
פברואר 2017 גיליון מס'  84  - 

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

  www.kfarganim.co.il

שירן רובינשטיין ׀ עמ' 24שבו הכול התחילועל הבית בפתח תקווה על המוזיקה באפריקהעל 30 שנות 'משינה'חודורוב  אבנר

להקת

"משינה"!

| |
03-9317762 8

מתקבלות
הזמנות

לאירועים

בס"ד

כשר

בתמונה הראשית : אבנר חודורוב | צילום: אמיר בן חיים • בתמונה הקטנה: להקת משינה | צילום: טינו ווקה

חגיגות השפה העברית 
בבתי הספר 'ביאליק', 
'דבורה עומר' ו'אלימלך כנר'
מדור חינוך | עמ' 10-8

הפגנות מוצ"ש בשכונה 
מול ביתו של עו"ד מנדלבליט, 
היועץ המשפטי לממשלה
אורנית ארביב | עמ' 6



עיתון כפר גנים  גיליון 84  פברואר 2017 2

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
הפגנות מוצאי שבת            

עמ' 6 אורנית ארביב                                

נראתה לאחרונה           
עמ' 6 אורית צמח . . . . .                          

שלום עולמי באלימלך כנר      
עמ' 8 שירי טל . . . .                               

חגיגות השפה העברית ב"דבורה עומר"           
אודליה ג'ימני ויפה מיכאלי  . . . . . . . עמ' 8

חגיגה של ספרות ביאליק      
עמ' 10 חני יערי וגלית מורדו . .                   

יריד מכירות כריכים בכנר     
עמ' 10 לאה משולם . .                               

יום המחנך באולפנית ישורון      
עמ' 12 טלי ברייר . .                                 

מתעודה לתהודה      
עמ' 18 רונית מנדלבליט . .                         

הקסם של "שרים תאטרון"      
עמ' 22 אילת שדה . .                                 

מאקורדיון לרוקנרול       
עמ' 24 שירן רובינשטיין . .                         

מדורים
4 עמ'                           . ומעדכן  יו"רה 
8 עמ'   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . חינוך  מדור 
קוסמטיקה רפואית  . . . . . . . . . . . . . . עמ' 14
14 עמ'         .  .  .  .  .  .  .  . חי  פינת 
16 עמ'                               . יצירה  פינת 
20 עמ'       .  .  .  .  .  .  .  .  .  . סטייל  הום 
20 עמ'   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . אימוץ  פינת 
משפחה בהתבגרות  . . . . . . . . . . . . . . עמ' 22
28 עמ'   .  .  .  .  . גולדשטיין  של  המעדנייה 
30 עמ'   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ספרות  מדור 
חכמת המקורות . . . . . . . . . . . . . . עמ' 32
34 עמ'   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . זוגי   טיפול 
נדל"ן ישר ולעניין  . . . . . . . . . . . . . . עמ' 34
ההמלצות שלנו  . . . . . . . . . . . . . . עמ' 38
בידור ומוסיקה  . . . . . . . . . . . . . . עמ' 39
סטייל והעיר הגדולה .                           עמ' 40
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,

משינה,  של  להופעה  שלנו  החודשי  בדייט  יצאנו  החודש 
בהיכל התרבות בתל אביב. בהתחלה התיישבנו על הכיסאות 
הקהל  מכמות  ונפעמנו  סביב  הסתכלנו  שלנו,  המוזמנים 
זזנו בכיסאותנו באי נוחות, מופע רוק  ומקשת הגילאים. ואז 
כיסא  נוחתת על  וכשאני  הזה?  לגיל  הגענו  בישיבה... באמת 
שלל  ועוד  פרטיים,  מורים  חוגים,  עבודה,  עמוס  יום  אחרי 
סידורים ואירועים משפחתיים, אני נרדמת... אז נפרדנו לשלום 
מהמושב והתנועענו לקצב השירים שהפכו לפס קול חיינו. אני 
זמרים,  אני שומעת  והוא מאוהב במנגינות.  מאוהבת במילים 
והוא, ששומע את הנגנים, הצביע בהתלהבות לעבר חודורוב 
מפתח  "הוא  וסינן:  כלים  בשלל  לנגן  שהפליא  הווירטואוז 
תקווה, אולי כדאי שגם אותו תראיינו". הספיקה הודעה אחת 
לשירן רובינשטיין עוד באמצע ההופעה וכבר תואם הריאיון. 
אותי  שהחזירה  משינה  ואפרופו  מיותרת.  מילה  כל  משינה. 
לילדות, בדיוק היום קיבלתי הודעה שמתקיימת פגישת מחזור 
של בית הספר היסודי בו למדתי ומאז מתנגן השיר על שפתיי: 

"כן הזמן הזה אבוד אבל לא בשבילי, 
הוא תלוי על עמוד ולא בגללי, 

אין מקום אחר, אין אחר. 
במקום שאני גר ישנה אישה, 
מה אתה מחפש, אלי לחשה, 

אין מקום אחר, אין אחר! 
נכון שהימים כל כך קצרים, 

ושיר שאני אוהב כבר לא משדרים, 
אין מקום אחר, אין אחר!"  

קריאה מהנה,
 אורנית ארביב

ornitrbiv@gmail.com
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קירור מגע אפקטיבי המגביר את רמת הבטיחות
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ייעוץ חינם

*ההטבות בתוקף עד ה- 28.2.17 *בתיאום מראש

מבצעי� שתאהבי!

איפור קבועפדיקור רפואיבנייה בג'להסרת שיער
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   זו
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היישר מאירופה
  במחיר
   מיוחד!
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‰ שכונה בבנייה 
כולנו עסוקים: בית, עבודה, ילדים, חוגים, ריצות וסידורים ללא רגע 
דל. בין שפע העיסוקים בוודאי שמתם לב לשינוי המתחולל בשכונה 
השקטה, הנעימה והנקייה שלנו. על אף שהשכונה נמצאת בבנייה 
בנייה במתחמים רבים  מתמדת, בשנתיים האחרונות חלה תנופת 
שמחי,  ודוד  מסקין  רחוב  מירקין,  רחוב  מנרב,  רוזמרין,  במקביל: 
רחוב נקאש, בניית בתי הכנסת באויערבך, וברחוב נקר מסיימים 
כעת בניין נוסף. מתחמי הבנייה הרבים הביאו לכך שהשכונה אינה 
ואינה מתוחזקת כיאות, והם מספקים מפגעים לרוב- החל  נקייה 
במשאיות גדולות שנוסעות בשכונה בכל שעות היממה, בוץ וחול 
ומדרכות  ברוח  שעפות  וכאלה  שבורות  גדרות  גדולות,  בכמויות 
שבורות וחסומות. קריאות המוקד אינן נענות באופן משביע רצון 

ולעתים אינן נענות כלל )מפאת חוסר בתקציב(.  
בנוסף לכך, לפי כשבועיים אירעו בשכונה מספר מקרים של הטרדת 
תושבות ואף תקיפה על ידי אחד מפועלי הבנייה. פעלתי יחד עם 
שלא  אמיצה  אחת  תושבת  ובזכות  החשוד,  את  לאתר  המשטרה 
חששה להתלונן, החשוד נעצר ונחקר בימים אלו במשטרת ישראל.

אין מנוס מלשאול- האם מבין כל  לאור כל מפגעי הבנייה הללו 
אלפיים העובדים החדשים, שהכניס ראש העירייה לעבודה בעירייה, 
אין בנמצא פקחים שיפקחו על אתרי הבנייה? האם סדר וארגון בעת 

בנייה בשכונת מגורים הן בקשות מוגזמות? 
אז למען הסדר הטוב ולמרות כל הקשיים, אנו נמצאים בשטח כל 
יום מספר פעמים, מסתייעים בתושבים רבים שמעבירים תלונות 
ופועלים ללא לאות לטפל במפגעים מול הפיקוח על הבנייה. אין 
ספק שנוכחות מפקחים בשכונת המגורים תביא לכך שאתרי הבנייה 
יכבדו את תושבי השכונה המאוכלסת, שמנסים לשמור על אורח 

חייהם הרגיל.
‰ המתנ"ס הפקוק

העירייה  של  התמוהה  בהחלטה  היגיון  מחפשים  תושבים  מאות 
מתנ"ס  של  חגין  שלוחת  את  ממקומה  להעתיק  בראשה,  והעומד 
עולמות )מעל גני הילדים רחוב חגין(, שנבנתה במרכז חניון רחב 
ידיים ושירתה מאות ילדים ומבוגרים מדי שבוע, לשלוחה חדשה 
השכונה.  ועד  מצד  נמרצת  התנגדות  למרות  אויערבך,  ברחוב 
השלוחה החדשה נפתחה לפני כחודש מעל גני ילדים, ברחוב צר, 

ללא מקומות חניה כלל. בשעות העומס, שבהן גם מוציאים ילדים 
נוצרים  מהחוגים,  ילדים  מורידים/אוספים  וגם  בגנים  מהצהרון 
פקקים איומים, שלצדם סכנה לשלום הילדים החוצים בין שיירת 
המכוניות הנאבקת להתקדם ברחוב. העתקת שלוחת המתנ"ס הינה 
צעד חסר אחריות, שמקורו בנתק מוחלט בין ראש העירייה לשטח, 

ושאינו מתכתב עם צורכי התושבים ובטיחותם.
אני דורש את הפתרון הריאלי היחידי לבעיית הבטיחות ולפקקים 
במקום זה: מימון העירייה להשלמת בנייתם של שני בתי הכנסת 
הארעיים  המבנים  הוצאת  הבנייה  ובתום  זה,  שברחוב  "רננים" 
הנוכחיים של בתי הכנסת והכשרת מתחם חנייה מרווח במקומם. 

ויפה שעה אחת קודם.
עדכונים

1   בקשה לפסי האטה ברחוב נקאש- מוסינזון לאורך הטיילת, מול 
עברה  חודשים,  ארבעה  לפני  נשלחה  עומר,  דבורה  הספר  בית 

אישור ועדת תנועה ותבוצע בקרוב.
2   הועברה בקשה לבחון את מפרץ החניה ברחוב נח פלר שסומן 

באדום לבן.
3  הועברה בקשה לבחון את מעבר החציה במוסינזון פינת נקאש 

מבחינה בטיחותית, וכן איסור חניית רכב כבד במקום.
4   השטח הציבורי ברחוב מירקין עומד לפני סיום. הועברו הערות 
לגבי הגינון והפיתוח במקום לחברה לפיתוח. נושא התאורה אינו 

מתקדם, מכיוון שהעירייה מסרבת לחבר את החשמל.
5  הועברה בקשה לשתילה ברצועת הגינון בצומת מוסינזון- נקאש.

6  רחוב העצמאות נוקה מבוץ לאחר מאות פניות למוקד, ובעיקר בגלל 
פוסט זועם שכתבה תושבת השכונה בפייסבוק של ראש העירייה.

7  בשטחי הציבור החדשים מבצעים בימים אלו עבודות של ביסוס 
הקרקע ושתילה למניעת סחף אדמה. כל שטחי הציבור עומדים 
לפני סיום, כפי שהובטח, וכולנו תקווה שהחברה לפיתוח תעבור 

מיד לפיתוח בשטח הציבורי בנקאש.

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

תוהו ובוהו וחושך על פני תהום
לפני שנה הוא עזב את הקואליציה במועצת העיר. הסיבה הרשמית הייתה העלאת הארנונה בפעם 

הרביעית, אולם עיקר טענותיו היו שההעלאות נועדו לכסות על גרעון שנוצר בעקבות הכנסת 
כאלפיים עובדים חדשים לעירייה )שחלקם פעילים פוליטיים(, בזבוז כספים לצרכי תעמולה 

ופוליטיקה ועוד. צדוק בן משה מוכיח, שכדי לעשות לא חייבים קואליציה אלא רצון ואהבת אדם

תמונת מצב
קורס ליצנות רפואית עם איציק הליצן נפתח 

במרכז הנוער נווה עוז במסגרת פעילות מעורבות 
חברתית של אגף הנוער והצעירים. גם השנה 

ליצניות רפואית, שמרביתן תלמידות תיכון בן גוריון 
בשכונה, ילמדו טכניקות של איפור, שימוש בבלונים, 
הומור וצחוק שבאמצעותם יגיעו לשמח את החולים 

והמאושפזים בבית החולים שניידר ובבתי חולים 
נוספים בעיר פתח תקווה.

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
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לכל קבוצת גיל כיתה נפרדת
ביטוח ילדים מלא

יחידה נפרדת לצהרון
אוכל טרי מבושל במקום יום יום, תפריט עשיר מרכיב כל אבות המזון

חוגים תנועה, ריטמוסיקה, חי גן, בישול, מדען הצעיר (לילדי צהרון)

 דנה: 050-8949597

אנו שמים דגש על קידום הילד
בשיטת האינטגרציה החושית-

תנועתית וקידום קוגניטיבי

צוות מקצועי,

חם ואוהב

בס“ד

לפרטים
והרשמה:

שעות פעילות: א-ה 7:00-17:00 | יום ו' 7:30-12:30

גן, מעון ותינוקיה
גילאי 3 חודשים עד 3 שנים

צהרון - לגילאי גן חובה וכיתות א‘, ב‘, ג‘

ההרשמה

בעיצומה!

שירה הגננת 
בעלת תואר ראשון לגיל הרך 
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חודשים,  מספר  מזה  שבת,  מוצאי  מדי 
גודשים עשרות אנשים את רחוב מייזנר 
השקט בכפר גנים ג' ומפרים את שלוות 
של  הבית  מול  מפגינים  הם  השכונה. 
היועץ  במדינה,  החשובים  האנשים  אחד 
אביחי  ד"ר  עו"ד  לממשלה,  המשפטי 
בימים  להכריע  שעתיד  מנדלבליט, 
לראש  הקשורות  בסוגיות  הקרובים 

הממשלה בנימין נתניהו. 
המפגינים  השתמשו  ההפגנות  במהלך 
מנוחת  את  שהטרידו  כריזה  באמצעי 
השכנים. המשטרה פעלה למיגור הרעש. 
המשטרה  ניידות  הגיעו  ההפגנות  באחת 
ועצרו את אחד ממארגני ההפגנות - מני 
ראש  בבית  לשעבר  הבית  אב  נפתלי, 
הממשלה. מירה סטריק, בת 62, מתמידה 
"אנחנו  מוצ"ש.  מדי  להפגנה  להגיע 
שמוציאים  מבוגרים  אנשים  של  קבוצה 
צריך  מנדלבליט  שלנו.  הכאב  את 
ביבי.  על  ולא  הדמוקרטיה  על  לשמור 
שיפתח  המשפטי  מהיועץ  מבקשים  אנו 
בחקירת הצוללות והמספנות ומתווה הגז" 

ורון  יאיר  מקיימים  במוצ"ש,  הקבועות  להפגנות  בנוסף 
משמרות מחאה. הם עומדים מדי ערב עם שלטים. "היום, אחרי 
יום עבודה, נסעתי באוטובוס לבקר אותם כדי להביע תמיכה. 
פנו אליהם שני שוטרים וביקשו מהם לפנות את השטח. אני 
מיד אמרתי שאני לא מפגינה, שרק עברתי, כדי שלא ייחשב 
מהסיבה  הגינה  ליד  לעמוד  מהם  דרשו  השוטרים  התקהלות. 

שהשכנים מתלוננים שזה מפריע לתנועה, 
כי אנשים מאטים או עוצרים לשניות כדי 

לקרוא את השלטים ..." מספרת סטריק.
הרעש  על  מלינים  הרחוב  תושבי  מנגד, 
כורזים  "הם  שבת.  מוצאי  מדי  וההמולה 
לישון.  לילדים  ומפריעים  במגאפונים 
רק  המהומה  ואז  משטרה  מזמינים  אנחנו 
גדלה ונוצרות גם בעיות תנועה." צדוק בן 
משה, יו"ר ועד השכונה וחבר מועצת העיר: 
לדמות  שגם  להבין  צריכים  "המפגינים 
בביתו  פרטיים,  לחיים  זכות  יש  ציבורית 
ההפגנות  ואת  ואשתו,  ילדיו  עם  הפרטי, 
יש להשאיר למקום העבודה. שיפגינו מול 
העבודה.  בשעות  בירושלים  שלו  המשרד 
זה לא הגיוני שמדי שבוע המשטרה נותנת 
רישיון להפגנה הזו. הוא נשוי ואב לשישה 
שלא  בבית  קטנים  ילדים  לו  יש  ילדים, 

צריכים לסבול בגלל דעות פוליטיות." 
נמסר:  שרון  מרחב  המשטרה  מדוברות 
בית  מול  בפ"ת  מחאה  אירוע  "בעקבות 
המשתתפים  נתבקשו  לממשלה,  היועמ"ש 
לתושבים  מתמשך  מטרד  המהווה  סדר  מהפרת  לחדול 
נענו  שלא  משתתפים  מספר  ולהתפזר.  באזור  המתגוררים 
להשתתפות  בחשד  לחקירה  עוכבו  השוטרים  להנחיות 
הפרעה  העונשין(,  לחוק  ו-152   151 )סע'  אסורה  בהתקהלות 
לשוטר, מטרד לציבור והקמת רעש. משטרת ישראל תאפשר 

את חופש המחאה כל עוד הוא עומד בלשון החוק."

בחנות סטימצקי בקניון גנים נערכה השקת ספר הביכורים של תושבת השכונה 
מיטל פופולבסקי סומך

הפגנות מוצאי שבת מול בית היועהמ"ש

נראתה לאחרונה -
השקת ספרה של מיטל פופולבסקי סומך

ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט ברחוב מייזנר, הפך 
בתקופה האחרונה למוקד הפגנות במוצאי שבת ולמשמרות מחאה מדי ערב. 

• אורנית ארביבשכונה בהפרעה

• אורית צמח
"נראתה לאחרונה" הוא רומן קצבי ועכשווי, כתוב בשפה קולחת, ובנוי כולו בצורה של 
שיחות וואטס-אפ בין גבר ואישה המנהלים מערכת יחסים בלתי אפשרית שאינה מגיעה 

למימוש. 
"סיפורים של אנשים תמיד סקרנו אותי. אני זוכרת את עצמי מקשיבה בלילות לשיחות 
יושבת באוטו גם הרבה אחרי כשהגעתי הביתה ותמיד תוהה איך אנשים  לילה ברדיו, 
מנסחים לעצמם את המציאות. כל סיפור פשוט או מורכב , היה נוגע בי ומניע אותי לחפש 
תסריט חלופי עם סוף אחר, כי בעולם שלי אין כאב שאי אפשר לפתור במילים.. הצורך 
ולפשט את אי ההבנות תמיד קיבל משמעות כשנכתב  הזה לצאת ממשברים ביחסים 
על דף. מתוך כך, תוך התבוננות באנשים, התנהגויות, מאוויים, תחושות, מערבולות 

רגשיות, סדקים – כתבתי את 'נראתה לאחרונה'". מיטל פופולבסקי סומך.
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תיווך המושבה-המשרד המוביל
בלהה שמואלי-הסוכנת המובילה

במכירות בכפר גנים ג'

5 חד' ביוסף נקר 4, קומה ג' חזית

 בנקש 6 חד‘, י. מתבגר, מחסן וחניות

6 חד' בדניאל ליפשיץ 3, קומה ג' 6 חד‘ ביוסף נקר 36, קומה ב

 בישראל עידוד, מיני פנטהאוס 6 חד'בנקש 5 חד', ק"ב, שודרגה ל-4 חד', חלומית בעמנואל זמיר, 4 חד‘, גדולה ומסודרת

  במייזנר, 5 חד‘, ק“ה, 2 חניות ומחסןבליפשיץ, דופלקס פנטהאוס 6 חד‘ 

נמכר

נמכרהחודש

החודש נמכר

נמכרהחודש

החודש נמכר

נמכרהחודש

החודש

דירה אחת לא צריכה
עשרות מתווכים,
צריך מתווך אחד

שמוכר עשרות דירות!
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הספר  בבית   2 ו'  כיתה  ניהלה  חיים,  כישורי  משיעורי  באחד 
"אלימלך כנר" שיח על המשמעות שלנו בעולם, כאשר מתוך 
כזה  שלום  פנימי,  שלום  לשלום,  השאיפה  עלתה  המשמעות 
שממנו צומחים ילדים להיות משמעותיים בעולם. הדיון הוביל 
נולד  ומתוך הבלוג  "חיים למען השלום"  כיתתי  בלוג  להקמת 
הרעיון להפיץ אור באמצעות מעשים, על מנת ליצור את הטוב 

ולהשפיע על מעגלי החיים.

