
רון כהן
אלוף עולם ראשון

לישראל בג'יאוג'יטסו 
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שירן רובינשטיין  | עמ' 18

מיכל צפיר
אמנית החיים
הבריאים
"המקום שבו אנו נמצאים
הוא תוצאה של
המחשבות שלנו
וזה ניתן 
לשינוי ולשליטה"

מיכל צפיר - סמל לאורח חיים בריא
צילום: דודי חסון

"רוכבי אם המושבות"
 קטפו את הגביע

בסובב כנרת  2014 
עומר קאופמן | עמ' 12

שירה קפלן | עמ' 11
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קוראים יקרים,

אנו בפתחו של חג החנוכה, המסמל עבורנו את האור, את הגבורה 
ואת הנס שהם תוצאה של אמונה ודבקות במטרה.

בזכות ההחלטה, ההתמדה והאמונה, נוכל להשיג כל אשר נבקש. 

דוגמה לדבקות במטרה היא זכייתו של רון כהן במדליית זהב 
בג'יאוג'יטסו. רון ראה לנגד עיניו את המטרה, התמיד והאמין 

שיצליח ואכן השיג אותה! 

דוגמה נוספת לכך, היא מיכל צפיר אשר כל חייה סבלה עלבונות 
בשל המראה החיצוני שלה, יום בהיר אחד החליטה לשנות את 

אורח חייה, האמינה והתמידה והיום היא מנטורית לחיים בריאים.

כשה"שמש" מחלק באורו את שאר הנרות בחנוכיה אין אורו 
מצטמצם אלא שלהבתו מתעצמת. כך נכון הדבר כשאנו מתנהגים 

מתוך שיתוף ונתינה אנו יוצרים אחדות וכוח ואנו מתעצמים.

כאשר אנו פועלים באמונה מוחלטת ובשינוי המודעות וההתנהגות 
שלנו אנו יוצרים נסים. 

עלינו רק לזכור, לבטל את המחשבות השליליות המפריעות לנו 
בדרך ולהודות על כל מה שיש לנו.

שיהיה לנו חודש טוב, מלא בחלומות ובנסים!

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

ברכות מן הלב
קוסמטיקה רפואית 
עיגולים של שמחה

מסביב לעולם
חוק ומשפט
השף האלוף

לוח מודעות ודרושים
פינת השעשועים - תפזורת

4
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8
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11
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

בריונות באינטרנט 
עו"ד ישראל  שוייצר

זכייה היסטורית – אלוף עולם ראשון 
לישראל בג'יאוג'יטסו

שירה קפלן

סובב כנרת 2014
עומר קאופמן  

הכיתה הטיפולית  "רוכבי אם המושבות" 
מגיעה למקום הנמוך בעולם

ירון אלי 

עצות זהב לאיפור יום
יפעת כהן

מיכל צפיר - אמנית החיים הבריאים  
שירן רובינשטיין

האם המטבח נוח לכם?   
אילנית קמחי

יחסי אם בת בעדשת המצלמה  
אורלי רוזנבלט

מדוע דיאטות לא מחזיקות מעמד?
ריבי שחר
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עמ'
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מה התחדש בשכונה!

דבר אם המושבות

סיור נקיון עם ראש אגף תברואה
נערך   03.12.2014 בתאריך 
ניקיון  בנושא  מקיף  סיור 
חבר  השתתפו  השכונה, 
אגף  וראש  המועצה 
משה,  בן  צדוק  התברואה 
ואנוכי. פרנק  ארתור 
השכונה  רחבי  בכל  סיירנו 
תוכנית  לבנות  מנת  על 
הרחובות,  לניקיון  חדשה 
צדוק פרס בפנינו את סדר 
כוחות הניקיון אשר מוקצים 

לשכונה.
ברצועת  במיוחד  התמקדנו 
נמצאת מאחורי  החול אשר 
צורך  יש  חדרה,  רחוב 

בתחזוקה של פעם ברבעון לסלק את המפגעים שנוצרים. 
מנהל  ראש  וסגן  מזרחי  צחי  מר  האזור  מנהל  עם  שוחח  צדוק 
שפ"ע מר צחי בק והנחה אותם לתגבר את הנקיון ברכבי טיטוא 
מתוגברים  כוחות  נכנסו  כי  ראו  השבוע  בתחילת  מיוחדים. 

לעבודה בשכונה.

פרוייקט מסיבות נוער במועדון "פאצ'ה"
- מסיבות לבני הנוער בימי שישי בערב.  מסורת חדשה החלה 
פרוייקט זה התאפשר בזכות אורן חנגל מבעלי מועדון ה"פאצ'ה" 
אשר תרם את המקום, נבחרת אכפ"ת ופעילי המושבה. במהלך 
חודש דצמבר יתקיימו מסיבות נוספות למען בני הנוער בשכונה.

בית ספר נעמי שמר עם הפנים לקהילה
תחת  שמר  נעמי  הספר  בבית  החודש  התקיימו  אירועים  שני 

הכותרת "מעורבות חברתית במעגל החיים הקהילתי": 
אורגן  אשר  אש,  וכיבוי  משטרה  יחידות  בשיתוף  פעילות  יום 
בסיועו של יניב הרפז, קצין משטרה ואב לשני תלמידים בבית 
הספר. התלמידים נחשפו לעבודתן של היחידות השונות ולתפקידן 
בשמירה על חיי קהילה תקינים ושלווים. הורי התלמידים הוזמנו 
טביעת  למתן  הדגמה  שכללה  החוויתית  לפעילות  להצטרף 
עבודת  המשטרה,  בשירות  כלבים  של  תכלית  תצוגת  אצבעות, 
לוחמי האש והכלים העומדים לרשותם ועוד. בין התלמידים ניתן 
היה לראות את אשת ראש העיר, הגב' דפנה ברוורמן, שלקחה 
חלק פעיל בתחנות. האירוע רשם הצלחה הודות לרס"מ חנן רצון, 
רפ"ק ששי שלמה, יחידת הכיבוי, יחידת הכלבנים, זיהוי פלילי 
פ"ת, התלמידים הפעילים בועדת קשר וקהילה והמורה המרכזת 

את התחום בבית הספר, אורית אור. 
"בית הספר עוסק בשני צירי התפתחות של התלמיד – השכלתו 
המנהלת.  שהם,  רויטל  מסבירה  וזהותו",  ערכיו  וכן  וידיעותיו 
"העיסוק בצד הערכי דורש מפגש אקטיבי עם הסביבה ופיתוח 
עשייה  לצורך  השונים  הספר  בית  באי  בין  מתמשכים  קשרים 
ביטוי  מהווים  השבוע  שקיימנו  האירועים  משותפת.  חינוכית 

לכך" הוסיפה רויטל מנהלת בית הספר "נעמי שמר".
"יום ההליכה הבין לאומי" - הפקה מרשימה של צעדה בהשתתפות 
עו"ד  העיר,  ראש  בנוכחותם  כיבדו  ותלמידים.  הורים  מורים, 
איציק ברוורמן, אשר תרם  לאירוע ואף גזר את הסרט, וסגן ראש 
הצעדה  במסלול  ישראל.  איציק  מר  החינוך,  מנהל  וראש  העיר 
שולבו מיצגי תלמידים בתחומי האומנות והספורט כסימן לחינוך 
ולבריאות. האירוע היה ססגוני, ערכי  ושמח הודות לתרומתם 
ושלל  לי",  מ"בוב  יחזקאל  ליאור  מ"בלונילנד",  מור  אמיר  של 

מפעילים מתנדבים בתחומי הספורט השונים. 

