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קול השכונה

בהצלחה 
לאליפים שלנו!

מעמדו החברתי של הילד  
כששואלים את הילד "איך היה בבית הספר?" 

למעשה השאלה מתייחסת לתחום החברתי
הרב משה חיים הר-נוי | עמוד 10

עומדות מימין לשמאל: מאיה שחר, נוי חנגל, לירז וטורי, רומי ברננקה והדר אייז.
יושבים מימין לשמאל: איליי פדר, שי מחלב, אריאל יחזקיא, אור מחלב, עדן מילך ואיתי אבידור.| צילום: לירון פדר

קה 

שנה טובה ומתו

מופץ חינם ב- 11,000 עותקים

אחד עשר נציגים צעירים
 משכונות אם המושבות 
ונוה גן שוחחו על 
ההתחלה החדשה 
בכיתה א' 
שירן רובינשטיין ׀ עמוד 18

המגזין של שכונות אם המושבות,
נוה גן ונוה דקלים 



23 קול השכונה  גיליון 21 ספטמבר 2014  שנה טובה ומתוקהשנה טובה ומתוקהקול השכונה  גיליון 21 ספטמבר 2014  שנה טובה ומתוקהשנה טובה ומתוקה

קוראים יקרים,

חודש ספטמבר, שבו חל ראש השנה, מסמל אצלנו התחלות חדשות.

בתחילת החודש חזרו התלמידים לספסל הלימודים, 

ודור חדש של תלמידים התחיל את דרכו בבתי-הספר.

בעוד שניתן לראות סביב הערצה עוורת למפורסמים וחיי ריקנות,

אקווה שהתלמידים לא ילמדו רק קרוא וכתוב, 

אלא יחונכו לחיי משמעות;

שילמדו לכוון את עצמם למטרה טובה וגדולה,

ושיקבלו בבית-הספר את הכלים הנכונים לכך.

כל שנה מתחילה בסימני שאלה:

איך תהיה השנה הבאה? האם תהיה מפתיעה או מאושרת?

אנו אמנם שרים: "בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפרים 

נודדות...")אהוד מנור ז"ל(, אבל המציאות שבה אנו חיים שונה 

לחלוטין, והלוואי שהדברים היו כה פשוטים. 

הלוואי שיהיה שלום ו"האדם יהיה רחום עד ערב..." )אהוד מנור ז"ל(,

והלוואי ותמשך האחווה והדאגה זה לזה ונשיר את התקווה-

שתהיה לכם שנה שכולה בדבש

ושתתחילו בחיוך כל יום חדש,

שלא יחסר לכם דבר,

שכל יום יהיה לכם חג,

ושתהיו מאושרים עד הגג.

תמר בן משה

אני מזמינה אתכם לשלוח למערכת כתבות 
הן בתחום המקצועי והן מחוויותיכם האישיות

tamibm1988@walla .com  

תוכן עניינים דבר העורכת
תמר בן משה

כתבות

מדורים

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

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

ובכתב מאת המו"ל.

למשלוח כתבות, רעיונות ותגובות:
kolhashchuna@gmail.com

*בשיתוף עם עיתון כפר גנים

דבר אם המושבות

נוה גן עדן

מדור חינוך

חכמת הרב

קוסמטיקה רפואית 

עיגולים של שמחה

מסביב לעולם

חוק ומשפט

השף האלוף

תפזורת לראש השנה

לוח מודעות ודרושים

4
6
8

10
14
22
26
26
28
30
30

שווק ופרסום מודעות צביקה וויט - 052-8000111 
עיצוב גרפי - מריאנה אוסזלק  ואביגיל ספרלינג -

                         פרסום גלעד                  
הדפסה סולן הדפסות

הפצה ח.ב.ר הפצות   

מו"ל צדוק בן משה

עורכת תמר בן משה

חברי מערכת שירן רובינשטיין

                         אילת שדה   

                         ענבר בכר לוי                            

4
הרפיה ודמיון לשינה רגועה ב-6 צעדים

סיבל זוארץ

חזרה לבית הספר - פיתוח אחריות – חלק א' 
חווה טופר

מתחם הגנים  ביוני נתניהו  זמני הפך קבוע  
עו"ד ענבר בכר לוי  

בהצלחה לאליפים שלנו!
שירן רובינשטיין 

משכנתא הפוכה לבני 60+
פיני ארגוב

7

8

12

18

24

 דגים • ירקות • עופות • הודו • מבחר בשרים על האש • כבש טרי

* לשעבר חנות של צ'רלי בשר! 

משלוחים חינם! ברחבי העיר * בקניה מעל 300 ₪
הברון הירש 9, שוק פ"ת (חניה חינם מרחוב גוטמן)
0 5 2 - 6 9 4 0 5 0 7 •  0 3 - 9 3 0 4 1 7 3  ' ל ט

מבחר עשיר של בשרים
טריים יום יום

שניצל פרוס דק
ב- 3790 ₪ לקילו

  מבחר עשיר של 
בשרים על האש

בס"ד

9990רק
4490רק₪

2990רק₪
1890רק₪

9990רק₪
₪

3 ק"ג
בשר טחון טרי

1 ק"ג
חזה עוף טרי

1 ק"ג
עוף שלם טרי

21
.9.

14
ה-

עד 
קף 

תו
ב

סטייק
אנטריקוט

5990
רק

לק"ג

2 ק"ג
עוף טחון מוכן

4990
רק

ולכל בית ישראללכל לקוחותינושנה טובה ומבורכת

ולכל בית ישראללכל לקוחותינושנה טובה ומבורכת

צלי כתף
קפוא

4 ק"ג
כרעיים טרי

עמ'

עמ'
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אם המושבות בתנופת התחדשות 
עובדים בשבילכם / פעילויות חודש אוגוסט / מה התחדש

דבר אם המושבות

סיור ראש העיר באם המושבות הוותיקה 
ב- 22.08.2014 התקיים סיור מקיף בשכונה עם ראש העיר מר איציק 
ברוורמן בנושא תשתיות, ניקיון ובינוי. ראש העיר פרס בפנינו את 
העפרון  מצומת  החול  רצועת  פיתוח  הכולל  השכונה  בשדרוג  חזונו 
לרחוב רחובות, שדרוג גני השעשועים, העמקת נושא הנקיון בשכונה, 
הקמת מקומות חניה נוספים ברחוב זכרון )במקום המפרצים החוליים 
הקיימים(, בניית מתנ"ס לשכונה ועוד. בנוסף, במסגרת תוכנית "עיר 
ירוקה" פיתוח ושדרוג הגינון בשכונה. ובמסגרת תוכנית "עיר ללא 

אלימות" פריסת מצלמות במקומות שונים בשכונה.
ניכר  בנושאים,  ומתמצא  מעודכן  מעורב,  עיר  בראש  פגשנו  אנחנו 
כי נושבת רוח חדשה בעירייה ורצון לטפל בכל הנושאים הדורשים 

טיפול.  
אנחנו רוצים להודות לראש העיר מר איציק ברוורמן על הסיור הלא 
פשוט הזה שנערך ביום חם מאוד, ולמרות זאת לא קוצר אלא הושלם 

עד תום.
אם  שלי  "הבית  הקבוצה:  בדף  בקרוב  יתפרסם  הסיור  פרוטוקול 

המושבות הוותיקה".
כמו כן השתתפו בסיור ראש מנהל שפע צביקה בלומשטיק, כל ראשי 
יצחקי,  ישי  חדד,  ליאור  רוט,  עוזי  הפעילים:  וועד   חברי  האגפים, 

ארתור פרנק וקטי דהרי ואנוכי לירון פדר.
תודה מיוחדת לחבר המועצה והנהלת העיר צדוק בן משה אשר אחראי 
מטעם ראש העיר על הנושא של וועדי השכונות על התמיכה והדחיפה 

וברכות על מינוי לראש אגף תברואה ומיחזור.

צ'ט אינטרנט, ראשון מסוגו בעיר, עם סגן ראש העיר 
וראש מנהל החינוך מר איציק ישראל:

בתאריך 28/08/14 הובלנו לראשונה צ'ט פייסבוק בדף הקבוצה: "הבית 
איציק  מר  התארח   הראשון  במפגש  הוותיקה".  המושבות  אם  שלי 
ישראל. בצ'ט עלו עשרות שאלות למר ישראל, רגע לפני תחילת שנת 

הלימודים והגנים.
הצ'ט זכה להענות חסרת תקדים והתארך מעל למתוכנן עקב ריבוי 

השאלות והרצון של מר ישראל לתת כמה שיותר תשובות.
אנו מודים למר ישראל על שחלק מזמנו בתקופה לחוצה זו. כמו כן, 

ברצוננו להודות לגב' סיוון בן שאיפשרה את קיום המפגש.
בין  קשר  של  ודינמית  חדשה  במסורת  התחלנו  שבזאת  בטוח  אני 

התושב מול לבין העירייה.
על הפרק נושאים נוספים ואנו נעדכן אתכם דרך עיתון זה וגם בדף 

הקבוצה שלנו בפייסבוק כנסו והרשמו.
 

פרוייקט "עיר ללא אלימות" בשכונת אם המושבות הוותיקה
בשני לספטמבר התקיימה פגישה בין פעילי השכונה עם שלמי ערה 
- מנהל תוכנית עיר ללא אלימות בעיריית פתח תקווה, יאיר בן זקן 
- מפקד שיטור עירוני, מוטי לוי - מנהל מוקד עירוני ופז פרנקו - 

קב"ט העירייה. קבלנו הסבר על תוכנית עיר ללא אלימות ועל פעילות 
המוקד העירוני וסיירת שיטור עירוני. הצגנו את הבעיות של השכונה 
והעברנו רשימת מקומות בהם יש התקהלויות של בני נוער ופגיעה 
באיכות החיים עקב זאת. בין המקומות בהם בקשנו להתקין מצלמות 

הם: גינת הנופלים, גינת בת שלמה, גינת יסוד המעלה ועוד.

לאור תלונות חוזרות ונשנות של תושבי השכונה בגין: ונדליזם ורעש 
בשכונה  היחידה  פעילות  את  מיקד  זקן  בן  ,יאיר  הציבוריים  בגנים 
ובשלושה השבועות האחרונים נרשמו - למעלה מ- 100 דוחות בגין 
והוריהם  נוער לתחנה  וניקיון, נעצרו\עוכבו כ-30 בני  ונדליזם  רעש 
זומנו )גם באמצע הלילה(. בוצעו למעלה מ-150 סיורים שונים בשכונה 

בפרק זמן זה. נרשמו כ-50 דוחות תנועה בגין חנייה שלא כחוק.

סיירת הורים 
במסגרת פרוייקט עיר ללא אלימות, בימים אלה מגייסת סיירת הורים 
מתנדבים לסיורי לילה בסופי השבוע ברחבי העיר, בגנים ובמקומות 
למען  להתנדב  שמעוניינים  השכונה  תושבי  הנוער.  בני  של  הבילוי 
זו, מוזמנים לפנות בטלפון שמספרו 050-5777242 עופר  מטרה נעלה 
חדאד. בימים הקרובים יתקיים מפגש עם רכז הסיירת במסגרת עיר 
ללא אלימות. תושבים יקרים סיור אחד בחודש לשלוש שעות זה מה 
שנדרש בכדי לשנות מציאות ולהעניק אלטרנטיבה לבני נוער שאיבדו 
את הדרך אפשר למנוע שתיית אלכוהול אלימות ועוד. אתם מוזמנים 

להצטרף ולראות מקרוב כיצד זה נעשה.

ה"בית החברתי"
אני נתקל בשאלות רבות בפורום השכונה "איפה ניתן לתרום עבור 
"הבית  שנקרא  תקווה  בפתח  מקום  לכם  להכיר  ברצוני  נזקקים". 
למעוטי  חיים  מצילות  תרופות  לספק  מנת  על  שהוקם  החברתי",  
יכולת ממכירה של מוצרים משומשים. הוא ממוקם ברחוב השושנים 
להגיע  ניתן   03-9230102 טלפון   16:00-19:00 א'-ה'  יום  כל  ופתוח   11

ולמסור את המוצרים לתרומה.

 
לימודים  שנת  השכונה  ילדי  לכל  לאחל  ברצוני  ולסיום 

פוריה ובהצלחה !

