
מהלהקה הצבאית 
לסיבוב הופעות: 
ראם בקל
שר מהלב
לילך שגב ׀ עמ' 6

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

  www.kfarganim.co.il

| |
03-9317762 8

מתקבלות
הזמנות

לאירועים

בס"ד

כשר

גברי לוי| צילום: אמיר בן חיים

שירן רובינשטיין עמ' 18

שקיבל את אות 
"יקיר העיר פתח-תקווה" 

בראיון על עשרות שנים של
 יצירה ועשייה במחול ובכדורגל

אפריל 2017 גיליון מס'  86  - 

מבצעים מיוחדים לחג!

פרטים נוספים בעמ' 00...
050-2206106

לויגברי
בדרכו שלו

לרגל שבוע החינוך,
מדור חינוך מורחב 

עשיר בעשייה משמעותית
עמ' 8-16 , עמ' 34
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ינים תוכן עני

צדוק בן משה מו"ל: 

אורנית ארביב עורכת: 

עורכת משנה:   אורית צמח 

צדוק בן משה  חברי מערכת: 
שירן רובינשטיין    

                   אילת שדה
עו"ד עמרם נהרי יועץ משפטי: 

אמיר בן חיים צלם: 

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

סולן הדפסות הדפסה: 

גיליון דיגיטלי: שוקי הראל | אקטיב דיזיין

 050-5332540 לרכישת מודעות: 

דבר העורכת

 כתבות

שר מהלב            

לילך שגב                                     עמ' 6

רוקד על שני המגרשים           

שירן רובינשטיין                             עמ' 18

אירועי פורים 2017       

 שלום עטר                                    עמ' 22

המצוינים בבן גוריון     

אורנית ארביב                                עמ' 34

מדורים

4 עמ'  ומעדכן                            יו"רה 

מדור חינוך                             עמ' 16-8

26 עמ'  יצירה                                פינת 

28 עמ'  סטייל                          הום 

מחכמת המקורות                              עמ' 30

מדור ספרות                              עמ' 32

34 עמ'  זוגי                              טיפול 

בריאות לפני הכל                              עמ' 36

סטייל והעיר הגדולה                              עמ' 38

משהו כשר וטוב                              עמ' 40

40 עמ'  פיזיותרפיה                       

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,

סבא שלי היה קורא לזה "הזמנות"  אנשים היו "מזמינים" אצלו 
בדמיון  העולה  וכל  אופניים  אוכל,  משחקים,  הנעלה,  ביגוד, 
תרומה  לזה  קרא  לא  פעם  אף  הוא  להם   מארגן  היה  והוא 
והוא לא היה צריך יום מיוחד בשנה, הוא עשה זאת כל יום, 
כל השנה  הבית והחצר היו נראים כמו מחסנים של עמותה  
לסבא שלי לא הייתה ירושה להשאיר לי    אבל הוא השאיר 
אני  גם  והיום  אותי,  שמלווה  הזה  הרוחני  הקניין  את  אחריו 
חלק ממעגל כזה שמקבל "הזמנות" ומארגן למי שצריך    ואני 
גאה לראות יום יום כמה נתינה יש כאן בסביבה  השבוע חל 
לראות  היה  ניתן  בשכונה  מקום  ומכל  הטובים  המעשים  יום 
את עשיית הטוב החל מילדים קטנים ועד למבוגרים  הנערות 
בתיכון "בן גוריון" שתרמו את שערן לטובת פאות לחולי סרטן, 
ילדי בית ספר "דבורה עומר" הפיקו את "יריד האור" לתרומה 
לעמותת שמחה לילד, בני נוער מ"בן גוריון" שחגגו יומולדת 
70 לשומר בבית הספר, בבית הספר "אלימלך כנר" יצאו למרכז 
הקשישים "טיפולית" ופיזרו שימחה מכל עבר  סבא שלי קרא 
נתינה  זימן לעצמו  "הזמנות", הזמינו אותו להעניק, הוא  לזה 
וזכה לקבל חזרה הרבה אהבה וכבוד, הוא היה ה"דוד" של כולם  
את  לאמץ  אתכם  מזמינה  אני  טובים  מעשים  של  זה  בשבוע 
המונח שסבא שלי הטביע בנו בילדותנו, שנתן לעשייה זו הרבה 

כבוד ומשמעות  
שאנו  מה  תורמים,  שאנו  מה  זה  לחיינו  משמעות  שנותן  "מה 

נהפכים להיות, ולא מה שאנו מקבלים מכך" / אנתוני רובינס 

קריאה מהנה,
 אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com
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קבוצה קטנה בסביבה בטוחה, מוארת, מרווחת, מפתחת ונעימה
יחס אישי באווירה ביתית ורגועה בליווי מקצועי

גננת מוסמכת, צוות מקצועי, מיומן ואוהב
כישורי חיים וכישורים חברתיים בדגש על כל ילד וילדה

שילוב בין תנועה במהלך היום ותזונה בריאה
חוגי העשרה במהלך השבוע

חצר גדולה ומרווחת
חדר ג'מבורי מאובזר

 

לגילאי שנה עד שלוש

האביב 4 נווה עוז פתח תקווה 

יעל 050-8680220

של
הגן
של

יעל וערן

www.hagansheleran.co. i l

לרגל הפתיחה
הצעה מיוחדת 

לנרשמים עד סוף
 חודש אפריל

לגנים שלנו בת"א ובפ"ת ידע וניסיון רב שנים בתחום החינוך

ההרשמה
בעיצומה!

חדש בשכונה!
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מתנ"ס עולמות
אני כותב שורות אלו שעות ספורות לאחר ישיבת הנהלת מתנ"ס 
חבר  ההנהלה  מיו"ר  ההנהלה  חברי  נפרדנו  בה  ישיבה  עולמות  
ופורייה  נהדרת  הייתה  כהונתו  תקופה  פלדמר   משה  המועצה 
תושב  אברהם,  אורי  מחליפו,  מהנה   משותפת  בעשייה  עמוסה 
השכונה, נכנס בימים אלו לתפקיד ומביא עמו אנרגיות מדהימות, 

מי ייתן ומתנ"ס עולמות ימשיך להרקיע שחקים בעתיד הקרוב 
כידוע מתנ"ס עולמות בראשות דרורה קולסקי וצוות העובדים, 
מצליח בצורה יוצאת דופן ומהווה פנינת תרבות וחוגים לכל טווח 
הגילאים  אחת מהמטרות שעומדות במרכז העשייה של הנהלת 
שמציע  התרבות  לאירועי  צעירים  קהלים  קרוב  היא  המתנ"ס 
המתנ"ס  הנהלת הממתנ"ס תשמח לשמוע דעתכם ולקבל הצעות 
המתנ"ס  עתיד  בקרוב  ועוד   הופעות  תרבות,  אירועי  בנושא 

לערוך סקר בנושא העדפות תרבות בקרב צעירי השכונה 
הבערת חמץ בפסח

גם השנה יפוזרו חביות להבערת חמץ לשרות התושבים  השנה 
למקם  זיסוביץ  אריה  הפיקוח  מחלקת  ממנהל  למפרע  ביקשתי 
שלי  הפרסומים  את  שראו  תושבים  החול   בשטחי  החביות  את 
לא  השנה  ואכן  החביות  להנחת  אלטרנטיבות  הציעו  בפייסבוק 
יוצבו חביות על המדרכות  כולי תקווה שהתושבים לא יבעירו 

חמץ מחוץ לחביות 
גינות ציבוריות חדשות

לאחרונה השלימה החברה לפיתוח הקמת שלוש גינות ציבוריות 
וכן את השביל המעבר שבין יוסף נקר לפנחס חגין  עם השלמת 
דקורטיביים  פחים  וכן  והכוונה  אזהרה  שלטי  הוצבו  הפיתוח 
וספסלים  לשמחתנו העירייה הסכימה עם רצון הוועד והתושבים 
ולא הציבה 30 ספסלים, בכל גינה, כמו בתוכנית המקורית, אלא 
הציעו  אותו  המנחה,  כשהרעיון  ספסלים  של  מצומצם  מספר 
של  כמקור  מהספסלים  עתידים  סכסוכים  מניעת   - התושבים 
רעש  התושבים והוועד מוקירים תודה על העשייה ועל הגינות 
בגינת  העבודות  להתחלת  עיניים  ונושאים  שהותקנו  הנפלאות 
מתחם נקאש, התושבים באזור מאורגנים ויודעים היטב מה רצונם 

וכבר העבירו דעתם על תכנון הגינה 
ניקיון באזור

מכרז הניקיון החדש עדיין לא ברור אך מנגד החלו לעבוד בעיר 
מכונות שטיפה עם בזבוז מים גדול  העליתי את הנושא בישיבת 

המועצה: שאלתי על כמות המים ועל תשלום המים, אם המכרז 
מדבר על התייעלות לקופת העירייה )שנמצאת בגרעון של כ- 
של  המים  לחשבון  מתגלגלת  המים  על  ההוצאה   )₪ מליון   250
הייתה  העיר  שנים  שלוש  לפני  כסף   בהמון  ומדובר  התושבים 
נקיה יותר בזכות עובדי הניקיון החרוצים וללא בזבוז מים  בנוסף 
ניקיון הקבלן לא מצליח לעמוד  גם כיום מסתבר שללא עובדי 
במשימה ואט אט עולה כדי לשמור על הניקיון ההוצאה עולה, העיר 

במצב סביר אולם הבזבוז מחריד וחלקו נופל על כיס התושבים 
עבודות להנחת סיבים אופטיים

שיוזיל  אופטי  סיב  להנחת  עבודה  היתר  קיבלה  אורנג'  חברת 
עלויות צפייה וישדרג את מהירות האינטרנט  העבודות התבצעו 
ללא מפקח או השגחה וכך זה נראה, הפועלים חפרו בכל מקום, 
נוחות  ואי  סכנה  והיוו  השגחה  ללא  וציוד  מכונות  השאירו 
לתושבים  פעלתי מול חברת אורנג' בעוד דורון קורן פעל מול 
בלבד  אחת  לחברה  אישור  ניתן  מדוע  לדעת  דרשנו  העירייה, 
ללא תיאום עם חברות אחרות ומה יקרה כשחברות אחרות ירצו 
לחפור? האם כל חברה תעביר כבלים בזמן אחר במקום אחר? 

היכן הסדר התוכנית והשמירה על איכות חיי התושבים 
הכיכר הגדולה ברחוב העצמאות

הכיכר  את  מכיר  לא  מי 
שיש  מסתבר  הגדולה? 
מכירים   שלא  נהגים 
שלוש  פעמיים  לפחות 
על  שומע  אני  בשבוע 
תודה  בכיכר,  תאונה 
קשות  תאונות  לא  לאל 
כואבות  תאונות  אולם 
ומסוכנות  לא לכולם ברור איך צריך לנהוג בכיכר דו מסלולית 
כלי  המון  עוברים  בכיכר  אולם  לזה  להתייחס  שאפשר  וכמובן 
זכות הקדימה היא שלכם  אל  והחכמה להיזהר אפילו אם  רכב 
תהיו צודקים תהיו חכמים, סעו בזהירות ותמיד תמיד תנו זכות 

קדימה לאחר 

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

בדק בית
צדוק בן משה עושה סדר פסח ומעדכן בכל הנושאים הכי בוערים בשכונה: מחדשות 

מתנ"ס עולמות המתחדש לצעירים, גינות חדשות, ועד פחים לשריפת חמץ

שמרו על קשר
נתקלתם בבעיה בשכונה? פיתחו קריאה במוקד )גם באמצעות האפליקציה(, 
על מנת שתהיה מדידה כמותית אמתית של הבעיות שיש לטפל בהן 

בשכונה. במקביל שילחו אלי הודעת ווטסאפ או מייל 
ואפעל להשיב את הסדר על כנו.

kfarganim@gmail.com  :צדוק: 050-5332540 | מייל

תמונת מצב

שירלי גנון מוזס אמנית רב תחומית ממציאת השיטה 
"לדעת לצייר בשעה וחצי" ובעלת צהרון וסטודיו לאמנות 

בשכונה, יזמה, ויצרה בשיתוף פעולה עם ועד השכונה, פסל 
סביבתי מדשא סינטטי על חומת טיילת כפר גנים והוסיפה 

אלמנטים ירוקים לשכונתנו.
שירלי מאמינה "שאם אפשר לצייר את זה, אפשר ליצור את זה"
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המכבסההמכבסה
שירותי כביסה ללקוחות פרטיים, מוסדות, 

בתי עסק ומשרדים.
גיהוץ חולצות על קולב או בקיפול (מתאים לנסיעות).

ניקוי יבש.
ניקוי שטיחים ווילונות.

מכירת מבשמי בדים, עמילן וחומרי ניקוי להסרת כתמים.
איסוף ואספקה חינם עד לבית הלקוח או למשרד.

שעות פתיחה:
כל יום משעה 07.30-18.30 רצוף
ימי שישי וערבי חג 07.30-13.00

מבצע!מבצע!מבצע!מבצע!

רח' האתרוג 25, מתחם הולמס פלייס גבעת שמואל (צמוד לרחוב הסיבים)
03-6039009
'המכבסה'

כביסה
 + 

קפול
 +

בישום
6 ₪ 8 ₪ לק"ג

גיהוץ
חולצה / מכנס

בתלייה
1 + 10

חינם!מתנה!
ם  

ה
ני

בי
מ

ל 
זו

ה
 *

ניקוי כל
 סוגי 

השטיחים  

55 ₪ למ"ר

ניקוי יבש
פריט 
שלישי

* תוקף המבצעים עד ה- 30.4.17 * המכבסה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. 
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עדים  שאנו  מעשור  למעלה  כבר 
המוסיקה  בעולם  אמיתית  למהפכה 
מאז החלו לצוץ כאן תוכניות ריאליטי 
חדשות לבקרים ומרוב כוכבים ופליטי 
זוכרים  לא  כבר  אנחנו  שירה  תוכניות 
מי  יש  אז  בכה     ומי  זכה  מי  היה,  מי 
והצליח  מזלו  התמזל  דרכו,  שצלחה 
המוסיקה  בתעשיית  שורשים  להכות 
שלא  אלה  את  גם  ויש  הישראלית 
הצליחו להחזיק מעמד, נעלמו או פשוט 
הצליחה  האינסטנט  תרבות  נשכחו  
בן  שזינקו  כוכבים  כמה  לייצר  אמנם 
לילה, נחלו הצלחה מטאורית והפכו שם 

דבר אך בחיים כמו בחיים    אחרי כל עלייה חדה עלולה 
ומוכשרים  טובים  זמרים  מעט  ולא  חדה  ירידה  להגיע 
מצאו עצמם די מהר "מחוץ למשחק" וצנחו אל תהומות 

השכחה 

אך יש עדיין מי שמעדיף לעשות את זה אחרת  תכירו את ראם 
בקאל – עלם חמודות בן 21, תושב כפר גנים, כתבנו עליו כאן 
כחודשיים  והיום  מוזיקאלי  עתיד  לו  וחזינו   16 בן  רק  כשהיה 
לאחר שחרורו משרות בלהקה צבאית הוא מופיע ברחבי הארץ 
)לידור אלימלך( כשהוא מנגן על  לצד הגיטריסט הצמוד שלו 
פסנתר ושר חומרים מקוריים שכתב והלחין ולא שוקל אפילו 

לנסות את הפורמט המסחרי 

ובחרת  לכוכבות  המהיר  המסלול  על  שפסחת  זה  איך 
דווקא בדרך הקונבנציונאלית הישנה?

מעט  לא  גם  יש  אבל  טוב,  להם  עשה  שהפרסום  זמרים  "יש 
היום  שמצליח  ומי  הריאליטי  בתוכניות  הדרך  את  שאיבדו 
שזמר  תוכנית  כיום  שאין  חושב  אני  מחר   יצליח  בהכרח  לא 
יכול לשיר בה את כל השירים שלו ואני באופן אישי לא רוצה 
להתפרסם מקאברים  במקביל לכתיבה ולשירה אני מנסה לייצר 
שיתופי פעולה ושולח חומרים לאומנים אחרים  זו הדרך שלי 

להתקדם בעולם הזה   "

מאיזה גיל את עוסק במוסיקה? מתי הבנת שזה הכיוון 
שלך?

זמרים  עם  שניגן  בסיסט  אבא  עם  מוסיקלי  מבית  בא  "אני 
מוכרים כמו חיים משה ואביהו מדינה וגם האחים שלי מנגנים, 
פסנתר  על  לנגן  התחלתי   13 בגיל  מוסיקה   וחיים  מפיקים 
הזה  לעולם  להיכנס  היה טבעי  זה  אני שר  בשבילי   16 ומגיל 
ולהתקבל ללהקה צבאית היה עבורי חלום שהתגשם  בצבא יצא 
לי להופיע מול עשרות לוחמים והופעתי גם בחו"ל מול אלפי 

אנשים  זו חוויה מדהימה" 

מהו הסגנון המוסיקלי שלך? מאלו זמרים שאבת 
השראה?

עם  ישראלי  פופ  רוק  הוא  שלי  המוסיקלי  "הסגנון 
השפעות מעורבות של מזרח ומערב  
אתנית  מוסיקה  בבית  שמענו  כילד 
שמעתי  סול   ומוסיקת  תיכונית  וים 
ואהובה  וונדר  סטיבי  כמו  זמרים 
עוזרי אבל מאוד התחברתי גם למתי 
זה  טסה   ודודו  רייכל  עידן  כספי, 

הסגנון שלי, מאוד מגוון" 

הנושאים  מה  אותו  כששאלתי 
לי  חיכתה  בשיריו  לרוב  שמככבים 
הפתעה    ציפיתי לשמוע על בחורות, 
אהבות ולבטים קלאסיים שחווים בני 
אוהב  "אני  העשרים   בגילאי  דורו 
לכתוב על העצמה, שוויון ובעיקר על 
דברים שיכולים לחזק אחד את השני 
השירה  דרך  לאנשים  כוח  לתת  רוצה  אני  אנשים   בין  ולקרב 
שלי ולרגש אותם דרך סיפורים שלי ושל אנשים אחרים"  נראה 
בעוד  מדובר  ושלא  בקאל  של  לליבו  קרובים  אלה  שנושאים 
Teenager מצוי אלא בבחור עמוק, עדין ורגיש שמצליח לבטא 

את עולמו הפנימי במילים, בלחנים ובשירה 

לא  כי  מסתמן  וכבר  ברימון  ללמוד  עתיד  הוא  הבאה  בשנה 
יצטרך לעבור במסלול הארוך המקובל מאחר והוא מגיע לשם 
יוצר שכותב, מנגן ומלחין את השירים בעצמו וגם כמי  כזמר 
שעושה עיבודים מיוחדים לשירים  אבל עד שהלימודים יתחילו 
הוא נמצא כבר עמוק בסיבוב הופעות אקוסטי ברחבי הארץ, 
מה שמרגש אותו מאוד ושימו לב שלא תפספסו: ב – 5 באפריל 
תוכלו לשמוע אותו כאן בפתח תקווה בפאב תרל"ח  הכניסה 
הפרטים  בכל  להתעדכן  וניתן  חופשית  היא  שלו  להופעות 

באמצעות דף הפייסבוק שלו  

בימים אלה עובד בקאל על קליפ ראשון לשיר שכתב והלחין 
בשם "לילות בלי שינה" 

אז עכשיו כשאתה בפתח הקריירה העצמאית שלך, איפה 
נפגוש אותך בעוד כמה שנים? מה אפשר לאחל לך?