בחג החנוכה, המורה והתלמידים העלו רעיון למכירת סופגניות 
הכסף  את  לתרום  במטרה  גנים,  כפר  בשכונת  מתיקה  ומוצרי 
למען "עמותת חיים". כלל חברי הכיתה תרמו לקניית סופגניות, 
נפגשו מספר פעמים בשעות אחר הצהריים ואספו כ-1,000 ₪ 

למען ילדים חולים.
צעד קטן, אשר מוביל ליצירת אחדות ומשמעות עבור קבוצה 

מיוחדת של ילדים שימשיכו ויצעדו ויפיצו אור.

שלום עולמי 
ב"אלימלך כנר"

איך יוצרים שלום עולמי בעולם עתיר 
מחלוקות? כיתה ו'2 בבית הספר "אלימלך 
כנר" החליטה לעשות מעשים שיוסיפו אור 

ומשמעות לעולם ויקדמו את השלום

מדור חינוך

• שירי טל

בחגיגה  העברית  השפה  יום  את  ציינו  עומר"  "דבורה  בבי"ס 
עם  בבוקר  החלו  החגיגות  ומשמעותית,  חווייתית  למידה  של 
הגעת התלמידים מחופשים לניבים וביטויים מהשפה העברית, 
ובכך  מגוונים  בביטויים  ובחרו  יצירתיות  הפגינו  התלמידים 
העשירו את שפתם. בהמשך הבוקר נערך חידון "אלוף העברית" 
בנושא ניבים וביטויים המהווים נכסי צאן ברזל בשפה העברית. 
במהלך היום, נפגשו התלמידים עם סופרים ומאיירים; תלמידי 
כיתות א' פגשו את המאיירת נורית צרפתי ושכבות כיתות ב' 
וג' השתתפו בהרצאה מרתקת של הסופרת לימור שמחוביץ' על 
אודות סיפורה המרתק של אביטל שרנסקי, וכן על האחריות, 
מועצת מצמיחים  היום  בסוף  כסופרת.  עליה בכתיבתה  שחלה 
יהודה  בן  אליעזר  אודות  חווייתית  העשרה  פעילות  העבירה 

והמילים שהמציא בשפה העברית. 

בהמשך לפעילות הבוקר, התקיימה אחה"צ בספריית בית הספר 
בספרייה".  מתעוררות  "אגדות  ג'  שכבת  לתלמידי  פעילות 
מפעילויות  ונהנו  הכתובה  למילה  התלמידים  נחשפו  בפעילות 
מלאות דמיון ויצירתיות. בניהם נפגשו התלמידים  עם המאייר 

יניב שמעוני- מאייר סידרת ספרי 'הרפתקאות דוד אריה'. 

תלמידי  של  להתנדבותם  הודות  היתר  בין  הצליחה  הפעילות 
תכנית  התוכנית  במסגרת  לפעילות  שהגיעו  ברנר  חטיבת 
מעורבות חברתית, הם ליוו את סדנת  האומן ובהובלת תחום 
הכשרה  עברו  אלו  תלמידים  כי,  ניכר  היצירתיות.  המשימות 
משמעותית בנושא, ותרמו להנאת התלמידים ולהצלחת המיזם.

לסיכום היום כיבד אותנו בנוכחותו ראש העיר איציק ברוורמן, 
שהקריא סיפור  לתלמידים והוריהם. עצם נוכחותו דיברה בעד 
עצמה על אודות המשמעות והחשיבות של המשך הובלת מיזם 

זה.

"בית הספר ימשיך לטפח ולהעשיר את השפה הכתובה כחלק 
חלק  הינה  הספר  אהבת  ספרית.  הבית  מההוויה  נפרד  בלתי 
מהחזון הבית ספרי, וכפועל יוצא מכך טיפוח השפה והעשרתה 
למקום  הספר  בית  את  הופכים  חווייתית  למידה  באמצעות 
שנעים לגדול בו. בית הספר נמצא בראשית דרכו ועוד נכונה 
לנו כברת דרך בה אנו ממשיכים מדי יום: לחלום, ליצור ולצמוח 

גם בהרחבת השפה העברית והטמעתה".

חגיגות השפה 
העברית בבית הספר 

"דבורה עומר"
יחידת סגולה, פה לשטן, לילה לבן, קור 

כלבים ועוד ניבים וביטויים מהשפה 
העברית קרמו עור וגידים והתהלכו 

ברחבי השכונה לרגל חגיגות השפה 
העברית בבית הספר "דבורה עומר"

• אודליה גימאני ויפה מיכאלי
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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'

שרון כהן-לב 
054-4779422

כפר גנים ג'

www.remaxpt.co.il

אפרים וילינגר
052-2656825

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    

בבת גנים בית בודד!
מגרש 400 מ"ר, בנוי 200 מ"ר, 

מרתף ואופציה להרחבה

בכפר גנים ג' ביטקובסקי
דירת 4 חד' ק"4, מושקעת 

מאוד! 113 מ"ר נטו! 
מחסן וחניה תת קרקעית 

לירז כביר
050-3310033

כפר גנים ג'

עוצמהעוצמה

בלעדי

בלעדי

בעצמאות עורף! 
דירת 5 חד' ק"3

מושקעת! שקטה! מחסן 
ו-2 חניות    

בלעדי

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

יח' מתבגר!  

בלעדי

דוד כדורי
054-7159440

בת גנים ונווה עוז

שמעון אוליבר
 054-3468988

 בי"ח השרון

חניתה ילין 
 054-4723517

כפר גנים ב'

נמכר תוך 14 יום!
בטרומפלדור דירת 3 חד' 
ק"3, ללא מעלית, מצוינת 

לצעירים ומשקיעים   

בלעדי

בנקאש דירת גן 5 חדרים 
ענקית 170 מ"ר בנוי, 

גינה 250 מ"ר 

בלעדי בלעדי

אתר מדלן בדק ומצא 
מי המשרד המוביל בפתח תקווה! 

יותר נכסים, יותר קונים,
מכירה יותר מוצלחת בשבילך!

אתר מדלן בדק ומצא 
מי המשרד המוביל בפתח תקווה! 

יותר נכסים, יותר קונים,
146 עסקאות בבלעדיות  מכירה יותר מוצלחת בשבילך!

541 נכסים שנמכרו

רימקס עוצמה פ"ת

זהבה שמי 
052-6309300

כפר גנים א'

בלעדי
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מדור חינוך

לנשים  מעון  ילדי  את  השנייה  השנה  זו  מאמצת  ה'1  כיתה 
מוכות ואת ילדי האומנה בעמותת "אור שלום". עבור ילדי 
מעון הנשים אספו התלמידים צעצועים, משחקים, בגדים ואף 

שני זוגות אופניים. 
ולמען קניית ביגוד חדש לילדי האומנה בעמותת "אור שלום" 
מכירת  תהליך  כריכים.  מכירת  יריד  הכיתה  תלמידי  קיימו 

הכריך הבריא החל בהתייעצות שם השף אייל גליק מ"המטבחון 
של אייל" לגבי מרכיבי הכריכים והרכבת התפריט. לאחר מכן 
התגייסו הורי תלמידי הכיתה ותרמו ביד רחבה את מצרכי 
המזון להכנת הכריכים. ביריד המכירה שהתקיים בבית הספר 

אספו התלמידים 1,332 ₪! וזוהי רק התחלה...

ספר  בבית  קיימת  שנים  רבת  מסורת 
"ביאליק", כל שנה, בי' בטבת, יום הולדתו של 
מיוחדת  חגיגיות  עוטה  ביה"ס  ביאליק,  ח.נ. 
המוקדשת כולה לספרים ובמשך חודש ימים 
ומאיירים,  סופרים  עם  מפגשים  מתקיימים 
פעילויות  ועוד  חידונים  סיפורים,  מספרי 
חוויות ויצירתיות. בל זאת מתוך אמונה שאלה 

יהוו אבני הדרך להצלחת התלמידים.
של  "קרנבל  בטקס  נפתחה  החגיגה  השנה 
ובעידוד  הספר  באהבת  שעסק  סיפורים", 

הספרותית  בסוגה  העמיקה  גיל  שכבת  כל  בהמשך  הקריאה. 
התלמידים  הכירו  החגיגה  של  בשיאה  חוויתי.  באופן  ייחודית 
יוצר ישראלי ובסיומה נפגשו עם היוצרים שהגיעו לביקור בבית 

הספר.

נפגשו  א'-ב'  כיתות  נפגשו תלמידי  השבוע 
עם עופרה גלברט אבני שספרה על "מאחורי 
קלעיו של ספר" איך נהיים סופרים? מדוע 
הרעיונות  באים  ומנין  סיפורים?  נכתבים 
לכתיבה? תלמידי כיתות ג'-ד' נפגשו עם ינץ 
לוי שהתמקד בסדרות ספריו במטרה לעודד 
הבא  ובשבוע  ויצירתיות.  כתיבה  קריאה, 
יפגשו תלמידי ה'-ו' עם הסופרת גלילה רון 
פדר עמית. התלמידים היו נרגשים מהמפגש 
התרשמותם  הביעו  והסופרים  הסופרים  עם 

מידיעותיהם,  ובקיאותם של התלמידים ביצירות השונות.
המפעילים  הטוב,  הספר  "מועדון  חברי  החגיגה,  במהלך  נוסף 
בהפסקות את חדר חלו"ם, בספריית בית הספר, אירחו והפעילו 

את ילדי הגנים ואת כיתות הגיל הרך.

יריד מכירת כריכים ב"אלימלך כנר"
ביום שישי האחרון, קיימה כיתה ה'1 בבית הספר אלימלך 
כנר יריד מכירת כריך בריא במטרה לאסוף תרומות למען 

ילדים ונוער במצוקה

חגיגה של ספרות בבית ספר "ביאליק"
"בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא בספר ורואה עולם אחר" 

                                                                                             עגנון )מתוך "סיפור פשוט"(
בבית הספר ביאליק ציינו את יום הולדתו של ח.נ. ביאליק בקרנבל של סיפורים, פגישה 

עם הסופרים ינץ לוי מחבר הסדרה "הרפתקאות דוד אריה" ועם עופרה גלברט אבני 
מחברת " לראות בגובה העיניים"

• לאה משולם

• חני יערי וגלית מורדו

תמונת מצב

יום גרביים "אלימלך כנר"
ביום שישי ערכה שכבת ב' יום גרביים לציון לימוד הסיומת 

"יים" במילים זוגיות. הבוקר החל  בצעדה על מסלול 
בתצוגת אופנת גרביים שכבתית. בהמשך הילדים התנסו 

בסגנונות כתיבה מסוגים שונים )קומיקס, סיפור, דו-שיח( 
בנושא גרביים. ולקינוח ערכו תחרויות גיבוש שונות עם 

גרביים. 
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 5 חד' ק.2 במייזנר,מרווחת,
3 כיווני אויר, יח' הורים
+ יח' מתבגר, 2 חניות 

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

בנוי + מרפסת 200 מ"ר

למכירה

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' במחיר 5 חד' ביטקובסקי
חדשה, כולל יח' מתבגר ומרפסת סוכה, 

2 חניות ומחסן. כניסה מיידית

דופלקס נדיר: 3 חדרים למטה ו-3 
למעלה, יח' מתבגר,כניסה כפולה, 

3 מרפסות

קוט'ג ברח' ניגונים, 300 מ"ר בנוי
ח.רחצה צמוד ומרפסת לכל ילד

מרתף ענק,  כניסה נפרדת 
להשכרה לחוד 

להשכרה מיידית למכירה

התחדשנו באתר חדש ומקצועי
מותאם לסלולר, טאבלטים
ונגיש לבעלי מוגבלויות
w w w.doronadlan.co. i l
אתם מוזמנים לבקר

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‘

5 חד', ק.1 בויצמן, מרווחת 
ומושקעת, 132 מ"ר, מרפסת 

סוכה, מחסן צמוד וחניה

למכירה בהזדמנות!למכירה
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יום המחנך באולפנית "ישורון"
יש מי שסיים את השמינית, מתגייס או משרת בשירות לאומי ולוקח איתו את 

הזיכרונות מבתי הספר להמשך החיים. ויש מישהי אחת שלקחה חופשה 
במיוחד, וחזרה להגיד תודה ביום המחנך. טלי ברייר חזרה לאולפנית ישורון 

לרגל יום המחנך, והודתה לכל 161 המורים באולפנה שחינכו אותה לערכים 
המלווים אותה יום יום

אם חינכנו אותך ככה שלא תוכלי לצאת 
בכלל."  אותך  חינכנו  לא  הזה,  מהמקום 
פחות  לפני  שלי  המחנכות  אחת  אמרה 
שהולך  דבר  הוא  חינוך  וצדקה.  משנה, 
איתך לאורך שנים. הוא מה שנאמר בין 
בשיעורי  הערכים  הלימוד,  ספרי  שורות 
העצות  במסדרונות,  המסרים  החינוך, 
הדאגה,  החיוכים,  האישיות,  בשיחות 
בתוך  רואים  שלא  אלו  האכפתיות... 
כתובים  שלא  אלה  המשוואה,  או  הספר 

בשיר, רק נאמרים בפרשנות. 

חינוך טוב לא נמדד במעשים שלך כשאת 
נמצאת במסגרת, הוא נמדד ברגע בו אין 
מה  שיגיד  מי  אין  עלייך,  שישמור  מי 
מותר מה אסור, מה כן ומה לא... חינוך 
כל  תלמידיי  של  לשלומם  השאלה  הוא 
בוקר, הרצון לעשות עוד ועוד שאף פעם 

לא נגמר, האמונה בעצמי ובאנשים סביבי... התפילה בכל בוקר 
היום. הבחירה לראות את  וזו שנאמרת בלב לאורך  מהסידור 
הטוב ולזקוף ראש תמיד, חיפוש נקודות האור בחושך ואמונה 
בכך שכל אדם הוא גיבור בדרכו הוא. חינוך הוא כל מה שאני, 

כל מי שגדלתי להיות. 

הוא האש שבוערת בי מהרגע בו אני נכנסת לחדר מורים יום 
על  שלקחה  מדהימה  לשמיניסטית  עוזרת  המורה,  יום  לפני 
עצמה לארגן השנה את יום המורה באולפנית ישורון )מסורת 
לפרויקט  קוראים  באולפנית  שנים...  כמה  לפני  שהתחלתי 
הזה "הבייבי של טלי"( לקשט ולומר תודה. הוא הסיבה לכך 
תקווה,  לפתח  וחזרתי  לאומי  מהשירות  חופש  יום  שלקחתי 
מבין  שזרמו  התודה  מילות  הוא  אנרגיות.  ומלאת  נרגשת 
להמשיך  הכוח  הוא  נכתב,  למה  לב  ששמתי  מבלי  אצבעותיי 
ולעמוד על הרגליים גם כשאני עייפה- כי מגיע להם, לכל אחד 

בצורת  מעטפה  כל  הנחת  הוא  ואחד. 
שולחנות  על  לכם"  "תודה  המילים 
עליהן  הכתוב  שם  וכל  מורים,  חדר 
דברים  ואינספור  זיכרונות  בי  מעלה 
לפנות  לקום  הוא  עליהם.  להודות 
בוקר ביום המורה ולנסוע לאולפנית, 
כדי לזכות ולעזור בדברים של הרגע 
האחרון... הוא התשובה ל"איך הייתה 
כי  שנה!",  ול"סכמי  שלך?"  השנה 
החינוך שזכיתי לו ליווה לאורך השנה 
לשירות  גם  איתי  הולכים  והמסרים 
הלאומי...  החודש זכיתי לעזור לארגן 
ואחד  שישים  למאה  המורה  יום  את 
המורים המדהימים באולפנית ישורון.

עצה,   קחו  החדשה..?  השנה  ולגבי 
כך  ועל  החושך  על  להסתכל  אפשר 
דבר,  של  בסופו  יידעכו  שהנרות 
ואפשר להסתכל על האור שלהם ולהבין שתמיד אפשר לבחור 

להדליק נר, לנו ולאחרים... 

ואפשר )ואפילו כדאי( להבין שכולנו גיבורים, כי כמו שאמרה 
מחנכת אחרת שלי "מי שמאמין כן מפחד ועל הפחד מתגבר"- 
גבורה היא עניין יחסי, כולנו מפחדים, אבל אם נאמין מספיק 
ביותר  הגרוע  האויב  כידוע  )שהוא  הפחד  על  להתגבר  נצליח 
שלנו ושל האמונה(, ולעמוד בכל אתגר... גיבור הוא כל אדם 
המאמין ומנצח את הפחד, וכולנו יכולים לכך; ויום המחנך זה 
הזדמנות מצוינת לעצור ולטפוח על השכם, וגם לרשום לעצמנו 

חלומות ופחדים ולהתחיל להאמין, לנצח ולהגשים! 

• טלי ברייר

מדור חינוך

תמונת מצב

לכבוד ראש השנה לאילנות חגגו 
ילדי הצהרון של שירלי 

בקישוט העצים מאחורי הספריה של כפר גנים 
)לעצים שלום הפלסטלינה הוסרה לאחר החגיגה(

 )resh.co.il( טלי ברייר, עורכת ראשית של בריש גלי
מיזם הכתיבה של הנוער בישראל



www.kfarganim.co.il13עיתון כפר גנים  גיליון 84  פברואר 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!

 דופלקס ברח' נריה
6 חדרים,  כפר גנים ג 

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

מחסן צמוד + חניה, 
מרפסת שמש 12 מ'

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

סוכה משופצת
 + פינת עבודה + 2 חניות

למכירה

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

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

 

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

פינוי מיידי

למכירה

 

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

נוף פתוח, שמש/סוכה, 2 חניות 
מקורות + חניה בודדת

נמכר

נמכר

הושכר

במסקין 6 חד' הוסבה ל-5 חד'
יחידת הורים מרווחת, מ.שמש 

20 מ', מטבח מושקע, 
שקטה במיוחד

למכירה

למכירה



עיתון כפר גנים  גיליון 84  פברואר 2017 14

נעמי עזר קוסמטיקה רפואית 

גוף חלק כמשי- מהפכה בהסרת השיער 

 VENUS VERSA  הביאה את המהפכה הגדולה לעולם הקוסמטיקה.
תחנת עבודה חדשנית אחת שמספקת יותר מ-20 טיפולים לחידוש 
 העור ולהסרת שיער בעזרת 10 אפליקטורים ייחודיים )ידיות(.