"הצלחת האירועים שהתקיימו השבוע בבית הספר הביאה לידי 
ביטוי את הקשר בין בית הספר והקהילה. שילוב הזרועות הוסיף 

לתחושת השייכות, לקשר ולמוטיבציה", מסכמת שהם.

ילדי בית ספר "בר לב" פותחים את הלב
בית הספר כולו נרתם והתנדב  לסיוע  ל"בית החברתי".

בתום מסע איסוף נרחב של כיתה ה'2, אני שמח לבשר כי נאספה 
כמות אדירה של בגדים וצעצועים.  ילדי בית הספר, מיינו וסדרו 

את הציוד שנאסף. 
וצוות  ברוורמן,  דפנה  גברת  הגיעה   ,28/11/2014 שישי  ביום 
והעביר מבית הספר  עובדים מסור שאסף הכל למשאית קטנה 

את הציוד ל"בית החברתי"..
כל זה נעשה כמובן בשיתוף  צוות ההנהלה של בית הספר ושל 

המנהלת דולי מטולה.

מה חדש בשכונה:
הותקנו גדרות בטיחות צמוד לרחבת אחד העם, ברחוב זכרון 

יעקב  מספר 21 ובשדרת בת שלמה.
הגדר  פתרה את הבעיה הקשה של חניית רכבים על המדרכות  

אשר חוסמות המעבר הבטוח להולכי הרגל.
הוגברה האכיפה ליד מעברי החצייה והחניה על מדרכות.

התקבל אישור ובקרוב יצבעו את כל עמודי התאורה ברחבי 
השכונה.

לירון פדר

ילדי בית ספר "בר-לב" | צילום: עוזי רוט
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למידע שוטף על השכונה 
הצטרפו עוד היום 

לקבוצת הפורום ב-           
'הבית שלי אם המושבות הוותיקה'

או סרקו את הברקוד - 

יום ההליכה הבין לאומי | צילום: אייל אחיאל

מזמין אותך להצטרף לאלפי תלמידיו ברחבי הארץ וללמוד ממגוון הכלים המוצעים:

 פסנתר, אורגן, גיטרה, תופים, כינור, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, חליל צד, 
חלילית, פיתוח קול ועוד...

 הרכבים  תזמורת  מקהלות

בית הספר שם לעצמו למטרה לאפשר לתלמידים ליהנות מתהליך לימוד הנגינה באופן 
המקצועי ביותר תוך מתן ביטוי אישי לכישורי התלמידים.

השיעורים מועברים ע״י מורים מקצועיים ומשולבים בלימודי תיאוריה ומגוון סגנונות 
ביחידים ובקבוצות.

manghinot.co.il הכנסו לאתר שלנו בכתובת

לפרטים והרשמה – 054-5335812 / 02-5606605
 משרד ראשי זיכרון יעקב: 03-9245929

משרדי איסר הראל: 03-9191325
כותבתנו: רחוב איסר הראל, 4, פתח תקווה

מחירון

75 ש״חפרטי – 30 דק׳

100 ש״חפרטי – 45 דק׳

50 ש״חזוג – 30 דק׳

60 ש״חזוג – 45 דק׳

50 ש״חשלישייה – 45 דק׳

50 ש״חהרכבים

50 ש״חמקהלות

 המחיר הינו לשיעור ונגבה עפ״י שיעורים
שעתידים להתקיים במהלך החודש

׳מנגינות׳
 בית הספר למוזיקה
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רועי פן, דובר ועד נוה גןנוה גן - עדן

• פארק נוה גן – כעת, משהסתיים "מרתון השתילות" שהתרחש 
בשכונה לפני שנת השמיטה, עליו דווח כאן לפני כחודשיים, אגף 
גנים ונוף בעירייה התפנה כדי להמשיך לקדם את נושא פארק 
נוה גן. כפי שפורסם בעבר, האגף הסכים עם בקשת ועד השכונה 
לעדכן את התוכניות של החלק הדרומי של הפארק, אשר הינן 
מלפני כ-10 שנים. בחודש שעבר, במעורבות ראש העיר עו"ד 
איציק ברוורמן, אושרה בלשכת מנכ"ל העירייה הזמנת עבודה 
לקיום תחרות אדריכלים לתכנון מחודש של השטח )כדי לעודד 
להציע  יש   – בתחרות  בהשתתפות  להשקיע  רציניים  משרדים 
נוה  ועד  הנושא(.  צורך בהסדרת  היה  כן  ועל  פרסים כספיים, 
הוא התרשם  האדריכלים אשר  רשימת  את  לעירייה  העביר  גן 
של  לצידם  בתחרות  להשתתף  צפויים  והם  שלהם,  מהעבודות 
האדריכלים שהעירייה חשבה עליהם וכמובן האדריכל המקורי. 
הוועד גם העביר מצגת ומכתב פניה לאדריכלים. התחרות אמורה 
לצאת לדרך ממש בקרוב, ועל פי פרסום העירייה מלפני כחודש 
וחצי – נציגי הוועד ישתתפו בתהליך קביעת הזוכה, ולאחר מכן 
אפשר יהיה להתחיל בעבודות תשתית, ניקוז, תאורה ושבילים 
)אשר לפי אותו פרסום – אמורים להיות מוכנים לקראת שנת 
הלימודים הבאה, ומתוכננים להוביל מדרום השכונה אל המעבר 
בתי  מתחם  אל  וממנו  גרינשפן,  לרחוב  שמתחת  התת-קרקעי 
הצפוני של  לגבי החלק  ליד הספורטן(.  לקום  הספר שמתוכנן 
הפארק – העבודות הללו כבר בעיצומן, בהמשך לתהליך הארוך 
בו שותפים העירייה, החברה לפיתוח פתח תקוה, לשכת ראש 
העיר, ועדי בניינים סמוכים וכמובן ועד השכונה, כפי שפורסם 
בגיליון הקודם. בכל מקרה –באף אחד מהחלקים לא מתוכננת 

להתבצע שתילה במהלך שנת השמיטה, אלא רק אחרי. 
ועד נוה גן מקווה להתקדמות מהירה בשטח, ומעריך מאוד את 
בתהליך  ישותפו  הציבור  נציגי  לפיו  העיר  ראש  שמוביל  הקו 
הזוכה  בקביעת  הן   – לפארק  הקשור  בכל  ההחלטות  קבלת 
הספורט  מתקני  בחירת  בתהליך  והן  הסקיצה,  תכנון  בתחרות 

והמשחק.

•  גני ילדים – אחרי שנים רבות – כל ילדי הגנים בעיר, כולל 
בנוסף,  בשבוע.  תל"ן  שעות   3 לקבל  אמורים  גן,  נוה  ילדי 
בעקבות אירועים שונים במדינה בכלל ובשכונה בפרט, בחודש 
ילדים  גני  מתחמי  למספר  בכניסות  שומרים  התווספו  שעבר 
בין  להפריד  מנת  על  מתחמים  בכמה  חציצה  ונוספה  גן,  בנוה 
המתרחש בתוך הגנים לבין הסביבה. תודה לאיציק ישראל )ראש 
מינהל החינוך וסגן ראש העיר(, ועד ההורים העירוני– גני ילדים, 

ועדנה מחלב )קבוצת החינוך של ועד השכונה – גני ילדים(.