ולהופיע,  לכתוב  לשיר,  ממשיך  עצמי  את  רואה  לגמרי  "אני 
מקווה כמה שיותר    אני רוצה לגעת באנשים דרך השירה שלי 
והחומרים המקוריים  ולהגיע רחוק כמה שאפשר עם היצירות 
ולהמשיך  הנוכחי  ההופעות  להצליח עם סבב  לי  שלי  תאחלו 

לפרוץ לתודעת הקהל בדרכי שלי " 

בהצלחה ראם! בטוחה שעוד נשמע עליו לא מעט בעתיד הקרוב 

• לילך שגב

שרמהלב
הוא יליד פ"ת ועדיין מתגורר בשכונה. גדל בבית מוסיקלי וידע כל חייו 

שזה החלום שלו... לאחרונה השתחרר מלהקה צבאית וכבר החל 
בסיבוב הופעות אקוסטי כשהוא שר ומנגן על פסנתר. הוא כותב 

ומלחין את השירים שלו ובניגוד לפליטי תוכניות הריאליטי, מאמין 
דווקא בדרך הארוכה והטבעית להתפרסם ולהגיע רחוק. בשיריו 

הוא כותב לא מעט על שוויון, העצמה ומשתדל לחזק אנשים 
ולקרב לבבות. אז פלא שהוא משלנו? קבלו אותו - ראם בקאל!
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תיווך המושבה-המשרד המוביל
בלהה שמואלי-הסוכנת המובילה

במכירות בכפר גנים ג'

madlan.co.il לפי אתר מדלן
אפריל 2017, ממשיכים להוביל
את שוק הנדל“ן  בכפר גנים ג‘

עם עובדות לא מתווכחים!!

בקרן קיימת, 4 חד‘, ק“ג + מעלית, מסודרת

 בנקש 6 חד‘, י. מתבגר, מחסן וחניות

בחיים זכאי, דופלקס/פנטהאוז + 100 מ“ר מרפסות בדגניה                4 ו-5 חד‘ חדשות  

 בישראל עידוד, מיני פנטהאוס 6 חד'במשה נקאש 5 חד‘, ק“ד + מחסן צמוד בעמנואל זמיר, 4 חד‘, גדולה ומסודרת

  בישראל עידוד, 5 חד‘, ק“ה + יחידת מתבגרבליפשיץ, דופלקס פנטהאוס 6 חד‘ 

(SPACE)    

ושמח!כשרפסח
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מדור חינוך

הדיבייט הינה תחרות אינטלקטואלית באומנות הוויכוח באנגלית, 
לשכנע  בניסיון  מתכנסים  זה  מול  זה  המתמודדים  ספר  בתי 
נערכה  השנה  המנצח   הוא  המשכנע  מגוונים,  בנושאים  ולטעון 
 WSC  התחרות במכון וויצמן ברחובות והייתה לתחרות הדיבייט
 An הגדולה ביותר שנערכה אי-פעם בישראל  נושא התחרות היה
Unlikely World )"עולם לא-סביר"( והתמודדו בה כ-350 מתחרים 
מכלל בתי הספר היוקרתיים בארץ  התחרות כללה מקצים בנושא 
דיבייט: חיבור אקדמי, חידון אישי על יותר מ-400 נושאים בכל 
לאה  בהנהלת  'רשיש'  חטיבת  קבוצתי   וחידון  תחומי-הדעת, 
אוברקוביץ', שלחה את אחת הנבחרות הגדולות ביותר שמנתה 30 
תלמידים והגיעה להישגים מרשימים ביותר בקטגוריית הסניור 
והג'וניור  הנבחרת, בהדרכתה של יפה גלוסקא רכזת המחוננים 
וארבע  וזהב  כסף  מדליות  ב225  ביחד  זכתה  הנבחרת,  ומאמנת 

לתחרות  הנבחרת  הוזמנה  הגדולים,  הישגיהם  בזכות  גביעים! 
העולמית שתיערך באתונה בחודש יולי הקרוב 

הסייבר  אליפות  את  יוזם  החינוך  משרד  בה  השנייה  השנה  זו 
מספר  את  להגדיל  מטרה  מתוך  ב'-יב'  לתלמידי  הישראלית 
תדיר   המשתנה  הטכנולוגית  בסביבה  השולטים  התלמידים 
ומתנסים ביסודות  מכירים  תלמידים  יותר  התחרות  בעקבות 
התכנות  תלמידי יסודי וחטיבות ביניים בתכנות בסיסי, ותלמידי 
התיכון שיודעים כבר לתכנת, הונחו על ידי מדריכים )מנטורים( 
גבוהות    חשיבה  לרמות  יכולותיהם  לשכלל  כדי  מהתעשייה 
התחרות נמשכה כשלושה חודשים לפי שכבות גיל, יואל ניסנוב 
ואורי שטרוצר )י"ב( ונועם ניסנוב )י"א( מתיכון בן גוריון זכו 
חלק  לקחו  תלמידים   400,000 מבין  והמכובד  השלישי  במקום 

בדרגה הכי גבוהה בתחרות – התיכונים 
מה זו בעצם אולימפיאדת הסייבר? 

מכל  לתלמידים  המיועדת  ארצית  ברמה  תחרות  "זוהי  יואל: 
שכבות הגיל יסודי ועד תיכון  בתחרות עצמה היה עלינו לפתור 
אלגוריתם שהוא בעצם "בוט" )שחקן( המנצח משחק שנכתב ע"י 
מתכנתים חיצוניים ומדי שבוע הועלו חידושים ושינויים במשחק 
שלפיהם היינו צריכים לארגן את ה"בוט" שלנו ולשנותו בהתאם" 

מתי הבנתם שאתם מובילים?
נועם: "כבר במהלך התחרות היינו מדורגים בין עשרת הקבוצות 
הראשונות וזאת על סמך משחקי ההכנה והבנו שאנחנו נמצאים 
במצב טוב יחסית בתחרות אך עם זאת הבנו גם שהדירוג בשלבי 
ההכנה לגמר אינם נכונים לגמרי ותמיד היה החשש שתחכה לנו 
הפתעה בגמר וזה היה מוטיב תמידי להמשיך לעבוד על התחרות"  
איך ההרגשה לדעת שאתם ראש החץ של הטכנולוגיה הישראלית?

בשוק  הישראלי  בטופ  נמצאים  לדעת שאנחנו  נחמד  "זה  יואל: 
החם של העולם, אך מנגד מובן לנו שלמרות שקטפנו מקום גבוה 
להמשיך  ועלינו  בעתיד  דבר  לנו  מובטח  לא  בתיכון  בתחרות 

לעבוד קשה, ללמוד ולהשתפר 
מה לדעתכם התחרות תעשה לתלמידים צעירים בעתיד?

נועם: התחרות היא אחת היוזמות היותר מבורכות של מערכת 
שהדבר  נראה  יחסית,  קצרה  בתקופת  המון  בה  ולמדנו  החינוך 
החשוב יותר של התחרות הוא להראות שישנה גם למידה מהנה 
והתהליך של לראות פרוייקט שכתבנו בעצמנו מתפתח ומשתפר 
להשקיע  גבוהה  מוטיבציה  בנו  ויצר  מלהיב  דבר  הוא  הזמן  עם 

יותר ולרצות להצליח" 
ניתנה  שלילדים  "שמחתי  פנחס  המנטור  ליווה  הקבוצה  את 
וגם  מאתגר  שגם  מורכב  תוכנה  בפרויקט  להשתתף  הזדמנות 
בעולם  התעניינות  רף  לילדים  העלתה  הזו  התחרות  מלמד  
התוכנה  ברצוני להודות לתיכון בן-גוריון על שתמך בתלמידים 
הידע  ההתלהבות,  את  למצות  להם  ועזר  הדרך  כל  לאורך 
והפוטנציאל שבהם"  לינה שמידט המורה למחשבים: "אני חשה 
גאווה עצומה והערצה כלפי תלמידי המבריקים  התחרות הייתה 
קשה מאוד, במשך שבועות התלמידים התמודדו עם האתגרים 
הקשים של התחרות וכל זה במקביל ללימודים בבית הספר  הם 
יצירתיות  גבוהות,  קוגניטיביות  יכולות  רק  לא  להוכיח  נדרשו 
ורמה תכנותית גבוהה מאוד, אלא גם התמדה, נחישות, משמעת 
עצמית, עבודת צוות, עזרה הדדית  והם עמדו בכל זה והוכיחו 

שהם הטובים ביותר" 

על זה אין וויכוח -  
נבחרת הדיבייט של 

! ה פ ו ל "רשיש" א
נבחרת הדיבייט מחטיבת הביניים 'רשיש' זכתה 

בארבע גביעים ו- 225 מדליות זהב וכסף ! 
בתחרות ארצית במכון וייצמן ברחובות

אלופי הסייבר
תלמידי תיכון בן גוריון - יואל ניסנוב ואורי שטרוצר )י"ב( ונועם ניסנוב 

)י"א( זכו במקום השלישי באולימפיאדת הסייבר הישראלית 

• יפה גלוסקה

• צדוק בן משה

ההישגים הבולטים של נבחרת "רשיש": 
ראווה  לדיבייט  לבמה  לעלות  נבחר  בקר,  עידו  הנבחרת  חבר 

והביא הרבה כבוד לחטיבה  
שי לי אור, סער מרזל וגיתאי קצבמן זכו במקום הראשון בכתיבה 

הקבוצתית ובמקום השני בקבוצת הדיבייט הטובה ביותר  
שי לי אור זכתה במקום הראשן בכתיבה האישי  

בקטגוריות  האישי  בדיבייט  השני  במקום  זכתה  אל  בר  טופז 
הסניורס  

ליה בר סלע זכתה במקום השלישי בדיבייט האישי בקטגוריות 
הג'וניורס  
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מקצת הנכסים הבלעדיים בכפר גנים

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

דורית אוליבר
054-7300527

כפר גנים ב'

www.remaxpt.co.il

שי לייכטר 
054-2750750

כפר גנים

כפר גנים ג'

אילנית בניטה
054-8192007

כפר גנים ג'

בד. ראובן דירת 5 חד' 
מושקעת! עורפית ק"7

מעלית שבת וחניה     

בכפר גנים א' בדגל ראובן!
דירת גג 5 חד', 

מעלית וחניה    

עוצמהעוצמה

במגדלי ספייס! דירת 5 חד' 
ק"16! מושקעת! נוף עוצר 

נשימה, מחסן וחניה

בלעדי

דוד כדורי
054-7159440

בת גנים ונווה עוז

חניתה ילין 
 054-4723517

כפר גנים ב'

בעצמאות עורף! 
דירת 5 חד' ק"3

מושקעת! שקטה! מחסן 
ו-2 חניות    

בלעדי

ביוסף נקר
 דירת 5 חד', 2 מ. שמש 
סוכה! מחסן ענק ו-2 חניות

בלעדי

בנקאש 5 חד' ק" 7
מושקעת!! מ.שמש 20 
מ"ר! מחסן ו-2 חניות   

בנקאש פנטהאוז ענק 
ומושקע 268 מ"ר בנוי, 

100 מ"ר מ. שמש 

בלעדי

בלעדי בלעדי

מדלן בדק וקבע - רימקס עוצמה - המוביל בפתח תקווה
יותר נכסים, יותר קונים, מכירה יותר מוצלחת בשבילך!

זהבה שמי 
052-6309300

כפר גנים א'

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

לצעירים ומשקיעים   

בלעדי

בפלדמן דירת 3 חד' 
ק"3, משופצת 

אדריכלית, מ.שמש 
מעלית, חניה

בבן גוריון דירת 5 חד'
 ק"4, מחסן, 2 חניות

בעצמאות עורפית, 
דירת 6 חד', ק"2, שקטה, 
יח' מתבגר, מחסן וחניה

במסקין דירת 3 חד' 
ענקית, ק"4, 

חניה תת קרקעית

בלעדיבלעדיבלעדיבלעדי

בלעדיבלעדי

שרון כהן-לב 
054-4779422

כפר גנים ג'
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מדור חינוך

חג הפורים במעון יום "טיפולית" בפתח תקווה היה שמח מאוד  
במהלך מסיבת הפורים במעון, הפתיעו הורים ותלמידים מבית 
הספר "אלימלך כנר" את הקשישים והביאו עמם כ-100 משלוחי 
תה,  אריזות  עוגיות,  עוגות,  הכילו  המשלוחים  מכובדים   מנות 
לקשישים  וחולקו  טוב,  מכל  ועוד  המן  אזני  ריבה,  דבש,  קפה, 
)סיגליות(,  ה'1  מכיתה  תלמידים  ארזו  המשלוחים  את  באהבה  
צורפו  למשלוחים  המצרכים   נאספו  השבוע  שבמהלך  לאחר 

ברכות צבעוניות ומשמחות שהכינו תלמידי שכבת ב' 
בבוקר פורים הגיעו נציגי ועדת קשרי קהילה, שירה וקס-יונה, יוליה 
ליברמן ויניב דור, יחד עם קבוצת תלמידים, חילקו את המארזים 

הקשישים  ימים   ואריכות  שמחה  בריאות,  לקשישים  ואיחלו 
הודו להם, שמחו והתרגשו, וגם לאחר מכן ציינו כמה חשוב להם 
לשמור על קשר עם ילדים ונוער וכמה חדווה זה מכניס לחייהם 

ילדינו  את  לשתף  ונמשיך  לאחרים  לתת  נזכה  שתמיד  הלוואי 
בעשייה מבורכת זו!

התחפשו  יום  בכל  במיוחד   מהנה  פורימי  שבוע  זה  היה 
לבן  שחור  יום  משקפיים,  יום  מסוים:  נושא  פי  על  התלמידים 
ויום פיג'מות  יום מיוחד היה יום "תחפושת זה"ב": התלמידים 
התחפשו לתמרורים, מעברי חציה, רמזורים ומכוניות, הציגו את 

תחפושותיהם וזכו בפרס!
שיאו של שבוע פורים היה המשתה בחצר המלך אחשוורוש: את 
פני הבאים לבית הספר קיבל ארמון מלכותי, מלך ומלכה והמון 
נסיכים  ומלכות,  טרולים  הנתינים:  נכנסו  זה  אחר  בזה  שרים  

ונסיכות, שוטרים וגיבורי על וסוסוני חד קרן ועוד 
ועוד תחפושות יפות ומושקעות  חגיגה אמיתית!

תלמידי "אלימלך כנר"
משמחים קשישים בפורים

בחצר המלך אחשוורוש 
שב"אלימלך כנר"

• אורית צמח

• לאה משולם

תלמידי "אלימלך כנר" במעון יום "טיפולית"

פורים ב"אלימלך כנר"

רגע לפני שהפך בית הספר "אלימלך כנר" לחצר המלך אחשוורוש, הגיעו הורי ותלמידי בית 
הספר למעון היום "טיפולית" וחילקו לקשישים משלוחי מנות שנתרמו ונארזו ע"י התלמידים 
ביוזמת ועדת קשרי קהילה של הנהגת ההורים. ובחג הפורים עצמו זכו התלמידים לחגיגת 

פורים בבית ספר שאף אחד לא ישכח!

תמונת מצב

שוק פורים בבני עקיבא
אווירת חג פורים הורגשה היטב בסניף בני עקיבא כפר 

גנים, בזכות שבט אורות שאירגן שוק פורים עשיר וססגוני. 
האירוע המושקע נערך בסניף )הצמוד ל"עולמות"( שבוע 

לפני החג וכלל הפעלה ומתנפחים, ודוכנים הופעלו ע"י החניכים, 
החל מדוכני מזון, עמדות בלונים, איפור וקרקטורה, ועד מכירת 

משלוחי מנות ואביזרי פורים במחירים מצחיקים.
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 5 חד' ק.2 במייזנר,מרווחת, מוארת ומאווררת, 
4 כיווני אויר, ללא קירות משותפים,  יח' 

מתבגר/אירוח/עבודה ו- 2 חניות 

פנטהאוז אמיתי ברח' נקר, מפלס 
אחד ועליון יחיד בקומה, 180 מ"ר 

בנוי + מרפסת 200 מ"ר

למכירה

למכירה

4 חד' ק.4 בבנין בוטיק ברח' הפרדס
3 כ"א, מרווחת, מוארת ומאווררת

2 חניות מקורות ומחסן צמוד

למכירה

דורון קורן: 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

קבל               בעמלת המכירה!!!

משרד בוטיק לנדל"ן היחיד בכפר גנים ג'

6 חד' ק.3 במסקין כולל יח' מתבגר, 
משודרגת ומאובזרת כולל 2 חניות ומחסן  

6 חד' ק.1 בנריה ענקית 160 מ"ר להשכרה 
כולל 2 מרפסות, 2 חניות ומחסן 

5 חד' ק.3 בבן גוריון כולל 2 חניות 
ומחסן בבניה מקבלן איכותי 

מבחר נכסים מיד שניה ובפרויקטים חדשים ואיכותיים
ייעוץ אישי למוכרים, קונים וקבלנים

שיווק נכסים המתקדם והמקיף ביותר בענף לחשיפה מקסימלית לנכס שלך
ליווי אישי לאורך כל התהליך במקצועיות, אמינות ושקיפות

שרותים נלווים בהנחות מיוחדות ללקוחותינו: עורכי דין, מעצבי פנים,יועצי משכנתאות

רוצה למכור דירה?
לפני שמפרסמים מצלצלים לקבלת ייעוץ 
מקצועי ואישי ממומחה מקומי 

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

נמכרה! נמכרה!

דופלקס נדיר: 3 חד‘ למטה ו-3 
למעלה לנוחות מירבית, יח' 
מתבגר, 3 מרפסות, 2 חניות 
נפרדות ומחסן. כניסה 8.17

למכירה

מבחר דירות חדשות 
מבעלי קרקע 

במיקומים מבוקשים 
בכפר גנים ג'

לכל דירה 2 חניות ומחסן 
סיום מתוכנן: 5.2017

•  6 חד' ק.2 ,150 מ"ר 
   כולל יח' מתבגר

• ד. גן 4 חד'+ גינה 200 מ"ר

להשכרה

• 5 חד' ק.2 + מרפסת סוכה מלאה
• 4 חד' ק.4 + 2 מרפסות סוכה

• ד. גן 6 חד' + גינה 200 מ"ר
• 4 חד' ק.1 + מרפסת 24 מ"ר

למכירה

חגשמח
וכשר

לקוראי העיתון
חגשמח 

וכשר
לקוראי העיתון
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יוזמה משותפת הובלת שלושה  הינה  לנגן"   ליצור,  "לחקור, 
מורים מתחומים שונים: אלי חולי המורה למחשבים, ליאורה  
למוזיקה   המורה  חיימוביץ  ואביטל  לאומנות,  המורה  מאור 
במסגרת התכנית חקרו כלל תלמידיי בית הספר כליי נגינה 
בקבוצות  התבצע  החקר  שונות   ותרבויות  שונות  מתקופות 
טכנולוגיים  כלים  במגוון  שימוש  תוך  שיתופיות,  למידה 
ועיצבו  בנו  תכננו,  התלמידים  ה-21   המאה  של  ומיומנויות 
עליו  חקרו  אומנותי, אשר  ובסגנון  יצירתי  באופן  נגינה  כלי 
ולמדו את הטכניקה בשיעורי האומנות  לאחר מכן, בשיעורי 
המוזיקה, התחילו התלמידים לרכוש את המיומנות הנגינה על 
הכלים ולהתכונן לקונצרט המסכם  כל שכבה בנתה שני סוגים 
של כלים  התלמידים התחלקו לשלושה הרכבים גדולים לפי 
שכבות גיל, וכל אחד מההרכבים למד יחד בשיעורי המוזיקה 

יצירה מוזיקלית אחרת  
בחוויה  החינוך,  שבוע  פתיחת  ביום  חל  היוזמה  של  שיאה 
מוזיקלית מעניינת- קונצרט שכבתי ובית ספרי שניגן יצירות 
התלמידים  שבנו  שהכלים  אף   על  מערביים,  מלחינים  של 
שילוב  וברזיל    אמריקה  מדרום  תרבויות  בעיקר  מיצגים 