שתי  בזכות  ביעילותן  תקדים  חסרות  אלו  והתוצאות? 
החדש.   RF-וה החדש   IPL-ה דרך:  פורצות   טכנולוגיות 
בין התחומים המבוקשים שמקבלים היום מענה חדשני במיוחד: 

הסרת שיער ופיגמנטציה. 
  NEW IPL הסרת שיער לצמיתות בטכנולוגיית

מתקבלת   )Smart Pulse( המרובע  הפולס  מערכת  בזכות 
טכנולוגיה שלא הייתה מוכרת עד כה. החימום היעיל הינו קריטי, 
ולהצלחת הטיפול יש צורך באנרגיה עוצמתית במהירות שיא. 
בשימוש בטכנולוגיה החדשה מובטחת אספקת אנרגיה מדויקת, 
עקבית ועוצמתית )שיא אופטי משודרג של   7000(,שבה ניתן 
 לשלוח במהלך כל טיפול טווח מדויק של גלי אור אל תוך העור.
קירור  מערכת  לתחנה   –  Real-Time Cooling System
נוחות מקסימלית למטופל  בזמן אמת, שמאפשרת  בטיחותית 
ושמירה על הטמפרטורה. והתוצאה - טיפול בטוח יותר, ללא 
כוויות, הפחתה משמעותית בכאב, יעילות וקיצור זמן הטיפול. 
והתאמה  מירבית  בטיחות  מאפשר  האפליקטורים  של  הגיוון 
מדויקת לכל סוגי השיער. ישנן ידיות בעלות שטח קריסטל גדול 

וידיות אחרות שמותאמות  בגוף  גדולים  שמתאימות לאזורים 
אפליקטורים  ישנם  כמו-כן,  הקטנים.  באזורים  מירבי  לדיוק 
בהיר. לעור  שמותאמים  ואחרים  כהה  לעור   שמתאימים 

שיער  הסרת  מאפשרת   NEW IPL–ה בטכנולוגיית  השימוש 
מהירה ואפקטיבית עם תוצאות מוכחות.

עכשיו הזמן המתאים להכין את גופך לקיץ הבא, ואני מזמינה 
אותך לבוא ולראות תוצאות ראשוניות כבר ביום האהבה!

נעמי עזר, שמחזיקה בקליניקה שלה את תחנת העבודה החדשנית והרבגונית 
ביותר שפותחה בעולם האסתטיקה הרפואית, מספרת לנו הפעם על החידוש 

בתחום הסרת השיער

הפוגעת  נפוצה  מחלה  הינה  החתולים  שפעת 
היא  בדרכי הנשימה העליונות של החתולים. 

קרויה כך מאחר שהיא מאוד דומה לסימנים 
של השפעת בבני אדם: הפרשות מהעיניים, 
גבוה,  חום  בתאבון,  ירידה  התעטשויות, 
שיעול וקשיי נשימה. המחלה קשה מאוד 
ניתן  היום  לקטנטנים.  במיוחד  לחתולים, 
זאת  עם  יחד  המחלה,  מפני  להתחסן 

הסובלים העיקריים מהמחלה הינם חתולים 
הצעירים והמבוגרים. 

סימנים  יפתח  ההרפס  בנגיף  שלקה  חתול 
דלקתיים  כיבים  שיתראו  בעיניים,  בעיקר 

ומוגלתיים, בגורים התמונה הקלינית תהיה צליעה וחום גבוה 
או כיבים בלשון ובאף. ניתן יהיה לראות שילוב של המחלה 
להפרשות  הוא  אף  שגורם  הכלמידיה  חיידק  בנוכחות  גם 
לדרכי  גם  להתפשט  יכול  זה  זיהום  ובאדמומיות,  מהעיניים 

הנשימה התחתונות ולגרום לדלקת ריאות קשה ואף למוות.
סכנת הדבקה בין חתולים הינה כתוצאה מהעברה של הנגיף 
רוק  נזלת,  מגע,  באמצעות,  אחר  לחתול  חולה  חתול  בין 

ודמעות, אפילו דרך הבגדים, קערות המזון ושתייה.

הטיפול
חמים  סביבה  תנאי  על  שמירה  המחלה:  בתסמיני  טיפול 
ונקיים. רצוי להאכיל את החתול החולה מכף ידנו, ולשאיר 
לנקות את ההפרשות  ונקי. להקפיד  אותו באזור חמים 
מהאף והעיניים כדי להקל על הגודש באף. ולהחליף את 

האוכל והמים בתדירות גבוהה.
ותרופות  בזיהום  לטיפול  אנטיביוטיקה  טיפול תרופתי: 
לעידוד  וזריקה  וויטמינים  נוזלים  מתן  בנשימה,  להקלה 

התיאבון.
החתולים  ורוב  לקחת מספר שבועות  עשוי  ההחלמה  תהליך 
יחלימו בהדרגה, אך קיים סיכוי להמשך דלקות כרוניות בשנים 

הבאות ללא תמיכה נכונה וטיפול מונע בעתיד.
המרפאה הוטרינרית רמת אביב מאחלת לכולם חורף נעים ובריא...

ד"ר טלי אלוני-רוזן

שפעת החתולים
שפעת? לא רק לבני אדם! החתול מצונן? החתולה מתעטשת? ייתכן שהם 

סובלים משפעת החתולים, שפעת שעשויה לסכן את חייהם. כל מה שאתם 
חייבים לדעת על שפעת החתולים

פינת החי

חדש! וטרינר עד הבית פרטים באתר המרפאה.
ד"ר טלי אלוני-רוזן, וטרינרית, תושבת כפר גנים, 
drtali@animal-clinic.co.il / 052-3910673

www.animal-clinic.co.il

במקצוע  בחרתי  שנה   35 "לפני 
מרגישה  אני  היום  ועד  הקוסמטיקה, 
לקוחה  כל  מלווה  כשאני  שליחות 
בתהליך ומקפידה להשתלם ולהתעדכן".
נעמי עזר עם ד"ר מרינה לנדאו, מרצה 
הילארונית  חומצה  על  רסטילן  מטעם 
 -  2017 פריז  באימקס  נפחים,  למילוי 
אליו  ומקצועי  מרתק  מרגש,  כנס 

מגיעים רופאים מכל העולם.

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

שמרי על רגלייך חלקות כמשי
בשבילו ביום האהבה

פתרון מהיר, ללא כאבים לשיער מיותר
• יותר אפקטיבי ממכשירים אחרים ותוצאות מוכחות

• אפקט קירור לנוחות טיפול מירבית
• בטוח לכל סוגי העור • ללא זמן החלמה
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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. הניחו את בסיס הקלקר. 
2. נעצו לתוכו את שיפודי העץ בהצלבה )לפי התמונה(.

3. השחילו תחילה את התאנה כנעליים )או כל פרי שנראה לכם נחמד ומתאים(. 
4. ליצירת המכנסים: השחילו צימוקים, עד להצלבה של השיפודים.

5. לימירת המותניים: קטמו את השיפודים באמצעות קטר וחברו את שני השיפודים 
בליפוף שלושת חוטי הברזל )לפי התמונה(. 

6. לאחר ליפוף וחיזוק השיפודים, שזרו צמה מחוטי המתכת עד לאזור הכתפיים.
והשלישי  צד  לכל  אחד  הצדדים,  שני  החוטים  את שלושת  פצלו  ידיים:  ליצירת   .7

לראש. קפלו אותו לשניים והשאירו באמצע.
8. ליצירת מותניים: השחילו משמש. 

9. ליצירת בטן: חתכו תמר באמצע, הוציאו את הגרעין והצמידו לצמת חוט הברזל.
10. ליצירת בית חזה: חתכו תמר, הוציאו את הגרעין ובצורה הפוכה הצמידו לצמת 

חוטי הברזל.
11. ליצירת ידיים - השחילו קיווי לכתפיים, השחילו דובדבנים לזרוע ולכף היד בחרו 

בפרי מתאים )אני בחרתי בזנגביל(.
ציירו  בלבד(,  דקורטיבית  )תוספת  חם  בדבק  מלך  אגוז  הצמידו  ראש:  ליצירת   .12
בטוש על אגוז המלך עיניים ואף. הדביקו בדבק חם או בדבק סיליקון )ההתייבשות 

איטית יותר(.
13. ליצירת שיער: הדביקו את השיער שבחרתם.

לאחר הייבוש: 
חרצו חור בעדינות בקודקוד האגוז מקום בו הראש יתחבר לגוף, והניחו דבק. לאחר מכן השחילו לחוט 

מתכת השלישי שנמצא במרכז הגוף אותו כופפנו כדאי שהראש יכנס בצורה יציבה ומהודקת.

החומרים: 
⋅ הבסיס קלקר עבה ⋅ 2 שיפודי עץ ⋅ חוט מתכת גמיש – שלושה חוטים כל 

אחד באורך 20 ס"מ ⋅ פרות יבשים ⋅ לראש- אגוז מלך ⋅ לשיער - קש / צמר/ 
סילסולי נייר ⋅ דבק סיליקון /דבק חם ⋅ קטר לחיתוך חוטי הברזל

בהצלחה! חג שמח וטעים.

ורד פרייס

1 2

3

5 6

7

4

מותר לשחק באוכל, דחליל פירות יבשים
ט"ו בשבט הוא חגיגה צבעוניות ומתוקה של פירות יבשים 

הקורצים מכל פינה, אבל רוב הילדים לא היו מזכים אותם ביותר 
ממבט אחד ומיד חורצים את גורלם- "איכסה!".

משחק באוכל, אם נעשה כהלכה, יכול להיות הצעד הראשון 
לקראת התנסות בטעמים חדשים לחלוטין.  

ורד פרייס מזמינה אתכם להכין יצירה טעימה בשעות הפנאי ובכך 
גם לארגן לנו נשנוש טעים, או אפילו כמתנה למארחים בחג

ahuvashababo@gmail.comלפרטים נוספים: 050-7762799

מורה מומחית לקריאה ולכתיבה
לומדי� ע� אהובהלומדי� ע� אהובה

לימודים למבוגרים!
• קריאה כתיבה שפה והבנת הנקרא • קריאה, כתיבה, שפה והבנת הנקרא

 

הכנה לכתה א עם אהובה שבבו -
• למה הכנה לכתה א' חובה? חוגים והרצאות • מה הורים צריכים לדעת לפני שילדם עולה לכתה א'?

   להרצאה בנושא יש לתאם טלפונית מראש.
 

 הוראה מתקנת בקריאה ובכתיבה עם אהובה שבבו -
• לימוד אסטרטגיות להבנת הנקרא • לשיפור זכירה • לניהול זמן והתארגנות ללמידה
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Dr-bechor.co.il

  “  
  

 03-9233456 | 052-8753619  (  .   )   17   '

(:   ,   

:    

נעמוש היקרה!
אמנם חלפו כמה חודשים מהיום שבו שחררת אותי 

מכלא האינקוגניוט, אבל ףא פעם לא מאוחר להגיד תודה;

תודה על שקיבלת אותי בחיוך בכל ביקור

תודה על הגמישות המדהימה בשעות היטפוילם 

תודה על זמינות מידית עם כל נפילה (תרתי משמע)

תודה על הסבלנות האינסופית לכל ההתמרמרויות, החקירות והספקות

תודה על פתרונות יצירתיים לכל בעיה

תודה על ההסברים המקצועיים בגובה העיניים

תודה על הדאגה, האכפתיות והאמפתיה

וכמובן, תודה על שהגשמת יל חולם והפכת אותי מגריזלדה לסינדרלה♥ 

באהבה גדולה, מיטל ביוטן (אמסלם)

22.1116

גאים להציג 
חיוך מושלם 

ותוצאות יציבות
גם 3 שנים אחרי 

הטיפול.

לירדן 

שתהיה לך
 תמיד

 סיבה לחייך 
ד“ר נעמי בכור
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מתעודה לתהודה 

"בכל שנה, 
בכל פתיחת שליש, אני מבטיח לא להכזיב, אני 

מבטיח להשקיע ולעשות הכול כדי להצליח: קונה ספרים, עוטף מחברות, 
מחדד את העיפרון. מגיע לכיתה כמוכן למלחמה אחרי אימונים. אולי הפעם אצליח לצאת 

מהמחשכים ולהראות לאחרים שלא עצלן ולא בטלן אני, שכמותם אוכל להצליח לענות תשובה, 
תשובה מלאה. ביום הראשון הכול נוצץ ונראה טוב. אני כותב ומעתיק מהלוח. הכתב קריא וברור, כתוב בעט 

ובעיפרון מחודד, ואפילו קווים לכותרת אני מותח ותאריך עברי מימין לא שוכח.
עוברים יום-יומיים והכוח אוזל. הכתב מתחיל להתרשל, הצבע נעלם והמחדד אובד. עוברים שבועות ואט אט 

המחברות נשכחות. המבחנים מגיעים לכיתה, ואני מצטנף כבר'לה לתוך הקונכייה. שוב המורה מעיר: "לא טוב", 
"לא מספיק", "חסר פרטים", "תשובה חלקית", "מתי תתחיל ללמוד?"

ואני שותק ופנימה זועק: "אבל מה לא טוב, מה חסר?" ועל כולם אני כועס, על המורה הרעה שרק 
לי מעירה, ועל אבא ואימא שמקבלים רק מה שהיא אומרת, ובעיקר על עצמי אני כועס 

ולרגעים אפילו שונא: למה אני כה טיפש? למה כלום לא הולך? 
למה...למה... למה."

את המונולוג כתב שמר ארזי, הסובל מהפרעת קשב וריכוז ומשמש 
כמאמן קוגניטיבי לשיפור הזיכרון. המונולוג מתאר את תחושות 
להצליח  רוצה  שהוא  כמה  כזה:  ילד  שחווה  והתסכול  ההחמצה 
ושיעריכו אותו, כמה שהוא משתדל ומתאמץ, הופ! הכול קורס... 

הוא משמיט תשובות, נראה כמשתמט, כעצלן, כלא 
מבין והכול מוביל לכעס, לתסכול ולבריחה...

תעודת סיום המחצית 
השואל  הילד  עבור  מאוד  משמעותית  ציון  נקודת 
את עצמו מי אני וכמה אני שווה? להערכה העצמית 
הדימוי  ופיתוח  האישית  בהתפתחות  רבה  חשיבות 
העצמי של כל תלמיד, ובטח לתלמיד הסובל מהפרעת 
קשב וריכוז, הנוטה לפתח דימוי עצמי נמוך, פרשנות 
שלילית של אירועים וחרדות סביב הישגים. הפרעת 
קשב וריכוז הינה תופעה רווחת ו5% מתלמידי הכיתה 

סובלים מתופעה זו.
במסגרת השתלמויות בבתי הספר ובסמינרים למורים 
ניתנת חשיבות רבה להעלאת המודעות ולמתן כלים 

בידי המורים להתמודד עם תלמידים בעלי הפרעת קשב בכיתה. 
יחד עם זאת, נדמה שהמודעות הגוברת להפרעת קשב וריכוז אינה 
באה לידי ביטוי מספיק בכתיבת התעודות בסיום המחצית ועדיין 
שלא  "חבל  מספיק"  התאמצת  "לא  בנוסח:  הערות  לראות  ניתן 
הגשת את העבודה בזמן" "אם תשתדל יותר - תצליח" "הפרעותיך 

בשיעור מזיקות לך" ועוד.
המאפיינים  מרכיבים  להתעלם  נטייה  קיימת  התעודות  בכתיבת 
את הפרעת הקשב: נטייה לדחיינות, אימפולסיביות, קושי בגיוס 
משאבי קשב במהלך השיעורים ובלמידה לקראת מבחנים, קושי 
מורה  שלילית.  לחשיבה  ונטייה  חרדות  ניהוליים,  בתפקודים 
המתכנן את כתיבת התעודות נוטה לראות את הכיתה כמכלול, 
לתת  מבלי  ותלמיד  תלמיד  מכל  הנדרשת  הציפיות  מערכת  את 
הילדים  ואת  ככלל  תלמידיו  את  המאפיינת  לשונות  הדעת  את 
את  נותן  המורה  האם  בפרט.  וריכוז  קשב  מהפרעת  הסובלים 
כי  ומבין   ADHD ילדי  את  שמאפיינת  הדחיינות  לרכיב  הדעת 

העבודה  את  ולהגיש  להתמודד  כוחו  בכל  מנסה  שהילד  בעוד 
בזמן, הקושי שלו גורם לו להעדיף לברוח ולשחק בפלייסטיישן? 
האם מורה שמתייחס להפרעות בשיעורים בהערותיו מודע כמה 
התלמיד שסובל מהפרעת קשב מתאמץ לשבת שיעור שלם ולא 

לזוז או לדבר עם חבריו? 
בנוסף, התלמיד נמדד לפי הישגיו במבחנים. המבחן 
כשלעצמו מהווה מכשול עבור תלמיד הסובל מהפרעת 
אותו  המאפיינת  האימפולסיביות  בשל  וריכוז  קשב 
בכתיבת התשובות, הפזרנות, חוסר היכולת להתייחס 
לכל רכיבי השאלה ואף חרדת מבחנים ו"בלק אאוט" 
האם  המבחנים.  כתיבת  בעת  מחשבתי(  )שיתוק 
המורה מכליל את התופעה הזו בעת כתיבת התעודה? 

הציון הוא ההישג הסופי, אך מה עם הדרך?
להמשך  כמקפצה  לשמש  אמורה  המחצית  תעודת 
ולהצליח.  להתאמץ  התלמידים  את  ולעודד  הדרך 
המשך  את  מהילד  למנוע  אחת  שלילית  בהערה  די 
והיועצות  דרכו הפתלתלה. אמנם מנהלי בתי הספר 
החינוכיות מנחות את המחנכים לכתוב הערות חיוביות, אך עדיין 
ניתן לראות רמיזות על התנהגות שלילית וחוסר התאמה למצופה. 
אין זה אומר שיש לכתוב בתעודות הערות שקריות. ילד אמור 
לקבל שיקוף על מצבו הלימודי. עם זאת, יש לקחת במכלול הסופי 
הרגשות  ואת  התלמיד  שחווה  העצום  הקושי  את  המאמץ,  את 
הנלווים למראה התעודה. דבר זה דורש מהמורה היכרות אישית 
מוטיבציה,  עצמי,  דימוי  התלמיד:  של  הפנימי  עולמו  של  מאוד 
מוקדי החוזק ומוקדי הקושי. על אילו מכשולים התגבר? היכן לא 

הצליח ומה ניתן לעשות? 
כשמורה מגיע לרגע הכתיבה בתעודה, מוטב שיחשוב מעט על 
עולמו הפנימי של תלמיד הסובל מהפרעת קשב וריכוז ולאן הוא 

רוצה להובילו.

למה אתה
לא משקיע?

תתאמץ! 
אל 

תתעצל! 

          "כל מה 
שילד צריך, זה 

מבוגר אחד 
שיאמין בו",  אמר 

הרב שלמה קרליבך, מי 
ייתן ותזכו להיות המבוגר 
המשמעותי הזה לפחות 
עבור ילד אחד ותחוללו 

פלאים בלבכם ובלבו.

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

• רונית מנדלבליט, מאבחנת דידקטית ומורה להוראה מתקנת
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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

בס"ד

חורף חם בקניון גנים

אירועי 
פברואר

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

המפגש יתקיים בסטודיו

בהשתתפות סמלית על סך 10 ₪ 

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

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

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

1.2.17
העכבר 
והתפוח

 קומה 1 
במידה וגשום

 יתקיים  בלובי 

המעליות בק' 2-

ימי שני בין השעות 16:45-18:15יצירות חורפיות

ספרים בגנים
ימי רביעי, 17:00

15.2.17
חנן הגנן

6.2.17 ט"ו בשבט - האיצטרובל
13.2.17 ענן מטפטף

20.2.17 איש שלג שמח
27.2.17 חילזון 
)עד גמר המלאי(

 קומה 1 
במידה וגשום

 יתקיים  בלובי 

המעליות בק' 2-
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מרבית   ,38 תמ"א  במסגרת  בניה  אפשרויות  מספר  קיימות 
היזמים בוחרים להוסיף לדירות הקיימות ממ"ד, מרפסת ומעלית 
ובתמורה בונים שתי קומות נוספות לדירות חדשות. לכאורה 
מצב שבו כל הצדדים יוצאים נשכרים, הדיירים מקבלים תוספת 
ממ"ד, מעלית ומרפסת ללא הוצאות על התוספות, והיזם מקבל 
אפשרות לבנות שתי קומות ללא הפשרות, היתרים וכאב ראש 

פרוצדוראלי. 