• עמודי חסימה, צביעה באדום-לבן – העירייה התקינה בחודש 
הכניסה  ליד  המדרכה  על  חניה  למניעת  חסימה  עמודי  שעבר 
קבוצת  לפעילות של  הנ"ל בהמשך   .15 דקל  לחניה של מבצע 
ושמוליק  גולדברג  דמיטרי  בראשות  השכונה  ועד  של  התנועה 
גולן, שאף ריכזה בתקופה האחרונה רשימה של כ-50 מוקדים 
או  באדום-לבן,  צביעה  חידוש   / צביעה  נדרשת  בהם  בשכונה 
המדרכה.  על  חניה  למניעת  חסימה  עמודי  של  הצבה  נדרשת 
והובטח  בעירייה,  והבטיחות  התנועה  לאגף  הועברה  הרשימה 
העירונית  התנועה  ועדת  ישיבת  במסגרת  בבקשות  שידונו 

המתוכננת לחודש זה. 

הנוער  אגף  מול  בקשר  גן  נוה  ועד   – חילונית  נוער  תנועת   •
שבראשות ראש העיר על מנת להביא להתחלת פעילותה של 
האגף  הוועד,  להבנת  בשכונה.  ראשונה  חילונית  נוער  תנועת 
כבר נפגש בחודש שעבר עם נציגים של מספר תנועות, חלקן 
מציבות תנאים, חלקן לא. נבדקת היכולת של העירייה להיענות 

יהיה  ניתן   – לדרישות השונות, ולאחר שיהיו את כל הנתונים 
לקבל החלטה.

של  הקמה  העירייה  מול  לקדם  ניסה  גן  נוה  ועד   – מכולת   •
מכולת זמנית על שטח עירוני בשכונה. למרבה הצער, בנובמבר 
התקבלה ממנכ"ל העירייה תשובה לפיה הדבר לא אפשרי, שכן 
הפקעת  בגין  פיצוי  לתביעות  העירייה  את  לחשוף  עלול  הוא 
קרקעות. הוועד עדיין מנסה למצוא פתרון יצירתי, וכן ממשיך 
להפנות בעלי הון אל בעלת הקרקע המיועדת למרכז המסחרי 
הגדול, על מנת שהללו ירכשו ממנה את הקרקע ויתחילו לבנות.

• קצרים – 
< בהמשך לבקשות ועד השכונה, העירייה פירקה לאחרונה את 
"טלאי האספלט" במדרכה הצפונית ברחוב גרינשפן וריצפה את 

השטח באבנים משתלבות. 

כשבועיים  לפני  אישרה  העיר  ראש  בראשות  העיר  מועצת   >
תוספת תקציב ע"ס חצי מיליון ₪ למען עבודות פיתוח שונות 

בשכונה. 

כותב  של  סיור  בעקבות   >
מנהל  עם  יחד  אלה  שורות 
מחלקת פיקוח כלבים בעירייה– 
הוצב לפני כחודש וחצי מתקן 
בקצה  בשכונה,  רביעי  קקיה 
מגינת  היוצא  המערבי  השביל 

טופ 5 אל רחוב גיסין.

< השיטור העירוני ערך במהלך 
אכיפה  מבצעי  מספר  נובמבר 
ליליים בשכונה, במהלכם רשם 
כמות רבה של דו"חות לחונים 
באדום- לחונים  מדרכות,  על 

לבן וכו'.

כחודש  לפני  בסלון",  אצלכם  גן  נוה  "ועד  היוזמה  במסגרת   >
וחצי נשא כותב שורות אלה סקירה בסיום אסיפת דיירים ברחוב 

וינקלר 12, בפני כ-25 תושבים.

רוצים לשמוע עדכונים על הנעשה בסביבתכם הקרובה, לשאול 
שאלות ולהעלות נושאים לטיפול הוועד? שלחו מייל ל-

 n e v e . g a n . p t @ g m a i l . c o m
והוועד ישמח להגיע גם לסלון שלכם.

נוה גן – מה שקורה עכשיו 
חדשות ועדכונים על העשייה בשכונה – פארק, גני ילדים, תנועה, נוער ועוד...
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 ועד נוה גן אצלכם בסלון, והפעם - ברחוב וינקלר 12

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

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

אנו בעיצומה של בניה חדשה בתחום החינוך בשכונה.

"שש שנתי גולדה" נמשכת הבנייה של בניין הכיתות ומגרש 
לתחילת  מוכן  להיות  האמור  זה,  למבנה  בצמוד  נוסף  ספורט 

שנת הלימודים הקרובה.
את  כעת  שישרת  המעבדות  מבנה  בניית  מסתיימת  בנוסף 

תלמידי התיכון ובשנה הבאה את כל התלמידים.

"נעמי שמר" בשלב בניה מתקדם מבנה כיתות נוסף וכך יהיו 
24 כיתות במבנה קבע.

"פאול קור" במבנה הקבע יוצקים את הרצפה ונראה שהבנייה 
מתקדמת בקצב סביר. יש לציין שתהליך הבנייה הוא בשלבים 
את  ימשיכו  הבאה  ובשנה  אחד  מבנה  של  היא  כעת  והבנייה 

שלב ב'. 

"חיים חפר" בניית השלב השני תחל בימים אלו לאחר קבלת  
האישורים. במגרש הספורט יש עדיין עבודה למרות שהותקנו 

סלים ומגרש הספורט גודר.

בניית קירוי מגרש הספורט נמצא בשלבים מתקדמים ונקווה 
שבקרוב התלמידים יהנו סוף כל סוף ממגרש ראוי לפעילות.

הכנסות  אחד  מצד  תקציבית  מבחינה  קלה  לא  תקופה  זו 

העירייה קטנות ומצד שני קוצץ התקציב לצורך בניית המבנים 
כתוצאה מקיצוץ במשרד החינוך. 

שיבוץ תלמידי החטיבות
ישובצו  בה  הדרך  על  החלטה  להתקבל  אמורה  אילו  בימים 
בוגרי כיתות ו' של בתי הספר בשכונה לחטיבות גולדה ואחד 
העם. הוצגו להנהגות ההורים ולמנהלות ביה"ס  שתי  חלופות. 
אחת בחירה מבוקרת בה ההורים בוחרים את בתי הספר לפי 

בחירתם עם הגבלות מסויימות.

חטיבה.  לכל  ושיוכם  הספר  בתי  החלטת  השניה  החלופה 
כמובן שלכל חלופה יש יתרונות וחסרונות והם הובאו להורים 

ולמורים.

הנהגות הורי בתי הספר  היסודי אמורים להביא את החלטתם 
למנהל החינוך ולאחר מכן יוחלט הפורמט לשיבוצים.

המשך לימודים פורה לכולם.
שתהיה שנה טובה ושקטה לכולם.

מדובר בהשפלה, הסטה והחרמה של אדם באמצעות רשת 
פעולות  בפרט.  החברתיות  והרשתות  בכלל  האינטרנט 
המובילות לתחושות קשות של עלבון, מצוקה, לחץ, חרדה, 
כושלים  התאבדות  ניסיונות  ו/או  להתאבדות  ואף  דיכאון 

וכן לתופעת ביצוע חתכים בעור קורבן הבריונות.

ברשת  דפים  קבוצות שנאה,   – לתופעה  לדוגמאות  באשר 
חברתית הקוראים לפגיעה באוכלוסיה המשויכת לדת, גזע, 
נטייה מינית וכיוצ"ב. משלוח הודעות מייל למספר נמענים 
המקשרות אותם לדף פוגעני כלפי קורבן הבריונות, פוסט 
פוגעני בדף רשת חברתית של הקורבן ולרבות פוסט המטיף 
לו לפגוע בעצמו והעלאת תמונה וסרטונים אינטימיים ללא 

הסכמת המצולם.
 

לא קיים דין ספציפי בנדון ומשכך בדין האזרחי פונים אנו 
לחקיקה שאיננה מתמקדת רק באינטרנט.