הסגנונות היה מיוחד מאוד   
שכבת ג' ניגנה חלקים מתוך האופרה "כרמן" מאת ג'  ביזה 
בהרכב כלי של קסילופון עץ, מטלופון, חליל פן ותוף ג'מבה 
בפרגמנט  התזמורת  של  תפקיד  ניגנה  ב'  שכבה  ומצלתיים  
י ס   מאת  והתזמורת  לפסנתר  מינור  בפה  קונצ'רטו  מתוך 
ושכבת  ג'מבה   תוף  קסטנייטה,  גווארו,  הכלי:  הרכב  באך  
א' השתלבה בנגינה על חליל ציפרים, תיבת הקשה, שליש 
סויטה בסי-מינור  "ו"בדינרי" מתוך  "מינואט  ומטלופון, עם 
י ס באך  בשיעורי המוזיקה הילדים למדו על  אודות  מאת 
מאפייני המלחינים  התלמידים  השקיעו בלמידה, והתכוננו 
הרגש  שלהם,  הלבבית  הנגינה  רבה   בהתלהבות  לקונצרט 
שיש להם כלפי המוזיקה, הפכו בוקר זה לחגיגה של צלילים, 

יופי ושיתופי פעולה ייחודיים ויוצאי דופן 

בשפת החשיבה והדעת התלמידים למדו על אתרים, היסטוריה 
ונופים  בשפת האומנויות – הכנו כרזות, בולים, ציירנו ושרנו 
דו- ספורט  יום  קיימנו   – והגוף  הלב  בשפת  ירושלים   שירי 

גילי לכלל תלמידי ביה"ס  כל התחנות היו ברוח ירושלים כגון 
בניית החומה במהירות, מציאת שמות ירושלים ועוד  

חנ"ג  מורת  שהכינה  דגלנות  במפגן  נחתם  החינוך  שבוע 
מחניודה"   "שוק  וטעימות  טעמים  ובשוק  שמה-הכהן  מיכל 
כל תלמיד בכל שכבות הגיל הביא מאכל מסורתי  המאכלים 
נערכו על שולחנות ארוכים בכל רחבי בית הספר והתלמידים 

טעמו משלל המאכלים שהכינו  
 – "קח-תן"  בשוק  ביטוי  לידי  בא  לקהילה  הנתינה  ערך 
התלמידים הביאו ספרים, 
ותכשיטים  משחקים 
להם,  נחוצים  שאינם 
או  והחליפו עם חבריהם 
לרווחת  מחפציהם  תרמו 

הקהילה 

כמדי שנה וכמיטב המסורת, גם השנה ציין בי"ס ביאליק את 
גנים   שבוע החינוך בפסטיבל האביב הקהילתי ברחבי קניון 
וקצביים  ססגוניים  במיצגים  והתקשט  חג  לבש  גנים  קניון 
שמשכו מבקרים רבים ואפשרו לכל אחד מהמבקרים לבחור 
ובני  מבקרים  גדש  הקניון  ללבו   הקרובים  המופעים  את 
משפחות, הורים, סבים וסבתות, אחים ואחיות, שבאו לצפות 
אומנות  מחול,  מגמות תאטרון,  ילדי  החווייתית של  בעשייה 

ואומנות הבישול  

"לחקור, ליצור ולנגן" 
קונצרט חגיגי של כלל תלמידי בית 

הספר "דבורה עומר" פתח את שבוע 
החינוך בבית ספר, התלמידים ניגנו על 

הכלים אותם בנו, לציון היוזמה הבית 
ספרית: "לחקור, ליצור לנגן"

"מעורב ירושלמי"
שבוע החינוך ב"אלימלך כנר" היה 

השנה בסגנון "מעורב ירושלמי". 
בהתאם לייחודיות הבית ספרית 

"לומדים שפות מגלים עולם" חקרנו, 
הכרנו, למדנו, חווינו ושרנו

פסטיבל האביב

• אביטל חיימוביץ' • לאה משולם

מדור חינוך

שבוע החינוך בשכונה
בי"ס 

"אלימלך 
כנר"

בי"ס
"דבורה 

עומר"

בי"ס 
"ביאליק"



www.kfarganim.co.il13עיתון כפר גנים  גיליון 86  אפריל 2017 

 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!

במסקין 6 חד' שהוסבה ל-5 חד'
יח' הורים מרווחת, 

מרפסת שמש 20 מ"ר, 
מטבח מושקע, שקטה במיוחד

למכירה

  

5 חד' ברח' יוסף נקר
קומה 6 + מחסן

+ 2 חניות

5 חד' בנקאש
+ מחסן + 2 חניות

5 חד' ביוסף נקר 
 130 מ', קומה 3, מפוארת, 

משודרגת,  יחידת הורים מושקעת 
מרפסת 20 מ"ר + מחסן

למכירה

הושכר

4 חד' ברח' העצמאות
במיקום מושלם, קומה 5, 

מחסן צמוד +חניה, מרפסת 
שמש 12 מ'

נמכר

בית פרטי בנווה עוז 
 ברח' הכורם, 7 חד', במיקום שקט, 

במחיר מפתיע 3,400,000 ₪
פינוי מיידי

למכירה

לכל לקוחותיי 
ושמח!פ�ח כשרולכל בית ישראל

לכל לקוחותיי 
ושמח!פ�ח כשרולכל בית ישראל

הושכר

4 חד' בויצמן פינת יטקובסקי
קומה 3, מחסן צמוד, 

מ. שמש סוכה משופצת
+ פינת עבודה + 2 חניות

למכירה
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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

*אין כפל מבצעים *המבצע בתוקף עד ה-30.4.17

מבצע בוטוקס לחג!
איזור שלישי

חינם!
על כל 2 אזורי בוטוקס

קבלי איזור אחד ללא עלות

ביב שמח
חג א

קוחותיי!
ביב שמח   לכל ל

חג א

קוחותיי!
   לכל ל
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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

על המוצר השני
מבית חוה זינגבוים

HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

*הזול מביניהם *אין כפל מבצעים 
*המבצע בתוקף עד ה-30.4.17

 60%
הנחה

ביב שמח
חג א

קוחותיי!
ביב שמח   לכל ל

חג א

קוחותיי!
   לכל ל



עיתון כפר גנים  גיליון 86  אפריל 2017 16

מדור חינוך

שבוע החינוך בשכונה
המשך

> 
12

ד 
מו

מע
ך 

ש
המ

"הבסיס לכל אושר הוא בריאות" / ג'יימס הנרי לי האנט
הגופני  החינוך  "שבוע  את  ציין  עומר  דבורה  הספר  בבית 
לאורח  התלמידים  מודעות  את  להגביר  במטרה  והבריאות" 

החיים הבריא, תזונה נכונה, פעילות גופנית והגינה  
והמורים   לתלמידים  כושר"  של  ב"בוקר  נפתחו  הבקרים 
ג' ארגנו תחרות  "הכיתה הרוקדת", כחלק  תלמידות שכבת 
מהעלאת המודעות לביצוע פעילות גופנית  הפסקת כדורגל, 
בריאות  בינגו  פעילות,  הפסקות  כיתתית,  בוקר  ארוחת 
שכבתי  השבוע נחתם ביום שיא שכולו עסק בבריאות וכלל 
של  כדורשת  משחק  שדה,  בית  משחק  ספורטיביות,  תחנות 
צוות המורות ופעילות בכיתות בנושא תזונה נכונה, פעילות 

גופנית והגינה 
ומשמעותית  חיובית  תהודה  יצר  הבריאות  שבוע  לסיכום, 
בקרב התלמידים  אנו כצוות חינוכי, נמשיך לחזק ולהשריש 
בקרב התלמידים את החשיבות הגבוהה של קיום אורח חיים 

בריא לצד פעילות ספורטיבית 

"הדר",   ספר  בבית  המסורתי  האביב  אירוע  חל  השנה  גם 
שמטרתו איסוף כספים לרווחת תלמידי בית הספר 

עניין  מועדוני  ב-25  העשייה  את  להורים  הציגו  התלמידים 
עוגות,  ידיהם:  מעשה  את  מכירה  לדוכני  תרמו  וההורים 
ופשטידות טעימות, צ'ופרים מתוקים, עציצים לנוי ולתבלין 

במחירים מצחיקים   

חניכי מרכז הנוער נווה עוז עשו טוב ביום המעשים הטובים 
כשציירו על קיר בחט"ב בן גוריון והטביעו משפט השראה 

לתלמידים 

יצאו  עומר",  "דבורה  ספר  בבית  כיתה  מכל  תלמידים  נציגי 
לסיור ניקיון ברחבת ה"סקייט פארק" השוכן בקרבת בי הספר, 
את  ניקו  התלמידים  הצהרים   אחר  התלמידים  מבלים   ובו 

הפארק, והבינו את המשמעות והחשיבות של סביבה הנקייה 

שבוע הבריאות 
אירוע האביב המסורתי

יום המעשים הטובים

ניקיון ברחבת
הסקייט-פארק

• שירה פרייליך

בי"ס
"דבורה 

עומר"
בי"ס

"הדר"

בי"ס
"דבורה 

עומר"

מרכז
הנוער

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

אורתודונטית מומחית ליישור שינים ולסתות 
ד“ר נעמי בכור

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

מיתר שמחי
נהנית
מתוצאות יפות
לאורך שנים!
והולכת לחגוג 
גם את הפסח הזה
עם בטחון עצמי
חיוך שובה לב
 ומליון חברים
וחברות... :)

אחרי שנים! נותנים לחיוך המושלם לדבר!

פסח שמח
 ולא תפסיקו :)

ד“ר נעמי בכור

sh
av
sh
ev
et
.c
om
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הוא אחת הדמויות הצבעוניות, החזקות והמעורות ביותר בכדורגל הישראלי כמי שכיהן כיו"ר הפועל פ"ת 

וההתאחדות לכדורגל. בד בבד, הוא קשר את חייו בריקוד, ביצירה, בכוריאוגרפיה ובניהול אמנותי. גברי לוי, 

שקיבל לאחרונה את התואר "יקיר העיר פתח תקווה", מדבר על אהבתו לעיר, על מצבה של הפועל פ"ת ועל 

המחול שאליו קם בכל בוקר מחדש. "עשיתי לא מעט טעויות בחיים שלי ואני יודע שאני קשוח ולא 'פוליטיקלי 

קורקט', אבל הדרך שלי תמיד הייתה ישרה ובתוכי אני אדם רגיש שאוהב לעזור לכל מי שירצה."

• שירן רובינשטיין 

שבה  המושבות,  אם  שכונת  במרכז  קפה  בבית  לשבת  "קבענו 
טוב,  נראה  הוא   80 בגיל  לאה   אשתו  עם  יחד  לוי  גברי  מתגורר 
והפה, ברוך השם, עדיין עובד  אך הפעם הוא נינוח, מחייך, מאופק 
ופייסני משהו  הוא ביקש לדבר כמה שפחות על כדורגל, אולי כי 
 - רב  ובצדק   - ואולי  בלשונו,  ליפול  כי חשש  אולי  מזה,  התרחק 
לו שהפוקוס  בזה  חשוב  כי שבע את ההתעסקות של התקשורת 
יעבור גם לצדדים האחרים שלו  אבל כשיש דברים שיושבים לו על 
הלב ורוצים לפרוץ החוצה, קשה לא לדבר על כדורגל  וגם כל מי 
שהגיע אלינו לשולחן, לתת כבוד, לומר שלום, הוביל אותו לשיחה 
על כדורגל  ובעודנו מדברים על הפועל פ"ת ועל מצבה של הקבוצה, 
לא  הקבוצה  של  הנוכחי  הבעלים  גלנט,  דורון  בנימוס  לגברי  פנה 
פחות, והציג את עצמו  וכך, ממקום צנוע, הקשיב לגברי, שכמובן 

לא חסך את דעתו על כל מה שקשור בקבוצה ומה שצריך לעשות 
במסלול  אותו  הנחה  ולהוביל  להשפיע  לשנות,  גברי  של  הרצון 
חייו  כך במחול וכך בכדורגל  הוא הפך מהר לדמות מוכרת כיו"ר 
הפועל פתח תקווה, כיו"ר ההתאחדות לכדורגל וגם בזכות העשייה 
המוצלחת ורבת השנים בתחום המחול, של מי שהקים להקות רבות 

ומצליחות וגידל דורות של רקדנים  
ישיר, בוטה לפעמים, קשוח  אבל מתחת לזה, הוא מעיד על עצמו, 
מסתתר אדם רגיש  אדם של אנשים שאסף במשך שנות חייו הרבה 
חברים  "מי שמכיר אותי יודע שאני אדם חם שאוהב לעזור איפה 
עבר  לכל  יורה  שהוא  הביקורת  כל  ועם  גברי,  אומר  יכול,"  שרק 
נשמע שהוא גם אוהב לפרגן  אפילו בתכנית "רוקדים עם כוכבים" 

הוא גאה בזה שהיה "השופט הכי נחמד" 
גברי, נשוי ללאה, אב לשלושה )גיא שחקן עבר ומאמן כדורגל, קרן 
ואורן( וסב לשבעה )והוא גם הדוד של השחקן יהודה לוי(, נולד וגדל 
בפתח תקווה, בוגר בית הספר היסודי פיק"א ותיכון מקצועי עמל  
לאחרונה קיבל את אות יקיר העיר בגין פועלו הרב ותרומתו למען 

הקהילה והחברה  
ברכות. אמרת שלא התרגשת ככה מאז שהפועל זכתה בגביע המדינה.

"נכון, התרגשתי מאוד ואני לא מתרגש מכל דבר  זה בהחלט החמיא 
לי  לדעתי הם איחרו בכמה שנים, אולי כי גרתי איזה תקופה בתל 

אביב "
מהי פתח תקווה בשבילך?

בצעירותי  כרקדן   שלי  הקריירה  את  התחלתי  פה  מחצבתי   "כור 
הסתובבתי עם הלהקות ועם קבוצות הכדורגל בכל העולם  אפילו 
גרתי חמש שנים בניו יורק  אבל כאשר היה לי מספיק כסף לבית 
משלי זו לא הייתה שאלה  בכל מקום בעולם אזהה פתח תקוואי  
כולם מדברים בשפה של מלאבס  אני אדם נוסטלגי ומתגעגע לעבר, 
לימים שהיינו עיר קטנה ואינטימית שבה כל אחד הכיר את השני  
וסרטי  מיוזיקלס  לראות  היכל  לקולנוע  מתגנבים  היינו  כילדים 

כולם  היום  הקטנה   המושבה  של  בתקופה  חי  עדיין  אני  בוקרים  
מכירים אותי, אבל אני לא מכיר את כולם "

מה אתה אוהב בעיר? 
"יותר קל לי לומר מה אני לא אוהב בה  אני לא אוהב את הבנייה העצומה 
שיש פה ואת התנועה  חייבים לעצור את הבנייה  רוב החיים גרתי ברחוב 
ויצמן בכפר גנים וברחתי משם בגלל הבנייה  ואם יש משהו שאני אוהב 
הימים  את  ועמל,  פיק"א  מביה"ס  הזיכרונות  את  זה את האנשים, 

ששיחקתי כדורגל וכדורסל בקבוצות הנוער של הפועל פ"ת "
יש לך חברים טובים מהעיר ?

זו אחת הסיבות  ואפילו כאלה שלמדו איתי   וטובים  "בטח  רבים 
שהקמתי את להקת ותיקי פ"ת  כל אלה שרקדו איתי בעבר ולמדו 
הלהקה  הייתה  וזו  פנטסטית  להקה  איתם  עשינו   - בביה"ס  איתי 

הראשונה של הוותיקים " 
בדרכי שלי

רבים   עמודים  למלא  אפשר  ועשייה  יצירה  שנות  חמישים  "על 
ומלואו, התלהבות,  עולם  בה  טמון  היה  חוויה שעברתי  כל  כמעט 
אישיים   ומאבקים  יצריות  התמודדות,  גם  אך  חיים,  ושמחת  יופי 
רבים שואלים אותי איך שילבתי את שני התחומים שהעסיקו אותי 
עידון  יופי,  עולם קסום של  והכדורגל  מצד אחד  חיי, המחול  כל 
וחן נעורים, ומנגד אגרסיביות, חספוס ומאבקי כוח  עם זאת, יש 
את  הוקסמתי,  הללו  מן המשותף  משני התחומים  הרבה  גם  בהם 
שניהם אהבתי ובשניהם עסקתי כבר בצעירותי " מתוך ספרו של 

גברי "בדרכי שלי" 
גברי רצה לכתוב ספר על חייו "לפני שישכח"  הספר פורש יריעה 
רחבה של חמישים שנות יצירה ועשייה בתחומי המחול והכדורגל  
הוא חושף את עולמם של הרקדנים ושל להקות המחול, את ההוויה, 
הסיפורים  ואת  הגדולים  האירועים  את  המשותפות,  החוויות  את 
בסיורים  ביטוי  לידי  שבאו  כפי  הקלעים,  ומאחורי  לפני  הקטנים 
וברחבי העולם  החלק השני של הספר  ובהופעות מרגשות בארץ 
מוקדש לכדורגל, לימי תפארתה של הפועל פתח תקווה כששימש 
כיו"ר שלה, ולכהונתו כיו"ר ההתאחדות לכדורגל בישראל: האנשים, 
ההצלחות  האתגרים,  השונות,  הפרשות  הסקנדלים,  הפוליטיקה, 
והאכזבות  הוא מדפדף בין דפי הספר, בין להקה ללהקה, ומראה לי 
תמונות של הופעות, של חברים טובים שליוו אותו לאורך החיים 
במחול ובכדורגל  מדבר על שלמה רוזמרין )רוזה(, עוזרו האומנותי 
והחבר הכי קרוב שלו, מראה תמונה של בועז שרעבי "אפשר לומר 
וישר  כרמון  ללהקת  הגיע  "הוא  ברנט  מייק  של  אותו",  שגיליתי 
אותו  "הבאתי  גרנט  אברם  של  לבד",  ללכת  צריך  שהוא  אמרתי 
להיות מאמן למרות מה שחשבו והוא הוכיח את עצמו מעל ומעבר " 
על גרנט הוא ממשיך ומספר: "יום אחד אברם הגיע אליי וסיפר לי 
שמכבי תל אביב הציעו לו לאמן אותם, אבל אי אפשר כי החוזה 

שני מגרשים
רוקד על 
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ושאלתי  אותו  קרעתי  החוזה,  את  לקחתי  הסתיים   לא  עוד  אתנו 
'איזה חוזה?' לא הייתי מונע ממנו להתקדם אם זה מה שרצה והיה 

נכון בשבילו "
כשגברי מדבר על משפחתו הוא מתמלא אושר וגאווה: "את לאה 
אביב,  תל  הפועל  בלהקת  רקדה  היא  הברית   בארצות  הכרתי 
ואני  גבול,  ללא  כריזמה  עם  טבעית  רקדנית  יפהפייה,  בלונדינית 
גברי הקטן, מתולתל עם שפם, נטרפתי אחריה כבר מהרגע הראשון  
אבל  הנחל,  ללהקת  להתגייס  אמורה  הייתה  היא  התחתנו   ב-1959 
בחרה להתחתן איתי ולנסוע איתי לארצות הברית  מיהרתי לקטוף 
אותה כפרח צעיר לפני שתתחרט, ואז עוד לא ידעתי איזה מזל נפל 
בחלקי  תראי כמה שהיא יפה פה  כמו סופיה לורן  היא גם הייתה 
זמרת מצוינת והופיעה בברודווי ובפריז  אני בן אדם לא קל ולאה 

חלקה איתי את כל עומס העבודה, השנים בכדורגל והקשיים "
 

"בלי יצירה אין לי חיים"

כבר בגיל 15 השתתף גברי בלהקת המחול "עלומים פתח תקווה", 
ללהקה  צורף  מכן  לאחר  לעיר   השבעים  בחגיגות  הופיע  עמה 
המרכזית של ההסתדרות  ב-1958 היה שותף בהקמת להקת "כרמון" 
יונתן כרמון ויצא איתה לסיבובי הופעות בעולם  לאחר שנה  של 
עבר להתגורר בארצות הברית, ומאוחר יותר הקים את להקת המחול 
"הצברים"  לימים ייסד וניהל את להקת "שלום 76" המצליחה, הפיק 
כינוסי  גדולים כדוגמת המכביה,  וביים פתיחות של מופעי ראווה 
בירושלים  שהתקיים  האירוויזיון  של  ככוריאוגרף  ושימש  הפועל, 
בשנת 1979  במשך השנים ניהל גברי להקות מחול רבות, בהן "עמק 
הירדן", "עמק יזרעאל", "שער הנגב", "גליל מערבי", "בית הגפן" 
"ותיקי פתח  "פעמי אביב" בתל אביב,  רחובות,  "הדרים"  בחיפה, 
תקווה" ו"להקת אשקלון"  בשנים האחרונות הוא מאמץ שתי להקות 
מחול בפריפריה, אחת מהן היא להקת מחול בעוטף עזה, שם לא 
ויתר על חזרות גם בעת נפילת טילים, והשנייה בעמק יזרעאל  על 
תרומתו לפולקלור הישראלי בארץ ובעולם קיבל את הפרסים כינור 

דוד וורד הכסף 
מגיל 15 אתה עוסק בריקוד. היו לך התלבטויות אם לעסוק בזה?

