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*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,

בטיילת  הצהריים  אחר  בשבת  לרוץ  שיצאתם  לכם  תתארו 
בשכונה או על דרך רבין  תתארו לכם שיצאתם רק עם אוזניות 
ומלבד המוזיקה אין לכם כלום בכיסים  תתארו לכם שאחרי 
שסיימתם לרוץ ואתם כבר ממש רוצים להגיע הביתה למיזוג, 
המשטרה עוצרת אתכם במחסום בכניסה ללא תעודה מזהה  

תתארו לכם שאתם נשארים בחוץ עד שתסתיים ההפגנה 

תתארו לכם שאתם עובדים במקצוע מציל חיים, רופא, אחות 
או כבאי, וקיבלתם קריאה דחופה בשבת בערב, חטפתם את 
מפתחות הרכב ויצאתם בבהילות רק כדי להיתקע בכיכר הומה 

אדם, חסרי אונים  

שכונה תחת הפגנה  

עכשיו תקשיבו לשלמה ארצי ו"תתארו לכם עולם יפה, פחות 
עצוב ממה שהוא ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים"  
בדיוק בגלל זה נפגשה שירן רובינשטיין לשיחה עם צדוק בן 
משה, שמאמין שזה אפשרי, שאנחנו לא חייבים לתאר לעצמנו, 
שאנחנו יכולים להחזיר את השקט לרחובות שלנו  ותעשו לי 
טובה, אל תכניסו פוליטיקה למרקם השכונתי המדהים שיצרנו 
כאן  אהוד מנור כתב את זה הכי מדויק שאפשר: "הלוואי ומענן 
תרד עלינו קשת, הלוואי שלעולם הזה יש תקנה, הלוואי ויום 
יצמח מתוך סופה גועשת, הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב, 
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם!"

ומעבר להפגנות שפלשו לשכונתנו, אני מזמינה אתכם ליהנות 
בשכונה  הלימוד  במוסדות  הענפה  החינוכית  מהפעילות 
בכתבתה של שירן רובינשטיין, ולקרוא על האריה שאיבד את 

ציצת הזנב בספר הביכורים המקסים של אורית צמח שלנו 

                      שלכם, אורנית ארביב
ornitrbiv@gmail.com

לילך שגב

mailto:ornitrbiv@gmail.com


www.kfarganim.co.il3עיתון כפר גנים  גיליון 91  ספטמבר 2017 

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

יצירה
ימי שני בין השעות 16:45-18:15

 4.9  מובייל לחגי תשרי 

11.9 תיק לשנה טובה

18.9 כרטיס ברכה אישי +דבש

25.9 מטפחת / כיפה ושופר לכיפור

2.10 סוכה תלת מימד

9.10 קישוט לסוכה מרהיב

16.10 דג מעוצב

23.10 מובייל המילים הטובות

30.10 כדור פורח צבעוני

16:30-17:30  סדנת שף צעיר -
                        קינוח לסוכה )עד גמר המלאי(

17:30              הצגה 
                       "סוכת החלומות"

בס"ד

שבט גנים
 ימי שני 11:00 

בהנחיית איריס זינגר 

מפגש חווייתי מוסיקאלי לפעוטות והוריהם, 

החושף את הילדים לעולם הצלילים, 

המקצבים, השירים והדקלומים. מתאים 

לתינוקות בגילאי שבועיים עד שנתיים

בהשתתפות סמלית על סך 10 ₪ 

ביום שני, 9.10.17 חוהמ"ס 

לא תתקיים פעילות

עקבו אחר עידכונים ב- 

יום שלישי 12.9.17

*כל הפעילויות מתקיימות בקומה הראשונה

הפנינג "סוכות"הפנינג "סוכות"

הפנינג "ראש השנה"הפנינג "ראש השנה"

חוגגים 
את החגים 
בקניון גנים!

ספטמבר-אוקטובר

יום שלישי 03.10.17 

16:30-17:30  סדנת שף צעיר –         
                        עיצוב דבורה מבצק  

                        סוכר על דובשנית 
                                           )עד גמר המלאי(

17:30             הצגה 
                       "מתנה לראש השנה"

ספטמבר

אוקטובר

המפגש יתקיים בממ"ד - במסדרון 
הסמוך ל-     בקומת הקרקע

http://www.ganim-mall.co.il
http://www.kfarganim.co.il
http://www.facebook.com/ganimmall
https://www.facebook.com/ganimmall?fref=ts
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מעל ל-41 שבועות מתקיימות הפגנות בשכונת כפר גנים ג'  
בתחילה היו אלו הפגנות של קבוצה המונה כמה עשרות אנשים 
מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי מנדלבליט 
להפגנות  הפכו  הזמן  עם  אך  הפילים,  גן  ליד  מכן  ולאחר 
המונות אלפי משתתפים  בן לילה כיכר גורן הפכה לכיכר הכי 
סדר  על  עמד  בשכונה  ההפגנות  על  והשיח  במדינה  מדוברת 
היום הציבורי, וזאת בעקבות העתירה שהגיש לבג"ץ יו"ר ועד 
השכונה וחבר מועצת העיר צדוק בן משה  בעתירה ביקש בן 
משה למנוע את המשך ההפגנות בשכונה מאחר שהן פוגעות 
באיכות חיי התושבים  לפני סגירת הגיליון עדיין לא התקבלה 
החלטת בג"ץ הסופית  החלטת הביניים, שניסתה למצוא פשרה 
לפיה מספר המפגינים בכיכר יעמוד על עד 500 מפגינים, לא 
עוד  ההערכות  לפי  נוספו  בכיכר  המפגינים  ל-500  יושמה  

לפחות 1,500 ובמספר מוקדים נוספים בשכונה 
ערוצי התקשורת סיקרו ועודם מסקרים בהרחבה את ההפגנות, 
אך מתמקדים בעיקר במפגינים  לאור זאת, רצינו לשמוע דווקא 
את אנשי ה"שוליים", את אלו שעומדים כביכול בשולי ההפגנה, 
אבל ללא ספק מושפעים ממנה  לפיכך, פנינו לתושבי השכונה 
בקניון  העסקים  ולבעלי  ההפגנה  למקום  בסמיכות  שגרים 
ירד  לא  בן משה, ששמו  צדוק  ביקשנו לשוחח עם  וכן  גנים, 
מהכותרות ושהחלטתו להגיש עתירה עוררה רעש רב והייתה 
שנויה במחלוקת  לצד תמיכה של תושבים רבים בעתירה, יש 

כאלה שמלינים שהיא הוגשה ללא משאל ומתנגדים לה 
הפגנות וחופש הביטוי הם מהות הדמוקרטיה, למה להתנגד?

ליד  כשנערכו  כשנה   מזה  ג'  גנים  בכפר  נערכות  "ההפגנות 
בית היועץ המשפטי היו מספר תלונות אך בבדיקה שערכנו 
גילינו שהן נערכות בצורה מכובדת וכי ההפרעה מינורית, אז 
לא התערבנו  רק לאחר שאירעה תקרית של חריטת כתובת 
הסתה על החומות בסביבת בית היועהמ"ש והמשטרה החליטה 
להעביר את ההפגנות לכיכר, והמפגינים הבינו שהם רחוקים 
מבית היועהמ"ש וכי הקריאות שלהם לא מגיעות אליו - הטון 
וזועמת ודרשה  יותר וההתנהלות הפכה מתוסכלת  הפך גבוה 

התערבות "
איך אתה יודע שאירע שינוי כזה?

"מתלונות התושבים וגם מניסיון אישי  אני בעצמי עברתי שם 
וקראתי לעבר המפגינים "כל הכבוד", והתגובה הייתה נזעמת  

רק לאחר מכן הבנתי שאותה מפגינה שהתנפלה עליי חשבה 
שאני ציני  תושבים רבים התלוננו על רעש ועל מטרד, אחרים 
התלוננו על כך שההפגנה מתחילה כשעה לפני צאת שבת, ויש 
תושבים שהתלוננו על כך שהותקפו על ידי מפגינים, אני מניח 

בעת שניסו להתווכח עימם מתוך אי-הסכמה "
זאת הפגנה פוליטית לדעתך?

אני  הזאת   בהפגנה  גם  מקום,  בכל  נמצאת  "הפוליטיקה 
פוליטי,  אינטרס  מתוך  מגיעים  לא  המפגינים  שרוב  בטוח 
מניח  אני  נגד ראש הממשלה,  נוקבת  הינה  אולם כשההפגנה 
שהמארגנים מבינים שלא ירחק היום ויתחילו מהומות, ויכוחים 
יותר ממה שכולם חשבו  לא  זה הגיע מהר  ואכן  והתלהמות, 
הייתה כאן חשיבה איך לנהל הפגנה נגד שחיתות בלבד, והמהות 
נגד אדם מסוים )אשם או חף מפשע( שמטבע  זלגה למאבק 
הדברים יש לו גם תומכים והם לא ישבו בשקט  בשכונה החלו 
לריב, להסתכסך, להתווכח, ולעיתים אף גרוע יותר  להפגנה 
הגיעו פוליטיקאים מהשמאל, שאמנם לא נאמו אבל נוכחותם 
עוררה זעם בקרב הימין, ששלח גם את תומכיו  בשכונה שלנו 
נאלצנו לסבול את הבלגן, את הזעם, את הרעש, את התסכול 

ואת השנאה  הכול התנקז לכאן ואנו כואבים את זה "
תושבי השכונה גם משתתפים בהפגנות.

"ישנם תושבים שמשתתפים בהפגנות  חלקם פנו אליי במייל 
או בשיחה ובנימוס רב, ועניתי על השאלות ועל ההשגות שלהם  
אני לא בטוח שדעתנו דומה, אבל בהחלט התנהלה שיחה נעימה 
ישנם שניים-שלושה תושבים  מנגד,  ברובם   יושרו  וההדורים 
שפנו בהתלהמות ותוך הכפשה נגדי בפייסבוק, ואני הגבתי על 
כך בנוקשות רבה מאוד  זוהי הפעם הראשונה שיצא לי להגיב 
כך לתושבי השכונה, אולם החלטתי שמי שמעוניין לברר עמי 
יכול לעשות  ובעייתי מאוד, עדיין  משהו, גם אם הוא קריטי 
זאת בנימוס ובצורה מכובדת  תושב העיר, מתנדב במשטרה, 
איים עליי ולא מפסיק לכתוב לי הודעות עם הכפשות, קללות 
להתלונן  מתכוון  ואני  מכובדת  בצורה  לו  עניתי  ואיומים  

בתחנת המשטרה בעיר " 
מתי החלטתם בוועד להתנגד להפגנות?

הייתה  הראשונה  הפעם  פעמים   מספר  התעצמה  "ההפגנה 
נאלצה  והיא  למשטרה  פרובוקציות  עשו  מהמפגינים  כשחלק 

• שירן רובינשטיין

הפגנה
יו"ר וועד תושבי שכונת כפר גנים וחבר מועצת 

העיר צדוק בן משה, הגיש עתירה דחופה לבג"ץ נגד 
ההפגנות המתקיימות מדי מוצאי שבת בכיכר גורן 

בשכונה. "מדי שבוע הופכת השכונה ליעד מבוצר," 
נכתב בעתירה. "אלפי המשפחות תושבות השכונה 

הופכות לבנות ערובה של המפגינים. ביום ראשון 
בבוקר מתעוררת השכונה כשהיא מלוכלכת ושטופה 

בחומרי תעמולה." העתירה עוררה סערה וזכתה 
לסיקור תקשורתי נרחב. יצאנו לשמוע את תגובתם 
של יוזמי העתירה וכן את קולם של תושבי השכונה

שכונה תחת

המשך בעמוד 6 <



www.kfarganim.co.il5עיתון כפר גנים  גיליון 91  ספטמבר 2017 

http://www.kfarganim.co.il


עיתון כפר גנים  גיליון 91  ספטמבר 2017 6

לעצור את אחד ממובילי המחאה  הפעם השנייה הייתה כשאבי 
גבאי הגיע, והפעם השלישית - כשהגיע אביב גפן עם במה ועם 

מערכות הגברה  לאחר מכן הגיעו גם מהליכוד 
והצעתי  למקום  הגעתי  אני  שיח   ליצור  ניסינו  כן  "לפני 
למפגינים לשמור על הפגנה שקטה יותר, עם הסברה מנומסת 
תוך  ולא  להתייחסות,  נקודות  עם  פליירים  ועם  לתושבים 
מוביל  של  התגובה  רגע   באותו  שעשו  כמו  וצרחות  קריאות 
ההפגנה הייתה מתלהמת ביותר  בימים אחרים שבהם הגעתי 
וצילמתי, המפגינים קיללו אותי וקראו לי בקריאות גנאי  אני 
באחת  מהם   אחרת  שחשב  מי  לכל  אלא  לי,  רק  שלא  בטוח 
ההפגנות האחרונות, אחד ממובילי ההפגנות נעצר מולי ובעודי 
מצלם אותו, החל לקלל אותי: 'אתה חלאה, אתה פוליטי, וכל 
מה שאתה רוצה זה להיבחר לכנסת ושיהיה לך לתרופות ' הכול 

מוסרט "
מתי החלטתם לפנות לבג"ץ?

"כשהתחלנו לעשות הפגנות של הוועד בלבד מול המפגינים, 
זה כאב להם כל כך שחופש הביטוי שעליו הם דיברו פתאום 
לא פעל בכיוון ההפוך  הם החלו לקרוא לעברנו קריאות גנאי, 
והקריאה הכי קשה שהתעמתנו איתה הייתה הקריאה שמפגינה 

צעקה עם המגפון לעברנו: 'אתם רצחתם את רבין!'
"בשלב זה של ההפגנות הקמנו ועד פעולה במטרה לחשוב על 
פנייה לבג"ץ והתחלנו לחפש עו"ד  עורכי הדין שאנחנו מכירים 
לא יכלו לקחת את הייצוג והפנו אותנו לעו"ד מנחם מושקוביץ  
הבג"ץ הוגש נגד משטרת ישראל ומשטרת פתח תקווה בטענה 
שאינן אוכפות את החוק  כמו כן, ההפגנה אינה חוקית ומתנהלת 
ובעצם מסכנת את המפגינים בעצמם, שעומדים  רישיון  ללא 
ומעבירים  בגנרטורים  משתמשים  מקום,  ובכל  הכביש  על 
כבלי חשמל  מעבר לסכנה, זה החוק - לפני שמפגינים פונים 
למשטרה ומקבלים רישיון  הדהים אותי שמנהלים הפגנה לא 
תקין  שזה  עצמם  את  לשכנע  ומצליחים  שחיתות  נגד  חוקית 
ושלא צריך לקבל רישיון, מה גם שבכל פעם שאנחנו, תושבי 
העיר, ביקשנו רישיון להפגנה נגד השחיתות העירונית, קיבלנו 

"את הבג"ץ הגשתי אני צדוק בן משה כתושב השכונה, אולם 
מאות הפניות והתלונות שהגיעו אליי הגיעו למעשה לצדוק בן 
משה יו"ר הוועד, ודבר זה היה חשוב להיאמר, היות וההתייחסות 
אליי לא הייתה כאל אחד התושבים, אלא כמי שמרכז כאן את 

ענייני השכונה "
מי מימן את העתירה?

"אני שילמתי באופן פרטי  הוצאנו בקשה ברשתות החברתיות 
וקיימנו שיחות אישיות בבקשה לסיוע כספי מהתושבים, והם 
נענו ברצון ובאופן מידי  מאות תושבים ביקשו לתרום למען 
המטרה המשותפת  לא זכורה לי הירתמות כספית כל כך גדולה 

עבור משהו בשכונה כפי שהיה במקרה הזה "
אומרים שאתם מוטים ושלא באמת חשובה לכם השכונה, אלא 

אינטרס פוליטי.
של  רק  אלא  כולם,  של  נחלתם  לא  היא  הזאת  "האמירה 
המפגינים  על כל תושב שהתלונן על התנגדותי להפגנות יש 
מאות שמברכים אותי  לא בדקתי את הסיבות שלהם ואם הם 
מודים לי מתוך אינטרס פוליטי או מכך שחשובה להם השכונה  
אפשר לראות למי חשובה השכונה ולמי פחות, לא צריך הרבה, 

רק לבחון בשנים האחרונות מי עושה למען הציבור בשכונה 
זוהי  בו,  מתגורר  שהוא  המקום  חשוב  שלמישהו  בכך  "לזלזל 
החשיבה החדשה במדינה שלנו  איבדנו את הביחד  אנחנו חושבים 
שמאל ימין, או בעד נגד, וקשה להאמין שמישהו חושב באמת 
לטובת המקום שבו הוא מתגורר ללא אינטרס אפל  הבודדים 
שהתנפלו עליי אין להם את זה  מנגד היו כמה שפנו בצורה 
ההתקפות  כל  למרות  מכובד   מענה  וקיבלו  כאמור,  מכובדת 
עלינו מצד המפגינים, אנו לא העלינו מעולם את הבעייתיות 

ואת האינטרסים של 
ההפגנות   מובילי 
לנו חשובים השכונה 

ותושביה "
ואיפה הסוף?