את  לא  קיבלו  הדיירים  בהם  מבוטלים  לא  מקרים  יש  בפועל 
שדירתם  דיירים  מספר  ליוויתי  לאחרונה  שהזמינו.  "הכלה" 
מסמרי  בסיפורים  ונתקלתי   38 תמ"א  במסגרת  שיפוץ  עברה 
שיער: הוספת מרפסת בסלון, על חשבון חלון ויטרינה הגדול 
שנסגר ובמקומו נוספה דלת יציאה למרפסת, דבר שסגר את כל 
האור בחלל הסלון. במקרה אחר, הוסיפו ממ"ד שהכניסה אליו 
בו  ואין  הקיים משמש מסדרון  כלומר החדר  מתוך חדר אחר, 
שום פרטיות. אחרים נאלצו לוותר על חלק מהסלון, ורק בשלב 

הבנייה הבינו שהכניסה לסלון נחסמה בחצי.

‘טיפים חשובים לפני כניסה לתהליך:
1. בחרו חברה מקצועית שבנתה מספר פרויקטים של תמ"א 
ולכו  שלהם  בפרויקטים  מהדיירים  דעת  חוות  קבלו  בעבר, 

לראות את העבודה. ישנן חברות טובות, מקצועיות והוגנות, 
אל תתפשרו!

2. לא כולם יודעים לקרוא תכניות בנייה, או לאמוד את גודל 
על התכניות,  לפני שחותמים  כפי שנכתב בתכניות.  החלל 
על  לעבור  מהנדס(  או  אדריכל  )מעצב,  מקצוע  לאיש  תנו 
התוכניות, להסביר ולהמחיש אם צריך את השינויים. קראו 
את המפרט הטכני וקבלו הסבר מדיוק למה שאמורים לקבל 
מהקבלן. חשוב להתעכב על שלב זה כיוון מרגע שחתמתם 

אתם "שבויים" של הקבלן ואין דרך חזור.

יחיו בתוך  רבים מנצלים את העובדה שבתקופת השיפוץ   .3
"אתר בנייה" ועל הדרך משפצים את יתר הבית. ליווי של 
מול  בהתנהלות  גם  שימושי  להיות  יכול  הזה  בשלב  מעצב 

אנשי המקצוע והפועלים של הקבלן.

לסיכום, חשוב להתעכב, להבין ולשאול את כל השאלות לפני 
החתימה על החוזה ולצאת לדרך עם שותף מקצועי והוגן.

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

ז'אן דניאלסהום סטייל

לא כל תמ"א 38 זהב הוא
תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית לחיזוק 

מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. ז'אן 
דניאלס ליוותה דירות שעברו תמ"א וחזרה 

מזועזעת. מדור עם נורות הזהרה

פשוש
פשוש זה לא החתול שחלמת עליו - 

הוא לא פרוותי, לא יפה במיוחד ובנוסף 
לכך נכה - חסרה לו רגל קדמית. אנחנו 

מאמצים בעלי חיים כדי לספק את 
הצרכים הרגשיים שלנו - האהבה ללא 
תנאים, המסירות, חוסר השיפוטיות. 
במקרה של פשוש הוא זקוק שמישהו 
עם לב רחב באמת יאמץ אותו כדי 
להציל אותו ממוות בטוח ברחוב. 

אז מי יציל את פשוש?

אופסי
לא נתפס כמה זמן היא כבר מחכה. סתם 
מתבזבזת בכלוב במקום לרוץ בפארק, 

לחוות אהבה, להתכרבל ליד מישהו אוהב. 
לחיות את החיים שנועדה להם. אופסי 
רועה כנענית מעורבת טובת לב, בת 3, 

מעוקרת ומחוסנת, שסיימה בהצלחה קורס 
אילוף וממתינה בפנסיון בשרון.
בואו לפגוש אותה ולהתאהב. 
לפרטים הראלה: 054-4383980

אניה
שמי אניה ואני שבורה. השבוע ננטשתי אל מותי 

בהסגר. שמעתי אותם אומרים שבגלל שאני בת 11, 
כשיצטרכו להמית מחוסר מקום- אני בטח אהיה 
הראשונה. לא מבינה. לא עשיתי רע לאף אחד. 
אהבתי אותם כל כך. חשבתי בהתחלה שאנחנו 

נוסעים לפיקניק. כמו תמיד. למה אני בכלוב? אני 
כל כך רוצה לאהוב ושיאהבו אותי בחזרה. מה 

אני כבר מבקשת? פינה חמה וקצת אוכל ואהבה. 
באמת לא הרבה. אני רוצה לחיות! אני ילדה טובה, 
מסתדרת עם כלבים, עם אנשים ועם ילדים. אני 
מעוקרת ומחוסנת. מוכנה לצאת מכאן עכשיו. 

בבקשה, מי ייקח אותי אליו?

פינת אימוץ

לפרטים נוספים אנא צרו קשר: אסנת 050-9336052
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ענבר - מאמנת תזונה ומטפלת ברפואה סינית 

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

054-6633804

 ₪ 1350 
במקום 1880 ₪

מבצע ייחודי
לקוראי העיתון

 מפגש אבחון חינם 
*לנרשמים לסדרת 6 יעוצים  

מרגישה מתוסכלת מהמשקל?
נמאס לך לספור קלוריות?

רוצה לרזות ולשמור על התוצאות?

�דנאות קבוצתיות 
מבצע ייחודייעוצי� אישיי�

לקוראי העיתון

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

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

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

    לעוצמות ולכוחות הגלויים והחבויים בך    

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

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

לפרטי� נו�פי�:

הקול שבראש-לא רק דיאטההקול שבראש-לא רק דיאטה
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הופכים שחקני תיאטרון  ומהצגה להצגה  אני עוקבת אחריהם, 
משכנעים.  אמתיים,  לשחקנים  "עולמות"  שבמתנ"ס  "אידאה" 
בחודש ינואר צפיתי בבכורה של הצגתם השלישית ברפרטואר- 
שרים תיאטרון. בהצגה זו המחיזו השחקנים שירים ממיטב הזמר 

העברי: שרה ברחובות, ארבע לפנות בוקר, הן אפשר ועוד.
מועצת  וחבר  השכונה  ועד  יו"ר  בן משה,  צדוק  לשחק  הפליא 
העיר, שמשחק בתיאטרון מיום הקמתו. לצלילי הדואט המקסים 
של חוה אלברשטיין ואריק סיני, "חזרת פתאום", שיחק צדוק 
גבר חוזר בתשובה, יחד עם "אשתו", השחקנית אירית כהן. צדוק 
ריגש מאוד במשחק אותנטי ואף גידל את זקנו לצורך התפקיד.

והקימה  חלום  שהגשימה  זיאד,  גרינברג  שרית  הבמאית 
השחקנים. לצוות  במיוחד  והחמיאה  מאוד  התרגשה   תיאטרון, 

הצגתם השנייה של שחקני תיאטרון "אידיאה", שעוסקת בשני 
מפגשי אבלים ליד ארון הקבורה, ממשיכה לעלות בשעות הבוקר 

במתנ"ס "עולמות".

מתנ"ס "עולמות", שרית גרינברג זיאד וצדוק בן משה מזמינים 
לטעום  שמעוניינים  תושבים  וליהנות.  לצפות  להגיע,  אתכם 

מהבמה, מוזמנים להצטרף לשורות התיאטרון הקהילתי.

ענת זפרנימשפחה בהתבגרות

"מתח  קצינים  בקורס  הגדולה  ילדים.  שלושה  ואורן  לעינת 
כל  בטלפון  לי  לבכות  לה  שגורמים  ועייפות  לחץ  גדול,  מאוד 
ערב", הבן השני בן 17, מסתובב עם חברים כל ערב ובכלל לא 
שבוע  "קיבלה   13 5 בת  והקטנה,  הקרבות,  מהבגרויות  מוטרד 
לגמרי מההורמונים!"  והתחרפנה  ווסת בפעם הראשונה  שעבר 
רבות  משפחות  של  הקושי  את  מתארת  המיואשת  האם  עינת 
שבהם הן ההורים והן המתבגרים צועקים "עכשיו תורי" ונלחמים 
ביניהם על הבמה: מחד – הרצון של המבוגרים להספיק להגשים 
חלומות, שניה לפני שהופך מאוחר מדי, מאידך – הצורך הבסיסי 
של המתבגרים להיות במרכז ולקבל את תשומת הלב שכל כך 

חשובה להם בגיל הזה במיוחד.

אז מה עושים?

1. מבחינים בין חשוב לחשוב יותר באותו הרגע:  הצורך של הבת 
בקורס הקצינים חשוב יותר מאשר ההורמונים של בת העשרה, 

ומסבירים לכולם שכשהחיילת מצלצלת אימא לא פנויה. 

למסגרת  התלמיד  את  להחזיר  יותר  חשוב  מלחמות:  לבחור   .2
לימודים ולא להרוס את עתידו בתקופה כל כך קריטית, מאשר 
יחסים  הקושי:  טמון  היכן  לבחון  יש  בחדר.  הסדר  על  ריב 
שגוררים  חברים  או  שבור  לב  מהמורים,  אחד  עם  עכורים 
שהתלמיד  ולדאוג  לטפל  יש  מקרה  בכל  מזלזלת,  להתנהגות 

יסיים בצורה הטובה ביותר את לימודיו בתיכון.

3. מאפשרים לאדם המבוגר, הבעל או האשה להגשים חלומות 
שאינם פוגעים בשגרת החיים: עגיל או מוזיקה אינם מהווים 
בקשת  הקרובה,  מהסביבה  התנתקות  אבל  בעייתי,  גורם 
חופשה ארוכה ממקום העבודה, תוך השארת שלושת הילדים 
כל אחד במסלולו לבד, כרגע – לא בא בחשבון, אפשר לדחות 
את הטיול למועד נוח יותר, או לחילופין לאפשר נסיעה אישית 

לבד לתקופה קצרה יותר.

4. הומור, כל דבר בחיים זמני, זוהי תקופה וזה עובר, גם משבר 
גיל 50 וגם גיל ההתבגרות.

"אורן חוגג השנה 50, הוא לא מפסיק לדבר על כך שעכשיו ורק עכשיו זה הזמן שלו להספיק לעשות את כל הדברים הכי חשובים 
שהחיים מזמנים, כמו תחושה של שעון חול שאוזל... הוא מתכנן טיול לדרום אמריקה לחודש וחצי ומצפה שאצטרף אליו, נרשם 

לחוג תופים וחולם על לנגן בהרכב, שומע כל היום מוזיקה כמו ילד...והשיא! אתמול חזר הביתה עם עגיל באוזן!" 
גיל ההתבגרות של הילדים פוגש הורים רבים במשבר אמצע החיים

אמצע החייםמשבר
משבר

VSגיל ההתבגרות

הקסם של "שרים תיאטרון"
שחקני התיאטרון הקהילתי, "אידאה", ריגשו 
בבכורת הצגתם החדשה, שבה הפכו שירים 

• אילת שדהלתיאטרון
"חזרת פתאום"- צדוק בן משה ואירית כהן | צילום: דורון קורן
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דרך הקורס נחווה אומץ ונרכוש ביטחון לעשייה 
והידיעה שהכל אפשרי. נרגיש הנאה וסיפוק ביצירה 

על ידי הבעה עצמית אותנטית ותוצר מוגמר.

שירלי לאה גנון מוזס מעצבת רב תחומית
בעלת צהרון לאומנות מעבירה חוגים, סדנאות ומורה לאומנות

חפשו אותי ב-     'שירלי לאה גנון מוזס' 
050-8859795 לפרטים

נוספים
shir  ולהרשמה: la@gmai l .com מייל:

קורס של 8 מפגשים
שעה וחצי למפגש

עלות הקורס: ₪1800 
כולל חומרים, לא כולל מע"מ

עצמאות 42, דירה 15, פ"ת 

העצמה דרך
אומנות
העצמה דרך
אומנות

קורסקורס

הכלים
התנסות בעבודה עם חומרים 

ומקורות השראה באומנות

קהל היעד
⋅ ילדים ⋅ נוער 

⋅ אוהבי אומנות ויצירה 

תוצאות
⋅ מיומנות וידע בציור ובעבודה 

עם חומרים ⋅ הקניית ידע 
באומנות ⋅ ביטחון עצמי דרך 

התנסות מעשית ⋅ מודעות 
עצמית דרך הציור

תכני הקורס

עד 10 

תלמידים

אומנות 
חזותית 
בשילוב

דמיון מודרך
איור

תורתקולאז'
תלת הצבע 

ודו
מימד 

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:
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אביב.  תל  בדרום  ישן  בבניין  משינה,  של  החזרות  בחדר  נפגשנו 
על הקיר תלויים תקליטי זהב, מטבחון קטן, ספה, מחשב, קלידים 
והסקסופון של אבנר )האקורדיון נשאר בבית(, התופים של איגי 
וגיטרות. בחדר הצנוע והחמים הזה מתאמנת שנים הלהקה המצליחה 
ביותר בתולדות הרוק הישראלי. אבנר מקבל אותי ואת אמיר הצלם 
בחיוך רחב. כזה הוא. איש חביב וחם, צנוע, טבעי ורחוק מתדמית 
של כוכב רוק. ילד טוב פתח תקווה, שנשאר כזה גם אחרי שהתבגר, 
למרות כל ההערצה וההצלחה. שיא ההצלחה במושגים של המדינה.  
לפני שנים, כשהייתי חברה בלהקת הזמר הייצוגית של פתח תקווה 
"עבר הווה עתיד" פגשתי בו מספר פעמים כשמשינה כבר הייתה 
והמנהל  מוכתר  אדי  הבמאי  איך  זוכרת  עוד  אני  הצלחתה.  בשיא 
המוזיקלי עוזי חיטמן ז"ל דיברו עליו תמיד בגאווה כבוגר הלהקה 

המוכשר, היחיד והמיוחד. 
חיבור למוזיקה מהבית

חודורוב )53(, נשוי לשלי, מנהלת השיווק של רשת 'המטייל', אב 
ליונתן - סטודנט למשפטים וכלכלה, וליולי –חיילת, הוא מוזיקאי 
והחיבור  האהבה  את  שקיבל  מחונן,  ומלחין  איבריו,  רמ"ח  בכל 
למוזיקה כבר מהבית. אביו, שנפטר לפני שנים אחדות, היה מוזיקאי 
ונגן מקצועי על כינור ואקורדיון. אמו, שושנה, מורה למלאכת יד, 
הייתה יחד עם אביו בלהקת 'כרמון' והיא זו שדחפה את בנה לעשות 
את מה שהוא אוהב. היא עדיין גרה ברחוב דגל ראובן בפתח תקווה 
מזה  חוץ  בעיר,  לבקר פה  מגיע  העיקרית שחודורוב  הסיבה  והיא 

שרופא השיניים וסניף הבנק שלו עדיין פה. 
הוא למד  רוני אחותו לשחר אחיו.  בין  כילד סנדוויץ'  נולד  אבנר 
בבית הספר היסודי "יד לבנים" ובתיכון עמל ב' במגמת מחשוב. 
שלא  מוכשר,  ילד  ובסקסופון.  בפסנתר  באקורדיון,  ניגן  בילדותו 
התאמן מספיק ולא ידע לנגן מספיק מוזיקה קלאסית ולכן גם לא 
התקבל ל'תלמה ילין'. "בדיעבד אני לא מצטער על זה," הוא אומר. 
את  המעצבת  ומיוחדת  אישית  בדרך  דברים  בלגלות  משהו  "יש 
האישיות והמוזיקה בדרך ייחודית." בגיל 13 אמו הבינה שהוא צריך 
מסגרת ולקחה אותו לתזמורת הנוער של העיר. יעקב מוסקט, שהיה 
מנהל הלהקה, קלט את הכישרון והציע לו לכתוב עיבודים לתזמורת. 
"אני חייב לו הרבה," אומר חודורוב, "הוא פתח אותי לעולם הזה." 
מינסטר  מירון  עם  יחד  נגנים  להקת  חודורוב  הקים  מהתזמורת 
זמר באירועים של העירייה, עד  ואחרים, והתחילו ללוות קבוצות 
שהצטרפו ללוות את להקת הנוער הייצוגית של העיר – "עבר הווה 
עתיד". הוא מספר על תקופה יפה של הופעות ברחבי הארץ ובחו"ל, 
שם הכיר את מיכל צפיר, חברת הלהקה, והם נעשו גם חברים לאיזו 

ולעבודה.  ללהקה  מעבר  הרבה  בקשרים  הייתי  אדי  "עם  תקופה. 
בילינו יחד, ראינו סרטים ודיברנו על מוזיקה. הוא גם עבד תקופה 
ניהלתי שם את המוזיקה. עם עוזי עשיתי  ב' כאשר  בתיכון עמל 
קלטות ילדים כמעבד מוזיקלי וכנגן, את התוכנית "הופה היי" ועוד. 
תזמורת הנוער של העיר ולהקת 'עבר הווה עתיד' עיצבו אותי ופתחו 
אותי מאוד לעולם הזה. אף פעם לא ויתרתי על הדברים והאנשים 
שגדלתי עליהם. יש משהו בשנים האלה שהולך אתי ולא עוזב אותי 
עד היום. בוקר למחרת הופעת הפרידה של משינה מול 50 אלף איש 
בפארק הירקון, קמתי בבוקר להקליט עם עוזי שירי ילדים." בצבא 
הוא השתלב בלהקה צבאית, בצוות שנקרא צוות מורשת במקהלת 

צה"ל. "אני שר אבל אני לא מחזיק מעצמי זמר," הוא מודה. 
הפועל פ"ת - אהבת ילדות

אחד החיבורים שלו לעיר היא קבוצת הכדורגל הפועל פ"ת. "אבא 
גדלתי על הסיפור של שש אליפויות  שלי היה חבר של סטלמך. 
וחמש ברציפות. הייתי הולך בקביעות למשחקים. אני זוכר שכשדב 
תבורי, שהיה חבר של הוריי, היה ראש העיר, נכנסתי עם הוולבו 
שלו לתוך המגרש. דווקא ביום שהם זכו בגביע המדינה לא יכולתי 
ללכת למשחק. עד גיל 10 שיחקתי בקבוצת הילדים. כשגרנו בתל 
אביב ויונתן נולד חזרנו לכמה שנים לגור בנווה עוז והלכתי אתו 
למשחקים, אבל זה לא השתרש אצלו והוא אוהד מכבי תל אביב. אני 
כמובן נשארתי עם אותה אהבה. קבוצה אי אפשר להחליף למרות 

שפחות מעניין אותי כדורגל בשנים האחרונות."
מוזיקה שמחברת בין אומנים באפריקה

היא  ובסיפוק  בהתרגשות  עליהם  מדבר  שחודורוב  הדברים  אחד 
המוזיקה שהוא עושה בארבע השנים האחרונות באפריקה. הוא מנהל 
פרויקט מוזיקה המפגיש בין מוזיקאים ישראלים ומהעולם בחסות 
קרן לתרבות ואומנות. "הגעתי לזה דרך נעמה מרגלית, חברת ילדות 
של אשתי. משפחתה קשורה לאומנות האפריקאית והם רצו לתמוך 
באומנים שם, והקימו מרכז מוזיקה. נעמה שניהלה את הקרן סיפרה 
לי על זה ואני שתמיד אהבתי מוזיקה אפריקאית, התחברתי לזה. 
בין אומנים שלא מכירים אחד את השני.  היה לחבר  הרעיון שלי 
למשל אומנים מאנגולה - מדינה שעוד לא גילו את המוזיקה שלה. 
האומנים  ושני  לשבוע,  מהעולם  או  מהארץ  אומן  לשם  מביא  אני 
נפגשים. הם לא דוברי אותה שפה ויוצרים מוזיקה יחד, זה מראה 
כמה מוזיקה מחברת בצורה מופלאה בין אנשים. הבאתי את מוקי, 
יזהר אשדות, דודו טסה, רביד כחלני, את זוכת דה וויס ברזיל, אומן 
ושנים-עשר  פעמים  הייתי שם שבע  חוויה,  זו  הודי.  ראפר  ניגרי, 
שירים כבר נוצרו מהפרויקט. זה נקרא "פונטה קלטורל - גשר של 

לרוקנרולמאקורדיון
• שירן רובינשטיין 

צילום: אמיר בן חיים

אבנר חודורוב, המוזיקאי הישראלי היחיד שקטע 
אינסטרומנטלי שניגן )"ריקוד המכונה"( נבחר כ"שיר 

השנה", מספר על 30 שנות 'משינה', על המוזיקה שהוא 
עושה באפריקה, על כיתות אומן שהוא מנחה ברחבי 

הארץ ועל המקום שבו הכול התחיל, הבית בפתח תקווה. 
"יש משהו בשנים האלה בפתח תקווה ובאנשים שגדלתי 

עליהם שהולך איתי ולא עוזב אותי עד היום."
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מיוחדת.  אנרגיה  עם  מקום  זה  אפריקה  תרבות". 
תהליכים  עוברים  האנשים.  על  משפיעה  האדמה 
כשנמצאים שם. הכול נהיה יותר פשוט. המוזיקאים 
ציביליזציה  מהעדר  נבהלו  בהתחלה  אתי  שבאו 
ואחרי יומיים כבר דיברו אחרת. אחרי שבוע כבר 
לא רצו לחזור הביתה. יזהר אשדות עד היום מודה 
לי על השבוע הזה. מגיעים למקום פשוט, יש רעב 
וזוועות, מקום קיצוני, פערים אדירים ברמת חיים. 
הכי מטורף. הופעתי שם גם במסגרת 'יום המעשים 
הטובים' מטעם שרי אריסון וחברת 'שיכון ובינוי' 
אני  כרגע  הללויה.  לשיר  מיוחד  ביצוע  ועשינו 
מחפש מימון לתקליט שיאגד את השירים האלה. 