"בכלל לא  הדור שלנו היה דור תנועות הנוער ותמיד רקדנו ריקודי 
עם  אחר כך זה התגלגל ללהקת הגדנ"ע  רקדנו בחגיגות 70 שנה 
שאליה  ההסתדרות,  של  ללהקה  התפתחה  היא  כך  ואחר  לפ"ת 
נבחרו רקדנים מצטיינים מכל קצוות הארץ  היו בחינות ואני היחיד 
לתפקיד  שובצתי  בצבא  צעיר   הכי  והייתי  בחינות  בלי  שנכנסתי 
על  לאחראי  אותי  העבירו  מכן  לאחר  אך  החימוש,  בחיל  טכני 

התרבות  היצירה תמיד הייתה מושרשת בי "
מה הסוד של להקת שלום שמחזיקה כל כך הרבה שנים?

"אני גאה מאוד בעשייה  היא גולת הכותרת מבחינתי  עשינו יחד 
השיא  בעולם   הגדולים  התרבות  היכלי  בכל  שעברה  ארוכה  דרך 
היה באירוויזיון, כשנחשפנו בבת אחת ל-500 מיליון איש  העבודה 
איתה זו חוויה בלתי רגילה  חבורת אנשים חדשים וותיקים כאחד, 
הצבע,  זה  ומפרגנת   משפחתית  זאת  ועם  ואמביציוזית  מוכשרת 
זה   - המהמם  והקצב  התאורה  התלבושות,  היופי,  השירה,  הצליל, 
סוד ההצלחה  זוהי ארץ ישראל היפה  אני חושב שהלהקה הזו היא 

השגרירה מספר אחת של המחול העממי הישראלי ברחבי העולם "

הרזומה הציבורי העשיר שלך, שבזכותו גם קיבלת את התואר, נמצא 
לכאורה בשני קצוות מנוגדים. מצד אחד ניהול להקת ריקוד ומצד 

שני ניהול הכדורגל בישראל. איפה הרגשת יותר בנוח?
"בשניהם  שואלים אותי לא אחת איך שילבתי את שני התחומים 
האלה  מצד אחד עולם של תרבות ומנגד עולם יצרי של יריבויות 
אישיות ותקשורת עוינת  רקדנים רוקדים זה עם זה ושחקני כדורגל 
משחקים אחד נגד השני  עם זאת, יש הרבה מן המשותף: בשניהם 
יש צורך להתאמן הרבה  יש שחקני כדורגל שרוקדים כמו רקדני 
בלט  בשניהם מדובר ב show ובבידור  הכדורגל הוא הבידור הגדול 
ביותר בעולם  בריקוד אין ספק שהרגשתי תמיד שהשליטה אצלי, 
בלי ועדות וארגונים  לא הייתה להקה שלא עבדתי איתה לפחות -15

20 שנים וכשהפסקתי זה היה מרצוני בלית ברירה  לכדורגל האמת 
נשאבתי ונסחפתי "

הפועל פתח תקווה: ההתחלה 
"זה היה בסוף שנות השמונים  הפועל הייתה במצב קשה  חברים שלי 
ביקשו שאכנס לעניינים ויום אחד נכנסתי למזכיר ההסתדרות בפ"ת 
היו"ר של הפועל פ"ת   אני  לו שממחר  והודעתי  ציון צאלה,  דאז 
הוא הכיר אותי והסכים  אחר כך הלכתי לאורי קרני )קפטן העבר 
של הקבוצה, ששימש לאחר מכן כמזכיר המועדון  ש ר ( ובישרתי 
לו שממחר אני יו"ר הפועל ואתחיל לנהל את העניינים  הוא קצת 
נבהל ולבסוף הסכים  הקמתי מיד עמותה ציבורית וגידלתי שחקנים 
נהדרים  הפכתי את אברם גרנט למאמן  לא הסכמתי שהמזכירים של 
ההסתדרות, כולל אני, ניסע למחנה אימונים, כמו שהיו רגילים  ואז 

התחילו להבין שהגיע מנהל "
קשה לך לראות את מצבה של הקבוצה היום?

"שערורייה מה שקורה שם  העברתי אותה בתחנונים למאיר שמיר 
אותו  שכנעתי  לפרוע   היה  אפשר  שאי  חובות  סחבה  כשהקבוצה 
השנים  היתר   את  תכסה  ושהעמותה  מהחובות  גדול  חלק  לכסות 
את  לשמיר  הוציאו  האוהדים  כך  אחר  רעות,  היו  לא  הראשונות 
הנשמה  הוא איש עדין ובסופו של דבר נכנע  הוא מספיק עשיר 
ויודע כדורגל ויכול היה להיות בעל הבית האולטימטיבי ולעשות את 
הפועל אימפריה, אבל גירשו אותו בצורה מבזה  אחר כך ניסו לשכנע 
אותו לחזור, גם אני ניסיתי  גם בתקופה שלי היו קללות וגידופים 
ומלחמה עם השוק בפתח תקווה שהיה נגדי  אני נחשבתי אשכנזי 
מצליח, למרות שאני בכלל ספרדי  הרגשתי שאני נגד כולם  אבל 
אני איש חזק, עליי זה לא השפיע  היום אני כבר לא מכיר כמעט אף 
אחד בקבוצה, אבל הנשמה שלי עם 'הפועל'  הלוואי שיעלו ליגה  אם 

הייתי מאמין שאני יכול לעזור לא הייתי חושב פעמיים "
בנושא  מאיר שמיר  כנגד  לאוהדים  הטענות שיש  עם  מסכים  אתה 

המגרש הישן?
"האוהדים מבלבלים את המוח וחותרים למקומות לא נכונים  את 
הפועל   של  סדרנים  ארבעה  קנו  באברבנאל  הישן  הפועל  מגרש 
באותה תקופה לא היה להם איך לרשום את זה, אז הם רשמו על 
חברה של ההסתדרות, ובמשך שנים ההסתדרות החליטה שזה שייך 
לה ואף אחד לא היה יכול לתבוע אותה  ניסיתי לשכנע אותם שזה 
שייך לעמותה ושיעבירו כסף ל'הפועל' אם רוצים שהקרקע תישאר 
שלהם, ולא עזר לי  כשהייתי באמריקה הקימו את המגרש החדש, 
מועצת  ע"ש  ונרשם  הפועל  ע"ש  להירשם  אמור  היה  הוא  שגם 
מכרה  ההסתדרות  הבית  בעל  היה  ששמיר  בתקופה  הפועלים  

< המשך בעמוד 20
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נכסים  שמיר רצה לקנות את המגרש ואני קישרתי אותו עם גזבר 
והיה  לשמיר,  המגרש  מכירת  על  להסכם  הגיעו  הם  ההסתדרות  
וכך שמיר  לוותר  צריך גם את הסכמת המועצה  אנחנו הסכמנו 
הפך לבעל המגרש  בלי קשר למגרש הוא נתן מיליונים לקבוצה "

ולהשיג  לנסות  האוהדים  עמותת  המהלך של  את  רואה  אתה  איך 
שליטה בקבוצה? זה מהלך עם סיכוי?

"בעקרון הרעיון של עמותת אוהדים הוא מצוין, בתנאי שהם לא 
חושבים שהם מסוגלים לנהל את הקבוצה ולקבוע מקצועית מה 
יהיה בה  אחרת זה לא ילך  הם יריבו בינם לבין עצמם ובנוסף קשה 
להאמין שיהיו מוכנים להשקיע כספים בזה  בתקופה שלי כשהיינו 
הודעה  הוצאתי  הגיע,  שמיר  שמאיר  לפני  עוד  כלכליות  בצרות 
שאני מבקש מכל אוהד של 'הפועל' לתרום 500 ₪ להצלת הקבוצה  

היחיד שתרם זה חבר שלי שגר בקיבוץ ולא בעיר "
דור  של  בבחירה  גם  עדיפה  העירונית  שהיריבה  זה  עם  לך  קשה 

העתיד?
"לא קשה  אני חושב שמכבי פ"ת בראשותו של אבי לוזון למדו 
נוער  מחלקת  הקימו  הם  'הפועל'   עם  עשיתי  שאני  מה  כל  את 
למופת, גידלו שחקני בית ועובדים בצורה מקצועית לחלוטין  מכבי 
מטפלים בנוער ובילדים היום הרבה יותר טוב  זה תהליך טבעי והם 
קבוצה יותר טובה שנמצאת בליגת העל וזה מושך ילדים להגיע 
למועדון הזה  ב'הפועל' זלזלו לצערי בטיפול בנוער ובילדים  אני 
מאוד מקווה ש'הפועל' ימצאו אנשים טובים למשוך את הקבוצה 
עד שתגיע שוב לליגת העל ושיבנו בסיס לילדים ולנוער  זה יעשה 

לי נחת "
יחד איתך קיבל את יקיר העיר משה מאירי, המזוהה עם מכבי פ"ת. 

ניסו לאזן בין הפועל למכבי?
"לא חושב שהיה קשר  אני לא מזוהה לחלוטין עם 'הפועל'  מאוד 
שמחתי עבורו, הוא אדם יקר ותרם רבות למועדון שלו ולכדורגל  

ואנחנו גם קרובי משפחה "
מה יש לך לומר על הירידה בכוחם של מרכזי הספורט הפועל ומכבי 

בניהול הכדורגל והספורט?
"זה דבר טבעי ואני לצערי או לא לצערי תרמתי לזה גם  בתקופה 
שלי לא הסכמתי שתהיינה החלטות פוליטיות לא מצד ההסתדרות 
ולא מצד גוף אחר  למזלי חבר שלי, שהיה יו"ר דירקטוריון 'הפועל', 
יורם אוברקוביץ' ז"ל, הלך איתי יד ביד ויחד דאגנו שבהתאחדות 
ל'הפועל',  ששייכים  פוליטיים  נציגים  ולא  קבוצות  נציגי  ישבו 

בית"ר וכו'  בדיעבד זה היה מהלך נכון "

התרומה כיו"ר ההתאחדות 
בספטמבר 1996 התמנה גברי לתפקיד יו"ר ההתאחדות לכדורגל, 
תפקיד שאותו מילא במשך שבע שנים  בתקופתו נעשתה חלוקה 
חדשה של הליגות לכדורגל והחלה ליגת העל, אשר עד אז נקראה 
של  השידור  זכויות  נמכרו  ולראשונה  בכדורגל,  הלאומית  הליגה 

ליגת העל בכדורגל לערוץ הספורט 
מספר  קרו  שבה  בתקופה  לכדורגל  ההתאחדות  כיו"ר  שימשת 
האינטרנטית(,  )בעיקר  הספורט  עיתונות  התפתחות  תהליכים: 
תחילת העידן של הכסף הגדול שהתקבל ממכירת זכויות השידור 
של משחקי ליגת העל, וכניסת בעלי הקבוצות הפרטיים. מה הדבר 

הכי טוב שעשית כיו"ר ההתאחדות?
"אני לא רוצה לתת לעצמי מחמאות אבל את הכסף הגדול לכדורגל 
הצליח להביא אדם אחד וזה גברי לוי  הצלחתי להביא חוזה של 
בנוסף  שנים    6 למשך  טלוויזיה  מחברות  לשנה  דולר  מיליון   24

לכך, הגעתי להסכמות עם הטוטו על תשלומים שנתיים בסכומים 
של  להכנסות  צמוד   ,₪ מיליון   40 על  עמד  זה  בשעתו  גבוהים, 
הטוטו  פתחתי את הדלת לכסף הגדול  אני זה שרציתי ופעלתי 
להקים מנהלת ליגה שמי שיישב בה לא יוכל לשבת בהתאחדות  
ואחרי  התנגדו,  לוזון  אבי  של  בהובלה  הקטנות  הקבוצות  כל 
שעזבתי לקח כמה שנים והם הגיעו למסקנה שזה חיוני  בנוסף, 
אני הקמתי את הכדורגל לנשים ואת הקט רגל  אני הצלחתי להביא 
את מועצת ההימורים לקנייה של מגרשים חדשים וכל מי שלקח 
לעצמו את הקרדיט שהוא עשה את זה הוא רמאי ושקרן  אני ויום 
טוב סמיה, שהיה אז יו"ר מועצת ההימורים, עשינו את זה  לצערי, 
לא נתנו לנו כבוד ולא הזמינו אותי לפתיחת המגרשים החדשים 

שהיו  לא בפ"ת, לא בנתניה ולא בבאר שבע "
בזמן שהיית יו"ר ההתאחדות, הנבחרת הייתה הכי קרובה למונדיאל 

ב-40 השנים האחרונות. מאז רק הידרדרנו. למה זה קורה?
ללמד  כדורגל,  ללמד  צריך  ילדות  מגיל  שווה   לא  הכדורגל  "כי 
לשחק  דני ניראון למשל יכול היה להיות שחקן עולמי, שחקן ענק, 
אבל לא לימדו אותו לשחק ולא נתנו לו את היסודות כמו שצריך  
בתקופה שלי הרבה שחקנים של 'הפועל', למשל מוטי קקון, אופיר 

קופל, וואליד באדיר, כולם נהיו שחקנים "
אתה אופטימי לגבי הכדורגל הישראלי? 

הייתה תקופה שהייתי במגעים עם משרד  לא   אני  לצערי  "לא  
הספורט והיה חוזה חתום שכל אחד - משרד הספורט, ההתאחדות 
והטוטו - ייתן 10 מיליון ₪, ושבכסף נסבסד מאמנים ברמה גבוהה 
שיאמנו את הנוער ואת הילדים  גם היום יש מאמנים ברמה גבוהה 

ומה שחשוב זה שילמדו לשחק כדורגל ולא רק לנצח "
ישנן שתי פרשות שזכורות מתקופתך: פרשת נערות הליווי ופרשת 

הנבחרת הצעירה. 
תפקידי  במסגרת  שקיבלתי  ביותר  הקשה  המכה  שזו  ספק  "אין 
בהיר   ביום  כרעם  עליי  נחתה  הזו  והפצצה  ההתאחדות,  כיו"ר 
מול כל ההתקפות הפגנתי חוזק, אבל בפנים הייתי עצוב מאוד  
פתרון  ומצאתי  עיניי  חשכו  המעורבים  השחקנים  מי  כשהבנתי 
על המקרה  ומצטערים  מודים  כל השחקנים  יצירתי: מכתב שבו 
ויבצעו עבודות שירות לקהילה  כולם  וכעונש ישלמו קנס גבוה 
הבינו שפעלתי נכון ועשיתי מהלך אנושי חשוב  מנענו את הסיכון 
אתי  קוד  הונהג  המטרה   את  השגנו  זאת  ועם  משפחות  בפירוק 
הרבה  מדברים  עושים  שבארץ  חושב  אני  עדיין  אבל  לנבחרות, 

יותר ממה שהם "
מה עוד לא עשו עם האלימות במגרשים?

"גם בתקופתי פעלנו למגר את האלימות וגם היום  אנחנו מדינה 
נותנים  הקבוצות  ברוב  מאוד   וברוטלית  גזענית  קשה,  מאוד 
לשליליים ולמסיתים לשלוט, והאנשים שרק רוצים לבוא ולראות 
בכיף, מוותרים  ככה זה היה גם בהרבה מקומות בעולם, אבל יש 

מקומות שהצליחו למגר את זה  בארץ יש לנו עוד דרך ארוכה "
הכדורגל עשה לך טוב בחיים?

"היו לי ימים יפים בכדורגל, אך יש גם לא מעט כפיות טובה  אני 
ויש  שלי,  בהישגים  גאה  שהקדשתי,  השנים  כל  על  מצטער  לא 
ומהקשרים  שקיבלתי  מההחלטות  העשייה,  מעצם  רב  סיפוק  לי 

המצוינים שבניתי עם אנשי כדורגל בארץ ובאירופה " 
אז מה היית ממליץ היום לילד צעיר בתחילת דרכו. ריקוד או כדורגל?

"להיות עו"ד," מחייך  "עולם המחול יפה כל כך, אבל כמי שנדבק 
בחיידק הכדורגל עוד בצעירותו, אי אפשר לוותר על זה  יש לי 

רגעים מופלאים משניהם שנצורים בלבי לעד "

צילום: זאב שטרן

גברי והמשפחהכיו"ר ההתאחדותגברי מקבל את אות יקיר העיר פ"ת
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• 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 

ייעוץ חינם

*ההטבות בתוקף עד ה- 30.4.17 *בתיאום מראש

הסרת שיער

איזור + איזור נוסף 
מתנה

1+1
רק ב-

בהצגת מודעה זו

בנייה בג'ל

₪ 200

רק ב-

חודרנית/יבלותפטרת/

רפואיפדיקור

בשיטת 80 ₪
המיקרו דיילינג
היישר מאירופה

במחיר
מיוחד!

איפור קבוע

מבצעים מיוחדים לחג!
ה

נ
ת

מ

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
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לא

השנה, מסיבת פורים עלתה על כל דמיון, החגיגה הפורימית חיברה 
המונים מחברי השכונה שהגיעו מחופשים בתחפושות מושקעות כיאה למסורת מסיבות הפורים שלנו 

המסיבה התקיימה במועדון הפאצ'ה ואורגנה ע"י ועדת תרבות של כפר גנים ג' וועד השכונה, בחסות משרד 
התיווך דורונדל"ן 

אורן וטובית חנגל, הבעלים של המועדון פינקו את החוגגים בשתייה חופשית ואוכל טעים, הדי גיי רוני 
רוניקס הרקיד במיטב הלהיטים מכל הזמנים 

שירן רובינשטיין, שניהלה את האירוע במקצועיות, הכריזה על המקומות הראשונים בתחרות התחפושות: 
מקום ראשון: סופ"ש בצימר-מתנת ועדת תרבות, ניתנה ליעקב עובדיה שהתחפש ל"נשוי למרוקאית" 

מקום שני: טיפול פנים- מתנת הקוסמטיקאית נעמי עזר, ניתנה לשמוליק וינר שהתחפש לאדם הקדמון  
מקום שלישי: קובי שמעוני שהתחפש לפיקצ'ו חמוד קיבל דיסק תמונות מתנת הצלם אמיר בן חיים אשר 

גם צילם ותיעד את האירוע 
להתראות באירועים הבאים!

