האומץ או אולי את 
האמונה בעצמי והחלום נותר מאחור, בגדר תחביב ילדות  לא 

יכולתי לקרוא את כתבתה של שירן בלי לחוש צביטה קטנה 
בלב    אבל אז נזכרתי שחלום הילדות השני שלי הוגשם  

אמנם גם הוא נותר בגדר תחביב, אבל הריני אני כאן, עורכת 
מגזין שכונתי מוערך הנותן במה לכל תושב בקשת העיסוקים 

והתחביבים, מאפשר לכל אחד לכתוב )גם לי( 
"בבית תמיד קיבלתי תמיכה, הבית תמיד נתן לי אישור", 

סיפרה נועה לשירן על משפחתה, וסיכמה במשפט אחד את 
תמצית החינוך בעיני  כל כך חשוב לתת לילדים שלנו תמיכה 

ואישור בדרכם ומשם השמיים הם הגבול  אני מזמינה אתכם 
לקרוא את כתבתה של שירן רובינשטיין וליהנות מהדרך 

של נועה מרחוב היהלום לאוסקר הישראלי  ובאותה נימה 
אופטימית דפדפו לעמוד האחרון של העיתון קראו ותרמו 
לשילת קנפו, ילדה שרק רוצה לזכות בסוף טוב ולהתחיל 

ללכת 

קריאה מהנה,

 אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com



www.kfarganim.co.il3עיתון כפר גנים  גיליון 82  דצמבר 2016 

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

• הרמת ריסים בשיטה הטבעית • שעווה • עיצוב גבות

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

יתרונות:
תוצאות אופטימליות בכל שלבי הטיפול

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

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

א
א
א
א
א

ייעוץ חינם

*ההטבות בתוקף עד ה- 31.12.16 *בתיאום מראש

מבצעי� שי�ובבו לכ� את הראש!מבצעי� שי�ובבו לכ� את הראש
הסרת שיער

איזור + איזור נוסף 
מתנה

ה1+1
נ

ת
רק ב-מ

בהצגת מודעה זו

רק ב-

פטרת/
חודרנית/יבלות

₪ 80
בנייה בג'ל

₪ 200

פדיקור
בשיטת רפואי

המיקרו דיילינג
היישר מאירופה

במחיר
מיוחד!

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

המערב הפרוע

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

כפר גנים ג' שכונה בת קצת יותר מעשר 
וסובלת מבעיות עיקריות של מחסור 
במקומות חניה ופקקי תנועה אדירים 

שגורמים לעיכוב של חצי שעה עד שעה 
בדרך לעבודה רק בתוך השכונה. לתושבי 

המערכת נמאס לעמוד בפקק ולשתוק

מי שנקלע בבוקר לכבישי השכונה אינו מאמין למראה עיניו, 
התנועה מזדחלת בכבישי השכונה בפקקי ענק מטרידים  אם 
נחזור בזמן כחמש שנים, נוכל לגעת בנקודת התחלת בעיית 
הפקקים  אז היו פחות בניינים, בית ספר אחד בתחילת דרכו 
במערב השכונה )"אלימלך כנר"(, התושבים החלו לחוש את 
בעיות התנועה בבקרים וקולם החל להישמע  אט אט האכלוס 
בשכונה גבר ועמו כמויות הרכבים והפקקים התארכו  לימים 
מספר  עוד  ונפתחו  עומר"(  )"דבורה  נוסף  ספר  בית  נבנה 
והגיעו  והתארכו  הלכו  התנועה  ופקקי  ילדים,  גני  של  רב 
לשיאם בתקופה האחרונה  ארבעת הרחובות שנמצאים בעין 
עידוד,  ישראל  זמיר,  עמנואל  הם  מכל  יותר  הפקקים  סערת 
לעצמאות(  זמיר  עמנואל  שבין  )הקטע  נוף  ויפה   נאקש 

ברחוב ישראל עידוד הקטן פועל בי"ס דבורה עומר )שעתיד 
עמנואל  ברחוב  הקרובות(,  שנים  בשלוש  גדלו  את  להכפיל 
פועלים  נאקש  וברחוב  ילדים  גני  שני  פועלים  הסמוך  זמיר 
ארבעה גני ילדים, ספריה )שעדיין לא פועלת(, סקייט פארק, 
שעליהם  פתוחים  שטחים  ושני  וכדורגל  כדורסל  מגרשי 
עתידים להבנות עוד מבני ציבור  עומס גדול מאין כמותו על 

רחובות  צדדיים בפאתי שכונת מגורים  

שמונה  עוד  להבנות  מתוכננים  השכונה  במערב  תב"ע,  לפי 
מגדלים נוספים! האישור לבנייתם ניתן לפני עשור, כשתמונת 
המצב בשכונה הייתה שונה לחלוטין  המצב דאז לא שיקף את 
המתרחש כיום  כמות הבניינים גדלה בצורה ניכרת, ועתידה 
להמשיך גדול בשנתיים הקרובות כשעוד 1500 משפחות יאכלסו 
את מרכז השכונה  כל זאת מול אפס שינוי במצב הכבישים, 
מגדלים  שמונה  עוד  של  בנייתם  מפלצתיים   לפקקים  הביאו 
במערב השכונה ללא פתרון יסודי תוביל לאסון תנועתי, סיכון 

חיי אדם ונזק לאיכות חיי התושבים 

מה עושים?
תושבים  ובמפגש  השכונה  מערב  תושבי  התאגדו  לראשונה 
הגיעו  האחרונה  המועצה  ולישיבת  החלטות   מספר  התקבלו 
העירייה  ראש  בימי  ולראשונה,  המצב  על  למחות  תושבים 
המועצה  חדר  לתוך  להיכנס  העיר  תושב  הצליח  המכהן, 
משם  שסולק  לפני  דבריו  את  ולומר  והנעול   האטום 

והבטיח  התושבים  אל  יצא  דיעי,  איציק  העירייה,  ראש  סגן 
לבדוק את נושא הבנייה החדשה ברחוב נקאש, החומר נשלח 
עומד  שהוא  ההנדסה  במנהל  לבדיקתו  ממתינים  ואנו  אליו 
בראשו  בנוסף ועד השכונה פועל מול אגף התנועה לטיפול 
נוף -העצמאות כשבקשתנו היא לפעול לבדיקת  בצומת יפה 

מצב התנועה ע"י מהנדס תנועה בכל מערב השכונה  

דרישות התושבים:
1  להפסיק לאלתר את תכנון בניית המגדלים ולתכנן מחדש את 

מערב השכונה והתנועה בה 

2  לעצור לאלתר את תכנון מבני הציבור ברחוב נאקש ולבנות 
שתושבי  כמו  התושבים   לרווחת  חניות  הנותרים  בשטחים 
השכונה מסתדרים ללא מבנה לנוער, מרכז לילדים/ לקשישים 
או טיפת חלב, הם יסתדרו גם ללא מבני הציבור שהעירייה 

מבקשת לבנות כאן 

במידה ולא יעשה מעשה נחרץ מצד העירייה לטיפול בבעיות, 
מגייסים  אנו  אלו  בימים  השכונה   בכל  רבתית  מחאה  תחל 
וסיוע במחאה  לסיוע במחאה הקרובה  לפרטים  את התושבים 

ובמאבק צדוק בן משה  

פקק ישראל עידוד

אדירים  תנועה  פקקי  חווים  עידוד  ישראל  רחוב  תושבי 
צמוד  לבן,  באדום  חונים  חלקם  בחניות   משווע  ומחסור 
ובכך חוסמים נתיב נסיעה אחד,  חוסמים את  למדרכות 
היציאה מהחניון הסמוך ומגדילים את פקקי התנועה  תושב 
הרחוב, מוטי בירן, יזם פניה לעירייה בשיתוף ועד השכונה 
וביקש להצר את המדרכה הרחבה ולהוסיף חניות במקום  
לאחר כשנה של פניות חוזרות ונשנות, סוף סוף בוצעה 
ביותר  הגדול  והרווח  חניות  יותר  יש  וכיום  העבודה  

שהחונים אינם חוסמים עוד נתיב נסיעה 
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הכנסת ספר תורה לזכרו 
של אבי גרינצווייג ז"ל

• אריה שילה

מאות אנשים הגיעו לטקס הכנסת ספר תורה לבית 
הכנסת " תפארת בנימין" שנערך השבוע ברחובות 

כפר גנים לזכרו של אבי גרינצווייג ז"ל שנפל במבצע 
"צוק איתן" במסגרת שירותו הצבאי בחטיבת הנח"ל

אבי גרינצווייג ז"ל בנם של גדעון וחווה ואח תאום לענבל תושבי 
את  שמסר  בעת  איתן"  "צוק  במבצע  נפל  גנים,  כפר  שכונת 
נפשו בפינוי פצועים תחת אש בבית חנון ועל כך קיבל צל"ש 
אלוף פיקוד דרום  השבוע נערך לזכרו טקס הכנסת ספר התורה 
כאלה  גם  כאחד,  וחילוניים  דתיים  רבים,  תושבים  בהשתתפות 
שלא הכירו את אבי ז"ל, מתוך הוקרה לפועלו של אבי ז"ל ושל 
החיילים שלחמו עמו  את ספר התורה בחרו בני המשפחה להכניס 
לבית הכנסת "תפארת בנימין" בית הכנסת המרכזי בשכונת כפר 
גנים, בו מתפלל אביו גדעון ושם אבי ז"ל אף עלה לתורה בשבת 

בר המצווה שלו  

הברית,  מארצות  רעננערט  משפחת  ע"י  נתרם  התורה  ספר 

משפחה שתורמת עשרות ספרי תורה בשנה בעיקר לזכרם של 
חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה 

חיילים  ביניהם  התורה  ספר  בהכנסת  חלק  לקח  חשוב  ציבור 
מחטיבת הנח"ל, מפקדיו של אבי ז"ל שלחמו עמו במבצע צוק 

איתן וחיילים מהחטיבה שמכירים את מורשתו של אבי ז"ל 
ולאחר מכן   בבית הכנסת נערך טקס מרגש של קריאה בתורה 
יוסף שחר רב השכונה ומשה  הכנסת ספר התורה בהיכל, הרב 

פלדמר ראש האגף לתרבות תורנית נשאו דברים 
הכנסת ספר תורה זו הייתה ייחודית באשר לצד שמחה וריקודים 
לאורך המסלול, היו רבים עם עיניים דומעות והתרגשות ניכרת 

של רבים מהתושבים, השכנים והחברים 

אבי גרינצוויג ז"ל

השטח האופציונלי מאחורי בתי 
הכנסת ברחוב אויערבך

השטח האופציונלי ברחוב  
נאקש ליד גינת הכלבים

הקמת  למען  לפעול  התנדבו  תושבים  כשמונה  המונה  פורום 
גינה קהילתית בשכונת כפר גנים  התנדבתי להוביל את הנושא  
במסגרת היוזמה התקיים סיור בשכונה עם יוחאי מלמד, אחראי 
מקומות  נבחנו  בפגישה  בעירייה   השכונות  באגף  התחום  על 
הם:  המנחים  כשהקווים  קהילתית,  גינה  להקמת  אופציונאליים 
חשיפה  מישורי,  שטח  תאורה,  להשקיה,  נגישות  השטח,  גודל 
מרובה לשמש ושלא יהיה מבודד  חברי הפורום הוסיפו קו מנחה 
עקרוני- שהגינה לא תקום בסמוך לבתי תושבים על מנת למנוע 
הגינה  תפעול  שלשם  מלמד,  הדגיש  בסיור  כלשהיא   הפרעה 
דרוש צוות של כעשרה תושבים מתנדבים שיהיו מחויבים לנושא 
להיות  הגינה  ושעל  בגינה,  לטפל  ידאגו  בשבוע  פעם  ולפחות 
מגודרת ונעולה בשער  הוא הוסיף, שאגף השכונות יקים במקום 
מחסן ויספק כלי עבודה, צמחים ותקציב משוער של כ-1000 ₪ 

לחודש  
כולן  השכונה,  ברחבי  שונות  אופציות  שלוש  שנבחנו  לאחר 
בשטחים ירוקים, נערך סיור נוסף עם בועז רותם מאגף גנים ונוף, 
על מנת לקבל את אישורו והסכמתו לבחירת מיקום סופי להקמת 
במתחם  האחת  ראויות:  אלטרנטיבות  שתי  עלו  מהסיור  הגינה  
הירוק מאחורי בתי הכנסת החדשים הנבנים ברח' אויערבך )צמוד 
לחומת מכבית(, והשנייה ברחוב נקאש בשטח הריק הצמוד לגינת 

הכלבים ולחומת מכבית )האופציה המועדפת(  

המרחבים  ממארג  חלק  הן  הקהילתיות  הגינות 
החיים  איכות  לשיפור  ותורמות  שבעיר  הירוקים 
ביישובים רבים בארץ  קיימות  גינות כאלו  העירונית  
להתערות  ונעים  חשוב  נדבך  לתושבים  ומספקות 
לבית   שמתחת  בירוק  ולחוש  ובשכונה   במקום 
אהבת  של  ולמבוגרים,  לילדים  החינוכי  לערך  מעבר 

ועבודת האדמה, בגינה הקהילתית תוכלו:

קבלת  בהם:  קהילתיים  חברתיים  אירועים  לערוך  א 
שבת, אירועי שתילה עונתיים וכדומה  

השכונה  של  המגוונת  הקהילה  את  ולהכיר  לפגוש  א 
באוויר הפתוח 

א לגדל מזון טרי ובריא 
א ללמוד ולהתנסות באורח חיים השומר על המשאבים 

כמו- שימוש חסכוני במים ומחזור 
א להכיר את הטבע ליד הבית: עצים וצמחייה מקומית, 

פרחי בר אופייניים  
א לחוש שייכות למקום ולפעול לטובת השכונה והעיר 

גינה קהילתית- 
כשקהילה וטבע נפגשים

• דורון קורן, חבר ועד שכונת כפר גנים ג

בעקבות יוזמה של מספר תושבים להקים 
לנו גינה קהילתית בשכונה, החליט דורון 

קורן להרים את הכפפה
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 ₪ 2,570,000
בקפלנסקי 5 חד‘, ק“ד + מחסן צמוד

 במייזנר, 5 חד', ק"ה + 2 חניות ומחסן

בצבי נריה, 6 חד', ק"ב + יח' מתבגר

ביוסף נקר, 5 חד‘, ק“ג, מושקעת + נוף

בחגין, מיני פנטהאוז, 6 חד‘ + 70 מ“ר מרפסותבמזרח השכונה, 6 חד‘, במחיר מטורף 2,730,000בנקש, 6 חד‘ + יח‘ מתבגר + מחסן

בדניאל ליפשיץ, 6 חד‘, מ.סוכה, חניות

בנווה עוז החדשה, קוטג‘ מהמם! ביוסף נקר, 6 חד‘, בבניין בוטיק, מחסן, סוכה

תיווך המושבה-המשרד המוביל
בלהה שמואלי-הסוכנת המובילה

במכירות בכפר גנים ג'

דצמבר 2016, ממשיכים להוביל
את שוק הנדל“ן  בכפר גנים ג‘

madlan.co.il לפי אתר מדלן
עם עובדות לא מתווכחים!!
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"אורי  החינוך  בבית  לילדים  לתקשורת  ספר  בית  במסגרת 
עם  בירושלים    nrg למערכת  המגמה  תלמידי  הגיעו  אורבך" 
לא  ביום  שמדובר  הרגישו   nrg למערכת  התלמידים  כניסתם 
של  ביותר  החם  העיתונאי  בסיקור  עסוקים  היו  כולם  רגיל, 
על  והכרזה  ארה"ב  לנשיאות  הבחירות  מערך  סיום   - השנה 

הנשיא הנבחר החדש דונלד טראמפ 
של  זכייתו  הכרזת  לפני  ספורות  דקות  שהגיעו  התלמידים 
צפו  ארה״ב,  לנשיאות  טראפ  דונלד  הרפובליקני  המועמד 

במתרחש וזכו בחוויה הייתה משמעותית, חווייתית ומהנה 
מהעורך  הדרכה  קיבלו  הילדים  במערכת  הביקור  במסגרת 

הראשי יואב פרידמן  יואב ערך סיור לילדים במערכת, הראה 
מהאינטרנט,  חדשותיות  ידיעות  ומורידים  מעלים  כיצד  להם 
הסביר על מכלול השיקולים והאחריות הכרוכה בדבר, הסביר 
השונים   והכתבים  העורכים  של  ותפקידם  הכתבה  מבנה  על 
בנוסף זכו הילדים להרצאה מעניינת מפיו של כתב הכנסת של 

nrg ,זאב קם 
בית ספר לתקשורת לילדים הינה תכנית ייחודית בה לומדים 
לעיתונאים  והופכים  לסקר  לצלם,  לערוך,  לכתוב,  התלמידים 
צעירים  בסיור התלמידים חוו הלכה למעשה את כל מה שלמדו 

וקיבלו הצצה נדירה לפעילות חדשותית בזמן אמת  

ביום שישי שובר שגרה ציינו בבית הספר "דבורה עומר" שני 
למועצת  ובחירות  לישראל  העליות  שבוע  חגיגיים:  מאורעות 

המצמיחים 
פתחה  החינוך,  במערכת  שצוין  לישראל"  "העליות  שבוע  את 
הופעה מרהיבה של תלמידות מהקהילה האתיופית מבית הספר 
"אורנים" בעיר  התלמידות הציגו מופע תיפוף, סיפרו סיפור 
את  לימדו  ואף  באמהרית  ושרו  רקדו  ולבסוף  אתיופי,  עם 

תלמידי בית הספר לשיר עמן 

בחירות  נערכו  הספר:  בבית  לראשונה  התקיים  השני  האירוע 
בהפסקה  המצמיחים"   "מועצת  המכונה  תלמידים  למועצת 
למועצת  מועמד  כל  בו  פארק"  "הייד  יריד  נערך  הגדולה 
המצמיחים הציג את מצע הבחירות שלו  כל תלמיד מילא את 
פרטיו האישיים בתעודת זהות וניגש לקלפי להצביע בבחירות 

חשאיות 
התלמידים חוו יום מרגש, ערכי ועם תרומה חברתית גדולה 

 

היו בזמן הנכון במקום הנכון 
תלמידי מגמת תקשורת בבית חינוך יוצר חמ״ד אורי 

אורבך, ביקורו במערכת nrg בירושלים ברגע הכרזת 
זכייתו של המועמד הרפובליקני דונלד טראפ 
לנשיאות ארה״ב וזכו לצפות מקרוב במתרחש

מעורבות חברתית ב"דבורה עומר"
יום שישי שובר שגרה התקיים בבית הספר "דבורה עומר" 

בסימן העלייה מאתיופיה ובחירות למועצת המצמיחים

מדור חינוך

• ערן חג'ג'

• קרן גרטי

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

מתמחה בניהול והובלה של עסקאות במקרקעין 
ייעוץ וליווי בנושא מיסוי מקרקעין
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מקצת הנכסים הבלעדיים בכפר גנים

סניף כפר גנים - לוחמי הגטו 30 מ. מסחרי. טל. 03-9242878 

זהבה שמי 
052-6309300

כפר גנים א'

דורית אוליבר
054-7300527

כפר גנים ב'

www.remaxpt.co.il

אפרים וילינגר
052-2656825

אילנית בניטה
054-8192007

כפר גנים

כפר גנים ג'כפר גנים ג'

בגני תקווה! 
מגרש 504 מ"ר!

 שלד גמור 360 מ"ר! 
בית בודד! 