בכפר  גורן  כיכר  להפוך את  הוא  מובילי המחאה  "הרצון של 
גנים ג' לסמל למאבק ללא קבלת אישור ורישיון להפגין כחוק  
יפגין  הימין  לשלטון,  יעלו  שנתיים,  יפגינו  הם  הסוף?  איפה 
ארבע שנים, ובתווך מלחמות אגו, שנאה והתלהמות קיצונית 
בין הצדדים  שכחו שמה שחשוב באמת זה אנחנו, עם ישראל 
הצדדים   בין  יותר  גדול  קרע  גרימת  ולא  בינינו,  והאחדות 
חבל לי שלא ניתן לקיים את אותה המחאה בצורה קצת פחות 

קיצונית ומתלהמת "

"בעקבות תלונות תושבים בגין הסבל 
הממושך שנגרם להם מההפגנות, החל 
לפעול  התחלתי  בערך  ה-28  מהשבוע 
עם  יחד  השכונה,  ועד  כחבר  בנושא 
עיקר  משה   בן  צדוק  הוועד,  יו"ר 
התלונות היו על רעש רב הכולל שימוש 
במערכות הגברה רבות עוצמה, והפרעה 
לסדר הציבורי ולתנועה בעורק הראשי 
של השכונה - רחוב העצמאות – וכן על סגירת נתיבים 
נגרם  בנוסף,  המשטרה   ידי  על  לשכונה  גישה  ודרכי 
חילול שבת כאשר ההפגנות החלו כשעה עד שעה וחצי 
לפני צאת השבת ופגעו ברגשות הציבור הדתי שמהווה 
כמחצית מהתושבים )בשכונה כ-5,000 בתי אב(  פעלנו 
להוצאת ההפגנות אל מחוץ לשכונה, כולל את אלו של 
לא  מעולם  כחודש   לפני  להמולה  שהתווספו  הליכוד, 
הבעתי את דעתי האישית בנושא, אף שההפגנות אינן 
להפגין  הזכות  בעד  כמובן  שאני  ואף  לביתי,  סמוכות 
כחבר  פעלתי  ההפגנות  בעניין  שחיתויות   נגד  וגם 
כאשר  ורק  המלינים,  השכנים  לטובת  השכונה  בוועד 
המתמשך  לסבל  סוף  או  מוצא  שום  באופק  נראה  לא 
הזה  צדוק ואנוכי ספגנו ביקורת קשה מבית ומחוץ מידי 
וגם  בי  אישית  פגיעה  כולל  ואינטרסנטי,  קולני  מיעוט 
בעיסוקי כיועץ נדל"ן  השיח הציבורי סביב כל העניין 
הפך לקיצוני ואלים, ועלו ממנו כל כך הרבה שנאה וזעם 
כל  להדאיג  צריך  הזה  השיח  ושכנו   חברו  כנגד  איש 
אחד מאתנו  זה האויב הפנימי שמסוכן יותר מכל אויב 
חיצוני ועלול להביא למלחמת אחים  אני מאחל לתושבי 
על  לשמור  שנשכיל  החדשה,  השנה  לקראת  השכונה 
איפוק ושכל הרוח הרעה שעוברת עלינו תשכך ותירגע 
ושנחזור לאהוב ולכבד איש את שכנו  אם נשכיל לעשות 

זאת, השאר קטן עלינו "

להתנהל  יכולה  במיטבה  "דמוקרטיה 
בכמה מישורים, הפגנה היא רק אחת 
הדרכים ומקומה של הפגנה הוא לא 
פוגעת  שהיא  כיוון  מגורים,  במרכז 
במרקם החיים שלנו כתושבים  ככל 
שחשוב למפגינים שישמעו את קולם, 
יפגינו  לא  אם  לטעמי  נכון  זה  יהיה 

מגיעים  המפגינים  שרוב  נראה  לי  מגורים   בנייני  ליד 
דרך מפלגות ומנהיגי המחאה, ואצלי אישית הם יוצרים 

אנטגוניזם כלפי ההפגנה באשר היא 

ממשיכים
להפגין

שולי נבון 
תושב כפר גנים ג' 

דורון קורן
דובר ועד כפר גנים ג'

המשך בעמוד 8 <
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madlan.co.il לפי אתר מדלן
ספטמבר 2017, ממשיכים להוביל

את שוק הנדל“ן  בכפר גנים ג‘
עם עובדות לא מתווכחים!!

 במדורגים בדוד אבידן, 4 חד‘, ק“ג, מושקעת

במשה נקאש, 5 חד‘, ק“ה, מפוארת + מחסן בנווה עוז החדשה, קוטג‘ מדהים! 

 בעמנואל זמיר 3.5 חד‘, ק“ד + מחסן צמודבחיים כהן 4 חד‘, ק“ג מול גן הנשיא

במייזנר 4.5 חד‘, ק“ג מחסן ו-2 חניותביוסף נקר 5 חד‘, ק“ג, פונה לוילות

בחביב ביטון 6 חד‘, ק“ד, מעוצבת ברמה גבוהה בדוד אבידן 5 חד‘, ק“ד, פונ לוילותבחיים זכאי 6 חד‘, ק“ד + מחסן וחניות

בזליגבס דופלקס, 6 חד‘, 2,990,000

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

"לדעתי, ההפגנות עברו כל גבול  מאחר 
אלימות  לראות  נוכחנו  שלאחרונה 
את  שחצינו  חושבת  ואני  פיזית,  כמעט  וגם  מילולית 
שלי  המבט  מנקודת  לפחות  לציין  לי  חשוב  הגבול  
פוליטי  צד  לשום  מתכוונים  אנו  שאין  משפחתי,  ושל 
בעודנו מתנגדים להפגנה  איני מגדירה עצמי שמאלנית 
זה לא משנה למי אני  ובעצם  ימנית בדעתי,  איני  וגם 
מצביעה בקלפי  בתחילת ההפגנות לא אמרנו דבר, אך 
לאחרונה, כאשר אלו יצאו מכל פרופורציה, הגיע הזמן 
השכונה  את  סוגרים  כאשר  להתנגד   התושבים  שלנו 
ואני צריכה להיערך כמידי שבת לצאת לפני לבילויים 
או לחזור אחרי - זה משבש לי את החיים  כאשר לפני 
נאלצתי  בערב,   21:00 בשעה  הופעה  לי  הייתה  כחודש 
לצאת מהבית כבר ב-18:30 על מנת שלא יחסמו לי את 
בבית  החלונות  את  לסגור  נאלצת  אני  כאשר  הדרך  
שיצאנו  אומר  זה  המטריד,  ברעש  להילחם  מנת  על 
מספיק,  די,  הובן,  שהמסר  חושבת  אני  מפרופורציות  
עבר יותר מידי זמן, הפגנתם, שמעו אתכם, מספיק  תנו 
לנו לחזור לשגרת החיים שלנו  שרת המשפטים איילת 
הזמינה את המפגינים מספר פעמים להפגין מול  שקד 
משרד המשפטים, מול משרדו של היועהמ"ש  אני מבינה 
שבכפר גנים מאוד נוח להפגין כי יש חניה בשפע וזה 
מרכז הארץ, ואפילו יש קיוסק עם ארטיקים ושתייה קרה 
באמת  אבל  במגאפון,  מהצרחות  הגרון  את  לרענן  ליד 
בנויות  אינן  והשכונה  הכיכר  להפסיק   הזמן  שהגיע 
ההתנגשות,  עקב  ולכן,  אנשים  של  גדולה  כזו  לכמות 
מישהו חייב לוותר  מאחר שאנחנו גרים שם, קצת קשה 
לנו לוותר ולכן אני פונה לראשי המפגינים – זה הזמן 

לעבור למקום אחר שיכול להכיל אתכם כמו שצריך "

"אין מקום להפגנה מתמשכת המתקיימת 
שבועות   40 מזה  מגורים  שכונת  בלב 
ברצף כל מוצ"ש  ההפגנה גורמת לאיכות חיינו להיפגע! 
היות שתכליתה האמתית של ההפגנה היא הפלת המשטר 
הפגנה  מיקום  ממשלה,  ראש  שחיתות  חשיפת  בכסות 
מסוג זה הוא מול הכנסת, מול הריבון  אין לנו התושבים 
התנהלה  היא  ואף  להפגנה,  הבסיסית  הזכות  עם  בעיה 
צברה  היא  לשבוע  משבוע  אך  בהבנה   דרכה  בתחילת 
היא  שבעבורה  והתכלית  צביונה  את  תאוצה ואיבדה 
החלה  פתאום עלו וצצו כל מיני גורמים עם השפעות 
מאוד הרסניות גם לממשלה וגם למדינת ישראל בכלל  
וההשפעה המיידית היא דווקא עלינו התושבים שומרי 
הזה   למפגע  להתכונן  מוצ"ש  מדי  שנאלצים  החוק, 
ההפגנה מרעישה וההרגשה הכללית היא כאילו נמצאים 
הנוסעים  את  ממשית  מסכנת  הפגנה  כדורגל!  במגרש 
לכביש  יורדים  המפגינים  הרגל   הולכי  ואת  בכיכר 
ומחזיקים בשלטים ענקיים שמסתירים את שדה הראייה  
"אין בעיה עם הזכות להפגין, אך לא הגיוני שתוך קיום 
אף   - אחרת  זכות  של  בוטה  הפרה  תהיה  אחת  זכות 
אחד מאיתנו לא יוותר על החופש שלו ועל השקט שלו 
את  קחו  מוצ"ש   מדי  לנו  שנפגמת  החיים  איכות  ועל 
ההפגנה, את המפגינים, את השלטים, את התופים ושאר 
לבילוי  אחרות  דרכים  יש  בים   ותפגינו  רעשנים  מיני 

במוצ"ש    ושלא ניפגש במוצ"ש הקרוב "

מורן מתיתיהו
תושבת כפר גנים ג'

מירב ג'והן 
תושבת כפר גנים ג'

"אני חושב שההפגנות חשובות להבעת 
את  שיעבירו  מעדיף  אני  אבל  דעות, 
מיקום ההפגנה למקום ציבורי אחר, כמו 
בעירייה או בפארק  הרעש והמהומות 
מפריעות לאיכות החיים של התושבים 
זו הרגשה לא נעימה לראות  בשכונה  

הרבה ניידות משטרה ליד הבית " 

"ההפגנה במרכז כפר גנים ג היא בעיניי 
צריך  וכך  תקווה  לפתח  וזכות  כבוד 
להסתכל עליה  הזכות להפגין היא זכות 
למען  והיא  הדמוקרטיה  בלב  אזרחית 
כולנו   של  והנכדים  הילדים  האזרחים, 
בכל  בהפגנות  ומשתתפת  כאן  גרה  אני 
המחאה  כי  רבים,  חודשים  כבר  מוצ"ש 
שכל  ערך  היא  השלטון  שחיתות  נגד 

חשוב  לא  וממש  אליו  להתחבר  יכול  חוק  שומר  אזרח 
ולא רלוונטי אם אתה בימין או בשמאל  החקירה של כל 
הפרשות היא אינטרס של כלל הציבור כדי שלא נהפוך 
מגיע  אינו  הציבורי  הכסף  עולם שלישי, שבה  למדינת 
לאזרחים, אלא מתגלגל בדרך לא דרך לכל מיני כיסים 
עלומים  אני מודעת לכך שיש תושבים שרואים בהפגנות 
הפרעה לסדר התקין ומהם הייתי מבקשת להכיל את אי-

שנים  שלפני  זוכרים  ודאי  רבים  שבת   במוצאי  הסדר 
אלף  במשך  היכל  קולנוע  מול  החרדים  הפגינו  רבות 
שבתות, כולל רבנים ראשיים ובמהלך ערב שבת - בשל 
פתיחת בתי הקולנוע  איש לא חשב לשלול מהחרדים 
את זכות ההפגנה למרות שהיו הפגנות רועשות ואלימות 
עם מפגינים שהגיעו מפתח תקווה, מגבעת שמואל ומבני 
ההפגנות  בולט   באופן  הציבורי  בסדר  פגעו  והן  ברק 
ואני  אלימה,  ולא  פוליטית  לא  אזרחית  מחאה  הן  כאן 
מקווה שבג"ץ יאפשר את המשך המחאה  מעבר להישגי 
ישראלי  סמל  תהיה  גורן  שכיכר  מאמינה  אני  המחאה, 
ארציים  ציבור  יחסי  וקצת  חוק,  ולשלטון  לדמוקרטיה 

לשכונה היפה שלנו הם רווח משני לא רע "

"אני תושבת השכונה בת 68, הצטרפתי 
לאחר  נובמבר  מחודש  להפגנות 
ליד  הפגנה  שמתארגנת  ששמעתי 
לממשלה   המשפטי  היועץ  של  הבית 
לעשות  ולא  בבית  לשבת  יכולתי  לא 
כלום בקשר לשחיתות כנטען  זה היה 
בתחילת הדרך, היינו בקושי 20 אנשים  
התייחסו אלינו בחשדנות מוגזמת  היו שכנים שהצטרפו 
שלה  במשימה  לדעתי  הגזימה  המשטרה  שלא   וכאלה 
ואליה הצטרפו גם מג"ב  היו מכות ומאסרים  הכל נעשה 
על מנת להזיז אותנו לכיכר גורן  כל הטעויות שנעשו 
בהפגנות גרמו לכך שהיא גדלה משבוע לשבוע  מנגד 
התנגד יו"ר הוועד מר צדוק בן משה, שנבחר לפני 10 
במקום   האוכלוסייה  של  גדול  חלק  מייצג  ולא  שנים 
הפגנה  של  שמצב  שכנים  וגם  אנשים  מצאתי  בהפגנה 
פעם בשבוע ממש לא מפריע להם, ודי מרוצים שהצעקה 
יגיש  שמנדלבליט  תקווה  כולנו  תקווה   מפתח  יוצאת 
כתב אישום נגד כל מי שגרם לשחיתות הנוראית הזאת "

גל אופיר, בן 9
גר סמוך לכיכר גורן: 

סמדר שמואלי,
תושבת כפר גנים ג 

חוה אדר צדקה
תושבת כפר גנים ג 
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בכפ"ג ג' ברח' מייזנר !
דירת 4 חד' ק"1 מחסן ו-3 

חניות!
מרווחת, נוף ירוק!    

בכפ"ג ג' ברח' העצמאות
דירת 4 חדרים ק"2

2 מ.ש סוכה, מחסן  

בלעדי

ברמת ורבר ברח' 
אנדרסן!

דירת 4 חד' ק"6, נוף! 
משופצת מהיסוד 

בלעדי

בסתוונית כפג ב'! 
5 חד', ק3, משופצת מהיסוד! 

מעלית וחניה 

בלעדי

בנווה עוז הוותיקה
ברח' הקשת דו משפחתי

 6 חד'

בלאון בלום דירת 4 חד' 
ק"4, 2 מ. שמש סוכה

בנקאש 5 חד' ק" 7
מושקעת!! מ.שמש 20 מ"ר! 

מחסן ו-2 חניות   

בלעדי

בכפ"ג ג' בבן גוריון! 
דירת 5 חד' ק"2, יח' מתבגר, 

מושקעת, 2 חניות

בלעדי

בכפ"ג א' בהיבנר דירת גג, 6 חד'
 מושקעת!! כניסה נפרדת לגג, זכויות 
בניה מעלית שבת וחניה מקורה       

בלעדי

בנקאש פנטהאוז ענק 
ומושקע 268 מ"ר בנוי, 

100 מ"ר מ. שמש 

בלעדיבלעדי

בלעדי

בכפר גנים ב', ברח' תדהר, 
דירת 6 חד', מושקעת, 130 מ"ר, 

מ.סוכה, דירה יחידה בקומה

בלעדי

דו משפחתי בנווה עוז 
בקופלמן! 

מגרש 250 מ"ר, 6 חד' בנוי 
180מ"ר

בלעדי

אבל הכי קרובים אליך... כאן בכפר גנים!

אל תהיה
שפן ניסיונות

עוצמהעוצמה

עוצמהעוצמה

עוצמהעוצמה

גדולים באירופה - מקום 16 באירופה במכירות מתוך 2000 משרדי תיווך 

גדולים בארץ - מקום 2 בארץ במכירות מתוך 120 משרדים ברחבי הארץ

גדולים בפתח תקווה - עם כמות העסקאות והנכסים הגבוהה ביותר בעיר

עם הצלחה לא מתווכחים.