ים
חי

ן 
 ב

יר
אמ

 :
ים

ומ
יל

צ

טר
 ע

ום
של

 :
ים

ומ
יל

צ אלפים מתושבי השכונה צעדו בתהלוכת 
המסורתית,  השכונתית  העדלאידע 
"אני  בסימן  והססגונית,  הצבעונית 
האירוע  הבריאה"   גנים  בכפר  והטבע 
של  תרבות  ועדת  ידי  על  ונוהל  אורגן 
וועד השכונה, והנהגות ההורים של בתי 
אלימלך  ביאליק,  הדר,  בשכונה:  הספר 

כנר ודבורה עומר 
ותרם  פנים  לנו  האיר  האוויר  מזג 
החג  ולשמחת  להתלהבות  להתרגשות, 
מוזיקה  רכבי  ועוד  באוויר   שהורגשה 
החג,  שירי  את  ששרו  ילדים  מנצנצים, 
לפי  ורקדו  באושר  צעדו  כרזות,  נשאו 
קצב המוסיקה המקפיצה וייצגו את בית 
הילדים  קבוצת  גם  כמו  בכבוד   ספרם 
המאושרים מהוצאת ספריית עופר שכל 

ילד מכיר את ספריו 
כפר  עוצמה  לרימקס  מיוחדת  תודה 

להוציא  ואפשרו  חסותם  שפרשו  אזרחי  מודיעין  ומוקד  גנים 
לפועל אירוע זה  יש לציין את שיתוף הפעולה הפורה והאמיתי, 
ומנכל"ית  גנים  קניון  הנהלת  בין  שנים,  מספר  כבר  שנמשך 

עבודה  שעשו  עמר  זהבית  הקניון 
הפנינג  וקיימו  ונפלאה  מקצועית 
ססגוני, צבעוני, שמח ומעניין הכולל 
חגיגת פורים עם בובות ענקיות על 
פינות  יויו,  מופע קרקס של  קביים, 
למריחת  עמדות  גוף,  וציורי  איפור 
צילום  עמדת  הופ,  הולה  סדנת  לק, 

מגנטים והמון אטרקציות נוספות  
שנרתם  שלי  לשופרסל  תודות 
להמוני  המן  אוזני  וחילק  למשימה 
כמו  המקום   את  שגדשו  הילדים 
לקצין  תקווה  פתח  למשטרת  גם 
לשמעון  מיור  בן  יניב  המבצעים 
חיון, השוטר הקהילתי שלנו, שוטרי 
האופניים  יחידת  שוטרי  התחנה, 
לוי  שולי  בראשות  התחנה  ומתנדבי 

שהגיעו ועשו עבודה נפלאה 
הנהגות  הם  חשובים  הכי  והכי 
ההורים של בתי הספר, שהרימו את הכפפה בהתלהבות ושיתפו 
פעולה באופן יוצא מהכלל: הלהיבו את הילדים, הכינו כרזות 

ותלבושות מקוריות וצעדו ברחבי השכונה בגאווה 

עדלאידע 2017 כפר גנים ג'
• שלום עטר, יו"ר "ועדת תרבות"

מסיבת פורים 

2017ארועי פורים
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ומפנק אתכם ב-

₪

קניון גנים
מאחל לכם

חג פסח שמח!

בקנייה מעל 299 ₪ בחנויות הקניון
כפר גנים

שובר מתנה אחד לחשבונית מס בלבד/מצטבר יומי/ללקוח ביום לא כולל שופרסל וסופר פארם | 300 יחידות בלבד | תוקף המבצע מהתאריך 
27.3.17 ועד 10.4.17 או עד גמר המלאי | ההשתתפות אסורה על עובדי הקניון | אין אפשרות להחזרת עודף לשובר | בכפוף לתקנון המבצע |  ט.ל.ח 

בס"ד

בין התאריכים
28.3-10.4

יריד כלי בית
ומתנות לחג
בקומת הכניסה 

כפר גנים לסניף רולדין ביום הקניה בלבד השובר יש לגשת לקבלת 

למימוש ב-

שבט גנים

בהנחיית איריס זינגר 

בשל המועדים והחגים 

יתקיים מפגש רק  ביום שני  

3.4.17  בשעה 11:00 

המפגש יתקיים בסטודיו

בהשתתפות סמלית על סך 10 ₪ 

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

ימי חמישי בין השעות 16:45-18:15פעילות יצירתית
)עד גמר המלאי(

20.4 פרח אביבי | 27.4 מובייל ליום העצמאות6.4 שומר מצות מעוצב | 13.4 משחק זיכרון לפסח

19.4.17
הפיה לילי

ספרים בגנים
ימי רביעי, 17:00

5.4.17 יציאת מצרים
הצגה לפסח סיפור חייו של משה מהרגע 

שהוא נולד ועד הרגע שהוא מוציא את 
בני ישראל ממצרים מעבדות לחירות 

אירועי אפריל בקניון גנים

 קומה 1 
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לשירותכם 23 מרפאות, 3 מרכזים רפואיים ו-5 בתי חולים, ממש במרחק הליכה

תמיד תמצאו עוד מרפאה ועוד מרכז בריאות של כללית

לקוחות כללית:
לא משנה לאן אתם פונים בפתח תקוה

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

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

• 23 מרפאות	
• 19 בתי מרקחת	

    ללקוחות כללית
• מרכז לבריאות הילד	
• מרכז לבריאות האישה	

• מכון פיזיותרפיה	
• 2 מכוני רנטנן	
• מוקד בדיקות מעבדה ללא צורך 	

בקביעת תור
• 5 בתי חולים: שניידר לילדים, 	

השרון, בילינסון, גהה ובית רבקה

• מרפאות שיניים כללית סמייל:  	
3 מרפאות למבוגרים + 

מרפאת ילדים
• כללית רפואה משלימה	
• כללית אסטטיקה	
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מור
ש

גזור ו

מור
ש

גזור ו
ורד פרייס - חוגי יצירה ועוד... • טל'. 050-8544540  

 www.facebook.com/veredcake

יצירה                                                                 

1. הכנת הכובע: 
א  גיזרו מבד הלבד משולש שווה שוקיים כל צלע 5 8 ס"מ 

ובקצוות הדביקו עם דבק הבדים,   ב  קפלו לשניים לפי התמונה 
השאירו פתח לראש/חרוז עץ 

ג   תיפרו עם חוט הרקמה את הפעמון לקודקוד הכובע וחיזקו 
2. הדביקו את חרוז העץ לאיצטרובל לפי התמונה )שימו לב לצדדים!(

3. הכנת הנעליים:
א  גיזרו מבד הלבד שני זוגות משולשים אחד לכל צד לפי התמונה 
ב  הדביקו עם דבק הבדים את החלק הקידמי של הנעל לפי התמונה 

ג  חוררו חור במשולש העליון של הנעל כדאי להכניס את מנקה 
המקטרת שהוא חלק מהרגל 

ד  הדביקו את שני המשולשים כאשר חלק ממנקה המקטרת בתוכו 
לפי התמונה 

4.  הדביקו את הכובע לראש בדבק חם או בדבק סיליקון 
5. ידיים רגליים: 

א  חיתכו את מנקה מקטרות לידיים באורך 13 ס"מ ולרגליים 14 
ס"מ 

מאחורה  לאיצטרובל  חברו  הידיים  של  מקטרות  המנקה  את  ב  
הכניסו את מנקה המקטרות לתוך שבבי האיצטרובל וחברו עם 

דבק חם 
ג  חברו את הרגליים לאיצטרובל בחלקו הקידמי  הכניסו  את מנקה 

המקטרות לתוך שבבי האיצטרובל והדביקו עם דבק חם 
ד  כפות הידיים – גיזרו מבד הלב זוג כפות ידיים לכל צד והדביקו 

באמצעות דבק בדים למנקה המקטרות כמו בתמונה 

החומרים: 
⋅ איצטרובלים קטנים )גובה 6 ס"מ בערך( ⋅ חרוזי עץ 25 מ"מ ⋅ דבק חם 

⋅ דבק לבדים גוטרמן ⋅ לבד בצבעים שונים ⋅ פונפונים קטנים מאוד ⋅ חוט 
רקמה ומחט ⋅ פעמונים קטנים ⋅ מנקה מקטרות חום ⋅ טוש פרמננטי שחור 

ואדום דק.

חג אביב שמח

ורד פרייס

1 2 3

5

8

6

9

4

7

גמדיי איצטרובלים
חופשת פסח היא חופשה נפלאה לטיולים בחייק הטבע. 

ואם אתם כבר שם, אל תשכחו לאסוף איצטרובלים ליצירת 
הגמדים הקטנים 

6. צעיף: גיזרו מבד הלבד רצועה באורך 20 ס"מ ורוחב 1 
ס"מ ולפפו לגמד האיצטרובל מתחת לפנים 

ופה  עיניים  מחיק(  )לא  פרמננטי  דק  בטוש  ציירו    .7
ולקישוט רצוי להדביק פונפונים קטנים בכל מקום 

אוהבים מאוד
אמא, אבא, עידן ושירה אלוני

מאחלי� ל� כולנו
הרבה אושר, בריאות, הצלחה בלימודי� 

שתמשי� להיות שחק� מצטיי� במכבי תל אביב
 ותלמיד לדוגמא

מזל טוב לרגל בר המצווה 
שחל החודש!

13
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טפנד  לצד  מהתנור  יצאו  שאך  לחמים  סלסלת 
עלומות  ביצים  של  צלחת  ליד  מתובל  זיתים 
הידועה  מנה  סמיך,  הולנדיז  רוטב  שמעליהן 
יותר בשם אגז בנדיקט, או קרוק מאדאם,הטוסט 
המפנק והמוכר של המטבח הצרפתי, הם ללא ספק 
ארוחת  כל  של  במיוחד  המושחתים  מהתענוגות 
בוקר  אבל במחוזותינו ארוחת הבוקר כבר מזמן 
לא מחוייבת לשעות של עד צהרי היום  ביננו, מה 
יכול להיות יותר מפנק מבראנצ' קליל או ארוחת 
ערב שלא מפילה אותנו מהרגלים כבר בשמונה? 

את הקונספט הזה תירגמו בצורה מדוייקת במסעדת 
"בוקריה" שנפתחה לפני כעשרה חודשים במתחם 
לספק  באה  בוקריה  תקווה   בפתח  סנטר  יכין 
שף  מנות  של  משודרגת  חוויה  הישראלי  לקהל 
מהתפריט בשילוב בופה פתוח  בין המנות אפשר 

למצוא ארוחות בוקר קלסיות כמו כריך קרואסון פריך וטרי עם 
דג סלמון משובח הנעשה כאן בכבישה ביתית,שקשוקה ישראלית 
קלאסית או ניוקי ערמונים – ניוקי תפוח אדמה בציר ארומטי של 

מרווה, חמאה, ערמונים וקריספי פרמז'ן  
השף של בוקריה, רקח גם מנות מיוחדות כמו שקשוקה צרפתית 
עם חלה קלויה, שמנת, פטריות, בצל, יין לבן, עלי תרד וביצים 
ירוקה  שעועית  של  חם  סלט  על  שמונח  סלמון  פילה  עלומות, 
ועדשים, פטריות פורטובלו במילוי גבינת עיזים תרד בצל סגול 

ויוגורט או ריזוטו גבינות עם שמנת, פטריות, פרמז'ן ועלי תרד 
העניין הבריאותי הוביל את בוקריה להרכבת תפריט מגוון מאוד 
שיתאים גם לצמחונים וגם לטבעונים  למשל מנות טבעוניות כמו 
קלאב סנדוויץ' טבעוני - סנדוויץ' עם כרוב, פטריות, חציל ובטטה 
אפויים בתוספת תרד, אספרגוס, טפנד עגבניות לצד סלט ירוק 
ובגירסה הלא טבעונית מגיע עם גבינת חלומי וגם סלט עדשים 
טבעוני ובו קוביות בטטה, פלחי תפוז, אגס בצל סגול, כרוב צלוי, 

וקוביות קריספי טופו  

מדהימה  טחינה  גלידת  פה  תמצאו  בקינוחים 
דבש  בליווי  המוגשת  במקום  שרוקחים  וביתית 
תמרים, פיסטוקים ושערות חלווה או גופרה קרמל 
מקורמל  חם,פיסטוק  קרמל  בסיס  על  וופלבלגי,   –
וגלידת וניל  קינוח אחר מעולה לא פחות הוא הקרם 
ברולה קפה – קרם פטיסייר, אספרסו ופרלין קקאו 

שכמוהו פשוט אין בשום מקום אחר  
נעשתה  וגם  קצר  שזמנם  באזור  העובדים  לטובת 
התאמת המנות לארוחת צהרים זריזה כך שיש מנות 
לטייק- ואפשרות  מנה  חצי  בגירסת  להזמי  שניתן 

אווי 
שקלים   59 רק  מחירו  שאגב  בוקריה,  של  הבופה 
והוא כולל שתיה, מוגש עד לשעה 16:00 פרט לבופה 
הלחמים והממרחים שמלווה את הארוחות כל היום  
מנות  במבחר  במסעדה  מתמקדים  הצהריים  אחרי 
השף העשירות ובערב המקום הופך לאופציה מושלמת עבור בילוי 
לתושבי האזור עם מבחר גדול של קוקטיילים ואלכוהול שכמובן 

הכי כיף ללוות במנות קלילות שאפשר לחלוק עם חברים   
בנוסף מי שמעוניין ב"נגיסה קטנה" בלבד תציע בוקריה גם את 
"בוקריה בקטנה" ארוחה הכוללת חצי סנדוויץ', עוגות, מאפים, 
וקינוחים, כל האופציות מוצאות במחיר אטרקטיבי עם או בלי 

קפה      

מעוצבת, צבעונית ותוססת עם שלל מנות מדוייקות ומפתיעות ועגלות בופה עמוסות כל טוב - 
מסעדת בוקריה בפ"ת היא התשובה לכל מי שמחפש ארוחה קלה מסביב לשעון

ארוחות בוקר כל היום

כשר כתובת: רבין 17, )יכין סנטר( פ"ת
טלפון: 03-744-4760

b o k e r i a . c o . i l אתר: 

חפשו
אותנו 

בפייסבוק:

שעות פתיחה:
ימי א-ה מ- 09:00 עד אחרון הסועדים

יום ו' מ- 8:00 עד 3 שעות לפני כניסת השבת
יום שבת – שעה אחרי צאת השבת ועד אחרון הסועדים 
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ז'אן דניאלסהום סטייל

שינוי   לחולל  ביותר  והמשמעותית  המהירה  הדרך  1.  טקסטיל: 
היא הוספת טקסטיל, פרסו מפה יפה על שולחן האוכל עם 
אגרטל ופרחים טריים, הוסיפו כריות נוי לסלון שיקנו לספה 

מראה חדש ומזמין 

קרפ  בווילונות  הכבדים  הווילונות  את  החליפו  וילונות:   .2
קלילים ובהירים שיכניסו אור רך לסלון 

להצגת  פלטפורמה  וישמש  החלל  את  שיגדיר  חדש:  שטיח     3
הרהיטים בחלל  בחירה נכונה של שטיח יכולה לשנות לחלוטין 

את ההרגשה בחלל 

4.  טפט: בקיר מרכזי בסלון או בחדר השינה: היום ניתן למצוא 
הטבע,  מעולם  צורות  גאומטריות,  צורות  אם  אדיר  מבחר 
משחקים של טקסטורות, של מט ומבריק  טפט מעוצב יוסיף 

עומק לחלל וימקד את תשומת הלב אליו 

בני   של  תמונות  מיוחדות  במסגרות  הניחו  מסגרות:    .5
המשפחה מטיולים ומחוויות שיזכירו לכם רגעים יפים ותלו 

בקומפוזיציה על הקיר בסלון/פינת אוכל/במסדרון 

ותתחדשו  מחדש,  רפדו  או  צבעו  ישנים:  רהיטים  חדשו     6
בכורסא חדשה בחצי מחיר   

)פח, מברשת  רעננו אותם באביזרים חדשים  7.  חדרי הרחצה: 
אסלה, סבוניה וכו'(, לצד הכיור הניחו סלסילה מעוצבת עם 
מגבות ידיים מגולגלות לאורחים או החליפו סט מגבות חדש  

גם שטיחונים חדשים יעשו את העבודה 
חדש,  תאורה  בגוף  מיוחד,  בטפט  אותם  חדשו  שירותים:    .8

בקרניז משגע והרי לכם שרותי אורחים עם טוויסט  
כיסוי  חדשים,  מצעים  באמצעות  אותו  רעננו  השינה:  9.  חדר 
מיטה, וילונות רכים ובהירים ואף שטיחונים משני צידי המיטה 

10  וכמובן    אי אפשר בלי    סדר!
עשו סדר, ארגנו את הבית מחדש, מיינו את הבלגן, זרקו את מה 

שלא צריך ופנו מקום לדברים חדשים 
חג פסח שמח!

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

פסח בפתח, ואם עדיין לא נכנסתם לשיפוצים מאסיביים זה עדיין לא אומר שאתם 
לא יכולים לרענן את הבית לקראת החג. אביזרים משלימים הם דרך פשוטה וזולה 

לחידוש הבית, פרטי נוי מוסיפים צבע, רעננות ואישיות לחלל הבית. ז'אן דניאלס 
במדריך המלא לחידוש הבית

הבית לובש חג
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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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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

כמו בכל שנה בליל הסדר נסוב כולנו סביב שולחן החג המהודר, 
ונקרא  אחד  בלב  אחד  כאיש  מרוממת,  באווירה  חגיגי,  בלבוש 
נשתנה  "מה  וישאלו:  ישירו  המשפחה  צעירי  הפסח   בהגדת 
הלילה הזה מכל הלילות?" מדוע חשוב לענות לילדים ולספר את 
סיפור יציאת מצרים, אירוע שהתרחש לפני זמן כה רב? התשובה 
בספר הספרים: "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך, ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר: ַּבֲעבּור ֶזה, ָעָׂשה 
ֵּבין  ּוְלִזָּכרֹון  ַעל-ָיְדָך,  ְלאֹות  ְלָך  ְוָהָיה  ִמִּמְצָרִים.  ְּבֵצאִתי,  ִלי,  ְיהָוה 
ֵעיֶניָך, ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ְיהָוה, ְּבִפיָך: ִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה, הֹוִצֲאָך ְיהָוה 
ָיִמיָמה. ִמָּיִמים,  ְלמֹוֲעָדּה,  ַהּזֹאת,  ֶאת-ַהֻחָּקה  ְוָׁשַמְרָּת  ִמִּמְצָרִים. 

יציאת מצרים היא  י"ג, ח-י( מכאן שהמצווה, לספר בנס  )שמות 
פרק חינוך לדור ההמשך, למען יכיר את שורשיו ויתחבר אליהם 
ולמען ידע כיצד נוצר עם ישראל וכיצד יצא מעבדות לחירות, 
שכן עם שאינו מכיר את שורשיו יתקשה לבנות את עתידו  כשם 
שעץ עתיק יומין המחובר לשורשיו גודל ומתפתח ובחלוף השנים 
ענפיו מסתעפים לכיוונים שונים ולעומתו עץ שנכרתו שורשיו, 
אין ביכולתו לשרוד וגם אם יטפלו בו וישקו אותו, לא ניתן יהיה 

להחיותו מחדש   

השנה:  ימות  בשאר  גם  לזכור  עלינו  מצרים  יציאת  סיפור  את 
ַחֶּייָך". ודרש  ְיֵמי  ִמְצַרִים ּכֹל  "ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ 
י"ב,  )ברכות  הלילות  לרבות   - ּכֹל  הימים,   - ַחֶּייָך  ְיֵמי  זומא:  בן 
יום ולילה את יציאת מצרים אנו מוסיפים  ב(  כדי לזכור בכל 
בקריאת שמע את פרשת 'ויאמר', שנאמר בה: "ֲאִני ה' ֱאלֹוֵהיֶכם 
ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלֹוִהים ֲאִני ה' 

ֱאלֹוֵהיֶכם" )במדבר ט"ו, מ"א( 

על פי הפרשן הרב שמשון רפאל הירש, פסח הוא חג הבא לציין 
את בניית הבית היהודי  בניה זו עתידה להתחדש על יסוד גאולת 
מצרים ועל בסיס זה אנו מחנכים את הדור הבא בחינוך ליהדות  
המיוחד הוא, שהכול נעשה באופן מוחשי: קערת הפסח, ארבעת 

הגדת פסח - הדור הבא

ביום ההוא ישועה
אלוקים מגשים נבואה

ישראל במעלות מגביה
האויב במצולות מטביע.

השמים פוצחים ברינה
עננים מחוללים בדיצה

ישראל  רואים ניסים
ביד אלוקים חוזים.

ביום ההוא ישועה/ אהובה קליין

שמאלם וימינם מים
מזדקרים כחומה לשמים
רגליהם פוסעות ביבשה

בפיהם יסלסלו שירה.