בפרדס, דירת 4 חד', ק3
  מ. סוכה! מחסן, 2 
חניות תת קרקעיות

בביאליק דופלקס גג
 5.5 חד', מעוצב וייחודי, 

מעלית וחניה

בטרומפלדור
דירת 4.5 חד' ק"2, 
מרווחת ושמורה, 

מעלית וחניה

לירז כביר
050-3310033

כפר גנים ג'

עוצמהעוצמה

בלעדי

בלעדי

בעצמאות עורף! 
דירת 5 חד' ק"3

מושקעת! שקטה! מחסן 
ו-2 חניות    

בלעדי

בלעדי

דירת 6 חד' 
בפרויקט שיכון ובינוי

ק"10 נוף פתוח! מחסן 
ו-2 חניות 

בלעדי

ביוסף נקר על הגבעה!
דירת 6 חד' ק"7, מ. סוכה! 

יח' מתבגר!  

בלעדי

ליאורה גריה
050-8873450

כפר גנים ג'

שמעון אוליבר
 054-3468988

 בי"ח השרון

חניתה ילין 
 054-4723517

כפר גנים ב'

בטרומפלדור דירת 3 חד' 
ק"3, ללא מעלית, מצוינת 

לצעירים ומשקיעים   

בלעדי

נמכרו עם עובדות לא מתווכחים! עם עובדות לא מתווכחים! 
החודש!
נמכרו

החודש!
נמכרו

החודש!
נמכרו

החודש!

בדגל ראובן
 דירת 3 חד'

 ק"3   

בויצמן דו 
משפחתי  

5 חד'

בויצמן
 דירת 6 חד'

 ק"2

במסקין 
דירת 5 חד' 

ק"2  

ביוסף נקר 
דירת 5 חד' 

ק"3    

בחיים כהן 
דירת 4 חד' 

ק"3

במייזנר 
דירת 4 חד' 

ק"2

בסתוונית 
דירת 4 חד' ק"5  
 נמכרה תוך שבוע

 ב-2.5% מעל המחיר
 המבוקש! 

נמכרה!נמכרה!נמכרה!נמכרה!נמכרה!נמכרה!נמכרה!נמכרה!

3.6 מל'!3.6 מל'!בלעדי
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תלמידים  משלחת  החודש  אירח  כנר"  "אלימלך  הספר  בית- 
חן לשגרירים  בית- הספר  קונג, במסגרת פעילותו עם  מהונג 
ושגרירים  אחים  בהיר,  ואלעד  נטלי  תקווה   בפתח  צעירים 
שאירחו  הצעירים  השגרירים  עשר  אחד  בין  היו  צעירים, 
בית-הספר  תלמידי  קונג,  מהונג  המשלחת  חברי  את  בבתיהם 
כנר"  "אלימלך  לבית-הספר  אותם  וליוו  שם,   הדיפלומטי 

כנר,  אלימלך  הספר  לבית  "הגענו  מספרת:  בהיר  נטלי 
המשלחת  בתלמידי  מלווים  צעירים  שגרירים  עשר  אחד 
בביתו   שהתארחו  התלמידים  עם  שגריר  כל  קונג   מהונג 
גבי  על  אותנו  קיבלו  התרגשנו   הספר  בית  בפתח  כבר 
בדגלי  מנופפים  תלמידים  עמדו  כשלצדיו  אדום,  שטיח 
טקס,  עבורנו  נערך  שם  המורים  לחדר  נכנסנו  קונג   הונג 
המקהלה  תלמידי  בית-הספר   להקת  הופיעה  שבמסגרתו 
 אפילו למדו לשיר שיר בסינית במיוחד עבור חברי המשלחת  
לשולחנות  התפצלנו  כיבוד,  גם  שכלל  המרגש  האירוח  לאחר 
עבודה  ארזנו שקיות עם עוגיות והכנו שיפודי סוכריות גומי 
באווירה שמחה וכיפית  כשסיימנו, עברנו לחצר בית-הספר, שם 
הצטלמנו ביחד, ישבנו על הדשא ושיחקנו בחצר יחד עם יתר 
תלמידי בית הספר  התלמידים הצעירים עטו על חברי המשלחת 
וחיפשו בהם את הסינים מלוכסני העיניים, דוברי הסינית, אלא 
הדיפלומטי  הספר  בית  וחברי  אנגלית  דוברים  קונג  שבהונג 
ברובם אינם סינים    לאחר ההספקה בחצר בית הספר התפצלנו- 
הבנים נסעו לבית אבות "גבעת השלושה" והעניקו את סלסלות 
השי המתוקות לקשישים, והבנות נסעו לחטיבת "ישורון"  אחי 

אלעד סיפר שהביקור בבית האבות היה מאוד מרגש והאווירה 
הייתה שמחה  בחטיבת ישורון שרנו שירי שבת, רקדנו, ערכנו 
הפרשת חלה ושוחחנו על פרשת השבוע  הה כיף לרקוד ולשמוח 
שאפינו  החלות  את  אכלנו  גם  שבסוף  וכמובן  ביחד,   כולן 

המשלחת  חברי  וכיפי   מרגש  מאוד,  חוויתי  היה  כולו  הביקור 
מהונג קונג ציינו שהדברים כאן שונים מהמוכר להם, אבל ממש 
כיף ונחמד בישראל  יצרנו קשרים וקבוצות ברשתות חברתיות, 

אנחנו שומרים על קשר, וגעגועים כבר נשמעים מפה ומשם "

שקד זלצר, גם הוא תלמיד בבית הספר "חן" לשגרירים צעירים 
בניהולה של רחל אמרני, מספר: "במסגרת בית הספר לשגרירים 
צעירים, השתתפתי בשנה שעברה במשלחת דיפלומטית שטסה 
הייתה  זו  שם   הדיפלומטי  הספר  בבית  להתארח  קונג  להונג 
חוויה לכל החיים  כעת הגיעה משלחת שלהם להתארח אצלנו  
היה  קונג   בהונג  אותי  שאירח  התלמיד  את  אירחתי  בביתי 
מרגש להיפגש שוב  ברביעי בערב נפגשנו כולם בבית הספר 
לשגרירים צעירים ומשם התפצלנו לבתים  התלמיד שאירחתי 
ואני הלכנו לשחק כדורסל ובבית שיחקנו בסוני פלייסטיישן  
למחרת נסענו כולם לירושלים ובשישי שבת, לאחר שהתארחנו 
בבתי-הספר, נסענו לסוף שבוע משותף בצפת  סיירנו בעיר, 
שיחקנו יחד, שוחחנו וביקרנו עם התלמידים מהונג קונג בבית-

כנסת בצפת  במוצ"ש חגגנו יחד סביב המדורה, וביום ראשון 
אנחנו  ביחד,  כיף  ממש  היה  המשלחת   מחברי  נפרדנו  בבוקר 
ומחכים לפגישה הבאה"   מתכוונים להמשיך לשמור על קשר 

איך אומרים "היה כיף 
ומרגש" בסינית?

משלחת תלמידים מהונג קונג התארחה 
בבתי השגרירים הצעירים בפתח תקווה 

וביקרה בטקס מרגש בבית הספר אלימלך 
כנר ובחטיבת ישורון. את סוף השבוע 

בילו חברי המשלחת יחד עם השגרירים 
הצעירים בעיר צפת. התרגשות ושמחה 

• אילת שדהרבה ליוו את הביקור

כולנו קונים שם כמעט מדי יום, 
אבל להם לא אכפת מאיתנו ומילדנו - "סופר חביב". מידי בוקר
וצהרים מגיעות משאיות לפריקת סחורה וחוסמות את הרחוב.

המשאיות נכנסות ברברס לחניה הצרה מידי של המתחם ומסכנות את 
חייהם של תלמידי בית ספר "אלימלך כנר". האם צריך שילד ייפגע 

כדי שיקרה שינוי? 

אני מבקשת מכל אחד שאכפת לו למסור למנהל 
הסניף משהו בנושא בקניה הבאה ויחד אולי 

נחולל שינוי!
מאיה אריאלי

תמונת מצב

מדור חינוך
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לקבלת ייעוץ מקצועי ואמין
למכירה / קניית דירה

צלצלו לדורון: 054-4404286

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

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

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

קבל               בעמלת המכירה!!!

ביום ראשון 11.12 במבנה "החממה" 
ברח' מרק לברי 6 כפר גנים ג'

> סקירת ענף הנדל"ן
    דורון קורן בעל משרד דורונדל"ן

> טיפים משפטיים למוכרי ורוכשי דירות
    עו"ד חנן טנכילביץ

> הכנת הדירה למכירה מהירה
    אדריכלית מיטל שמחוני

> איך תקבלו את המשכנתא הכי טובה
    מומחה למשכנתאות זאב מסלו

הכניסה ללא תשלום ומותנית ברישום מראש 
www.doronadlan.co.il :׀ או באתר d_koren@orange.net.il :במייל

או בטל: 054-4404286
מהרו להרשם – מספר המקומות מוגבל

הזמנה אישית

כנס הנדל"ן ה-4 בחסות דורונדל"ן

תכנית הכנס:
20:00 התכנסות וכיבוד קל | 20:30 תחילת הכנס

טרן
 ש

אב
: ז

ום
ציל
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ברוך השם 
במעמד שרת המשפטים הגב' איילת 

שקד, נערך ביום חמישי במתנ"ס 
עולמות, טקס מרשים ועוצמתי עת 

קיבל בית החינוך המוביל של החמ"ד 
בשכונת כפר גנים את השם: "בית 

חינוך יוצר אורי אורבך"

ראש  שקד,  איילת  הגב'  המשפטים  שרת  במעמד  נערך  הטקס 
ראש  מ"מ  דהאן,  בן  אלי  השר  סגן  ברוורמן,  איציק  מר  העיר 
העיר מר איציק דיעי , הרב הראשי הרב מיכה הלוי, גב' מיכל 
אורבך ומשפחתה, מנהל החינוך מר רמי הופנברג, מנהלת אגף 
לחינוך יסודי סיגלית הלל יאראק, מחמ"ד מחוז ת"א שושנה נגר, 

המפקחת דלילה כהן ואורחים נוספים  

הערב המרגש החל בתערוכת תוצרי התלמידים בעקבות דמותו 
בהנחיית  התלמידים  החינוך   בית  ברחבי  ז"ל  אורבך  אורי  של 
מחנכי הכיתות חקרו, ראיינו ולמדו, את דמותו  האורחים הרבים 
את  שהציגו  לתלמידים  רב  קשב  והקשיבו  התוצרים  בין  עברו 
שם  עולמות  במתנ"ס  המרכזי  באירוע  הערב נמשך  התוצרים  
עם  שלהם  המשמעותיות  הציון  בנקודת  המכובדים  שיתפו 
דרכו  דרך,  כפורץ  דמותו  משפחה,  ואיש  חינוך  אורי  כאיש 
המשמעותיים  מכתביו  ואף  הקריאו  ושר  כח"כ  בפוליטיקה 

המטובלים בהומור "אורבכי" טיפוסי  

שיא האירוע היה הסרת הלוט   לטקס ניגשו הגב' מיכל אורבך 
ומנהלת בית החינוך ליאת אילון  מתוך דבריה: "חרטנו על דגלנו  
מנהיגים ערכים, חדשנות וצמיחה אישית  אנו גאים לעלות על 
מתוך  דתית  ציונית  זהות  טיפוח  יעד  ואת  החמ"ד  חזון  את  נס 
ציוני דתי מתאפיין בחיבור  חינוך  כי היסוד הבולט של  אמונה 
בין קודש לחול, בדרכו של אורי  מקומה של המילה "יוצר" הינה 

הביטוי האישי היכולת שלנו לחשוב מחוץ לקופסה , חינוך ליוזמה 
ופריצת דרך באמצעות חדשנות  יצירתיות הינה אחת התכונות 
החשובות במאה ה-21 ואנו גאים שבית החינוך שלנו הינו בית 

חינוך יוצר" 

מקהלת בית החינוך שרה את ההמנון בהשמעת בכורה  בניצוחה 
הופיעו  ג'  וכתה  ו'  כתה  תלמידות  חשאי,  איילת  המחנכת  של 

בריקוד עוצמתי "האור" בהנחיית המחנכת מיכל קאופמן  

על ערב עוצמתי ומיוחד זה ניצחה בימאית האירוע והתסריטאית, 
המחנכת אורטל שוקרון, מצוות בית החינוך  אורטל הכינה את 
באיתור  ומסע  אותם  ליוותה  ובמסירות,  באצילות  התלמידים 
גולת  ספק  וללא  הארץ   ברחבי  ז"ל  אורבך  אורי  על  פרטים 
הכותרת של הערב היה הסרט שביימה אורטל "שירת חייו" , סרט 
משמעותי ומרגש שהעלה דמעה והצליח להביא את דמותו של 

אורי ואת המחויבות של קהילת בית החינוך ללכת בדרכו  

בית  חניכת שם  נרגשת ממעמד  ההורים  בנימה אישית, קהילת 
החינוך ע"ש אורי אורבך הטקס היה מיוחד מקצועי ומרגש מאוד  
יסודית,  החינוך שלנו מתנהלת בשנים האחרונות עבודה  בבית 
מקצועית בהמון רגש ואהבה בהובלתה של המנהלת הגב' ליאת 
אילון שהפכה את בית החינוך למקור גאווה לתלמידים ולקהילת 

ההורים 

תמונת מצב

טקס קבלת ספר תורה 
ב"דבורה עומר"

ברכות לתלמידי כיתה ב' בבית 
הספר דבורה עומר שקיבלו ביום 

שישי את ספר התורה בטקס מרגש 
בבית הכנסת "ניגוני חיים"

שרה המשפטים איילת שקד• ערן חגג יו״ר ועד ההורים  

בי
צא

 ר
ון

מנ
 א

ם:
מי

לו
צי

ל

המנהלת ליאת אילון ומיכל אורבך

מדור חינוך
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ענבר - מאמנת תזונה ומטפלת ברפואה סינית 

0 5 2 - 2 3 3 6 5 8 4
שמרית - מאמנת תזונה ומנחת סדנאות 

054-6633804

 ₪ 1350 
במקום 1880 ₪

מבצע ייחודי
לקוראי העיתון

 מפגש אבחון חינם 
*לנרשמים לסדרת 6 יעוצים  

מרגישה מתוסכלת מהמשקל?
נמאס לך לספור קלוריות?

רוצה לרזות ולשמור על התוצאות?

�דנאות קבוצתיות 
מבצע ייחודייעוצי� אישיי�

לקוראי העיתון

השיטה כוללת:
א תזונה מותאמת אישית לכל אחד על פי אבחון מקיף

א כלים יישומיים להתמודדות עם אכילה רגשית והשפעותיה
א שחרור אמונות, מחשבות ורגשות המגבילים אותנו בתהליכי דיאטה

א המתמטיקה של האכילה - כיצד לשנות דפוסי אכילה מעכבים
א נבין את משמעות ומקום האוכל בחייך ויחד נלמד לזהות ולהתחבר

    לעוצמות ולכוחות הגלויים והחבויים בך    

בשיטה ייחודית המשלבת גוף-נפש 
תוכלו לרדת במשקל ולשמור עליו לטווח ארוך. 

יחד נעבור תהליך תזונתי-רגשי מובנה, 
התומך בשינוי אמיתי של היחס והשיח שלך עם אוכל. 

לפרטי� נו�פי�:

הקול שבראש-לא רק דיאטההקול שבראש-לא רק דיאטה
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קוסמטיקה רפואית 

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

נעמי עזר 

עיסוי הפלא ש"מפסל" את הפנים
השיטה שגרמה למהפכה עולמית בגישת המדע 

 לאסתטיקה טבעית.
מהו עיסוי פנים אסתטי, כירומסאז'?

השפעות סביבתיות, סטרס, תרופות ותזונה לא נכונה מזיקים 
לעור שלנו כבר מגיל צעיר  כירומסאז', עיסוי אסתטי רפואי 
בעזרת הידיים, הוא שיטה ייחודית לעיסוי הפנים, המאפשר 
שתחתיו  והרקמות  בעור  ההזדקנות  תהליכי  את  לעכב 
מדע,  מבוסס  הכירומסאז'  מרגיע   פנים  עיסוי  באמצעות 
ומשפיע על  ההזדקנות  וביו-מכניקה של  פיזיולוגיה  המשלב 

שלושה מנגנונים חיוניים בגופנו:

פסולת  פינוי  על  שאחראיות  והלימפה  הדם  מערכות   .1
מהגוף והזנת העור  חוסר איזון שלהן מהווה גורם לבצקות 

ולתופעות עוריות שונות 

2. שרירי ההבעה שנמצאים בשימוש תמידי וגורמים לקמטי 
הבעה  

3. מערכת העצבים שמשפיעה על כל הפרמטרים האסתטיים 
והבריאותיים בגוף האדם  

הפתרון הטבעי להחלקת קמטי הבעה
פנים  שרירי  מכיווץ  כתוצאה  נוצרות  שלנו  הפנים  הבעות 
קמט  יוצרת  גבוהה  בתדירות  הבעה  אותה  ייצור  ספציפיים  
במקום הכיווץ, ובתהליך מתמשך השריר אינו חוזר לאורכו 
חילוף  את  מגביר  להתארך,  לשריר  מסייע  העיסוי  המקורי  
ולטשטוש  העור  של  מואצת  להתחדשות  ומסייע  החומרים 

הקמט 

מתיחת פנים טבעית
הלסת  קווי מתאר  בשינוי  ביטוי  לידי  בא  ההזדקנות  תהליך 
האסתטי  העיסוי  והשפתיים   העיניים  הצוואר,  והפנים, 

יוצר ליפטינג )הרמת פנים( ומטפל בכמה מישורים להאטת 
הזדקנות העור: 

א שיפור זרימת הדם
א שיפור טונוס השריר

א הידוק רקמת החיבור 
א מפנה את הנוזלים והרעלים שהצטברו ברקמות

הרמת העפעפיים תפתח לך את העיניים
שריר  השנים  לאורך  האמתי   גילנו  את  מסגירות  העיניים 
גם  צונחת  הגבה  מגמישותו,  ומאבד  נחלש  הטבעתי  העין 
צניחת  עור ההופכים לקמטים   עודפי  מייצרים  ושניהם  היא 
העור  בין  נוזלים  הצטברות  בשל  נגרמת  התחתון  העפעף 
לשריר וירידת טונוס של השריר   עיסוי פנים אסתטי משפר 
את אלסטיות העור וטונוס השרירים הרפויים סביב העיניים, 
ניקוז  הפנים   סביב  החיבור  רקמת  אלסטיות  את  ומשפר 
הנוזלים  את  מפנה  האסתטי,  מהעיסוי  חלק  שהינו  לימפטי, 

והרעלים שהצטברו ברקמות 

ולמנוע את הזדקנות העור שלנו,  אי אפשר לעצור את הזמן 
העיסוי  התהליך.  את  שיעכב  מונע  טיפול  לבצע  ניתן  אבל 
והנאה.  רוגע  תחושת  תוך  אלה  כל  את  עושה   האסתטי 

את מוזמנת אלינו לחוויה!