הצטרפו עוד היום 
לקבוצת הפורום ב-           

'הבית שלי אם המושבות הוותיקה'
או סרקו את הברקוד - 

לכל בעיה בשכונה ניתן לפנות לפדר לירון 
בנייד: 054-9192111 

gimmickw@gmail.com או במייל: 

לירון פדר

סיור ראש העיר | צילום: ארתור פרנק

"הבית החברתי" | צילום: גיל בדובר

תיווך המושבה
מובילים

את שוק הנדל“ן
באם המושבות ונוה גן
מיום הקמת השכונה

 
4 חד‘ + נוף מדהים
בשכונה הוותיקה   

   

 ₪ 1,490,000

5 חד‘ באיסר הראל
מושקעת + 2 חניות
 ₪ 1,780,000

5 חד‘ במבצע חורב
גדולה, פונה לפארק
 ₪ 1,690,000

5 חד‘ במשה סנה
+ מחסן + 2 חניות
 ₪ 1,850,000

5.5 חד‘ ברפאל איתן
מושקעת + מחסן צמוד

 ₪ 1,890,000

5.5 חד‘, דירת גן מטריפה
בשכונה הוותיקה
 ₪ 1,990,000

שנה טובה
שנה טובהומבורכת
ומבורכת

דודי

דני

אלי בלהה

www.m-hamoshavot.co.il חפשו אותנו ב-     תיווך המושבה ׀
במרכז המסחרי                קומה א‘, רח‘ ראשל“צ 1, פ“ת 03-9230880 
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רועי פן, דובר ועד נוה גןנוה גן - עדן

רועי פן - חבר ועד נוה גן ודובר ועד השכונה, 
neve.gan.pt@gmail.com

www.neveganpt.co.il - אתר נוה גן
 neveganpt

– ראש העיר עו"ד  • ראש העיר וסגנו במפגש עם תושבי השכונה 
מכ- נציגים  עם  למפגש  וחצי  כחודש  לפני  הגיע  ברוורמן  איציק 

45 בניינים שונים בשכונה. המפגש נמשך למעלה משלוש שעות, 
והשתתפו בו גם איציק ישראל )ראש מינהל החינוך וסגן ראש העיר( 
ועובדי עירייה. בשם תושבי נוה גן, כותב שורות אלה הודה לראש 
העיר וצוותו על הדברים הטובים אשר קורים בשכונה ובעיר כולה 
מאז כניסתם לתפקיד. לאחר מכן, שיתף ראש העיר את הנוכחים 
התייחס  סגנו  עם  ויחד  מתמודד,  הוא  עימם  השונים  באתגרים 
לנושאים שונים מתוך רשימה של כ-30 שאילתות שהוכנה מבעוד 
ועד  גן(.  נוה  באתר   – )הרחבה  לפגישה  המוזמנים  ידי  על  מועד 
השכונה מודה לראש העיר וסגנו על זמנם היקר, על תשובותיהם 
המקצועיות והכנות, ועל העשייה הרבה שלהם )ראו גם בהמשך(, 
גן! נוה  כלל תושבי  לרווחת  פורה  ומקווה להמשך שיתוף פעולה 

בישיבת    - פיתוח השכונה  למען  אושרו   & מיליון  מ-10  • למעלה 
התקציבים  אושרו  וחצי  כחודש  לפני  שהתקיימה  העיר  מועצת 

הבאים עבור פיתוח נוה גן: 
מיליון & לניקוי המגרש המיועד להקמת בית הספר ע"ש  עוזי 

חיטמן + תכנון מתקדם של מבנה הקבע. 
7.846 מיליון & לבניית אולם ספורט מול הספורטן - על חשבון 
הפיס והטוטו. האולם כמובן מיועד לשרת את התלמידים שילמדו 

בסמוך.
חצי מיליון & לכל אחד משלושת מתחמי גני הילדים החדשים 

)מבצע דקל, גרינשפן, ברוריה(, לצורך השלמת העבודות. 

עשו  תושבות  ומספר  השכונה  ועד   – "המשכיל"  צהרון  מחירי   •
מאמצים רבים להביא להקלת הנטל הכספי על התושבים המעוניינים 
כ-50  של  מפגש  מארגון   - "המשכיל"  צהרון  בשירותי  להשתמש 
תושבים, דרך קידום עצומה שנפתחה בנושא ושעליה חתמו למעלה 
מ-300 הורים, ועד שיחות עם בעלי הצהרון, ראש העיר, סגנו )שהינו 
ראש מינהל החינוך( וגורמים נוספים בעלי השפעה. לצערנו, בשל 
יכולה  העירייה  העירייה, ממנו  מול  חוזה חתום  העובדה שלחברה 
כבר  הצהרון  את  לחייב  היה  ניתן  לא   – כשנה  בעוד  רק  לצאת 
השנה להפחית במחיר, לתת "הנחות אחים" או לשפר את התמורה 
וסגן  החינוך  מינהל  ראש   - הדברים  בעקבות  אבל,  המחיר.  בעד 
הבאה  הלימודים  בשנת  כי  הודיע  כבר  ישראל  איציק  העיר  ראש 
מחיר כל הצהרוניות בעיר יהיה אחיד. הדבר ימנע את אי השיוויון 
שעליו התרעמו תושבי השכונה, ועשוי אף להביא להוזלת המחיר!

• סיור עם מחלקת הפיקוח - ועד נוה גן קיים בחודש שעבר סיור 
מטרת  האיזור.  ומפקח  מערב  פיקוח  מחלקת  מנהל  עם  בשכונה 
בנויים  הלא  הפרטיים  המגרשים  מצב  את  לסקור  היתה  הסיור 
נדונו  כן,  כמו  ויגודרו.  ינוקו  שהם  לכך  ולהביא  השכונה,  ברחבי 

פיראטיות  ומודעות  חוקית  לא  חניה  כמו  נושאים  הסיור  במהלך 
התלויות על עמודי תאורה ושילוט. סיכום הסיור – באתר השכונה.

• קצרים – בהמשך לשיתוף הפעולה בין ועד נוה גן והספורטן, 11 
זוגיים למופע של  זכו בחודש שעבר בכרטיסים  מתושבי השכונה 
הגיטריסט אבי סינגולדה שהתקיים במועדון. הנ"ל בהמשך לזכייתם 
של  סטנדאפ  למופע  זוגיים  בכרטיסים  אחרים  תושבים  שני  של 
שלומי קוריאט שהתקיים חודש קודם לכן באותו מקום. ההגרלות 
למטה(. )ראו  השכונה  ועד  של  הפייסבוק  בקבוצת  התקיימו 

< לאחר פניות לעירייה מצד ועד השכונה ותושבים – הקבלן הבונה 
ריצוף  להעמיד  הפסיק   15 דקל  מבצע  וליד   20 דקל  מבצע  מול 
ופלטות גבס על הכביש )מחוץ לשטח המגודר(, דבר שהיווה סיכון 

לרכבים והולכי רגל עקב הקטנת שדה הראייה. 
< ועד נוה גן הסב את תשומת לב מינהל החינוך לכך ששני גני ילדים 
הודות  ו"העמקים".  "עמקים"  להיקרא  מתוכננים  בשכונה  חדשים 
ישראל,  איציק  העיר  ראש  סגן  עוזרת  בן,  סיון  הגב'  של  לטיפולה 

הוחלף שמו של גן הילדים הראשון לשם אחר, כדי למנוע בלבול.
< ועד השכונה השתתף בחודש שעבר במפגש של ועדי השכונות 
מחלקת  מטעם  הממונה  ועם  העירוני  השיטור  מפקד  עם  בעיר 
הביטחון בעירייה, בתקווה ששיתוף הפעולה יביא להגברת תחושת 
הביטחון בשכונה, תוספת מצלמות, הפחתת מטרדי רעש מהגינות 

הציבוריות והקטנת כמות מעשי הוונדליזם והגניבות.
< בקשת ועד השכונה לקרוא לביה"ס הממלכתי החדש ע"ש אריק 
אינשטיין הובאה לדיון בישיבת מועצת העיר ע"י ראש מינהל החינוך 
וסגן ראש העיר איציק ישראל. הוועד מודה לו על המשך ההקשבה 

לרחשי הלב בשכונה ועל הפעילות ליישם אותם הלכה למעשה. 
< ועד נוה גן ממשיך להגיע עד אליכם על מנת לספק מידע, לענות 
על שאלות ולשמוע מקרוב על הדברים שמפריעים לכם בשכונה. 
לאחרונה ביקר הוועד באסיפות דיירים בפרויקט M Tower ובבניין 

 .Five Premium מספר 4 של פרויקט

בא לשכונה ראש עיר חדש

רוצים לשמוע עדכונים על הנעשה בשכונה? 
מעוניינים לשאול את ועד נוה גן שאלות או לתאר 

פנים-אל-פנים את הדברים שמפריעים לכם בשכונה? 
 neve.gan.pt@gmail.com -שלחו מייל ל

והוועד ישמח להגיע גם לסלון שלכם 
)עדיפות לקבוצות של 10 תושבים ומעלה(.

ראש העיר וסגנו הגיעו למפגש עם תושבי נוה גן, למעלה מ-10 מיליון &
אושרו למען פיתוח השכונה, ויש עוד המון חדשות...

•

•

•

שירות נייד 
בפתח תקווה ובסביבה

בדיקה 
והצעת מחיר

ללא עלות שירות מזגנים לרכב

צדוק בן משה

050-5332540

תיקון מזגנים לרכבים מכל הסוגים

מהשרירים,  המתח  את  ומורידה  מיידי  באופן  משפיעה  ההרפיה 
מאפשרת להירדם ביתר קלות ובאופן עצמאי )לאחר תרגול חוזר(.

 סיבל זוארץ

הרפיה ודמיון לשינה רגועה ב-6 צעדים 

על  להקל  כדי  התחילה,  החדשה  הלימודים  שנת 
ההסתגלות ולשפר את איכות השינה מומלץ מאוד 
)מומלץ  יומי  בסיס  על  השינה  לפני  הרפיה  לשלב 

בכל גיל(. 

ההרפיה משפיעה באופן מיידי ומורידה את המתח 
ובאופן  קלות  ביתר  להירדם  מאפשרת  מהשרירים, 

עצמאי )לאחר תרגול חוזר(.

לישון  מתרגל  קבוע  באופן  הרפיה  שמתרגל  מי 
שינה עמוקה ואיכותית יותר וכך להתעורר בבוקר 
יותר בקלות.  עם הזמן התרגיל יכול להפוך להרגל 
והילד ילמד להרפות את גופו ולהירדם בעצמו ללא 
קושי. כדאי שתהיה אווירה נעימה ורגועה בחדר עם 

מינימום תאורה ויצירת מרחב של שקט. 

 סיבל זוארץ - מפתחת שיטת "פרחי יוגה" 
 יוגה לילדים ומשפחות – חוגים וסדנאות

   www.yogali.co.il | חפשו אותי ב-         'פרחי יוגה'

הנחיות בסיס ל"תרגיל הפלא" 
 לשינה טובה ועמוקה יותר

1. הרפו את הגוף – למדו את הילדים לשכב לנוח ללא תנועה.

2. הקשיבו יחד לקולות ולשקט.

3. עברו לפי הסדר על כל חלקי הגוף מכפות הרגליים 
ועד הראש.  כך הילד שותף לתהליך הרגיעה וההירדמות.  
הנחו את הילד להרפות ולהירגע על ידי  חזרה על המילה 
רגוע. כפות הרגליים רגועות, השוקיים רגועות, הברכיים 

רגועות...  גם המוח רוצה לנוח, הראש רגוע.

4. ננשום נשימה עמוקה ושקטה, העיניים נעצמות וכל 
הגוף שקט ורגוע.

5. הזכירו להם שהשינה מרגיעה ועוזרת לגדול ולהתחזק, 
לנוח ולהתכונן להרפתקאות חדשות שמחכות להם מחר 

ואם ירדמו מהר – הבוקר חיש יגיע ואיתו יום חדש מרגש 
ומפתיע! 

6. דמיינו בעיניים עצומות )כי בעיניים פקוחות יותר 
קשה( מקום מרגיע כמו חוף ים, יער וכו'.
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מדור חינוך

כמו כן השלב השני של בניית "השש שנתי גולדה", בניית מבנה חטיבת 
הבניים ומגרש ספורט מקורה נוסף, תחל במהלך חודש ספטמבר נקווה  

שבניית שלב זה  יסתיים לקראת שנת הלימודים הבאה.

זו  הזמני  במבנה  ללמוד  ימשיכו   "גולדה"  חטיבת  אז תלמידי  עד 
השנה הרביעית.

במהלך החופשה אף החלה בניית אגף נוסף בבית הסזפר "נעמי שמר".

במהלך הקיץ התחלפו מנהלות בבתי הספר הבאים. כמנהלת ה"שש 
שנתי "והתיכון "גולדה" מונתה ירדנה כהן, כמנהלת חטיבת "גולדה"  
מונתה רבקה לזר, וכמנהלת "נעמי שמר" מונתה רויטל שוהם בהצלחה 

לכולכן.