הדורים בלבושם
עולזים בצאתם

 מרוממים בנפשם
מודים לבורא עולם.

אהובה קלייןמחכמת המקורות

אוטוטו פסח שוב קופץ לביקור, הילדים 
ישאלו קושיות ואנחנו נדרש לתשובות. אז 

רגע לפני שזה קורה, שווה להיזכר על מה כל 
"המהומה". אהובה קליין דנה בהגדה שכבר 

מזמן הפכה לאגדה... 

הכוסות המסמלות את ארבע לשונות הגאולה וכן אופן עריכת 
הסדר, כל זאת במטרה לשמש דוגמא נלהבת לילדים שהם דור 

ההמשך  

כדברי  במהרה  לאורה  מאפילה  ליציאה  שנזכה  רצון  יהי 
ִנְפָלאֹות"  ַאְרֶאּנּו,  ִמְצָרִים,  ֵמֶאֶרץ  "ִּכיֵמי ֵצאְתָך,  הנביא מיכה: 

)מיכה ז', ט"ו( 

www. ahuvaklein.blogspot.com

ציור לפסח / ישועת אלוקים / 
ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(

הערה: השיר בהשראת פרשת: בשלח ]חומש שמות.[
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המכירה

בעיצומה!

דירות 4 חד' מרווחות + מ.שמש

פנטהאוז מפואר עם מרפסות ענקיות

מפרט טכני בסטנדרט גבוה

ערבות בנקאית מלאה לכל דירה

משרד מכירות: שחם 30, פ"ת 

 פרוייקט

רח' הצנחנים 18

צנחנים על הפארק

אלעד: 054-2499411
נגה: 052-4161501
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והמסע  "טפיטי  הספר  עם  לי  קרה  מוזר  משהו 
לקצה העולם" )מאת יוליה במה, הוצאת סיגליות, 
סדרת טפיטי לכיתות א-ד(  בחרתי אותו לבן שלי 
ניב, לקריאת הבוקר בכיתה )ב'(  כשנתתי לו את 
הספר שיכניס לתיק, הוא התקומם ואמר שכבר 
יש לו את "הקמע"  אוקיי, מי שמכיר את סדרת 
זה  בשבילי  קומיקס  בקומיקס   מדובר   – הקמע 
יצור כלאיים על דרך השלילה: לא ספר ולא סרט  
ספרט  זה ציור שמפריעים לו עם בועת טקסט  זה 
מלא סימני קריאה  זה שלד  זו פשרה  אך מכיוון 
שידוע כי בכל הקשור לספרות אני מבית שמאי, 
בסובלנותי  לנופף  שואפת  אני  שתמיד  ומכיוון 
ב',  כיתה  בתחילת  אמר,  כשניב  הללית,  הבית 
שהוא רוצה את הקמע, בלעתי את הרוק ואמרתי: 
"אין בעיה, נתחיל מהספר הראשון ונתקדם משם, 

טוב?" בסוף קניתי לו את כל הסדרה  
אז איפה היינו? קריאת בוקר  הוא מכניס את "הקמע" לתיק, 
אבל לי יש תכניות אחרות  טפיטי  הוא מתנגד בתוקף  זה גם 
שלהם,  ה"קוליים"  הספרים  את  מוציאים  כולם  חברתי   עניין 
והוא פתאום יוציא ספר על סוריקטה??? אני מתעקשת  הוא 
מתעקש בחזרה  בן שלי או לא? ואז רגע לפני שעוברים לשוחד 
)מסטיק על כל עמוד  סתם(, אני מציעה - למרות שכבר נורא 
מאוחר וטפיטי לא היה בתכניות שלי - שנקרא יחד את הפרק 
ככל  קורקורדנציה   גם  שאביא  מצדו  זורם   יאללה  הראשון  
לגמרי  וזה  השינה  שעת  מתרחקת  כך  יותר,  ארוך  שהספר 
מקובל עליו  אז נכנסים למיטה, ניב מצד אחד, רן הקטן שנהנה 
מן ההפקר מצד שני, ואני באמצע עם ההבטחה גדולה – טפיטי  

מתחילה לקרוא בפרק הראשון, החלום של טפיטי:
"טפיטי! השתגעת? אל תלך!" צווח טוטו בהתרגשות רבה ומביט 

אל אחיו המתרחק, "תחשוב על אדון גוגו!"
"פפפפ, הוא בטח לא יבוא," ממלמל טפיטי ונחפז להתרחק עוד 
קצת מהמחילה. הוא רוצה להגיע אל הסלע הגדול. מכאן נשקף 
אדומה,  אדמה  הידיים:  רחב  המישור  של  נהדר  מראה  לעיניו 
טפיטי  את  אבל  ענקיים.  עצים  כמה  גם  ושם  ופה  צהוב  עשב 
מעניינת במיוחד הגבעה הגבוהה והמסתורית ההיא – שם, הרחק 

בקו האופק. מה מסתתר מאחוריה?  
אז מה החלום של טפיטי? לגלות מה מסתתר מאחורי הגבעה 
הגבוהה ולדעת אחת ולתמיד האם שם באמת נגמר העולם, כמו 

שסבא שלו טוען  לקראת סוף הפרק שלושתנו 
כבר בהתרגשות לקראת המסע של טפיטי  בחיי 
שהיינו אורזים לו תרמיל  למרבה האכזבה, הפרק 
הראשון מסתיים בדיוק כשהמסע עומד להתחיל 
ואין שום סיכוי שנגלה הערב האם הסבא צדק 
שומרת  אני  אבל  שלא,  תחושה  לי  יש  לא   או 

אותה לעצמי 
מסתתר  מה  לפנינו  שתגלה  לך  כיף  "איזה   
ועוקבת  לניב  אומרת  אני  הגבעה   "  מאחורי 
מהתיק  "הקמע"  את  מוציא  הוא  איך  בסיפוק 
ומכניס את "טפיטי" במקומו  "תספר לנו מחר?" 

"כן," הוא מבטיח 
מוטרדת   קצת  ואימא  ישנים     הילדים  שקט    
ההיא?  הגבעה  מאחורי  מסתתר  לעזאזל  מה 
יורדת על עצמי, מה  אני  לבין עצמי  ביני  ככה 
קורה אתך? מה את ככה באטרף על סיפור ילדים? אבל בגיל 
מסוים אנחנו כבר מקבלים את עצמנו כפי שאנחנו, ואני כמו 

הסוריקטה הקטנה הזאת, מה לעשות, סקרנית  מאוד 
נכנסת לחדר של ניב, חושך והוא מכורבל במיטה  אור המסדרון 
את  מוציאה  שלו,  התיק  את  פותחת  אני  החדר   לתוך  בוקע 
מה  יודעת  אני  עכשיו  אוקיי   וקוראת   לסלון  הולכת  טפיטי, 
מסתתר, יודעת אם סבא צדק, המסע הסתיים, אפשר לחזור אל
       הקצה השני של העולם, שם מחכה לי הר של כביסה       
           מאחוריו, אני מקווה, מסתתרת השפיות שלי        

בכיתה א' הם למדו לקרוא. במהלך השנה דקלמו ברצינות תהומית טקסטים שנשמעו 
בערך כך: "טל שתלה פרח, הפרח גדל, איזה יופי לטל, כל הכבוד לפרח." בכיתה ב' 

הם כבר יודעים לקרוא ונעשים ביקורתיים יותר. עכשיו טל תצטרך לעשות קצת יותר 
מלשתול פרח כדי לעניין אותם. כמי שחיים בעולם של מסרים קצרים ומידיים, ילדינו 
מתחברים באופן טבעי לסוגת הקומיקס. זה נחמד ויפה, אך גם קצת מסוכן. המעבר 

מקומיקס לטקסטים ארוכים ומורכבים לא תמיד פשוט להם, ולכן כבר בשלב הזה כדאי 
לחשוף אותם גם לקריאה בספרים אחרים, רצוי מאוירים ונעימים לקריאה. איך עושים 

זאת? בוחרים סיפור שמעניין גם אותנו. לפעמים אולי קצת יותר מדי...   

אורית צמחמדור ספרות

המסע אל הקצה
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03-9342407 03-9344944 ,32

03-9342604 03-9342604 

ייעו� מקצועי בבית הלקוח
צרי� פתרו מקצועי למיזוג אוויר?

מחפש מתקי איכותי?
תכירו את המקצועני� שלנו
מחלקה מיוחדת להתקנות

פסח כשר
ושמח

לכל לקוחותינו
ולכל בית ישראל
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גי זו טיפול 

הקשבה זוגית
ריבים בין בני זוג הינם תופעה שכיחה, הריבים מעיקים ומשפיעים על מצב רוחנו ועל 

האווירה בבית. הם נדלקים בשבריר השנייה ולפני שהבנת מה קרה או איך, אתם בעיצומו 
של ויכוח סוער שהיה ניתן למנוע מספר שניות לפני, אז איך מפסיקים לריב?

מאוד,  סוערים  היו  ה-30,  בשנות  זוג  ואבי,  יעל  עם  המפגשים 
ואף  מאוד  צורמים  לטונים  מאוד  מהר  הגיעה  בחדר  השיחה 
לצעקות  כמעט כל משפט שאחד מבני הזוג היה מתחיל, נקטע 
ויצא  קם  אבי  המפגשים,  שבאחד  כך  כדי  השני   עד  ידי  על 
שם   להיות  יותר  מסוגל  לא  שהוא  הרגיש  כי  באמצע  מהחדר 
הבעיה של יעל ואבי הייתה שהם לא באמת התפנו להקשיב אחד 
לשני, אחרי 5 שנות זוגיות הם כבר חשבו שהם יודעים בדיוק מה 
השני עומד לומר וזה גרם להם לחוסר סבלנות, שהביא לסיום כל 

שיחה מהר מאוד בחוסר הסכמה  
כשנדמה שאנחנו  וגם  דבר פשוט  אינה  אדם  בני  בין  תקשורת 
מבינים  באמת  לא  אנחנו  פעמים  הרבה  שפה,  באותה  מדברים 
עמוקים  ברגשות  שמלווה  זוגית  בתקשורת  בפרט,  זו   את  זה 
גם  אותנו  שיבינו  ציפייה  לנו  יש  זוגי  בקשר  עבר   ובמשקעי 
בלי שנדבר, שבן הזוג ידע בדיוק מה אנחנו צריכים וגם אנחנו 
חושבים הרבה מאוד פעמים שאנחנו מכירים את בן הזוג ברמה 
כזו שאנחנו יודעים בדיוק איך הוא חושב ומה הוא הולך לומר  

חוסר ההקשבה הזה, יכול "להרוג" לנו את הזוגיות, כי  אם אנחנו 
בעצם יודעים הכל על בן הזוג, אין לנו עוד עניין להיות איתו, 

הוא מפסיק לסקרן אותנו, למשוך אותנו! 
הסוד לזוגיות מוצלחת הוא לגלות בכל יום מחדש את בן הזוג, 
להסתקרן בעולם שלו, להקשיב לו ממקום שאנחנו לא יודעים, 
יום  בכל  בו  שזכינו  ולהרגיש  נכון  אותו  שהבנו  לוודא  לשאול, 

מחדש 
"כשאתה מדבר, אתה רק חוזר על מה שאתה כבר יודע. 
חדש"  משהו  ללמוד  עשוי  אתה  מקשיב,  כשאתה  אך 

)דלאי למה(

קרן אילון

קרן אילון )M.A( מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ע"י 
האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. מנחת סדנאות 

ומרצה בנושא זוגיות ומשפחה.
kereneilon@gmail.com | 052-8308332

מנהיגות  "פיתוח  תכנית 
הינה  ידע"  וניהול  טכנולוגית 
בין  ייחודי  פעולה  שיתוף 
צה"ל,  טכנולוגיות,  נס  חברת 
מקומיות  ורשויות  אקדמיות 
העירייה,  ראשי  של  בהנהגתם 
רשויות  מ-35  בלמעלה 

מקומיות  מטרת התוכנית לטפח מנהיגות טכנולוגית בקרב בני 
נוער בעלי כישורים ויכולות גבוהות  התכנית מתקיימת בסביבת 
המשתתפים  את  וחושפת  וחצי,  שנתיים  במשך  אמתית,  הייטק 
לתכנים ומחקרים מעולם הביוטכנולוגיה, ננוטכנולוגיה והנדסת 
תוכנה  בתכנית התלמידים בודקים היתכנות מדעית וטכנולוגית 
של רעיונות פורצי דרך בטכנולוגיות חדשניות ובסופה הם הוגים 
וכותבים עבודת מחקר מדעית אקדמית הכוללת הדמיה, המציגה 

רעיון טכנולוגי פורץ דרך, המביא בשורה טכנולוגית וחברתית  
בחודש שעבר התקיים הכנס השנתי בו הציגו 250 בוגרי מחזור ט' 
ביניהם כ 30 תלמידים מפתח תקווה  במקומות הראשון והשלישי 
 :PREDICT צוות  זכה  השלישי  במקום  מהעיר   קבוצות  שתי  זכו 
ושירן  גנים  בכפר  גוריון  בן  מתיכון  רווח  ועידו  חיניץ  ירון 
חממי ודניאל מזרחי מתיכון גולדה באם המושבות  הצוות הציג 
מערכת לזיהוי מוקדם של התקפים אפילפטיים המסייעת לחולי 
אפילפסיה להיערך להתקף עתידי  המערכת מבוססת טכנולוגיית 
ההתקף,  לפני  המופרשת  ריח  מולקולת  המזהה  אלקטרוני  אף 
ומתריעה בפניו  ירון חיניץ: "בבית הספר של שתי החברות שלי 
לצוות, נפטר תלמיד מהתקף אפילפסיה שהתרחש במהלך הלילה  
שמענו על האירוע ועל חוסר האונים שחווים בהתקף כזה וניסינו 

נולד  וכך  לעזור  דרך  למצוא 
הפרויקט שלנו" 

צוות  זכה  הראשון,  במקום 
ועמית  בנקל  שני   :CellAlert
גוריון  בן  מתיכון  רבינוביץ 
מתיכון  וולפון  ושי  גנים  בכפר 
גולדה ונועם מרקוס מתיכון עמל 
ב'  הצוות הציג מערכת המאפשרת זיהוי מוקדם של התפרצות 
בטלפונים  חיישנים  באמצעות  שלישי  עולם  במדינות  מגפות 
ומתריעה  הקול  ובצרידות  הגוף  בחום  חריגות  המזהים  ניידים 
"הצוות שימש  כי  ציינו  סיכוי להתפרצות מגפה  השופטים  על 
דוגמה למופת, לעבודה יסודית, השקעה מרובה וחתירה למצוינות 

שהניבו פרויקט יוצא דופן"   
התקיים  "האירוע  השלישי  במקום  זכה  שבנו  חיניץ  עודי 
באוניברסיטת תל אביב והיה מרשים מאוד, מהעיר פתח תקווה 
אך  המחזור   בוגרי  תלמידים  של  ביותר  הגבוה  המספר  הגיע 
בערים  בעוד  מהעירייה,  אחד  נציג  ולו  הגיע  לא  להפתעתנו 
במיוחד  צרם  הדבר  הערים,  ראשי  הבוגרים  את  ליוו  אחרות 
כששתי הקבוצות מהעיר זכו במקומות הראשונים  בנוסף שמענו 
שעיריית פתח תקווה החליטה להפסיק את התוכנית בעיר ואנו 
מצרים על כך  התוכנית פותחת דלתות לתלמידים המשתתפים 
בה  הבן שלי אמנם סיים את התוכנית, אבל היא נתנה לו עניין 
אותו  וחיברה  במחשב  סרק  משיטוטי  אותו  ניתקה  ומשמעות, 
שהעירייה  מקווה  אני  אותו   שמעניינת  משמעותית  לעשייה 
תחזור בה מההחלטה ותאפשר לעוד נערים ונערות לקחת חלק 

בחוד החנית של מדינת ישראל"  

המצוינים ב"בן גוריון"
בכנס השנתי של תכנית "פיתוח מנהיגות טכנולוגית וניהול ידע" של חברת NESS זכו 

במקום הראשון והשלישי שתי קבוצות מבי"ס בן גוריון אשר הציגו עבודות מחקר מדעיות 
• אורנית ארביבפורצות דרך
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סטו�יו בוטיק לפרחים ופירות

סטו�יו בוטיק לפרחים ועיצובי פירות

סטודיו בוטיק לפרחים ועיצוב פירות
!�מתנות מרגשות לאנשי� שבאמת אוהבי

מתאים לימי הולדת, ליום אהבה, ליום נישואין, ליולדת, לפנק חבר\ה, מסיבת רווקים/ות, הבעת תודה,  
אירועים משפחתיים, מסיבות, חגיגות, בריתות, אירוח, ישיבות, פגישות, ימי עיון, 

השקות, כנסים, טקסים, או כי בא לי להנות להתפנק.

'Fruit & Flower-זרי פרחים ופירות'
העצמאות 15 (בית פרטי) כפר גנים, פתח תקווה ׀ סוקולוב 4, בני ברק
050-8565991

- הסטודיו פתוח בתיאום מראש -

חווית קניה נעימה על כוס קפה, 
יחס אישי ומחירים שווים!

בקרוב יעלה אתר דיגיטלי בו תוכלו להתרשם ולהזמין

מגוון 
ענק של 
אקססוריז

לבית 
ביבוא אישי 
וממעצבים 

מובילים

תי 
מנו

או
ר 

פו
אי

ם ו
לו

צי
 - 

לוי
ג' 

פר
לי 

ס
ם: 

מי
לו

צי

להזמנות חייגו:
 משלוחים באיזור המרכז 

מבצע לחג!
בקבוק יין
מתנה!
*בהזמנת סידור
פרחים ופירות
 מעל 250 ₪
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המעיים  המזון   את  לעכל  מתקשה  בינקות  העיכול  מערכת 
מתקשות להעביר, לפרק ולספוג את המזון וגורמות להצטברות 
גזים, נפיחות, כאבי בטן, גיהוקים ופליטות  תופעה זו נגרמת 
מחייב  אינו  קוליק  העיכול   מערכת  של  בשלות  היעדר  בשל 

טיפול רפואי ויחלוף מאליו תוך כ-3 חודשים 
על פי הרפואה הסינית התינוק אשר חווה את העולם לראשונה 
העיכול,  מערכת  חווה   שהוא  המציאות  את  "לעכל"  מתקשה 
דרכה התינוק מקבל מזון "מהחוץ" פנימה אל הגוף נשלט על 
ידי אלמנט האדמה השולט לשגרת יום קבועה, תמיכה, אהבה 

וחום יחישו את קצב ההתפתחות מערכת העיכול  
הטיפול בדיקור סיני לתינוקות מתבצע בהחדרת מחט לנקודת 
דיקור למספר שניות, מוצאת ומוחדרת לנקודה נוספת  בדרך 
בדיקור  הטיפול  הדקירה   את  ירגיש  לא  אפילו  התינוק  כלל, 
הסיני יעיל מאוד לטיפול בקוליק ולרוב יספיקו מספר מועט 

של טיפולים לפתור את הבעיה 

 תינוק יונק מושפע מתזונת אמו ועל האם להקפיד על תזונה 
בריאה ומאוזנת 

 על האם המניקה להמעיט באכילת מזונות היוצרות גזים  קטניות, 
ירקות סולנים ומצליבים, עישון ואלכוהול 

 חליטות זרעי שומר או קמומיל לאם המניקה מרגיעות את מערכת 
העיכול של התינוק 

 יש לוודא שהתינוק לא ישאף לגופו אוויר בזמן האכלה 
תחליפי  להתאים  לנסות  צורך  יש  לעתים  יונק  שאינו  לתינוק   

חלב אחרים 
 עיסוי בטנו של התינוק ושמנים ארומטיים קמומיל, שומר או לבנדר 

 תכשירים להקלת גזים מקלים על קוליק 
 פרחי באך לאם או לתינוק 

 מוקסה - חימום נקודות דיקור באמצעות צמח הלענה במצבי קור 

תוצאות הטיפול בתינוקה של גילי הראו על שיפור ניכר כבר 
מהטיפול הראשון  מיד בתום הטיפול הראשון התינוקת עשתה 
קקי ואמה דיווחה כי מרגע זה הבכי וההתעוררות בלילה תמו  

לאחר הטיפול השני גם ההתפתלויות חלפו 
גזים במערכת העיכול  מומלץ לטפל בדיקור סיני בבעיה של 
יסבול  שהתינוק  צורך  אין  התופעה   תחילת  מרגע  לתינוקות 
ברוגע  התינוק  בחיי  הראשונים  החודשים  את  לעבור  ואפשר 

ובשלווה 

גזים בתינוקות
אלון לרנרבריאות לפני הכול

התינוקת של גילי סובלת כבר מגיל שבועיים מקוליק קשה "גזים" במערכת העיכול. 
היא בוכה ומתפתלת מכאבי בטן מספר שעות ביממה ובמיוחד בלילות המלווים 

בעצירות קלה. אם המקרה של גילי נשמע לכם מוכר זה מפני ש- 80% מהתינוקות 
יסבלו מקוליק - כאב בטן עוויתי המחריף במיוחד לאחר ארוחה. 