חברה שתיקח את זה על עצמה". 
הוא  באנגולה,  מוכרת  דמות  נעשה  חודורוב 
בתוכנית  והשתתף  ובעיתונים  בטלוויזיה  הופיע 
אירוח שם. הוא מראה לי כמה קליפים של שירים 
שחיברו במסגרת הפרויקט - שיר מרגש של דודו 
טסה וזמרת מקומית, שיר של יזהר אשדות וזמר. 
ומופלא.  קסום  מרגש,  משהו  שיצרו  חיבורים 
כששומעים את זה לרגע באמת מקבלים אנרגיות 

אחרות ומבינים כמה יופי יש בעולם הזה. 
כיתות אומן - מאקורדיון לרוקנרול

חודורוב מספר על כיתות אומן שהוא מקיים ברחבי 
פנייה  בעקבות  כשנה  לפני  שנולד  מפגש  הארץ, 
שבוע  במסגרת  שביקשה  תקווה,  פתח  מעיריית 
העיר.  יוצאי  אומנים  עם  מפגשים  לקיים  הספר 
"בלי לחשוב פעמיים אמרתי כן," מספר חודורוב. 
"רק אחרי שהשבתי בחיוב, אשתי אמרה לי שאם 
עושים את זה אז כמו שצריך, ופנינו לחברה שעזרה 
הבית,  אני מספר על  לפורמט. במפגש  להגיע  לי 
על ההורים, על משינה, על יהודה פוליקר שאתו 
הופעתי כמה שנים, על הקריירה שלי. אני משלב 
מתרגשים  אנחנו  קליפים.  ומראה  נגינה  קטעי 
וצוחקים יחד וזה מתובל בתובנות מחיי. למשל, זה 
שלא קיבלו אותי ל'תלמה ילין'. בשורה התחתונה 
לא  זה.  את  רוצה  אני  כמה  עד  לבדוק  בא  ה'לא' 
התייאשתי. נהפוך הוא - זה תמרץ אותי. אני מספר 
על כישלונות עם משינה ואיך תקופה של כישלון 
הגישור  על  זוגיות,  על  מספר  אותנו.  מחברת 
שלמדתי, שצריך לבדוק מהם האינטרסים האמתיים 

ומה חשוב באמת".
כשניגן  ב-1984,  התחילה  חודורוב  של  הקריירה 
בקלידים בלהקת 'ישיבה מזרחית' של אהוד בנאי 
הלהקה  מהצבא(.  הכיר  שאותו  בנסון  מייקל  )עם 
הופיעה זמן קצר בלבד והתפרקה כשבנסון הצטרף 
למשינה. בתחילת 1986 הוא הצטרף להופעות של 
משינה כנגן קלידים והמשיך לעבוד גם עם אחרים. 
הצטרף  השני,  אלבומה  הקלטת  בזמן  שנה,  לאחר 
שלו  התרומה  שהתפרקה.  עד  קבע  של  כחבר 
קלידים,  סקסופון,  כנגן  ומגוונת,  ברורה  ללהקה 
כבעל  וגם  בעיבודים  כשותף  וקולות,  הקשה  כלי 
במשינה  לחברותו  במקביל  הטכני.  בתחום  ידע 
היימן,  סי  עם  ביניהן  נוספות,  בהפקות  השתתף 
שלמה גרוניך ואחרי פירוק משינה הפך למוזיקאי 
טלוויזיה,  בתוכניות  שונות,  בהפקות  מבוקש 
הופעות והקלטות. הוא היה חבר בלהקתו של יהודה 
פוליקר וניגן באלבומם של אריק איינשטיין ושם-

טוב לוי, הפיק קולות באלבומם של רמי פורטיס 
שימש  חודורוב   2001 בשנת  ועוד.  ברכה,  ושלומי 
של  הטלוויזיה  בתוכנית  הנגנים  להקת  כמנהל 
"יצפאן", וניגן בה באקורדיון. הוא החזיק בתפקיד 

זה עד לירידת התוכנית לאחר חמש שנים. כמו כן, 
כתב את שירי הפתיחה של תכניות ילדים כ"רוני 
וליטל", "דביבוני היער הירוק", "בולי איש השלג" 
ו"צבי הנינג׳ה" שהפכו ללהיטים ומוכרים בכל בית 

עם ילדים. 
מופיעים  הם  התאחדה.  משינה   2003 בשנת 
במקביל  ה-11.  התקליט  על  ועובדים  היום  עד 
לפעילות הלהקה, חבר חודורוב למייקל בנסון ול-
DJ אסף אלמוג והקים איתם את להקת "לימוזינה 
שעושה  רוק   - פופ  אלקטרו  הרכב  אקספרס", 
מקוריים  שירים  גם  ומבצע  אלקטרוניים  עיבודים 
בעברית ובאנגלית. הזמרת מיי פיינגולד הצטרפה 
לשמש  נבחר  בנוסף  עמם.  ומופיעה  יותר  מאוחר 
ההופעות  בשלב  פורטיס  רמי  של  מוזיקלי  כיועץ 

החיות של "אקס פקטור".
30 שנות 'משינה'

חודורוב היה חבר בלהקת משינה כמעט מתחילת 
פעם  לא  עליו  לומר  נהגו  הלהקה  חברי  דרכה. 
ולבטח  בלהקה,  ביותר  החשוב  המוזיקאי  שהוא 
היה לו חלק חשוב בקביעת צליל הלהקה, למרות 
פעילותה  בתקופת  גם  שיריה.  מכותבי  היה  שלא 
של הלהקה, ובמיוחד אחרי פירוקה, הוכיח חודורוב 
שהוא אינו רק נגן סקסופון מעולה, אלא מוזיקאי 
מגוון ומעניין. משינה נחשבת בעיני רבים כאחת 
שקמו  ביותר  והחשובות  המשפיעות  הלהקות 
אפשרית  במה  כל  שכבשה  הלהקה,  בישראל. 
 30 מסחררת.  להצלחה  הגיעה  התשעים,  בשנות 
שנים אחרי הם עדיין ביחד. ראיתי אותם השבוע 
התבגרו  תקווה.  בפתח  התרבות  בהיכל  בהופעה, 
יפה ואנחנו איתם. עדיין יודעים לתת שואו אדיר, 
אנרגיות מדהימות. הסתכלתי על הקהל הנלהב - 
דור חדש של מעריצים יחד עם דור ותיק. אנשים 
מכמה עשורים. אהבה חוצה דורות. וכל שיר ששרו 
ואהוב. מרגישים כמה השירים שלהם  יותר מוכר 
שזורים בחיים של כולנו. שירים שהפכו קלאסיקה, 
מהמנון  לחלק  הצופים  את  שהופכים  בביצועים 
כולנו.  זה  משינה  כי  ישראליות,  של  גדול  אחד 
ואבנר הווירטואוז, בין נגינה על קלידים, אקורדיון 
גם  אלא  הלהקה  חבר  רק  לא  היום   - וסקסופון 

מנהלה.
בשיא  הייתה  כבר  כשהלהקה  למשינה  הגעת 

הפרסום. התרגלת מהר לפרסום ולהערצה?
"לא. וגם לא בגלל זה אני בלהקה. מההתחלה קיבלתי 
את זה באהבה והבנתי שזו דרכם של אנשים להביע 
גדולים  הערצה  גילויי  היו  הדרך  בתחילת  אהבה. 
כמו מעריצות שחיכו לי מתחת לבית בפתח תקווה. 
הן לא הצליחו להוציא מילה. ניסיתי להיות נחמד 
ומרוב התרגשות הן כמעט התעלפו. בלהקה ליובל 
תמיד  בהופעות  מעריצות.  הרבה  הכי  היו  ולאיגי 
והמעריצות  ראשון  שייצא  איגי  את  קודם  שלחנו 
שהייתה  צוחקים  אנחנו  אחריו.  ויצאנו  עליו  עטו 
לו  וצעקה  למייקל  צעקה  מעריצה  שאיזו  הופעה 
וכשהסתובב אליה אמרה 'אתה מסתיר את איגי"".

איך החיבור ביניכם?
"חברות גדולה וזה הדבר שהכי מחזק אותנו מלבד 
המוזיקה. גם מבחינה מוזיקלית יש משהו שמחבר 

אותנו."
יש תפקיד שממלא כל אחד מכם? 

והיום  האחראי  המבוגר  תפקיד  את  תפסתי  "אני 
עם  בשיתוף  רשמית  בצורה  הלהקה  את  המשך בעמוד 26 <מנהל 

צילום: אמיר בן חיים
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"לא ויתרתי על 
הדברים והאנשים 

שגדלתי עליהם. 
בוקר למחרת 

הופעה של משינה 
מול 50 אלף איש 

בפארק הירקון 
קמתי להקליט 
שירי ילדים עם 

עוזי חיטמן".
 

 "אפריקה 
זה מקום עם 

אנרגיה מיוחדת. 
עוברים תהליכים 
כשנמצאים שם. 

המוזיקאים שבאו 
אתי בהתחלה 

נבהלו ואחרי 
שבוע כבר לא רצו 

לחזור הביתה".

משינה בהופעה |

חודורוב ואומנים באפריקה
צילום: שירי פעמוני אשל
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< המשך מעמוד 25 

שוקי וייס שהוא המפיק שלנו כבר 30 שנה. לפעמים יש בהקלטות 
דינמיקה שכל פעם מישהו אחר לוקח צעד קדימה. יש את הבכיין, 
את השטותניק, את הפושר שדוחף וחושב קדימה, אבל אני לא אומר 
כל אחד  וכשנפרדנו  הגבולות מטושטשים  מי. בתוך הלהקה  מיהו 
עשה מה שהוא חושב לנכון והבנו שהשלם גדול מחלקיו. וגם היום 

קודם כול זו הלהקה- זה מפעל חיינו. בעבר היה כלל 
שאף אחד לא עושה דבר נוסף חוץ מהלהקה, מלבדי 
שהצטרפתי מאוחר, והיום הבנו שזה לא רק בסדר 

אלא גם חשוב."
אין הרבה אגו?

"יש המון אגו. עם השנים לומדים במה כל אחד יותר 
טוב ופחות טוב, ולומדים לוותר."

כשהתפרקתם חשבתם ששוב תתאחדו?
תחושה  בגלל  התפרקנו  שנתאחד.  חשבנו  "לא 
ודיברנו  בים המלח  הופעה  איזו  הייתה  מיצוי.  של 

והחלטנו שמשם מתפרקים."
עברתם כמו כל אומן עליות וירידות. 

"הסיבוב הראשון היה מטורף של הצלחה והיסטריה 
שאני לא יודע אם יש היום ברמות האלה, והסתיים 
בהופעה של 50 אלף איש בפארק הירקון. ואז תקליט 

שני והתחלנו להופיע בצוותא ובאו 20 איש. הופענו בבתי ספר. היה 
משבר, אבל איכשהו בנחישות, בעקשנות ובהתמדה הגענו להצלחה 
הציע  והוא  גלעד  ליעקב  פנינו  השלישי  התקליט  אחרי  מחודשת. 
שנעשה אוסף עם כמה שירים חדשים. עבדנו על שלושה שירים 
- 'רני בפריז', 'ריקוד המכונה' ו'בדרך אל הים'. הקלטנו ושלושתם 
הפכו ללהיטים גדולים. 'ריקוד המכונה' גם זכה כשיר השנה ומאז 

עלינו."
"ריקוד המכונה" זכה כשיר השנה למרות שכולו קטע אינסטרומנטלי 

שניגנת ולא שיר.
"אין ספק שריקוד המכונה מיצב וחשף אותי. לרוב בלהקות מכירים 

את הזמר. אצלנו מכירים את כולם."
במה משינה של היום שונה ממשינה של ההתחלה? 

"התבגרנו ומאוד כיף לנו. להיות 30 שנים יחד זה משפחה. משפחה 
לא בוחרים וכאן זו משפחה מבחירה ויש לזה כוח. לא כולנו חברים 

ביום יום, אבל באמת זו משפחה שכן בחרנו."
הייתם להקת הרוק הכי מצליחה בארץ. בחו"ל זה מתקשר עם חיים 

פרועים. זה לא הטייפ קאסט שלכם. 
מסיבוב  חוץ  בית.  אין  הופעות  לסיבוב  יוצאת  כשלהקה  "בעולם, 
הופעות שהיה לנו בארה"ב למשך שבועיים וחצי והופעות באילת, 
לאנשים  גורם  זה  בעולם  הופעה.  כל  אחרי  הביתה  חוזרים  אנחנו 

להתמכרויות, לבריחה לכל מיני מקומות ולאורח חיים פרוע."
איך אתה מסביר את ההצלחה של משינה?

הזאת  והמוזיקה  אוהבים  שאנחנו  המוזיקה  את  עושים  "אנחנו 
מתחברת לאנשים ביחד עם מה שאנחנו משדרים. היום זו תקופה 
שבכל העולם פחות מוכרים תקליטים ואנחנו עדיין טובים בהופעות, 
זה מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. אנחנו מקבלים את אהבת 
הקהל בזרועות פתוחות. יש משהו מאוד מגניב במוזיקה שלנו וזה 
עובד גם על הילדים, היא נשמעת רעננה ומהיום. יושבים בהופעות 
שלנו בני 60 ובני 10. יש כאלה שקמים ורוקדים וכאלה שמעדיפים 
לשבת. שלושה דורות וכולם מכירים את כל השירים וזה מדהים ולא 
מובן מאליו. אם כיף לנו על הבמה זה עובר לקהל וחוזר אלינו. הקהל 

מכתיב המון מהאווירה שנוצרת."
ההצגה חייבת להימשך

ההופעה שראיתי בפתח תקווה הייתה מספר ימים לאחר פטירתו של 
הזמר והיוצר מאיר בנאי, בן דודו של יובל בנאי. ביום שנפטר הייתה 
קיבלנו  לבמה  שעלינו  לפני  דקות  "עשר  באשקלון,  הופעה  להם 
"יובל הוא כמו אחיו, גדל  הודעה שמאיר נפטר," מספר חודורוב. 
אתו, וגם אנחנו מכירים אותו טוב והופענו אתו כמה פעמים. החלטנו 
לקיים את ההופעה מהסיבה שההצגה חייבת להימשך וגם שמאיר 

היה רוצה בזה וזו דרך הכי טובה לכבד אותו. חשבנו לבצע שיר שלו 
באותה הופעה אבל זה היה כבר יותר מדי. יומיים אחרי, בהופעה, 

ביצענו את השיר 'גשם'. זה העולם שלנו, של הבידור."
בשנת 2010, ביום שמשינה ציינה 25 שנות פעילות, הוצאת אלבום 
חדש ופתיחת סיבוב הופעות, נפטר אביו של חודורוב, 
זמן קצר לפני עליית הלהקה לבמת האולפן השקוף 
הירושלמי.  הקהל  בפני  ענק  להופעת   ,24 ערוץ  של 
חודורוב נאלץ להיעדר מן ההופעה, ומשינה הופיעה 
הופעה אקוסטית. "אבא שלי היה חולה ובאותו הבוקר 
הוא דווקא התאושש. הלכנו לפגישה עם ראש עיריית 
ההודעה  את  קיבלתי  שלו,  בלשכה  ושם,  ירושלים 
שאבא שלי נפטר. באותו הערב של יום שלישי הם 
הופיעו בלעדיי ובמוצ"ש הייתה לנו הופעה בקיסריה 
והחלטתי להופיע, כי ידעתי שזה מה שאבא שלי היה 
רוצה. ההופעה הוקדשה לו והיא אחת ההופעות הכי 

מרגשות עבורי."
לא  לפחות  להימשך.  יכולה  ההצגה  תמיד  לא  אבל 
ב-1995,  ערד  פסטיבל  את  שזוכר  למי  היום.  באותו 
הפרידה  בהופעת  להופיע  משינה  אמורה  הייתה  שם 
אמור  שהיה  ומה  "טיפקס"  של  החימום  בין  שלה. 
להיות ההופעה האחרונה של משינה, התרחש האסון 
שבו נמחצו למוות שלושה בני נוער. "היינו שם כשזה קרה. נכנסנו 
שיש  לנו  ואמרו  טיפקס  של  ההופעה  כשהופסקה  ההלבשה  לחדר 
כנראה פצועים. ההופעה שלנו בוטלה. רק כאשר נסענו משם התברר 
לאחר  חודשיים,  אחרי  המשפחות.  את  לנחם  ונסענו  הרוגים  שיש 
קבלת ברכת המשפחות, עשינו את מופע הפרידה האחרון במקום 
בפארק הירקון. המשפחות גם הגיעו לערב הזה. אם הן לא היו רוצות 
בכך, לא היינו מופיעים. הטרגדיה הנוראית הזו ליוותה אותנו שנים 

רבות."
אחרי שהתפרקתם הייתה בטח ריקנות. 