מקצת הנכסים הבלעדיים שלנו בכפר גנים

בלעדי בלעדי

http://www.remaxpt.co.il
http://www.kfarganim.co.il
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במלאות שלושים יום למותו של ד"ר דוד 
מרגלית רופא השיניים המיתולוגי בעיר, בתו 

טל לביא בהספד מלא געגועים

אבי היקר היה שייך לדור הנפילים דור שהולך ונעלם, זן נכחד 
של אנשים שחשוב שנספר לדור הצעיר בגדולתם  דמיינו את 
פתח תקווה בשלהי שנות השישים, את רחוב רוטשילד, אחת 
מנקודות הציון ברחוב מאז ועד היום היא מרפאת השיניים 
של אבי  אחת המרפאות הפרטיות הראשונות בארץ  החלוץ 
שפתח את המרפאה העצמאית הצליח לשבות את ליבו של כל 
מי שבא בפתחה של המרפאה, בזכות קסמו האישי, העיניים 
נוצצות והשפם גדול שהסתיר חיוך רחב ולב רחב עוד יותר  
אותו חיוך שהפך לימים להיות הסימן המסחרי שלו  אומרים 
שנהוג להספיד אדם על טוב ליבו, אך במקרה של אבי  ואין 
זו קלישאה שחוקה, שהרי שמו הלך לפניו והוא הפך למותג 

המסמל מקצועיות לצד אנושיות, חמלה ואהבת אדם   
בחודש שעבר מאז מותו הצטלבה דרכי באנשים רבים שלא 
הכרתי, שטוב ליבו נגע בהם וסיפוריהם אודותיו לא השאירו 
אף עין יבשה  סיפורים על מעשי צדקה שעשה בדרכו הענווה 
שברגישות  יום  קשות  משפחות  טהורה   אדם  אהבת  מתוך 
רבה טיפל בהם ללא תמורה, קשישים באים בימים שהגיע 
ולשמור כבודם  לבית האבות לסדר את שיניהם  או  לביתם 
על אף שידע שימיהם ספורים  מהסיפורים למדתי שהטיפול 

בשיניים היה רק תרוץ, מטופליו הגיעו על מנת  לדבר עימו 
וליהנות מחוכמת הייעוץ שלו   

אבי גדל בנווה עוז בבית שמגיל צעיר שסייע בבנייתו, כמו 
בתים רבים שנבנו בשכונה  בימים ההם בתקופות קשות, הוא 
יצא לעבוד בכדי לעזור בכלכלת המשפחה ולאחר מכן בכדי 
בפטיש,  שאחזו  שלו  הזהב  ידי  הרפואה   לימודי  את  לממן 
המנתחים  אזמל  ואת  מקדחה  בהמשך  אחזו  ומסמר,  טוריה 
שטיפלו בכל כך הרבה אנשים בזמן שראשם נשען על הכרס 
שאסף  הטרול  בובות  אוסף  מול  שלו,  והמרגיעה  העגלגלה 

במרפאתו 
אבי אהב לחיות את החיים, לאכול אוכל טוב, להאזין למוזיקה 
שהעניק  דייודסון  ההארלי  ואת  פריז,  את  אהב  הוא  טובה, 
)אופנוע  חיים,  חלום  הגשים  ובכך   50 לגיל  מתנה  לעצמו 
שלימים לסימן היכר שלו כשרכב ברחבי העיר(, אבל בעיקר 

הוא אהב אנשים והם אהבו אותו 
רחוב  באותו  חסותו  תחת  לגדול  הזכות  הייתה  ילדיו  לנו 
משפחה  יצר   הוא  עוז   בנווה  מדהימה  בשכנות  חיינו,  כל 
תודה  לו  מוקירים  אנו  כך  ועל  ואוהבת  מלוכדת  גרעינית, 

ומתגעגעים עד אין קץ  

שליחות  תחושת  מתוך  מלאה,  בהתנדבות  זאת  עושים  הם 
אמתית, צוות החילוץ וההצלה הם השכנים שלנו המתאמנים 
ברצינות והתמדה מלאה בכדי לתת מענה במקרה חירום של 

רעידת אדמה וקריסת מבנים  
ורעידת  מבנים  קריסת  של   אמיתי  מצב  מדמים  באימונים 
להתאמן  לצוותים  ומאפשרים  מציאותיים  מאוד  אדמה 
יהיו  התושבים  אסון  של  במקרה  כיוון  מורכבים   בחילוצים 
שהצוותים  חשוב  ממבנים  וחילוץ  עזרה  להגיש  הראשונים 
הכרה  מתוך  מלאה   ובמקצועיות  פעולה  בשיתוף  יעבדו 
בחשיבות יחידת המתנדבים, ניהולם נעשה בצורה מקצועית 

מאוד ומגבשת מבחינה חברתית  

בנוסף לאימונים לכל צוות רובע יש עגלת ציוד שמאוכסנת 
ברובע עם הציוד הבסיסי לחילוץ, לכל חבר בצוות יש תיק 
אישי עם ציוד מגן והיכולת לתת מענה ברמה הגבוהה ביותר 

ד"ר דוד מרגלית
"איפה ישנם עוד אנשים 

כמו האיש ההוא"  

• טל לביא

יחידת החילוץ וההצלה 
של כפר גנים ונווה עוז
בשנים האחרונות פועלים צוותי חילוץ 

בהתנדבות בעיר פתח תקווה, ביניהם גם 
צוות כפר גנים החולש על כלל השכונות 

באזור. הצוותים יצאו לאימון החודש, 
• צדוק בן משהאנחנו בידיים טובות

תושבים המעוניינים להתנדב ולהגיע לאימון חילוץ והצלה, 
 26.10 אימון חילוץ )מגן(, יתקיים שוב בתאריכים 

1,2.11 רביעי-חמישי.  יום חמישי ו- 
0505332540 או במייל  לפרטים צדוק בן משה 

kfarganim@gmail.com

mailto:kfarganim@gmail.com
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מגשימי� ל� את החלו�
ייעוץ ושיווק נדל"ן

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

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

משרד בוטיק לנדל"ן היחיד בכפר גנים ג'
בבעלות דורון קורן, יליד 1960, נשוי+3

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
תושב כפר גנים ג' מהקמתה ופעיל ציבור

9  שנות נסיון בייעוץ ושיווק נדל"ן
7 שנות התמחות בכפר גנים ג'

מאות לקוחות ועשרות מוכרי ורוכשי דירות מרוצים (המלצות באתר)

דורון קורן: 054-4404286

רוצה למכור דירה?
לפני שמפרסמים מצלצלים לקבלת ייעוץ 

מקצועי ואישי ממומחה מקומי 

מבחר דירות להשכרה
 דירות 6,5,4 חדרים

דירות גג וגן 
מיד שניה וגם חדשות 

לכניסה מיידית

מבחר דירות למכירה
 דירות 6,5,4 חדרים

דירות גג וגן מיד שניה,
מקבלנים וגם חדשות 

לכניסה מיידית

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

sz
אפעל 3, (ק. אריה) פתח תקוה

היית מעורב/ת בתאונת דרכים? 
מגיע לך אלפי שקלים 

מחברת הביטוח
טל': 03-9229252

 שחר זמלר ושות'
משרד עורכי דין וגישור

רציניי� ? יש לכ�  בעל ני�יו�

.�לפגישת ייעו ללא התחייבות, צור קשר עוד היו

  אפרי� וילינגר 0522-656825
  derech-ir.co.il |ewnadlan@gmail.com

3 עובדות שלא ידעת� על אפרי� וילינגר יוע� נדל"� ומגשר.

חפשו
 ב-

1  מהנד
 תעשייה וניהול שהקי� וניהל מפעלי� באר� ובחו"ל.
2  מכיר את כפר גני�, כשעוד היו בה פרד
י�.

3  נשוי ללאה, אבא ל2 בנות ו
בא לנכדי� חמודי�.

http://www.doronadlan.co.il
mailto:ewnadlan@gmail.com
http://www.kfarganim.co.il
mailto:d_koren@orange.net.il
https://www.facebook.com/derechir/?fref=ts
www.zamler.co.il
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HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

בס"ד

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

חמות • מניקור ופדיקור רפואי • איפור קבוע

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

 

*הטבה חד פעמית בהצגת מודעה זו 
*למימוש בחודש ספטמבר

*בהזמנת תור מראש 
*ללקוחות חדשות בלבד

טיפול פנים פרא רפואי
מבית חוה זינגבוים

+ לק ג'ל

נה טובה
ש

קחותיי!  
נה טובהלכל ל
ש

קוחותיי!
 לכל ל

הטבה לחג

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

בס"ד

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

חמות • מניקור ופדיקור רפואי • איפור קבוע

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

 

*אין כפל מבצעים 
*המבצע בתוקף עד ה-30.9.17

מבצע 
בוטוקס לחג!

איזור שלישי
חינם!

על כל 2 אזורי בוטוקס
קבלי איזור אחד ללא עלות

טובה   
שנה 

קוחותיי!
נה טובהלכל ל

ש
קוחותיי!

   לכל ל

http://www.kfarganim.co.il
http://www.neomiezer.co.il
http://on.fb.me/1BaDuZr
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הבנייה  את  שרד  סבא"  של  ל"באר  סמוך  רבין  דרך  על 
המואצת באזור, שטח טבעי אחד, אחרון, שממשיך ושומר על 
הצביון המיוחד של הטבע שהיה פה  בטיול באזור ניתן לזהות 
גם לשמש  היכולים  מיני צמחי בר אכילים  מגוון עצום של 
לרפואה, צמחים שבעבר היו פה בכל מקום ועכשיו נשארו 
מעטים מהם  מקבצי קני סוף מעידים שנמצאים מקורות מים 
מתחת לאדמה )מאגרים עצומים של מי תהום ששימשו בעבר 
את החקלאים, שבנו שם בארות(  במקום ניתן עדיין לצפות 
בבעלי חיים ששרדו את הבנייה וחיים שם, משפחת שועלים, 
לרבות  וחרקים  ציפורים  מגוון  קטנים,  מכרסמים  קיפודים, 

דבורים שנמצאות בסכנת הכחדה  

קיימות גישות שונות לגבי אורחות חיים, אך יחד עם זאת 
האורבנית  בעיר  טבעי   חורש  לשלב  השכילו  רבות  ערים 
מכולם תל אביב מאז ומעולם הקפידו לשלב, לשמר ולהקים 
החל  מגורים   שכונות  בתוך  ובעיקר  רבות  ירוקות  ריאות 
מפארק דרום ועד פארק הירקון שם קיים חורש טבעי לצד 
איכות  את  המחייה,  רמת  את  המעלה  דבר  מגורים,  בנייני 
החיים לרבות ניקיון האוויר והרווחה הנפשית של התושבים  
החכמה  לבנייה  מצוינת  דוגמא  מהווה  השכנה  גן  רמת  גם 
עצים  עם  טבעיים  גנים  שילבו  בה  ואקולוגית,  סביבתית 
וצמחי בר ואף בחלק מהפארקים שילבו התושבים בשיתוף 

עם העירייה גינות קהילתיות 

הנפשית,  ברמה  שיעור  לעין  חשובים  לטבע  בסמוך  החיים 
החינוכית, הקהילתית, והאקולוגית  

דמיינו עצמכם פוסעים בחורשה ירוקה ושקטה, לרקע ציוץ 
הציפורים, בין עצים עמוסי פירות וירקות צבעוניים, ובאוויר 
ניחוח שיחי התבלין  ולכם נותר רק לקטוף ולאכול  מפתיע, 
נפוצים  החלו  כאלו  המאכל  יערות   - לדמיין  צורך  אין  אך 
ועוקרים  חופרים  טרקטורים  דמיינו  עכשיו  הארץ   ברחבי 
ועורמים  חיים  בעלי  מחילות של  ומשמידים  דורסים  עצים, 
פסולת בנייה  שוב אין צורך לדמיין, בטיול אחה"צ בוואדי 
החמוד והקסום חזיתי במראות בעיניי  אני מאמינה שעל אף 
ההזנחה של המקום, כל עוד לא נשפך בטון, אפשר לשקם 
ולשוב לחזות באביב, בחורף ובסתיו במשפחות רבות מהאזור 

מטיילות בטבע הכל כך קרוב  

כפר גנים מתהדרת לכאורה בפארקים חדשים, אך אל 
ממיני  עשויות  בסביבתנו  הירוקות"  "הפינות  תטעו, 
הוא  הטבע  בהדרו.  הטבע  ואינן  מלאכותיים,  חומרים 
טבע  פה  לנו  ויש  ושעשוע.  ספורט  מכשירי  קובץ  לא 
פריחה,  לראות  בעיר,  כשחיים  גם  אפשר,  בו  קסום 
נשירת עלים ומיני חיות שרואים רק בסרטים, יש לנו 
פה גן עדן שאפשר לחוות בו את חילופי העונות ולנשום 
אוויר נקי. חיסול מקור השטח הטבעי יהווה הפרה של 

האיזון האקולוגי וזיהום האוויר באזור יעלה.

ספורט  מגרשי  בשטח  להקים  שהתכנית  עולה  מבדיקתי 
אני  לדורות   בכיה  ויהוו  לנצח  הזה  היופי  כל  שיעלימו את 
התושבים  שלנו  הזמן  וזה  אלטרנטיבות  שקיימות  מאמינה 
וטוב  קהילתי  אקולוגי,  חכם,  מיטבי,  מאוד  באופן  לפעול 
פארק  להקים  ניתן  בחזוני  נושמים   כולנו  אותו  לאוויר 
המשלב מסלולי הליכה ואופניים ויער מאכל מכיוון שמקורות 
גדול של  מגוון  ביער  זו   קיימים באדמה  מים טבעיים כבר 
צמחים ועצים, שגדלים עצמאית ללא השקיה, דישון וריסוס, 
המזמינים אתכם לקטוף ולאכול  ילדים מגנים ובתי ספר בכל 
האזור יגיעו לשם ללמוד על הטבע ועל האקלים או עונות 
השנה  בנוסף המגיעים לאזור יוכלו ליהנות מיתר היתרונות 
שאזורנו כבר מזמן, במרחק מטרים ספורים מגרשי הספורט 

ברחוב נאקש ובתי קפה ברחוב השחם  

כולי תקווה ואמונה שיחד נהפוך את המקום לפארק וחורש 
לרווחת כל התושבים ולמען חינוך של הילדים לאהבת הטבע 
לטיפוח  בידינו  שנותרה  הנפלאה  במתנה  נשתמש  והסביבה 

ושימור היופי שהיה קיים באזור דורות רבים לפנינו 

אתר יער המאכל קידרון 
הממחיש את הנושא:

www  kidronfoodforest  com
 להצטרפות למטה המאבק:

054-4933754

לשמר את פיסת גן 
העדן הטבעית האחרונה
דמיינו ילדים שלא ידעו כיצד נראה סביון, 

שלא ינשפו אף פעם על "סבא", שלא ידעו 
איך נראה פרפר, וחמציצים יהפכו לאגדה 

אורבנית. למען הילדים האלו שגדלים כאן, 
שירה אהרון קוראת לתושבים להציל את 

השטח הטבעי האחרון שנשאר מהפרדסים 
ושרד את הבנייה המואצת על דרך יצחק 

רבין, בסמוך ל"באר של סבא"

• שירה אהרון

http://www.kidronfoodforest.com
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 סקרנים לדעת כמה הבית שלכם שווה? 
צרו קשר 

 052-2898878
אורית לוי - יועצת הנדל"ן שלכם

מוכרים/
קונים
נכס?

אורית
לוי

לפגישת ייעוץ ללא תשלום צרו קשר

מקום זה
יכול 

להיות שלך!
התקשרו עוד היום

לשיווק מקצועי
וחשיפה מקסימלית!

 

מגרש 240 מ'' בכפר גנים ג' 
במיקום מעולה

(באזור המשולש) 

בגבעת שמואל 4 חד' 
קומה 5 

למכירה

 6 חדרים בויצמן 
מחסן + 2 חניות מקורות כיור 
כפול ומרפסת סוכה מיידית 

6300 ש"ח

 5  חד' מרווחת
דירת גן בהדר גנים 
חצר 55+18 מרפסת סוכה

וכיור כפול
₪ 2.190000 

למכירה

נמכר הושכר

4 חד' בגבעת שמואל 
קומה 15, משופצת,

נוף פתוח במיקום מעולה

מחיר 2,080,000

דופלקס 6 חד' בהעצמאות 
כולל יחידת הורים גדולה 
+ מרפסות 55 מ"ר + 4 מ"ר

2 חניות מקורות ומחסן, מיידי  
מחיר 3,640,000

5 חד' בבן גוריון  
מחסן צמוד + 2 חניות

כניסה 1.10

להשכרה

למכירה למכירה

וחג שמח!שנה טובה

http://www.kfarganim.co.il
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ברוכים הבאים לגן
תם החופש הגדול והשגרה המיוחלת בפתח. ההליכה בפעם 

הראשונה לגן והמעבר בין מסגרות של גנים הינם שינויים 
משמעותיים מאוד בחייהם של הילדים וההורים.  הגננת מוריה 

• מוריה לאופרלאופר בטיפים להורים הנפרדים
הגדולים"?  של  "לגן  הולכים  שהם  לילדים  סיפרתם  אתם  גם 
כמו הורים רבים גם אתם רציתם להכין את הפעוט לסביבה 
החדשה  הסביבה  את  לילד  לתווך  ההורים  תפקיד  החדשה? 
להתעורר  שעשויות  שאלות  להציג  להסביר,  להראות,  שלו, 
ולענות עליהן  שוחחו עם הילד, שיחה מקדימה, הסבירו לו מה 
ומסייעת  "בגן של הגדולים", השיחה מקלה על הילד  עושים 
לו בהסתגלות לגן והוא ידע לקראת מה הוא הולך )גם אם זה 

באופן כללי ופחות מוחשי( 
        הימים הראשונים

תנו לילד יד וקחו אותו לסיור מודרך בגן  עזרו לו להתמצא 
במרחב, עיברו ביו הפינות תוך הסבר ושיום  )"מה יש כאן ומה 
עושים עם זה"(, הראו לו היכן השירותים, איפה המטבח, החצר 
ועוד  חיזרו על הדברים, כך תעמיקו אצלו את חוויית ההכרות 

עם הגן, שתקל על ההתמודדות בהמשך 
        חפץ מעבר

ילדים רבים לא מגיעים לגן לבד, אלא בליווי 'חבר קרוב' דובי 
או בובה  צוות הגן מבין את הצורך של הילד באחיזת החפץ 
מעבר"   "חפץ  נקרא  הוא  ולכן  הגן  אל  מהבית  היציאה  בעת 
הגמילה מההיצמדות לחפץ מעבר נעשית בהדרגה, לאחר ימי 
ההסתגלות בגן  שיתוף פעולה של ההורים חשוב מאוד, המטרה 
הדובי  עם  בצד  ישב  ולא  בגן  מעורב  יהיה  שהילד  משותפת 

שלו   
        הימים הראשונים בגן

על הפרידה בבוקר להיעשות באווירה חיובית וללא חשש, כדי 
לשדר לילד שהוא נשאר בידיים טובות וכי אנחנו סומכים על 

צוות הגן 
ב בכי הוא טבעי ולגיטימי וזו דרכו להביע קושי, חזקו אותו 
במילות עידוד, חיבוק ונשיקה יעזרו מאוד  הימנעו מלומר: 

"עכשיו אתה בגן של הגדולים    כאן לא בוכים " 
ב אל תישארו עם הילד בגן מעבר לזמן שהגננת קבעה לכולם  
)זה לא נגדכם, בדיוק להפך!( הוכח כי ככל שנשארים יותר 

זמן עם הילד, הפרידה קשה יותר  
"יקלוט"  שהילד  אפשרות  יש  כי  מהחלון\דלת  תציצו  אל  ב 

אתכם, והבכי יגבר 
ב אל תבטיחו דברים שלא תקיימו כמו: "היום אבוא מוקדם 
אמא  כי  השער  ליד  לחכות  ירצה  הילד  אותך"   לקחת 
מבלבלת  איחור(  או  )הקדמה  בזמנים  עמידה  אי  הבטיחה  
את הילד ומערערת את הביטחון והאמון שלו בגן )"לוקחים 

אותי מוקדם כי לא טוב להישאר פה"?!(

הילדים  של  ההסתגלות  כושר  וזכרו,  חיוביים  תהיו  לסיכום, 
למצב החדש, עשוי להפתיע גם אתכם!