המלצה לסרט

החטאים של אבי נשר
"חטאים", סרטו החדש והמצוין של הבמאי אבי נשר, תופס אותך בבטן ומשאיר אותך מרותק 

מתחילתו ועד סופו
עבר  אל  המבוגרת  האישה  בגרמנית  זועקת  "רוצח!" 
בתחילתו  זו  סצנה  והמבוהלת   המבולבלת  הצעירה,  הזמרת 
ביותר  כואבים  פצעים  לפתיחת  תוביל  הסרט   של 

את  ומגולל  אמתי  סיפור  על  המבוסס  סרט  הינו  "חטאים" 
סיפור חייהם של ד"ר ברוך מילך ומשפחתו  הסרט, שעלילתו 
מתרחשת בשנת 1977, חוזר אל טראומת השואה מנקודת המבט 
וטרגדיות  אפלים  שסודות  אחת,  משפחה  של  סיפור  האישית  
בהווה   גם  חייה  את  מכתיבים  המשפחה,  אבי  עמו   שנושא 
פנתה  המצוינת,  והמלחינה  המוסיקאית  שריף,  "אלה 
בני  וסיפור  חייה  סיפור  על  סרט  שאעשה  וביקשה  אליי 
סיפורו  שפרסום  מתברר  נשר   אבי  הבמאי  סיפר  המשפחה", 
בצוואתו  אביה  של  בקשתו  היה  אביה,  של  האישי   ויומנו 

את בנותיו של ד"ר ברוך מילך )השחקן דורון תבורי( מגלמות 

נלי תגר וג'וי ריגר, שתי שחקניות מוכשרות ביותר שמובילות 
לחלוטין  שונה  אישיות  בעלות  חזקות,  נשים  שתי  הסרט   את 
 שניצבות מול העולם ומנסות לגלות ולפענח את עברו של אביהן 

המלחינה  הצעירה,  האחות  את  שמגלמת  ריגר,  ג'וי  השחקנית 
שריף(,  מילך  אלה  של  דמותה  האמתיים-  )בחיים  המחוננת 
למדה לשיר במיוחד עבור סרט זה והתגלתה כזמרת מוכשרת  
העיתונאית  הגדולה,  האחות  את  מגלמת  המוכשרת,  תגר,  נלי 
ז"ל(  אביגיל  שוש  של  דמותה   - האמתיים  )בחיים   הנחרצת 

מתפשר  הבלתי  והבימוי  המצוין  המשחק  המרתק,  הסיפור 
באיכות  מוסיקה  ועל  לתקופה  התאמה  על  במיוחד  שהקפיד 
הסרט  של  עלילתו  לתוך  להישאב  לך  גורמים  ביותר,  גבוהה 

ולהיסחף ברגשות השונים שהוא מעלה  
מומלץ!

• אילת שדה
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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-

 

עולם של יופי

ועכשיו
במחיר השקה!

זה הזמן לבוטוקס!
מבצע החודש

 
רכשי טיפול בוטוקס ב-2 אזורים

קבלי אזור נוסף מתנה
*המבצע לחודש דצמבר בלבד

 2 + 1מתנה!
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האף,  לו  שסתום  ראתה  שלוש  בן  א'  של  אמא  שלישי  ביום 
את  הטתה  היא  חרצן   מאפו  צנח  במקלחת  אפו  את  כשקינחה 
ההורים  חרצנים   ועוד  עוד  להפתעתה  וראתה  לאחור  ראשו 
הבהילו את א' הקטן למוקד הרפואי ומשם למיון בית החולים 
"בייסורים רבים הצליח רופא א א ג לשלוף את  "תל השומר"  
לאן  יאומן!  לא  החרצנים   מכמות  נדהמנו  מאף,  החרצנים  כל 
נכנסו כל כך הרבה חרצנים?" מספרת האם "מיד עדכנתי את 
הגננת ואת הצהרון  הגננת תדרכה את צוות של הגן ושוחחה על 
כך עם הילדים"  אף אחד מהצוות לא ראה שום דבר חריג אבל 
המקרה חזר על עצמו גם למחרת היום  "כשהוא חזר מהגן ביום 
רביעי שוב הופיעו חרצנים באפו, והפעם כעשרה חרצנים  הוא 

הסתובב בחצר כעשר דקות לפחות לאסוף את החרצנים האלו 
ואף אחד לא שם לב  הגננת שלנו יאנה היא גננת מצוינת ואני לא 
מאשימה אותה בכלל, שתי נשים על כל כך הרבה ילדים זה לא 
פשוט "עם התרחשות המקרה בפעם השנייה פנתה מיטל אליאס 
מוועד הגן לשגיא קורן יו"ר ועד גני הילדים העירוני והוא דאג 
לטיפול מידי  "מרגע שקיבלתי את ההודעה, ביום רביעי בערב, 
העברתי לגורמי העירייה ולמנהלת אגף גני הילדים הגברת מיכל 
גנים  מאגף  הגיעו  למחרת  ואכן  מהיר  טיפול  שהבטיחו  אונגר  
ונוף בעירייה וטיפלו בעץ כך שלא ישיר יותר גרעינים בחצר הגן 
ואף בוצע ניקיון של הגרעינים שכבר נפלו  אני רוצה להודות 

להם על הטיפול המהיר"  

ילד בן שלוש הכניס כעשרה חרצנים 
לאף יום אחר יום בגן איה, רופאים בתל 

השומר שלפו את חרצנים פעמיים. 
וההורים זכו נס חנוכה מוקדם

מעשה בעשרה חרצנים

• אורנית ארביב

מדור חינוך

www.neomiezer.co.i  ׀ l קופלמן אברהם 10, (נווה עוז) פתח תקווה ׀ 052-3929793  ׀ 
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*
ברכות ליום ההולדת
לעלמה ביתם של 

גל וגילי 
מהמאפה הצרפתי!

עלמה
בת 4!
עלמה
בת 4!

יובל "המבולבל" 
שם טוב נתפס בקניון גנים עם עודד מנכ"ל 
הקניון, בדרך לחזרות הנערכות בסטודיו 

"רויטל" למופע חנוכה "אופס הילדים 
התכווצו" 

יקיר ונה 
נתפס מצלם קליפ לשיר "מכתב לאחי"

עם קובי אפללו 
בגינה בדניאל לפשיץ. אפללו וונה נענו לבקשתם 

של תלמידי כיתה ג' מראשון לציון וצילמו את 
הקליפ לחיזוק ורפואת חברת הכיתה עלמה חיה.

מני ממטרה נתפס אוכל ב"קפית" 
בזמן הפסקת הצהרים מהחזרות למופע 

חנוכה "אופס הילדים התכווצו"

פפרצי בגנים
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ברכות
 ואיחולים

לענבר עטר
לסיום טיפול 
אורתודונטי

מושלם!

שתהיה לך
 תמיד

 סיבה לחייך 
ד“ר נעמי בכור

לד"ר נעמי בכור היקרה!
תודה רבה על הטיפול המסור ועל חיוך מושלם!

כשקבענו חתונה לפני ארבעה חודשים הייתי מתוסכלת כי השיניים שלי היו פשוט מכוערות...

 אמרתי לעצמי שאין מצב שהשיניים מתיישרות תוך זמן כל כך קצר...

כבר קבעתי תור לעקירת שן קדמית חותכת עליונה כדי שיעשו לי שתל במקום ....

ואז חברה שלי המליצה לי עלייך בחום. קבעתי אלייך תור התרשמתי ממך גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית 

ואמרת לי שלא כדאי לעקור את השן, ששתל במקום קדמי לא יראה טוב ואין כמו השיניים הטבעיות שלי

 ושביחד נעשה הכל כדי שהחיוך שלי יהיה מושלם....

והצלחנו ובגדול!!! תוך ארבעה חודשים השיניים התיישרו להפליא... 

את פשוט קוסמת...

אוהבת מאוד, ענבר

25.10.16
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bridging - 1 תרגיל מס
על מה עובד התרגיל? על 

שרירי הגב, האגן והבטן 
עמידת מוצא: שיכבו על 
לצדי  ידיים  הניחו  הגב, 
בירכיים,  כפפו  הגוף, 

הניחו את כפות הרגליים על מטליות 
1  נתקו את האגן והרימו אותו לאוויר 

החזירו  ימין,  רגל  את  קדימה  והחליקו  העקבים  הרימו את    2
חזרה וחזרו על הפעולה לסירוגין עם שתי הרגלים  

דגשים: הקפידו על בטן אסופה לכל אורך התרגיל  ואגן גבוה ומוחזק 
מס חזרות: 15-10 בכל רגל  

תרגיל מס 2: לאונג' אחורי 
התרגיל?  עובד  מה  על 
הקדמית  הירך  שרירי  על 

והישבן  
את  מקמו  מוצא:  עמידת 
המטליות,  על  הרגליים 
בגובה  לצדדים  ידיים 
את  החליקו  הכתפיים  
וכופפו  לאחור  ימין  רגל 
)הקדמית  הברכיים   2 את 

והאחורית( בזווית של 90 מעלות  
1  נסו לרדת נמוך ככל שתוכלו תוך הקפדה שהברך הקדמית 

תהיה מעל הקרסול  )חשוב ביותר!(  
2  החזירו פנימה את הרגל בגרירה מבוקרת תוך איסוף של בטן 

פנימה אל הגב 
מס חזרות: 15-10 בכל רגל  

side circles - 3 תרגיל מס
התרגיל?  עובד  מה  על 
מפרק  שרירי  חיזוק  על 
הישבן  הכתף,  הירך, 
מוצא:  עמידת  והבטן 
הישענו  הצד,  על  שכבו 
)למתקדמים  האמה  על 

הניחו על כף היד(  

1  נתקו  את האגן מהרצפה  ישרו את היד הפנויה לתקרה 
2  מקמו את המטלית מתחת לכף הרגל העליונה מבין השתיים 

והחליקו אותה בסיבוב כלפי הפנים וחזרה אחורה 
3  בצעו את אותו תרגיל גם ברגל השנייה לצד השני 

מס חזרות: בין 10 - 15  

אימון עיצוב עם מטלית
לפעמים בקבוק של מים או מטלית ניקוי 'יכולים להפוך לאביזר ספורט יעיל ביותר. שרון דויטש 
מציגה שלושה תרגילי חיזוק ועיצוב לשרירי הגוף כולו, תוך שימוש במטליות להחלקה וגלישה 

על הרצפה. כל תרגיל משכו 30 שניות. עזרים: 2 מטליות / מגבות  

ואושר שרון דויטש לויכושר 

טיפ החודש
וחמים!!!!מקווה  שיגיע כבר החורף ואוכל לאחל לכם חורף מקסים והקפידו לשתות ולמלא לפי הצורך. צלולים מרווים  ונקיים. מלאו בקבוק של 0.5 – 1.5 ליטר לשתות 7-8 כוסות מים ביום ובכך להזין את גופכם בנוזלים בחורף תחושת הצמא פחות מורגשת. למרות זאת הקפידו 

שרון דויטש לוי - מדריכת פילאטיס
טלפון 054-4995703

אז תשתו קפה טורקי

מדריכות  השתתפו  ה-16 11 1,  שלישי,  ביום 
ודיאטניות סטודיו סי בכנס, תחת הכותרת "שתי 
לאימון  תשושה  תגיעי  שלא  כדי  שחור  קפה 
של סטודיו סי" בבית שטראוס שבפתח תקווה  
עסקה  אריאלי  רקפת  הדיאטנית  של  הרצאתה 
בתועלות הבריאותיות בשתיית קפה שחור לפני 
הדיאטנית  דברי  את  שתה  הקהל  גופני   אימון 
בצמא, כשהשתומם למשמע אוזניו על סגולותיו 
הבריאותיות של הקפה השחור  באירוע השתתפו 
עוה"ד  גם תושבת פתח תקווה, דוברת החברה, 

נילי טבצ'ניק, ומנהלת יח"צ אורנה הראל 

לסטודיו סי 2 סניפים בעיר, האחד ברחוב רוטשילד 180, 
במרכז אורון, והשני באם המושבות ברחוב פיינשטיין 1  
"רשת סטודיו סי תציין השנה 27 שנות הצלחה  הלקוחות 
הן  ברשת  והדיאטניות  שהמדריכות  ובצדק,  מרגישות, 
בריאות  נושא  בכל  להן  להמליץ  שיכול  מקצועי,  גורם 
הגוף והספורט", אמרה רו"ח סמדר אשכנזי רייויט, מנכ"ל 

סטודיו סי, גם היא תושבת העיר 

לאור ההרצאה המדעית של הדיאטנית אריאלי, המדריכות 
והדיאטניות שלנו תמלצנה בחום על שתיית קפה שחור 

לפני כל אימון    
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אירועי
דצמבר 

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

חניה חינם!
בחניון הקניון 

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק 
קניון גנים פתח תקווה

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

בשכונה קטנה בין הרבה גנים,
שוכן לו קניון עם הרבה סיפורים,
אם תגיעו בזמן ותהיו קשובים,

תיכנסו גם אתם לעולם הספרים...
עולם מלא הרפתקאות, בו נמחיז, 

נשחק ונרקוד בליווי תחפושות, בובות, 
אביזרים והכל בשיתוף הילדים!

21.12.16
חגיגה בחנוכה

7.12.16
הלביבה 

שהתגלגלה

ספרים בגנים
ימי רביעי, 17:00

 קומה 1 
במידה וגשום

 יתקיים  בלובי 

המעליות בק' 2-

שבט גנים
 ימי שני, 11:00 

בהנחיית איריס זינגר 
לתינוקות בגילאי שבועיים עד שנתייםהמקצבים, השירים והדקלומים. מתאים החושף את הילדים לעולם הצלילים, מפגש חווייתי מוסיקאלי לפעוטות והוריהם, 

המפגשים יתקיימו בתאריכים: 
 19.12 ,12.12 ,5.12

 בתאריך 26.12.16 לא יתקיים מפגש
המפגש יתקיים בסטודיו 

בהשתתפות סמלית על סך 10 ₪ 

אירועי
דצמבר 

אחד הוא נר קטן וכולנו אור!

     יצירה
ימי שני, 16:45-18:15 )עד גמר המלאי(

המעליות בק' 2- יתקיים  בלובי במידה וגשום קומה 1 

בס"ד

5.12 נר לי חביב  //   12.12 מנורת לילה 
19.12 סביבון שובב

26.12 - נר שלישי של חנוכה
16:45 סדנת יצירה סופגנייה עגלגלה

18:15 הדלקת נרות חגיגית עם 
           בית חב"ד וחלוקת סופגניות
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אסטרטגיות למידה
"הבור בעתיד לא יהיה אדם שאינו יודע לקרוא, 

כי אם אדם שלא למד כיצד ללמוד" )אלון טופלר(
בעוד מערכת החינוך בבית הספר ובתיכון עסוקה 

בהספק החומר הנלמד לקראת מיפויים, מבחני מיצב 
והכנה לבחינות הבגרות, התלמידים נותרים ללא 

כלים מעשיים להתמודדות עצמאית עם חומרי למידה 
שונים. לרגל פתיחת עונת הבחינות בבתי הספר, רונית 

מנדלבליט במדריך מזורז ללמידה עצמאית

רונית מנדלבליט-מאבחנת דידקטית מוסמכת
רח' רואי אליעזר 6, פ"ת ׀ טל': 03-9086373 ׀ נייד: 050-7543079

• רונית מנדלבליט, מאבחנת דידקטית ומורה להוראה מתקנת

הלומד  להפוך את  היא  החומר,  להבנת  הלמידה, מעבר  מטרת 
ללומד עצמאי המסוגל להתמודד עם חומרי למידה חדשים בכל 
תחום  לדאבוני, במסגרת מערכת החינוך הפורמלית נושא זה 
מתפספס ותלמידים רבים שהופכים ברמות הימים לסטודנטים, 
למידה  לצורך  האקדמיות   הדרישות  מול  אונים  חסרי  נותרים 

נכונה נחוצות אסטרטגיות למידה 

המונח "אסטרטגיה" מושאל מעולם המונחים הצבאי שמשמעותו 
היא להגדיר תכנון קרב, לקבוע את המהלכים המובנים להשגת 

המטרה, ביצוע הקרב ומערך בקרה והערכה 

בלמידה, כמו בקרב, יש דרך לתכנן ולארגן את משאבי הידע 
העשרה  בבחינות,  הצלחה  המטרה:  להשגת  שהצטבר  והמידע 

וידע עולם, דרכי התמודדות עם ידע ומידענות 

אילו אסטרטגיות בסיסיות הכרחיות ונחוצות ללמידה 
עצמאית נכונה:

א ניהול זמן - הקצאת זמנים קבועים ומסודרים ללמידה, חלוקה 
והשפל  השיא  לזמני  והתייחסות  הלימוד  יחידות  של  נכונה 
הזמן  את  לנהל  יש  מבחן  כתיבת  בעת  גם  בלמידה   האישיים 
נכון בעת כתיבת התשובות  יש להתחיל מהשאלות הקלות או 

מדגישה  אני  יותר   גבוה  עליהן  על השאלות שהניקוד  לענות 
בפני התלמידים כי תמיד נחוץ להשאיר זמן לבקרת התוצרים 

א הכנה לקראת מבחן - איסוף, תמצות וארגון חומרי הלמידה 
המידע  את  ולדלות  מהטפל  העיקר  את  להוציא  ללמוד  חשוב 

הדרוש למבחן וכך לסכם ולשנן את המינימום הנדרש 

טכניקות זיכרון שמיעתי, חזותי ותחושתי, בהתאם לערוצי  א 
הלמידה המשתנים מתלמיד לתלמיד 

א "פיצוח שאלות"- נלמד מה ההבדל בין מילות הוראה למילות 
שאלה, מה פירושן של מילות ההוראה והשאלות המרכזיות 

רק  מכתיבה  נמנעים  רבים  תלמידים   - אסטרטגיות כתיבה  א 
בשל חסם רגשי ומחסור בידע כיצד כותבים  רצוי לפרק את 
לכתוב  כיצד  שלב  אחר  שלב  וללמד  לשלבים  הכתיבה  מהלך 
את  ולהדגיש  סיפור,  או  חוויה  טיעון,  כתיבת  לסוגה:  בהתאם 
הכתיבה במבנה מסודר של פתיחה, אמצע וסוף, הרחבה בהצגת 

טיעונים, קישוריות לכידות וסימני פיסוק נכונים 
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העוצמה שבידייםהעוצמה שבידיים בס"ד

קליניקה לרפואה משלימה

ניתן להגיע לבית הלקוח

 כתובת: רש"י 2, פתח תקווה • לתיאום תור: נופר 052-5227125
• עיסוי שוודי הוליסטי ולומי לומי 

• עיסוי צרפתי 
• עיסוי סיני - רקמות עמוק

⋅ עיסוי ספורטיאים 
⋅ עיסוי אוקופרוסורה
⋅ עיסוי כף רגל וראש

⋅ טיפול בכוסות רוח ומוקסה
⋅ טיפול אבנים חמות

⋅ טיפול בשמנים ארומטיים
  וצמחי מרפא 

טיפול אורטופדי במגע ועיסוי
דיקור סיני

עיסוי לימפתי בבצקות
טיפול בפריצת דיסק
טיפול בצוואר תפוס

כאבי שרירים
הפגת מתחים

עיסוי לנשים על ידי מטפלת

'העוצמה שבידיים'

לקביעת תור
050-7153111התקשרו:

052-5227125 נופר
h a a o t z m a . c o . i l

 מתמחה בשיקום העור
• טיפולי אקנה • פוסט אקנה • פיגמנטציה • אנטי איגינג • טיפולי זוהר 

• צוואר דקולטה • מזותרפיה • הרמת ריסים • עיצוב גבות

 העוצמה שבידייםהעוצמה שבידיים
לתיאום תור: שירה פרטמן 052-3590203

הרגע הזה שלא תפ�יקי לקבל מחמאות...