למשך  פוליקר  יהודה  עם  לעבוד  התחלתי  מיד  אבל  כן.  "ריקנות 
שמונה שנים והיה בינינו חיבור מיוחד. עד היום אנחנו בקשר ובסוף 
פברואר אנחנו נארח אותו בהיכל התרבות. עשיתי עוד הרבה דברים, 
כולל התוכנית של יצפאן והפקתי את "פעמוני היובל" שם הופיעה 
יהודית רביץ בשיר "הלוואי" וגם עופרה חזה, שההקלטה האחרונה 
שלה הייתה אתי. הפקתי מוזיקלית את התקליט של בן ארצי, לאה 

שבת, נורית גלרון ועוד. וניגנתי גם עם אריק איינשטיין."
לא בהופעה מן הסתם.

"לא, בהקלטה. יום אחד קיבלתי טלפון מהמפיק שלו, ששאל אם אני 
מוכן לנגן באקורדיון בשיר של אריק, ואמר שאריק מאוד אוהב איך 
שאני מנגן. זה היה לי לכבוד. אני זוכר שראינו את אריק לפעמים 
באולפנים. כשהוא נכנס לאולפן תמיד היינו עוצרים הכול ושומעים 
צעירים צחקנו שהוא  ואת הסיפורים שלו. כשהיינו  את הבדיחות 
'שותה' לנו את הזמן שאנחנו משלמים לאולפן... אבל מי היה מעז 

לעצור אותו? איש ענק."
היית יועץ מוזיקלי של רמי פורטיס ב"אקס פקטור". בתור מי שעשה 

דרך מאוד ארוכה, איך אתה רואה את כוכבי תכניות הריאליטי?

בתוכנית  מצליח  מישהו  אם  ועוצמה.  כוח  יש  טלוויזיה  "לתכניות 
כזו, לדעתי הוא היה מצליח בכל מקרה. אולי בדרך יותר ארוכה וגם 
יותר נכונה. זה כמו מקפצה ומי שיודע להשתמש בה זה ימנף אותו, 

ומי שלא - ייפול."
היית רואה את עצמך משהו אחר ממוזיקאי?

"אשתי אומרת שהייתי יכול להיות עו"ד טוב... הלכתי ללמוד גישור 
כי הרגשתי שזה מתאים לי באופי ושאוכל לגשר בין אנשים בתחום 

שאני עוסק בו. אני נותן לחיים להפתיע."
אתה עומד בפני עצמך, אבל עדיין אומרים "אבנר חודורוב ממשינה".

"אף פעם לא הייתה לי בעיה שאני לא בפרונט. יובל ושלומי כותבים 
את השירים ואין לי עם זה בעיה. כתבתי מחוץ למשינה וגם להיטים. 

  התבגרנו ומאוד 
כיף לנו. להיות 

30 שנה ביחד זה 
משפחה שבוחרים. 

המוזיקה שלנו 
נשמעת רעננה 
ועובדת גם על 

הילדים. יושבים 
בהופעות שלנו 

בני 10 ובני 60 וזה 
מדהים."
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שיטת האימון המהפכנית שכבשה את אירופה
הגיע סוף סוף לפתח תקווה

אימון                            בטכנולגיית EMS זוהי שיטת אימוני כושר מהפכנית המבוססת על טכנולוגיה 
המגרה את השרירים באופן חשמלי וחיצוני, בדיוק כפי שהמוח עושה בזמן אימון כושר סטנדרטי. 
הרוסית,  החלל  סוכנות  ידי  על  אומצה  ובהמשך  שיקומיים  לצרכים  במקור  פותחה  השיטה 
ידי ספורטאי-על בעולם. כיום היא משמשת במדינות רבות כשיטת  (NASAׂ) ועל  האמריקאית 
אימון לקהל הרחב, ומאפשרת למליוני מתאמנים בעולם להינות מאימון של 20 דקות ולהשיג 

תוצאות מיטביות, ללא פציעות מיותרות וללא עומס על המפרקים. 

20 דקות אימון פעם בשבוע

א שריפת שומנים א חיטוב ועיצוב הגוף א חיזוק ובניית שרירים א הקלה בכאבי גב ומפרקים א טיפול ומניעת צלוליט 

 w w w . x b o d y i s r a e l . c o . i l  • ה  ו ו ק ת ח  ת פ  5 ב  י ב א ה
לתאום אימון 072-2222-202 

• רק 20 דקות - שווה ערך לשלושה אימוני כושר רגילים
• פעם בשבוע - מפעיל 90% משרירי הגוף בו זמנית

• מאמן אישי צמוד Master trainer באימון בשיטה שמלווה את המתאמן לאורך כל התהליך
• אימון באמצעות מכשיר                     החדיש והמקצועי ביותר

• באישור מכון התקנים הישראלי והאירופאי בתקנים מחמירים 

אימון נסיון ב-69 ₪ 
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צומת סביון-לוי אשכול 201
טל' להזמנות: 03-5330304 ׀ פקס. 03-5330405

www.maadania.co.il

השף גולדשטיין ן י המעדניה של גולדשטי

פונדו פונדנט
עוגת שוקולד גועשת משוקולד )4 מנות(

מצרכים
230 גרם שוקולד מריר

230 גרם חמאה 
4 חלמונים

3 ביצים
60 גרם קמח מנופה

60 גרם סוכר

אופן ההכנה
1  ממיסים בקערת נירוסטה מעל מים חמים את השוקולד 
והחמאה )1/4 סיר עם מים ומניחים מעל שולי הסיר את 

הקערה( ומערבבים לקבלת מרקם חלק. 
2  מורידים מהסיר ומערבבים פנימה את הקמח.

3  בקערה נפרדת טורפים את החלמונים והביצים עם הסוכר 
ומוסיפים  חלק  מרקם  לקבלת  עד  לטרוף  להקציף(  )לא 

לשוקולד מערבבים יחד למרקם חלק וטעים.

אפייה וחלוקה לכלים:
שימו לב: זמן האפייה קצר בכוונה על מנת שמסת השוקולד 

במרכז לא תאפה ותישאר קרמית ונוזלית. 
1  מחממים תנור מראש ל- 220 מעלות. 

2  בחרו כלי חרס עמיד לחום שמנו עם חמאה וקמחו מעט   
עם קקאו מעורבב בקמח )כף קמח וכף קקאו(.

3  אפו בכלי חרס זוגי שתכולתו כ- 200 גרם למשך 6 דקות.

שוקולד מסמל עבורי אהבה, אהבה לטעם החיים...  השוקולד 
סוג של אהבה אסורה ומותרת.  יש תקופות של יותר שוקולד 
ויש תקופות של פחות...אך אין ספק שהוא מלווה אותנו כבר 
בצעדים הראשונים של החיים ונימצא אתנו יום יום וברגעים 
החשובים שלנו. השוקולד מחזיר אותי לטיול ברחוב פריזאי 

עמוס חנויות השוקולד, ולאחרונה גם להליכה ברחוב אבן 
גבירול בתל אביב יש ריח של שוקולד מהשוקולטיירות 

שהשתלטו על הרחוב. 
השוקולד שהיה הרבה בחוץ וקצת בבית פתאום מתהפך 
לקצת בחוץ והרבה בבית. הילדים אלו המחזירים לנו את 

השוקולד הביתה וכשאני רוצה להראות להם איזה שוקולד  
אהבתי בילדותי, אני מוצא את עצמי מול עמדת השוקולד 

בסופר ורשימת הקניות הופכת למתוקה במיוחד: "פרה 
במילויי תות בשביל הילדות פלוס שניים חדשים, אחד עם 

קרם הפיסטוק והשני עם קליפות התפוז. חבילת בייצי קינדר 
להפתיע את הילדים, ומקלות בייגלה עם שוקולד לסיום." 

בשלב הבא אני מדבר אל עצמי מול ארון המטבח חושב 
"עוד קוביית שוקולד בלגי עם מילויי מוס פטל עוד אחת... את 

הראשונה מותר ואת השנייה אפשר אבל את השלישי שאף 
אחד לא יראה , ואחד לבוקר ואחד עם הקפה...."

שוקולד, שוקולד.... כמה שהוא 
טעים... אי אפשר להפסיק.

יום האהבה שבפתח מהווה 
הזדמנות להכין באהבה 
רבה עוגת שוקולד זוגית 
גועשת משוקולד לבן/ת 

הזוג ולילדים ואל תשכחו 
להצטייד בפירות מיוחדים,  

פטל, תותים, אננס אוכמניות 
ובננות. כי אין יום אהבה בלי 

שוקולד.

בתאבון 

1 פקק קוניאק )או גרנד 
מרינייה או ליקר תפוז(

טיפים
• הכינו פירות חתוכים ומזלגונים לטבילה במרכז הפונדו.

• ניתן להפוך את העוגה לפרווה ולהחליף עם 60% מרגרינה 

  ו- 40% קרם קוקוס. 

• ניתן להכין יום לפני, לקרר בקערות ולאפות ביום שרוצים.

• ניתן להכניס למרכז העוגה שוקולד לבן או כל הפתעה אחרת.
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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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אורית שטרןמדור ספרות

החתול כראמל

יש לכם ילדים בגילאי בית ספר יסודי וחטיבה שלא אוהבים 
להם  לגרום  המושלם  הספר  הוא  "כראמל"  ספרים?  לקרוא 
להתחיל לקרוא. הספר מגולל את סיפורם של שלושה אחים 
הבלעדיים  היורשים  הם  כי  אחד  יום  מגלים  אשר  יתומים, 
טירה עם משרתים,  קיבל  במיוחד. אח אחד  דוד עשיר  של 
חתול.  קיבל...  והאח השלישי  רווחיים  קיבל מפעלים  השני 
מגלה  השלישי  כשהאח  משעשעת  תפנית  מקבל  הסיפור 
שהחתול שקיבל הוא חתול מדבר, ושסוכנת הבית המרושעת 
חומדת אותו לעצמה עקב השמועה שהוא יודע להפוך אבנים 
לזהב. לחתול קוראים כראמל וזה החתול הכי מצחיק ושנון 
שייכנס לחייכם. הספר מלווה באיורי קומיקס משעשעים של 
המאיירת קרן מאי מטקלף ומתאים לאוהבי וסרבני הקריאה 
באשר הם. גם מבוגרים אוהבים אותו, כי הוא כתוב פשוט 

נפלא ומזכיר באיכויותיו את הקלאסיקות של פעם. 
מאירה ברנע-גולדברג )38(, נשואה ואם לאבישי )7(. פרסמה 
ללכת"  מוכנה  את  רחוק  "כמה  מבוגרים:  ספרי  שני  גם 
של  השני  הספר  יצא  הקרוב  באפריל  לדוגמא".  ו"משפחה 
כראמל וב- 2018 יראה אור ספר ילדים חדש. בימים אלו היא 

מסיימת לכתוב ספר שלישי למבוגרים.
כתבת שני ספרים למבוגרים. מה גרם לך לכתוב גם לילדים?

"בבסיס אני אוהבת יותר ספרי נוער. אני קוראת כמעט כל 
ספר נוער שיוצא, מהקלאסיקות ועד הספרים החדשים של 
ימנו. גם טור הספרים שלי במאקו מתמקד בהמלצות ספרי 
הייתי  דרכי,  אותי בתחילת  היית שואלת  אם  ונוער.  ילדים 
בטוחה שאכתוב רק ספרי ילדים ונוער, אבל מספר חוויות 
שעברתי כאדם בוגר הוציאו ממני בפתאומיות שני ספרים 
אישיים מאוד. עם זאת, אני מרגישה בעצמי שיותר כיף לי 

לכתוב ספרים לילדים".
המפגש  איך  הארץ.  ברחבי  ספר  בבתי  הרצאות  את מעבירה 

הישיר עם הילדים?
ילדים בבתי ספר אני  יוצאת ממפגש עם  "בכל פעם שאני 
מבטיחה לעצמי להפסיק לכתוב ספרי מבוגרים ולהתרכז רק 
בספרי נוער לתלמידי בית ספר יסודי. יש בגיל הזה משהו 
מאוד תמים. הם לא התקלקלו. הם צמאים לפגוש סופרים, 

כאלו שמעניינים אותם כמובן, ויודעים לתת אהבה בחזרה. 
יש בתי ספר שאני מגיעה אליהם ומקבלים אותי כאילו אני 
כוכבת קולנוע, מתנפלים עליי ומבקשים להצטלם וחתימות. 
זה כל כך מוזר אחר כך לעבור לעולם המבוגרים ששם מפגש 

עם סופר כבר לא נחשב משהו מיוחד."
בסוכנות  שותפה  ואת  פעיל  פייסבוק  עמוד  מתחזקת  את 
לליווי סופרים בשם "כריכה". האם יש לך טיפ מנצח לסופרים 

בתחילת דרכם?
ספרים.  המון  לקרוא  היא  שלי  הראשונה  העצה  כסופרת, 
בזה  שמתגאים  סופרים  עם  לשוחח  אותי  מכעיס  לפעמים 
שהם לא קוראים ספרים. אחר כך פשוט לכתוב. לכתוב בלי 
והאם הספר יתקבל בהוצאה  לחשוב בהכרח על קהל היעד 
או לא. לכתוב הכי טוב שאפשר. והכי חשוב לפני שמגישים 
הספר  את  לתת  ביקורת.  לקבל  לדעת  להוצאה,  הספר  את 
לאנשים שלא מכירים אותנו אישית ולקבל חוות דעת ולדעת 
חברים  למספר  הספר  לתת את  חוכמה  לא  זו  לה.  להקשיב 

 Delete ולקבל מחמאות. ולבסוף, לא לפחד ממקש

כראמל הוא חתול שהייתם רוצים להכיר. הוא מצחיק ומשעשע  ויהיה לכם כיף לקרוא עליו 
בספרה המקסים של מאירה ברנע-גולדברג "כראמל". לכבוד כניסתו של הספר למצעד 

הספרים המומלצים של משרד החינוך - ראיון קצר עם היוצרת תושבת השכונה

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

מתמחה בניהול והובלה של עסקאות במקרקעין 
ייעוץ וליווי בנושא מיסוי מקרקעין
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דליה בר-אל נול

משרד: 077-5060331

דניס
 איטקין

 סיגלית
אשטמקר

ליצירת
קשר:

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

 210 מ"ר גינה, 2 יח' הורים

בס"ד

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

ביוסף נקר, דופלקס 6 חד', 
 200 מ"ר בנוי , 110 מ"ר מרפסות, 

מפואר ומושקע ברמה גבוהה

בבלעדיות

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

+ מחסן.  יחיד בשוק... 

בבלעדיות

בבלעדיות

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

 2 חניות צמודות, מזגנים, כניסה: 15/1

 במגדלי ספייס, דירת 5 חד' ענקית 
144 מ"ר, 18 מ"ר מ"ש, ק"12, 

מחסן, 2 חניות, נוף מהמם 

בבלעדיות

בבלעדיות

אצלנו הנכס שלך שווה יותר
תוכנית שיווק יחודית ואטרקטיבית במיוחד!

פגישת ייעוץ והכוונה ללא התחייבות

עינת
רונןמרגליות 

ניסן
אמיר 
בן דוד 

אבי
סוקרצ'י

המפתח של� להצלחה

להשכרה!להשכרה!

בבלעדיות

בהזדמנות חד פעמית!
קרוב לקניון, דירת 5 חד',

ק"1, 2 חניות, משופצת לחלוטין
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בפרשת נח, לקראת סוף המבול, שלח נח את העורב לבדוק האם 
היונה  נשלחה  נאמנה,  שליחותו  את  קיים  משלא  יבשה,  האדמה 
שלוש פעמים. בפעם הראשונה, היא לא מצאה מנוח לרגלה ושבה 
לתיבה, בפעם השנייה, שבה עם עלה זית בפיה מכך הסיק נח כי 
התקשורת  עוד.  שבה  לא  היונה   השלישית   ובפעם  המים,  קלו 
המקבילים  )אם תרצו  באמצעות שליחים  התנהלה  בראשית  מימי 
לשדרנים של היום(, נח השתמש בשליחות בעלי הכנף,  אך מרבית 
התקשורת התנהלה באמצעות שליחות בני אדם: בתקופת המלחמה 
נפל לוט בשבי ]בראשית י"ד[ "ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי..." 

הגיע שליח והודיע זאת לאברהם. 
השליחים המפורסמים: 

אחיו  אל  לסור  מתבקש  יעקב-  אביו  של  שליח  משמש  1   יוסף: 
ולבדוק את שלומם.

2   משה ואהרון: בכבודם ובעצמם, משמשים שליחים בידי אלוקים 
אל פרעה, בבקשתם לשחרר את עם ישראל מעבדות מצרים.

3.  במגילת אסתר מסופר: כי כאשר יצאה הגזרה על פי רצון המן - 
להשמיד את היהודים: "ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות 
המלך להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן..." 

]מגילת אסתר ג, י"ג[
שליחות המלאכים

ודם, כאשר אברהם  היו בני אדם מבשר  אך לא תמיד השליחים 
המתין בפתח האוהל ביום חם במיוחד, הבחין בשלושה "אנשים", 
הוא רץ לקראתם בכדי לקיים מצוות הכנסת אורחים, מתוך שמחה, 
בהמשך התברר שהם היו מלאכים ממש וכל אחד מהם בה בשליחות 
נפרדת: האחד, בא לבשר לשרה כי ייוולד לה בן, השני בא לרפא את 
אברהם - לפי שהיה חלש ביום השלישי למילתו והמלאך השלישי- 
בא להודיע ללוט על מהפכת סדום ועמורה. גם כאשר יעקב שב 
ארצה עם כל פמלייתו מחרן, בעוד הוא חושש מעשו אחיו, שעלול 
לקיים את זממו ולהורגו, הוא שולח אליו מלאכים למקום מגוריו, 
אותם מלאכים שבים משליחותם ומבשרים ליעקב - כי עשיו הולך 

לקראתו בליווי של ארבע מאות איש.

התקשורת בימי התנ"ך

יעקב שב מחרן
בתום פרידה מלבן
פניו לכנען מועדות

פמליה עבדים ושפחות.

לעשיו שולח מלאכים
צחורים הדורים מהימנים

קלים נעים כנשרים
מצוידים כלים רוחניים.

יעקב שולח מלאכים / אהובה קליין
בוחנים לב וכליות

לגלות סכנות ומזימות
בידם מעביר מסרים

מפריח  חששות ואיומים.

חושף  כוח פלאים
הנובע ממים חיים

לא על הלחם לבדו יחיה
על פי מוצא ה' יתעלה.

אהובה קלייןמחכמת המקורות

אנו חיים בעידן בו התקשורת המודרנית מהירה 
ואף מידית. מאז ומתמיד לתקשורת היה תפקיד 

חשוב, אפילו בתקופות קדומות, היה בכוחה לאחד 
או לפלג את העם. עוד מימי סיפור מגדל בבל 

בספר בראשית. אהובה קליין חקרה במקורות, 
כיצד התנהלה התקשורת בימים קדומים?