אני מאחל לכל התלמידים, ההורים, המנהלים והמורים שנת לימודים 
פוריה ומוצלחת שנת שלום וביטחון.

אשר   בנפש,  אבידות  מעט  לא  ולצערנו  בעזה,  לחימה  כחודשיים 
גרמה לתושבי המדינה לצאת משגרת החיים הרגילה, אך הגיע ראשון 

לספטמבר ואנו סוף סוף חוזרים ללימודים ולעשייה.

במהלך ימי החופשה בוצעו עבודות הבנייה במרץ רב כדי להספיק 
ולסיימם לקראת פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך בשכונה.

לא מעט תלמידים החלו את שנת הלימודים במבנים חדשים.

ילדי הגנים החלו את לימודיהם במספר מתחמים חדשים של גנים 
שנבנו.

תלמידי בית הספר היסודי "פאול קור" החלו השנה ללמוד במבנה 
 24 כל  בניית  להסתיים  אמורה  הקרובה  השנה  ובמהלך  החדש. 

הכיתות.
נפתחה  הלימודים  ושנת  הושלמו  העם"  "אחד  בחטיבת  העבודות 

כשורה.

כ-10  לפני  החלה  הראשון  השלב  בניית  גולדה"  שנתי  ב"שש 
חודשים.  הושלם מבנה כיתות הלימוד ומגרש הספורט המקורה של 
התיכון לפתיחת שנת הלימודים. בימים אלו שוקדים על סיום מבנה 

המעבדות של השש שנתי.

אילן מחלב, יו"ר פורום הנהגות ההורים של בתי-הספר 
בצפון פ"ת.  054-6098943

פתיחת שנת הלימודים וחזרה לשגרה
 אילן מחלב

בהנהלת
B.Sc עופר ניסנבוים
אופטומטריסט מוסמך
ברשיון משרד הבריאות

בדיקות ראיה
לילדי כיתות א' ב'

ללא תשלום! 

מבצע חזרה לבית ספר!

במרכז מסחרי אם המושבות
מתחם חצי חינם

פ"ת רח' ראשון לציון 1, (כניסה א', ליד קפה ארומה)

2 זוגות
כולל עדשות עד 6 +

₪ 500

משקפי
ילדים

6 זוגות, לחצי שנה
₪ 299

מחיר מחירון 749 ₪

עדשות מגע
חודשיות

מגוון אפשרויות בחירה
מתוך קולקציה בחנות

50% הנחה
הטבות ללקוחות "מאוחדת שיא"

משקפיים לילדים ונוער עד גיל 18 בשווי 700 ₪
בהשתתפות עצמית של 70 ₪ בלבד!

הטבות ללקוחות "מאוחדת שיא"

מבצע! מבצע! מבצע!

משקפי
שמש

שנה טובה ומתוקה
לכל לקוחותינו

ולכל תושבי השכונה

הגיעו משקפי 
ספורט מעוצבים

לילדים, נוער ומבוגרים

במחירים
מיוחדים!

חדש!

חדשות חודש ספטמבר

אנחנו כהורים מחויבים להבהיר לילד שבין אם יקבל על עצמו 
אחריות או לא אהבתנו אליו כהורים אינה משתנה.

אהבת ההורים אינה מותנית בדבר.
מחויבותנו כהורים לשמש דוגמה לילד בנושא לקיחת האחריות:

לקיחת אחריות בהגעה בזמן לאירועים, לישיבות.
לקיחת אחריות על קיום הבטחות שהבטחנו.

לקיחת אחריות על ביצוע מטלות על פי לוח זמנים שנקבע ללא 
דחיות.

 

ברוב המקרים הילדים, גם אם לא יודו בכך, מחכים כבר לחזור  
לבית הספר.

להם...  וחסרה  להפסקות  מתגעגעים  לחברים,  מתגעגעים 
המסגרת!!

יחזור  שוב  החזרה.  לקראת  חששות  לרוב  קיימים  זאת  למרות 
המורים,  עם  המפגשים  השעורים,  לקראת  המתח  שוב  העומס, 
מהמפגש  חשש  קיים  לעיתים  מוכר,  ובלתי  חדש  אולי  שחלקם 
המחודש עם ילדי הכתה. חשש המבוסס על ניסיון השנה הקודמת 
וחשש ששוב יחזרו השאלות מהבית: ארגנת? הכנת? קום! לך לישון.
וחיזוקים  עידוד  לשיחות  נוצלה  שהחופשה  כך  על  בהסתמך 

בתחומים הקשים יותר על הילד.
ננסה הפעם לראות כוון נוסף לקראת השנה החדשה.
ניקח את החזרה לבית הספר תחת הכותרת אחריות.

 
מהי אחריות?

מתוקף  אדם  על  המוטלות  החובות  כלל   - מילונית  בהגדרה 
תפקידו או סמכותו, או מתוקף התחייבות שנטל על עצמו;

במעשה – אחריות הינה סממן של בגרות. אחריות הינה לקיחת 
חלק במטלות המשפחה.

של מי האחריות?
בכל  ילדינו  כלפי  100% אחריות  ב-  אוחזים  אנו  ההורים.  שלנו 

תחומי חייהם.
אחריותנו הראשונית להשכיל ולהעביר להם אחריות.

עצמאי  ילד  ולבנות  לעודד  לתמוך,  לכוון,  כהורים,  באחריותנו 
ואחראי.

חוה טופר – מאמנת אישית לנוער, ילדים והורים                
054 7946254

https://sites.google.com/site/havacoaching

פיתוח אחריות / חלק א'
חזרה לבית הספר - בתקווה שתהיה שנה שקטה ורגועה לכולנו.

ושתהיה לכולם שנה קלה ונעימה!

  ובינתיים כמה שעות של כייף לסיום החופשה
כוס שוקו ,קרואסון ופטפוט קל על "מה שצפוי": מה עומד להשתנות?  •

מה ישאר כפי שהוא? למה הוא מתגעגע/ או לא?  •
תנו לו מספר דקות לחשוף את המחשבות ואולי תגלו דברים שלא   •

ידעתם.
אולי אי הכנת שעורי הבית בשנה שעברה נבעה מחוסר הבנה של   •

מורה כלשהי.
אולי השעות המרובות במחשב נבעו מכך שחברים לא מזמנים אותו   •

אחר הצהריים לפעילות כזו או אחרת.
הביטחון  לתחושת  עוזרים  עצמיים  וכישורים  יכולות  שחיזוק  זכרו   •

העצמאית וליכולת להתמודד עם הקשיים שיבואו.            
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שוב נפתחת שנת לימודים. ולנו ההורים מתחיל החופש הגדול  
ואנו  מברכים על כך. במשך חודשיים כיהנו במספר תפקידים: 
התעסוקה  לשכת  נוחים,  בתנאים  ילדינו  בילויי  למימון  בנק 
)אמא משעמם לי...(, נהגי הסעות לכל מיני מקומות ועוד ועוד.
שנותיי   במשך  תובנה חשובה שרכשתי  לחלוק אתכם  ברצוני 

הרבות במערכת החינוך.
על  למאבק  הולך  הוא  למעשה,  הספר  לבית  הולך  כשהילד 

מעמדו החברתי. 
בבית  היה  "איך  שואלים:  ואנו  הספר  מבית  שב  הילד  כאשר 
במשך  החברתי  לתחום  מתייחסת  השאלה  למעשה  הספר?" 
היום. ילד שהצליח מאוד בלימודים אך נדחה בהפסקה במשחק 
הכדורגל ירגיש כי חרב עליו עולמו, בעוד שילדה שלא הבריקה 
העילית  בקבוצת  להיות  זכתה  אך  בלימודים,  היום  במשך 
החברתית של הכיתה, תענה בשמחה כי יום הלימודים היה נפלא.
הילד  שמביא  למבחנים  רק  לא  רגישים  להיות  ההורים  עלינו 
הביתה אלא בעיקר לרשמי הנפש שאיתם הוא חוזר מבית הספר.
אל תחכו שהוא יספר לכם, תיזמו מדי פעם שיחה הנוגעת הן 
בצורה עקיפה והן בצורה ישירה למצב החברתי בכיתה ולמעמדו 

של הילד שלכם. לעולם אל תניחו שהכל בסדר, היו ערניים.
במידה וגיליתם שהילד שלכם איננו מקובל בחברה אל תאמרו 
"כשהוא יגדל הכל יהיה בסדר", צריך לטפל בדחייה החברתית 
ועם  החינוכי  הצוות  עם  קשר  צרו  הראשונים.  בשלבים  עוד 

גורמים מקצועיים וטפלו בבעייה בתחילתה.

בל נשכח, בורא עולם הפקיד פקדון בידינו והם הילדים שלנו,  
בנוסף  הוא בדרך כלל לשמור,  בעוד שתפקיד שומר הפקדון 

תפקידנו  כהורים לפתח ולהעצים את הפקדון היקר. 
השנה  לקראת  שורות...(  שש  )בעל  חמשיר  כתבתי  ולסיום 

החדשה )אפשר לגזור ולשים בילקוט(.

הרב משה חיים הר-נויחכמת הרב

מעמדו החברתי של הילד

הרב משה חיים הר-נוי 
רב קהילת "מבראשית" ב"אם המושבות החדשה"  

harnoy0@walla.com / 054-5965770

כששואלים את הילד "איך היה בבית הספר?" 
למעשה השאלה מתייחסת לתחום החברתי

בית ספר
ללחימה משולבת 

ימים א‘, ד‘
ילדים, נוער ובוגרים

MMA • קראטה • אגרוף תאילנדי • הגנה עצמית •

על קצה המזלג: 

אגרופים, בעיטות, הטלות, בריחים,

חניקות, הגנה עצמית, כושר

מאמנים: ֵעלי ועמית בן נחום

סניף אם המושבות

חפשו אותנו ב-
סניף אם המושבות, פ“ת: רח‘ פיינשטיין 1    

סניף כפר גנים, פתח תקווה: רחוב כץ 35             
03-9347877 לפרטים נוספים: 

 

אומנויות לחימה

מאמנים: אלון ורון כהן

על קצה המזלג: 
הטלות, בריחים,

חניקות, הגנה עצמית, כושר

ימים ב‘, ה‘
ילדים, נוער ובוגרים

בית ספר
לג‘וג‘יטסו ברזילאי

בית ספר לג‘ודו
מאמן: אלון ברגר
ימים ג‘, ו‘
ילדים

על קצה המזלג: 

הספורט האולימפי של ישראל מתרכז

בהטלות ועבודת קרקע ומהווה בסיס מצוין

לפיתוח כוח ולחימה לילדים

מועדון קאיזן מאחל 
לכל ילדי השכונה
 שנת לימודים

 פורייה ומוצלחת!
מחירים
 מוזלים 

לרגל הפתיחה

לבקר אותנו בואו 
במשכנינו החדש!

לבקר אותנו בואו 
במשכנינו החדש!

אימונים פונקציונליים

שכובשלהיט הכושר
את

העולם!

שכובשלהיט הכושר
את

העולם!

שכובשלהיט הכושר
את

העולם!

שכובשלהיט הכושר
את

העולם!

ושוב נפתחת שנת לימודים,

ומה אאחל לכם ילדינו היקרים?

שתהנו בבית הספר בהפסקות ובשיעורים,

ותהיו נחת רוח להורים הנהדרים.

שתהיו בריאים במשך השנה,

ותזכו לכל איחול וברכה.

באהבה,
הרב משה חיים הר-נוי

רב קהילתי, אם המושבות 
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זמני הפך קבוע
 עו"ד ענבר בכר לוי

מתחם הגנים ביוני נתניהו

העולם זקוק לאגדההעולם זקוק לאגדה
אימפלה, מכונית היוקרה העל זמנית של שברולט 

מציעה חוויית נהיגה שכל העולם חיכה לה

  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק”מ*

זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מרבידרגה 8.114בינעירוני12.4עירוני

*נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן׃ FMVSS.** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב  מנועי בפרסומת), התשס”ט 2009

*עד 30.9.14.

chevrolet.co.il

עכשיו במחיר מיוחד לזמן מוגבל

מ-  199,900   ₪
במקום   219,900    ₪ 

בכל 7 שניות נמכרת בעולם שברולט שגיא מוטורס, משה דיין 18 פ"ת, 03-9284444

בני  ילדים   ,2014 שנת  תקווה,  פתח  המושבות,  אם 
שלוש ומעלה, בגני עירייה – טרום טרום, וטרום חובה, 
קטנות,  בכיתות  זמניים,  במבנים  ימיהם  את  מעבירים 
הצורך  עם  שנים,  לפני  שהוקם  קראוונים,  במתחם 
העולה בגנים בשכונת אם המושבות החדשה. מאז הפך 
למתחם של קבע, המכיל בצפיפות המוני ילדים קטנים, 
עם חצרות של פעם, רק עם חול, כאשר למתחם מרחב 
כל  את  להכיל  יכול  אינו  חירום  שבשעת  אחד,  מוגן 

יושבי הגנים. 
מעץ,  עשויה  שומר  בעמדת  ממוקם  במתחם  השומר 
  - קיץ  לוהטים של  בימים  קירור  מזגן המאפשר  וללא 

נעים להכיר, זהו מתחם הגנים ברחוב יוני נתניהו.
לפני מספר ימים פנה אב לילדים במתחם בשם אסף 
ראש  של  הפייסבוק  דף  פני  על  נרגשת,  בפניה  דגן, 
כאן,  גם  שכתב  הדברים  את  להביא  לי  וחשוב  העיר, 
בתקווה לשינוי חיובי בהקדם במתחם כולו, וביחס אל 

המאבטחים בו.