P.M.E קוסמטיקאית פרא-רפואית

 רחוב רש"י 2, פתח תקווה | טל'. 052-5227125 

HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

העוצמה שבידייםהעוצמה שבידיים
קליניקה לרפואה משלימה
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תתפלאו כמה הורים מחפשים היום חינוך אחר  170 חברים יש 
בקבוצת הפייסבוק של בית החינוך האנתרופוסופי בפתח תקווה 
ובית הספר עוד קורם עור וגידים  אז איך הוא כבר מושך כל כך 
הרבה מתעניינים? ההורים של היום מחפשים חינוך שמסתכל על 
הילד ורואה אותו לא כעוד תלמיד אחד מיני רבים  בגבעתיים, 
ברמת גן, בקריית אונו, בהוד השרון, בתל אביב ועוד, כבר קמו 
מסגרות חינוכיות אחרות )בעיקר חינוך ולדורף(, וכעת מבקשת 
חינוכית  אלטרנטיבה  תהיה  תקווה  לפתח  שגם  הורים  קבוצת 

אחרת לחינוך בעיר 
מתוך  מגיעה  ולדורף(  )חינוך  האנתרופוסופית  החינוך  תפישת 
מתוך  להיעשות  צריך  החינוכית  במסגרת  הילד  שחינוך  ראייה 
בעזרת  נלמד  הלימודי  החומר  לילד   רגשית  ובהתאמה  עולמו 
שימוש בחושים, דרך חוויה ולא דרך הרצאה  הילד נדרש לחקור 
מתוך סקרנות ולהגיע אל המסקנות בכל נושא  הכיתה מתנהלת 
כקבוצה וכך הם מחזקים אחד את השני  לימוד הקריאה נעשה 
בשיטת ולדורף מתוך לימוד פונטי, משמע שלימוד הקריאה הוא 
מתוך כתיבה  תחילה לומדים לכתוב ודרך זה נוצרת ההבנה איך 

לקרוא ולהבין את הכתוב 
איך נראה יום לימודים בבית חינוך ולדורף?

הבוקר נפתח בלחיצת יד  המורה מקבל כל ילד בכניסה לכיתה 
ולוחץ את ידו  מיד אחר כך מתחיל תרגול בוקר הכולל פעילות 
ספורט או שירה משותפת, המלווה בכלי נגינה שנמצא בכיתה  
משרד  של  הלימודי  החומר  על  מבוסס  הלימודים  יום  המשך 
החינוך, כאשר המורה מעביר את החומר הלימודי בדרך סיפורית  
יכולה  לימוד  תקופת  לימוד   כתקופות  מוגדרים  הלימודים 
נושא   עוברים  מוגדרת  תקופה  ובכל  יותר,  או  חודש  להימשך 
בסיום התהליך, הילדים עושים פעילות שמאפשרת להם טעימה 
הילדים  אביב,  בתל  אביב  חינוך  בבית  למשל,  התמודדות   של 
)כיתה ז'( יצאו לפעילות עם צופי ים וראו את יכולת הניווט בים  

כך למדו על השיט בים דרך עשייה 
מהו החומר הנלמד?

החומר הנלמד הוא החומר שמוגדר על ידי משרד החינוך, אולם 
דרך העברת החומר היא שונה  לפי חינוך ולדורף, המורה הוא 
זה שלומד את ספרי הלימוד, והתלמידים נדרשים לחקור מתוך 
סקרנות שנוצרת בכיתה ולחזור עם מסקנות בנושא לשיעור הבא  
לכל תלמיד ישנה מחברת שמלווה אותו לאורך השנה בנושאים 
השונים, ובסוף השנה מתקבלת מחברת שהיא בעצם ספר לימודי 

שליווה אותו לאורך השנה 
מהי הרמה הלימודית בהשוואה לבתי ספר רגילים?

יותר  קל  שלתלמיד  מצב  יוצרת  ואף  נשמרת  הלימודית  הרמה 
להתמודד עם משימות עתידיות, כמו הצלחה בבגרויות  אין שאיפה 

לציונים, יש שאיפה ללמידה ולהבנה של החומר 
א'  לכיתה  הנמוכות   בכיתות  הוא  המובהקים  ההבדלים  אחד 
עולים מגיל שבע מתוך ראייה של מוכנות רגשית מלאה למטלות 
ולדרישות הלימודיות בגיל זה  ורכישת הקריאה נעשית בכיתה ב' 

האם ניתן להעביר ילד מהלימוד הרגיל אל ולדורף?
כאלה  במצבים  מקרה,  בכל  מוקדם   שיותר  כמה  עדיף  בהחלט, 
לעולם  אותו  להכניס  מנת  על  לילד  שנה  של  ליווי  נדרש 

של  כזה  תהליך  לעשות  ויודע  צריך  החינוך  בית  מכיר   שאינו 
מגיע  הוא  שאליה  ובקבוצה  החינוכית  במסגרת  הילד  שילוב 

האם מדובר בחינוך פרטי?
הלימודים במסגרת חינוך ולדורף עולים כסף, והסכומים משתנים 
בין בתי החינוך השונים, בהתאם למספר מרכיבים שהעיקרי בהם 

הוא מעורבות תקציבית של הרשות המקומית ומשרד החינוך 
האם יש תהליך קבלה לבית הספר?

הסינון לקבלה לבית חינוך ולדורף הוא לא על בסיס כלכלי, אלא 
בעיקר על בסיס התאמה  התאמה של ההורים לדרישות של בית 
חינוך כזה  בבית ספר מן הסוג הזה נבנית קהילה שמעורבת בחיי 

בית החינוך, להבדיל מבתי ספר רגילים 
אז איפה אנחנו עומדים היום?

אנו  החינוך   אגף  ברכת  ואת  החינוך  משרד  ברכת  את  קיבלנו 
מחכים לתיאום פגישה עם ראש העיר על מנת לקבל את ברכתו, 
דבר שיגרום לרשויות לצאת לדרך ולשתף פעולה באופן מלא  
בנוסף, בימים אלו אנו מקימים עמותת הורים שתפקידה לפעול 
להקמת בית חינוך כזה, ובעתיד העמותה תשמש לניהול השוטף 

של בית החינוך מבחינה לוגיסטית 

מעוניינים לשמוע עוד? 
הצטרפו לעמוד ה-          - 'בית חינוך אנתרופוסופי בפתח 
תקווה', ותוכלו להצטרף למפגשי קהילה, להורים שרוצים 

ללמוד עוד על התפישה.

בימים אלה פועלת בפתח תקווה 
קבוצת הורים במטרה להקים בית חינוך 

אנתרופוסופי על פי תפישת חינוך ולדורף

בקרוב... חינוך אנתרופוסופי בפתח תקווה

• לידור רייכנברג

ליהי לסקר-דנגור, אימא לאיתמר ויואב 
המתחנכים בגנים אנתרופוסופים:

"לפני למעלה משלוש שנים, אחרי שנת חופשת לידה, בחנתי 
גנים עבור הבן הבכור שלי  אחרי בדיקה של 12 גנים ברחבי 
רוצה  שאני  מה  שכל  והבנתי  שלי  בילדות  נזכרתי  השכונה, 
את  האדמה,  ריח  את  כילדה   לי  שהיה  מה  את  זה  בשבילו 
חיבור  המאפשרים  אמצעיים  הבלתי  המרחבים  ואת  הפשטות 

לטבע והזדמנות למשחק דימיוני וחשיבה עצמאית 
ההוויה  על  משפיע  האנתרופוסופי  מהחינוך  חלק  להיות 
המשפחתית כולה  עם השנים התוודעתי להזדמנות שלי להיות 
מעורבת ולפעול במסגרת החינוכית של ילדיי בשיתוף מלא עם 
נוכל  הבנתי שכך  הגן כקהילה אחת מאוחדת   וצוות  הילדים 
הפשוטים  מהדברים  ליהנות  הילדים  החוויה של  את  להעצים 
בחיים  לדוגמה, הקמה של גינה קהילתית החל משלב עבודת 
האדמה ועד השלב שבו אנחנו קוטפים את התבואה וחותכים 

אותה לסלט בארוחת הערב 
בתהליכים  מעורבים  להיות  שלנו  לילדים  לתת  ההזדמנות 

מתחילתם ועד סופם מרגשת בעיניי  
מבנה  אין  האנתרופוסופי  שבחינוך  חושבים  פעמים  הרבה 
חשיבות  ישנה  ולדרוף  בשיטת  הנכון   הוא  ההפך  אך  ברור, 
לריתמוס ולחזרתיות בשגרת היום של הילדים  לדוגמה, בכל 
יום יש שולחן להכנת בצק, פעולה בסיסית יומיומית שבשגרת 
הגן מתחילים איתה בכל בוקר כדי לייצר את ארוחת הבוקר  
במערוך,  אותו  מרדדים  אותו,  לשים  הבצק,  את  מערבבים 
מעצבים את צורתו לכדי לחמניה, מניחים במגש והופ לתנור  
ריח הגן מתמלא בריח נפלא של לחמניות מקמח מלא בדיוק 
בזמן לארוחת הבוקר המשותפת של הילדים עם הגננות  הכנת 
נדבך  עוד  היא  יחד  אוכלים  והצוות  הילדים  שאותו  האוכל 
במשמעות של הדרך האנתרופוסופית  כאימא לשני בנים, יש 
לי הזדמנות לחזור לילדות ולהשתאות על דברים שכמבוגרים 

נראים לנו כמובנים מאליהם " 

מדור חינוך
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 סקרנים לדעת כמה הבית שלכם שווה? 
צרו קשר 

 052-2898878
אורית לוי - יועצת הנדל"ן שלכם

מוכרים/
קונים
נכס?

אורית
לוי

לפגישת ייעוץ ללא תשלום צרו קשר

מקום זה
יכול 

להיות שלך!
התקשרו עוד היום

לשיווק מקצועי
וחשיפה מקסימלית!

 בכפר גנים ג'  דירת 4 חד', ברח' יטקובסקי
קומה 4 + מעלית + 2 חניות + מחסן 

+ מרפסת שמש 11 מ"ר
2,220,000₪

באזור מסקין, דירת גן, 6 חד', 
גינה 250 מ' , 2 חניות צמודות ומחסן 

והכל במפלס אחד 

למכירה

דופלקס ברח' קלישר
 6 חד', 2 מרפסות, 2 מטבחים מתאים 

ל- 2 משפחות, מחסן + 2 חניות

למכירה

ביוסף נקר 
 5 חד'

 130 מ', קומה 3
מפוארת, משודרגת

 יחידת הורים מושקעת 
מרפסת 20 מ"ר + מחסן

למכירה

 

במסקין
 6 חד' הוסבה ל-5 חד' 

יחידת הורים מרווחת
מ. שמש 20 מ' 
מטבח מושקע
שקטה במיוחד

למכירה

 

בית פרטי בנווה עוז
ברח' הכורם, 7 חד' ב-3 מפלסים

במיקום שקט, פינוי מיידי

למכירה

ביוסף נקר, דירת 6 חד' שהוסבה ל-4 חד' 
מרווחים, חדר הורים מפנק, נוף פתוח, 

שמש/סוכה, 2 חניות מקורות + חניה בודדת

נמכרלמכירה
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נועה קולר היא שחקנית מוכשרת ומחוננת שמופיעה כבר שנים 
גם  מככבת  היא  עכשיו  טלוויזיה   ובסדרות  התאטרון  בימות  על 
בקולנוע בתפקיד בלתי נשכח בסרטה של רמה בורשטיין  "לעבור 
השחקנית  על  אופיר  בפרס  אותה  זיכה  תפקידה  הקיר"   את 
הראשית הטובה ביותר וכך גם בפסטיבל הבינלאומי בחיפה  בעוד 
כמה שנים ודאי תיחשב כאחת השחקניות הגדולות בדורה  ולמרות 
הרזומה העשיר, נועה קולר עדיין אינה מוכרת בכל בית בישראל 
ולא ממש רצים אחריה ברחוב  "אין לי אנרגיה של כוכבת ואני לא 
סלבית  כל הנושא של כוכבות זה לא המהות אלא להיות שחקנית," 
היא אומרת  קולר, בת 35, היא אישיות כובשת, נטולת פוזה, היא 
עדיין ילדה טובה אבל לא פתח תקווה  היא עזבה לטובת העיר 
הגדולה, כיאה לשחקנית במעמדה  שם, בשכונה הדרומית של תל 
שנה,  חצי  בן  ואיתמר  בת השש  זהר  וילדיהם  תום  בעלה  אביב, 

עוזרים לה להישאר עם רגליים על הקרקע 
רמה בורשטין אמרה שאת הלב של הסרט. ובאמת, לא רק 
שאת בתפקיד ראשי, כל הסרט ממש תלוי בך. זה בטח הלחיץ 

אותך, בפרט שזה תפקיד ראשון בקולנוע. 
"לגמרי  זוהר יעקובסון, הסוכנת שלי, הפנתה אותי לאודישן שרמה 
עשתה לי ופשוט התאהבנו  קרה לנו נס שלא קורה הרבה, שבמאית 
ואז  לחלוטין,  השנייה  על  אחת  וסומכות  מתאהבות  ושחקנית 
השמיים הם הגבול  לעשות תפקיד ראשי פעם ראשונה זה מאוד 
מלחיץ  גם להצליח לספק את הסחורה ולהגשים את כל מה שרמה 
רוצה, וגם לעמוד בזה מבחינת הלו"ז והילדים ולהשאיר את הבית 
מ-5  ימים   24 היו  הצילומים  זמן   להרבה  נעדרתי מהבית  שלם    
בבוקר, כולל שתי טיסות לאומן  עבדתי עם אישה אדירה בהמון 
מובנים והיא המיסה את הפחדים שלי  הלכנו יד ביד, או שמצליחות 
יחד או שנכשלות  כל כך נהנינו ביחד שכישלון לא היה אופציה "

זה אחרת לעבוד עם במאית? 
"רמה היא גם אישה וגם חרדית ומאמינה, והיא לא אישה רגילה  
היא הציעה לי להביא את הבת שלי ואת בעלי לצילומים, וכל יום 
זוהר הגיעה לארוחת צהריים על הסט  מבחינתי הם הפכו להיות 
חלק מהפרויקט  לא הרגשתי שאני מפצלת את שני העולמות, אלא 
שיש להם נגיעה לעולם שלי ומאוד נהניתי לחלוק איתם את זה  
כשזכיתי בפרס אופיר זוהר שאלה, 'אימא זכינו בגביע?' כי היא 
בזכות  הרבה  מי שאני  לי שאני  ברור  מזה   חלק  שהיא  הרגישה 
תום והילדים  המקום שאני נמצאת בחיים והדרך היחידה שיכולתי 
לעשות את התפקיד הזה כמו שהוא, זה תוצאה של מי שאני היום  

הבשלות הזו  אז כן, זה היה מלחיץ לשחק בתפקיד ראשי, אבל זה 
רק תפקיד וזו רק עבודה ואלה לא כל החיים שלי  פעם המשחק 

היה כל עולמי, והיום רק חלק "
זו לא הפעם הראשונה שאת משחקת לצד עמוס תמם ועוז 
זהבי, שניים מהשחקנים הכי אטרקטיביים בתעשייה. ובסרט 

הם חושקים בך. זה מעלה את האגו?
"זוהי נקודה טריקית, כי כל הזמן שאלתי את השאלה הזו, אם זה 
הגיוני שהם ירצו אישה כמוני  ואני מיד עונה לעצמי 'מה פתאום'  

האופציה רמה בורשטיין )"פשוט התאהבנו. קרה לנו נס"(, על המשחק לצד עמוס תמם ועוז זהבי )"כל הזמן שאלתי כבר חלומות. שחקנית התאטרון, הטלוויזיה ועכשיו הקולנוע המחוננת, נועה קולר, על החיבור עם הבמאית עם פרס אופיר ביד ותפקיד מושלם בסרט "לעבור את הקיר" הילדה מרחוב יהלום בפתח-תקוה מגשימה עוברת את הקיר היא  חתונה  הדתיים  )"אצל  החרדית  בחברה  חתונה  על  כמוני"(,  אישה  ירצו  שהם  הגיוני  היחידה לאהבה"( ועל המשפחה שמשאירה אותה על הקרקע.אם 
 
 

"לעבור את הקיר", סרטה המקסים 
זכה  בורשטין,  רמה  של  והנוגע 
אופיר  בטקס  פרסים  בשלושה 
הראשית,  השחקנית  פרס  האחרון: 
עיצוב  ופרס  התסריט  פרס 

התלבושות  
הסרט מגולל את סיפורה של מיכל, בחורה בת 32, חוזרת 
סוף  לאחר שהיא  נישאה   לא  בתשובה, ברסלבית שעדיין 
המועד  לפני  כחודש  מתבטלת  החתונה  חתן,  מוצאת  סוף 
המיוחל  מיכל מחליטה להמשיך בהכנות ולדבוק בתכניתה 
המקורית  היא קובעת תאריך לחתונה, נר שמיני של חנוכה, 
סוגרת עם בעל אולם שמחות )עמוס תמם(, תופרת לעצמה 
שמלת כלה, ועתה כל שנותר הוא למלא את משבצת החתן  
לי  לי שמלה, קטן על אלוקים להמציא  יש  לי אולם,  "יש 

חתן "
"מיכל מיטלטלת בין אמונה לשיגעון, בין תמיכת המשפחה 
מרחב  ובין  לקומי  הטרגי  בין  האחרים,  כל  מצד  לזלזול 
בורשטין   רמה  אומרת  למחויבויותיה,"  שלה  האפשרויות 
"כל אלו מייצרים דו-שיח בין עולם קסום למחוספס שנוכח 

בסרט על כל מרכיביו "
בשני  נערכו  הסרט  של  העולמיות  הבכורה  הקרנות 
ופסטיבל  ונציה  פסטיבל  במיוחד:  יוקרתיים  פסטיבלים 
שבוע  ובתום  רבה  לאהדה  זכה  שם  האמריקאי,  טלורייד 
חברת  ידי  על  בארה"ב  להפצה  הסרט  נרכש  הקרנות  של 
האמריקאית  לחברה  הנחשבת  אטרקשיינז",  "רודסייד 
למכירתו  בנוסף  זאת,  עצמאיים   סרטים  בהפצת  המובילה 
וכן  גם לאירופה, למדינות איטליה, צרפת, שוויץ,  להפצה 

לאוסטרליה וניו-זילנד 

• שירן רובינשטיין | תמונות: באדיבות נורמה הפקות
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ומצד שני, קול אחר אומר לי 'ברור, את הכי שווה', אבל זה לגבי 
נועה    שאלתי את רמה אם זה הגיוני שהם יתאהבו במיכל, והיא 
ענתה שאין קל מזה  לפעמים אני מרגישה שזה הגיוני לחלוטין 

ולפעמים לא  זה משחק של אמונה "
זה עשה משהו לבעלך?

וזה הרגיע גם אצלו משהו  דווקא פה,  נכח ביום העבודה  "תום 
ששיחקתי באמת עם ה'הכי שווים' הרגשתי הכי מחוברת לבעלי 
אי פעם  יכולתי ליהנות מהסצנה, לא לפחד, לא להתבלבל, לשחק 
כי  ככה,  לשחק  החירות  לי  הייתה  מאוהבת   ולהרגיש  מאוהבת 

ידעתי שהאמת נמצאת אצלי בבית "
עשית הכנה מנטלית או מקצועית?