הערה: השיר בהשראת פרשת וישלח]חומש בראשית[ 23.11.2015

ציורי תנ"ך/ יעקב שולח מלאכים אל עשיו
ציירה: אהובה קליין © )שמן על בד(

שליחות המרגלים
משה המנהיג שולח מרגלים, שנים עשר נשיאים, נציגים מכל שבט, 

לרגל את ארץ ישראל כדי לבדוק האם טובה היא ,או לא.
שליחות הנביאים

הנביאים משמשים כאמצעי תקשורת לעם ישראל ומודיעים להם 
של  שובו  על  המודיע  מלאכי  הנביא  דוגמת  העתיד,  תחזיות  את 
אליהו הנביא: "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא 

יום ה' הגדול והנורא.." ]מלאכי  ג, כ"ג[
בחיי  חשוב  מקום  תפסה  התקשורת  כי  עולה  בכתובים  מעיון 
הקהילה עוד בתקופת התנ"ך והיא התנהלה התקשורת באמצעים 

שונים ומגוונים. יהי רצון ונתבשר תמיד בשורות טובות.

www. ahuvaklein.blogspot.com

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:
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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
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גי זו טיפול 

לא לפני הילדים
המורים מתלוננים, הילדים אלימים, מפריעים בשיעורים, לא מסתדרים עם 

חברים... וגם בבית חסרי גבולות? אל תמהרו להאשים את הילדים! 
קרן אילון, מטפלת זוגית, מציעה לצאת לדייט לפני שרצים לפסיכולוג

ילדים  ושני  הורים  לפגישה:  אליי  הגיעה  ישראלי  משפחת 
מקסימים בני 6 ו-8, ההורים נראו עייפים מאוד ואילו הילדים 
מלאי אנרגיה ושמחת חיים.. ההורים ספרו כי הגיעו בעקבות 
תלונות רבות מצד בית הספר על בעיות התנהגות של ילדיהם: 
הפרעות בשיעורים, אלימות, חוסר גבולות ועוד. את הקשיים 
עם הילדים ההורים חווים גם בבית: קשה להעיר את הילדים 
להתקלח..  בית,  שעורי  להכין  לשבת  להם  לגרום  בבוקר, 

התוצאה היא שההורים מותשים וחסרי אונים...
במהלך הפגישה ההורים הבינו שהילדים לא חיים בוואקום והם 
מגיבים לבעיות הזוגיות שלהם. דרך ההורים לומדים הילדים 
על חברות ויחסים בין אנשים לא רק  על זוגיות: איך חברים 
מתנהגים כשהם לא מסכימים? איך רבים? איך משלימים? איך 

מקבלים יחד החלטות?
זוגיות טובה מעניקה לילדים כלים לחיים, אך ברגע שההורים 
נותנים  הם  כי  פעמים  )הרבה  שלהם  לזוגיות  זמן  מפנים  לא 
הלאה  מעבירים  הם  בילדים(,  לטיפול  יותר  גדולה  עדיפות 
לילדים את הבעיות שלהם בזוגיות והילדים עלולים לשחזר את 
זה בהווה ובעתיד, ביחסים עם אנשים אחרים וזו סיבה מצוינת 

להשקיע בזוגיות.

למה  מאוד  רגישים  שלנו  שהילדים  לכך  לב  שנשים  חשוב 
ולנו  שונות,  בעיות  ומפתחים  ההורים  ובינינו  בבית  שקורה 
הרבה פעמים קשה לראות את הקשר בין הדברים.  מה שקורה 
ומטפלים  אישי  לטיפול  הילד  את  לוקחים  שאנחנו  זה  בד"כ 
ולא במקור  וכוי(  בסימפטום )למשל: בעיית התנהגות, שפה, 
לבחון  ממליצה  אני  הילדים  עם  בעיות  של  במקרים  לבעיה. 
הילד  להתנהגות  גורם  מה  להבין  שיסייע  משפחתי  לטיפול 
ביטוי  לידי  תבוא  או  תחמיר  לא  שהבעיה  כדי  בזה  ולטפל 

בדרכים כאלה או אחרות בעתיד.

יכול  לא  כל-כך מסובכת עד שאתה  "אין בעיה  ותזכרו: 
בדרך  בה  תביט  אם  מאוד  פשוטה  תשובה  לה  למצוא 

הנכונה." )דאגלס אדאמס(

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

לעתים,  נתקלים,  אנחנו  למכירה  דירות  של  במודעות  בדפדוף 
במחירים מופרזים. לרוב, הדבר נובע מכך שבעלי הדירה לא עשו 
בדיקה יסודית, אלא ראו כמה מפרסמים השכנים והוסיפו על זה 
"בונוסים", מאחר שהדירה שלהם היא "הכי יפה והכי טובה בשכונה". 

לשלושה  מתייחס  אני  מחיר,  הערכת  לתת  מתבקש  אני  כאשר 
נושאים עיקריים ומשקלל ביניהם:

1  עסקאות שבוצעו בפועל, לאחרונה, בסביבת הנכס. 

2  התרשמות מהדירה- המיקום, רמת ההשקעה, התכנון הפנימי,  
גודל המרפסת ומתוספות כמו: מחסן, מספר החניות ומיקומן. 

3  רמת הרצינות של הבעלים, שתשפיע על ההבשלה לעסקה.

היכן נמצא מידע על עסקאות שבוצעו?
נדל"ן. הבעיה  נתונים על עסקאות  1  רשות המיסים מפרסמת 
היא שלעתים המידע לוקה בחסר ובחוסר דיוק, ואלה גורמים 

לעיוות בתוצאות. 

2  אתר האינטרנט "מדלן" - מושך נתונים מאתר רשות המיסים 
ישנם  כאשר  אולם,  ומוחשית.  ידידותית  בצורה  אותם  ומציג 
נתונים שגויים באתר רשות המיסים הם נמשכים גם לאתר זה.

איך נוצרות השגיאות והטעויות?
שמדווחים  אלו  הם  העסקאות  את  שביצעו  הדין  עורכי  לרוב, 
עליהן, וכאמור המידע הוא חלקי ולעתים שגוי. בנוסף, טעויות 

החדרים,  במספר  קריטית  טעות  כמו  המיסים,  ברשות  הקלדה 
גורמות לעיוות הנתונים.

אילו נתונים משמעותיים חסרים בדרך כלל?
• גודל מרפסת )ההפרש בין מרפסת של 10 מ"ר או מרפסת של 

30 מ"ר יכול להגיע למאות אלפי ₪(.

• מספר החניות והאם הן טוריות/ צמודות/ מקורות. 

• מחסן - האם יש והאם צמוד לדירה.

• מיקום הדירה יחסית לרחוב: חזית/ עורף/ שקטה / רועשת. 

• מצב הדירה ורמת ההשקעה.

- המחיר לא כולל הצמדות בשווי של עשרות  • דירה מקבלן 
האם  לדעת  נוכל  ולא  לאכלוס,  עד  שיתווספו  שקלים  אלפי 

המחיר כולל מיזוג, שדרוג המטבח או תוספות למיניהן.

אז מי כן מכיר את כל הנתונים האלה?
את  שתציעו  לפני  לכן,  העסקאות!  את  שסגרו  המתווכים 
דירתכם למכירה, חשוב להתייעץ עם יועץ נדל"ן מקומי ומנוסה 

שמתמחה בשיווק נכסים בשכונתכם!

לתמחר נכון דירה למכירה
חלק חשוב בתהליך המכירה הוא קביעת המחיר המבוקש - 

שמצד אחד לא נצא "פראיירים" ומצד שני נהיה מציאותיים

דורון קורןנדל"ן- ישר ולעניין

מוגש באדיבות דורון קורן בעל משרד דורונדל"ן – 
ייעוץ ושווק נדל"ן שבקניון גנים

w w w . d o r o n a d l a n . c o . i l  
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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 ׀ טל' 054-7520524

הטבה בסך 5000 ₪
בשינויים בדירה

 פרוייקט

רח' הצנחנים 18

צנחנים על הפארק

למציג

מודעה
זו
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לבריאות!

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

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

23 מרפאות  ̂
19 בתי מרקחת   ̂
ללקוחות כללית

מרכז לבריאות הילד  ̂
מרכז לבריאות האישה  ̂
מרכז לרפואה יועצת   ̂

מכון פיזיותרפיה  ̂
2 מכוני רנטנן   ̂

מוקד בדיקות מעבדה ללא   ̂
צורך בקביעת תור 

5 בתי חולים: שניידר   ̂
לילדים, השרון, בילינסון ועוד 

3 מרפאות שיניים כללית   ̂
סמייל למבוגרים + מרפאה 

לילדים באם המושבות 
כללית רפואה משלימה   ̂

כללית אסטטיקה  ̂

לפרטים נוספים 
פנו למוקד קשרי הלקוחות

03-9766111
ימים א'-ה' 09:00-20:30

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

ממש מת  חת לאף
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ממש מת  חת לאף
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היא המסעדה בשבילכם. במינאטו יש גם מגוון גדול של מנות נפלאות המתאימות גם אם אתם רוצים לחוות סושי יפני אמיתי ולערוך היכרות אותנטית עם המטבח היפני, מינאטו במרבית הסושיות הכשרות, היה נפלא ומאוזן, האצה פריכה וטעימה והכל ביחד היה מושלם.ייחודיות ונראתה כמו ציור שחבל להרוס. הדגים היו טריים ונימוחים, האורז, שהינו עקב אכילס המנה היקרה ביותר שהזמנו, והייתה שווה כל שקל, היא הייתה מעלפת. היא הוכנה במגוון טכניקות בהמלצת השף. אקי-סאן בחר בעבורנו מגוון של דגים טריים והכין באמנות את הניגירי. זאת היתה שעשה לנו חשק לבדוק ניגירי נוספים. בחרנו בקומבינציית אומאקסה ניגירי, חתיכות ניגירי מנה נפלאה, רול טטאקי טונה )צרובה קלות( מצטיין, ניגירי טונה זוקה )עוברת בישול קצר ומושרית במרינדה( המבוצעת על פי הספר, מאוזנת ומלוחה במידה. המשכנו עם רול  קלאסי של טונה אדומה, אבוקדו ובצל ירוק ביפן. המנה הראשונה שדגמנו היא האגאדשי טופו – קוביות טופו מטוגנות במרק על בסיס ציר דגים, המנה היעדרות של כמה שנים, החלטתי לחזור למינאטו, מלווה בנעמה, יפנלוגית חובבת שחזרה לא מזמן מטיול קולינרי המסעדה היפנית האינטימית מינאטו בהרצליה, נחשבת לאחת מהמסעדות היפניות הטובות בישראל. לאחר 
לצמחונים ולסרבני סושי מדופלמים.

                              הרצליה פיתוח                               המנופים 8, 

ספר הילדים "גיבורים על מפלצות" מאת דליה בר-אל )תושבת 
נווה עוז( בהוצאת הספרים אוריון מזמין את הקוראים הצעירים 

ללמוד איך להיות גיבורים על מפלצות ופחדים. בספר 22 שירים 
על פחדים שונים - פחד מחושך, מחלומות רעים, פחד להישאר 

לבד, פחד ממפלצות, פחד מהלא נודע. השירים מספקים לילדים 
מקור להזדהות ושלל עצות לפוגג את הפחדים: בעזרת מחשבות 

טובות, ציורים, אור ופרחים, בעזרת ההורים ורעיונות נוספים.
הספר מיועד לילדים בגילאי 8-3 ולהוריהם, לקריאה לשם הנאה 

ומומלץ לעבודה חינוכית וטיפולית.

מחיר לצרכן 48 ₪
להשיג בכל חנויות הספרים 

ובחנות המקוונת של ההוצאה 
www.orion-books.co.il

היפנית הטובה - מינאטו

גיבורים על מפלצות

משהו
כשר וטוב

שפועלים בישראל ובניגוד לרוב המסעדות היפניות המצטיינות המינאטו שלו, כשרהאקי-סאן השף היפני של מסעדת מינאטו, דור רביעי לסושי מאסטרים מיפן, הוא אחד מהשפים היפנים הבודדים 

לפעמים כולנו פוחדים... במיוחד ילדים, פוחדים 
ממה שלא יודעים, ופוחדים להישאר לבד ללא 
ההורים. )מתוך עטיפת הספר "גיבורים על מפלצות"(

אורית שטרן

המלצה
לספר

קארין אהרון

מדור
ההמלצות

שלנו!
לאלי אספוסיטו חוזרת

המחליפה של אביב גפן

החדש של סטטיק ובן אל
כותרות החודש המובילות 
מאתרי חדשות הבידור המובחרים

ביום שישי גשום במיוחד יצאתי לסרט ילדים, מכיוון שלא היה 

לי נעים לצפות בו בלי ילדים, גררתי את ילדותיי לדייט בקולנוע. 

חתול בצמרת )Top cat( הייתה הסדרה האהובה עלי בילדותי, 

והשבוע יצא למסכים גרסה חדשה לחתול האהוב. הסרט לא 

אכזב, ובנות השמונה שלי נהנו בדיוק כמוני בגילן.  

בשבת, היום השני למבול, זכיתי ברגעים של נחת כשבעל שלח 

לי תמונות וסרטונים של הבנות מתגלגלות מצחוק, במופע 

"הקומדי צחוק" בסינימה סיטי. מופע סטנד אפ לילדים של עופר 

ומאור )"הצחוקייה" והסדרה "omg"(. המופע משלב מערכוני 

במה, מערכוני וידאו מצחיקים בטירוף המוקרנים על מסך 

הקולנוע ומערכונים אינטראקטיביים היוצרים השתתפות פעילה 

של ילדים מהקהל. הם דיברו לבנות בגובה העיניים עד ששכחו 

את הסערה שהשתוללה בחוץ.

מה עושים בסופ"ש גשום במיוחד? יש כאלו 

שמתכרבלים בבית עם שמיכה וכוס תה ויש 

שמבלים עם הילדים בסינימה סיטי

המלצה
למופע וסרט
אורנית ארביב

מופע 
וסרט לילדים
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יקיר ונה  

השיר שלך": שיר חדש לדודו אהרון"
כמו שחגג את האירוסין שלהם עם השיר "שם 
הקשר  את  מספיד  אהרון  דודו  עליה",  טבעת 
וכן  עצוב  חדש,  בשיר  רוזנבלום  שיר  עם  שלו 
או  הפרידה  בגלל  נוצר  השיר  האם  במיוחד. 
שהפרידה היא רק תרגיל יח"צ לקראת השיר? 

מוקדם לקבוע.

"זהב": שיר חדש לסטטיק ובן אל
סינגל  מגיע  ו"סתם,"  החוף"  "כביש  "סלסולים",  "ברבי",  אחרי 
שלו  והלחן  המילים  על  אמונים  גם  שהם  "זהב",  בשם  חמישי 

בחוליה  מדובר  תמיד(.  כמו  ג'ורדי,  )בהפקת 
כזה  הפעם  להיטים,  של  בשרשרת  נוספת 
אחרי  מארס  מברונו  קמעה  מושפע  שנשמע 

שבועיים באיים הקאריביים.

לאלי אספוסיטו חוזרת להופעה בארץ
בישראל  במיוחד  מוצלחות  הופעות  שתי  שנתנה  אחרי 
בשנה שעברה, כוכבת הפופ הלטיני לאלי אספוסיטו חוזרת 

חול  ב-13.4,  בלבד  אחת  להופעה  לישראל 
כחלק  מבטחים,  מנורה  בהיכל  פסח,  המועד 
 "SoyTour" שלה,  החדש  ההופעות  מסיבוב 

מחירי כרטיסים: 250-650 ₪ בקופות "לאן"

על מנת לצפות בכתבות המלאות של מיטב הכתבים, 
 QR code -צפיה בקליפים והאזנה לשירים– סרקו את ה

שבאייטמים דרך אפליקציית ה- QR  code reader הניתנת 
 App store-וה Google play  -להורדה חינם דרך ה

בידור ומוסיקה

לאלי אספוסיטו חוזרת

המחליפה של אביב גפן

החדש של סטטיק ובן אל
כותרות החודש המובילות 
לצפייה בקליפמאתרי חדשות הבידור המובחרים

להאזנה לשיר
לצפייה בקליפ

לכתבת הוידאולכל הפרטים

YakirVanaMusic@gmail.com
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למה שרית חדד עומדת להחליף את אביב גפן 
בדה וויס?

הסיבה: הזמנה להופיע עם להקת ביפי קליירו לכבוד סיום סיבוב 
ההופעות האירופאי שלהם, דבר שהביא לחילופי דברים לא פשוטים 

הולך  שהוא  על  התכנית  להפקת  מנהליו  בין 
הוחלט  דבר  של  בסופו  החי,  מהשידור  להבריז 
לשחרר אותו לתכנית או שתיים ומי שתחליף אותו 

היא שרית חדד שכבר מכירה את הפורמט.

ומוציא  נשימה"  "מבזבז  לא  פרנקל  דולב 
סינגל חדש

לאחר שגייס למעלה מ-55 אלף שקלים )שאפו!( ועבר את היעד 
דולב פרנקל, תושב העיר,  בפרוייקט הדסטארט בקיץ האחרון, 
העונה  מתוכו  ומיוחד  חדש  בסינגל  ויוצא  ראשון  לאלבום  בדרך 

לשם "מבזבז נשימה" - שיר קאנטרי פופ כיפי 
הגשמה,  על  עמוקה  משמעות  עם  וסוחף 
התמודדות ובזבוז זמן. מילים: דולב פרנקל, לחן: 

דולב פרנקל ואלון פרץ, ממליץ בחום
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וואלה! תקבות
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מערכת 
גיא פינס
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טל לביא

החתולה במגפיים
סטייל והעיר הגדולה 

אין כמו מגפיים להשלים את השיק החורפי. בייחוד בחורף הנוכחי, המגף גונב את 
תשומת הלב והופך לפריט מרכזי בלוק השיקי. אז איזה מגף נכון לאיזה לוק? קראו 

את המדור לפשיניסטית החורפית

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

מגפי קטיפה
הרבה דיו נשפך בנושא הקטיפה 

שהיא ללא ספק הכוכב הבלתי 
מעורער של חורף 2017 ואין טבעי 
מכך שתבלוט גם בגזרת המגפיים. 

היא מככבת במגוון צבעים 
ואורכים שונים. בעיקר בצבעים 
עמוקים: אדום-יין, כחול-עמוק 
וירוק-בקבוק, וכן בעקב רחב 

ויציב. 

מגפוני רוק סטאר 
לוק בועט ועכשווי המשלב ניטים ואבזמים על מגפונים. לוק 

הקשוח המתכתב עם טרנד מעילי האופנוענים, עם קריצה 
לפאניקסטים של שנות ה-80 

מגפיים עם הדפסי פרחים 
החומרים והטקסטרטות באים לידי ביטוי גם 

במגפיים עם הדפסים והחורף במיוחד מאופיין 
בהדפסי פרחים גדולים וצבעוניים.  

המגפיים "שהתחפשו"   
במסגרת הכלל שהכל מותר 

באופנה, גם המגפיים המקוריים 
קוראות תיגר על 

מטרתן המקורית – 
נעל סגורה לחורף 
והיום ניתן למצוא 

שלל מגפיים 
פתוחות באצבעות 

או בעקב, 
במגפיים אלו 

תראי נהדר אבל 
סביר להניח שלא 

יהיה לך חם...

נעלי אוקספורד
אמנם לא מגפיים קלאסיים אבל תופסים מקום נכבד החורף. 

הגבריות בשילוב  מהנעליים  נעליים השואבות את השראתם 
טוויסטים נשיים ומהוות פתרון נוח ושיקי.

הן באות במספר טרנדים בולטים: 
עם כוכבים – אין ספק שהכוכבים שהשתלטו עלינו לא פסחו 
גם על זירת המגפיים ואין כמו מגפונים שטוחים ונמוכים עם 
כוכבים כדי להקפיץ על מראה. הם מתאימים  ניטים בצורת 
מיני  חצאית  עם  לערב  וגם  בומבר  וג'קט  גינס  עם  ליום  גם 

וג'קט עור. 
מטאליות – הלוק המטאלי שמלווה אותנו בפרטי לבוש נוספים 
קיים גם בגזרת הנעליים. מומלץ לא לשלב יותר מפריט מטאלי 

אחד בהופעה...

מעל הברך
אין ספק שזהו הטרנד המרכזי 

של החורף. אין פאשינסטה 
שמכבדת את עצמה שלא 

נראתה עם מגפיים גבוהים 
המגיעות עד מעל לברך. 