הרפואה הסינית מציגה להורים לילות עם שינה

אלון לרנר מומחה לטיפול ברפואה סינית, ניסיון של 18 שנה
www.alon.l-a.co.il / 0522-904008

טיפים 

*ההטבות בתוקף עד ה- 30.4.17 *בתיאום מראש

מיטל: 050-2206106 כתובת: רח‘ טבנקין 13 (כפר גנים א‘)

מיוחדיםמבצעים 
לכבוד החג

מיוחדיםמבצעים 
לכבוד החג

מיוחדיםמבצעים 
לכבוד החג

הסרת שיער

איזור + איזור נוסף 
מתנה

1+1
רק ב-

בהצגת מודעה זו

בנייה בג'ל

₪ 200

רק ב-

חודרנית/יבלותפטרת/

רפואיפדיקור

בשיטת 80 ₪
המיקרו דיילינג
היישר מאירופה

במחיר
מיוחד!

איפור קבוע

ה
תנ

מ
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תכני משרד החינוך מותאמים לגיל הפעוט וקצב ההתפתחות
מזון בריא וטרי המוכן מדי יום      חוג תנועה ומוסיקה      חוג הכרת בעלי חיים 

סביבת התפתחות הכוללת ציוד חדש, במתחם שהותאם אדריכלית לטיפול בפעוטות
חצר ענקית ומתקנים יעודיים     מצלמות בכל מתחם בו שוהים הילדים

אורלי דוידוביץ, נייד 054-4380135 • בית 03-9248643
lulyorly2008@gmail.com :דוא"ל

אז מה מקבלים אצלנו 
מלבד חום, אהבה, נשיקות וחיבוקים? 

אז מה מקבלים אצלנו 
מלבד חום, אהבה, נשיקות וחיבוקים? 

תינוקיה ופעוטון בוטיק בכפר גנים ג'
הדבר הטוב הבא אחרי אמא

מסגרת איכותית מצומצמת לגיל הרך

לגילאי 3 חודשים עד 3.5 שנים

מאחורינו עשר שנות ניסיון, מאות הורים וילדים מאושרים 
אשמח להיפגש לשיחת היכרות

אורלי דוידוביץ, נייד 054-4380135 • דניאל 054-4380136
lu lyor ly2008@gmail .com דוא"ל: 

אורלי דוידוביץ, נייד 054-4380135 • דניאל 054-4380136
lu lyor ly2008@gmail .com דוא"ל: 

שעות פעילות: ימים א'-ה' 07:00-17:00

מאחורינו עשר שנות ניסיון, מאות הורים וילדים מאושרים 
אשמח להיפגש לשיחת היכרות
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טל לביא

יפה בוורוד

סטייל והעיר הגדולה 

בין אם אתן שייכות לדור שגדל על סרט הנעורים "יפה בורוד" בשלהי שנות השמונים, 
ובין אם לא, אין ספק שבאביב הקרוב כולנו נהייה יפות בוורוד!

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

במפגש הפסגה בין שתי הנשים הראשונות אי אפשר היה להתעלם מהסנוניות הראשונה לטרנד 
הוורוד  בפגישתה הראשונה עם נשיא ארה"ב ורעייתו, התהדרה שרה נתניהו בלוק קלאסי 

מהודק ונקי, וורוד, הצבע הכי נכון לעונה זו  כך זה נראה שבאביב הזה הוורוד הוא השחור 
החדש  

ב הגוונים: הוורוד הנכון לאביב הוא ורוד בגווני פודרה, ורוד ביבי וורוד עתיק )כמו באאוטפיט 
של הגב' נתניהו( והוא מגיע אלינו בכל פרטי הלבוש ובכל המרקמים  חלק מהטרנדים 

החורפיים ממשיכים איתנו עוד אבל בשילוב עם הגוון הנכון של הוורוד הם מקבלים את השיק 
האביבי שכל כך חיכנו לו לאחר החורף  

ב הקטיפה: אחד מהטרנדים הבולטים בחורף  היא הגיחה אלינו מכל פינה בצבעים עמוקים 
וקרים )אדום יין, כחול עמוק, ירוק ושחור( וכעת עם פרוס האביב, הקטיפה מתחדשת ומגיעה 

אלינו בצבע ורוד, ומשאירה רושם חדש של רכות מלטפת ולוק עדין וענוג 
ב מעילי אופנוענים: התרככות נוספת מוסיף הוורוד לטרנד מעילי האופנוענים ששלט בחורף  

עם בוא האביב המעילים מקבלים לוק אוורירי יותר בשינוי מרקם העור לבדים 
רכים יותר כמו ז'מש וסטאן בגווני הפודרה הוורודה 

ב הבלט: הורוד הנכון לעונה מתכתב גם עם השראות מעולם הבלט וניתן לפגוש 
אותו בשמלות בבדים רכים עם שרוכים  שמלות עם סיומת וולאן, חצאיות 

פליסה  ואפילו בנעלים שנראות כאילו יצאו מאגם הברבורים 
ב ורוד-אדום: הוורוד של אביב 2017 שובר את אחד מחוקי האופנה הבסיסיים 

האוסר ללבוש ורוד עם אדום  באביב הזה תלבשו ורוד בעיקר עם אדום  
במסלולי התצוגות, באופנת הרחוב ובעיקר בחנויות השילוב ורוד-אדום בכל 

מקום  



www.kfarganim.co.il39עיתון כפר גנים  גיליון 86  אפריל 2017 

צילום אירועים מקצועי
צילום חתונות

צילום בר/בת מצווה
צילום וידאו מקצועי

צילום מגנטים לאירועים
אלבומים דיגיטליים
בוק לבר/בת מצוה

הפקת אירועים בכותל
המרת קלטות לכל הפורמטים

052-2433953
03-9099990

'amir ben haim'
חפשו אותי ב-

בואי לסט צילומים 
בסגנון אופנה 

במגוון אתרים 
שבסופו נפיק לך 

בוק כמו 
שתמיד חלמת

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

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

בוא ליום של כיף, 
צילומי ספורט 

ואקסטרים
שבסופו נפיק לך
 בוק לבר מצווה

בוא ליום של כיף, 
צילומי ספורט 

ואקסטרים
שבסופו נפיק לך
 בוק לבר מצווה
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מאפיית  שנים,  כשמונה  לפני  אותה  שגיליתי  מאז 
"לחמים" הפכה לאחד מהמקומות הקבועים בהם אני 
ברחוב  נפתח  "לחמים"  של  הראשון  הסניף  מבקרת  
המאפייה  שנה    15 כ-  לפני  אביב  בתל  חשמונאים 
בחמש  א'  )מיום  ביממה  שעות   24 ופתוחה  כשרה 
לפנות בוקר ועד יום ו' ב 14:30(  במאפיה מגוון נפלא 
של לחמים ומאפים טריים שנאפים במשך כל שעות 

היממה  והכל טעים ומוקפד  
וכריכים  סלטים  המגיש  קפה  בית  גם  פועל  במקום 
מצוינת,  זוגית  בוקר  ארוחת  גם  בבוקר  שישי  ובימי 
המורכבת ממגוון לחמי המאפייה, גבינות משובחות, 
מטבלים טריים, סלט ירוק וקינוחים קטנים  בעקבות 
נפתחו  בחשמונאים  המרכזי  הסניף  של  ההצלחה 
נקודות מכירה נוספות ברחבי תל אביב )בשוק הנמל, 

בשוק הכרמל, קניון עזריאלי ובאבן גבירול 125(  ולפני 
ליד  במנהטן  לחמים  של  סניף  נפתח  שנים  כשלוש 
כיכר יוניון, עם נקודות מכירה נוספות ברחבי העיר  
ולקוחות  מוניטין  במהירות  צברה  במנהטן  המאפייה 
שלהם  שוקולד(  שמרים  )קראנץ'  וה"בבקה"  רבים 
הוכתר על ידי הניו יורק טיימס כבבקת השוקולד הכי 

טובה בעיר 
חלת  נפלא,  אגוזים  שיפון  לחם  הם:  שלי  המומלצים 
הכי  שניט(  )קרם  נפוליאון  עוגת  המצוינת,  הבריוש 
אקלר  מצטיין,  תפוחים  טארטלט  שאכלתי,  טעימה 
)אלוהי( עם קרם וניל פטיסייר ואגוזי לוז קלויים עם 
קרם אגוזים, מיני טארטלטים עם קרם וניל ופירות ועוד 

מאפיית "לחמים", רחוב החשמונאים 103, תל אביב

הקראנץ' הכי טעים של "הניו יורק טיימס"
היא נמצאת ברשימת המאפיות הטובות ביותר בישראל כבר כמה שנים טובות. הבעלים שלה, 
אורי שפט, נחשב לאחד מהאופים הטובים ביותר בעולם. הניו יורק טיימס הכתיר את הקראנץ' 

שלהם לטוב ביותר בניו יורק, לא פלא שאורית שטרן התמכרה למאפיית "לחמים" 

אורית שטרן משהו כשר וטוב 

שמוליק בראון פיזיותרפיה

מפרק הסקרואיליאק - יש דבר כזה!

הירך  לאורך  כאב  הקרנת  תחתון,  ובמותן  בעכוז  כאבים 
והשוק  כאבים במפשעה וקדמת הירך עד הברך ומתחת לה 
לקדמת השוק  קושי בעמידה ובהליכה, הליכת טרנדלנבורג 
)ראה תמונה(, הליכה בצליעה, הטיית הגב לכיוון הבעיה באגן 
וכן תחושה של חוסר יציבות וכאב בנשיאת משקל על הצד 

הבעייתי  כל אלו מאפיינים בעיה במפרק הסקרואיליאק 
את  המחבר  וייחודי  גדול  מפרק  הוא  הסקרואיליאק  מפרק 
שתי עצמות האגן עם  עצם העצה )סקרום(  עצם  ממוקמת 
בחלק התחתון של עמוד השדרה מתחת לחוליות המותניות 
בעלות  הן  השדרה  עמוד  חוליות  כל  משולש   בצורת  והיא 
חוליות  מחמש  הבנויה  הסקרום  עצם  ואילו  תנועה  יכולת 

שהתאחדו לעצם אחת ללא יכולת תנועה  הסקרום מחבר את עמוד 
השדרה לאגן 

הארי  וחלקו  היות  מזערית,  היא  הסקרואיליאק  מפרקי  תנועת 
בנוי בצורה מאסיבית מסיבי רצועות שאינן מאפשרות תנועתיות 
כאשר רק חלק קטן של המפרק מאפשר את התנועתיות הזעירה  
הפונקציה העיקרית של המפרקים אלה היא לשאת ולספוג את כל 
משקל הגב בעמידה על אחת מהגפיים בפעילות היומיומית  אזורי 
דלקתיים שנובעים  ולתהליכים  לפגיעות  מקור  הם  הללו  המפרק 
הישבן  על  בנפילה  כגון  קשה  סטרס  עם  להתמודד  יכולת  מאי 

וטראומות שונות שפגעו באגן 
ברור מדעית שאי אפשר למפות את המפרק במדויק כיוון שחלקיו 
רחב  פנים  שטח  בעל  המפרק  לאדם   אדם  בין  שונים  הפנימיים 
להגיע  בעומק המפרק שמקשה  עלול להתרחש  נזק כלשהו  ולכן 

אליו ולרפאו 

הגורמים לבעיות במפרקי הסקרואיליאק: 
 נפילה על הישבן - הגורם העיקרי  הסימפטומים 

עלולים להופיע מיידית או לאחר מספר שנים 
 אי שוויון באורך רגליים  

 הריון לאי יציבות של המפרק 
השדרה  בעמוד  דיסק  לבעיית  משנית  בעיה   

המותני 

טיפול באמצעות פיזיותרפיה:
במידה והסימפטומים קיימים מספר שנים, הטפול 

עשוי להימשך עד כשנה  
1  אבחון - האם הסימפטומים נובעים מעמוד השדרה ו/או ממפרק   

הסקרואיליאק 
2  זיהוי מיקום מדויק של הבעיה במפרק  

3  טפול מנואלי בתנועתיות עדינה של המפרק 
4  טפול באמצעות אלקטרותרפיה 

5  הדבקת פלסטרים לעזרה בקיבוע וייצוב המפרק  
6  לנשים בהריון יש צורך לפעמים בחגורה מיוחדת לייצוב המפרק 

שנהייה בריאים!
 

על מפרק הסקרואיליאק כבר שמעתם? אם לא אז כדאי לקרוא... סקירה קצרה על 
המפרק תוכל לחשוף אותנו לכאבים שחלקנו חווים בכמה אזורים בגוף וגם לדרכי 

הטיפול האפשריות

.Ed.M., R.P.T., O.M.T., F.Is  שמוליק בראון
תושב כפר גנים, פיזיותרפיסט מוסמך, מומחה לעמוד השדרה ואורתופדיה.

מנהל מקצועי בחברת "ראפיד מדיסין בע"מ" 
משרד: 03-7528003/4 | נייד: 052-2335462 

sbrown@rapid-medicine.com 
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052-6025222 
המפתח לבית החדש שלך, נמצא כאן.המפתח לבית החדש שלך, נמצא כאן.

שי שטרית 
מומחה הנדל"ן שלך

למכירה בבלעדיות
ביעל רום 1

דירת 4 חד'
110 מ"ר
קומה 17

מרפסת 15 מ"ר

ברפאל איתן 1
דירת 4.5 חד'

115 מ"ר
קומה 16

מרפסת 20 מ"ר

צומת סביון-לוי אשכול 201
טל' להזמנות: 03-5330304 ׀ פקס. 03-5330405

www.maadania.co.il

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

מצרכים
3 מצות שרויות במים כשעה 

)בלי קיצורי דרך( 
3 ביצים טרופות 

70 גרם גבינת כנען )3 כפות( 
70 גרם מוצרלה מגורדת )3 כפות( 

מצרכים
3 מצות שרויות במים כשעה 

)בלי קיצורי דרך( 
3 ביצים טרופות 

70 גרם גבינת כנען)כ-3 כפות( 
70 גרם מוצרלה מגורדת )כ-3 כפות( 

2 פטריות פורטובלו 
בינוניות פרוסות 

אופן ההכנה
 טבלו את קוביות הבטטה ב-2כפות שמן זית מלח, פלפל 
מלאה  התרככות  עד  שחומם 170 מעלות  ואפו בתנור 

והוסיפו למסה  
 לאחר השריית המצות מסננים וסוחטים מנוזלים  

שאר  את  הוסיפו  היטב  ערבבו  הביצים  את  הוסיפו   
המרכיבים, תבלו במלח ופלפל לפי טעם  

 חממו מחבת לחום בינוני עם 1/3 כוס שמן קנולה ובעזרת 
כף הניחו מהמסה וצרו לביבות, טגנו עד גוון זהוב מכול 

צד והגישו  

אופן ההכנה
אופן הכנה כמו המתכון הקודם  

 לאחר השריית המצות סננו וסחטו מנוזלים 
שאר  את  הוסיפו  היטב,  וערבבו  הביצים  את  הוסיפו   

המרכיבים, תבלו במלח ופלפל לפי טעם  

הגשה וטיפים: 
 ניתן לאפות בתנור בתבנית סיליקון משומנות

 הגישו עם שמנת חמוצה שום ושמיר
 ניתן להוסיף עשבי טיבול או פיצוחים

 ניתן להכין לילדים ללא תוספות

הוא שוב כאן, לבן וחגיגי מתמיד. ריח מרק העוף הצח מגיח מכל 
חלון בשכונה... הקרפיון מלך הגפילטע או הלוקוס מלך החריימה 
הופכים להיות המבוקשים בשוק... הסופרים מתמלאים באנשים, 

העגלות מתמלאות בכל טוב, מדפי החמץ מתכסים ומתחבאים, וכולם 
כולם מתכוננים לבואו... לחג הזה, שמכניס את כולם לסטרס, איפה 

עושים השנה אצלו או אצלה? קיבוץ הגלויות הישראלי שלו שינה 
לטובה את שולחן החג המודרני- לצד מנות מסורתיות וקלאסיות של 

סבתא התגנבו להן בשמחה  מנות של הסבתא מהצד השני, מתכונים 
טבעוניים, והאוכל נעשה בריא ומגוון יותר. היום ניתן לומר בגאווה  

ששולחן החג מייצג את השינוי בחברה הישראלית כולה וכשזה מדובר 
באוכל, פתאום השסעים והמחלוקות נהיים טעימים יותר ולכולם 

יש מקום.  על שולחן החג אוכלים טעמים חדשים וישנים יחד, שרים 
בקול רם, מתווכחים ומתחבקים. הצבעוניות של החזרת הסגולה, 
החריימה האדום הרותח, הצלי העמוק והשחום, ואפילו הגפילטע 

האפור והכתום- כולם מתעוררים זה לצד זה, מקבלים אחד את השני 
ומפיחים בנו חיים. 

אוכל  עבורי זה ילדות, חגים, אהבה, סחרור חושים... והלחץ שמתעורר 
לפני החג הזה, משתחרר כשמגיעים לשולחן החג המושלם לצלילי 

רעש המזלגות והסכינים, השירים והצלחות. 
גם אצלנו לקראת החג המעדנייה כמרקחה, לצד הלחץ וההכנות 

הרבות, אין דבר שמשמח אותי יותר )מלבד ילדיי כמובן( מאשר לבשל 
ללקוחות שלנו שנותנים לי את 

הזכות לבשל להם בארוחה 
חשובה שכזאת.  ודווקא כאן 

בחרתי במתכון "כוכב" שיעשה 
נעים וטעים בכל החג ולא רק 

בסדר.. קבלו את ה"מצה ברייט " 
או "מצייה".

אני חוזר להכנות ומפשיל 
שרוולים, מקווה שתהינו מחג 

מוצלח, אני מזמין אתכם לשתף 
אותי איך יצא לכם המתכון 

ובכלל לשמח אותי בתמונות 
מארוחת החג...    