"ההכנה המקצועית העיקרית היא להסכים להיות מאוד חשופה  
בה  לבכות  לא בשיאי  למשל בסצנה שאני אמורה  אותי  שיראו 
ולא ממש מצליחה  זה בסדר גמור  את האנשים שמצליחים ככה 
את  מביא  אתה  כשחקן  מעריצה   אני  חשופים  להיות  להסכים 
להתעסק  מאפשרת  אני  חשופה  להיות  מסכימה  וכשאני  עצמך, 
בי ולהתדיין עליי  אני מורידה את האגו  האגו הוא חשוב ובונה 
אישיות, ומצד שני שם לך רגליים  פעם רמה אמרה לי 'היית גאון', 
ופעם היא אמרה לי 'לא היה פה כלום'  וזה בסדר  זה לא מגדיר 

אותי  מה שנשאר זה להיות מקצועי ונאמן לדמות "
לפני ההופעה בסרט למדת להכיר את עולם הרווקות בחברה 

החרדית?
"כן  רמה לקחה אותי לשבת כלה ב'נתיב בינה', המקום שבו היא 
למדה לימודי תורה לנשים חוזרות בתשובה  שבת כלה היא מעיין 
החילוניות   אצל  שקורה  ממה  שונה  כך  כל  וזה  רווקות  מסיבת 
הייתה בדיוק שבת כלה עם בחורה שחיכתה עשר שנים לשידוך 
מיכל   כמו  מוצלחים   לא  דייטים  אינספור  אחרי  בחור  ומצאה 
של  הנשים  אחוות  את  והרגשתי  שם  הבנות  עם  שיחות  לי  היו 
החוזרות בתשובה  זה היה חזק בסרט בסצנה של המקווה  קראתי 
גם כתבים ברסלביים, ובעיקר היו לי הרבה שיחות עם רמה על 

אהבה ורוחניות "
מה חשבת על הסיפור עצמו? מה המסר? שהאמונה משתלמת?

טעם  ויש  קורים  טובים  דברים  שגם  הוא  שהמסר  חושבת  "אני 
ומצד  זו אגדה  ולא לאבד את התקווה  מצד אחד  להאמין בטוב 
שני זה מציאותי וריאליסטי מאוד  וזה הטריק  כמו שללדת ילד 
זה אירוע פסיכי, הבריאה הזו שמה לי את אלוהים בפנים, ואני 
חילונית לגמרי  אבל הדבר האלוהי הזה, הלא רציונלי, פשוט משתק 

אותי  אין לי הסבר לזה  זה הפלא הכי טריוויאלי " 
לוקחת  פמיניסטית, שהגיבורה  יצירה  בסרט  לראות  אפשר 
הסרט  שני,  מצד  לתכתיבים.  נכנעת  ולא  בידיה  גורלה  את 

מציג חתונה כפנטזיה האולטימטיבית של כל אישה. 
שני  ומצד  פמיניסטי,  בבית  גדלתי  לא   וגם  פמיניסטי  סרט  "זה 
יכולה לומר  האחים שלי קיבלו את האוכל לפניי  על מיכל אני 
שהיא אישה שעושה כל מה שהיא יכולה כדי להשיג את מה שהיא 
רוצה  וזה שהיא רוצה חתן זה לא כי החתונה זה העיקר, אלא כמו 
שהיא הודתה - היא רוצה אהבה  התסריט הזה מספק הצצה לזרם 

חיים מסוים, ואצל הדתיים חתונה היא האופציה היחידה לאהבה  זה 
כמו לומר שאני רוצה אהבה בעצם  אלה הכללים של העולם הזה "

קשה שלא להתאהב במיכל. 
אני  נורמלית   הכי  והיא  נורמלית  לא  היא  מיכל   על  מתה  "אני 
בגדים  גם  לה  ויש  עשתה   שהיא  מה  עושה  הייתי  לא  בחיים 
מגניבים  בכלל מיכל מגניבה  לא מפחדת להסתכל לאמת בפנים  

הכי חשובה לה האמת "

ההבטחה של תיאטרון גשר - מהתאטרון לפריים טיים
מי שהגיע להצגה בתיאטרון גשר בשנים האחרונות לא היה יכול 
למשחק  בסטודיו  לימודיה  את  שסיימה  מאז  קולר   את  לפספס 
של יורם לוינשטיין, כמעט אין הצגה שלא השתתפה בה  "לילות 
"רומן  סוכר",  קילו  "חמישה  "טרטיף",  פונטיין",  "לה  לבנים", 
ועוד  גראד,  צחי  לצדו של  "הקליינט",  ה-12",  "הלילה  בעבודה", 

הרבה  
בעונה  היתר  בין  בטלוויזיה,  הבלחות  גם  לה  היו  השנים  במשך 
וב"פרלמנט"   "סרוגים", בתפקידי אורח ב"רמזור"  הראשונה של 
הפריצה הגדולה שלה הייתה אמורה להתרחש עם התפקיד הראשי 
בגרסה הישראלית ל"כולם אוהבים את ריימונד" - "משפחה לא 
יפה  "ליד"  היא גם עשתה תפקיד  זה היה  בוחרים"  אבל עדיין 
ב"בלתי הפיך", שם גילמה את רעות, השכנה הנודניקית והטרחנית 
בזכות  לילדים  מוכרת  ונהייתה  שולמן,  ומולי  אשכנזי  עדי  של 
ובסדרה "שכונה"  השתתפותה ב"השמיניה" מבית ערוץ הילדים, 
של גיורא חמיצר, בערוץ ניקלודיאון  לאחרונה גם שיחקה לצדו 
של עוז זהבי בסדרה ״ג׳וני ואבירי הגליל״ )למנויי YES( בתפקיד 

אילנית 
היחיד  הצגת  לכתיבת  שותפה  הייתה  קולר  כותבת   גם  היא 
"כלומניקית", במופע קומי של אנסמבל "כביסה שחורה", וכתבה 

וכיכבה בהצגה "אחד + אחת"  
"הנוער"  מלא:  באורך  עלילתיים  סרטים  לשני  הצטלמה  היא 
ו"מעשייה אורבנית", אולם זו הפעם הראשונה שהיא מככבת בסרט 

קולנוע, ובתפקיד הראשי  
הופעה ראשונה בתפקיד ראשי בסרט וכבר זכייה בפרס אופיר 
בכיור.  עדיין  והכלים  הביתה  חוזרים  ואז  חיפה.  ובפסטיבל 

הפער הזה...
"זה טוב שהכלים מחכים לי  זה מחזיר אותי למציאות, שכל זה לא 
היה יכול להתקיים בלי המשפחה שלי והבית שלי  הם משאירים 
אותי בקרקע הבטוחה  כל ההישג הזה הוא הודות לעובדה שיש לי 
משפחה  בלי הבית המחבק שלי לא הייתי יכולה ליהנות מהבחוץ  
יכולים  שחקנים  שלי   העוגן  הם  שלי,  המשפחה  בעלי,  הילדים, 
לעוף למעלה ויש נפילות  כשמכתירים אותך אתה אדיר, אבל יש 
תקופות שלא שמים עליך והמשפחה תמיד מחזירה לקרקע  בעלי 
לא התחתן איתי בגלל שאני שחקנית, הוא מעריך וחושב שאני 

אימא טובה וחברה טובה וזה מה שחשוב לו "
טוב לך שהוא לא מהתחום?

"כן, זה נפלא  יצאתי גם עם חברים מהתחום  היה לי חבר שחקן 

המשך בעמוד 26 <

קולר עם עמוס תמם וארז דריגס מתוך הסרט "לעבור את הקיר"
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היתרון הוא שקל יותר להבין אחד את 
לי  הופעה  לפני  שבוע  למשל,  השני  
וקרבות  ויכוחים  להיות  יכולים  ולתום 
על זה, כי אני לא בבית וזה קשה  ואם 
יש לי הצגה, אני לא יכולה להיות חולה 
מי  להופיע   הולכים  או ללכת לחתונה  
שלא מהתחום קשה לו יותר להבין את 
זה  אבל עם היתרונות והחסרונות, אני 

שמחה שהוא עושה משהו אחר "
ההבטחות  אחת  שהיית  אחרי 
הגדולות של תיאטרון גשר, התאהבת 

במצלמה?
את  אוהבת  שאני  בתקופה  אני  "היום 
ואחת  והקולנוע,  בטלוויזיה  המשחק 
הסיבות היא הילדים שלי, כי כך אני לא 
יוצאת כל ערב כמו בתאטרון  אז למדתי 
ליהנות מהמשחק מול מצלמה  יש קסם 
לי  טוב  אבל  קהל,  מול  לייב  להופיע 
בסרט  הצילומים  של  באינטימיות  גם 
ובטלוויזיה מול מצלמה  בארץ שחקנים 
להתקיים,  בשביל  תאטרון  חייבים 
זמן   בכמה  פעם  זה  סרט  או  סדרה  כי 
מחזה  כתבתי  כותבת   גם  אני  היום 
שלוש  בגשר  ששיחק  )"אחד+אחת"(, 
שנים יחד עם ארז דריגס, ששיחק את 
שהתבטלה  בחתונה  )החתן  בסרט  גידי 
משהו  עכשיו  כותבת  ואני  ש ר (    -
מקווה  שאני  סדרה  איזו  לטלוויזיה, 

שתצליח "

המהות להיות שחקנית. לא 
כוכבת

שהשתתפה  מבריקה  שחקנית  את 
ממש  לא  ועדיין  הפקות,  מעט  בלא 

מוכרת. את יודעת להסביר את זה?
"יכול להיות שעם הסרט הזה זה ישתנה  
מזהים אותי הרבה אנשים ברחוב, אבל 
לא מבינים מאיפה  הם חושבים שאולי 
למדתי או עבדתי איתם  אין לי אנרגיה 
ואני  של כוכבת  אנשים מחייכים אליי 
מוכרת להם  לפי הבן אדם אני יודעת גם 
מה הוא ראה  אם סרוגים, בלתי הפיך, או 
הצגה בגשר  אני גם לא הולכת להרבה 

השקות  לא סלבית  להצטלם בפרמיירה לפעמים זה כיף ולפעמים 
מבאס  לפעמים אני שואלת את עצמי למה לא ראו אותי בגיא פינס 
ודיברו על השמלה שלבשתי, ולפעמים אני אומרת איזה מזל שלא  
כל נושא הכוכבות הוא לא המהות, אלא להיות שחקנית, והלוואי 

שכל חיי אקבל תפקידים שווים "
מין.  בסצנות  שיחקת  הפרובוקטיבית  הגליל  ואבירי  בג'וני 
בהצגה "הקליינט" לצדו של צחי גראד שיחקת דמות של זונת 
צמרת וחשפת את החזה אל מול עיניו. לא היה לך קשה עם זה? 

איך מתגברים על המבוכה?
"מביך להצטלם לסצנת סקס או בעירום  צריך להיזהר עם סצנות 
ולבקש ממנו שיראו משהו אסתטי או  כאלה, לסמוך על הבמאי 
בתנוחה שאוכל להרגיש נוח אתה  בתאטרון חשפתי חזה אבל רק 
צחי גראד ראה ולא הקהל  ובכלל, בתיאטרון זה יותר קל, כי זה 
לא מתועד  אבל צריך לזכור שיש רווח קטן של הנאה, כי באומנות 
הספציפית הזו יש למעשה תיעוד של החיים, ובחיים יש גם סקס 
איכותיות  סקס  סצנות  ויש  רלוונטי  שלנו  והגוף  מיניים  ואנחנו 

ומצחיקות כמו של בני אדם בחיים ואפשר 
לדעתי  החוצה   המיניות  את  להוציא  גם 
הסרט "לשבור את הקיר" הוא סקסי ואין בו 
אפילו נגיעה אחת  רק מהמבטים מרגישים 

את המיניות "
איך תום עם זה?

בזה  טיפלתי  שלא  לומר  יודעת  אני  "היום 
יפה מולו  צריכים להיות מאוד רגישים עם 
אבל  משחק  כולה  זה  בשבילי  כי  זוג,  הבן 

בשבילו זה אולי רגיש "
שחקנית שאת אוהבת? 

"אני מתה על אמה תומפסון, היא מבריקה, 
ועל קייט וינסלט  בארץ יש מלא שחקניות 
כלל  בדרך  מהן,  מחזיקה  מאוד  שאני 
וקסמן,  ענת  דיין,  תיקי  שחקניות תאטרון  
דנה איבגי וטליה שפירא, שהייתה השראה 

שלי כשהייתי ילדה "
איזה תפקיד את חולמת לגלם?

הכי  אותי   שמעניינים  תפקידים  המון  "יש 
הייתי רוצה לשחק את הדברים שאני כותבת 
לעצמי  שהסדרה שאני כותבת עכשיו תראה 
אור  זה משהו שיהיה חדש בהתפתחות שלי  

יצירה שלי "
ועם איזה יוצר היית רוצה לעבוד?

"הלוואי שאעשה עוד דברים עם רמה  רוצה 
מלא  באמת  ויש  גביזון  שבי  עם  לעבוד 
יוצרים צעירים שלא ממש  יוצרים, ביניהם 

מכירים, ותפקידים מגניבים ומעניינים "

יהלום 20 פתח תקווה 
גיל  עד  תקווה  בפתח  וגדלה  נולדה  קולר 
ממנה   גדולים  אחים  שני  לה  יש  עשרים  
סבה, פסח קולר, היה מנהל בית ספר "הדר" 
ויקיר העיר  אמה, חנה, היא מורה לספרות, 
ואביה, זאב, עובד במינהל מקרקעי ישראל  
הוריה התגרשו כשהייתה בת תשע עשרה  
היא מספרת שמהיום שלמדה לדבר הבינה 
היא האמינה  להיות שחקנית   רוצה  שהיא 
שאולי יש לה את הכישרון ובעיקר הבינה 
דרמה  למדה  היא  הרצון   את  לה  שיש 
ניסתה  ובצבא  הספר,  בבית  כשהייתה 
עברה  לא  אבל  צה"ל,  לתאטרון  להתקבל 

את השלב האחרון ושירתה כמדריכת קורס מש"קיות קישור 
"בבית תמיד קיבלתי תמיכה  הבית נתן לי אישור  לא הייתי יפה 
או זמרת, לא הייתי רקדנית או נראית כוכבת  לא מהרקדניות 
של אתי פולישוק ולא מהיפות של פתח תקווה, אבל ידעתי שאני 
יורם  של  לסטודיו  כשהתקבלתי  היה  האמתי  האישור  שחקנית  

לוינשטיין "
היא גדלה ברחוב יהלום, למדה בבית הספר היסודי "יד לבנים" 
ובחט"ב ותיכון "בן גוריון"  "אני זוכרת את עץ התות ליד בית 
זו  יורד"   שלא  נצח  בכתם  ולהתלכלך  לקטוף  לבנים,  יד  ספר 
הייתה ילדות כמו בקיבוץ  הכי שכונה, הכי מחבק, וכולם מכירים 
את כולם  כשהתבגרתי העיר כבר לא ענתה לצרכים שלי  סבא 
פסח נפטר בגיל 99, לפני שנה  הוא היה מורה בכל רמ"ח איבריו, 
איש חינוך ולימודים  והכי היה חשוב לו שנדבר בעברית רהוטה "

היא עדיין מגיעה לבקר בפתח תקווה את אביה שגר בנווה גן, 
"אני שנים לא גרה בפתח תקווה ותמיד כששואלים אותי איפה 

אני גרה, באינסטינקט אני עונה שבפתח תקווה, ביהלום 20 "

< המשך מעמוד 25 
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עם גישה מיוחדת ונפלאה לילדים ולפעוטות 

שהופך את התספורת לחויה של ממש .. 
אז צלצלו אליי ואגיע בשמחה 

שמגיע עד הבית

חדש בשכונה שלנו!!!
אייל

054-4478010

בס“ד

ספר ילדים
מקצועי

 
     נתראה בקרוב, אייל 
מיועד גם לנוער ומבוגרים

הקול שבראש-לא רק דיאטהנמאס לך לספור קלוריות?

 ₪ 1350 
במקום 1880 ₪

מבצע ייחודי
לקוראי העיתון

 מפגש אבחון חינם 
*לנרשמים לסדרת 6 יעוצים  

�דנאות קבוצתיות 
מבצע ייחודייעוצי� אישיי�

לקוראי העיתון

שמרית - מאמנת תזונה ומנחת סדנאות 054-6633804ענבר - מאמנת תזונה ומטפלת ברפואה סינית 052-2336584 נו�פי�:לפרטי�

נמאס לך לספור קלוריות?
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צומת סביון-לוי אשכול 201
טל' להזמנות: 03-5330304 ׀ פקס. 03-5330405

www.maadania.co.il

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

לוקומאדיס
סופגניות יווניות עם דבש 

תבלינים
לבצק:

3 כוסות קמח לבן רגיל
1/4 כפית מלח

1/4 2 כוסות מים
1/2 חבילת שמרים לחים )50 ג'( 

או 3/4 כפית שמרים יבשים
3 כפות שמן תירס

4 כפות סוכר
תמצית וניל וגרדת תפוז

אופן הכנת הבצק:
1  לושו את הבצק עד לקבלת בצק חלק ורטוב )כ 5- דקות 

לישה במהירות בינונית(
2  התפיחו כחצי שעה בקערה עמוקה מכוסה עם מגבת 

3  הורידו את התפיחה בחבטות יד קלות ושוב תנו לבצק 
לטפוח שנית עד להכפלת נפחו 

סירופ תבלינים מתוקים:
2 כוסות סוכר
2 כוסות מים 

1/2 לימון סחוט
1/2 כוס דבש

תבלינים: 1 מקל קינמון, 1/2 מקל וניל, 1 מסמר ציפורן,
1 כוכב אניס

אופן בישול הסירופ: 
בשלו את כל המרכיבים על אש נמוכה למשך 25 דקות 

והוסיפו את הדבש בשלוש הדקות האחרונות 
קררו ואכסנו בצנצנת עם כל התבלינים המתוקים )מאוד 

דקורטיבי( בטמפרטורת החדר 

טיגון הלוקומריס

השיטה הידנית: 
1  שמנו את היד כולל האצבעות ואחזו בגוש בצק, על ידי 
לחיצת אגרוף אמור להיווצר כדור בחלק העליון של היד 

בין הבוהן לאצבע  
2  בעצרת כף מרק משומנת חתכו את כדור הבצק והעבירו 

לסיר השמן לטיגון 
3  המשיכו בפעולה זו וצרו כ-12 כדורים 

4  לאחר כניסתם של הכדורים לשמן ערבבו את הכדורים 
בשמן עד קבלת גוון זהוב 

שיטת הנקניק: 
1  הוציאו את הבצק מהקערה וחתכו נקניקים מן הבצק 

ושוב חיתכו לרוחב הנקניק עיגולים ברוחב סנטימטר 
לטגנו עד הזהבה 

הסופגנייה היוונית שלי
הן עגולות וזהובות, מתגלגלות לתוך סירופ 

תבלינים בייתי והן באמת עבודת יד... 
קבלו את ה"לוקומאדיס"- סופגנייה המגיעה 

מהמטבח היווני. הן יוצאות כמו קסם מהיד 
ונחתכות ישר לתוך סיר השמן, מתערבבות 

ויוצאות מהסיר כשהן פריכות וזהובות וכאשר 
טפטוף של סירופ דבש בייתי עוטף אותן... 
מגישים אותן מיד. ופה בדיוק,  במפגש עם 

אותו דבש בייתי -הקסם עובר לחייך עם 
הביס הראשון.

קוסטה ספליאדיס, האיש שהיה לי זכות 
גדולה לעבוד כשף לצדו - השאיר אצלי 

חותם עמוק ואהבה נרגשת למטבח היווני, אז 
קוסטה תודה ושוב תודה.