הטרנד הולך נהדר עם חצאית 
מיני )עדיף בגזרת A( או 
בשילוב ג'ינס. העקב של 

המגפיים רחב ויציב כך שמעבר 
להיותם יפים הם גם נוחים וגם 
מחממים )הם מכסים חלק ניכר 

מהרגליים(.
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עבודות אלומיניום

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

050-8587777

תיקון תריסים חשמליים
מקלחונים

חלונות אלומיניום "קליל"

אלום א. שמי בע"מ

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

בהנהלת שאול שמי

צאו לטבע ט"ו בשבט

יולי לביאיוצאים מהבית                                                                 

ט"ו בשבט החג הכי טבעי מאפשר לנו להוקיר את פירותיה של ארץ ישראל 
באמצעות טיולי טבע, נטיעות וסיורים בכל רחבי הטבע הארצישראלי

דרום
אדום:  דרום  פסטיבל 
האירוע הבולט של החודש 
סופ"ש  בכל  מתקיים 
וכולל  פברואר  בחודש 
כלניות  במרבדי  צעדה 
פעילויות  ושלל  אדומים 
במרחבים הירוקים. בין נחל שקמה לנחל הבשור בצפון הנגב: 
שווקים, סיורים, מאהל בדואי, סדנאות יצירה וכמובן צעדת 

הכלניות המסורתית ומרוץ הכלניות ה-4  
השנה יתקיים הפסטיבל בסימן שנת המים לנגב, לרגל ציון 
70 שנה להנחת קו המים הראשון לנגב ויבקר באתרי מקורות, 
סיפור  בעקבות  טיול  ומסלולי  תצפית  נקודות  מים,  מאגרי 
הנחת קו המים. לנוסעים בשבת צאו מוקדם, לפני הפקקים 

בדרך לדרום.
ירושלים

בישראל,  הגדול  החוצות  אירוע  חורף:  שאון  פסטיבל 
במסגרתו יתקיימו, מדי שני בערב במהלך פברואר, למעלה 
מ-300 אירועים, בהשתתפות למעלה מ-200 אמנים מוסיקאים 
ויוצרים. רחובות העיר, העסקים וחלונות הראווה יהפכו לחללי 
תצוגה בהם תתרחש פעילות אמנותית, מוסיקלית וקולינרית 
האירועים  בין  תרבות.  ואירועי  רחוב  מסיבות  ויערכו 
משחק  מהמדבר,  מיצגים  ינאי,  ברחוב  אוכל  שוק  הבולטים: 
אמנותי לילי בסמטאות, הקרנות ממופות, אפטר פארטיז בכל 
לילה, הופעות מוזיקה, ספוקן וורד, תזמורת רחוב,  גרפיטי, 

תערוכות ועוד.
מרכז

בפארק  במגפיים"  "סיור 
להכיר  בואו  שרון:  אריאל 
שנה  כל  שנולד  הטבע  את 
חוות  במתחם  בסיור  מחדש 
החורף  ובבריכת  שלם 
המשחזרת בית גידול ייחודי 

לחי ולצומח.

צפון
במוזיאון  המשפחה תתקיים  לכל  פעילות  קיבוץ עין שמר: 
עציצים  הכנת  בתכנית:  לפברואר.   11 ב  ראשונים"  "חצר 
מחומרים ממוחזרים, סיור מודרך חוויתי במוזיאון, סיור רגלי 
בקיבוץ בדגש עצים מיוחדים, פינת יצירה בחומרי טבע, סיור 

בטרקטור ואפיית לחמניות במאפיית לבנים.

במהלך  יתקיימו  הצפוני,  האטרקציות  באתר  מנרה:  צוק 
השבוע של ט"ו בשבט )6-12.2.17( נטיעות של מאות עצים, 
הצוק,  בחורש  מודרך  פריחה  סיור  יתקיים  קק"ל.  בשיתוף 
של  המרהיב  בנוף 
החולה  עמק  הגליל, 
המושלג,  והחרמון 
צמחיית  להכרת 
ובעלי  החורש 
הצוק  ברכס  החיים 
לצד  ונתרשם, 
אקסטרים  פעילויות 
לכל  מהנות 

המשפחה.

כרמלים  התיירות  עמותת   11 2 17 שבת  ביום  בכרמל:  טיול 
קסום  טיול  הנשימה.  עוצרי  הכרמל  בנופי  טיול  מקיימת 
נוף  תצפיות  כולל  בכרמל  עופר  ביער  רון,  שבילי  במסלול 
במהלכן  יפיפיות 
המטיילים  יתמינו 
רקפות  של  פקעות 
את  להחזיר  במטרה 
הצבע לכרמל. בתום 
פיקניק  יערך  הטיול 
משותף הכולל הכנת 
החורש  מצמחי  תה 
ופיתות  המדורה  על 

בטאבון.   

שיטת האימון המהפכנית שכבשה את אירופה
הגיע סוף סוף לפתח תקווה

אימון נסיון ב-69 ₪ 

לתאום אימון 072-2222-202 
www.xbodyisrael.co.il

א שריפת שומנים א חיטוב ועיצוב הגוף א חיזוק ובניית שרירים 
א הקלה בכאבי גב ומפרקים א טיפול ומניעת צלוליט 

ראו מודעה בעמ' 27... 
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קארין אהרוןצרכנות

Nature Valley בטעמים חדשים 
סדרת נאטור וואלי צ'ואי, סדרת החטיפים במרקם רך, 
של  האוהב  בשילוב  חדשים,  טעמים  שני  משיקה 

מתוק ומלוח:
חטיף צ'ואי שוקולד מריר -  עם ציפוי בטעם שוקולד
חטיף צ'ואי בוטנים - בציפוי עם חמאת בוטנים אמיתית.
צ'ואי עשוי משיבולת שועל 
בסיבים  עשיר  מלאה, 
מבוטנים  המגיע  תזונתיים, 
ושקדים שלמים ופחות 30% 
מכיל  הסוכר!  מכמות 
טבעיים  ממקורות  מינרלים 
חומרים  של  תוספת  וללא 

משמרים וצבעי מאכל.
החטיפים משווקים במארזים 

של  חמישה חטיפים.
מחיר השקה: 14.90 ₪

"מלך החומוס חומוסטחינה" של 
סלטי צבר עם תוספות מפתיעות

(סדרת  צבר  של  חומוסטחינה  הפרימיום  סדרת 
טחינה   40% המכילה  היחידה  החומוס  מוצרי 
הסדרה  את  צבר  מרחיבה  משובחת),  גולמית 
המצליחה ומשיקה שתי תוספות קולינאריות ייחודיות: 
מטוגן  פלפל  עם  וחומוסטחינה  שום  קונפי  עם  חומוסטחינה 

חריף אש. 
בסדרה:  הקיים  למגוון  מצטרפים  החדשים  הטעמים  שני 

חומוסטחינה חלק, חומוסטחינה צנובר וחומוסטחינה חריף.
גרם;   400 משקל 
העדה  בד"צ  כשרות: 

החרדית. 

   טחינה בטחינה עדינה 
החלווה  במוצרי  בישראל  המובילה  אחווה,  חברת 
והטחינה משווקת את הטחינה הגולמית מתוצרתה 
הטחינה  עדינה.  בטחינה  טחינה  חדשה:  בגרסה 
לטכנולו־ הודות  מתאפשרת  העדינה 
מרקמה  את  המשפרת  חדשה  גיה 
הטחינה  הטחינה.  של  וטעמה 
מזרעי  מיוצרת  "אחוה"  של  הגולמית 
שומשום איכותיים ללא תוספת מלח 
נתרן  מופחתת  במלח,  השרייה  וללא 
ובעלת ערכים בריאותיים מצטיינים. 
העדה  בד"ץ  בהשגחת  פרווה  כשר 

החרדית ירושלים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 8 – 10 ₪ 

לאריזת 500 גרם; 14 – 16 ₪ 
לאריזת 1 ק"ג. 

בעקבות הצלחת קטגורית הפרמיום בדומינו'ס פיצה, הרשת משיקה מהדורת החורף של 
פיצות שף הנאפות בתהליך הכנה ייחודי על גבי מחבת ליצירת קריספיות ומראה מלבני. 
- עם כרובית  מלכת השוק  ייחודיות:  פיצות  כוללת שלוש  מהדורת החורף החדשה 
אפויה, קונפי שום ועגבניות שרי, עלי תרד, בייבי מוצרלה וגבינת הפרמז'נו פדאנה על 
רוטב שמנת אלפרדו, פלנצ'ה עגבניות - פיצה שכל כולה חגיגה צבעונית של עגבניות 
שרי עסיסיות בשני צבעים ועד לעגבניות מיובשות. לחיזוק הטעמים הפיצה מלווה 

בקונפי שום, גבינת פרמז'נו פדאנה מגורדת. 
102 - הפיצה החריפה כוללת  שלושה זני פלפלים חריפים,  ושני סוגי פלפלים קלויים 
צבעונים, פלפל ירוק טרי וקונפי שום לחיזוק הטעמים. בליווי רוטב עגבניות משובח 

עם עלי בזיליקום טריים וכדורי בייבי מוצרלה איכותית.

"גרנולה רפאל" גרנולה אורגנית בטעמים
מזון  ושיווק של מוצרי  בייצור  חברת רפאל'ס, המתמחה 
תערובות  סדרת  משיקה  דגנים,  וחטיפי  גרנולה  טבעי, 
טהרת  על  ייחודיים  טעמים  בשישה  אורגנית  גרנולה 
תמרים  חלוה  ופירות,  זרעים  אגוזים  טבעיים:  הרכיבים 
באריזת  נמכרת  הגרנולה  ופירות.  אגוזים  סוכר,  ללא  ושקדים 
על  לשמירה  שקופה  מגשית 
מקסימלית  ולנוחות  הטריות 
בבתי  להשיג  ניתן  חוזר.  לשימוש 
ורשת  המזון  רשתות  הטבע, 

שופרסל. 
הרבנות  בהשגחת  פרווה  כשר 

חדרה.
מחיר מומלץ לצרכן: 

כ- 19.90 ₪ לאריזת 300 גרם 
כ- 29.90 ₪לאריזת 800 גרם. 

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

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

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

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

לחות לפנים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 69.90 ש"ח 

(50 מ"ל)

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

קארין אהרון מחלקת גביעים ומדליות
לחמשת המוצרים החדשים והכי מוצלחים

מנצחת!חמישייה
פיצות שף Assaf Granit by Domino's Pizza מהדורת חורף
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שלי שכטר הצלמת המעצבת והסטייליסטית מס' 1 בארץ לנערות, 
אחרי שנים של עבודה בכל ה-Fashionshows בניו יורק, 

שלי כאן בכפר גנים ומציעה לכם:

לפרטים: 
054-2626869

www.shellystyle

@shellyshecter

מתנהשמלה בעיצוב "שלי שכטר" 
*המבצע לזמן מוגבל ובתיאום מראש

לכל מצטלמת לבוק

מבצע

בוקים מרהיבים הכוללים סטיילינג באווירה מדהימה 
ובחוויה של פעם בחיים.

שמלות מעוצבות לנערות לבת מצווה ולאירועים 
בעיצוב שלי שכטר.

כשצילום אומנות ועיצוב נפגשים כשצילום אומנות ועיצוב נפגשים 

     אומנות ועיצובכשצילום
 

     אומנות ועיצובכשצילום
 

הקסם מתחילנפגשים

    
עם גישה מיוחדת ונפלאה לילדים ולפעוטות 

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

שמגיע עד הבית

חדש בשכונה שלנו!!!
אייל

054-4478010

בס“ד

ספר ילדים
מקצועי

 
     נתראה בקרוב, אייל 
מיועד גם לנוער ומבוגרים
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שליחת מודעותלוח מודעות ומומלצים
באמצעות לוח פתח תקווה באתר כפר גנים

www.kfarganim.co.il

חינם!

דרושים

מטפלות/בייביסיטר
משרה  לחצי  סייעת  דרושה 
למשפחתון פרטי משעה 07:30 עד 
12:30. לפרטים אורלי 03-9339041 

דרושה מטפלת לבבית ומקצועית 
מחודש  החל  מקסימה,  לתינוקת 
מרץ 2017. המשרה הינה ליומיים-
שלושה בשבוע בין השעות -8:00

14:30. לפרטים: 054-5757025

לקשיש  יום  מרכז  לטיפולית 
דרושים  גנים  בכפר  הנמצא 

מטפלים/ות למשרות חלקיות. 
לפרטים: 050-5533111

רישיון  לנכת צהל דרושה מלווה, 
נהיגה חובה 4 שעות ביום וערב, 
בוקר.  יום שישי  ימים בשבוע,   7
אישה לא מעשנת למשרה ארוכת 
אדם,  כוח  חברת  דרך  תווך, 

פרטים: 052-6093513 

עוזרות בית 
בשבוע  פעם  בית  עוזרת  דרושה 
 5 של  בדירה  הבוקר  בשעות 

חדרים ברחוב נקר 11 
לפרטים: 054-5707108

לסידור  בוגרת,  בחורה  דרושה 
וארגון הבית: שטיפת כלים, אבק, 
קיפול  ניירת  ארגון  קלה,  שטיפה 

כביסה. לפרטים: 050-2497863

אדמיניסטרציה
מזכיר/ה  דרוש/ה  הנדסה,  לשפיר 
כולל:  התפקיד  החברה.  למטה 
תאום פגישות וניהול לו"ז, עבודת 
משרה  שוטפת,  אדמיניסטרציה 
מלאה  08:00-17:00. זמינות מידית, 
ידע באקסל- חובה, אנגלית- חובה

לפרטים: 03-9169876

לסוכנות ביטוח משפחתית בכפר 
ביטוח. פקיד/ת  דרוש/ה   גנים, 

לפרטים: 052-7909907

קלדנים/ /ות  דרושים  לחברה 
שונות  חקירות  לתמלול  ות 
בשפה העברית. עבודה ממשרדי 
החברה שבפ"ת או בלוד. משרת 
לעבודה  נכונות  פרילאנסר/ית. 
שלוש  לפחות   - במשמרות 
משמרות בשבוע. קו"ח לכתובת: 

galr@etype.co.il

דרושים כללי
דרושה  סיעוד  חברת  לטיפולית 
למשרה  סוציאלי/ת  עובד/ת 
שעות  טובים  תנאים  מלאה, 
תחומית  רב  עבודה  גמישות. 

מגוונת. לפרטים: 050-5533111

לקשיש  יום  מרכז  לטיפולית 
דרושים  גנים  בכפר  הנמצא 
ליצירה,  חוגים  מעבירי 
והרצאות. מוסיקה   דרמה, 

טלפון: 050-5533111

דרושה מדריכת מוסיקה לקבוצת 
האוטיסטי  הרצף  על  בוגרים 

בפתח תקוה. בשעות הבוקר.
לפרטים: 054-5441757

באזור  מבוססת  ילדים  למרפאת 
וגני  קריית-אונו,  שמואל,  גבעת 
ילדים  רופא/ה  דרוש/ה  תקוה, 
והיקף  בשעות  עבודה  נוסף, 
גמישים ובשכר גבוה, ללא עמלה 

וללא דמי שכירות.
לפרטים: 03-6127577

דרושים  הגדול  בקניון  לגלידריה 
עובדים לעבודה במשמרות.
לפרטים: חיים  052-8183423

מלצרים  מחפשת  קקטוס 
לעבודה  איכותיים  חרוצים 
אירועים  וגני  באולמות 
והשרון. המרכז  באזור   יוקרתיים 

המינימום,  משכר  גבוה  השכר 
חזרה  והסעות  נסיעות  החזרי 
 לשכונות המגורים בשעת הסיום. 
אבישי,  050-8611233 לפרטים: 

052-6711233 דורון

חיפוש עבודה

בית  כעוזרת  עבודה  מחפשת 
רק  רצינית  ניסיון  עם  גיהוץ  גם 

בשעות הבוקר ללא שישי.
לפרטים: 054-7315497

ונקייה  נהדרת  מבשלת 
בבתים אוכל  לבשל  מעוניינת 
גמישים. ושעות  ימים   מגוון 

לפרטים: ציונה 054-4425202

מטפלות בייביסיטר
חמה  אחראית,  מנוסה,  מטפלת 
בתינוק  לטפל  מעוניינת  ומסורה 
לפי  יינתנו  המלצות  בביתה. 

דרישה. לפרטים: 052-6410163

מחפשת עבודה כמטפלת בילד\ה 
שנה   30 מעל  רב  ניסיון  בעלת 

כולל המלצות חמות. 
לפרטים 052-6407629/03-9219522

מטפלת בילדים מנוסה עם הרבה 
ניסיון והמלצות. 054-6094360

בייביסיטר משעות אחר הצהריים 
או הערב.לפרטים: 052-5868244

נדל"ן

חדרים   5 5 פנטהאוז  מיני  דירת 
רח'   . החדשה  המושבות  באם 
אליהו בן חור. קומה 17 מתוך 19  

לפרטים: גלי 050-7555921

מורים פרטיים

שיעורים פרטיים ברוסית, על ידי 
מורה מוסמכת לכל הרמות ולכל 
הגילאים. דיבור, קריאה, כתיבה, 
לילדים  עסקים,  לאנשי  תחביר. 

מגיל 5 ולמבוגרים.
לפרטים: 050-9070781

ניסיון  בעל  אלקטרוניקה  מהנדס 
רב מעביר שיעורים פרטיים בכל 
המקצועות )כולל אלקטרוניקה( 

אישי,  יחס  ע"י  א'-י'  לכתות 
סבלנות, ניסיון עם בעיות קשב 

וריכוז. לפרטים: 052-4008692

מלמדת  שני,  תואר  בעלת 
א'-ו'  כיתות  תלמידי 
בכל  למידה  אסטרטגיות 
התלמיד,  בבית  המקצועות, 

לאחר שעות בית הספר. 
לפרטים: 054-5332889

להוראת  מנוסה  מורה 
וחיזוק  לביסוס  המתמטיקה, 
ומתן  בעיות  אבחון  היסודות, 
המורה  בבית  לימוד  פתרונות. 

בלבד.
לפרטים: 050-7474711

למתמטיקה  פרטי  מורה 
מוכח  ניסיון  עם  ואנגלית 
מרוצים.  תלמידים  ועשרות 
הגילאים,  וכל  הרמות  בכל 
כולל הכנה לבגרות. מתאים גם 

לבעלי הפרעות קשב וריכוז. 
לפרטים: 054-9930358

מורה פרטית לאנגלית בהתאמה 
התלמיד/ה  לצרכי  מדויקת 
לתוצאות  עד  רבה  וסבלנות 
רצויות. 100 ₪. ניסיון רב שנים. 

לפרטים: שני 054-3305357

פרטי  ומורה  סטודנט 
למתמטיקה, עם 5 שנות ניסיון. 
בבית  מתקיימים  השיעורים 

התלמיד או המורה. 
לפרטים: דור 052-4684144

בהכנת  עוזרת  צעירה  בחורה 
לקראת  וחזרות  בית  שיעורי 
וחטיבה,  יסודי  לתלמידי  מבחן 
בבית התלמיד, מחיר שווה לכל 

כיס. הצלחה מובטחת!! 
לפרטים: 054-4459702 
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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

התחדשנו!

מחכים לכם!מחכים לכם!



עיתון כפר גנים  גיליון 84  פברואר 2017 48

אפילו הזברה יודעת

רשת הביטוח הזולה ביותר בצפון

עכשיו גם בכפר גנים

*5266 חייג
עכשיו!

הנסיון שלנו, הבטחון שלכם! 