בברכת התחלה חדשה ומוצלחת,
מוריה לאופר 
B.ed בחינוך לגיל הרך.
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שנה טובה, שנת בריאות ואושר,   
שמחה והצלחה.

מאחלת לכם שתמיד
תהיינה לכם מיליון סיבות לחייך.

 ד“ר נעמי בכור

www.kfarganim.co.il17עיתון כפר גנים  גיליון 91  ספטמבר 2017 

http://www.kfarganim.co.il
http://www.dr-bechor.co.il


כותרת 
ראשית

עיתון כפר גנים  גיליון 91  ספטמבר 2017 18

יותר מ-58,000 תלמידים התחילו ב-1 בספטמבר את 
שנת הלימודים תשע"ח בעיר פתח תקווה, מתוכם 
4,486 תלמידים התחילו כיתה א' בכל מוסדות החינוך 
בעיר  על פי נתוני משרד החינוך, 13,464 תלמידים 
ילמדו  תלמידים   18,471 הילדים,  בגני  השנה  ילמדו 
ממ"ד  מ"מ,  תלמידי  )כולל  היסודיים  הספר  בבתי 
וחב"ד( ו-14,620 תלמידים ילמדו בבתי הספר העל-

חינוך,  מבני  עשרות  בעיר  תקווה   בפתח  יסודיים 
בהם 311  גני ילדים עירוניים, 37 בתי ספר יסודיים, 
9 חטיבות ביניים מ"מ, 5 תיכונים ממלכתיים, 8 שש-

שנתי ז'-יב' ממ"ד ו-3 תיכונים טכנולוגיים ו-10 בתי 
ספר של החינוך המיוחד  

מה חדש?
מדוברות העירייה צוין כי יותר מ-135 מיליון ₪ הושקעו 
בנוסף  הנוכחית,  הלימודים  שנת  לקראת  חדשה  בבנייה 
ו-25 מיליון  ל-10 מיליון שהושקעו במחשוב בתי הספר, 
שהושקעו בשיפוץ מבני החינוך  כך גם לגבי חלק מבתי 
הספר בכפר גנים ובנווה עוז: בחטיבת רשיש הוקם חדר 
המנהלה,  מבנה  שופץ  עוז  נווה  ספר  בבית  טכנולוגיות, 
בבית ספר ביאליק שופצה קומת הקרקע והכניסה, בבית 
גנים   4 הוקמו  הישן,  באגף  השירותים  שופצו  הדר  ספר 
בבתי  נרחבות  שיפוצים  עבודות  ובוצעו  השחם  ברחוב 

הספר ביאליק ואורי אורבך  

מה חסר? 
תושבי  האחרונות  בשנים  והשיפוצים,  הבנייה  כל  לצד 
הנהלת  כלפי  רבות  טרוניות  הפנו  החדשות  השכונות 
ומספקת  נכונה  כאי-היערכות  שנראה  מה  בשל  העיר 
כאן  ראינו  ילדים   וגני  ספר  בתי  חינוך,  מבני  מבחינת 
לשכונה, תעדוף  מחוץ  חטיבה  זמניים,  מבנים  קרוואנים, 
לא נכון ועוד  נציגי התושבים אף נאלצו לפנות לערכאות 
משפטיות בעקבות כך  בראיונות שערכתי לאורך השנים 
האחרונות עם ראש העיר הנוכחי, עם קודמיו ועם ראשי 

מנהל החינוך, סוגיה זו עלתה תמיד על הפרק 

השיפוצים  למרות  החדשה,  הלימודים  שנת  של  בפתחה 
על  מלינים  עדיין  התושבים  הלימוד,  במוסדות  שנעשו 
פה  נראו  הלימודים  שנת  פתיחת  טרם  בעיות   מעט  לא 
מחאות על שיבוץ ילדי הגנים, על סגירת גנים ממלכתיים 
תוך שיבוץ ילדי טרום חובה וטרום-טרום בצפיפות חסרת 
תקדים ואף בקרוונים ישנים בני למעלה מעשור  גם השנה 
בשכונה  החדשים  הספר  בבתי  ספורט  אולמות  נראו  לא 
משרד  עם  מבדיקה  אמנם  כנר(   ואלימלך  עומר  )דבורה 
החינוך עולה שהפרוגרמה של בתי הספר מחייבת מגרש 
ניכר  השכונה  במערב  חסרונם  אך  אולם,  ולא  ספורט 
שבין  ביחסים  ומתוקצבים  המטופלים  ספורט  ואולמות 
השנה  גם  באופק   נראים  אינם  הפיס  למפעל  הרשויות 
לבני הנוער של שכונת כפר גנים אין תנועה נוער, מרכז 

בפתחה של שנת הלימודים החדשה, לצד השיפוצים 
שנעשו במוסדות הלימוד, גם תכניות הלימודים 

התחדשו * שירן רובינשטיין בספירת מלאי ובבדיקת 
הבעיות שזכו למענה ואלה שלא * מנהלי בתי הספר 

בשכונה מספרים על המתחדש תחת קורתם 
• שירן רובינשטיין

עולים כיתה
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המשך מעמוד 19 <

מיכל אפרתי 
מנהלת בית הספר השש-שנתי "בן גוריון-פיינברג" 

וסמדר נחמיאס 
מנהלת חט"ב "פיינברג" 

בית הספר השש-שנתי בן גוריון-פיינברג הוא ביתם של 
1,560 תלמידים, מורים ועובדים  בית הספר גדל ומתרחב, 
לצד  שבו  חדש,  בניין  בבניית  יחלו  הקרובים  בשבועות 

כיתות לימוד ייבנו גם אודיטוריום מפואר ומעבדות  
ולמצוינות   למנהיגות  תלמידיו  את  מחנך  הספר  בית 
הבית  בעשייה  ביטויים  את  מוצאים  הללו  התחומים 
ספרית  בתכנית הדגל "שפה על המפה" בחטיבת הביניים 
מתחברים התלמידים למילה הכתובה ומתנסים במיומנויות 
של רטוריקה ודיבייט  כמו כן, השנה זו השנה השנייה שבה 
ילמדו התלמידים בכיתות ז' וח' בכיתות נושא לפי תחומי 
הטכנולוגית,  המדעית  העתודה   - מצוינות  כיתת  עניין: 
כיתת תקשורת ואמנות, כלכלה ומשפט, מחשבים ושפות  
חברתי  אקטיביזם  מעודדים  אנו  השש-שנתי  הרצף  בכל 
המעודד חקר של סוגיה חברתית במדינה ישראל ליצירת 
שינוי במרחב הקרוב, כדי לשפר את איכות החיים ולעורר 
מודעות  שכבת י' אף נדרשת למעשה אקטיביסטי בנושא  
י"א מתקיים מיזם "לומדים ביחד" בשיתוף בית  בשכבת 
בין- למידה  מתקיימת  שבמסגרתו  בטייבה,  עמל  ספר 

מגזרית באנגלית ובאזרחות וכן למידה משותפת באנגלית 
עם נוער בליטא בחסות שגריר ישראל בליטא  

למצוינות  התלמידים  את  לקדם  ימשיך  הספר  בית 
מבוגרי   98% תשע"ו  בשנה"ל  איכותית   בגרות  ולתעודת 
י"ב היו זכאים לתעודת בגרות מלאה, 13% בעלי תעודות 
במספר  מתמדת  עלייה  רואים  אנו  מצטיינות   בגרות 
והכול  ובאנגלית,  במתמטיקה  מוגברת  ברמה  הלומדים 
על  ההורים  להנהגות  מודות  אנו  הצוות   למאמצי  תודות 
התמיכה ונרגשות לפתוח שנה נוספת בשיתוף פעולה בין 

בית הספר לקהילה 

אורן קמינצקי 
מנהל חט"ב "בן גוריון" 

בחטיבת הביניים בן גוריון נקלטו השנה 
222 תלמידים לכיתה ז' בשמונה כיתות  
גם השנה לשים דגש על  ימשיך  ביה"ס 
ז'  שכבת  )תלמידי  משמעותית  למידה 
החקלאית  לחווה  ייצאו  מהשנה  החל 
כחלק מלמידה אחרת וחווייתית( ופיתוח 
לומד עצמאי )שכבת ח' תהווה פיילוט(  נמשיך לפעול 
לצמצום  ונשאף  מצוינות  פיתוח  הישגים,  שיפור  למען 
דגש  נשים  כן,  כמו  נשירה   ומניעת  לימודיים  פערים 
בפיתוח  התמקדות  תוך  החברתי-ערכי  החינוך  על  רב 
מנהיגות עצמית ומנהיגות תלמידים ובתרומה ומעורבות 
תלמיד  שכל  כדי  הכול  נעשה  במקביל,  קהילתית  
ושלכל  לביה"ס,  להגיע  ובטוח  נעים  ירגישו  ותלמידה 
ביה"ס   בסגל  משמעותית  כתובת  תהיה  ואחת  אחד 
כחלק  הפדגוגית  הגמישות  במודל  ימשיך  המורים  חדר 
השתלמויות  )מודל  האנושי  ההון  בפיתוח  מהשקעתנו 
ייחודי לפיו מתאימים תוכנית השתלמות אישית למורה 
לנכים  הונגש  בית הספר  בנוסף, בחופשה  צרכיו(   לפי 

ונבנתה מעלית, וכן מוקם חדר מחשבים חדש נוסף 

שולרית קנטר 
מנהלת בית הספר "ביאליק"

שנה חדשה בפתח עומדת והיא נושאת 
תפילות,  חלומות,  ציפיות,  עמה 
חותם  נטביע  ותוכניות   שאיפות 
ובסביבה   בחברה  ויישומי  ערכי  אישי 
הילדים והמורים כולם נרגשים לקראת 
המסע החדש העומד בפתחה של שנת 
תשע"ח  במהלך הקיץ בית הספר עבר 
כיתות  הספורט,  אולם  ומקיף שכלל את  רציני  שיפוץ 
חדר  המנהלה,  חדרי  הספר,  בית  מדרגות  הספר,  בית 
המרגשת  ההתחדשות  תחושת  והמרחבים   המורים 
בית  באי  שלנו  המשותף  מהמסע  כחלק  אותנו  מלווה 
הספר ביאליק  המדיניות החינוכית של צוות בית הספר 
מובילה לאמונה כי כל אחד יכול להצליח ולממש את כל 
יכולותיו  צוות בית הספר רואה עצמו מחויב להצלחת 

שותפיו – מורים, תלמידים, הורים וקהילה  

כיתות  ותלמידות  תלמידי  את  בברכה  לקדם  ברצוני 
החדשים  והתלמידות  התלמידים  את  וכן  הצעירים,  א' 
המצטרפים  החדשות  המורות  ואת  השונות  בכיתות 
מהירה,  השתלבות  לכולם  ולאחל  "ביאליק"  למשפחת 
מהנה וקלה  לכלל התלמידים, ההורים וצוות בית הספר, 
אני מאחלת שתהא זו שנת לימודים פורייה, איכותית, 

איריס גלאי
 מנהלת בית הספר "אלימלך כנר"

מהכניסה  החל  כנר",  ב"אלימלך  קורה  נפלא  משהו 
לבית הספר וכלה בתכנית הלימודים החדשה הכוללת 
"לומדים  החדשה:  הייחודיות  את  ומדברת  חדשנות 
המתייחסת  הלימודים  תכנית  עולם"   מגלים   - שפות 
 – הלב  שפת  האדם:  של  במהותו  שהן  שפות  לשלוש 
וחברתית,  רגשית  למצוינות  כלים  לתלמיד  המעניקה 
שפת האמנות – המטפחת את מגוון האומנויות: מחול, 
אמנות דיגיטלית ועוד, ושפת החשיבה והדעת- הכוללת 
התכנית  במסגרת  העולם   ושפות  תרבויות  לימודי 
ערבית,  ספרדית,  סינית,  התלמידים:  השנה  ילמדו 
דנית ויידיש  בכל מרחבי בית הספר מבואות ייחודיים 
המאפשרים לתלמידים אזורי פעילות ומנוחה: בשכבה 
א', המעוצבת כביתן של דמויות "מפתח הלב" המלוות 
את התלמידים בשנתם הראשונה; מבואת ב' המעוטרת 
ישיבה  בפינות  במשחקים,  עשירה  וקסם,  באגדות 
שלי"  כ"חדר  המעוצבת  ג'  בשכבה  משחק;  ובמרחבי 
עם פינות ישיבה, כתיבה, ומנוחה על כריות ושטיחים; 
שכבה ד' היא מרחב הלב שבו ביתנים קסומים לישיבה 
עם  למפגשים  למשחקים,  ספר,  לקריאת  בצוותא, 
"אזרחי  בסימן  מעוצבות  ה'-ו'  שכבות  ועוד;  המורים 
עולם המחר"  הנכם מוזמנים לראות, לחוות ולהצטרף 

למסע של "אלימלך כנר" במרחבי החדשנות 
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מוטי פסל
054-8322888 

נתי יוסקוביץ 
054-7744402 

חפשו אותנו ב-
'אנגלו-סכסון פ"ת'

אלי שופל
054-7044545

03-9301122 משרד:

הנשיאים 4 חד' לאחר אישורי תמ"א 38בפנחס חגין 5 חד' מרפסת סוכה מחסן וחניותעמנואל קוז'ידלו 5 חד' מרפסת סוכה ומחסן

בנקאש 6 חד' מאובזרת ומשודרגת  ביוסף נקר דירת גן דופלקס 148 מ"ר

ביוסף נקר פנטהאוס מפואר 200מ"ר+ 200 מ"ר מרפסת זלדה המשוררת דו משפחתי 270 מ"ר בנוי

 בתור הזהב וילה 7 חד', 380 מ"ר בנוי!  

טרומפלדור דופלקס גג בבניין חדש!

נכסים למכירה בכפר גנים ונווה עוז
בבלעדיות

בבלעדיות
בבלעדיות

בבלעדיות
בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות
בבלעדיות

בבלעדיות

מומחה לאזור כפר גנים א'-ב'מומחה לאזור כפר גנים ג' ונווה עוזמומחה לאזור כפר גנים ג' ונווה עוז

הסיבים 49, פתח תקווה

סכסוןאנגלו 

http://www.kfarganim.co.il
https://www.facebook.com/anglosaxonpettikva/?fref=ts
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פיצוציית כפר גנים

בס"ד
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ה

Change

מה שהבית שלך צריך

כפר סבא רח' רוטשילד 39 א'-ה' 08:00-21:00 ו' 08:00-15:00 טל' 09-7732325

בית  אחסון  גינון  כלי ניקוימפתחות  מנעולים  מוצרי חשמל קטנים כלי אינסטלציה ואמבטיה  אביזרי פרזול וברגים שכפול צבע  אביזרי חשמל ונורות  כלי עבודה  תאורה 

*בתוקף 11-17.5.12 ו/או עד גמר המלאי *התמונות להמחשה בלבד *כל המחירים 
.HOME  כוללים מע"מ *אין כפל מבצעים והנחות *המחירים תקפים רק לסניפי

₪ 19999

סופרקריל 5 ליטרמהרו! מבצעים ייחודיים לשבוע הקרוב!
4040000478/874040004418/9לבן/מגוון

₪7999

רוטשילד 39 כ"ס

780W אביזרים במזוודהפטיש חציבה +
3038705377

₪26999

ארון שרות פלסטיק 2 קומות
8081709848

EF-734 מחבט יתושים
9091305323

₪999

המחיר 
הזול 
ביותר!

במקום ₪360
במקום ₪320

במקום ₪30
במקום ₪100

03 921 8286
ד"ר שמרית תלרז כהן

פסיכולוגית קלינית

ליזה חומסקי
פסיכולוגית קלינית

מיקי מנטש
תרפיסטית במוסיקה

מרכז אבחון וטיפול פסיכולוגי 
www.daliakids.com

בסמוך לבנק לאומי

בסמוך לבנק לאומי

פיצוציית 
כפר גנים

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק 
קניון גנים פתח תקווה

 www.facebook.com/ganimmall

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

חניה חינם!
בחניון הקניון 

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

שובר מתנה אחד לחשבונית מס בלבד/מצטבר יומי/ללקוח ביום | לא כולל שופרסל וסופר פארם 
| תוקף  גמר המלאי  או עד   20.9.17 ועד   7.9.17 | תוקף המבצע מהתאריך  יחידות בלבד   300  |
למימוש השובר שנה | ההשתתפות אסורה על עובדי הקניון | אין אפשרות להחזרת עודף לשובר 

| בכפוף לתקנון המבצע |  ט.ל.ח 

למימוש ברולדין כפר גנים

לקבלת 
השובר יש לגשת 
ביום הקניה בלבד 

לסניף רולדין 
כפר גנים 

בקנייה מעל 299 ₪ 
בחנויות הקניון

* לא כולל שופרסל וסופר פארם

שנה מתוקה
בקניון גנים!

שנה מתוקה
בקניון גנים!

₪חג שמח

http://www.daliakids.com
http://www.facebook.com/ganimmall
http://www.ganim-mall.co.il
https://www.facebook.com/ganimmall?fref=ts
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מה שהבית שלך צריך

כפר סבא רח' רוטשילד 39 א'-ה' 08:00-21:00 ו' 08:00-15:00 טל' 09-7732325

בית  אחסון  גינון  כלי ניקוימפתחות  מנעולים  מוצרי חשמל קטנים כלי אינסטלציה ואמבטיה  אביזרי פרזול וברגים שכפול צבע  אביזרי חשמל ונורות  כלי עבודה  תאורה 

*בתוקף 11-17.5.12 ו/או עד גמר המלאי *התמונות להמחשה בלבד *כל המחירים 
.HOME  כוללים מע"מ *אין כפל מבצעים והנחות *המחירים תקפים רק לסניפי

₪ 19999

סופרקריל 5 ליטרמהרו! מבצעים ייחודיים לשבוע הקרוב!
4040000478/874040004418/9לבן/מגוון

₪7999

רוטשילד 39 כ"ס

780W אביזרים במזוודהפטיש חציבה +
3038705377

₪26999

ארון שרות פלסטיק 2 קומות
8081709848

EF-734 מחבט יתושים
9091305323

₪999

המחיר 
הזול 
ביותר!