אחים כה
ן ואלי כהן שמעו

רחוב הלפיד 5, קרית מטלון, פתח תקווה
טל'. E-mail: achimco@barak.net.il03-9231761 | פקס. 03-9232974

בהנהלת

אלי כהן
052-2536322

מוסך הסדר של 
חברות ביטוח

פחחות    צבע בתנור    אגזוזים     רדיאטורים

"שלום לראש העיר, בשכונת אם המושבות החדשה 
ישנם מספר מתחמי גני ילדים. באחד מהם, במתחם 
יוני נתניהו, נמצא שומר אדיב בשם אביב. כל מי 
טוב,  בוקר  חיוך,  ממנו  מקבל  במתחם,  שמבקר 
ילדים  עם  שנים  מספר  לאחר  שקט.  יום  ושיהיה 
המצויינת  עבודתו  את  להכיר  למדתי  במתחם, 
החל  ילדינו,  עבור  הגנה  קו  שמהווה  אביב,  של 
הגן,  מדלת  יצאו  שאיכשהו  ילדים  של  מעצירה 
ועוד רגע נעלמים, ועד לעצירת אורחים לא רצויים 
מעט  עוד  וחם.  קיץ  עכשיו  באזור.  שמסתובבים 
חורף וקר, ואביב )לא העונה, אלא האיש(, יושב לו 
בבוטקה פתוח מעץ, ללא מזגן בקיץ וללא חימום 
בחורף. כיצד אפשר לארגן לאיש היקר הזה בוטקה 
גנים אחרים,  יותר סגור, כפי שיש במתחמי  קצת 

עם מזגן שידאג לאיש, שדואג לילדינו." 

ענבר בכר לוי ואסף דגן, 

הורים לילדים במתחם
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כתבת תדמית קוסמטיקה רפואית 

מי זאת נעמי עזר?
בס"ד

קופלמן אברהם 10, (נווה עוז) פתח תקווה ׀ 052-3929793
e1960noemi@walla.com ׀ www.neomiezer.co.il

בס"ד

חפשו אותנו ב-

 

 טובה
שנה

ג שמח
וח

קוחותיי
לכל ל

בית ישראל
ולכל 

המבצע בתוקף עד ה- 30.9.14

HAVA ZINGBOIM
cosmeceuticals

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

הרזומה המקצועי שלי
אני קוסמטיקאית פרא-רפואית מבכירות 

הקוסמטיקאיות הרפואיות בישראל בזכות הידע 
המקצועי והניסיון הרב שרכשתי; בעלת תואר - 

cidesco ממכללת "איב סנטר", התואר הבינלאומי 
הגבוה ביותר בתחום הקוסמטיקה, בעלת תואר 
P.M.E מהאקדמיה של חוה זינגבוים, וכן בעלת 
תואר D.M.D – מאבחנת רב מערכתית, מבית-

החולים איכילוב בשיתוף חוה זינגבוים.

הטיפ שלי לטיפוח העור
אנו כבר בשלהי הקיץ, אך עדיין חם 

ודביק. מומלץ לשטוף את הפנים במים 
מספר פעמים ביום, וכן להשתמש בחסם 
שמש מהדור החדש המכיל לחות, נוגדי 
חמצון, הגנה מהשמש ומייק אפ- הכל 

בתכשיר אחד.

סיפור מרגש מהקליניקה
אני מטפלת בהתנדבות בצעירה בת 

22 שסובלת ממוגבלות שכלית ומלווה 
אותה בתהליך אסתטי של טיפולי פנים 
והסרת שיער. עם התקדמות התהליך 

ותוך כדי שיפור מראה החיצוני, בטחונה 
העצמי עלה והיום היא חיה בזוגיות 

ומועסקת במקום עבודה. אני מרגישה 
שותפה לתהליך ומאמינה שביטחון עצמי 

מקדם אותנו ושהשמים הם הגבול.

תחומי הטיפול בקליניקה שלי
אני מנהלת באופן קפדני ומקצועי קליניקת 

בוטיק לאסתטיקה רפואית, שמספקת 
תוצאות ברמה רפואית עם הטאץ' האישי 
והחם שלי. בקליניקה ניתן לקבל מגוון 
טיפולי פנים פרא-רפואיים בשיטת חוה 

זינגבוים, שמעניקים מענה לאנטי אייג'ינג, 
להבהרה ולריפוי מאקנה. כמו-כן, אנו 

מומחים בהסרת שיער מולטי- טכנולוגית 
ובשילוב של עולם הזרקות חומרי המילוי- 

בוטוקס, חומצה היאלורונית, חוטים 
ופילינגים רפואיים, על-ידי רופאה מומחית 
ברפואה אסתטית ובדרמטולוגיה קוסמטית. 
בנוסף, ניתנים בקליניקה טיפולי יופי כגון: 
אפיליציה, איפור קבוע, פדיקור, מניקור, 

עיצוב גבות וטיפולי מגע.

מה לא יודעים עלי?
את שירותי הצבאי עשיתי כאחת 

מראשונות טכנאיות המטוסים בחיל 
האוויר. הרגשתי חלוצה בתחום, וגם היום 
אני מביאה את החלוציות באופן הטיפול 

שלי בלקוחותיי.

המוטו שלי 
 יופי = ביטחון עצמי!

"התאהבתי במקצוע הקוסמטיקה שכולו רק יופי ואהבה, לאחר שחוויתי כיצד שיפור במראה 
העור יכול לסייע לי. כמו-כן, היחס האישי למטופלים מאפשר לי ליהנות מחדוות הנתינה"

מזה תקופה ארוכה שנעמי עזר כותבת לכם בתחום הקוסמטיקה הרפואית, הפעם היא רוצה שתכירו אותה באופן אישי

מערכת
עיתון 'קול השכונה'

מאחלת

שנה טובה ומתוקהשנה טובה ומתוקה

שנה טובה ומתוקהשנה טובה ומתוקה
לקוראי העיתון

ולכל תושבי העיר
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GET

STYLE
NU מגדירים

את היוקרה 
מחדש

NU
T O W E R

מגדל היוקרה בצד המערבי של אם המושבות
נוף פתוח לכיוון תל אביב וגוש דן | לובי מעוצב ופיתוח נופי 
פרימיום  ומפרט  מוקפד  אדריכלי  תכנון   | הכניסה  בקומת 
הסביבה   איכות  לתקן  בהתאם  ירוקה  בנייה   | דירה  בכל 
לבחירתכם: דירות 3, 4, 5, 6 גדולות ומיוחדות ו-6 חדרים פלוס.

*3797 אגבד
בינוי ונכסים בע"מ

שיווק בלעדי:

בהנהלת אורלי דביר

ההדמיות להמחשה בלבדהחלו עבודות הביצוע בשטח!

שדרגו עכשיו לדירות הגדולות
של אם המושבות

ותיהנו מסטנדרט גבוה
וממתחם פרטי ירוק

הצמוד למגדל!

ומתוקה  טובה  שנה 
לתושבי אם המושבות ולכל בית ישראל!
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מאת: שירן רובינשטיין
צילום: לירון פדר

אחד עשר נציגים צעירים, מתשעת בתי-הספר היסודיים
בשכונות אם המושבות ונוה גן,

 ישבו לשוחח איתי על ההתחלה החדשה בכיתה א'

בהצלחה לאליפים שלנו!

החיים הם רצף של מעברים - פרידה 
חדש.  משהו  של  והתחלה  מהמוכר 
עוברים  הילדים  הילדות  בתקופת 
לשנייה,  אחת  חינוכית  ממסגרת 
לסביבות  הסתגלות  מהם  ונדרשת 
חדשות או משתנות והתמודדות עם 

דרישות חדשות רבות ומגוונות.

הוא  א'  לכיתה  ילד  של  המעבר 
הזדמנות לצמיחה אישית שלו וללא 
ומשמעותי,  דרמטי  מעבר  ספק 
המסע  של  פתיחתו  את  המסמל 
החינוך  במערכת  ילדינו  של  הארוך 

הממוסדת ובעולם הלימודים ההישגי. גם לנו ההורים זה אחד מאותם 
רגעים מרגשים המלווים בחששות. 

חדשות,  התחלות  על  לשיחה  הפגשנו  הלימודים  שנת  תחילת  עם 
חששות, התרגשויות וציפיות אחד-עשר ילדים מתוקים משכונות אם 
המושבות ונווה גן שהתחילו זה עתה את כיתה א' – נציגים מכל תשעת 

בתי-הספר היסודיים בשכונה-

מאם המושבות הוותיקה: איליי פדר )"נעמי שמר"( ומאיה שחר )"בר 
אייז  הדר  חפר"(,  )"חיים  מילך  עדן  החדשה:  המושבות  מאם  לב"(, 
)"אהוד מנור"(, רומי ברננקה )"אהוד מנור"(, איתי אבידור )"נתן יונתן"( 
ואריאל יחזקיא )"פאול קור"(. מנווה גן: לירז וטורי )"נווה אברהם"(, נוי 
מחלב  ושי  אור  והתאומים  אינשטיין"(  אריק   - החדש  )"הצומח  חנגל 

)"עוזי חיטמן"(.
כולם מספרים שהיו מאוד נרגשים בשבוע הראשון ללימודים ובמיוחד 

ביום הראשון. 
איליי: "הרגשתי כיף להתחיל ללמוד ולהגיע לבית-הספר". שי: "היה הכי 
כיף בשבוע הראשון. ראינו הצגה של תלמידי כיתה ב'. לא למדנו כמעט". 
נוי: "מאוד התרגשתי. היכרתי הרבה חברים". הדר: "היה לי כיף להגיע 
לכיתה והתרגשתי". לירז: "גם לי היה לי כיף בגלל שהשתתפתי בטקס". 
אריאל: "היה לי כיף שדיברתי עם המורה שלי איך יהיה בבית-הספר". 
בית- לא את  או  אוהבת  אני  עדיין מתלבטת אם  "אני  ומאיה מסייגת: 

הספר, כי צועקים גם ואני צריכה לסתום את האוזניים ואני לא יכולה 
להמשיך ללמוד ככה". 

לומדים אתכם בכיתה חברים מהגן?
איליי: "עלה איתי חבר שקוראים לו נועם, ועוד חבר שקוראים לו נועם, 
ועוד ילד שקוראים לו אביב, וגם אפיק". איתי: "גם איתי עלו שני ילדים 
שקוראים להם נועם וגם איתי ורומי". מאיה: "עלתה איתי מאיה בר נתן 
שהיא החברה הכי טובה שלי בבית-הספר, וגם רותם, עידן ויונתן". לירז: 
"אני חושבת שכל הכיתה הייתה איתי בגן חוץ משתי בנות". אור: "אחי 

התאום שי לא בכיתה שלי. אני ב-א' 3 והוא ב-א' 4".

ואיך התרשמתם מהמורה?
אני  טובה.  מורה  נראית  "היא  עדן: 
דברים  לנו  תעשה  שהיא  בטוח 
היא  אז  אוכלים  ושאנחנו  כיפים, 
"למורה  נוי:  סרטונים".  לנו  מראה 
נותנת  היא  גם  הדס.  קוראים  שלי 
האוכל".  בזמן  סרט  לראות  לנו 
חמודה  לירון  שלי  "המורה  לירז: 
מרוצה  "אני  הדר:  מתוקה".  וגם 
שלי  "למורה  רומי:  שלי".  מהמורה 
אותה.  אוהבת  ואני  דקלה  קוראים 
שלי  לאומנות  ולמורה  לה  סיפרתי 
שאלה  והיא  בכתבה,  שאשתתף 
איזה שאלות ישאלו אותי, אז עניתי לה שאני לא יודעת, אז אני אענה 
לה בפעם הבאה". עדן: "המורה שלי ביקשה עיתון אחד לבית-הספר. 