בתאבון וחנוכה שמח :(

הגשה:
הניחו את הסופגניות על כלי הגשה וטפטפו מעל מהסירופ 

ניתן להוסיף תותים, גלידת וניל, או לוותר על הסירופ ולגלגל 
את הסופגניות באבקת סוכר וקינמון 
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בנוסף ליחס חם, אישי ומקצועי אתם נהנים ממגוון שירותים רחב:
ˆ מומחים לרפואת ילדים ˆ מומחים לרפואת משפחה

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

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

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

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

חלק מהמשפחה

לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

w
w

w
.boxla.co.il
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גודל
השטיח יוצר מסגרת לחלל וככזה הוא מגדיר אותו  לכן בבואכם 
לקנות שטיח לבית, הדבר הראשון והחשוב ביותר שיש להתייחס 

אליו הוא גודל השטיח  
של  המסגרת  את  הוא  רואה  שהעין  מה  אותו,  שנשים  חלל  בכל 
השטיח כרקע של אותו החלל שהגדרנו  מסיבה זו, ככל שהשטיח 

גדול יותר, השטח ייראה גדול יותר ולהפך  
מחשש  לחלל  מידי  שקטנים  בשטיחים  בוחרים  האנשים  מרבית 
שהשטיח "יחנוק" או "יכסה" יותר מידי וזו מיתוס שרבים שוגים 
בו  כשמשלבים בחלל קטן שטיח כבד מראה ובעל צבעים שאינם 
אז  החדר,  יתר  עם  בהרמוניה  משתלבים  ואינם  לחלל,  תואמים 

השטיח יגרום תחושה של עומס ואי התאמה  
אז מה הגודל הנכון? כלל שתי הרגלים 

כשבוחרים שטיח לסלון, הוא חייב להיות גדול מספיק כך שלפחות 
שתיים מרגלי הספה והכורסאות ינוחו עליו 

צבע וסגנון
סגנון וצבע השטיח תלוי בסגנון ובצבעי הסלון  

חיים  בו  להפיח  מומלץ  ורגועים  סולידיים  בצבעים  הסלון  אם 
בצבעים  מלא  שלכם  והסלון  במידה  ורועש   צבעוני  שטיח  עם 
יתר  עם  וישתלב  שיאזן  ניטראלי  בשטיח  בחרו  וטקסטורות, 

הפריטים  
של  לסגנון  שלכם,  לאישיות  שמתאים  שטיח  בחרו  בנוסף 
השטיחים  את  אוהבת  אישית  אני  שלכם   האישי  ולטעם  הבית 
תמיד  הם  ממש,  אומנות  יצירת  הם  שבעיני  האתניים  הקלאסיים 

מודרני  בסגנון  המעוצב  לחלל  וגם  מתאימים  ותמיד  רלוונטיים, 
מינימליסטי, שטיח קלאסי מוסיף נופך אישי 

חומרים
חומרים  או  משי  צמר,  העשויים,  הקלאסיים  השטיחים  לצד 
סינטטיים, היום ניתן למצוא שטיחים הקלועים מחומרים טבעיים 
כמו במבוק, סיבי קוקוס, עורות וחומרים ממוחזרים כגון פלסטיק 

או צמיגי מכוניות 

 
עוד טיפים שכדאי להכיר: 

שיוכל  ומקצועי  אמין  ממקום  ידוע  יצרן  של  שטיח  רכשו   >
לספק לכם מוצר עם תעודת אחריות מקורית 

< לרוב השטיחים יש כיוון אריגה שמשפיע על הצבע )שימו לב 
שמצד אחד השטיח בהיר ומהצד הנגדי הוא כהה( הניחו את 

השטיח בצד שמחמיא לשטיח 
לשים  )מומלץ  הפעילות  לאופי  השטיח  סוג  את  התאימו   >

שטיח סינטטי בחדר הילדים שהוא עמיד יותר(
< דאגו לשנות את כיוון השטיח כל כמה חודשים כדי למנוע 

בלאי במקומות קבועים 

עונת השטיחים
הם חמימים ומפנקים, והם עושים את כל ההבדל, לכבוד החורף שהגיע הגיע הזמן    

להתחדש בשטיח נעים שיחמם את האווירה וינעים את הישיבה אבל לא רק. שטיח הוא 
פריט עיצוב פנים שהופך להרבה יותר רלוונטי בחורף, אז איך בוחרים שטיח? התלבטויות 

של חורף

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

ז'אן דניאלסהום סטייל

טיפים
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דליה בר-אל נול

משרד: 077-5060331

דניס
 איטקין

 סיגלית
אשטמקר

בקי
 שמש 

ליצירת
קשר:

ברח' בן גוריון, דירת גן, 5 חד', 135 
מ"ר בנוי במפלס אחד,

 210 מ"ר גינה, 2 יח' הורים

בס"ד

  primenadlan1@gmail.com .פקס.  077-5060332 | מייל 

פנטהאוז  מרהיב!  220 מטר בנוי, 
150 מ' מרפסות, נוף פתוח, 

יחיד בשוק מסוגו... 

בבלעדיות

במייזנר, 3 חדרים, גדולה במיוחד, 
ק"5,  93 מ"ר, 2 מרפסות שמש 

+ מחסן.  יחיד בשוק... 

בבלעדיות

בבלעדיות

ביטקובסקי דירת 5 חד', 126 מ"ר, 
חדרים גדולים, מחסן צמוד,

 2 חניות צמודות, מזגנים, כניסה: 15/1

 דירת  גג  ברחוב עצמאות,
  6 חד', 130 מ"ר, גג 100 מ"ר    

בבלעדיות

בבלעדיות

נמכר
בשיתוף

פעולה

אצלנו הנכס שלך שווה יותר
תוכנית שיווק יחודית ואטרקטיבית במיוחד!

פגישת ייעוץ והכוונה ללא התחייבות

עינת
מרגליות 

רונן
ניסן אמיר 

בן דוד 
אבי

סוקרצ'י

המפתח של� להצלחה

בבלעדיות

להשכרה!להשכרה!

חובה לראות !!

בהזדמנות! בעצמאות  פנטהאוז
  6 חד', 185 מ"ר, 130 מ"ר מרפסות, 

נוף מטריף, פוטנציאל אדיר
 חובה לראות !!
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שונות  בהזדמנויות  בתנ"ך  ומופיעה  חוזרת  שמונה  הספרה 
בחובה,  טומנת  שהיא  מיוחדת  משמעות  לגבי  תהיות  שמעלות 
לכוהן הגדול היו שמונה בגדי כהונה, שלמה המלך סיים לבנות 
בחודש  חג  קבע  המלך  ירבעם  השמיני,  בחודש  המקדש  את 
שמינית  השמיטה;  לאחר  השנה  היא  השמיני, השנה השמינית 
אחד  הוא  המשיח  מיתרים,  שמונה  בעל  עתיק  נגינה  כלי  הוא 
ברית מילה  לערוך  אותנו  מצווה  והתורה  אדם,  נסיכי  משמונה 

דווקא ביום השמיני.

בנוסף הספרה שמונה מופיעה גם בהקשר של חג החנוכה: ביום 
כלות משה להקים את המשכן... ויקריבו נשיאי ישראל... ]פרשת 
נשא, במדבר ז' א-ב[ היה ראש חודש ניסן, יום חנוכת המשכן  
אהרון הכהן הצטער על כך שלא השתתף בחנוכת המשכן עם 
הנשיאים  לפי רש"י, מיד ניחם אותו הקב"ה: "חייך, שלך גדולה 
משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות." הרמב"ן שבדבריו של 
הקב"ה יש רמז להדלקת המנורה במקדש ובהמשך הדלקת נרות 
את  ניחם  הקב"ה  מדוע  שואל:  הרמב"ן  דורות.  לדורי  החנוכה 
אהרון דווקא בהדלקת נרות המנורה ולא בעבודה אחרת, ועונה 
כי כאן ניתנת לאהרון הבטחה נצחית, שגם בעתיד לבוא, כאשר 
ימשיכו להדליק את נרות  ייחרב, אהרון וצאצאיו  בית המקדש 
ובנוסף  הכהן,  אהרון  מצאצאי  היו  שהרי החשמונאים  החנוכה, 
זכה אהרון בברכת כוהנים הנצחית )עד עצם היום הזה(  "אמר לו 
הקב"ה למשה: לך אמור לאהרון: אל תירא! לגדולה מזאת אתה 
מתוקן ]מיועד[ הקורבנות - כל זמן שבית המקדש קיים - הם 
נוהגים, אבל בנרות ]נרות חנוכה[ - קיימים לעולם וכל הברכות 
שנתתי לך לברך את בני ישראל ]ברכת כוהנים[" )במדרש רבה, 

ט"ו[ 

מיוחד  כוח  יש  ה"שמיני"  למספר  כי  להסיק  ניתן  האמור  מכל 
הבורא  בין  הדוק  וקשר  קדושה  של  רבדים  בתוכו  אוצר  והוא 

למאמיניו   

נר שמיני של חנוכה

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציור לחנוכה/ חנוכיית זהב/
ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(

חנוכייה על אדן חלון

של עם רודף שלום

כתר הילה לראשה

למרחקים תפיץ קדושה.

עשויה זהב טהור

באורה מניסה השחור

שמונה ימים דולקת

אמונה וגבורה מסמלת.

חנוכיית זהב / אהובה קליין
בלבה נוצרת רזים

מלחמות, ניצחונות, נסים

מעטים נגד רבים

ישועות בידי אלוקים.

אהובה קלייןמחכמת המקורות

במקרא הספרה שמונה מתאפיינת בשלמות 
ובכוח שמעל הטבע ובדרך כלל מייצגת נס, גם 

חג החנוכה נחגג במשך שמונה ימים, אהובה 
קליין מחפשת את משמעויות נוספות  במקרא

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

sz
אפעל 3, (ק. אריה) פתח תקוה

תאונות דרכים
טל': 03-9229252

 שחר זמלר ושות'
משרד עורכי דין וגישור
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הנכם מוזמנים 

מסיבת חנוכה

פנינה בלזר:   052-4669002 לפרטים: 
צדוק בן משה: 050-5332540
חבר מועצה ויושב ראש ועד כפר גנים

שירים ריקודים והדלקת נר ראשון

האירוע יתקיים במוצ"ש 24.12.16 | בשעה 20:00
ב"פאצ'ה קלאב" -רחוב אבשלום גיסין 61 פ"ת

דיג'י קובי מור
מוזיקה ישראלית וריקודים

המחיר הינו 55 ₪ לאדם | רצוי להזמין כרטיס מראש דרך פנינה

זמרת לימור פרי 
שירי שנות ה-80

שתייה קלה חופשי
מבחר סלטים
ארוחה בשרית

מקומות בודדיםנשארו מספר

: ת י נ כ בתו

מסיבה לגילאי 55 פלוס"בואו חושך לגרש"

מסיבת חנוכה

050-5332540 צדוק בן משה 

מוזיקה, ריקודים והדלקת נר שמיני

 בפאצ'ה קלאב -רחוב אבשלום גיסין 61 פ"ת   
האירוע יתקיים במוצ"ש 31.12.16 • בשעה 20:00 מתי?   

איפה?
מה בתוכנית?   

עלות הכניסה 100 ש"ח לזוג
www.kfa rgan im.co. i l חובה רישום מוקדם באתר כפר גנים 

הכניסה מזכה
במשקה אחד

חינם
(ציסר או בירה)

נשנושים
כיד

המלך

די ג'יי, ריקודים, מוזיקה טובה ולקינוח חפלה עם קלידן לתוך הלילה.

ריפהמסיבת חנוכה מט ריפהמסיבת חנוכה מט
בואו לחגוג

שתיה
קלה

חופשי
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טל לביא

גשם גשם בוא

סטייל והעיר הגדולה 

החורף השנה איחר להגיע אבל אין ספק שדצמבר הוא החודש הקלאסי לנער את האבק 
מהמעילים )וגם כמובן הזדמנות מעולה להתחדש במעיל שיקי וטרנדי שיקפיץ כל הופעה( 

אז אילו מעילים יחממו אותנו בימים הקרים של חורף 2017 ?

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

השכפ"ץ
הוא בעצם מעיל ללא שרוולים 

מה שהופך אותו למאוד 
מתאים ואהוב בישראל 
הוא מספק הגנה מפני 
הקור והגשם אך אינו 

מסורבל ובחורף הזה הוא 
מגיע במגוון צבעים ובשילוב 

של כובע מעותר פרווה  אהוב 
בעיקר על נערות ומתאים עם 

גינס 

מעיל דמוי פרווה 
אופציה זו מתאימה לנועזות 
שביננו שכן מעילים אלו הם 

בעלי נוכחות , הם "גונבים" את 
ההופעה יש להם נפח ובדרך 

כלל באים בדוגמאות בדים 
שלא ניתן 
להתעלם 

מהם  

מעיל בומבר
מעיל בומבר הוא מעיל  קצר ואטום שהטייסים הגרמנים 

נהגו להשתמש בו במלחמת העולם הראשונה  מדובר במעיל 
באורך המותן הנסגר ברוכסן קדמי, ללא צאוורון הוא מרפרף 
אל מעילי המכללות האמריקאיות  הוא מגיע במגוון סגנונות, 

צבעים בדרך כלל מבד מבריק  
החידוש העונה במעילים אלו )שכן מעיל הבומבר מלווה 

אותנו עוד מהחורף 
הקודם( הוא במגוון 
הבדים והטקסטרות 
והצבעים המיוחדים, 

כמו גם שילוב של 
רקמות ודוגמאות כל 

גבי הבד, שהופכים 
אותו לפריט סופר 
שיקי שמקפיץ כל 

הופעה גם היומיומית 
ביותר 

מעיל אופנוענים 
ו/או  שהתקציב  למי  או  עור   מעילי 
מעילים  לה,  מאפשרים  אינם  המצפון 
מעילי  את  שמזכיר  בלוק  עור  דמויי 
המעיל  ה-60   שנות  של  האופנוענים 
בשילוב של רוכסנים בולטים  ושילוב של 
קישוטי ניטים על המעיל, גם פה מה שמייחד 
העזה  הצבעוניות  הוא  הקרוב  החורף  את 
רואים  היינו  פעם  אם  זו  בגזרה  ששולטת 
היופי  היום  קלאסי  בשחור  אלו  מעילים 
והשיק הוא בשילוב של הלוק המחוספס של 

המעיל אך בצבעוניות מפתיעה   
נהדר  הולך  זה  מעיל  פה  וגם 

ומתאים  הופעה  כל  עם 
לחורף הישראלי שכן הוא קטן קומפקטי ואינו 

מסורבל, יחד עם זאת מחמם 

מעיל הטראנץ
מעיל הטראנץ הינו מעיל קלאסי עם שיק אירופאי המזוהה יותר 
ושימש   1888 בשנת  עוד  מקורו  ברברי  האופנה  בית  עם  מכל 
במקור את הצבא הבריטי מאז עבר הרבה גלגולים 

מלתחת  בכל  קלאסי  לפריט  נחשב  והיום 
חורף  אין ספק שהוא לגמרי מתאים לחורף 
הישראלי הוא קליל, לא מחממם מידי יחד 
ובעיקר  והגשם  זאת מגן מפני הרוח  עם 
ללוק  מתאים  הוא  הופעה,  כל  משדרג 
אלגנטי וקלאסי עם שמלה ונעלי עקב 
יומיומי  ללוק  שיק  מוסיף  לגמרי  אך 

של גינס וסניקרס   
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צילום חתונות
צילום בר/בת מצווה
צילום וידאו מקצועי

צילום מגנטים לאירועים
אלבומים דיגיטליים
בוק לבר/בת מצוה

הפקת אירועים בכותל
המרת קלטות לכל הפורמטים

צילום אירועים מקצועי

052-2433953
03-9099990

'amir ben haim'
חפשו אותי ב-

וניור" באוניברסיטת בר אילן  ג' "תחרות רובוקאפ 
מחפשת את הכוכב הבא

האם נבחרת של רובוטים תנצח את אלופת העולם בכדורגל לפי הכללים של FIFA בשנת 2050? 
הצטרפו לנבחרת התלמידים של אוניברסיטת בר אילן ואולי תהיו חלק מההיסטוריה

yoffice@biu.ac.il   03-5318207 :לפרטים נוספים

"רובוקאפ ג‘וניור", הינה תחרות רובוטיקה, המכוונת ללימוד מבוסס פרויקטים לתלמידים עד גיל 19, עם מיקוד על 
עשייה וסביבה תומכת שבאמצעותה התלמידים יכולים לגדול תוך הרחבת הידע שלהם. התחרות הינה חלק מתחרות 

רובוקאפ העולמית. 
תחרות הרובוקאפ נהגתה לראשונה ע"י קבוצת חוקרים יפנים ב-1993, ונערכה שם לראשונה בשנת 1997. מאז 

נערכת התחרות מידי שנה באתרים שונים ברחבי העולם. מטרת תחרות רובוקאפ היא קידום המחקר ב‘רובוטיקה‘ 
בעולם. באמצעות הצבת היעד המרכזי שעד שנת 2050, קבוצת כדורגל של רובוטים אוטונומיים תנצח את אלופת 

.FIFA העולם בכדורגל, לפי הכללים של
בכל שנה משתתפות עשרות מדינות בתחרות היוקרתית ביותר בעולם בתחום הרובוטים האוטונומיים לאוניברסיטאות 

ולתלמידי בתי ספר. בשנת 2009 נבחרת הרובוטים של אוניברסיטת בר- אילן, שהתמודדה בתחרות העולמית, עלתה 
בפעם הראשונה לשלב השני וסיימה בין 16 הטובות בעולם. בעקבות ההצלחה הגדולה החליטו באוניברסיטה להקים 
קבוצת תחרות אוניברסיטאית שתייצג את האוניברסיטה בתחרות שעתידה להתקיים בסוף 

מרץ 2017. קבוצת התחרות מיועדת לכיתות ה' ומעלה. הפעילות מתקיימת במסגרת היחידה 
לנוער שוחר מדע בפקולטה למדעים מדויקים פועלת למעלה מ-40 שנה באוניברסיטת בר- 
אילן. הגב' הדסה (שפיזמן) אוסטרוב, מנהלת היחידה של נוער שוחר מדע מספרת שמטרת 

היחידה "לטפח ולעודד עניין במדעים בקרב תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה.  הפעילות 
ביחידה מספקת אתגרים, היכרות עם חזית המדעים, העשרה והרחבת דעת לתלמידים 

המוכנים להשקיע  מזמנם הפנוי באמצעות חשיפתם לעוסקים במלאכת המחקר המדעי 
בסביבה אקדמית אוניברסיטאית".

הרובוטים של אוניברסיטת
בר אילן בתחרות רובוקאפ
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לבריאות!

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

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

23 מרפאות  ̂
19 בתי מרקחת   ̂
ללקוחות כללית

מרכז לבריאות הילד  ̂
מרכז לבריאות האישה  ̂
מרכז לרפואה יועצת   ̂

מכון פיזיותרפיה  ̂
2 מכוני רנטנן   ̂

מוקד בדיקות מעבדה ללא   ̂
צורך בקביעת תור 

5 בתי חולים: שניידר   ̂
לילדים, השרון, בילינסון ועוד 

3 מרפאות שיניים כללית   ̂
סמייל למבוגרים + מרפאה 

לילדים באם המושבות 
כללית רפואה משלימה   ̂

כללית אסטטיקה  ̂

לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

לבריאותכם לקוחות כללית בפתח תקוה, העמדנו        23 מרפאות, 3 מרכזים רפואיים ו-5 בתי חולים

ממש מת  חת לאף
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ממש מת  חת לאף
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אורית צמחמדור ספרות

"הכרתי את אהבת חיי בשוק הפשפשים"

נשוי  ג',  גנים  כפר  בשכונת  מתגורר   ,)41( נגלר  עמית  הסופר 
לאורית ואב לחשן )בת 5 16(, לביא )10(, יאר )בן 6( ובארי )3(, 
פרסם עד כה חמישה ספרים  מתוכם שלושה ספרי ילדים: "לאן 
נעלמו החלומות של החיות?", "פעם אבא פעמיים ילד", ו-"סבא 
אושר", קובץ סיפורים קצרים בשם "אל תשאיר בלגן" ולאחרונה 
את הרומן למבוגרים "שנית אלייך נאסף"  הוא בוגר תואר ראשון 
לימודי  בוגר  משפחה,  ולימודי  בחינוך  שני  תואר  בפסיכולוגיה, 
הספר  בבית  תסריטאות  לימודי  יסיים  הוא  והשנה  קופירייטינג 

לקולנוע ולטלוויזיה 'סם שפיגל' בירושלים 
אתה חולש על תחומי כתיבה רבים ומגוונים. מתי התחלת לכתוב?