חוק איסור לשון הרע משנת 1965 –נותן מענה לפרסומים 
העשויים להשפיל אדם, לעשותו מטרה לשנאה, לבוז, ללעג, 
ביזוי אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו, 
פרסום שעלול לפגוע בעבודתו של אדם וכן ביזוי אדם בשל 
משכך,  וכיוצ"ב.  המינית  נטייתו  מינו,  דתו,  מוצאו,  גזעו, 
פוגעני,  פוסט  בפרסום  בטיפול  שימוש  בו  לעשות  ניתן 
והודעות  ספציפית,  באוכלוסיה  לפגיעה  הקוראים  דפים 
החוק  קובע  לסעד  באשר  פוגעני.  לדף  המקשרות  מיילים 

פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק ואם הפרסום נעשה 
במטרה לפגוע פיצוי של עד 100,000 ₪. הסכומים הינם נכון 

לשנת 1998 ויש לשערכם.

בהם  מקרים  לאותם  מענה  –נותן  הפרטיות  הגנת  חוק 
ידיעת  ללא  אינטימיים  וסרטונים  תמונות  מפורסמים 
והסכמת הקורבן הפיצוי  50,000 ₪ בפגיעה ללא הוכחת נזק 

ו-100,000 ₪ אם המעשה נעשה במתכוון.

אפשרות תביעה נוספת בגין "רשלנות" קיימת כנגד הורי 
הקטין הפוגע בגין היעדר השגחה  ו/או פיקוח כנדרש מהורה 
של  במקרה  המקומית  והמועצה  החינוך  משרד  כנגד  וכן 
בריונות בשטח בית הספר בגין היעדר קיום חובת הפיקוח 
והחינוך הנדרש. כן ייתכן ותוטל אחריות על רשת חברתית 
במקרה בו יוכח כי קיימים אמצעים שניתן להשתמש בהם 

להפחתת התופעה וזו לא נקטה בהם.
 

* האמור במאמר זה איננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ בכלל 
ובכל מקרה כדאי לקבל ייעוץ פרטני מעו"ד.

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

עידכון לחודש דצמבר

בריונות באינטרנט 

 אילן מחלב

 ישראל שוייצר, עורך דין 

הבנייה בבתי הספר בעיצומה ועדכון שיבוץ התלמידים בחטיבות

ישראל שוייצר - עורך דין 
עורך דין במשרד "שחל את האזרחי– משרד עורכי דין" 

המטפל בתביעות נזיקין )לרבות רשלנות רפואית, 
תאונות דרכים ועבודה(, לשון הרע ופגיעה בפרטיות. 

i s raels@sh-ez.com מייל: 

התחיל  ברעננה,  היום  וגר  בפ"ת  וגדל  שנולד  שי סטולר, 
ועדי בתים, באזור מגוריו כדי לרכוש  2009 לארגן  בשנת 
במסגרת  כסף  ולחסוך  ביחד  מבנים  אחזקת  שירותי 
הקים  מכך  וכתוצאה  תאוצה  תפס  הנושא  ההתארגנות. 
ניהול"– שהינו כוח קנייה לוועדי בתים  גוף בשם: "לידר 
בארץ. מהשירות של "לידר ניהול" נהנים היום מאות ועדי 
בתים ברחבי הארץ ממטולה עד באר שבע. עד היום, "לידר 

ניהול" הצליחה לחסוך מיליוני שקלים לוועדי בתים.

שלי  הצורך  מתוך  נולד  ניהול"  "לידר  של  הסיפור  שי: 
כוועד בית. קיבלתי עליי את התפקיד בבניין שלי ונדהמתי 
נראו  הסכומים  הבניין.  לספקי  מהסכומים שאנו משלמים 
לי מופרזים וחשבתי שחייבים לעשות משהו בנידון. בנוסף 
לכך, מעבר לסכומים המופרזים, השירות היה מזלזל ולקוי.

המצב  לגבי  שלי,  שכנים  נוספים,  וועדים  מול  ביררתי 
וראיתי שכולם באותה צרה. לכן הקמתי את "לידר ניהול"-  
כוח קנייה מאורגן ומרצועי שמאגד וועדי בתים בעלי מכנה 

משותף ברור.

איך ניתן להצטרף ללידר ניהול? 
קשר  עימנו  ליצור  יש  ניהול",  ל"לידר  להצטרף  מנת  על 
דרך אתר האינטרנט שלנו, וכן על ידי מוקד "לידר ניהול". 
על  שניתן  כפי  רחב  פירוט  הבית  מוועד  מבקשים  אנו 
שירות  ורמת  עלויות  מבחינת  בבניין  המקצוע  בעלי  כלל 
ובודקים איפה ניתן לעזור ולהוזיל עלויות. כל וועד בית 
מקצוע   בעל  לכם  משדכים  ואנו  במידה  להצטרף.  יכול 
וחברות שירות שלנו, זה לא כרוך בתשלום. במידה ואתם 
מעוניינים להצטרף לקבוצת קנייה )מכרז( שאנו מארגנים 
כאן בשכונה, אנו מנהלים את המכרז וכמובן מתוגמלים על 
עבודת ניהול והפיקוח של המכרז. אנו מתוגמלים על בסיס 
תוצאות והחיסכון שנוצר. לא חסכתם – לא שילמתם! ניתן 

ליצור עימנו קשר דרך מוקד: 1700-700-628 או דרך אתר 
 www.myleader.co.il  "האינטרנט של "לידר ניהול

כמה חיסכון ניתן להשיג?
בניין  בכל  תלוי  שקלים,  אלפי  לחסוך  ניתן  מניסיוננו 
והמורכבות שלו. בניינים בני 5-8 קומות, ניתן להוזיל אלפי 
להגיע  יכול  החסכון  קומות,   15-20 בני  בניינים  שקלים. 

לסכומים הרבה יותר גדולים.

הבתים  וועדי  הכספי,  לחיסכון  שמעבר  לציין  חשוב 
מבעלי  שירות  ומקבלים  גדול,  לקוח  של  משירות  נהנים 
מקצוע שנבדקו על ידינו. בעלי מקצוע איכותיים ואמינים 

שמספקים עבודה טובה לאורך זמן.

אילו תחומים אתם עוזרים לוועד הבית?
גנרטור,  מים,  משאבות  מעליות,  מהנדס  מעליות,  אחזקת 
שיפוץ  איטום,  מדרגות,  חדר  נקיון  הגז,  עלות  הוזלת 

בניינים, הדברה, עבודות אלומיניום, ייעוץ משפטי ועוד.

כיצד אתם מבטיחים את איכות בעלי המקצוע?
אחד הנושאים שאנו נותנים עליהם את הדעת זה איכות. 
מקצוע  לבעלי  תקופתיים  משובים  מבצעים  אנו  ולכן 
בתים  ועדי  למאות  שירות  שמעניקים  שירות  וחברות 
שחברים בקבוצה שלנו. דרך משובים אלה אנו לומדים על 
שלנו,  בסטנדרטים  עומדים  ספקים שלא  השירות.  איכות 

נפלטים החוצה ורק הטובים נשארים.

איך לדעתך ניתן לעזור לוועדי בתים, כאן באם המושבות?
מהכרותי את השכונה, מדובר בפוטנציאל אדיר של חיסכון. 
שיפנו  המושבות,  באם  הבתים  וועדי  בשביל  מקווה  אני 
אלינו ויצטרפו לקבוצה שאנחנו מארגנים כאן ויחסכו אלפי 

שקלים!

חיסכון  דרך קבוצת רכישה לוועדי בתים 
אפשרי ובגדול!