במקום ₪360
במקום ₪320

במקום ₪30
במקום ₪100

03 921 8286
ד"ר שמרית תלרז כהן

פסיכולוגית קלינית

ליזה חומסקי
פסיכולוגית קלינית

מיקי מנטש
תרפיסטית במוסיקה

מרכז אבחון וטיפול פסיכולוגי 
www.daliakids.com

בסמוך לבנק לאומי

בסמוך לבנק לאומי

פיצוציית 
כפר גנים

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק 
קניון גנים פתח תקווה

 www.facebook.com/ganimmall

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

חניה חינם!
בחניון הקניון 

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

שובר מתנה אחד לחשבונית מס בלבד/מצטבר יומי/ללקוח ביום | לא כולל שופרסל וסופר פארם 
| תוקף  גמר המלאי  או עד   20.9.17 ועד   7.9.17 | תוקף המבצע מהתאריך  יחידות בלבד   300  |
למימוש השובר שנה | ההשתתפות אסורה על עובדי הקניון | אין אפשרות להחזרת עודף לשובר 

| בכפוף לתקנון המבצע |  ט.ל.ח 

למימוש ברולדין כפר גנים

לקבלת 
השובר יש לגשת 
ביום הקניה בלבד 

לסניף רולדין 
כפר גנים 

בקנייה מעל 299 ₪ 
בחנויות הקניון

* לא כולל שופרסל וסופר פארם

שנה מתוקה
בקניון גנים!

שנה מתוקה
בקניון גנים!

₪חג שמח
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לשירותכם 23 מרפאות, 3 מרכזים רפואיים ו-5 בתי חולים, ממש במרחק הליכה

תמיד תמצאו עוד מרפאה ועוד מרכז בריאות של כללית

לקוחות כללית:
לא משנה לאן אתם פונים בפתח תקוה

• 23 מרפאות	
• 19 בתי מרקחת	

    ללקוחות כללית
• מרכז לבריאות הילד	
• מרכז לבריאות האישה	
• מרכז לרפואה יועצת	

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

בקביעת תור
• 5 בתי חולים: שניידר לילדים, 	

השרון, בילינסון, גהה ובית רבקה

• מרפאות שיניים כללית סמייל:  	
3 מרפאות למבוגרים + 

מרפאת ילדים
• כללית רפואה משלימה	
• כללית אסטטיקה	

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

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

רפואה יועצת 
אם המושבות

חדש!
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והוא  העולם  לתוך  גדלים  אנחנו 
לנו  קל  לפעמים  לתוכנו   גדל 
עליו  שלנו  שההשפעה  לחשוב 
מאתנו  מסיר  זה  כי  מזערית 
אחריות גלובלית, ולפעמים אנחנו 

מתיאוריות  נורא  משתלהבים 
הפרפר  אפקט  כמו 

באהבה  ומקבלים 
חשיבותו  את 

אני  קיומנו   של 
רבה  משמעות  שיש  האמונה  ברכי  על  גדלתי 
הפסוקים  אחד  וכקולקטיב   כיחידים  לקיומנו 
שטבעו בי חותם חזק ועודנו הוא "צדק צדק 
מספיק  לא  כלומר,  כ(  ט"ז,  )דברים  תרדוף" 
צריך  אלא  אותו,  להשכין  הצדק,  על  לשמור 

ממש לרדוף אחריו, להתאמץ להוציא אותו אל 
האור גם כשחשוך מאוד 

כזאת  לעוולות   ורגישה  ערה  מאוד  הייתי  כילדה 
שמגוננת על ילדים מותקפים ומטפלת בחיות זנוחות  

לא  לסיטואציות  נקלעת  עצמי  את  מצאתי  רבות  פעמים 
נעימות שבהחלט יכולתי לחסוך מעצמי לו הייתי בוחרת לעצום 
עין  אבל לא יכולתי  פעם אחת בהסעה קבוצה של בנות גדולות 
ממני בשנתיים, נטפלו לילדה שקטה ולא מקובלת שישבה בספסל 
שלפניהן  הן משכו לה את השיער וצחקו שיש לה כינים  קמתי 
במקום,  שאשב  צעק  הנהג  תגרה   החלה  וכמעט  עצבנית  כולי 
ואחת הבנות אמרה, "מי בכלל דיבר אלייך, מה את מתערבת?" 

וזה עוד משפט שמלווה אותי  "מה את מתערבת?"
אז כשהבן שלי ניב שאל אותי בזמן ארוחת צהריים, "אימא, מה 
)לכאורה(  החזק  הללו של  התמונות  בי  עלו  מיד  להפליל?"  זה 
שנטפל לחלש )לכאורה( וכל המעורבים בדבר  גם אלו שבוחרים 
לא להתערב הרי מעורבים באי התערבותם – מאפשרים ובעצם 
נותנים יד לדבר  התחילה לי עלילה בראש  איך מסבירים לילדים 
מהי הפללה? נגיד שלוקחים אחד חזק כמו האריה, אחד ערמומי 
כמו השועל ואחד תמים וחלש כמו העכבר  למי הכי קל לתפור 
תיק? לזה שקשה לו להתגונן )עכבר(  מי מרוויח מזה? הערמומי 
שביצע את הפשע )השועל(  מי בדרך כלל יוצא מרוצה? זה שיש 
לו את הכוח להגן על עצמו )האריה(  מי מעורבים? שאר החיות  
הזנב?"  ציצת  את  גנב  "מי  הסיפור  את  לכתוב  התחלתי  וכך 

)הוצאת גוונים( שמגיע בימים אלה לחנויות 
זה מתחיל כך: מישהו העז לגנוב לאריה את ציצת הזנב, החלק 
בשועל  חושד  השדוד  האריה  וברח!  זנבו,  שבקצה  הפלומתי 
שנמצא "במקרה" בסביבה, והשועל, כדי להסיט ממנו את האש, 
מציע לעזור לאריה ולערוך משפט ציבורי לכל החיות כדי לגלות 

מיהו אותו גנב נבזי  

החיות מתכנסות  וכל  התובע  הוא  הוא השופט, השועל  האריה 
אותן   יאשימו  שמא  וחוששות  הפשע  מן  מזועזעות  למשפט, 
בתוך הקהל הזועם נשמעים גם קולות אחרים, מעטים, שמותחים 

ביקורת על אופן התנהלות המשפט:

"קרא העורב: 'גם שופט וגם קורבן? מדהים!
ותובע שהוא גם עד מרכזי – יש לזה תקדים?'

אך החיות כבר פצחו בַדֶבֶּרת,
כל חיה האשימה אחרת."

חיות  ויותר  יותר  משוחררות  לאט  לאט  וכך, 
במבטו  לוכד  שהשועל  עד  שונים,  מטעמים 
קלאסי  קורבן  ונרעדת,  חלושה  אחת  חיה 
להפללה – העכבר  בדרכי עורמה הוא מייצר 
ראיה מרשיעה ששולחת את העכבר למאסר 
לקול קריאות הבוז של החיות  סוף טוב הכול 

טוב, כולם מרוצים, אבל   

"רחוק משם, במאסר, חשב אחרת העכבר.
לא  אחד  אף  מדוע  וזעם.  בכה  הצדק?  היכן 

קם?"
כן, אף אחד לא קם  וגורלם של אנשים נחרץ לפעמים בשל 
בחירתם של אחרים לא להתערב  האם כך יסתיים גם סיפורנו זה?

הקריאה בספר מלווה בהיכרות עם מושגים אקטואליים מעולם 
המשפט והחברה: הפללה, נאשם, סנגור, חשוד, הוכחת אשמה, 
למושבעים,  למעשה  הופכים  הילדים  קורבן   הפשע,  זירת  עד, 
מה שמחדד את תחושת הצדק שלהם ומעלה שאלות מוסריות 
כמו: מה עושים עכשיו? איך מוציאים את העכבר מהכלא? איך 
החף  ולא  מעשיו  על  הדין  את  שייתן  הוא  שהעבריין  מוודאים 
מפשע? בסוף הסיפור מגלה הקורא כי בידיו לשנות עולם ומלואו 
שלנו  בנכונות   - כחברה  בנו  בו,  רבה  במידה  תלוי  הדבר  וכי 

לחשוף ולהילחם על ערכי האמת והצדק 

אז תודה לילדיי ניב ורן ששואלים שאלות שגורמות לי לחשוב 
את  לאור  שהוציאה  הנהדרת  "גוונים"  להוצאת  תודה  וליצור, 

האמת שלי, תודה לאנדרי צ'רנובאי 
להמחיש  שיודע  המופלא  המאייר 
תודה  וצבע,  בדמויות  רעיונות 
להוריי על תחושת הצדק שנטעו 
בי, תודה לאורנית עורכת העיתון 
שאמרה לי "למה שלא תכתבי על 
הספר שלך?" ותודה לכם קוראים 

יקרים, באהבה  

יום אחד, בזמן שלאון האריה ישן, הוא הרגיש נשיכה 
חזקה בישבן. "אאוץ'! צעק, "זה כאב! גנבו לי את 

ציצת הזנב!!!" מיהו הגנב המסתורי? כל חיות היער 
עומדות למשפט ציבורי. יש חשודים ויש גם נאשם, 

אך מה שרואים מפה, לא רואים משם... אורית צמח על 
ספר הילדים החדש שכתבה בעקבות שאלתו של בנה, 

"אימא, מה זה להפליל?"

מדור ספרות

מי   גנב את ציצת הזנב?

ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים ובאתר הוצאת גוונים.
oritlibr@gmail.com :לתיאום שעת סיפור בגנים ובכיתות

באמת

mailto:oritlibr@gmail.com
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קראטה-דו 
בי״ס בינלאומי לאמנויות הלחימה

הצטרפו עוד היום למשפחת 
הלוחמים של קראטה-דו.

הגנה עצמית	 
משמעת עצמית	 
חיזוק הגוף	 
חינוך לערכים	 
שיפור יכולת הריכוז	 

 קטנטנים ♦ ילדים
♦  נוער  ♦  בוגרים

בטחון ילדכם חשוב לכם?

 מאמן: סנסאי רונן ברגר חגורה שחורה דאן 5, 
מאמן קראטה מוסמך מטעם מכון ווינגייט

לפרטים והרשמה מוקדמת:
 03-9046464 / 0522-785131

קניון גנים, העצמאות 65 פ״תרונן: 052-8286368
הסטודיו של רויטל
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לחזק את הקשר... בבית הספר
קשר בין הורים לבין מחנכי ילדיהם הוא אבן יסוד בהתפתחות 

הילד, וחשוב מאוד לתפקודו, הישגיו ולבריאותו הנפשית. קרן איילון, 
מטפלת זוגית ומשפחתית, העלתה את בנה לכיתה א' והבינה כמה 

חשוב לשמור על קשר
לפני שנה הבן הקטן שלי עלה לכיתה א', ילד מקסים וסתגלתן, 
כשעלה  גם  בעיה   שום  בלי  למסגרת  ממסגרת  עבר  שתמיד 
בהתרגשות  אותו  וליווינו  קל  למעבר  ציפינו  א'  לכיתה 
אך  שלנו,  הציפיות  לפי  בדיוק  עבר  הראשון  השבוע  גדולה! 
הסתובב  בבוקר,  להיפרד  התקשה  הוא  השני,  מהשבוע  החל 
במהלך כל שעות היום בחצר וניגש לכיתה של אחיו הגדול  
רבות  ושוחחנו  בהתנהגותו  הקיצוני  מהשינוי  מאוד  הופתענו 
ועם המנהלת והמחנכת  ניסינו לשוחח עימו, להזכיר את חוקי 
בית הספר ולעודדו באמצעות פרסים אך ללא הועיל, הילד לא 

חזר לכיתה  אז מה קורה פה? 
ההבנה הגיעה כששינינו את כיוון החשיבה, שאלנו מה השתנה 
בחיים שלו מלבד בית הספר? מה קרה בשבוע השני ללימודים? 
וכשחיפשנו תשובות במקום אחר גם מצאנו: בתחילת השבוע 
השני ללימודים אביו קיבל קידום, הוא נכח בטקס ואנו הסברנו 
לקחת  להמשיך  יוכל  לא  אביו  החדש  התפקיד  שבעקבות  לו 
בשעות  מהעבודה  לחזור  ויתחיל  בבקרים  הספר  לבית  אותו 
מאוחרות יותר  הילד שקשור מאוד לאביו, לא ידע להביע את 
החששות שלו, פשוט התנהג אותם במקום לדבר אותם! ברגע 

שהגיעה התובנה, דיברנו עם הילד על הדברים והבעיות נפתרו 
מיד, ולמחרת הוא הלך לבית הספר וישב בכיתה!

שומעת  שאני  רבים  סיפורים  עוד  כמו  שלי,  האישי  הסיפור 
בקליניקה, ממחיש שתי נקודות חשובות למחשבה:

תגיבו להתנהגות עצמה:  ואל  מצאו את המקור להתנהגות    1
זה הרבה יותר יעיל בפתרון הבעיה ופחות מזיק ופוגע בילד 

2  הקפידו על קשר ושיתוף פעולה עם בית הספר: מה שקורה 
הפעולה  שיתוף  ולכן  ולהיפך  הספר  בית  על  משפיע  בבית 
חשוב ביותר! לפי מחקרים, למעורבות ההורים יש קשר ישיר 
אותו  יש  ולנו  למורים  והתנהגותו!  התלמיד  הישגי  לשיפור 
אינטרס, קידום הילד, אם נגבה אחד את השני, נתייעץ ונעביר 

מידע בינינו - הילד רק ירוויח!

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

גי זו קרן אילוןטיפול 

ֵּתַאְטרֹון ַהְּיָלִדים הוא סיפור הרפתקה של אח ואחות, 
עם  ביחד  ביתם  במרתף  שהקימו  ושש,  שמונה  בני 
בתאטרון  מיוחד   בובות  תאטרון  חברים,  שלושה 
שלהם לא היה חסר דבר, היו בובות גדולות וקטנות, 
תפאורה, מסך מווילון קטיפה אדום ומחזה מרתק, אליו 
עשו חזרות לקראת ההצגה שאליה הוזמנו ילדי הכיתה 

והשכונה  
בסערה  נגדעה  האחים  צמד  של  מאושרת  הילדות 
רגעי  מגולל  הסיפור  השנייה   העולם  מלחמת  ערב 
גילויים  עם  שבהתמודדות  כאב  ורגעי  שמחה  ילדות 

אנטישמיות   
של  בתו  ַהְרְטָמֶייר,  ְׁשלֹוִמית  של  הראשון  ספרה  זהו 
את  שהקים  שואה  ניצול  הרטמייר,  )אריה(  לאון 

תאטרון הילדים  לאון, הספיק בעודו בחיים לספר 
לבתו את סיפורו והיא העלתה אותו על הכתב  הוא 
נפטר בלילה שלאחר יום החתימה על הוצאת הספר 
בהוצאת רימונים ובתו הספיקה לספר לו שהספר 

מצא בית ויראה אור 
שלומית הרטמייר, ילידת חולון, היא כותבת ויוצרת 
פרסומים  בעריכת  עובדת  ולמבוגרים,  לילדים 
מדעיים ובספרנות  למדה ספרות ובלשנות ותעודת 
ולימודי  אביב,  תל  באוניברסיטת  בשפות  הוראה 

תעודה בעריכת לשון באוניברסיטת בר-אילן  
תאטרון הילדים, מיועד לילדים בכתות ב'-ד' 

מאת ְׁשלֹוִמית ַהְרְטָמֶייר | איורים: ענבל אבן
הוצאת רימונים 

• אורנית ארביב

מדור
ההמלצות
שלנו!

ּתֵאַטְרוֹן הַּילְָדִים
זהו סיפור אודות תאטרון ילדים מלא בחן, ביוזמה אישית ותושייה, 

מנהיגות ואחריות, חברות ועבודת צוות, דמיון אישי ויצירתיות, תשוקה 
לחיים, לאמנות והגשמת חלום. זהו סיפור מרגש המנציח את עדותו של לאון הרטהיימר 

ֶיר. זהו סיפור על החיים המנציח את רגעי  ְלֹומִית הַרְטְמָי הנכתב ברגישות ואהבה בידי ביתו שׁ
השמחה הפשוטים וחייהם התוססים של הילדים המתמודדים עם גזענות ובריונות ערב 

מלחמת העולם השנייה

המלצה 
לספר

mailto:kereneilon@gmail.com
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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

http://www.kfarganim.co.il
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דורון ברויטמן

דורון ברויטמן, אופטומטריסט ובעלים
אופטיקה דורון: רואים מצוין, מרגישים בבית

- 30 שנות מקצועיות -
חברים במכבי, כללית ומאוחדת

OpticaDoron.co.il | 03-9343817

ן י רואים מצו

חוזרים ללימודים? בודקים את הראייה!
הרבה פעמים ילדים לא מודעים לכך שהם לא 

רואים מספיק טוב. יותר מזה – הם אפילו לא 
מתלוננים על כך, כי הם לא מכירים מציאות אחרת. 

בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט מוסמך אחת 
לשנה היא בגדר חובה! 

אז איך יודעים שלילד 
יש בעיית ראייה?