אפשר להשיג לה?". איתי: "המורה שלי נחמדה ויפה. וזהו בינתיים". 

מה כבר הספקתם ללמוד?
לירז: "אני למדתי מדעים". שי: "אני שפה ומפתח הלב". אור: "אני למדתי 
חשבון ושפה. לא הספקנו ללמוד שיעור מדעים בגלל פעילות שהייתה 
לנו". אריאל: "למדנו דברים מעניינים". הדר: "גם אנחנו". מאיה: "רציתי 
והיא  ואיך היא. קוראים לה שגית  להגיד שלא אמרתי מי המורה שלי 
מאוד נחמדה. היא אומרת שהיא מורה רחמנית, כי מורה אחרת הייתה 
ילד אחד  ויש  ילדים שמפריעים,  יש הרבה  כי  שולחת אותנו למנהלת, 
"לנו יש מנהלת  לירז:  שהכי מפריע וכבר שלחו אותו לדולי המנהלת". 
חדשה". איליי: "גם לנו יש מנהלת חדשה". אור: " לא אמרתי איך היה לי 
בשבוע הראשון בבית-הספר. נזכרתי שהיה לי ממש כיף; היינו בטקס 
ובסוף שרנו את 'התקווה', וכל יום שישי הכיתה שלי שרה את 'התקווה'". 

לירז: "אצלנו בבית-הספר "נווה אברהם" כל יום שרים את 'התקווה'". 

יש לכם הרבה שיעורי בית? כיף להכין?
איליי: "כןןןןן". אריאל: "לי רק פעם אחת היו שיעורי בית בינתיים". לירז: 
"לנו יש כל יום, חוץ מיום שישי". עדן: "כל יום אני חוזר הביתה ויש לי 
עדן:  משעמם".  וקצת  כיף  קצת  זה  "לי  איתי:  לי".  כיף  וזה  שיעורים, 
יכול לשחק  ואז בבית אני  "לי זה הרבה כיף, כי אני מכין הכל בצהרון, 
ולראות טלוויזיה. רק לפעמים חזרתי עם שיעורים". שי: "אני תמיד חוזר 
בלי שיעורים. הכל אני עושה בכיתה". אור: "בטח, רק פעם אחת היו לו 
שיעורים..." רומי: "פעם ציינו אותי שסיימתי את כל השיעורים בכיתה". 

ומה אתם עושים בהפסקות?
הדר: "שיחקתי עם חברות ועם אחותי הילה שלומדת בכתה ג". לירז: 
"כל הפסקה אני עולה לאח שלי". עדן: "אני משחק כדורגל בהפסקות". 
אני משחק  "גם  איליי:  כדורגל".  רק משחק  בהפסקות  אני.  "גם  איתי: 

כדורגל". נוי: "בעצם כל הבנים משחקים כדורגל". 

יש לכם חונכים?
מאיה: "לי יש חונכת ואני יכולה להסביר מה זה. להסביר? חונך זה ילד 
מכיתה ו', שהוא מסביר לך את כל הדברים שאתה לא יודע. ולחונכת 
שלי קוראים שחר, כמו שם המשפחה שלי". רומי: "יש לי חונכת אבל 
עם  יחד  פעילות  לנו  יש  שני  בימי  יובל.  לה  קוראים  ד',  מכתה  היא 

החונכים והם יכינו לנו ברכות".

אתם מתגעגעים קצת לגן?
לירז: "אני מתגעגעת והלכתי היום לבקר את הגננת". איליי: "כן קצת 
מתגעגע, אבל מתרגש שאני בבית-ספר". מאיה: "אני בשבוע שעבר 
הגננת".  לפגוש את  כל-כך שמחה  הייתי  בגן דקל.  בגן שלי,  ביקרתי 
אריאל: "אני מתגעגע לשחק בפינות של הגן". שי: "אני לא מתגעגע 

לשום פינה". 

למה אתם מצפים מבית-הספר?
הדר: "אני אשמח להכיר חברות  לירז: "אני מצפה לשיעור מדעים". 
חדשות ולשחק איתן". איליי: " ללמוד דברים חדשים." נוי: "אני רוצה 
כבר להתחיל לקרוא ולכתוב". איתי: "אני מצפה רק להפסקות". מאיה: 
"איך תוכל אז ללמוד לקרוא ולכתוב? מה הבוגרים יגידו עליך כשתהיה 
גדול?" איתי: "היא שאלה למה אני מצפה מבית-ספר! אני אלמד, כי זה 
מה שצריך לעשות בבית-ספר, אבל אני מחכה להפסקות". עדן: "גם 

אני. לשחק כדורגל כמה שיותר". 

אם הייתם יכולים לבקש משהו מהמורה, מה הייתם מבקשים?
"אני  לירז:  ושפה".  חשבון  שיעורי  רק  לנו  שיהיו  מבקש  "הייתי  אור: 
מבקשת  "הייתי  רומי:  ספורט".  שיעור  רק  שיהיה  מבקשת  הייתי 
הייתי  אני  גם   " נוי:  בשיעורים".  אצטרך  אם  לי  שתעזור  מהמורה 
כיף".  וגם  הדר: "שתעשה שיהיה לא קשה  זה".  מבקשת ממנה את 
עדן: "הייתי מבקש ממנה כדור". איליי: "הייתי מבקש מהמורה שלא 
תצעק עלינו הרבה, אם אפשר, כי אני יודע שלפעמים מפריעים. הייתי 
"אני כבר  מאיה:  יום".  כל  לנו נחמד לבוא לבית-ספר  מבקש שיהיה 
ביקשתי מהמורה שלי, אם אני יכולה לעשות חוג של ארצות יחד עם 
אמא שלי". אריאל: "אני צריך עוד לחשוב על זה". שי: "גם אני עוד לא 

החלטתי. אני יכול לחשוב על זה?"   

אתם חוששים קצת?
אור: "אני לא פוחד בכלל. ממה יש לי לפחד?" רומי: "אני לא חושבת 

שאני פוחדת". איליי: "לא, אני לא פוחד ולא חושש". אריאל: "אני חושב 
רק על דברים טובים". לירז: "ממש לא, ואני דווקא עוזרת לחברה שלי 
"אני פוחדת שישלחו אותי אל המנהלת, מה  שתמיד בוכה". מאיה: 

יהיה אם זה יקרה". איתי: "לא צריך לפחד מכלום".

מה אתם מאחלים לעצמכם לשנה החדשה ולשנת הלימודים?
"אני מאחל  איליי:  לי שיעורי בית".  יהיו  "אני מאחל שתמיד  אריאל: 
מאחלת  "אני  מאיה:  בבית-הספר".  טובה  שנה  לי  שתהיה  לעצמי 
שאהיה יום אחד מורה, כדי שגם יהיה לי לוח לכתוב עליו". לירז: "אני 
מאחלת לעצמי שאצליח בלימודים". אור: "מאחל לעצמי גם שאצליח 
מהנים".  יהיו  שהלימודים  לעצמי  ומאחלת  אני,  "גם  נוי:  בלימודים". 
רומי: "אני מאחלת שאכיר חברים חדשים". הדר: "אני מאחלת לעצמי 
שתהיה לי פיה בבית-הספר שתעשה לי את השיעורים". שי: "זה לא 
לעצמי".  לאחל  מה  יודע  לא  עוד  אני  זה.  את  לעשות  אסור  אפשרי. 

איתי: "מאחל לעצמי כיף בבית-הספר". עדן: "והרבה כדורגל".

מה הייתם רוצים לשאול את המבוגרים?
מאיה: "איך היה לך בבית-הספר?" אור: "הייתי רוצה לשאול איך היה 
במלחמת יום כיפור". שי: "מעניין אותי לשאול למה משוררים כותבים 
כל הזמן". איליי: "גם היא כותבת..." שי: "אבל לא הבנתי. איך יראו את 

מה שהיא כתבה??"
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052-2788482
לפרטים סימה:

03-9216818 •

נשארו
מקומות
בודדים!

ותק של 20 שנים בחינוך
לגילאי 3 חודשים עד 4 שנים

צוות מקצועי, מנוסה, מסור ואוהב ילדים
חוגי העשרה

ארוחות ביתיות ומזינות, תפריט מגוון
חלוקה לקבוצות גיל
חצר גדולה ומרווחת

גן - מעון

כשמחפשים גן שהוא גם בית
של

הפינוקיההפינוקיה
סימהסימה

חדש!!!
נפתחה צהרונית

בסניף דוד חיון 10
במעון וגן הילדים חלוקה לפי קבוצות גיל מ- 3 חודשים ועד 4 שנים.

בצהרונית חלוקה לקבוצות מ- 3 שנים ועד 8 שנים.

ניתן להזמין איסוף
מהגנים ומבתי הספר לצהרונית

•  דוד חיון 10 טל‘. 03-9216818 
• מבצע קדש 5 טל‘.  03-5238111 / 3 דקות מאם המושבות

סניפים לבחירה:

5 דקות נסיעה

מאם המושבות!

תושבים יקרים,
בפתחה של שנה חדשה הבאה עלינו לטובה, ברצוני 
לאחל לכם ולבני ביתכם שנה טובה ומאושרת. שנה 
של שלום ובטחון, שנה של בריאות ונחת, שנה של 

שגשוג, פריחה והמשך תנופה ויצירה.
לימודיהם  את  יחלו  הקרובה  הלימודים  בשנת 
בפתח תקוה למעלה מ-52 אלף תלמידים, בעשרות 
מבני חינוך הקיימים בעיר. השקענו השנה למעלה 
מ-150 מיליון ₪ ברכש, שיפוצים ובנייה של מבני חינוך בעיר. בין היתר 
עוזי  בי“ס  לקליטת  והתאמתו  הישן  הקונסרבטוריון  בשיפוץ  השקענו 
חיטמן, התקנו מעלית בבי“ס אהוד מנור, סיימנו את בניית המבנה הנוסף 
בחטיבת אחד העם החדשה ולראשונה נבנה תיכון חדש בעיר אליו יעבור 

תיכון גולדה.
פתחנו בשכונת נווה גן ואם המושבות גם גני ילדים חדשים וקלטנו במבני 
החינוך בשכונה גננות, סייעות, מורים, מנהלות ומנהלים חדשים. לכולם 

אני רוצה לאחל קליטה מהירה והצלחה רבה. 
כל  של  מאומצת  עבודה  ולאחר  בחינוך  עצומה  השקעה  ביצענו  השנה 
גופי העירייה, אנו ערוכים ל- 1 בספטמבר. לצערי, לאור המצב הביטחוני 
אנו פותחים את השנה במשנה זהירות. אנו ממשיכים בשגרה ובמקביל 
קשובים להוראות פיקוד העורף ופועלים עפ“י הנחייתם והנחיות משרד 

החינוך.
אני מבקש מההורים לקראת פתיחת שנת הלימודים ללכת עם ילדיהם 
לעשות  עליהם  מה  יודעים  שהם  ולוודא  הספר,  לבית  הבטוח  במסלול 

במקרה ונשמעת אזעקה בדרך לביה“ס או בחזרה ממנו. 
אני מאחל לכולם שנה טובה ובטוחה, ושנת לימודים פורייה.

שלכם,

עו"ד איציק ברוורמן
ראש העיר
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לחזק את הקשר בין ילדינו למורים 

מיכל שפר מיכאליעיגולים של שמחה

מיכל שפר מיכאלי - מאבחנת ומטפלת בשיטת אלבאום 
רחוב רפאל איתן, אם המושבות החדשה

לפגישת ייעוץ חינם חייגו: 074-7015551
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כיצד תבטיחו יחס הולם לילדכם בכיתה?

שנחקר  נושא  הוא  ומורים  תלמידים  בין  הגומלין  יחסי 
רבות בתחום החינוך, כפרמטר משפיע ואף מכריע בכל 
הקשור לסיכויי הצלחה של תלמידים ומורים  לא פעם 
בשל  הכלל",  מן  "יוצאים  שנחשבים  מורים  על  שמענו 
כל  כנגד  להישגים  להגיע  תלמיד  על  להשפיע  יכולתם 

הסיכויים  אך האם לנו ההורים יש יד בדבר? 

ילדיהם,  לגבי  הורים מודאגים  נפגשת עם  יום אני  מדי 
האבחונים  אודות  קרס  עבי  בקלסרים  מצוידים  מגיעים 
שהם עברו, מצוידים בשלל דוגמאות ו"חיקויים" אודות 
טענות של קשיים,  ומפרטים שלל  ילדם  התנהגותו של 
הבית  בני  של  ותלונות  היועצת,  או  מהמורה  תלונות 
המסתיים  מחמיא  לא  ביקור  כרטיס  בקיצור,  כמובן. 
בדרך-כלל במשפט "אבל בסופו של דבר הוא ילד נפלא". 