 שי סטולר

מצטרפים ללידר ניהול
ונהנים מחיסכון

של אלפי שקלים!

 1700-700-628 w w w . m y l e a d e r . c o . i l

הבית של ועד הבית

אחזקת מעליות, שיפוץ מעליות, בדיקת מעליות, בקרת שירות מעליות, התקנת מעליות חדשות, הדברה, משאבות 
מים, גנרטורים, אינסטלטור, איטום גגות, שיפוץ הבניין, תיבות דואר, אינטרקום, דלתות כניסה, ניקיון חדרי מדרגות, 

מערכות סולאריות, פתיחת סתימות, ייעוץ לחיסכון בהוצאות גז בישול, חיסכון בהוצאות חשמל ועוד.

שירותים ובעלי מקצוע שניתן לקבל: 

שי סטולר- בעלים של "לידר ניהול" התראיין לחדשות ערוץ 2  בנושא "קבוצות רכישה של דיירים" ראיון בלעדי
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חברים וחברות ברצוני לשתף אתכם במשמעות חג החנוכה בשבילי.  
אקדים ואומר כי "דף המקורות" שלי יהיה שיר מפורסם שכתבה 
שיעורים  להעביר  אוהב  מאוד  אני  כללי  )באופן  תנאי  לוי  שרה 
שדפי המקורות שלהם הם שירים ובמיוחד שירי ילדים. למשל אחד 
השיעורים האהובים עליי בהדרכה לחיי משפחה מאושרים הוא השיר 

"ברבאבא נולד בגינה"(

באנו חושך לגרש, 
בידינו אור ואש. 

כל אחד הוא אור קטן, 
וכולנו אור איתן. 

סורה חושך, הלאה שחור! 
סורה מפני האור!

חושך  לגרש  ניתן  לא  כי  הוא   מהשיר  שלמדתי  הראשון  הדבר 
בכח הזרוע אלא להוסיף אור. זו הסיבה למחלוקת בין בית שמאי 
)הסוברים שביום הראשון של חנוכה מדליקים את כל שמונת הנרות 
וכל יום מפחיתים  עד שביום השמיני מדליקים נר אחד( לבין בית 
הלל  כבית  הלכה  נפסקה  נר,  יום  כל  להוסיף  הסוברים שיש  הלל 
נכון בחיינו   כי תגבורת האור מגרשת את החושך. הדבר  ללמדנו 

ובמיוחד בנושא חינוך ילדינו.
אם קיימת בנו נקודה חשוכה ואנו רוצים לטפל בה כדי להיות יותר 
מוסריים, אנושיים וטובים נדע כי הדרך הטובה ביותר לגרש נקודת 

חושך היא להגביר עשייה טובה וחיובית ולחשוב חיובי.

כל אדם מתוך  לכבד  הוא שחייבים  השני שלמדתי מהשיר  הדבר 
ידיעה שהוא חלק מהאור האיתן שבסופו יגרש את החושך. 

בפרקי אבות אומרת המשנה "אל תהי בז לכל אדם...שאין לך אדם 
שאין לו שעה". כלומר לכל אדם יש כוחות חיוביים שאסור לזלזל 
בהם. החוכמה היא לקבץ את כל הכוחות החיוביים לכוח עוצמתי 

אחד שיגרש את החושך.
כך הדבר במשפחה בה לכל אחד מהילדים יש נקודות אור שחשוב 

לחזק אותן, וכך הדבר בקהילה וגם בעם ישראל.
בכינוס  להתפלל  חכמינו שחשוב  קבעו  מדוע  המרכזית  הסיבה  זו 
יהודים הנקרא "מניין". חכמינו רצו לחזק את ההבנה הבסיסית שאני 
זקוק לך ולשותפותך בכל דבר כי לך כוחות חיוביים שאולי לי אין 

וכן ההפך וביחד אנחנו שלמות.
הדבר השלישי שלמדתי מן השיר הוא דווקא מאופן ביצועו במסיבות 
חנוכה בגני הילדים. כשמגיעים למילים "סורה חושך הלאה שחור, 
סורה מפני האור", רוקעים הזאטוטים ברגלם על הרצפה.  כדי לגרש 
את החושך צריך להיות מאוד החלטתי. אדם שמפריע לו הרע ורוצה 

לגרשו עליו להיות נחוש.
כולנו מכירים את הרגע שבו החלטנו לעשות משהו טוב ואז נוחת 
עלינו יצר הרע של רפיון וחדלון. אסור להכנע צריך להמשיך קדימה 

בנחישות ורק אז נצליח לגרש את החושך.

ה' להגביר את האור  נאחל לעצמנו חג חנוכה שמח שנזכה בעזרת 
בקרבנו, במשפחתנו ובשכונתנו.

הרב משה חיים הר-נויחכמת הרב

"באנו חושך לגרש בידינו אור ואש"

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

harnoy0@walla.com / 054-5965770

משמעות חג החנוכה בשבילי...

עושה חנוכת הבית?  רוצה מרצה לברית המילה?
חוגג/ת יום הולדת? הילד הגיע לגיל 3?

מעוניין במרצה לאזכרה?
מחפשת רב/מרצה לגן הילדים או לבית הספר?

רבנים צעירים למען הקהילה

בקהילה

לפרטים: 055-6670453ארגון בקהילה יעמיד לשירותכם ללא תשלום יועצים רבניים/מרצים 
bakehila288@gmail.com :מייל

גורה כבת חודשיים
שהתכרבלה על אמה המתה והקפואה ביום חמישי בלילה

עמוק בין השיחים בשכונת אם המושבות נלכדה ביום שישי בבוקר,
עברה בדיקה רפואית תילוע ופרעוש.

אסנת  054-9495311

פינת אימוץ
רון כהן, תושב פתח תקוה ומאמן ברשת אומנויות לחימה "קאיזן" בעיר ובשכונת 
אם המושבות החדשה, זכה בסוף השבוע באליפות העולם בג'יאוג'יטסו  שנערכה 
בפריז, צרפת. רון ניצח ארבעה יריבים מרומניה, מצרפת ומאיטליה  במשקל של עד 
62 קילו, והוא הישראלי הראשון שהגיע להישג זה. הנבחרת יצאה מטעם התאחדות 

הג'יאוג'יטסו הישראלית  והתאחדות "אילת" לספורט תחרותי לא אולימפי.

רון מתאמן ב"קאיזן" תחת הדרכתו של אחיו אלון כהן וכאמור מאמן ילדים ונוער 
בסניף מקומי של הרשת באם המושבות החדשה. בשיעורי הג'יאוג'יטסו מדגישים את 
אותה השאיפה למצוינות שהביאה לרון את המדליה. בנוסף הכלים שהילדים לומדים 
באימונים משמשים אותם להעצמה ולבניה של בטחון עצמי. ג'יאוג'יטסו היא אומנות 
חניקות  ידי   לו להכנע  על  ולגרום  היריב לקרקע   להוריד את  לחימה שמטרתה 
ובריחים על הידיים והרגליים,  בשונה מג'ודו,  חלק גדול בג'יאוג'יטסו מתמקד בהגנה 

עצמית ובמצבי קרב אמיתיים ברחוב. 

רון מקור גאווה עבורנו התושבים.