מומלץ ליזום בדיקה אצל רופא עיניים או אופטומטריסט אם הילד:

ב מתלונן תכופות על כאבי ראש או כאבי עיניים, או מילים 
"קופצות" / "כפולות" 

או  המחשב,  לצג  או  הטלוויזיה  למסך  מדי  קרוב  יושב  ב 
מחזיק ספר / טאבלט / טלפון נייד קרוב לפנים 

ב מאבד קשב או מתעייף ומשפשף עיניים במהלך קריאה 
ב עוצם את אחת העיניים על מנת למקד את המבט 

ב סובל מרגישות לאור או שעיניו דומעות 

למידה  כבעיות  בטעות  מזוהים  התסמינים  מהמקרים  בחלק 
או הפרעות קשב, אבל בכלל מדובר בבעיית ראייה  לכן, אם 

מבחינים באחד מהתסמינים, מומלץ לגשת לבדיקת ראייה.

לשאלות נוספות
כתבו לי בפייסבוק 'אופטיקה דורון' 

ואענה בשמחה 

ראייה   מהפרעות  סובל   18 גיל  עד  ילדים  חמישה  מכל  אחד 
עם זאת, אחוז הילדים שבעיית הראייה שלהם מאובחנת בזמן, 
ולא לאחר חודשים או שנים, נמוך למדי  לכן, חשוב לגשת עם 
הילדים לבדיקת ראייה, כי אבחון מוקדם יכול להוביל לטיפול 

אפקטיבי יותר  
ילדים רבים סובלים מרוחק ראיה, וכ-6% מהם מרוחק ראייה 
חמור  השכיחות הגבוהה של הבעיה בקרב ילדים נובעת בשל 
מבנה עין קטן  העדשה התוך-עינית המרכזת את קרני האור 
אינה מצליחה לרכז את התמונה במקום הרצוי על הרשתית  

נוצרת, למעשה, תמונה מטושטשת 
יכווצו את שריר  במצב של רוחק ראייה קל, מרבית הילדים 
כך  הרשתית  על  ברורה  תמונה  לייצר  ויצליחו  הפנימי  העין 
חמור,  ראייה  רוחק  של  במקרה  הלקות   למרות  טוב  שיראו 
מסוגל  אינו  שהשריר  משום  יועיל,  לא  העין  של  זה  מאמץ 
להישאר מכווץ לאורך זמן, ואז נשמע תלונות על כאב ראש 

וטשטוש בראייה ואף נבחין בפזילה 
)עדשות  פלוסים  ראייה  עדשות  הוא  ראייה  לרוחק  הפתרון 
חיוביות( שירכזו את קרני האור אל המקום הרצוי על הרשתית  
עד גיל 6, בכדי לאבחן בעיות ראייה יש לגשת לבדיקת רופא 
הבדיקה,  עם  פעולה  לשתף  רוצים  תמיד  לא  ילדים  עיניים  
ולכן חשוב לגשת לרופא עיניים מומחה לילדים שייצור חווית 
לבדיקתם   שדרוש  המיוחד  בציוד  ושמחזיק  נעימה  בדיקה 
במקרה הצורך, רופא העיניים יפנה את הילד לאופטומטריסט 

להתאמת משקפיים 
החל מגיל 6, מומלץ לגשת ישירות לבדיקה אצל אופטומטריסט 
והכלים  הניסיון  עם  הבריאות,  משרד  רישיון  ובעל  מוסמך 
לבדיקת ילדים  הבדיקה שונה מבדיקת מבוגרים משום שילדים 
בגילאים קטנים לא תמיד יודעים לקרוא ספרות  כמו כן, חוסר 
במהלך  להתעורר  יכולים  במשקפיים  מהצורך  ופחד  סבלנות 
הבדיקה, ורק בודק סבלני ובעל גישה לילדים יוכל לבצע את 

המשימה כהלכה 

 10 מפגשים בבית הלקוח.

 ספר מוכן בתוך 3 חודשים.

 אפשרות לטיפול גם בגרפיקה ובדפוס.

 לתושבי פ"ת, גב"ש והסביבה בלבד.

"ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון" 
)תהילים עח, ו(

כתיבת סיפורי חיים 
וביוגרפיות

על ידי עורך לשון מנוסה וקל כתיבה
Udi1702@gmail.com | 052-5555300 | אודי לוינגר

"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:

mailto:Udi1702@gmail.com
mailto:ozie500@gmail.com
https://www.facebook.com/OpticaDoron
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עדשות מגע יומיות
1-DAY ACUVUE MOIST

מחיר בלעדי!

לאריזה ₪85
במקום
₪ 130

ברכישת ₪65
עסקה שנתית

|  03-9343817
אחד העם 63, פתח תקווה

OpticaDoron.co.il

למציג מודעה זו. אין כפל מבצעים. עד גמר המלאי. החנות רשאית 
להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

אתם רואים מצוין!
מבצעים בלעדיים באופטיקה דורון

DAILIES עדשות מגע יומיות
AquaComfort PLUS

לאריזה ₪97
במקום
₪ 135

ברכישת ₪77
עסקה שנתית

מחיר בלעדי!

תנו לעיניים שלכם 
את הטוב ביותר.

http://www.kfarganim.co.il
https://www.facebook.com/OpticaDoron
www.opticadoron.co.il
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 come together -                              רשת
לרשת בורגרים מבית היוצר של רשת BBB לא באים לבד, 

גם ההמבורגרים באים בשלישיות  

אומרים שדברים טובים באים באריזות קטנות וזה תופס גם כשזה 
קטנים  מגעים  בורגרים  רשת  של  המבורגרים  להמבורגר,  נוגע 
איכותיים ובמבחר טעמים  מנה כוללת לפחות שני המבורגרים )או 
16   תלוי כמה רעב הגעת   (, הבורגרים עשויים מנתחים מובחרים 
של בשר עסיסי ואיכותי ומוגשים כשלצדם מגוון תוספות עשירות 

מעל ולצד הבורגרים 
לאחרונה השיקה רשת בורגרים השיקה תפריט חדש, עשיר ומגוון, 
הכולל גם את המלצת השף ובה בורגרים בטעמים משובחים כמו: 
יאנקי בורגר העשוי מנתח אנטריקוט משובח, בורגזי – בורגר מרגז 
פיקנטי,  בורגר ים תיכוני - עם סלסת עגבניות וטחינה ועוד  ואף 

נוסף לתפריט החדש בורגר צמחוני ומגוון תוספות צמחוניות 

התפריט החדש של רשת בורגרים מופיע באתר צבעוני, חדש 
משלוחים,  להזמין  התפריטים,  את  לראות  ניתן  בו  וידידותי, 
להצטרף למועדון החברים של הרשת ולהתעדכן על פעילויות 
הקורות בו, לראות את רשימת הסניפים ברחבי הארץ, להזמין 

כיבוד בורגרים לאירועים ועוד  

 www.iburgerim.co.il :האתר מופיע גם באפליקציה בכתובת

מחירים החל מ-35 ש"ח, למנה עם 2 בורגרים, 33 ₪ לארוחת קטנטנים 

לרשת שני סניפים בפתח תקווה: הסיבים 9 ובן ציון גליס 30, 
מתחם B סנטר, סגולה

• קארין אהרון

מדור
ההמלצות
שלנו!

ארוחת ילדים בורגרים | צילום: חיים יוסף | סטיילינג: אוריה גבע בורגרים בטעמים שונים

מור
ש

גזור ו

יצירה                                                                 

הוראות הכנה:
1.ליצירת גוף: 

  הכינו כדור ביצתי מבצק סוכר צהוב 
  הכינו שתי רצועות דקיקות מבצק סוכר שחור 

2. ליצרת עיניים:
   הכינו שני עיגולים קטנטנים בשחור לאישונים  

   הכינו שני עיגולים לבנים קצת יותר גדולים מהשחורים 
3. ליצירת כנפיים: הכינו שני כדורים לבנים מעוכים בצורת טיפות 

4. הדביקו עם מעט מאוד מים את כל החלקים לפי הדוגמא 

5. הכניסו קיסם קטנטן מתחת לדבורה, ותקעו בתפוח או בעוגה                         

החומרים: 
⋅ בצק סוכר צהוב ⋅ בצק סוכר לבן ⋅ בצק סוכר שחור ⋅ קיסם אם 

רוצים לתקוע בתפוח ⋅ מים 

דבורים מתוקים 
מבצק סוכר

מאז מאיה לא נראתה דבורה כל כך 
מתוקה. לקראת החג ורד פרייס מציעה 

מלאכת יד מתוקה מדבש

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

בברכת שנה יצירה מתוקה :(

ורד פרייס

http://www.iburgerim.co.il
http://www.facebook.com/veredcake
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כפר גנים ג, פ"ת

• בניית ציפורניים

• מילוי

• מניקור קלאסי

• מניקור ג'ל

• פדיקור קלאסי

• פדיקור ג'ל

• עיצוב גבות

• שעווה

לייעוץ וקביעת תורים חייגו/סמסו:

052-8062263

Katia Nails

30%
הנחה על הטיפול הראשון

למביא מודעה זו
בתוקף עד 31.10.2017

http://www.kfarganim.co.il
https://www.facebook.com/katia11nails
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חדרי הבריחה בפתח תקווה עולים מדרגה - 
החדרים המיוחדים של קציני חיל האוויר

אלוף-משנה  בדרגת  קצינים  שלושה  עשו  שנה,  מ-25  למעלה  של  צבאי  שירות  אחרי 
הבריחה  חדרי  מתחם  את  בפתח-תקווה  אריה  בקרית  והקימו  דופן  יוצאת  תפנית 
ותחקור,  למידה  תהליכי  עם  חווייתית  הרפתקה  המשלב  מסוגו  היחיד   BrainScape

ובונוס נוסף: "חדר הזעם", שבו יתנו לכם לנפץ כמעט כל מה שתרצו  

עד לאחרונה, היה אריאל מנור, תושב כפר גנים ג', אלוף-משנה 
ולבטיחות  החיל  להתעצמות  הופנה  מרצו  כל  האוויר,  בחיל 

כלי הטיס אותם הוא מטיס  בטיול משותף של "אחרי 
הצבא" עם עודד וארז, גם הם קצינים בכירים בחייל, 
חוויית  שישלב  משותף  מיזם  להקמת  הרעיון  עלה 
הבילוי המגבשת בחדרי בריחה עם תרבות התחקור 
החדרים  האוויר   בחיל  ספגו  אותה  הלקחים  והפקת 
אבל  מורכבים  אתגרים  לפצח  שאוהב  למי  יועדו 
מתקיימות  קבוצות  לגיבוש  מעבר  במתחם  רק   לא 
ארגוני  יועץ  בהנחיית  ולמידה  תחקור  סדנאות  גם 
לחברות וארגונים  מנור: "מטרתנו היא להעניק לבאי 
חשיבה   ומעוררת  מלמדת  מגבשת,  חוויה  המתחם 
אנחנו ממנפים ערכים עליהם התחנכנו בחיל האוויר 
היכולת  ללקוחותינו   ממש  של  כלים  ארגז  ליצירת 
שלנו היא לייצר למידה ולפתח תובנות משמעותיות 
בזמן קצר כתוצר מהתנסות חווייתית ממוקדת ומהנה 

בחדרי הבריחה המתקדמים שבמתחם" 
האתגרים בחדרי הבריחה מורכבים ומצריכים תשומת 

המשימה  את  תתחילו  החדרים  באחד  נסתרים   לפרטים  לב 
בבית קפה נעים וההמשך יהיה רגוע פחות, בפתיח חדר אחר 
תמצאו את עצמכם אזוקים למיטה, אך אל חשש, בחדר הבקרה 

יושבים מפעילי החדרים המעניקים הכוונה למבקשים  
במתחם שלושה חדרי בריחה, חדר "הקטקומבה- מתח ומסתורין 
בפריז", שבו תצטרכו לשרוד במערות הקבורה המקוללות של 
אחר  למרדף  תצאו  בו  אבטחה",  "פרצת  חדר  האורות   עיר 
המידע  מערכות  את  להשמיד  המאיים  קטלני  מחשב  וירוס 
בעולם ובחדר "המכון לבריאות הנפש", תאלצו להימלט ממכון 
אשפוז בכפייה  בנוסף קיים במתחם "חדר זעם" ביתי, שבו 
תוכלו לשבור ולנתץ סמארטפונים, מסכים, מדפסות ואפילו 

בובות, בעזרת אלה, פטיש ואמצעי הרס אחרים  
נספר  אך  החדרים,  מתוך  הסודות  את  כאן  לחשוף  נוכל  לא 
אותן  המרכיבות  והחידות  המעשה(  )סיפורי  שהתימות 
תוכננו כך שיחדדו דילמות אשר יכולות לשפוך אור מרתק 

כגון:  והתנהגות,  פעולה  מניעי  חשיבה,  דפוסי  תפיסות,  על 
השפעה  מסרים,  והעברת  הקשבה   – בינאישית  תקשורת 
קונפליקטים,  ניהול  אסרטיביות,  ושכנוע, 
אינדיבידואליזם לעומת עבודת צוות, התמודדות 
ומנהיגות,  הובלה  וודאות,  ואי  לחץ  בתנאי 
סביבה  עם  התמודדות  וגם  ותחרותיות  כריזמה 
הבריחה,  בחדרי  המתרחש  כל  מוכרת   בלתי 
מתועד בזמן אמת, במרכז תחקור מתקדם המצוי 
בחדרים,  הפעילות  את  לנתח  מאפשר  במקום 
את הדינמיקה הקבוצתית המורכבת המתרחשת 
אותה  לתרגם  מקצוע  אנשי  ובעזרת  בתוכם, 
לתובנות בעלות ערך רב לפרט ולארגון  מוסיף 
מנור: "בנוסף לקהל היעד הפרטי שאנו מזמינים 
אלינו לחוויה יוצאת דופן, אנחנו רואים בחברות 
השימוש  שלנו   מרכזיים  לקוחות  וארגונים 
בחדרי הבריחה כזירת סימולציות שהיא בעצם 
את  לתרגם  לנו  מאפשר  אנושית'  'מעבדה 
ארגון   לכל  משמעותיים  לתוצרים  התצפיות 
ביכולת להשתלב  היא  הייחודיות שלנו בתחום חדרי הבריחה 
כחלק מתהליכי פיתוח עובדים ומנהלים ולהתאים את מאפייני 
בקונספט  מדובר  הלקוח.  לצורכי  פרטני  באופן  הפעילות 
כלים  ארגז  מספק  וגם  הגיבוש  חוויית  את  שמשמר  חדשני 

פרקטי במתכונת סדנה מרתקת" 
כך שלא משנה אם אושפזתם בכפייה במכון לבריאות הנפש 
לאחר שביקרתם את המשטר, הושתלתם בקרביים של מחשב 
בכדי לאתר ולהשמיד וירוס שמאיים על העולם או שביליתם 
רוחות–  ורדוף  אפל  קרקעי  תת  לאזור  והתגלגלתם  בפריז 
ביניכם לבין  ועל הדינמיקה  תוכלו ללמוד רבות על עצמכם 
הסביבה הבלתי מוכרת והנסיבות המאתגרות אותן המציאות 

היומיומית מזמנת לנו בשלבים שונים בחיינו 

מתחם BrainScape, רחוב השפלה 4 פתח תקווה, 03-9535555,  
brainscape.co.il

"הייחודיות שלנו 
בתחום חדרי 
הבריחה היא 

ביכולת להשתלב 
כחלק מתהליכי 
פיתוח עובדים 

ומנהלים ולהתאים 
את מאפייני 

הפעילות באופן 
פרטני לצרכי 

הלקוח."
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ביתר פתח תקווה
החלה ההרשמה לעונת המשחקי�

2017-2018
האימוני� והמשחקי� מועברי� על ידי 

מאמני� מו�מכי� בוגרי בית �פר למאמני�
הקבוצות משחקות במ�גרת הליגה 

של התאחדות לכדורגל 

שחקני� בשנתוני לידה 2002 - 2005 
המעונייני� להצטר�, 

מוזמני� ליצור קשר לרישו�

לפרטי�: שימי גול�  054-7705352 � ארז אופיר – 054-6767133

 בית וחו�למשחקי תיק וה�עות ביגוד, כדור, שנרש� מקבל כל שחק

והחילוניהדתי לציבורהמותאמות"צו-פיו�"קבוצות ליגה

ב�"ד

מומל� במיוחד! בכפר גני� ג' 
דופלק
 יוקרתי מתוכנ� מצוי�!