רוצה שתרחיבו, מעתה  אני  בדיוק על המילה האחרונה 
ועד עולם, כאשר אתם נפגשים עם כל גורם שבא במגע 
חינוכי עם ילדיכם, זכרו להדגיש שהילד נפלא והקפידו 

לפרט במה ומדוע.

ברמה  הן  במחלוקת  שנוי  המורים  מעמד  בו  בעידן 
כהורים את מערכת  ברמת התפיסה שלנו  והן  ציבורית 
ילדינו למורים  בין  החינוך, עלינו לסייע לחיזוק הקשר 

ובכך לחזק את מעמדם של שני הצדדים.

הציפייה, לעמוד מול כיתה של 35 תלמידים ולהעניק לכל 
אחד מהם יחס אישי ותשומת לב מתוך היכרות מעמיקה 
והשקעה מרבית, היא ברורה ומובנית מאליה, אולם לא 
כהורים,  לבדוק  עלינו  שבדבר.  מהקושי  להתעלם  ניתן 

כיצד אנו יכולים לסייע ולתרום לתהליך ולצורך כך.

לפניכם מספר תובנות:

תובנה מספר 1 

"דבר חזק" 

דרך  ולא  הילד  של  החזקות  דרך  הסביבה  עם  תקשרו 
החולשות שלו. למורה שמלמדת כ-35 ילדים בכיתה, לוקח 

זמן להכיר את הילדים, מניסיון לפעמים עד סוף השנה.
קיימו פגישה עם המורה ובה ציינו את כל הדברים שהילד 
חזק וטוב בהם.  הציגו את כל המאפיינים שחשוב שהיא 
ולהעצים  להאדיר  על-מנת  להשתמש  תוכל  בהם  תדע, 
קשיי  עם  בילדים  כשמדובר  במיוחד  חשוב  הילד.  את 
תפקוד ולמידה. לילד, כמו כל אדם, חשוב מה חושבים 
יודעת  שהמורה  נוראית  תחושה  זוהי  המבוגרים.  עליו 
בתהליך  הילד  את  שתפו  שלי.  בקשיים  רק  עוסקת  או 

והתייעצו עימו.

תובנה מספר 2

"מחברת קשר" 
חיזוק ויצירת קשר טוב במשולש הורה - תלמיד – מורה, 
יכול לתרום לכולם. יש דבר כזה שנקרא "מחברת קשר", 
שתפקידה לשמור על קשר שוטף בין מורה ילד הורה. 

בקשו מהמורה לכתוב ב"מחברת קשר" שמיועדת לשמור 
אפשר  מפרגנים,  משובים  בונות,  הערות  גם  קשר,  על 
התנהגות  או  יפה  עבודה  על  לחיזוק  מדבקה  להדביק 
טובה בשיעור, עזרה לחבר וכדומה, ילדים גם המצטיינים 
זקוקים לחיזוקים, גם אתם יכולים לכתוב למורה אודות 
תפקודיו הטובים של הילד. זה יוצר אמון וביטחון בילד 
מצד  הן  הישגיו,  את  רק  ולא  אותו  שרואים  ותחושה 

ההורים והן מצד המערכת. קצת מאמץ אבל שווה.

תובנה מספר 3

כבדו את המורים בעיקר בפני הילדים

אם  גם  המורה,  על  "מלכלכים"  שאנו  מבינים  ילדים 
אם  וגם  א',  בכיתה  והילד  באנגלית  זה  את  אמרנו 
השתמשנו בשפת הסימנים, הם פשוט מבינים שמדברים 

על המורה. 

מאחר  החינוך,  ובמערכת  במורה  ביטחון  אמון,  שדרו 
אם  גם  הילדים  של  בטובתם  רוצות  המורות  שרוב 
לעיתים זה לא ממש ניכר. מניסיון, מורה שאנו פונים 
אליה בבקשה לעזרה, בצורה מכובדת, תיקח לתשומת 

ליבה את הנאמר ותעשה מאמץ מוגבר.

המשך בגיליון הבא...
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עורך דין ורואה חשבון 
אריה מרון

תחומי עיסוק המשרד:

חיים עוזר 31, פתח תקווה ("הבית העגול") ׀ טל‘. 03-9313221 ׀ נייד. 052-3-424207     
maronadv@gmail.com .מייל

- בנקאות ומימוש משכנתאות מקרקעין והסכמי מכר
- מיסוי פלילי (מס הכנסה, מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין)

- הליכים פליליים, עתירות אסירים, שימוע לפני הגשת כתב אישום וייצוג בהליכי מעצר
- פשיטות רגל

- צוואות וירושות
- הסדרת מעמד ואשרות שהייה בישראל

אריה מרון
משרד עורך דין

שנה טובה
וחג שמח!

חשיבות הייצוג על ידי עורך דין - 
במהלך דיון מעצר עד תום ההליכים

עם הגשת כתב אישום כנגד אדם אשר בעבר נחקר כחשוד בביצוע 
יוחזק  שהנאשם  בקשה  ולהגיש  המשפט  לבית  לפנות  ניתן  עבירה, 
למעצר  בבקשה  דיון  לצורך  במשפטו.  ההליכים  לתום  עד  במעצר 
עד תום ההליכים, בית המשפט קובע דיון ספציפי למטרה זו וככלל, 

הדיון יתקיים בפני הנאשם ובדלתיים פתוחות.

מהם התנאים להגשת בקשה למעצר עד תום הליכים ?
1.  קיימת עילת מעצר כנגד הנאשם כלומר חשש שהוא ישבש את 
ויפגע  "מסוכן"  שהוא  ו/או  הדין  מן  יימלט  ו/או  המשפט  הליכי 
ובספר החוקים  בביטחונו של אדם, של הציבור או של המדינה 
נקבע שאם אדם נאשם בביצוע עבירות מסויימות, למשל פקודת 
כנגד  מעצר  עילת  כבר  שקיימת  לכשעצמו,  ייחשב  זה  הסמים, 

הנאשם ועל הנאשם יש נטל לסתור אותה.
קיומן של ראיות לכאורה כנגד הנאשם.  .2

גם אם בית המשפט מצא כי יש עילת מעצר וכי קיימות ראיות   .3
לכאורה להוכחת האשמה, עליו לבדוק )למעט במקרים מסויימים( 
כמו  ובריח,  סורג  מאחורי  למעצר  בחלופה  להסתפק  ניתן  האם 

למשל מעצר בית וכד'. 
4.  לנאשם חייב להיות סניגור לדיון,  למעט אם הנאשם הודיע כי הוא 
לא רוצה להיות מיוצג על ידי סניגור ו/או אם למשל עילת המעצר 

הינה שהנאשם כבר לא קיים תנאי שיחרור שקבעו לו.

לדוגמא,  בדיון מעצר עד תום הליכים שטיפלתי בענינו של נאשם 
בעבירת סחר בסם מסוכן ושימוש ברכב למטרת פשע, בית המשפט 
קבע כי כל חוות דעת מקצועית כלשהיא שתוגש לו, לא תשכנע אותו 
על  הורה  והוא  מעצר  לחלופת  הזה  הנאשם  את  לשחרר  מקום  שיש 

מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים.  ואולם על החלטה זו הוגש ערר 
גם  לדעתו,  כי  היתר  בין  קבע  בערר  דן  המחוזי, אשר  ובית המשפט 
בתיקים העוסקים בעבירות של סחר בסמים יש צורך לשקול חלופת 
מעצר והורה לשירות המבחן להכין תסקיר מעצר בענינו של הנאשם 

והוא החזיר את הדיון לבית המשפט השלום.

קיימת חשיבות לייצוג על ידי עורך דין שיבחן הן את חומר הראיות 
שכנגד הנאשם, את עילת המעצר כנגד הנאשם וככל שקיימת עילת 
מעצר ויש ראיות לכאורה כנגד הנאשם - האם ניתן להימנע ממעצר 

מאחורי סורג ובריח ולחפש חלופת מעצר. 

כמו כן ניתן לבקש מבית המשפט שיורה לגוף המקצועי הנותן שירות 
לבתי המשפט )נקרא "שירות המבחן"( להכין חוות דעת מקצועית על 
הנאשם ובין היתר על עברו, על הרקע המשפחתי שלו ועל השפעת 
המעצר עליו, המכונה "תסקיר מעצר", וזאת בטרם שתתקבל החלטתו 

של בית המשפט בענין המעצר עד תום ההליכים.

הערה:
הוראות  כל  אינו ממצה את  וראשוני בלבד,  כללי  הינו למתן מידע  זה  מאמר קצר 
ו/או כתחליף לייעוץ משפטי  נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי  ואינו  הדין 
ו/או לתמצת את כל הוראות הדין בענין וגם משכך אין להסתמך על האמור לעיל 
מבלי להיוועץ מראש עם עורך דין העוסק בתחום והבקיא בהוראות הדין וזאת בטרם 
ונכונותו  ותקפו  כתיבתו  למועד  נכון  המידע  בתיק.  התנהלות  על  החלטה  לקבלת 

יכולים להשתנות.

הכותב, עורך דין ורואה חשבון אריה מרון
משרד עורך דין ברחוב חיים עוזר 31,  פתח תקווה

נייד - 052-3424207 
maronadv@gmail .com

עורך דין ורואה חשבון אריה מרון
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תכופות  מבקר  אני  עבודתי,  במסגרת 
אשר  גמלאים  של  מגורים  ובבתי  בדירות 
ליטול  מנת  על  דירותיהם  את  ממשכנים 

הלוואה כספית.

נוטלים  הצעיר,  הדור  שרק  לחשוב  נהוג 
משכנתאות על מנת לרכוש דירות מגורים 
טרם  שרבים  משכנתא  עוד  קיימת  אך 
שמעו עליה – "משכנתא הפוכה" לבני 60+.
כמה פעמים שמעתם על גמלאים שרוצים 
לשפץ את דירתם, לממן טיפולים רפואיים, 
ולנכדיהם, לרכוש  לילדיהם  לעזור כספית 
רכב חדש או סתם לנסוע לחופשה רומנטית 
אבל הממון לא בידם והבנק בו הם מנהלים 
לאפשר  מסרב  רבות  כה  שנים  כספם  את 
מתן הלוואות בסכומים גדולים עקב גילם?

רבים מהגמלאים אינם רוצים להוות נטל על ילדיהם ובכך 
לשמור על עצמאותם, ברם לא מעט פעמים שמעתי את 
איך  אבל  שלנו  להורים  שקשה  יודעים  "אנחנו  השאלה 

אנחנו יכולים לעזור להם??? הרי גם לנו קשה..."

אז דעו שיש פתרון...
מפנה  נקודת  רבים  עבור  מהווה  לגמלאות  היציאה 
במישורים רבים, וביניהם איכות החיים שלהם. לאחר שנות 
החיים  רמת  על  לשמור  שואפים  הגמלאים  רבות,  עבודה 
אליה הם רגילים וליהנות מהזמן הפנוי, ולא תמיד הצליחו 
לחסוך למטרות אלו ולא תמיד הפנסיה ו/או קצבת הזקנה 

מספיקים בכדי לממש את מטרותיהם.

שימוש  לעשות  מאפשרת   +60 לבני  הפוכה"  "משכנתא 
בחלק משווי הנכס שלהם, על מנת לשמור על רמת החיים 

שהורגלו ו/או לכל מטרה אחרת העולה על דעתם.
הנכס בו מתגוררים הגמלאים יכול להוות מכשיר פיננסי 
לפגוע  מבלי  ממנו  ליהנות  ובאפשרותם  עבורם  מצוין 

בזכותם עליו.

"משכנתא הפוכה" לבני 60+ הינה הלוואה לכל מטרה, שאין 
בגינה החזרים חודשיים!!

בטוחה  מהווה  מגורים(  בית  או  )דירה  שבבעלותם  הנכס 
עבור הגוף נותן האשראי )על ידי רישום משכנתא מדרגה 

ראשונה(. 
הנכס  מכירת  במועד  כלל  בדרך  מתבצע  ההלוואה  החזר 
על ידי הגמלאים או על ידי השאירים )היורשים( במועד 
הקרן  סכום  על  הנצברת  הריבית  הלווים.  של  פטירתם 

שנלקחה מתווספת לסכום ההלוואה ומשולמת בעת החזר 
ההלוואה. לחילופין, קיימת אפשרות לשלם מידי חודש רק 

את הריבית הנצברת ולמנוע "תפיחה" של סכום הקרן.

חשוב להדגיש כי במהלך חיי ההלוואה, ניתנת האפשרות 
לפרוע אותה, במלואה או בחלקה, בכל עת וללא קנסות.