זכייה היסטורית – אלוף עולם ראשון לישראל בג'יאוג'יטסו
 שירה קפלן

"אם אתה לא יכול- אתה חייב,  
ואם אתה חייב – אתה יכול"

ורדית בלנגהברכות מן הלב

/ אלמוני

'ברכות מן הלב'

ורדית בלנגה
מאמנת אישית ומנחת סדנאות בנושא העצמה אישית.

vered1231@gmail.com : מייל

כמה פעמים אמרתם את המשפט: "אני רוצה אבל לא יכול?"
כמו שיעניקו  זה  רבות.  הזדמנויות  ופספסתם  לזה  האמנתם 
להתנגד  ממש  זה  לא"  אבל  "תודה,  תגיד:  ואתה  משהו  לך 
צרכים  ישנם  מאיתנו  אחד  לכל  אלינו.  שהגיעה  להזדמנות 
שונים. צורך אחד או שניים שלא מרפים והוא קול הנשמה, 

המצפן והזרקור שמאיר לכם את הדרך.
אם אתם שואפים לזה )לא משנה מה(, משמע  שאתם צריכים!

ואם אתם צריכים, משמע  שזה חייב להיות שלכם! 
ואם זה חייב להיות שלכם – זה אומר שאתם יכולים,  ושיש 

לכם את הכלים כדי לממש את מה שאתם רוצים!
לפעמים אנו צריכים לפעול מהר כדי לא לפספס ולפעמים 

צריכים לעבור תהליך, וללכת צעד אחר צעד עד להגשמה. 
בסדר...  זה  לאט,  לפעול  לכם  שקל  מרגישים  אתם  אם  גם 

המשיכו בקצב שלכם. 
אך זכרו אל תעצרו! ואל תוותרו! 

מעטה  את  הסירו  לאט  ולאט  החלום  עם  קשר"  על  "שימרו 
הפחד והחשש  עד שייעלמו לחלוטין ויתממש החלום.

רוצה לרדת במשקל? – את יכולה!
התחילי, גם אם "חטאת", המשיכי!  אל תתייאשי עד שהגוף 

והמוח יתרגלו לשינוי.
רוצה להיות איתה? - אתה יכול! אמור לה זאת. אולי אם היא 

תדע, תסללו יחד את הדרך.
יכולה!  התאמני  – את  יש לך פחד קהל?  רוצה לשיר אבל 

קודם מול מראה אחר כך מול קהל.
רוצה לפתוח עסק? – אתה יכול!   אם רק תסיר את המחשבה 

מה יקרה אם.

רוצה..._______? )השלימו את החסר (..... את/ה יכול/ה!!!!

אם תבחרו ב"רוצה" אין דבר שיעמוד בפניכם!

היקום יראה לכם איך אתם יכולים לממש את רצונכם וישלח  
הזדמנויות כל הזמן, כי אתם ר ו צ י ם!

אם תבחרו ב"לא יכול" הכל יהיה נגדכם לא תהיו מסוגלים 
החשש.   ואת  הפחד  את  רק  ותראו  ההזדמנות,  את  לראות 

היקום יראה לכם רק למה אתם לא יכולים!
כבר נאמר: "אנו רואים מכשולים רק כאשר אנו מסירים את 

העיניים מן המטרה".
דבר שאנו ממקדים בו את תשומת לבנו – יהפוך למציאות חיינו.

רוצה? תקבל!
מאמין שאתה לא יכול? לא תקבל!

חשוב לדעת לפני שבוחרים:
אם החלטתם לוותר על החלום ולא תרצו בו יותר? אתם טועים!
אני מזכירה לכם כי ליקום יש תוכניות עבורכם והוא מעביר  

לכם מסר באמצעות צורך או חלום שלא מרפים. 
ולא תשכחו אותו לעולם )או לפחות עד שתממשו אותו(.

אז אם ממילא החלום יהיה חלק מחייכם, והוא לא ייעלם?
למה להפוך אותו רק ל ח ל ק מחייכם?

למה לא להפוך אותו ל ח י י כ ם!!!
את  שיעצור  ברגע  תזכו   - "רוצה"  שתגידו  פעם  כל  על 

נשימתכם.

חכם סיני בשם סינג שיונג אמר משפט מעורר השראה שאני 
נשימות  כמה  משנה  לא  זה  "בסוף,  יום:  כל  לעצמי  מזכירה 

נשמת, אלא כמה רגעים עצרו לך את הנשימה". 

 ורדית בלנגה
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יעל בן חור - נטורופתית קינסיולוגית אירידולוגיה 
פרחי באך צמחי מרפא דיקור אוזן

ראש פינה 7, אם המושבות, פתח תקווה | נייד. 054-2442937 

יעל בן חוריעל בן חור
תזונה

שינוי תזונתי, 
התאמת תזונה 

לפי מחלות, 
תמיכה וליווי 

בדיאטה ובמשקל 
עודף, סוכרת, 

כולסטרול, בעיות 
קיבה, עצירות, 

קנדידה, פטריות, 
כולסטרול, תזונת 

ילדים ועוד.

קינסיולוגיה  מהי? 
היא בעצם תורת תנועת השריר 

בגוף. לכל גוף שפה משלו. 
הקינסיולוגיה היא שיטת אימון 

והדרכה. אנו מאמנים את האדם 
ומדריכים להכיר את מצב גופו 

ובריאותו ועל ידי כך ליצור שינוי. 
איתור וניטרול מתחים, ניהול לוחות 

זמנים, איבחון עצמי למטרה 
ותמיכה והכוונה להגיע אל המטרה  

אם בעבודה אם בזוגיות ואם בהורות 
ומציאת זוגיות ובכל תחומי החיים.

ילדים: קשיי קשב וריכוז, 
היפראקטביות, שינויי תזונה, 

התאמת מקצוע ובעלי בעיות שונות. 

נטורופתית אירידולוגית

byael@bezeqint.net

אירידולוגיה מהי? 
אירידולוגיה היא שיטת אבחון דרך קשתית העין המבוססת 

על מדע. האירידולוגיה היא כלי רב עוצמה המאפשר לי 
כנטורופתית להגיע לרבדים עמוקים של המטופל מבחינה 

פיזית ונפשית. כל אדם נבדק ללא מידע מוקדם ולכן 
אפשרות האבחון היא שונה לכל אדם ומיוחדת לו.

שיטת האבחון הייחודית מאפשרת לאירידולוג לזהות מצב 
פיזי, ונפשי, רגשי, לפי צבע מצב הרקמות, וסימנים שונים 

הנוספים לאדם עם הגיל והתפתחות המחלות ואו מצב 
נפשי. שיטת צילום העין על ידי מצלמה מיוחדת ולא פוגעת 

בעין, מעוברת למחשב.
הטיפול שילוב בן תזונה נכונה, תוספים וייעוץ כללי כולל 

מצבים נפשיים.
הטיפול מתאים גם לילדים.

דרום  חורף אמרת  מדי; אמרת  רכיבות החורף קצרה  עונת 
ואת  המדבר  את  להכיר  מצוינת  הזדמנות  זו  )הארץ(. 
לו להציע. הגשם ממעט להגיע  המסלולים המטריפים שיש 
והשמש מחממת קמעה, מה שמאפשר לרכב באזור גם בשעות 
הצהריים המוקדמות מבלי 'להתבשל' על האוכף. אחרי טעמו 
המתוק של הסוכר שנשאר עוד משלהי חודש אוקטובר, שי 
ואני התחלנו לתכנן את היעד הבא. רצינו טיול ארוך ורחוק 
יותר. חיפוש מהיר ב"מאגר המסלולים" הביא אותנו לערד. 
חברנו לרז גורן ולאחר מספר שיחות והתייעצויות, לצד בנייה 
הקבוצה,  ואופי  להרכב  שיתאים  כך  המסלול  של  קפדנית 
סגרנו את פרטי הטיול שתחילתו ב'ערד' וסופו במקום הנמוך 
בעולם – ים המלח. מאות הודעות וואטסאפ, צחוקים, סגירת 
ציוד ה'ספייר', 'קדימון' מתמשך לתאריך והנה השעון המעורר 
04:15 ביום שישי; תרמוס תה )חמים( לדרך  מצלצל בשעה 
ערד  אזור  את  שאופף  )הכבד(  הערפל  בתוך  כבר  ואנחנו 
בשעה 07:00. הרכבים מגיעים בזה אחר זה, התארגנות מהירה 