"בצבא  בטירונות חשתי צורך לכתוב את מה שחוויתי  אני מניח 
שאם הייתי מוצא היום את מה שכתבתי אז, לא הייתי מזהה את 
הכתב ובטח שלא מבין מה כתבתי  אני כותב כמעט הכול: הייתי 
היום  ועד  מובילים  מכירות  וקידום  פרסום  במשרדי  קופירייטר 
מזמינים אותי לכתוב ולהביא מניסיוני המקצועי  אני כותב תוכן 
כולל  משפחתיים,  לאירועים  ומקאמות  אינטרנט  לאתרי  שיווקי 
במשך  הבאים   לדורות  שורשים  ואלבומי  משפחתיים  סיפורים 
שש שנים אני חלק מצוות המדור הסאטירי "בריחת המוחות" של 
NRG  השאלה הכי שחוקה שאני נשאל היא האם אפשר להתפרנס 
את  יודע  כבר  ששואל  שמי  הוא  שמצחיק  מה  ספרים   מכתיבת 
התשובה  למרות הכול אני שמח שאני מצליח להתפרנס מכתיבה "  
עד כה כתבת בעיקר לילדים, על אילו נושאים מעניין אותך לכתוב 

להם?
"ברוך השם יש לי ארבעה ילדים  כל אחד מהם היווה עבורי השראה 
לכתוב  הספרים שכתבתי נבעו מחוויות שחוויתי איתם ומשיחות 
שניהלנו  למשל חשן, הבת הגדולה, כשהייתה בת חמש היא שאלה 
אותי ערב אחד אם גם חיות חולמות חלומות  מכאן נבע הרעיון 
לספר הילדים הראשון "לאן נעלמו החלומות של החיות?", שמספר 
על קבלת השני והשונה ואף נלמד במספר מכללות לחינוך  באחד 

מימי שישי בערב, כשהלכתי לבית הכנסת עם בני יאר, ראינו סבא 
מבוגר הולך בנחת  יאר החליט שקוראים לו סבא אושר, כי הוא 

נראה לו שמח  מכאן נבע הרעיון לספר "סבא אושר "
עד כמה הילדות שלך נוכחת בספריך? 

למשל,  כילד   עליהם  שחלמתי  בדברים  בעיקר  שנוכחת   "בטח 
אחרי שהספרים יצאו לאור גיליתי שבכל ספר ילדים שלי יש איור 
של בית על העץ  זה היה החלום שלי כילד ואני מניח שזהו חלום 
של ילדים רבים   גם הילדות של הילדים שלי נוכחת  בספר "פעם 
אבא, פעמיים ילד" שילבתי שיחה שקיימתי עם בני לביא, שקרוי 
על שם אבא שלי ז"ל  כשלביא היה בן ארבע הוא שאל אותי איפה 
סבא משה ואמרתי לו שהוא נפטר והוא עכשיו בגן עדן  הוא הביט 

בי ואמר: "הבנתי אבא, אני בגן ירדנה וסבא משה בגן עדן " 
אתה פוגש הרבה ילדים במפגשי שעת סיפור שאתה מקיים. איך 

אתה מייצר עניין?
"כבר הרבה שנים שאני נפגש עם ילדים בכל מיני מסגרות של 
שעת סיפור או טקס פתיחת ספרייה  לרוב זה בגני טרום-חובה 
וחובה ובבתי ספר יסודיים  ילדים זה דבר מרתק  במפגשים איתם 
אני תמיד מגלה כמה הם חכמים אבל עדיין עם תמימות  אני מספר 
להם עליי, על מקורות ההשראה שלי ועל עבודתי כסופר  ילדים 
מייצגים אמת ואם הם לא מרוצים ממשהו, הם מראים לך את זה 
מיד  לכן אני תמיד בא מוכן למפגשים ומכין בדיחות ופעילויות 

שיצחיקו וירתקו אותם "
אחרי העיסוק בילדים וקובץ סיפורים קצרים, עברת לז'אנר אחר 
לגמרי, רומן מתח למבוגרים. איך הגעת לעלילה של "שנית אלייך 

נאסף"? 
"רציתי לכתוב רומן למבוגרים  הרבה זמן הסתובבתי עם המחשבה 
מה היה קורה לו הדברים שלרובנו מובנים מאליהם כמו האהבה 
בחרתי  היסוד   עד  מתערערים  היו  שלנו,  ולילדים  הזוג  לבת 
במסגרת העלילה את חייהם של עובדי השגרירויות מחוץ לישראל  

כך נפתח ספרו החדש של הסופר עמית נגלר, "שנית אלייך נאסף", רומן 
למבוגרים. "מה היית עושה לו גילית שכלל לא הכרת את מי שחשבת 

לאהבת חייך?" ללא ספק, שאלה מאתגרת. נגלר, נשוי ואב ל-4, תושב כפר 
גנים ג', עומד באתגר. הוא מגולל בספרו סיפור אהבה מקומי ופשוט שעלילתו 
מסתבכת וסימני השאלה העולים בו יוצאים מגבולות הארץ ומגבולות הצפוי. 

ראיון עם בעל דמיון פורה
הסופר

עמית נגלר
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והתרבות  הישראלית  המנטאליות  בין  השילוב  אותי  עניין  תמיד 
של המדינה שבה משרתים  רציתי להעמיד את הגיבור שלי עם 
אתגר לא פשוט  עבדתי קשה מאד  לקח לי זמן לבנות את העלילה 
מקום  בכל  לקרות  יכול  היה  לא  הסיפור  הדמויות   את  ולהכיר 
בעולם  ידעתי שאני חייב עורכת ספרותית מעולה, שתהיה אישה 
אורנה  הסופרת  מוספים   ערכים  לספר  תביא  לחכמתה  שבנוסף 
לנדאו היא בדיוק כזאת ולכן שמחתי לעבוד איתה ללמוד ממנה 

הרבה "
בתחילת הכתיבה כבר ידעת מה יקרה בסוף?

"בדרך כלל אני יודע מה יקרה בסוף אבל משאיר לעצמי לבחור את 
המהלכים האחרונים בדרך אליו  זה שומר אצלי את המתח בכתיבה 

ופותח אפשרויות נוספות להפתיע את הקוראים "
אילו תגובות אתה מקבל מהקוראים? מהמשפחה?

גם  שלך   הספר  את  כשמחבקים  גדול  כיף  נהדרות   "תגובות 
בעיתונות הספר התקבל בצורה מכובדת ומפתיעה  רוב הקוראים 
אמרו לי שהספר קולח, מהנה ומסקרן ושהם סיימו אותו בבת אחת  
לגבי המשפחה, אשתי, אורית, היא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים 
והיא מבקרת הספרות שלי  היא קשה איתי וביקורתית, אבל אני 
יודע שאם עברתי את הביקורת שלה, עליתי על שביל הזהב  בספר 
החדש "שנית אלייך נאסף" הקשבתי להערות שלה וזכיתי  יש לה 
אותי  עודדו  תמיד  שלי  ההורים  הספר   של  בהצלחה  נכבד  חלק 
לעשות את מה שאני אוהב  הם היו אנשי חינוך  אבי נפטר לפני 15 
שנה ואימא שלי, יעל )תבדל"א( תמיד עודדה אותי ללכת עם הלב 
ולעשות את מה שאני הכי אוהב  ממנה לקחתי את הרצון ללמוד 
ולהשקיע  גם הילדים שלי מאד גאים בי שהקדשתי לכל אחד מהם 

ספר  עכשיו נשאר לי לכתוב ספר ילדים גם לבן הקטן בארי " 
אילו ספרים נמצא במדף הספרים שלך?

אני אוהב לקרוא כמעט הכול ובמקביל  לכן לוקח לי הרבה זמן 
לסיים לקרוא ספר  

אני אוהב ספרי מתח, רומנים וספרים שמשולבים בהם אירועים 
היסטוריים מלפני קום המדינה  

הרבה סופרים כותבים בלילה, הדימוי הרומנטי זה לאור עששית או 
נר, מתי אתה כותב?

אני כותב כל יום  אחרי שאני מפזר את הילדים לגן ולבית הספר, 
אני מתיישב מול המחשב ומתחיל לכתוב  אני לא מאמין במוזה 
יומיומי  מאמץ  שמצריך  תהליך  היא  כתיבה  קשה   בעבודה  אלא 
כדי להגיע לרמת כתיבה גבוהה, כמו לשמור על כושר גופני, מי 
שמתאמן קבוע רואה תוצאות  אישית אני כותב בבית, אני חייב 
שקט  כשאני כותב דיאלוגים אני מדבר עם עצמי בקול  זה מביך 

לדבר עם עצמך בבית קפה      

יש ספר חדש באופק?
השנה אני מסיים את בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה "סם שפיגל" 
בירושלים  אני לומד שם במגמת תסריטאות וכותב שם תסריטים  
אני  במקביל  היום    עד  שהכרתי  מה  מכל  לגמרי  אחר  עולם  זה 
באמצע כתיבת ספר חדש למבוגרים שיהיה מוכן בשנה הבאה  זה 
יהיה ספר אישי מאד ומעבר לכך אני לא יכול לפרט  אני מקווה 

שהוא יתקבל באהבה כמו הספר האחרון 

כשלוש  לאחר  מולדת  לחופשת  מגיע  יפתח 
שנים שבהן כיהן כסגן שגריר ישראל בקוסטה 
רואה את  הוא  יפו  ריקה  בשיטוטיו בסמטאות 
אלה ומתאהב בה מיד  תוך זמן קצר הם נישאים 
בדרכם  מזוודות  לשתי  חייהם  את  ודוחסים 
הגעתם,  לאחר  שבועיים  בבולגריה   לשליחות 
אלה מגלה שהיא בהריון  הם חיים חיי הנישואים 
מאתגרים, כשיפתח הולך לעבודה ואלה נשארת 
לבדה בבית, הפער ביניהם גדל  ערב חזרתם לארץ, אלה מוצאת 
יפתח חוזר לארץ עם  את מותה בנסיבות מסתוריות  שבור לב, 
בנם בן השנתיים ומתחיל בחיים חדשים במושב  שם הוא מתאהב 
בנו  אך האהבה החדשה מביאה עמה  בגן של  העובדת  באמילי, 
גילויים מרעישים שמערערים את כל מה שחשב שהוא יודע קודם 
על אשתו ועל בנו  עתה עליו למצוא בעצמו כוחות להתמודד עם 

הטלטלה שמאיימת על כל עולמו  
052-8979799 | להזמנות:  55 ₪ בלבד!  מחיר מבצע: 

3 ספרי ילדים של הסופר עמית נגלר + הקדשה + משלוח 
ב-80 ₪ בלבד!

להזמנות: 052-8979799 עמית נגלר
*התשלום במזומן עם קבלת הספרים *ללא כפל מבצעים *ט.ל.ח
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דוא"ל: hagitkod@gmail.com  נייד: 052-4376365 • פקס 153-35501345
  www.kod-ins.co.il   :אתר

KOD
ביטוח

55%

משכנתא!ביטוח

הנחה

עד

יושרה, זמינות, מקצועיות
ונסיון רב

חגית קוריאנסקי דמתי
סוכנת ביטוח פנסיוני

חיים • בריאות • פיננסים



עיתון כפר גנים  גיליון 82  דצמבר 2016 40

מור
ש

גזור ו

מור
ש

גזור ו

נרות חנוכה מביצים

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

יצירה                                                                 

1. שיברו של קליפת הביצה בקודקודה ורוקונו את תכולתה  שטפו היטב והניחו לייבוש 
2. הניחו את הביצה הריקה על בסיס יציב של נייר אלומיניום כאשר הפתח למעלה 

3. המיסו פתיתי שעווה בסיר קטן בזהירות רבה    הם נמסים מהר! זהירות על הידיים!
4. כבו את האש הוסיפו חתיכות צבע פנדה )צבע אחד  לא כדאי לערבב צבעים( 

5. לאחר שהשעווה נמסה וצבועה, שיפכו את השעווה המוכנה לתוך הביצה באמצעות 
המשפך  לאחר המילוי נדנדו קלות את הביצה כדאי שבועות האויר יצאו במידת הצורך 

הוסיפו עוד שעווה 
6. הכניסו את הבדיל לביצה המלאה בשעווה ואת קצה הבדיל השאירו בחוץ באמצעות 
כלי שיחזיק אותו באויר עד שהשעווה תתקשה )ראו בתמונה- אני החזקתי את הקצה 

במספריים ואותם הנחתי על כוס( 
7. לאחר 12 שעות של ייבוש באויר קלפו את הביצה וגלו את צורת הנר שנוצרה 

8. בכדי שהביצה תעמוד יש את בסיסה ליישר עם סכין 
9. בסיום תהליך הייבוש נוצר שקע באזור הפתיל כדאי ליצור מראה מושלם של הביצה 

ניתן לאחר הייבוש למלא את השקע בשעווה מומסת צבועה באותו צבע ולייבש 

נקיון הכלים 
בסוף התהליך יש לנקות את הכלים מהשעווה, צריך לשפוך עליהם מים רותחים כמה 

פעמים עד ששאריות השעווה נעלמות 

החומרים: ⋅ ביצים ריקות )כמספר הנרות שרוצים להכין( ⋅ חבילת פתיתי שעווה )ניתן למצוא 
בחנויות יצירה ( ⋅ בדיל באורך 10 ס"מ )כמספר הביצים שרוצים להכין( ⋅ נייר אלומניום 

⋅ משפך ⋅ סיר קטן ⋅ צבעי פנדה 

חג 
שמח 

ומואר!

מי לא אוהב את חג החנוכה? סופגניות, לביבות, דמי חנוכה, 
ופסטיגלים. אבל החלק הכי חשוב בחנוכה הוא טקס הדלקת 

הנרות, שחוזר על עצמו מדי ערב. לכבוד טקס הדלקות הנרות, 
ורד פרייס מזמינה אתכם ליצור נרות צבעונים בצורת ביצים

ורד פרייס

1 2

3

5 6

4

פינת אימוץ

איזו יפה את, לילי! 
מאמץ   בית  מחפשת  המתוקה  ךיךי 
לאחר  מהרחוב  הוצלה  חודשיים,   בת 
שהייתה חולה ובזכנת חיים ממשית  כרגע 
להתכרבל  אוהבת  ידיותית,  מתאוששת, 
יכולה  סוף   בלי  ולגרגר  הידיים  בין 
להיות עם חתולים נוספים  תמסר עבור 
בר/ת  מי  ועיקור    לחיסונים  התחייבות 
המזל שיכניסו אותה אל ביתם ואל ליבם? 

המלכה האם שושה 
ויורשת העצר תינוקת...

פקנזיות מדהימות האמא בת 4 בערך 
מחפשות  חודשים   4 בת  והתינוקת 
בית ביחד!!!!אוהבות מתוקות מתות 
על חיי בית מחפשים אתכם משפחה 
כלבים  בגידול  נסיון  בעלת  חמה 
חדשה  התחלה  להן  לתת  וסבלנות 
ימסרו  תנאים  ללא  אהבה  מובטחת 

תמורת סל אימוץ

הייוש אני שון
מתוק  אמת,  חבר  מקל,  על  סוכריה 
אמיתי וחבר שרמנטי! אני בן חודשיים 
ורך ונעים כל כך, ואהיה בינוני בגודלי 
כבר  לי  בא  שרמנטי(  יותר  )ועוד 
מתקררים  הלילות  במיטה,  להתכרבל 

ואני כאן בכלוב     תעזרו לי? 

לפרטים נוספים אנא צרו קשר: אורנית 050-9344563 ׀ אסנת 050-9336052
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עבודות אלומיניום

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

050-8587777

תיקון תריסים חשמליים
מקלחונים

חלונות אלומיניום "קליל"

אלום א. שמי בע"מ

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

בהנהלת שאול שמי

בעלת ותק של מעל 40 שנה!
ע"י תופרת מקצועית

חיי	 זכאי 9, כפר גני	 ג', פ"ת
טובה: 050-6411968 | 03-6777278

תיקוני בגדיםתיקוני בגדים
גבוההברמהתיקוני	

מקבלת 
בביתה 
בכפ"ג

לכבוד החנוכה

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

זה ידוע שחנוכה הוא חג הפסטיגלים, אבל לא רק. בין שלל ההצגות 
יולי לביא מצאה גם פסטיבלים בחיק הטבע שיהפכו את החנוכה 

לחגיגה של ממש

פסטיבלים בחיק הטבע
יתקיים  "בחזרה לארץ החשמונאים" בפארק נאות קדומים 
מסע במנהרת הזמן אל מרד החשמונאים וקרבות המכבים, 
זית  שמן  הפקת  חידה,  כתב  בעזרת  מודיעין  באיסוף  אימון 

ויצירת נרות חומר, וביקור בתערוכה 

פסטיבל המכבים יתקיים ברחבי חבל בנימין במהלכו יתקיימו 
החנוכה  סיפורי  התרחשו  בהם  לאתרים  מודרכים  סיורים 
וקרבות המכבים, ברוח חג החנוכה וללא תשלום! )ניתן להצטרף 

עם רכבים פרטיים(   

הבננה  הפסטיבל,  ימי  כנרת במהלך  טעם  הבננה  פסטיבל 
תוביל שלל אירועים סביב הכנרת, הכוללים שוק איכרים 
פתוח, מסיבות וסדנאות, מנות גורמה מקוריות, סיורים מרתקים 

ועוד שלל ההפתעות  

מופעים, והצגות:
המופע  חווית  תקווה!  לפתח  הדינוזאורים מגיע  קרקס 
ועוצרות נשימה  המושקע כוללת בובות ענק ריאליסטיות 
של דינוזאורים בגובה3  מטרים, אקרובטים, אמני קרקס, וידאו 

ארט מרהיב, רקדנים ומוזיקה מכל העולם 

מציג  בחנוכה,  למסורת  פסטיבל שהפך  של  מותק  הופ! 
בשנתו התשיעית סיפור מחזמר מקורי עם שיריה היפים 
עליזה",  "מקהלה  בניהם:  הירש,  נורית  ישראל  פרס  כלת  של 
"רק בישראל", "הדרך אל  "אבניבי", "ושוב נצאה אל הדרך", 

הכפר" ועוד 

למסע  יוצאים  וצומי  ומולי  משימה מהאגדות- הדוד חיים 
ומהנה להצלת ממלכת האגדות מהגזרה של המלך  מיוחד 
שמחליט לבטל את האגדות, שלושת הכוכבים חוברים יחד כדי 

להחזיר את האגדות לילדים 

בוי  רוי  מיקי,  האהובים:  הילדים  כוכבי  האור,  גיבורי 
וקופיקו חוזרים עם הרפתקה חדשה, מפתיעה, מוסיקלית 

ובעיקר – מצחיקה!!! 

הקומדיגל, מופע סטנד אפ ומערכונים, המתאים לילדים 
הגדולים יותר,  בהנחייתו של שחר חסון, שיארח את כוכבי 

"הצחוקייה": דובדבני וקובץ', צמד "שיניים" ואמיר הורוביץ!