6 חד' 180 מ"ר נטו, קומת אירוח מרווחת, 5 חדרי שינה 
בקומת המגורי�, יציאה ל-3 מרפ	ות שמש, 

פינת משפחה גדולה, בקירבת פארקי�, 
מו	דות חינו�, בתי כנ	ת

יחידי במינו, דו משפחתי מפואר, 
בשכונת נווה עוז

7 חד', 250 מ"ר בנוי, מטבח מעוצב כולל אי ומזווה, 
פינת אוכל מרווחת, יחידת דיור ע� כני	ה נפרדת, 

גינה גדולה ומטופחת

050-7491676לפרטי� נו	פי� וביקור בנכ	:   יעל רזינ
קי

 בטוב טע�ומעוצבותמושקעות דירות 4,5 חד' דרושותללקוחותינו 

מאחלת שנה של אושר, 

מאחלת שנה של אושר, שגשוג ושמחה

שגשוג ושמחה

http://www.kfarganim.co.il


עיתון כפר גנים  גיליון 91  ספטמבר 2017 36

והיא  משתנה  החתולה  של  כשההתנהגות 
חתולים  כלפי  יותר  ידידותית  לפתע  הופכת 
מתחככת  כשהיא  האדם,  בני  וכלפי  אחרים 
ומתלטפת, כשהזנב שלה זז מצד לצד, כשהיא 
המזכירות  קולניות  יללות  להשמיע  מתחילה 
יללה של כאב  כשהיא מנקה יותר את איברי 
גופה, כשהתיאבון פוחת, וכשהיא תרסס בשתן 
שעונת  סימן  זה  בבית     המשטחים  כל  את 
החתולה  ייחום  כלל  בדרך  החלה   הייחום 

מתחיל באביב, כשהימים מתחילים להתארך, אך חתולות הבית 
ולהתייחם  להתבלבל  עשויות  מלאכותית  מתאורה  המושפעות 
גם בעונות אחרות  חתולות מגזעים שונים מתייחמות בתדירות 
שונה, סיאמיות למשל, מגיעות לבגרות מינית בגיל 4-5 חודשים 

תקופת הייחום
ב רצוי שהחתולה תישאר בבית ולא תצא לטייל בחוץ! הקפידו 
לצאת  כדי  הכול  תעשה  היא  שכן  ודלתות  חלונות  לסגור 

החוצה  
ב חשוב לשים דגש על מזון בריא שיכיל רכיבים חיוניים  

ב במידה ויש זכרים בבית שאינם מסורסים, יש להפריד ביניהם 
בתקופת הייחום 

של  הטריטוריה  אל  הנקבה  את  להביא  יש  יזומה,  בהרבעה  ב 
הזכר, המסומנת בשתן שלו 

הריון
יהפכו  הפטמות  בהריון  כחודשיים   נמשך  החתולה  של  ההריון 
לוורודות והבטן תתפח  בדיקת אולטרסאונד ע"י וטרינר תוכל 
התזונה  לגבי  ינחה  הווטרינר  כן  כמו  הריון   בוודאות  לאשר 

בתקופת ההיריון ולאחר ההמלטה 
ב התיאבון יתגבר והיא תעלה במשקל

ב תהפוך לרגועה יותר 

ב תמעיט לצאת לטיולים ארוכים 
נגד פרעושים, כדי  ב חשוב להעניק טיפול 

למנוע אנמיה
ב אין לתת חיסונים בזמן ההיריון

המלטה
לקראת סוף ההיריון החתולה תתחיל לחפש 
קופסת  מועד  מבעוד  הכינו  להמליט,  מקום 
קרטון להמלטה, רפדו אותה במגבת ואפשרו  

לה להמליט במקום שקט ונסתר 

וחמים   נסתר  לרוב  בחרה מראש,  בו  החתולה תתמקד במקום 
תהליך  את  באטיות  תתחיל  והיא  יתגבר  שלה  הנשימה  קצב 
תזדקק  לא  והיא  בהמלטה  מצוינת  שליטה  לחתולה  ההמלטה  
לעזרה  הגור הראשון יוצא מתעלת הלידה כשהוא עטוף בשק 
הריון, האם תלקק את הגור ותסיר ממנו את שק ההיריון בשיניה, 
בדרך זו היא מקלה עליהם את הנשימה, ומעודדת אותם לשאוף 
גור לגור היא תתאושש כ-5  ולנשום אוויר באופן עצמאי  בין 
דקות ומהלך ההמלטה יכול להימשך עד יממה, אין להפריע לה! 
אותה  והחתולה תאכל  מהגוף  נפלטת  השיליה  ההמלטה  בסיום 
מיד  בזמן זה החתולה זקוקה לשקט ומנוחה  בזמן ההנקה, החלב 
שהחתולה מייצרת בימים הראשונים מעניק הגנה לגורים מפני 
היא  מסוים  ובשלב  מוגבל  זמן  למשך  מניקה  החתולה  מחלות, 

תקום ותאלץ את הגורים להינתק ממנה  

חשוב לזכור! בזמן ההנקה תהליך ייצור החלב גובה אנרגיות 
גבוהות מהחתולה, זהו הזמן לדאוג למרכיב תזונתי מלא בתקופת 

ההיריון וההנקה 

ד"ר טלי אלוני-רוזן פינת החי

שירות חדש בפתח תקווה! וטרינר עד הבית
ד"ר טלי אלוני-רוזן, וטרינרית, תושבת כפר גנים,

www.animal-clinic.co.il  052-3910673  | 077-4177470

חיי החתולה - העונה הלוהטת
באביב, כשהימים מתחילים להתארך, החתולות מתייחמות )התנהגותן המופקרת 

אינה מותנית בנוכחות חתול זכר(. הטבע תכנן את זה כך שגורי החתולים ייוולדו בקיץ 
ובאביב. אמנם תאורת הבית משבשת מעט את הייחום העונתי, אך עד סוף הקיץ גם 

החתולה שלכם תהפוך לאימא

מבצע ביצה
איך מעבירים ביצה נדירה מהסאפרי ברמת גן בלי שנוכלים 

ינסו להניח עליה את היד? בדרך שטותניקית ובהרבה 
הומור! הסרט מבצע ביצה מבטיח צפייה מהנה לכל 

שכבות הגיל ועל הדרך מעביר גם קצת מידע על הנשרים 
בישראל. אל תפספסו את הקומדיה של הקיץ

נשרים  בביצת  מתחילה  המשפחה  לכל  ההרפתקאות  קומדיית 
שברמת  גמלא  לשמורת  גן  ברמת  מהספארי  המועברת  נדירה 
הגולן, מקום הגידול של הנשרים  על המשימה מופקד דוד חיים, 
גן החיות  הכול משתבש כששני  גבולות  שמעולם לא עזב את 
נוכלים מחליטים לגנוב את הביצה ולהוסיף אותה למנה שלהם 

בתוכנית בישול  כך מתחיל מרדף פרוע ברחבי הארץ כדי להשיב 
והגוזל שבתוכה לחיק משפחתו  הסרט בהשתתפות  את הביצה 
גאון,  יהורם  חיים,  דוד  קוריאט,  אהובים: שלומי  צוות שחקנים 
טל מוסרי, אסף אשתר, תומר שרון )תומש(, ירון ברלד  ולירון 

אורפלי )טילטיל(      

• אורנית ארביב

מדור
ההמלצות
שלנו!

המלצה 
לסרט

http://www.animal-clinic.co.il
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גדעון ובניוקראוזמן 

נפתחה 

מחלקה 

במחירים לוועדי בתים

מדליקים!

סיטונאות חשמל והפצה של מוצרי חשמל 
למוסדות ממשלתיים, מפעלים תעשייתים לקבלני חשמל,

 חשמלאים ואנשי אחזקה לסיטונאים ובודדים כאחד.

פלטת שבת

 ₪ 90

מבחר
דגמים
וגדלים

 PL מנורות
אוסרם 

הוריקן 
בלי שלט

14:30  - 08:00 19:00 ׀יום ו   - 08:00 שעות פתיחה: ימים א-ה 
03-9047845 כתובת: שטמפפר 51, פתח תקווה

ב מבחר תאורות דקורטיביותב מבחר גופי תאורה כולל חירום  

שלט 
לשער חשמלי

 ₪ 100
ליחידה 

החל מ-

 שלישיית 
 10W אוסרם

 ₪ 29

גופי תאורה
ICE ללובי

 ₪ 129
ליחידה 

מבחרחמש שנים אחריות
דגמים
וגדלים

תאורת גינה
צבעונית

החל מ-

 גוף תאורה 
זווית מוגן מים

 IP 

 ₪ 129
ליחידה 

פאנל לד
 18W 

תחת הטיח

 ₪ 50
ליחידה  *מינימום 10 יח' ללקוח

 ₪ 399
מחיר 

מיוחד!
שלוש שנים אחריות שלוש שנים אחריות

http://www.kfarganim.co.il
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טיפים:
• ניתן להחליף את נתח העוף בפרגית 

• ניתן לתבל את הקוסקוס עם מעט כורכום, פפריקה וזרעי כמון 
• ניתן להוסיף במקום מים מרק עוף 

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

www.maadania.co.il

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

מצרכים
2 כוסות קוקוס מהיר הכנה

3 כפות שמן קנולה
3-4 נתחי פרגית או חזה עוף

+1/4 2 כוסות מים 
1 גזר 

200 גרם דלעת
1 קישוא

1 בצל קטן
1 כפית מלח

אופן ההכנה
1  העבירו את 2 כוסות הקוסקוס לקערה וערבבו היטב עם 

3 כפות שמן קנולה 
2  חתכו את נתחי העוף לקוביות וטבלו במלח  

3  מלאו סיר במים ומלח 
4  שטפו היטב את הירקות, קילפו וחתכו לקוביות בגודל 

בינוני )גודל 1 ס"מ( 
5  מזגו לסיר ¼2 כוסות מים  הוסיפו ירקות וכסו את הסיר  
בשלו על אש נמוכה 20-25 דקות או עד לריכוך הירקות 

6  כשהירקות התרככו הוסיפו את קוביות העוף ובשלו עוד 
5-4 דקות  )כדאי לשמור על שלמותם של הירקות- אך 

אם התבשלו יותר מידי לא נורא( 
7  כבו את האש והוסיפו את הקוסקוס, ערבבו היטב, כסו 

את הסיר והמתינו 15 דקות 
8  פתחו את הסיר ובעזרת כף עץ מהצדדים לערבב ופוררו 
ייעשה  הבא  החימום   - ולקרר  להגיש  הקוסקוס,  את 

במיקרוגל  
                                                                     

הימים חמים, ימי "סוף אוגוסט"... בהם הילדודס כבר מיצו כל קייטנה 
או פעילות אפשרית, כל חוברת לחופש, כל הסבתות כבר נתנו את 

כל מה שיכלו, ההורים כבר סיימו את מכסת ימי החופש, ההתרגשות 
של חו"ל כבר נגמרה ועתה זה הזמן להתחיל לאסוף את עצמנו ואת 

המשפחה ולחזור ל... שיגרה
יש משהו בציפייה לראשון לספטמבר שתמיד מרגש מחדש.

הזכרונות של טקס היום הראשון בכתה א', ריח הספרים החדשים 
והעטיפות המבריקות. יד ביד בדרך לבית הספר אוחז בידי אבי ואימי.  

וזיכרון אחד חקוק בי חזק-  הסקרנות- מה שמו לי בתוך הסנדוויץ'?, 
היום כאב אני תוהה האם אלו אותן התרגשויות שיש לילדיי. אני זוכרגם 
את רגע הצלצול מלווה בהמולת הילדים המסיימים את יום הלימודים, 

והציפייה שהתחלפה בציפייה חדשה- מה יציץ מן הסיר כשאחזור 
הבייתה.

היום, הזמנים השתנו, רוב הילדים הם ילדי המסכים וצהרונים 
והגדולים יותר ילדי מפתח. למרות זאת, למדתי כאב, כמה חשוב 

לשבת יחד כמשפחה מסביב לשולחן ופשוט להיות יחד, גם אם לא 
מספקים בצהרים ניתן התיישב ביחד ארוחת הערב אבל העיקר- 
ביחד. האוכל מחבר ביננו, משמח, משמר זיכרונות. למשך שעה, 

מתנתקים מהמסכים, בייחוד שלנו הגדולים, מהחוגים, מההסעות, 
מהמשימות ופשוט יושבים ואוכלים כולם יחד. מסתכלים אחד לשני 
בעיניים, חוויות היום יוצאות, אנו קשובים יותר,  אוכלים פחות מהר, 

אוכלים בריא יותר ומאוזן.
אז לטובת הזכרונות והיחד 

שלפתי את המתכון מלא 
ה"פניצילין" מבית סבתא, מתכון 
קליל של קוסקוס עם נתחי עוף 
משגעים וציר עוף טעים ובריא, 

, מקווה שתהנו ממנו, אבל 
העיקר שתאכלו אותו-     ביחד 

                             
בברכת שנת לימודים 

פוריה, טעימה ומשמחת                                                                            

שלכם, שף גולדשטיין

בתאבון 

תבשיל קוסקוס 
עם נתחי עוף וירקות

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

http://www.leibovich-law.co.il
http://www.maadania.co.il
mailto:itsik@leibovich-law.co.il
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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

http://www.kfarganim.co.il
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טל לביא

השגרה קופצת לביקור קצר לפני התקופה 
החגיגית של החגים, ואין כמו גזירת שיער כדי 

לשדרג כל לוק ובעיקר בתקופת החגים, אז רגע 
לפני שאתן קובעות תור למספרה, הפאשיניסטית  

טל לביא מציגה את מראות השיער הנכונים 
לתקופת החגים

תסרוקות בסטייל

סטייל והעיר הגדולה 

המראה הפזור 
בשיער פזור הלוק הנכון 

היום הוא מדורג גלי 
עם תנועה טבעית של 

השיער 

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

מראות השיער הרומנטיים העונה מתבססים על קבלת המרקם הטבעי של השיער, 
או לשפר אותו במקצת באמצעות סגנונות פשוטים: תלתלים מוגדרים, קשר מסובב 

)קוקו( או אביזרי שיער נשיים שאותם ניתן לרכוש בכל חנות אקססורייז 

בשלב ראשון, משתמשים במראה הטבעי כבסיס לכל תסרוקת  בשלב שני מצטיידים 
במוצרי עיצוב המתאימים לסוג השיער של כל אחת ואחת כדי לשפר ולשבח את 
המראה: סרומים לשיער מקורזל, לחות לשיער יבש, מוצרי עיצוב לשיער דק וכד' 

אביזרים לשיער
אביזרי שיער מגיעים במגוון צורות, גדלים ומחירים  ניתן לרכוש תחת כל עץ רענן בחנויות 

אקססורייז  בין האביזרים הנכונים העונה ניתן לראות סרטים, סיכות, כתרים  בתקופת 
החגים ועל מנת לשוות מראה יותר מיוחד מומלץ  להחליף את הגומייה הפשוטה והרגילה, 
בסרט דומיננטי ומיוחד, או את הסיכה הבסיסית והמוכרת,  בסיכת ראש מבריקה ומיוחדת 

כדי לאבזר את הסגנון היומיומי  המחמאות - יגיעו מהר מאד 

קשר מסובב
קשר נמוך הוא המראה הרומנטי האידיאלי 

לשיער אסוף  ניתן לעשות זאת  בצורה 
מקרית או מתוחכמת  כך גם קוקו גבוהה 
אסוף אך לא עשוי מידי, יכול לשדרג כל 

לבוש ולתת את המקום הנכון לבגד  

mailto:tallavi282@gmail.com
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קופון הנחה לתושבי כפר גנים

'נינה רזניק-איפור מקצועי'
Nina_reznick

nina reznick
makeup artist

בהצגת קופון זה

20% הנחה
על איפור ערב

052-2744239
נינה רזניק - אמנית איפור

תקף לחודשים ספטמבר ואוקטובר

• איפור כלות וערב • סדנאות איפור • איפור אקספרס לנשים עסוקות

החופש לטייל

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

החופש הגדול מאחורינו אך חופשת החגים מתקרבת בצעדי ענק! 
יולי לביא מצאה את הפעילות הכי הכי לילדים לחודש ספטמבר

שפלה
בין  יתקיים  באשדוד   ישראלי  הופ  היפ  פסטיבל   "VAV"
ארבעת  את  ישלב  הפסטיבל  בספטמבר    6-8 התאריכים 
האלמנטים המרכיבים את תרבות ההיפ הופ: גרפיטי, די ג'יינג, 
פתוחות  סדנאות  יערכו  הפסטיבל  במהלך  אמסיינגוברייקינג  
לכל המשפחה הכוללות: ברייקדאנס, גרפיטי, יצירה, ביטבוקס  
יערך פלאש מוב לילדים ופלאש מוב מקצועי  כמו כן, מדי יום 
המופע  ביניהם  הופ,  ההיפ  מעולמות  שונים  מופעים  יתקיימו 
ומופע  רחוב  מסיבת  קרולינה,  את  שיארחו  כהן@מושון  של 
של אקסום  בנוסף יערכו תחרויות ארציות בתחומי ההיפ הופ 
נושאות פרסים  במהלך כל ימי הפסטיבל יפעלו דוכני פופ אפ 
של תרבות ההיפ הופ הכוללים ביגוד, תכשיטים, קעקועי חינה, 

צמות וראסטות ועוד 

ירושלים
סיורי ופיוטי סליחות: לקראת חודש הרחמים והסליחות, החברה 
לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בירושלים מזמינה להתרגש בנופה 
הקסום והמיוחד של העיר שחוברה לך יחדיו, ולצעוד בסמטאות 
ליד  מהמרפסת  ייצאו  הסיורים  והגעגועים   הכיסופים  רוויות 
תחנת הקמח במשכנות שאננים בימי חמישי ה- 17 9 7 ו- 17 9 14 
וביום רביעי ה- 17 9 27, בשעה 21:00 ויארכו כ-5 3 שעות  מספר 
המקומות מוגבל  ההרשמה מראש באמצעות אתר האינטרנט של 
www rova-yehudi. בכתובת:  היהודי,  הרובע  לפיתוח  החברה 

org.il , או במוקד התיירות, בטלפון:  4987* 
תערוכת האופניים הגדולה במוזיאון המדע בירושלים לציון 
200 שנה להמצאת האופניים במסגרת מיזם 'ימי תרבות' 2017 של 

מפעל הפיס ופורום מוסדות תרבות ואמנות 

הכניסה חינם בימים 7 – 8 בספטמבר. בתערוכה המתפרשת על 
וסדנאות  ליהנות מפעילויות  ניתן  וחוץ  פנים  מ"ר,  כ-1500  פני 
דגמי  ומהארץ,  מחו"ל  אופניים  מוצגי  עשרות  המשפחה,  לכל 
גלגלי אופניים ייחודיים ונדירים, אוספים היסטוריים מכל העולם, 

סדנאות בנייה והתנסות לכל הגילאים, מיצבי אמנות ועוד  

מתקנים  בשני  התחדש  ירושלים,   בהרי  קיפצובה  אתר 
 4 מגיל  באוויר המתאימה לילדים  קרוסלה  ומגניבים:  חדשים 
בליווי  גיל  בכל  המתאימה לילדים  פורחים  וקרוסלת בלונים 
הורים  קיפצובה הינו בפארק שעשועים וחוויות לכל המשפחה 
כמו מתקני לונה פארק, מתקני ג'ימבורי, משחקיות ועוד  בחצר 
מותאם  הפארק  ישיבה   מקומות  וכ-1000,  שולחנות  הפארק- 

לנכים ומאובטח כחוק  

דרום
פסטיבל הר עמשא: יתקיים בסוף השבוע 9 15-16 כולל שינה 
ביער קסום לצד מדורה לוחשת וצלילי גיטרה  בימי הפסטיבל 
יתקיימו שלל פעילויות תוכן לילדים והורים ובהם סדנת צמחי 
מרפא, סדנת יוגה, סדנת שיאצו, סדנת זומבה המשלבת תנועה 
דרך  גופנית  שבפעילות  השמחה  את  לילדים  מקנה  ומוזיקה, 
ובכך מנחילה את ערכי  וריקודים, מעוררת את הגוף  משחקים 

הספורט והבריאות מגיל צעיר בבמה המרכזית 

צפון
כפרית  בודדים  חוות  בלב  אטרקציות  מתחם  בגלבוע:  חוויה 
ומלאות  איכותיות  פעילויות  במתחם  לנורית   סמוך  בגלבוע, 
אדרנלין וכיף: פיינטבול גדול המשתרע על שני מגרשים מיוער 
סנפלינג  רייזרים,  טיולי  בשטח,  אקסטרים  פעילויות  ואורבני, 

ופעילויות נוספות ומהנות המשאירות טעם של עוד 

סיור סליחות בירושליםקפצובה
אאא חוויה בגלבוע

ילידת בריטניה

הכנת תלמידים למבחנים
עזרה בהכנת שיעורי בית

חיזוק הדיבור, הקריאה והכתיבה

מורה פרטית לאנגלית
בכפר גנים

052-2518346 סילביה

http://www.rova-yehudi
https://www.facebook.com/NinaReznickMakeUp


www.kfarganim.co.il43עיתון כפר גנים  גיליון 91  ספטמבר 2017 

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

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

מעל 20 שנות ניסיון

הזהב שלך
    שווה כסף...