)מלאת חיוכים( ואנחנו כבר בסינגל בוקק ]שבחלקו מאתגר[ 
על מפל  'מטמטמת'  לתצפית  ובהמשך  בוקק  לנחל  שמוביל 
נחל בוקק שמבהיר מדוע ים המלח היה בין המועמדים לאחד 
משבעת פלאי תבל. משם המשכנו ל"דבל מעלה זרון" וירדנו 
בדרדרת  שלוותה  תלולה  ירידה  דרך  זוהר  נווה  עד  איתו 
)מלחיצה..( ובסלעים בכל הגדלים. מעמיסים את האופניים 
וחוזרים  מועד  מבעוד  ששוריין  האוטובוס  על  עצמנו  ואת 
לרכבים בערד. חלק מהרוכבים מחליפים לחליפות, אחרים 
לפיג'מות ומשם, כשכולנו גוועים ברעב ובעיקר משתוקקים 
'מוזה' בערד כששולחן  'זירו' קרה, המשכנו למסעדת  לכוס 
מסודר המתין לנו בדיוק בשעת היעד. אוכל מצויין ואווירה 
הסופית  החותמת  היו  השבת  כניסת  וערב  מהנה  'פאבית' 
לטיול  מהנה. 'מדדים' איכשהו לרכבים ונוסעים למרכז. שם 
חיכתה )לרובנו..( משמרת שנייה עם המשפחות שפרגנו )לא 

מובן בכלל...(

הכיתה הטיפולית של 
"רוכבי אם המושבות" 
מגיעה למקום הנמוך 

בעולם
"הכיתה הטיפולית": אופיר בגים, עודד צין, תומר אלי, יוסי מיכאל, יוסי  ירון אלי

רוזנברג, גידי אביב, שי סספורטס, אילן שריקי, שי גולן, עוז סער, סער 
קובלינסקי, ניר לוי, יניב משה, אמנון ביבי, יניב רזנאוי, ארז מסוארי, 

אלון מדינה, רז גורן ואנוכי

הגדולה  לקבוצת  הוכתרה  המושבות"  אם  "רוכבי  השנה  גם 
בקבוצה  בגביע.  וזכינו  כנרת  לסובב  שנרשמה  ביותר 
המקסימה שלנו  משולבים כל הגילאים, גברים, נשים, ילדים 
וטף. וביום ההקפה שהיה שטוף שמש ורוח קלה התאספנו 
ודיוושנו  התחממנו  מהרה  עד  לרכיבה,  בחדווה  ויצאנו 
מנקודת הזינוק לחצי הקפה באלמגור לכיוון גמלא, המג׳רסה, 
רמות, גל, עיין גב, האון, מעגן ונקודת הסיום בצמח. שמות 
שירדו  הטובים  הגשמים  בעקבות  ישראליים.  כה  ישובים 
בולטים  החומים שכה  והקוצים  ירוק  עוטה  לאחרונה הארץ 
בשלהי הקיץ נעלמו. בין הרוכבים בסובב ניתן לראות רוכבי 
קצה על אופני כביש מהירות עשויות קרבון לבושים במיטב 
האופנה ונראה שהם ממהרים, לצידם רוכבים שטיחונים על 

אופני שיכוך מלא עם בולמים ומעצורי דיסק מרשימות.
ואופני  מדבקה  אופני  עם  שמגיע  ישראל  עם  את  לראות 
הילדים  אילו  ביותר  היפים  אבל  אחד,  הילוך  בעלי  קיבוץ 
שרוכבים על האופניים מלאי התלהבות וכשהאדרנלין בשיאו 
להצליח  ודרייב  אור  ובעיניהם  בעליות  בכוח  מדוושים  הם 
המהירות  בירידות  נהנים  הם  הסיום.  קו  לכיוון  ולהתגלגל 

מן  לרדת  מבלי  בעליות  לפדל  כשהצליחו  סיפוק  ומלאי 
האופניים, עירניים ולבושים במיטב האופנה שהספורט הזה 
מאפשר קסדות נוחות, מכנסיים עם פד, כפפות אחיזה נוחה 
בכידון  והגנה על כפות הידיים ומשקפי שמש, חלקם מגיעים 
עם  המושבות  אם  רוכבי  שהגענו  כמו  קבוצה  חולצות  עם 
חולצתינו הצהובה ועליה מודפס סמל הקבוצה. לנו יש גאווה 
מיוחדת לכן חלק מהרוכבים חיברו דגל קבוצה לאופניים וזה 
היה יפה כשלעצמו. מסורת הסובב מתחילה שבועיים קודם 
מרגישים את התכונה הזמנת חדרים, רכישת ערכות, שיפצור 
האופניים והתארגנות על הארוחות. משפחתי הגיעה השנה 
 11.5 בן  פלג  בניי  ושני  אני  רוכבים   4 של  מורחב  בהרכב 
על  שלנו  החיזוק  שחקנית  הצטרפה  והשנה   6.5 בן  ודניאל 
הגענו  כולנו  שכיכבה.  לינוי  הוורודים  ספיד  הסינגל  אופני 
אנרגיות  ומלאי  נרגשים  הקבוצה  חברי  כ-200  עוד  עם  יחד 
לנקודת הסיום קיבלנו את המדליה שכולנו ראויים לה טבלנו 
להנאתנו בכנרת והתפזרנו איש איש לדרכו... תודה על חוויה 
ספורט  ביותר שמשלבים  מהמעולים  איכות  וזמן  משפחתית 

כייף ואתגר.   

סובב כנרת 2014 

 עומר קאופמן

"רוכבי אם המושבות" נרגשים ומלאי אנרגיות מגיעים לנקודת הסיום 
ומקבלים את המדליה

מדריכת חיים לצמיחה אישית ורוחנית

הדבר הכי הטוב שאת יכולה לעשות עבורך ועבור אהובייך, 
זה לטפל בעצמך בתהליך אימון קצר וממוקד, 

שיעזור לך למצוא את האיזון המיוחל ולגלות שאפשר לחיות אחרת!

אני מזמינה אותך להצטרף למאות הנשים שאימנתי,
נשים שכבר נהנות מחיים מלאים בסיפוק והגשמה - כן זה אפשרי! 
התקשרי עכשיו לתיאום פגישה: 054-3972562

שלום לך, שמי רונית כהן תמיר, 
ואני עוזרת לנשים למצוא את האיזון בין הרצונות והחלומות שלהן, לבין חיי היום יום העמוסים.

אני מאמנת אישית ומשמשת כסופרוויזרית למאמנים אחרים.
אני נשואה לאהוב נעוריי, אמא לשלושה ילדים וסבתא לחמישה נכדים.

אני מרצה על האושר וחיברתי שני ספרים:
כמו כל אחת.. אבל אחרת“ – שמגולל את סיפור חיי לצד הבנות ותובנות על החיים בכלל.

”אספקלריה“ – מספר את סיפורן של 10 מתאמנות שליוויתי במסען האישי.
והכי חשוב, אני יודעת מה עובר עלייך ויש לי כלים לעזור גם לך!

מאבדת את עצמך בין המטלות השונות?