אגדות  הנרדמת"  "היפהפיה  להציג:  גאה  הישראלי  הבלט 
רקדני   30 בהשתתפות  ענק  בהפקת  לחיים  מתעוררות 
ו- 15 רקדנים צעירים  בתלבושות ססגוניות,  הבלט הישראלי 
תפאורה עשירה, תאורה מתחלפת, פאר והדר כמיטב המסורת 

הקלאסית  בתאריך 16 12 26 בפתח תקווה 
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רח' חיים עוזר 32, פ"ת
03-9312548

תוך 45 דקות בלבד!

והדפסים על קנבס פיתוח תמונות ענק 

ב"אולפני פוקס"

במחירי
מבצע!
במחירי
מבצע!

במקום 89 ₪

במקום 89 ₪

במקום 129 ₪

במקום 139 ₪

במקום 149 ₪

במקום 189 ₪

במקום 199 ₪

במקום 230 ₪

במקום 249 ₪

במקום 349 ₪

במקום 420 ₪

ועכשיו...
הדפס על קנבס

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

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

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

 50/40
60/40

 60/50
70/50
60/90

60/100

• צילומי אופנה ופרסום • מבחר גדול של מסגרות 

בלעדי

S t u d i o s fox @ w a l l a . c o m
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קמיל בלו שיבולת שועל - מוס 
רחצה לתינוק

רחצה  מוס  בלו  קמיל   - בלו  קמיל  בסדרת  חדש 
והגנה  לטיפול  שועל,  בשיבולת  המועשר  לתינוק, 

מיובש בעור גירויים ואדמומיות.
העשיר  דגן  הינו  שועל  שיבולת 
השפעה  ולו  וויטמינים  במינרלים 
הרגעה  ריכוך,  בטיפול,  גם  מיטיבה 
מכיל  הרחצה  מוס  העור.  על  והגנה 
נוסחה ייחודית בעלת מרקם קטיפתי, 
הנוסחה  נפלא.  ובניחוח  ומלטף  רך 
שיבולת  שמן  של  בשילוב  מועשרת 
קמומיל  תמצית  זית,  שמן  שועל, 

.B5 ופרו-ויטמין
מחיר 34.90 ש"ח

סדרת רטבי עגבניות פרפקטו 
חדשה

אסם משיקה סדרת ברטבים איכותיים, בעלי מרקם 
עשיר, הכוללות קוביות עגבניות, ירק ועשבי תיבול. 
רוטב  קלאסי,  עגבניות  רוטב  טעמים:   4 בסדרה 
פלפלים  ורוטב  לבולונז  רוטב  ובזיליקום,  עגבניות 
לשקשוקה. כחלק מהמהלך אסם הורידה גם את המחירים של 

רטבי הפסטה 
ומוצרי פסטה 

פרפקטו. 

   אפרופו מצופה שוקולד 
שילוב מפתיע וחדש של אפרופו, מצופה 

בשוקולד, המשלב בין מתוק ומלוח, במהדורה 
חדשה. שילוב המתוק-מלוח אהוב על הצרכנים 
הישראליים ושילובים קודמים 

כמו במבה במילוי נוגט 
ושטוחים עם שוקולד התקבלו 

בהצלחה. 
מחיר: כ-5 ש"ח

הסטארט אפ שלנו
ניר כרמלי הוא תלמיד בית ספר בכיתה ז', החולם לכבוש את העולם עם רעיון למוצר 

חדשני. הוא יוזם סטארט אפ יחד עם בני משפחתו וכמה חברים שמצטרפים 
להרפתקה. אנה בת כיתתו של ניר שותפה לרעיונות ומעורבת ביזמות ובין השניים 
נרקמת ידידות ואולי אהבה ראשונה. סיפורם נכתב בשפה עדכנית ומלאת הומור, 

מיטלטל בעליות ובמורדות בין הצלחה לכישלון וחושף בפני הקורא את עולם 
העסקים האתגרי.

ספר מקסים שמטרתו להרחיב את ההיכרות של בני הנוער ותעשיית ההיי-טק, חברות 
סטארט אפ, וחשיפה לאי הוודאות המאפיינים את עולם החדשנות והיזמות. ומעודד 

את הצעירים להצטרף לאתגר ולהיות שותפים בפריצת הדרך הטכנולוגית מובילה.
הסטארט אפ שלנו", מאת ד"ר דב רייכמן בהוצאת הספרים "אוריון". 

מחיר: 69 ₪
להשיג בכל חנויות הספרים, בחנות ההוצאה, בחנות המקוונת של ההוצאה: 

 www.orion-books.co.il
http://www.dovreichman-startup.com :או באתר המחבר

אטריבונים בייבי - מגבוני אף 
לתינוקות וילדים

במיוחד  המתאימים  ורכים,  אלרגניים  היפו  אף  מגבוני 
מנטה,  אקליפטוס,  שמני  מכילים  וילדים,  לתינוקות 
תמציות אלוורה וקמומיל ומועשרים בוויטמין E המזין את 

העור ושומר על לחות אפם של ילדים 
ותינוקות.

ואינם  דרמטולוגית  נבדקו  המגבונים 
מכילים אלכוהול וצבע.

 36 של  חבילות  שתי  במארז  מגיעים 
מגבונים רכים. 

מחיר: כ-15 ש"ח למארז 

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

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

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

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

לחות לפנים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 69.90 ש"ח 

(50 מ"ל)

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

קארין אהרון מחלקת גביעים ומדליות
לחמשת המוצרים החדשים והכי מוצלחים

מנצחת!חמישייה

קארין אהרוןצרכנות
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ערבי זמר
במתנ"ס 'עולמות'

יום חמישי , 29.12.16  21:00

ערב פתיחת עונת הזמר 

ממובילי מועדוני הזמר בארץ, חברו יחד למופע הסוחף

בשילוב לזר בואנו )המלווה המיתולוגי של אריס סאן( והבוזוקי
מופע דינמי, קצבי ומקפיץ של שירים עבריים שעשו עלייה מיוון והתאקלמו בזמר העברי, זאת לצד שירים 

ידועים ואהובים ביוונית, בשילוב קטעים וירוטואזיים
ניהול מוסיקלי וליווי: יוסי גרושקה - אקורדיון, קובי משעל - קלידים, ניסן רחמני - תופים

נגיעה יוונית
עת לדואט עם  אילן טל & אילנה כץ

מחיר 55 ₪

בשלוחה יפעלו החגים הבאים:

• פלדנקרייז
• תעמלות בריאותית

• פילאטיס
• יוגה

• זומבה ילדות
• מחול לגיל הרך 

• ג'ודו • התעמלות קרקע
• ספורט אתגרי

• בלט • ג'אז

• פילאטיס
• עיצוב וחיטוב

• זומבה 
• יוגה

• ג'ודו מבוגרים

ערבאחה"צבוקר

אנו 
במתנ"ס עולמות

  שמחים  לבשר לכם תושבי השכונה
  על פתיחת שלוחה חדשה בכפר גנים בתחילת דצמבר

שלוחת זמיר 
ברחוב אויערבך 3, כפר גנים, פ"ת

03-9233280 לפרטים והרשמה: 
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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

דרושים

איש  דרוש  עולמות  למתנ"ס 
אחזקה וניקיון במשרה מלאה 

יוסי וקס: 050-5606777
052-3873333 ,03-9233280

להכנסת  סייעת  דרושה 
למוסדות  ילדים  שלושה 
בשבוע  פעמיים  חינוך, 
משעה  החל  הבוקר   בשעות 

  06:45
לפרטים: 052-3675147 אביבית

דרוש נהג ג' ליששכר הובלות, 
העבודה במאמץ במשרה מלאה 
שכר  רכב  בעל  שישי,  כולל 

מצוין למתאימים 
יששכר: 050-7227784 

לשפיר הנדסה, למטה החברה 
דרוש/ה  תקווה,  בפתח 
למשרה  הנהלה  מזכיר/ת 
מיידית,  זמינות  מלאה  
ניסיון  חובה,  באופיס  ידע 

רלוונטי-יתרון
לפרטים: 03-9169578

ביטוח  פקיד/ת  דרוש/ה 
מלאה,  למשרה  אלמנטרי 
גדולה  ביטוח  לסוכנות 
תקווה    בפתח  אריה   בקריית 
שנתיים  של  ניסיון  דרוש 
ביטוח  בסוכנות  בעבודה 
לקוחות    מול  ובעבודה 
בתחום  קודם  ידע  נדרש 
לבעל/ת  יתרון  הרכב   ביטוח 
דירות  בביטוח  קודם   ידע 

לפרטים: 03-6207373

כללים  עובדים  דרושים 
אריה   בקריית  למאפייה 
לפני  לנערים  גם  מתאים 
עם  וחיילים  סטודנטים,  צבא, 
מעולים  תנאים  עבודה,  אישור 
למתאימים  גמישות   שעות 

לפרטים: 052-3399938

משרד  מנהל/ת  דרוש/ה 
בפתח- לחברה  משרה  ל3/4 

בהנהלת  ידע  דרוש  תקווה, 
 10 מעל  של  וניסיון  חשבונות 
ארוך  לטווח  משרה   שנים  

  03-9309311 לפקס  חיים  קורות 
navehiz@gmail.com :מייל

דרוש חשמלאי לחברה העוסקת 
בשירות לתעשייה תנאים ושכר 

טובים מאוד 
לפרטים צחי: 03-9030101 

מובילה  הייטק  לחברת 
נציגי  דרושים  תקווה,  בפתח 
ללקוחות  טכנית  תמיכה 
ובחו"ל   בארץ  החברה 
וטובה  נעימה  עבודה   סביבת 

גבוהה  ברמה  אנגלית  דרישות: 
וקריאה   כתיבה  לשיחה, 
נוספות! לשפות   יתרון 

בעולם  וידע  טכנית  גישה 
ורשתות  המחשבים 
ניסיון( חובה  )לא   התקשורת 
hr@ למייל:  חיים  קורות 
 netspark.com בציון שם משרה

לנשים  מיועדת  *המשרה 
וגברים כאחד 

דרושה  עוז  בנווה  פרטי  לגן 
ואחראית  מנוסה  מטפלת 

תנאים טובים 
לפרטים: 050-7231080

רכב  עם  מטפלת  דרושה 
לטיולים  מבוגר  אדם  להוציא 
וכו''(  קניון  )סרט,  בסביבה 
בשבוע   שעות   מספר 
לשעה   ש"ח   30 חובה     רכב 

לפרטים: 052-8545157

חיפוש עבודה

מבשלת: מעוניינת לבשל פעם 
בשבוע ביום ג' בבוקר או ביום 
עבור  אפשרי  הצהרים  אחר  ב' 
או  ילדים שחוזרים מבית ספר 
 למשפחה כולה )המלצות חמות( 

לפרטים: 052-6311155

לגיל  בחינוך  סטודנטית 
מסורה  אחראית,  הרך, 
לעבוד  מחפשת  וחרוצה 
ובעבודות  בילדים  בטיפול 
המלצות  יש  קלות    בית 

הדס   054-9417372 לפרטים: 
)עדיף בשעות הערב( 

אמא לשניים מעוניינת לעשות 
הערב  בשעות  בייביסיטר 
במהלך השבוע ובסופי השבוע  

אחראית מאוד  
לפרטים 054-2386474 לנה

מורים פרטיים

לתלמידי  פרטי  מורה  חייל, 
כיתות א-ט )60 ₪ לשיעור בן 

45 דק'( 
לפרטים: 0545940080 גיא

למשפטים  ב  שנה  סטודנטית 
ממושך  רקע  בעלת  אילן,  בבר 
בהוראה, פנויה לסייע לתלמידי 

יסודי עד תיכון  
לפרטים: 054-2449105 רביד

י"ב,  כיתה  תלמיד 
מעוניין  במתמטיקה,  מצטיין 
פרטיים  שיעורים  להעביר 
א'-י' לכיתות   במתמטיקה 

לפרטים: 054-4730605

במתמטיקה,  פרטיים  שיעורים 
מעמיקה,  הבנה  על  דגש  תוך 
יחודיות,  לימוד  שיטות 
תלמיד  לכל  המותאמות 
הגילאים  לכל  אישי  באופן 
יחידות   3,4,5 לבגרויות  והכנה 
בגרויות           ולמשפרי  לימוד 

לפרטים: 052-3420428 נופר

מוסמכת  למתמטיקה,  מורה 
שיעורים  נותנת  ומנוסה 
בחטיבות  לתלמידים 
נוחים   מחירים  ובתיכונים  
התלמיד  בבית   ניתן 

לפרטים: 050-4083850

מעביר  מחשבים  מהנדס 
באנגלית,  פרטיים  שיעורים 
אלקטרוניקה   חשבון, 

לפרטים: 054-9266458

לעזרה  וותיקה  עם  מורה 
א',  לכיתה  במוכנות 
וחשבון  הקריאה  שפור 
היסוד   מיומנויות   וכל 

לפרטים: 050-8683326

מהנדס אלקטרוניקה עם ניסיון 
נותן  תלמידים  בהדרכת  רב 
באנגלית  פרטיים  שיעורים 
כיתות  לתלמידי  ומתמטיקה, 
א-ח מחיר מבצע ל 10 שיעורים 

לפרטים: 052-4008692

ליסודי/חטיבה/ פרטית  מורה 
ופסיכומטרי  עליונה  חטיבה 
בעלת שני תארים עם הישגים 
בית,  לשיעורי  ותוצאות! 

מבחנים ובגרויות 
לפרטים: 050-7957172 טלי

מלמד  להנדסה  סטודנט 
במתמטיקה  פרטיים   שיעורים 

לפרטים: 052-6316995

מורים למוזיקה

ואורגן,  לפסנתר  מורה 
עירוני  קונסרבטוריון  בוגרת 
מומחית   החינוך,  משרד 
ניסיון,   שנות  עשרים   בעלת 
נגינה  שיעורי  מלמדת 
באופן  וילדים  לנשים 
מאד  עוזר  ויצירתי     חוויתי 
ועוד    קצב  ריכוז,   לפתרון 

אפשרות בבית התלמיד  מחירי 
לשיעור  ש"ח   95  הכרות  
עלית  054-7552688  לפרטים: 

שיווק ביצים טריות חתומות
ממושב אביבים עד לבית הלקוח

יקיר בכפר
יקיר בכפר

SMS ניתן לשלוח
להזמנות: 

ניתן להזמין כל יום עד 14:00 אחה"צ, יום שישי משלוחים עד 13:00

בהזמנת 2 תבניות 30 ביצים:
SMLXL

₪ 18₪ 25₪ 28₪ 32
גודל:

מחיר:

2 ₪ הנחה לכל תבנית1 ₪ הנחה לכל תבנית
בהזמנת 6 תבניות ביצים:בהזמנת 3 תבניות ביצים:

050-2801188

הובלה
בקרור

משלוח חינם
תוך 3 שעות!

הביצים שלנו
ללא סלמונלה

בס"ד

ביצי חופש 30 ביצים 35 ₪ חלב עיזים אורגני 1 ליטר 20 ₪

לחברת אייבי ריתוכי� 
המתמחה בריתוכי אלומיניו� נירו�טה פליז ועוד... 

שעות העבודה ה� בימי� א'-ה'
 בשעות 8:00-15:00

קרית אריה, פתח תקווה

דרושה פקידת משרד 
טלפו�:03-9226561 • נייד:052-6044971

איציק
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בהמשך לפרסומים מהחודשים הקודמים 

ולאור הסכנה הגדולה לעוברים והשבים 

ברחוב יטקובסקי ובעיקר לתלמידי בתי הספר 
בסביבה, פעל ועד השכונה למען סלילת מדרכה זמנית לאורך 
שני צדדי הרחוב. העבודות ברחוב טרם הושלמו והרחוב מוקף אתרי 

בנייה ולכן על אף המדרכות יש לשים לב בזמן ההליכה.

תמונת מצב

הבינלאומי  והיום  הבינלאומי  הפג  יום  ציון  לרגל 
להציג  בחרנו  מוגבלויות,  עם  אנשים  לזכויות 
בפניכם את שילת  שילת, תאומה זהה לטוהר ואחות 
קטנה לאוריה )שזכתה זה כשהייתה רק בת תשעה 
חודשים(  אובחנה כסובלת משיתוק מוחין כתוצאה 
מחוסר חמצן שחוותה במהלך לידתה  השנה עלתה 
לא   והיא  א'  לכיתה  שילת  של  התאומה  אחותה 
היא רואה את אחיותיה רצות, רוקדות ומשתוללות 
מתבוננת  היא  גלגלים   בכיסא  כלואה  כשהיא 
חיים  אלו  ורואה  כבמראה  הזהה  התאומה  באחותה 
יכלו להיות לה אילו רק    ואז היא עולה על ההסעה 
לבית החולים "אסף הרופא" לבית ספר שיאפשר לה 

טיפולים משקמים  
ומטופלת  מטופחת  אהובה,  נבונה,  ילדה  שילת 
וכעת  משפחתה   ידי  על  גבולות  חסרת  במסירות 
במלאות לה שבע סתווים, נפתח חלון ההזדמנויות 
לה  שיעזור  מורכב  נוירוכירורגי  ניתוח  לביצוע 
ללכת! לא ניתן יהיה לבצע את הניתוח בגיל מבוגר 

יותר  האמא הלביאה של שילת הצליחה לתאם את 
הניתוח בבית החולים במיזורי, ארה"ב  אך הניתוח 
יקר מאוד והוריה של שילת מתקשים לממנו  עמותת 
קו לחיים מסייעת בהתרמה לניתוח שיתקיים בחודש 
מרץ הקרוב  אנא פתחו את הלב והכיס כל תרומה 

קטנה כגדולה תתקבל בשמחה  

החלום של שילת ואחותה התאומה טוהר הוא לראות אותה הולכת בזכות עצמה. כעת 
החלום קרוב מתמיד, ניתוח נוירוכירורגי מהפכני בחו"ל יכול לאפשר לשילת לקפץ בשלוליות 

הגשם ככל הילדים

עוזרים לשילת ללכת

העולם העסקי מעמת ומאתגר כאחד, בסדנת "קפיצה לגובה" 
תלמדו להצליח בעסק ולהרוויח ממנו. תקבלו כלים יישומיים

להקפיץ את העסק שלכם לגבהים חדשים. 

אנחנו מאמינים בכם ובעסק שלכם, ואתם?

חפשו אותנו ב-

סדנת "קפיצה לגובה"סדנת "קפיצה לגובה"

5/1/2017 בין שעות 16:30 עד 21:00 
מרכז "החממה" מרק לברי 6, פתח תקווה

http://www.nirmako.com/highjump לרישום: 052-2549504 ניר אוhttp://www.nirmako.com/highjump לרישום: 052-2549504 ניר או

לתרומות עמותת קו לחיים:
< באמצעות כרטיס אשראי באתר עמותת קו לחיים 

< המחאה לפקודת 'קו לחיים עבור שילת קנפו'  לרחוב  
   גונן 15 פ"ת

< העברה בנקאית בנק הפועלים סניף 532 חשבון   
   505492 ע"ש קו לחיים עבור שילת קנפו

< תרומה טלפונית 03-9250505
ההעברה  אישור  את  להעביר  יש  תרומה  אישור  לקבלת 

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566
"מי ייתן ותזכו תמיד להיות בצד הנותן...."
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תוספות: אורז, תפו"א, פירה, ספגטי, תפו"א ברוזמרין, 
בטטה, כרוב מאודה, ירקות מוקפצים, גזר צימעס ועוד.  

בס�ד

ר כש
ן! 

וכ
 מ

כל
או

וה �מה יש לנו
  בתפריט?�

עוף בגריל

כשר בהשגחת הרבנות פ''ת | כל סוגי הבשר כשרים למהדרין | הירקות גוש קטיף ללא חשש חרקים
מול הכניסה לשוק, הברון הירש 8, פ"ת. 03-9317762

ועוד...ועוד...ועוד. בתאבון!
מתקבלות הזמנות לאירועים