זהב ויהלומים

כל סוגי התיקונים 

עיצוב ויצור תכשיטים
לפי הזמנה אישית

שיבוצים

חידוש תכשיטים

קניית זהב בכסף מזומן

החלפת תכשיט זהב ישן לחדש

http://www.kfarganim.co.il
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 חטיפי חלווה של חברת "אחווה" 
בטעמים וניל ושוקו-וניל

חברת אחווה משיקה שני חטיפי חלווה חדשים:  
בטעם  חלווה  וחטיף  וניל  בטעם  חלווה  חטיף 
החדשים  החטיפים  גרם.   50 באריזות  שוקו-וניל 
מכילים 50% טחינה גולמית מתוצרת "אחווה", הידועה 
כל  נתרן.  דלת  ושהינה  שלה  הגבוהים  התזונתיים  בערכים 
חומרים  ללא  "אחווה"  מתוצרת  והחלווה  הטחינה  מוצרי 
ומתאימים  מהחי 

לטבעונים. 
כשר פרווה 

בהשגחת בד"צ 
העדה החרדית 

ירושלים.

ד"ר  מאת  וחברים"  "הינשוף 
אירית שקדי

בילד  העוסקים  מחורזים  סיפורים  שבעה 
עוסקים  הסיפורים  החברתית.  ובסביבתו 
הזמנה  כקטנים:  גדולים  כולנו,  של  בבעיות 
לחברות, חבר במצוקה, אכזבה, פרידה, כיצד להפוך 
המשותפת  הקריאה  תמודדות.  ודרכי  לידיד  אויב 
בעקבותיה  המתעוררות  והשאלות 

יכולות לשמש דרך לקירוב רגשי.
אירית  ד"ר  מאת  וחברים"  "הינשוף 
הוצאת  קציר.  יונת  איורים:  שקדי. 

הספרים "אוריון". 
מחיר לצרכן 49 ₪. להשיג בכל חנויות 
ובחנות  ההוצאה  בחנות  הספרים, 

www.orion-books.co.il  המקוונת

סדרת "המון חלבון" של טבעול 
בסדרת "המון חלבון", משיקה טבעול את מוצר 
הדגל שלה, שניצל תירס, עם תוספת של 50% 
יותר חלבון ואת "נקניקיות מן הצומח עם המון 
מוצרי  לשאר  מתווספים  המוצרים  חלבון". 
ומכילים  החברה שאינם מכילים חומרים משמרים 
חלבון  חיטה,  חלבון  של  משילוב  העשוי  איכותי,  חלבון 
למוצרי  לאפשר  היא  הסדרה  ביצה. מטרת  וחלבון  סויה 

טבעול להוות מנה עיקרית, 
לחלבון,  מקור  שהיא 
בארוחת הצהריים או הערב 
של כל בני המשפחה. כמות 
במוצרים  החלבון 
וויטמין  בברזל  והעשרתם 
כחלופה  אותם  ממצב   B12

ראויה למנה עיקרית.

מיוחדות  ומתנות  כתיבה  כלי 
Milkshake

לקלמר:  צבע  קצת  להוסיף  עדיין  מאוחר  לא 
עפרונות  מחדד,  גלימת  עם  גיבורי-על  עפרונות 
החדש  האתר  סודית.  לכתיבה  טושים  או  ריחניות, 
של  מגוון  מציע   Milkshake
בעיצובים  שובי-לב  מוצרים 
כלי  לצד  טוויסט.  ובעלי  יפים 
כתיבה באתר גם ערכות יצירה 
ואביזרים למשחקי דמיון, ציוד 
לבריכה,  מתנפחים  למסיבות, 

וגאדג'טים. 
לכבוד השקת האתר 

Milkshake  נותנים 15% 
הנחה על כל הזמנה. 

/http://www.milkshake.co.il

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

צעצועים לחג של חברת "טופ פליי ישראל" 

מנצחת!חמישייה

הפופולרי,  הסרט  מותג  לפי  מרהיבה  מכוניות  צעצועי  סדרת   :"8 ועצבני  "מהיר 
וסדרת  שלט  על  מכוניות  כוללת  הסדרה  האמריקנית.   JADA חברת  מתוצרת 

מכוניות ממתכת מגוון רחב של דגמים. 
דיסני   החדש  הסרט  מותג  תחת  מטרים,   4.9 של  באורך  חשמלי  מכוניות  מסלול 
לופים  המכיל  המשחק  מסלול  האוסטרית.   Carrera חברת  מתוצרת   ,   CARS
ושני  וסטורם  ספידי   – הסרט  כוכבי  של  תואמים  מכוניות  דגמי  שני  וסיבובים, 
שלטים. הילדים מוזמנים להרכיב בעצמם את המסלול ולהתחיל במרוץ – ספידי נגד 
סטורם. בנוסף משיקה החברה קולקציית צעצועים של חברת FARO האיטלקית, 
הכוללות מטבחים מעוצבים ומאובזרים, חניונים במגוון דגמים וגדלים, עגלת מוצרי 

ניקיון מיוחדת ועגלת תה מלכותית.  
להשיג ברשתות: הפיראט האדום, כפר השעשועים, עידן 2000, ביג טויס, הפנינג, 

וחנויות צעצועים מובילות בארץ.

3

קארין אהרוןצרכנות

http://www.orion-books.co.il
http://www.milkshake.co.il
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איפור למי שאת רוצה להיות
Who R U ? nina reznick

makeup artist

• איפור כלות וערב • סדנאות איפור
• איפור אקספרס לנשים עסוקות 

052-2744239
Nina_reznick'נינה רזניק-איפור מקצועי'

נינה רזניק - אמנית איפור

קופוןהמאפרת של כפר גנים
הנחה

מחכה לך

בעמוד 42...

איפור למי שאת רוצה להיות
Who R U ?

כושר תזונה והעצמה לאימהות אחרי לידה

אפרת רוזמן עיני - B.Ed  בחינוך גופני ומאמנת כושר לאימהות 052-6427863
מיכל מסר בן שלום - דיאטנית קלינית RD ומדריכת אימהות 050-8460086

א חיזוק הגוף והתמקדות בבטן 
    וריצפת אגן

א תזונה ודיאטה להורדת עודפי ההריון 
    וצמצום היקפים

א שיח נשי מעצים על האתגרים שבהורות
א מפגש חברתי חוויתי לאם ולתינוק

כל מה שאת צריכה 
אחרי לידה!!

מתאמנת מזמינה אותך למפגש היכרות במתנהבמתנה
המפגש בתיאום מראש בטלפון: 052-6427863

http://www.kfarganim.co.il
https://www.facebook.com/NinaReznickMakeUp
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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

דרושים

דרושות מטפלות/ בייביסיטר
גן  מובילות  גננות,  דרושות 
במתנ"ס  לעבודה  וסייעות 

וצהרונים בפתח תקווה 
לפרטים: 050-2228800

פרטי  ילדים  לגן  סייעת  דרושה 
בכפר גנים לפרטים: 058-7417666

דרושה פנסיונרית נמרצת לפיזור 
הבוקר  בשעות  הספר  לבית 
בכפר  הצהריים  אחר  ולטיפול 

גנים  לפרטים: 054-8106010

סטודנטית/מטפלת  דרושה 
בבית  א'  מכתה  ילדה  להוצאת 
ספר ביאליק ושמירה עליה מידי 
יום החל מהשעה 45 12 ולמשל 3 

שעות  לפרטים: 052-8363098

דרושה חונכת לילדה עם צרכים 
מיוחדים החל מספטמבר  מתאים 
 גם לסטודנטיות עם רקע בתחום

העבודה בין השעות רבע לחמש 
הצהריים  אחר  לשבע  רבע  עד 
תקוה  בפתח  הילדה  בבית 

התשלום לפי שעה 
לפרטים: 072-2597056

בת  ילדה  לקבלת  נערה  דרושה 
9 מבית הספר וסידור קל בסלון 
בשבוע  פעמים  לשלוש  ומטבח  
עדיפות    16:30 עד   13:30 מ 
וחמישי  שלישי  ראשון   לימי 

לפרטים: 052-5082255

רקע  בעלת  סייעת  דרושה 
למשרה  החינוך  בתחום 
ב' בכיתה  תלמיד  עבור   חלקית 

לפרטים:  050-7544366

חלקית  במשרה  מטפלת  דרושה 
ניסיון  חודשים    4 בת  לתינוקת 
חובה  משעות הבוקר המאוחרות  
בכפר  עבודה  גמישות   שעות 
 גנים  כולל עבודות בית קלות  

לפרטים: 052-5505070

דרושים כללי
רציני  משמרת  אחראי  דרוש 
של  והפעלה  לניהול  ואחראי 
 מתחם חדרי בריחה מעל גיל 18 

גמישות  במשמרות  עבודה 
לעבודה  נכונות  )יום/לילה(, 
טכני חוש  שבוע,   בסופי 

לפרטים: 052-9460922

חשבונות  מנהלת  דרושה 
סירקין בכפר  למשרד   1-2 

לפרטים: 050-940-4841

לקוחות  שירות  נציג/ת  דרושים 
בענף  מובילה  לחברה  טלפוני 
תקווה   בפתח  האופטיקה 
 ,08:00-17:00 במשמרות:  עבודה 
ימי שישי לסירוגין   12:00-20:00 

ארוך   לטווח  קבועה  עבודה 
במקום   תינתן   הכשרה 

טלפוני  מענה  כוללת:  העבודה 
)מעבדות(,  החברה  ללקוחות 
הקלדת נתונים למערכת וכדומה 

oshratn@shamir.co.il

לחברה  מחסנאי/ת  דרוש/ה 
מובילה בענף האופטיקה בפתח 
ובאווירה  עובדים(  )כ40  תקווה 
ממוזג  מחסן  משפחתית  
ואסתטית  נוחה   וסביבת עבודה 

ליקוט   – כוללת  העבודה 
סחורה,  סידור  עדשות,  הזמנת 
שוטפות  מחסן   עבודות 

נכונות לעבודה פיזית קלה )ללא 
העבודה  כבדים,  משאות  הרמת 

בעמידה על הרגליים( 
 o s h r a t n @ s h a m i r. c o . i l

לשליחת קו"ח

ג'  גנים   בקניון  יופי  למכון 
דרושות  עובדות 

בתחום הפדיקור, מניקור, ג'לים, 
שעוות, עיצוב גבות 

לפרטים אהובה 0543448661

מורים פרטיים

שיעורים  מלמדת  ומחנכת  מורה 
אסטרטגיות  כולל  פרטיים 
המלצות  בעלת  למידה, 

התלמיד לבית  מגיעה   רבות! 
לפרטים: 052-6261681

בהנדסת  מצטיין  סטודנט 
הנדסת  מגמת  ובוגר  תוכנה 
מלמד  גוריון,  בן  בתיכון  תוכנה 
במתמטיקה,  פרטיים  שיעורים 
המחשב  מדעי   פיזיקה, 

לפרטים: 0528508185

מורה מנוסה להוראת המתמטיקה 
היסודות,  וחיזוק  לביסוס 
פתרונות   ומתן  בעיות  אבחון 
בלבד  המורה  בבית   הלימוד 

לפרטים: 050-7474711

מלמדת  לערבית  פרטית  מורה 
שיעורים מרמת מתחילים, הכנה 
לבגרות ועד לימודים אקדמיים  

לפרטים: 050-5269403

ומנוסה  מצטיינת  סטודנטית 
פרטיים  שיעורים  מלמדת 
הגילאים לכל   במתמטיקה 

לפרטים דניאל: 054-2020765

ניסיון  בעלת  אקדמאית,  מורה 
מתקנת,  בהוראה  מתמחה 
מתן  פרטיים,  שיעורים  מלמדת 
הבית  שיעורי  בהכנת  עזרה 
היסודי  הספר  בית   לתלמידי 

לפרטים שושי:0544928824

שפת  דוברת  לאנגלית,  מורה 
מלמדת  רב  ניסיון  ובעלת  אם 
 שיעורים פרטיים לכל הגילאים 

לפרטים: 050-8532620

אקדמיים  קורסים  בוגר 
בתחום  אריאל  באוניברסיטת 
בית  חשבון  מלמד  המתמטיקה 
 ספר יסודי, מגיע לבית התלמיד 

לפרטים מאור: 052-7379972 

 ,18 בן  מצטיין  תיכון  בוגר 
פרטיים  שיעורים  מלמד 
במגוון  הגילאים,  לכל 
מתמטיקה  ובעיקר   מקצועות 

לפרטים: 054-4730605

ניסיון  בעלת  מוסמכת  מורה 
א'  לכיתה  מוכנות  מלמדת  רב 
מלמדת  עצמי,  ביטחון  מחזקת 
עד  ואנגלית  הנקרא  הבנת 
 כיתה ח  אפשרי בבית התלמיד 

לפרטים: 054-7552688

ולשפה  למתמטיקה  מורה 
הצרפתית )קראה, דיבור וכתיבה( 
בעלת תעודת הוראה וניסיון 12 
,מלמדת שיעורים  שנים בצרפת 
פרטיים לתלמידי תיכון וחטיבה 
בגרויות   לקראת   ,ובעיקר 
052-4671921 לטיסיה   לפרטים 

יסודי  למתמטיקה  פרטי  מורה 
לילדכם  יחזיר  ביניים,  וחטיבות 
 את האהבה למקצוע במחיר הוגן 

לפרטים: 050-6577786

מטפלות

רב  ניסיון  בעלת  מטפלת 
חמות  המלצות  עם   שנים 
מאוקטובר החל   מתפנה 

לפרטים: 054-5799674

מטפלת מנוסה ואחראית, בעלת 
מעוניינת  גבוה  עבודה  מוסר 
לטפל בילדים בכל שכבות הגיל 
בבתים בלבד, כולל עבודות בית 
ביותר   גמישות  שעות  קלות  
טויטו   רונית  נוספים:  לפרטים 

052-7214466

אחראית  מקצועית,  מטפלת 
לפעוטות  ואוהבת  מנוסה 
המלצות,  בעלת  הרך  בגיל 
מלאה או  חלקית   למשרה 

לפרטים: 054-6175170
דורשי עבודה

בעל נסיון רב והמון ידע במטבח, 
משפחה  בבית  לבשל  מעוניין 
ערב   או  צהריים   ארוחות 

לפרטים: 054-8041545

שרותי ניקיון
למשקי בית פרטיים, דירות, ניקיון לאחר שיפוץ,

 בתי עסק, משרדים ועוד...

אנחנו דוגלי� בשרות מהיר אדיב ומקצועי 
בהתא� לצורכי הלקוח.

'time2clen חפשו אותנו ב-    'שרותי ניקיון
לפרטים: 054-6497840 ׀ 054-5609926

http://www.kfarganim.co.il
mailto:oshratn@shamir.co.il
www.facebook.com/time2clean.IL


www.kfarganim.co.il47עיתון כפר גנים  גיליון 91  ספטמבר 2017 

א לחמים מכל הסוגים
א לחמניות מכל הסוגים

א חלות לשבת
א עוגות ליום הולדת 

א מתבלים
א פשטידות 

 

א ג‘חנון מלאווח
א סנדוויצים

א סלטים
א טוסטים

א שתיה חמה/קרה 

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

בס"ד

מבחר מוצרים של חברת ”נוגטין“

א לחמי מחמצת
א עוגיות ועוגות טבעוניות

א עוגיות מקמח מלא 
א מוצרים ללא גלוטן

                  ועוד...  

בברכת 

שנה טובה וחג שמח

לכל לקוחותנו ולכל בית ישראל

מגוון מוצרי מאפה
ישיבה במקום באווירה ביתית וחמה

http://www.kfarganim.co.il
https://www.facebook.com/pages/%D7%93%D7%94%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%98%D7%95-36-%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94/1460339360919300
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עכשיו!

הנסיון שלנו, הבטחון שלכם! 

עושים החודש
ביטוח מקיף לרכב
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*

גם משלמים פחות 
וגם מקבלים

ארוחה זוגית מתנה!*

ב-

50
שנות
נסיון