עוד חשוב לדעת כי ההלוואה ניתנת לזוג לווים או ללווה 
לגור  וממשיכים  מלאה  בעלות  על  שומרים  הלווים  יחיד, 
בדירה ככל שיחפצו והינם זכאים לעשות בכספי ההלוואה 

שימוש לכל מטרה אותה יחפצו לממש.

"משכנתא הפוכה" מוצעת לבני 60+, שבבעלותם דירה או 
בית מגורים. 

מאחר ואין החזרים חודשיים בהלוואה כזאת, הלווים אינם 
צריכים להיות בעלי הכנסה חודשית קבועה וכמו כן אין 

צורך לערוך ביטוח חיים.
סכום ההלוואה המקסימלי תלוי בגיל הלווים במועד קבלת 
ההלוואה וניתן ללוות החל מ-15% מערך הנכס )בגיל 60( 

ועד 50% )בגיל 90 ומעלה(.

ולסיום, כולי תקווה שהורינו לא יזדקקו למתן הלוואה אבל 
אם כן יזדקקו, דעו שיש פתרון מעולה שיסיר את הדאגה 

מלבכם ויחזיר את החיוך לפניהם. 

"משכנתא הפוכה" לבני 60+ 
גמלאים שואפים לשמור על רמת החיים, ליהנות מהזמן הפנוי ואפילו לעזור 
כספית לילדיהם, אך לא תמיד הצליחו לחסוך כסף למטרות אלו - יש פתרון

פיני ארגוב
Piniag@orange.net.il | 052-8898922 - נייד
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ליאור ליבוביץ'מסביב לעולם

סופר קלאסיקו זה לא רק כדורגל
מדריד,  מודרנית.  חדשנות  לבין  אירופאית  מסורת  בין  המשלבת  עיר  וסגנונות,  פנים  רבת  עיר 
העיר ששינתה את מרקמה התרבותי מאז השתחררה מעול הדיקטטורה של הגנרל פרנקו בשנת 

1975, ועד היום. אז קדימה, לנו אין זמן ל"סיאסטה".

ליאור ליבוביץ, יועץ טיולים,  תושב נוה גן  ׀  054-7640135 
-'Lior Leybovitch' ׀ liorleybo@gmail.com

להתמצאות  נוחה  מדריד  העיר 
השלישית  )העיר  גודלה  למרות 
בתחום  האירופי(.  באיחוד  בגודלה 
אתרי  נמצאים  ומוגדר,  ברור  מאוד 
רבים  מבקרים  המושכים  החובה, 
אתרי  בין  העולם.  רחבי  מכל 
תוכלו  יותר,  המוכרים  התיירות 
למצוא למשל את פארק בוטן רטירו, 

המציע פעילויות משפחתיות מגוונות, כמו מגרשי משחקים 
לילדים, בתי קפה, מזרקות, שיט בסירת פדלים באגם, פינות 
ארמון  רחוב.  וציירי  וליצנים  להטוטנים  מופעי  לפיקניקים, 
המלוכה, הגדול ביותר במערב אירופה, שימש משכן למלך 
חואן קרלוס הראשון וכיום מתקיימים בו טקסים ממלכתיים 
והמפורסם,  הגדול  הפשפשים  שוק  ראסטרו,  ושוק  בעיקר. 
השנה.  כל  לאורך  כמעט  ראשון,  ימי  במהלך  מתקיים  אשר 
פלאסה  בין  מחבר  ויה,  הגראן  העיר,  של  הראשי  העורק 
אספאנייה לבין רחוב אלקלה הרחב והסואן. העיר משובצת 
בכיכרות רבות, שסביבן מתקיימים חיי העיר השוקקים, בתי 
קפה, מסעדות, חנויות וכו'. בין הכיכרות היותר רב גוניות 
של העיר, ניתן למצוא את פוארטה דל סול, פלאסה מאיור, 
ופלאסה דה אוריינטה. תיירים רבים מגיעים לעיר בעקבות 
מוזיאונים  משלושה  המורכב  האומנות,  של  הזהב  משולש 

עיקריים: מוזיאון הפראדו, "הלובר 
בורנמיסה,  טיסן  מוזיאון  הספרדי", 
השני  הפרטי  האמנות  אוסף 
ריינה  ומוזיאון  בעולם,  בגודלו 
היא  שלו  הכותרת  שגולת  סופיה, 
ה"גרניקה" של פיקאסו. את ארוחת 
הצהריים )המאוחרת מאוד(, תוכלו 
המטבח  עם  הכרות  לצורך  לנצל 
הספרדי הייחודי. המסעדות במדריד מתמחות במאכלים מכל 
הבאסקים.  וחבל  אנדלוסיה  מחבל  למשל  כמו  ספרד,  רחבי 
מלבד הפאייה המפורסמת, תוכלו לגוון במאות מנות טאפאס 
שונים, מאכלי ים, ומרק גאספאצ'ו. את האוכל תוכלו ללוות 
הגעתם  כדורגל,  אוהדי  אתם  אם  קר.  סנגרייה  בקבוק  עם 
נמצאות  מדריד,  ואתלטיקו  ריאל  קבוצות  הנכון.  למקום 
בין  באירופה.  הצלחתן  בזכות  האחרונות,  בשנים  בכותרות 
שתי הקבוצות קיימת יריבות רבת שנים, אך גולת הכותרת 
היא כמובן אצטדיון הכדורגל על שם דון סנטיאגו ברנבאו, 
הליגה  במשחק  הצופים  אלף   85 מתוך  אחד  להיות  כאשר 

הספרדית, זו חוויה חד פעמית וייחודית בפני עצמה. 

מדריד

יה
רצ

סט
לו

אי
ם 

לו
צי

על ירושה וצוואה
זילברפלד אבי , עו"ד ונוטריון חוק ומשפט

המחבר תושב פ"ת, ובעל משרד עו"ד בר"ג, המתמחה במשפט אזרחי-
מסחרי, מנהל פורום בנקאות ב"אתר הפורומים המשפטיים",

ומחבר הספר "אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך".
לשאלות והבהרות ניתן לפנות בטל': 03-5753443, 

zilber-a@zahav.net.il :דוא"ל

חוק הירושה קובע ברירות מחדל לחלוקת העזבון, אשר יחולו 
פטירת  עם  לדוגמא:  כך,  צוואה.  השאיר  לא  שהמנוח  ככל 
ומחצית  מכונית,  המיטלטלין,  את  תירש  הבעל–האלמנה 

מהעיזבון, וילדיו יתחלקו בחצי הנותר של העזבון.
מצב זה לעיתים נפיץ ביותר: הילדים ובן הזוג שנותר בחיים 
מוצאים עצמם שותפים במקרקעין - בדירת העזבון, ולעיתים 
לכל אחד מטרה אחרת: מימוש/מגורים/השכרה )ובאיזה גובה 

שכר דירה?(

להיות  עליו  אך  צוואה,  לעשות  חייב  אחד  כל  לא  אכן, 
חשש  לרבות  יורשיו,  בפני  לעמוד  העלולים  לקשיים  מודע 

לסכסוכים, ולתשלומי מס מיותרים.

וברירות  בעצמם,  רכושם  גורל  לקבוע  הרוצים  אנשים  יש 
הירושה  חלוקת  כגון:  להם,  מתאימות  לא  שבחוק  המחדל 
לבן  כל  קודם  הורשה  יותר,  צודק  והנראה  מושכל  באופן 
הזוג הנותר, ורק לאחר פטירתו ירשו הצאצאים, התחשבות 
שטרם  למי  יותר  לעזור  מצאצאיו,  למי  נתן  שכבר  בכספים 
התחתן/קיבל עזרה לרכישת דירה, התכשיטים לבנות, שיקולי 
מס למניעת תשלום מס מהיורשים, הגנה על קטינים, מינוי 

מנהל עזבון, ועוד. כל אלו  - חייבים לעשות צוואה!

ביטול  תוך  צוואתו,  את  לשנות  תמיד  רשאי  אדם  לדעת:  יש 
הצוואה הקודמת. 

צוואה  צוואה, מסוגים שונים:  הירושה קובע איך מכינים  חוק 
צוואה  )כולל  רשות  בפני  צוואה  בעדים,  צוואה  יד,  בכתב 

נוטריונית(, וצוואה בעל-פה )צוואת שכיב מרע(.
כן ניתן לערוך צוואה הדדית של שני בני הזוג, אשר לה הוראות 

מיוחדות בחוק הירושה, המחזקות את עקרון ההסתמכות.

לכל סוג צוואה כללים ברורים נוקשים לעריכתה: כתיבת מסמך 
שלא בהתאם להוראות חוק  הירושה ותקנות חוק הירושה – לא 

יוכר כצוואה !
 

האמור לעיל הנו מידע כללי הנכון למועד כתיבתו, ואין בו בשום מקרה בכדי לשמש  
כייעוץ משפטי. כל המסתמך על המידע, כמות שהוא, עושה זאת על אחריותו בלבד. 

לכל תושבי אם המושבות ונווה גן,
שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה

אנו לשירותכם במרפאות כללית לאורך כל השבוע,
עם שעות פעילות נוחות ורחבות.

לשירותכם

תוצאות מיידיות במקום          השירות כרוך בתשלום
רנטגן     גיבוס     תפירה     א.ק.ג.     בדיקות מעבדה     ועוד...
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השף האלוף

כדורי שניצל מטוגנים

מיכה כלפה

בתיאבון

רעיון למנה שהילדים יסכימו לאכול - במקום השניצל הקבוע שהילדים אוהבים כל כך
דרך מקורית לארח  - משפדים כל שלושה כדורים על שיפוד במבוק  ומגישים עם רוטב לטבילה   

אופן ההכנה:

1. את בשר העוף להניח בקערה יחד עם כל המצרכים ולערבב היטב לתערובת אחידה.

2. להניח את התערובת במקרר לשעה אחת.

3. מרטיבים את הידיים וצרים מהתערובת כדורי בשר קצת יותר קטנים מכדורי פינג-פונג. 

4. לגלגל את הכדורים בקמח, לטבול בביצה ואז בפרורי לחם ולטגן בשמן עמוק עד להזהבה מלאה.

5. להוציא מהשמן ולהניח את כדורי השניצל על נייר סופג.

מצרכים: 
חצי קילו בשר עוף / הודו טחון

1 ביצה
חצי כפית חרדל דיז'ון

2 כפות קמח / קמח מצה
מלח ופלפל לפי טעם

מעט טימין
1 שקית אבקת אפיה

לציפוי הכדורים: 
בלילת ביצים

קמח 
פרורי לחם

* ניתן להוסיף 1 כף שומשום לפרורי הלחם.

מלאת  לימודים  לחווית  להצטרף  מוזמנות  תקווה  פתח  נשות 
וחדשניות,  מקוריות  לימודים  בתוכניות  במינה,  ומיוחדת  השראה 
וכן לפרוץ דרך לעשייה ציבורית בפרלמנט הנשים של פתח תקווה!

שעושה  נשים,  ללימודי  קתדרה  הינה  "יהל" 
החדשנות  המוניטין,  בזכות  ההבדל  את 

וההבנה לצרכים האמיתיים של נשים.
החיים שלנו הם למעשה מערכת של בחירות. 
חשובים  בצמתים  עושות  שאנו  בחירות 

משפיעים על הוויתנו ועל הצלחותינו.
הקושי  "באמצע  אמר  איינשטיין  אלברט 
מאפשרים  אנו  ב"יהל"   - ההזדמנות"  שוכנת 
ללימודים  הזדמנות  ולנצל  דרך  לפרוץ  לך 
אמיתית  התפתחות  בחובם  הטומנים  אחרים 

לצד רישות חברתי.
את מוזמנת להעניק לעצמך מתנה מיוחדת לשנה החדשה ולעשות בחירה 

מושכלת:
בואי ללמוד בקורס דירקטוריות החדש )מחזור שני בפתח תקווה( שייפתח 
זה הזמן לפלס לעצמך שביל חיים חדש  ביום רביעי 29 באוקטובר 2014. 
הזוכה  דירקטוריות  להכשרת  קורס  ניהול משובח-  קורס  בדמות  ומאתגר 

למוניטין רב שנים רבות.
אישית  מצוינות  בעלות  נערות   8 תשולבנה  הפעם  דירקטוריות  בקורס 
מודל  זהו  פ"ת.  עירית  עם  בשיתוף  מלאה  במילגה  וחברתית  מנהיגותית 

ראשון מסוגו המעודד מנהיגות נשית צעירה ומזמן חוויה מיוחדת במינה.
ב"יהל" אנו גאות בכיבודם של ראש העיר מר איציק ברוורמן ומר צדוק בן 
משה, חבר מועצת העיר, את בוגרות הקורס הראשון של דירקטוריות פ"ת, 
זה מכבר את "פרלמנט הנשים של פ"ת" שיפעל לצידו של  אשר הקימו 
ראש העיר לקידום פרויקטים חברתיים ולקידום נשים למנהיגות מקומית 

מובילה. 
מה נשים באמת רוצות? הן לא מתפשרות...הן שואפות ללמידה איכותית, 
כמותן  נשים  עם  ללמוד  שואפות  הו  ועסקית,  חברתית  אישית,  לצמיחה 

ובאוירה תומכת, הן מודעות לערך המוסף שיש 
להשלים  להן  שתאפשר  בגמישות  אישי,  בליווי 
ולעצה  להקשבה  מצפות  הן  שהחסירו,  שיעור 
הלימודים  הגשמת  לקראת  להכוונה  מקצועית, 
לצד  אלה  וכל  טובה,  לחברותא  הכל  ומעל 
חברתיים  חיים  קריירה,  משפחה,  בין  "הלהטוט" 

ומשפחתיים. כל זה ועוד מצפה לך ב"יהל".