        שלכם, שף גולדשטיין

בתאבון 

50 גרם גורגונזולה או סטילטון
או רוקפור 

1 בטטה קלופה וחתוכה לקוביות 
2 שיני שום פרוסות 

מלח ופלפל לפי טעם אישי

2 פטריות פורטובלו 
בינוניות קצוצות 

עלים משני ענפי טרגון 
קצוצים  

1/3 כוס בצל ירוק חתוך 
לעגולים

מצה ברייט בטטה גורגונזולה

מצה ברייט פטרית פורטובלו וטרגון 
)10-12 לביבות קטנות(
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מתחם הפיסול

גן לאומי ממשית

מטיילים בפסח

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

חופשת הפסח היא זמן נהדר לבילוי משפחתי מחוץ לבית. יולי לביא מצאה 
טיולים משפחתיים שלא תרצו להחמיץ

העתיקה  ביפו  יפו:  זמן  פסטיבל  מרכז: 
יתקיימו פעילויות לכל המשפחה: הצגות ילדים 
ותיאטרון  ענק  בובות  המשלבות  צבעוניות, 
חוויתי  ניווט  משחק  יצירה,  סדנאות  חפצים, 
פסטיבל  פלסטלינה,  תערוכת  המשפחה,  לכל 
מוסיקליים  מופעים  יחיד,  להצגות  תיאטרונטו 
המבקרים,  ובמרכז  אמנים  בבתי  אינטימיים 

מיצגי תאטרון רחוב סיורים מומחזים ועוד 
המדע  בגן  המדע"  וקסם  החכם  "יורם 
ברחובות )במכון ויצמן למדע(: תכנית מיוחדת 
פירמידת  בניית  מדעיים,  ניסויים  הכוללת  לחג 
ענק, כתיבה בכתב חרטומים, הכנת בלון שאינו 
 yes יכול להתפוצץ  ובשיתוף פעולה ראשון עם
במקביל לעליית העונה החדשה של "יורם החכם 

וקסם המדע", תעלה ההצגה בגן המדע  
רופאים ליום אחד בפארק המדע טכנודע 
בחדרה: שלושה ימים גדושים בפעילויות בשלל 
התנסויות מעולם הרפואה וגוף האדם  הרופאים 
הצעירים יקבלו גיליון רפואי וערכת רופא ויצאו 
ינתחו  יאבחנו,  בהן  השונות,  במחלקות  לסיור 
ויטפלו במגוון מצבים רפואיים   בנוסף, יתקיים 
אינטראקטיבי  חידון  הגדול,  הרפואה  חידון 
ביחידה  סיור  הקהל,  בהשתתפות  פרסים  נושא 

לסימולציה רפואית, תחנות הדגמה וניסוי ועוד 
מסע  הרודיון:  הלאומי  הגן  ירושלים: 
ומכסה  המגלה טפח  וחושפני  "חופר"  תיאטרלי 
לבניית  נדרש  זמן  כמה  ההר:  מסודות  טפחיים 

הר? כמה כוח צריך בשביל לזרוק אבן בליסטרה? עד מתי אוגוסט 
132? ומי נאה יותר – הורדוס או בר-כוכבא? כל זאת ועוד עם 
שחקני תאטרון "מקום" ועם בעלי מלאכה העוסקים במלאכות 
קדומות, נגנים, מורדים, מדריכים ומלך אחד  סיורים מודרכים 
יצאו מהכניסה לאתר בין השעות 10:00 ו-15:00 בכל שעה עגולה   
באגם  בגליל'  'אבן  הבינלאומי  הפיסול  פסטיבל  צפון: 
לצד  בפסטיבל,  ישתתפו  ומהעולם  מהארץ  פסלים  מונפורט: 
חגיגה  של  ימים  בשלושה  המשפחה,  לכל  חינם  פעילויות  שלל 

תרבותית, הכוללת מופעים לכל המשפחה, הופעות, 
מתחמי  לילדים,  הצגות  ומוזיקה,  רחוב  תיאטרון 
יצירות ואמנות, מתחמי הפעלות ותחרויות נושאות 

פרסים, ירידי אמנים, דוכנים ומזון 
את  חוגגת  הטבע  להגנת  החברה  הנדיב  רמת 
שביל  של  להיווסדו  השלישי  העשור  תחילת 
ישראל לאורך מקטע 15 של השביל, העובר ברמת 
הנדיב  באתר ניתן לגלות את המעיין, את הִנקּבה 
הנסתרת, את בית המרחץ ואת הווילה הביזנטית 
נוף  ירוק לצד תצפיות  ים תיכוני  ולהלך בחורש 
יוצבו  השביל  לאורך  הכרמל   חוף  על  נהדרות 
תחנות חוויה ותוכן, שחקנים, הרכבים מוזיקליים 
תחמיצו  אל  השביל  קטע  בסיום  הפתעות   ועוד 
הברון  קבורים  שבהם  המרהיבים  בגנים  ביקור 

רוטשילד ורעייתו  
יקב רמת הגולן פעילות המשלבת סיור לימודי 
מקצועית  יינות  וטעימת  הבקבוק  ועד  מהכרם 

למבוגרים )ותירוש לילדים( 
העיר  ברחובות  נצעד  שאן  בית  הלאומי  הגן 
העתיקה לקול נגינת הנבל ותאורת לפידי אש, נחזה 
בדמויות המתעוררות לחיים, נפגוש את רוכלי העיר 
קירות  על  קולי  אור  במופע  ונצפה  ססגוני  בשוק 
העיר, שיספר את ההיסטוריה בת אלפי השנים שלה 

דמויות  נפגוש  שערים:  בבית  הלאומי  הגן 
קדום  עברי  כתב  נלמד  אישי,  במפגש  העבר  מן 
מופע  והתלמוד   המשנה  מימי  למשפחה  ונתחפש 
את  ינעים  העתיקה  המסורת  כמיטב  כלייזמרים 

הזמן ותחנות הפעלה ויצירה יעסיקו את כל המשפחה 
הגן לאומי ממשית, העיר הקדומה מתעוררת לחיים,  דרום: 
נחזור אל הבזאר ברחוב השוק המקורי לחוויה צבעונית וקסומה 
את  יפרשו  אותנטיים  סוחרים  וטעמים   ריחות  מראות,  של 
נחושת,  דברי  רקמות,  "ענתיקות",  שטיחים,  שלל  מרכולתם: 
מלאכה  ובעלי  אומנים  דוכני  לצדם,  ולבונה   מור  תבלינים, 
מסורתיים: מנפח הזכוכית, הקדר, הנגר וכל זאת בליווי מוזיקה, 

ריקוד ואווירה 

תופרת מקצועיתתופרת מקצועית

דליה: 052-8851600

מקבלת בביתה בכפר גנים ג'

מקבלת את 
כל סוגי התיקונים
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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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קארין אהרוןצרכנות

סכין מספרים- 
חדש במטבח !

ומדליק  חדש  גאדג'ט 
מבית נעמן: מספריים 
ירקות  לגזירת  קלילים 
כוללים  המספריים  בקלות. 
ומשטח  (להב)  סכין  ב-1:   2
שללא  חדשני,  מוצר  חיתוך. 

דרך  ולבישול.  לסלט  ירקות  החיתוך של  תהליך  את  מזרז  ספק 
פשוטה, מהירה ומקורית להכין ירקות חתוכים, נוח לשימוש גם 
לירקות קשים. המכשיר נשטף בקלות, לא תופס מקום ואין כל 

צורך בשימוש בקרש חיתוך.
מחיר: 83.90 ₪ 

להשיג ברשת חנויות 'נעמן' ברחבי הארץ

"סגנונות ושולחנות" מאת 
דבורה שטיין 

דבורה שטיין תושבת כפר גנים היא 
מעצבת ותיקה, בוגרת עיצוב, ניהול והפקת 

אירועים בשנקר. 
ואוהבת מאוד לארח. 

דבורה קיבצה בספרה שולחנות 
מעוצבים ויצירתיים מחומרים 
נגישים, לאירועים שונים, החל 

מערבי חג ושבת, אירועים 
משפחתיים וחגיגיים אחרים 

ואף לפי עונות השנה. 
סגנונות ושולחנות, 
מאת דבורה שטיין. 
הוצאת דני ספרים. 

מחיר: 98 ₪
ניתן להשיג בחנויות וברשתות 

הספרים המובחרות 

גלידת חרוסת ואגוזים 
של בן&ג'ריס

ג'ריס"  אנד  "בן  חב'  וההצלחה  הביקוש  לאור 
החרוסת  גלידת  את  הקרוב  בפסח  גם  תשיק 
לצד  מוגבלת   במהדורה  האהובה  והאגוזים  

לידות הכשרות לפסח. גלידת הוניל בתוספת חרוסת הג־
גלידת  הינה  ואגוזים 
עם  משובחת  שמנת 
עשירה  אמיתית  חרוסת 
לצידה  מלך.  באגוזי 
עוד  החג  לקראת  ישווקו 
גלידות  סוגי  שבעה 
מהדורות  לפסח  כשרות 
בד"צ  בכשרות  מיוחדות 
בעל"ז ללא חשש קטניות. 
מחיר לצרכן: כ-22.90 ₪, 

באריזות 500 מ"ל 

לקראת פסח, יוצאת חברת קומ Com (לבית ABC), עם סל מוצרי הניקיון המשתלם ביותר. 
לצידו, משווקת החברה את המותג הפרטי שלה FIX שמתהדר בתג מחיר נמוך, במהלך כל 
ימות השנה, לצד איכות פרימיום. מרבית המוצרים מיוצרים בטורקיה, ולמחמירים בפסח, כל 
המוצרים בעלי כשרות חתם סופר למשך כל ימות השנה, כולל חג הפסח. סל המוצרים לפסח 
נוזל לכביסת  נוזל כביסה,  לניקוי פרקט,  נוזל  נוזל כלים,  נוזל רצפות,  דגל:  כולל את מוצרי 
תינוקות, ג'ל לכביסה, מרכך כביסה, קרם לניקוי כללי, נוזל כלים, נוזל חלונות, נוזל אסלות, 

אקונומיקה מקציפה,  מטליות לחות לניקוי כללי, מטליות לחות לרצפות, ספוג הפלא ועוד.. 
מחירים: החל מ-5.90 ₪ 

תודות  ספר 
מאת  לילדים 

מיכל בוקר 
'ספר התודות שלי' 
ספר  הוא  לבן/לבת 
לילדים,  מרהיב  מתנה 
מודעות  של  רובד  עם 

הילדים  את  המלמד  עמוקה  משמעות  בעל  ומסר  עצמית 
על  גם    - תודה  ולהכיר  להם  שיש  הדברים  את  להעריך 
כלל  בדרך  הנתפסים  היומיום,  מחיי  הקטנים  הפרטים 

כמובנים מאליהם.
הספרים מתוכננים כך שיש מקום להדביק תמונת פנים אחת 
בכל  מופיעות  הילד  של  פניו  בו  מצב  ונוצר  הילד  של 
העמודים. הילד הופך להיות כוכב העלילה והספר מיוחד רק 
לו. בכל עמוד מודים על משהו אחר, החל מהבוקר שקמים 

עד לערב שהולכים לישון. 
מתאים לפעוטות ועד לגיל 7.

'ספר התודות שלי לבן/לבת' מאת מיכל בוקר, 
הוצאת הספרים "אוריון". מחיר לצרכן 45 ₪

(למכירה ישירה לגננות חייגו 077-2341504) 
להשיג בחנויות הספרים, ובאתר ארגמן 

www.argaman.info

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

מוצרי ניקיון לפסח

מנצחת!חמישייה
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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

"יד למרדכי"
מיזמים ביהדות

ד"ר מוטי גולן 
מרצה ללימודי יהדות ואקטואליה

טל'/פקס: 03-9241355 נייד: 050-5607290

• הרצאות ושיעורי יהדות • הכנת חתני בר מצווה וארגון סיורי הדרכה בכותל 
• ייעוץ ברכישת תפילין ומזוזות • הנחיית אירועי חנוכת הבית, שבע ברכות 

• טקסי הכנסת ספר תורה לכל העדות ולכל המגזרים

o z i e 5 0 0 @ g m a i l . c o m מייל:

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

• תספורת נשים • גברים • ילדים

• תספורת • עיצוב גבות  • שעווה

מקבלת בביתה
בכפר גנים

שעות נוחות 
גם בסופי שבוע!

רוית ה�פריתרוית ה�פרית

מחירים נוחים

054-6204315054-6204315 לקביעת תור
צלצלו:
לקביעת תור
צלצלו:

אלום א. שמי בע"מ
עבודות אלומיניום

תיקון תריסים חשמליים
מקלחונים

חלונות אלומיניום "קליל"

בהנהלת שאול שמי

מפעל: רח' הרכב 14, א.ת. סגולה פ"ת ׀ טל': 03-9316268
 נייד: shemi4@014.net.il | www.alum-shemi.co.il050-8587777 | פקס: 03-9248520
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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

דבש טבעי אורגני 100% 
ממכוורת נחלים 

לא מחומם, באיכות יד מרדכי 
כשר לפסח, בד“ץ

1 ק“ג ב-40 ₪ 

דרושים כללי

דרושים  "טיפולית"  לחברת 
ואח/ות  סוציאלית  עובד/ת 
למשרה מלאה או חלקית בעלי 
לפחות   ניסיון  שנות  שלוש 
הדרכה,ייעוץ  לווי,  לעבודת 
בקשישים  בטיפול  ובקרה 
ויחס  טובים  תנאים  ומטפליהם  

למתאימים  
לפרטים: 050-5533111

תקווה  בפתח  ביטוח  לסוכנות 
ביתית דרוש/ה  ותיקה באווירה 
אלמנטרי                  ביטוח  פקיד/ת 
בביטוח  שנתיים  של  ניסיון 
אלמנטרי – חובה, זמינות מידית 
ההפקה  תוכנת  הכרת  יתרון!   –
השונות  הביטוח  חברות  של 
יכולות שכנוע, אנרגטיות, ניסיון 
לדוא"ל  קו"ח  במכירות-יתרון! 

keren373@gmail.com

לחברת סקייליין עגורנים, באזור 
מחסנאי  דרוש  ברקן,  תעשיה 
במשרה מלאה למרכז הלוגיסטי 

ממוחשבת  עבודה  סביבת 
מסופונים   מערכת  הכוללת 
יכולת  פיזית,  לעבודה  נכונות 
ברמת  עברית  טכנית,  הבנה 
לדוא"ל:  טובה קו"ח  כתיבה 

jobs@sky-line.co.il

 O&A BEAUT – למכון יופי חדש
דרושות  גנים  כפר  בקניון 
עובדות לבניית ציפורניים בכל 
השיטות, מניקור ופדיקור רפואי, 
גבות,  לציפורניים,  ג'ל  שעווה, 
שיטת   – קבוע  איפור  שפם, 
ההשערה/הצללה – יתרון  נדרש 

ניסיון עם תעודות מקצועיות  
לפרטים: 054-3448661

דרוש/ה מנהל/ת צוותי מלצרים 
בפ״ת  לניהול  ניסיון  בעלי 

מגיל  החל  העבודה  והסביבה  
בשבוע,  משמרות   2-3   18
וסביבת  מעולה  שכר  ניידים, 

עבודה מאוד נעימה  
לפרטים: 050-8611233

לחנות  מוכרים  דרושים 
אחרי  גנים   בקניון  צעצועים 
אווירה  ואחראיים   צבא 
משפחתית ועבודה במשמרות  

לפרטים: לובה 054-7934547

ואחראי  ברמנים  דרושים 
קפה  בית  לרשת  משמרת 
ניסיון  חובה  אריה   בקרית 

בקפה או תפקיד דומה 
לפרטים: 052-6772625

מטפלות/סייעות

עוז  בנווה  פרטי  למעון 
חמות  סייעות  דרושות 
מלאה   למשרה  ואוהבות 

תנאים מעולים למתאימות  
לפרטים: 050-8949597 דנה

פעמיים  מטפלת  דרושה 
בשבוע משעה 15:45  
לפרטים: 050-6543601

נווה  נוף  ביפה  פרטי  לגן 
מנוסה  מטפלת  דרושה  עוז 

ואחראית 
לפרטים: 0507231080 שרון

דרושה מטפלת דוברת רוסית 
לתינוקת בת חצי שנה  שעות 
עבודה: ימים א'-ה' 00 00-16 9
לפרטים: 050-3081878 אולגה

דרושה גננת/סייעת לגן ילדים 
פרטי בפתח תקווה, הדר גנים  

תנאים מצוינים למתאימות 
לפרטים: 052-6761868

מטפלות ובייביסיטר

חמות  המלצות  עם  מטפלת 
אוגוסט,  חודש  בסוף  מתפנה 
משרה  בילד,  טיפול  מחפשת 

מלאה או חלקית  
לפרטים 054-4453188

סטודנטית לחינוך והוראה בבית 
ברל, פנויה לבייביסיטר בשעות 
ובסופי  שבוע  באמצע  הערב 
בהתראות  וזמינה  ניידת  שבוע  

קצרות  
לפרטים: 052-5973177 לינוי

חמות  המלצות  עם  מטפלת 
משרה  בילדים   טיפול  מחפשת 
מלאה או חלקית  מתפנה בסוף 

אוגוסט  לפרטים: 054-4453188

לבייביסיטר  פנויה  מטפלת 
בביתה,  ובצהריים  בבקרים 
ואוהבת  חמה  גישה  בעלת 

לילדים  
לפרטים: גלי 050-2521111

לעשות  מעוניינת   19 בת 
חלקית  במשרה  בייביסיטר 
מסורה  השבוע   ימי  ברוב  פנוי 

ואוהבת ילדים   
לפרטים: 050-7305279

משק בית

כביסות  וקיפול  בניקיון  עובדת 
ניסיון של שנים המלצות  

לפרטים: 050-3919933

לשעתיים- פנויה   60 בת  אישה 
הבוקר  בשעות  שעות  שלוש 
המלצות  בית   וסידור  לבישול 

בשפע  מלכה: 050-7464014

נדלן

גן,  בנווה  תיווך  ללא  למכירה 
 4 5 אחד   במפלס  פנטהאוז 

מרפסת   + מ"ר   128 חדרים 
מטבח  מ"ר    80 מהסלון  ענקית 
)שתיים  בטאבו  חניות   3 גדול  
בחניון תת קרקעי(, מחסן גדול 

וגבוה 
לפרטים: עירית 054-3456031

ברחוב מסקין 21, דירת 6 חדרים, 
ענקית  סוכה  א'  מרפסת  קומה 
ומרפסת סלון  שקטה, עורפית, 

מחסן צמוד לדירה וחניה  מיידי
לפרטים: 050-4186500

מורים פרטיים

מורה לאנגלית בתיכון, מלמדת 
לתלמידי  פרטיים  שיעורים 
ויסודי   הביניים  חטיבת  תיכון, 
מתקנת  בהוראה  מתמחה 
שימוש  תוך  אנגלית  ומלמדת 

באסטרטגיות למידה 
אפשרי להגיע לבית התלמיד 

לפרטים: 050-6996602

סטודנטית בעלת ניסיון רב מורה 
אנגלית  למתמטיקה  פרטית 
מדעים תנ"ך ולשון  כיתות א - 

י  שיעור ניסיון חינם  
לפרטים 052-5441288 יובל 

פרטי  ומורה  סטודנט 
ניסיון  שנות   5 עם  למתמטיקה, 

 בבית התלמיד או המורה 
לפרטים 0524684144 דור

פרטיים  שיעורים  מלמדת 
בחשבון ואנגלית לתלמידי בית 
הספר היסודי וחטיבות הביניים 

בעלת ניסיון והרבה סבלנות
לפרטים:  052-2351213

סטודנט מצטיין להנדסת תוכנה, 
מלמד  ומתמטיקה  פיזיקה 
לתלמידים  פרטיים  שיעורים 

בכל הגילאים 
לפרטים: טל 052-8508185
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רח' לוחמי הגטו 36, כפר גנים, פתח תקווה
03-9192677 ׀ 054-7720300

שעות פתיחה: א‘-ה‘ 06:00-20:00 יום ו‘ 06:00 עד שעה לפני כניסת שבת

מקומות ישיבה חדשים!
מבחר מוצרים של חברת “נוגטין“ 

סנדוויצים, סלטים, טוסטים, שקשוקה, שתיה חמה/קרה ועוד...

גלוטן  ללא  מוצרים   • טבעוניות  ועוגות  עוגיות   • הסוגים  מכל  לחמניות   • לשבת  חלות   •
• פשטידות • ג‘חנון מלאווח • עוגות ליום הולדת • סנדוויצים • סלטים • טוסטים • שקשוקה ועוד...

בס"ד

ושמחכשרפסח
ולכל בית ישראללכל לקוחותינו

לידיעת לקוחותינו

אנו סגורים במהלך החג

ניפגש אחרי...
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אפילו הזברה יודעת

רשת הביטוח הזולה ביותר בצפון

עכשיו גם בכפר גנים

*5266 חייג
עכשיו!

הנסיון שלנו, הבטחון שלכם! 