כמו"כ הינך מוזמנת לקורסים נוספים שיפתחו בקרוב: 
לאכול,  להאמין,  "לאהוב,  מסוגו  ראשון  קורס 
לזוז" קורס בו כל מפגש הינו מחוז התנסות מלהיב וחדש - נלמד לאהוב 
את עצמנו, להאמין ביכולות שלנו, לאכול נכון, וגם לזוז )שיעורי ספורט 
ייחודיים( זו מעטפת מחבקת לכל אישה שרוצה לחוות בקורס אחד מגוון 

של התנסויות וללמוד על עצמה משהו...

בואי ללמוד איתנו בקורס שיעשה לך פריצת דרך!
הקורס הייחודי להכשרת נשים אקדמאיות לתפקידי דירקטוריות

מזמין אותך
ללימודים המשלבים כישורים עם קשרים

ידע יקר ערך מפי טובי המרצים באקדמיה ובפרקטיקה. 
תעודה מטעם אוניברסיטת בר אילן/המרכז להשתלמויות, למסיימות.

בלעדי ל"יהל" - ייעוץ והכוונה להשתלבות הלכה למעשה בדירקטורים.  
חברות בפרלמנט הנשים של פ"ת וחברות ב"פני"ם חדשות"-פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות (ע"ר)

חברות ברשת חברתית יוקרתית של נשים בכירות, למינוף וקידום נשים למצוינות ולשילובן בעמדות השפעה והכרעה.
מפגש הרצאות אורחים עם אישי ציבור, ח"כים ואנשי קהילת העסקים.

יהל ב-לפרטים והרשמה: 054-2244560 www. y a - h e l . c om'YAHELWOMENEMPOERMENT'

הקורס יפתח
ביום רביעי ׀ 29.10.14 

יתקיים 
ברח' ועד ארבע ארצות 5 , פ"ת

 במרכז ההכנה לצה"ל
(צומת הספורטק, ליד צומת סירקין)

היקף הקורס: 
13 מפגשים, 65 שעות

www.ya-hel.com

YAHEL-ConsultingTraining&transformation

"יהל"- קתדרה ללימודי נשים

רוצה להיות דירקטורית?רוצה להיות דירקטורית?

לפרטים והרשמה : חלי פרידמן, מנכ"ל "יהל" 
ויו"ר עמותת "פני"ם חדשות"- פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות , 

helif@bezeqint.net | נייד: 054-2244560

על קורס דירקטוריות ועל קורסים נוספים של "יהל" 
ניתן לקרוא בהרחבה באתר "יהל":

 www.ya-hel.com
באתר בקרו ב"המלצות מלקוחות" להתרשמותן והמלצותיהן 

של מאות הבוגרות שלנו. 
בואנה להתנסות ולחוות ,לשנות ולהוביל !
"הרבה מאלו שנכשלו בחייהם לא ידעו כמה קרובים 

להצלחה הם היו, כשהם הפסיקו לנסות"./ תומאס א. אדיסון



3031 קול השכונה  גיליון 21 ספטמבר 2014  שנה טובה ומתוקהשנה טובה ומתוקהקול השכונה  גיליון 21 ספטמבר 2014  שנה טובה ומתוקהשנה טובה ומתוקה

חינם
למסירת מודעהלוח מודעות                                                                  

kolhashchuna@gmail.com
דרושים

"רום"  במרכז   ל"הסושיה" 
ואחראי/ת  מלצרים/יות  דרושים 
משמרת. תנאים טובים מובטחים 
לאייל/ לפנות  נא  למתאימים. 

יורם: 03-6226288 

במרכז   במושבה"  ל"פיצה 
שליחים  דרושים  סנטר"  "שלום 
אחראים ומסורים אחרי צבא עם 
טובים  תנאים  לקטנוע.  רשיון 
לקארין:  לפנות  נא  למתאימים. 

 050-5845570

משפחתון
משפחתון המושבה - בואו לגלות 
פה.  לגדול  לתינוקות  כייף  כמה 

פעילויות, משחקים, חצר גדולה
אהבה.  והמון  מזינות,  ארוחות   3
לשנת  ספורים  מקומות  נותרו 
הינכם  הנוכחית.  הלימודים 
מוזמנים לבקר ולהתרשם.  רחוב 

אריה בראון 18/1
 03-9214580 טל'  קופמן  גילי 

נייד:052-6651830

משפחתון   - איריס  משפחתון 
הדקל, משפחתון באווירה ביתית 
יחס  ילדים   5 עד  ואיכותית 
אישי חם ואוהב המעניק ביטחון 
ניסיון  להורים  ורוגע  ילד  לכל 
חם  ביתי  אוכל  בתחום  עשיר 
ומזין)כשר( איריס: 054-202059 

נותני שירות
מטפלת הוליסטית במגוון שיטות 
איזון  תקשור,  רייקי,  אנרגיות, 
וידע  נסיון  בעלת  ועוד.  אנרגטי 
בעיות,  בשלל  מטפלת  רחב. 
מחלות וכאבים, גופניים ונפשיים. 

הקלה ותוצאות מהירות. 
ליה: 054-5326988

מניקור   / שעווה   / גבות  עיצוב 
אפשרות עד בית הלקוחה מעל 

70 ש״ח. 
מורן:  052-8933833

לבית  עד  מגיע  מקצועי,  ספר 
הלקוח/ה, מחירים נוחים, ושעות 

גמישות, זוהר: 054-7470000 

סטייל  ויקטורי  מיקצועי  ספר 
עיצוב שיער, צבע 80 החלקה 350 
ושרותי מספרה נוספים. מחירים 
נוחים יחס אישי ומקצועי שעות 
תקווה.  פתח  גן  נוה  גמישות 

איציק:  054-4610318

כושר  מאמנת   - כושר  מאמנת 
מכון  בוגרת  ניסיון,  בעלת 
כושר   אימון  מעבירה  ווינגיט 
אישי אפשרות לאימון בבית  או 
אימון  ילדים  עבור  גם  בפארק 

ראשון במחיר מיוחד.
יפית:  052-3505089

חשמלאי מוסמך באם המושבות 
אמין  חשמל.  עבודות  סוגי  כל 

ומקצועי  
חזני גואל:  052-2457994

בהכנת  סיוע   + סיטר  בייבי 
וחצי,   16 בת  בית   שיעורי 
אחראית, בעלת ניסיון עם ילדים 
לעשות  מעוניינת  גן  בגילאי 
בשיעורי  לעזור  ו/או  בייביסיטר 
היסודי.  הספר  בית  לילדי  בית 

אלה: 054-6853333

וחצי,   14 בת  סיטר  בייבי 
ביביסיטר  לעשות  מעוניינת 
הצהרים/ערב,  אחר  בשעות 
אפשרי גם להוציא מהגן או מבית 
הספר וגם לסייע בשיעורי בית. 

שני:  053-4227002 

תחת  חדש   – מצווה  לבר  הכנה 
השמש. בר מצווה בכותל, הרבה 
שחשבתם.  ממה  פשוט   יותר  
לתושבי  מיוחדים  במחירים 

השכונה. 
פרטים נוספים: 052-5955284

אינסטלטור האינסטלטור של אם 
המושבות בעל ניסיון של למעלה 
מארבעה עשורים מומחה באיתור 
סתימות  פתיחת  נזילות,  ותיקון 
ביוב, הרכבת כלים סניטריים ועוד.

מחירים הוגנים בהחלט.
דוד:  052-2753346

מורים ושיעורים פרטיים
כל  את  מלמדת  המושבות,  באם 
מתמטיקה,  )אנגלית,  המקצועות 
כולל  הרמות  בכל  מחשבים( 

בגרויות.
הילה: 052-6884010.

מלמד  מצטיין  תיכוניסט 
סבלני,  א-ט,  לכיתות  מתמטיקה 

מחירים נוחים.
תומר: 054-8192008

מעביר  חשמל  להנדסת  סטודנט 
במתמטיקה  פרטיים  שיעורים 
כולל  הגילאים  לכל  ופיזיקה 
לרוב  הספר  בבית  בגרויות. 
ללא  שיטתית  בצורה  מלמדים 
הבנה. והילד נהנה ללמוד כאשר 
הוא מבין.  מגיע עד בית התלמיד 

במחירים נוחים.
אור: 054-4463024

מבקשי עבודה
עד  חשבונות  מנהלת 
בעבודה   מעוניינת  מאזן 
אדמיניסטרציה והנהלת חשבונות 
רק באזור פתח תקווה מלאה/חצי

  Sharon805@walla.co.il - שרון
 050-7930980

תפזורת
מצאו בתפזורת את המילים שמופעות ברשימה למטה.

המילים יופיעו בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון

  תפזורת לראש השנה

 חגי תשרי
 סליחות
 יום הדין

 התרת נדרים
 א בתשרי
 שנה טובה

 תקיעת שופר
 עשרת ימי תשובה

 כרטיס ברכה
 ראש של דג
 תפוח בדבש

 תשליך
 חתימה טובה

רימון
חפשו אותנו ב-       ולהגעה ב-       הקלידו 'הוליווד קלאב'

טלפנו: 03-6006710 רח' הסיבים מול מספר 49, פתח תקווה

⋅ בר חטיפים ⋅ שתיה קלה מסדרת קוקה קולה
⋅ מכונת ברד ⋅ מכונת פופקורן ⋅ מפעיל מקצועי

⋅ חלוקת זוהרים והפתעות ⋅ ארוחה בשרית או חלבית
⋅ מקום למבוגרים כולל פינת קפה ושתיה קרה

⋅ מקום למתנות ⋅ משחקי שולחן, משחקי מחשב
⋅ 5 מסכים להקרנת מצגת וקליפים

1800 ₪ כולל מע"מ
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מסיבות יום הולדת

www. h o l l y p a r t y . c o . i l

⋅ מקום לעד 150 מבוגרים ועוד ⋅ חניה חופשית והסעות

כולל:

מבצע בריתות
כולל:

⋅ סידור שולחן ⋅ צלם סטילס ⋅ מוסיקת רקע 
תפריט עשיר!

89 ₪ למנה

⋅ רחבת משחקי שולחן ומחשב בכניסה
 ⋅ 5 מסכים להקרנת מצגות וקליפים

⋅ מערכת הגברה ותאורה ⋅ די ג'י ומפעיל אירוע
⋅ כניסה מיוחדת על גבי אופנוע  

⋅ שטיח אדום וזיקוקים ⋅ שיר מוקלט באולפן 
⋅ צלם תמונות ⋅ צלם מגנטים ⋅ צילום וידאו 
⋅ קליפ ערוך מתנה ⋅ אלבום תמונות דיגיטלי 

⋅ דיסק למצגת ⋅ בר מתוקים ללא הגבלה
⋅ בר חטיפים ללא הגבלה

 ⋅ מפל שוקולד ⋅ מכונת ברד ⋅ מכונת גזוז
 ⋅ מכונת פופקורן ⋅ עוגת יום הולדת 
⋅ ארוחה בשרית או חלבית לבחירה

 התקשרו:  
03-6006710

מבצע בת מצווה 
כולל:

מבצע בת מצווה 



03-922339803-9223398

אולם תצוגה: רח' גיסין 65, א.ת, קרית אריה, פתח תקווה
ימים: א‘-ה‘. 9:00-18:30 ׀ יום ו‘. 9:00-14:00

הכניסה מצד ימין צמוד ל"שלטי ארגמן“, קומה 1 חניה חינם
www.s-lighting.co.il :מהיצרן לצרכן, ניתן להתרשם באתר

lighting@bezeqint.net :ייעוץ ינתן ע“י מעצב תאורה בבית הלקוח (בתאום מראש) ׀ מייל   