יעל רום 5, אם המושבות, 
פתח תקוה

בקרי באתר שלי: חפשו אותי ב-
ronitcohentamir@gmail.com 'רונית כהן תמיר'

ועכשיו תוכלי ליהנות
גם ממבצע:

פגישת היכרות 
במשך שעתיים,

במחיר של שעה בלבד!
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נעמי עזר קוסמטיקה רפואית 

איפור יום במספר דקות בבוקר לנשים עסוקות

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

בס"ד

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

בס"ד

חפשו אותנו ב-

 

הטבה לקוראי עיתון "קול השכונה"

*הטבה חד פעמית עם הצגת מודעה זו *למימוש בחודש דצמבר

ליין קונטרול
קרם עיניים
מתנה

אקסטרה
 c סרום

של חוה זינגבוים

קבליקני

C היופי!
את העובדה שוויטמין C חשוב לבריאותנו למדנו עוד כילדים, כשהמליצו לנו לאכול 

פירות הדר. היום מכירים בחשיבותו הרבה של ויטמין C גם לעור הפנים

עצות זהב לאיפור יום

היא  החורף  עונת 
התקופה האידיאלית 
לשיקום עור הפנים. 
בוויטמין  טיפולים 
C יבהירו את העור, 
ימצקו אותו ויעניקו 
וגמישות  לחות  לו 

מחודשים.

אחד  הוא  אסקורבית,  חומצה  למעשה  שהוא   ,c ויטמין 
ולבריאות  החיסון  למערכת  ביותר  החיוניים  הוויטמינים 
החשובים  מהמרכיבים  אחד  גם  הוא  היום  הגוף.  מערכות 

והדומיננטים ביותר בענף הקוסמטיקה הרפואית.

יתרונותיו של ויטמין C לבריאות העור ולמראהו:
דלקתיים  תהליכים  ומפחית  חופשיים  רדיקלים  מנטרל   •
בעור - רדיקלים חופשיים נוצרים עקב ההשפעה המזיקה 
של קרני השמש וזיהום האוויר. הם גורמים לשבירת סיבי 
הקולגן, אחראים לתהליכים דלקתיים בעור ומהווים גורם 

פעיל בהזדקנות העור ובאיבוד גמישותו.
  הוכח כי מריחת ויטמין C על העור מפחיתה את התהליכים 

ומפחיתה  החופשיים  הרדיקלים  את  מנטרלת  הדלקתיים, 
את נזקיהם.

שאחראים  העיקריים  הרכיבים  שני  העור-  למיצוק  הכרחי   •
להזדקנות עור הפנים הם קולגן ואלסטין. הקולגן הוא חלבון 
חיוני שמהווה כרבע מכמות החלבונים בגוף. ויטמין C הכרחי 
חשוב  חלבון  הוא  האלסטין  בעור.  קולגן  של  תקין  ליצור 
שפועל במקביל לקולגן ואחראי לגמישות העור. במחקרים 
קליניים נמצא שמריחת ויטמין C על העור משפרת את ייצור 

סיבי הקולגן וסיבי האלסטין ומסייעת במיצוק העור.

ושינויים  לשמש  חשיפה  גיל,  העור-  כתמי  להבהרת  תורם   •
הורמונאליים הם הגורמים העיקריים להיווצרות כתמי עור. 
שימוש בוויטמין C בתכשירים קוסמטיים למריחה על העור 
גוון  ומעניק  העור  תאי  בחידוש  הכתמים,  בהבהרת  מסייע 

אחיד לעור.
שימוש קבוע בתכשירים שמכילים ויטמין C יעניק לעורך מראה 

מוצק, בריא וקורן.
חורף נעים!

כדי להגיע למראה איפור נקי התחילי קודם באיפור העיניים ואחר 
כך המשיכי במריחת המייק אפ.

1. מרחי פריימר לעיניים )מקבע לצללית( על כל שטח העפעף.
2. לאיפור גלגל העין השתמשי בצלליות בגווני אדמה/זהוב/ברונזה.

3. לאיפור עצם הגבה השתמשי בצללית בהירה בטון אחד פחות.
4. מירחי מסקרה שחורה עמידה במים על ריסים עליונים. 

5. עפרון שחור בתוך העין ועליו הניחי בעדינות צללית שחורה

בעזרת מברשת זוויתית )טכניקה הגורמת לעפרון להישאר במקומו 
מבלי שהוא ימרח וימחק(.

6. מרחי מייק אפ בגוון המתאים על כל שטח הפנים והצוואר  
    בעזרת מברשת מייק אפ.

7. סומק חום ורדרד על תפוחי הלחיים.
8. גלוס בגוון תות.

מיטל: 054-2504750מיטל: 054-2504750חפשו אותי ב-      'דוג הייר סטייל'

הספא של הכלב שלי

תספורות וטיפולי טיפוח לכלבים וחתולים (גזעים קטנים) 

רחוב בר כוכבא 67

ספא אירופאי לכלבים וחתולים
ברמה הגבוהה ביותר!

5 דקות מאם המושבות

והפתעות!מתנות

Dog Hair StyleDog Hair Style

באדיבות יפעת כהן איפור ושיער 054-6567802
i fatc3@walla .com
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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
להצלחה! הצטרפו  בעיצומה!  הבנייה 

ההדמיות להמחשה בלבד

חוויית מגורים חדשה שאתם חייבים להכיר!
NUGET LIFE

ותיהנו מסטנדרט גבוה וממתחם פרטי ירוק הצמוד למגדל!שדרגו עכשיו לדירות הגדולות של אם המושבות

חפשו אותנו

קל, מהיר, נוח ובטוח!
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המשך בעמוד הבא <

כשמסתכלים עליה היום, אין פרזנטורית מתאימה ממנה 
ל"אורח חיים בריא". היא מלאת חיוניות, יופי, גוף חטוב, 
מקרינה בריאות וחיוביות. טפו-טפו. אבל יותר מכל היא 

מעוררת השראה לכך ששינוי מתחיל בראש. 
צפיר,  מיכל  הבידור,  בעולם  עשירה  קריירה  אחרי 
והבמאי  למפיק  נשואה  ילדים,  וכוכבת  זמרת  שחקנית, 
יואב צפיר )בנו של טוביה צפיר( ואם לשלוש בנות )מיה, 
שירה וגילי( הפכה למנטורית לחיים בריאים. מי שסבלה 
היום  מובילה  כושלות,  דיאטות  ומאינסוף  משקל  מעודף 
עסק בשם "כל אחד יכול", שבמסגרתו היא מניעה אנשים 
תוכנית  בלוגים,  סדנאות,  הרצאות,  דרך  בריאים  לחיים 

רדיו ועכשיו גם בספר. 
במתכונים,  בהומור,  מתובל  אופטימי,  ספר  הוא  ספרה 
חיים  לחיות  המטרה-  להשגת  מעשיים  ובכלים  בטיפים 

בריאים ומאוזנים יותר. 

כילדה מוכשרת  צפיר עשתה דרך ארוכה שאותה החלה 
המשיכה  משם  צפון,  פיקוד  בלהקת  וכחיילת  במות  על 
את  בהצטיינות  סיימה  "מנגו",  הישראלית  הפופ  בלהקת 
ילדים,  לכוכבת  הפכה  צבי",  "בית  למשחק  בית-הספר 
זמר  במחזות  כיכבה  ילדים,  קלטות  בעשרות  השתתפה 
ובהצגות ילדים, דיבבה סדרות וסרטים, הגישה תוכניות 

בערוץ הופ! והופיעה ב"מותק של פסטיבל". 
עם  העת,  כל  צפיר,  התמודדה  הרבה,  הצלחתה  למרות 
תסכול עקב עודף משקל ודיאטות כושלות. היא מספרת 
זכתה  אך  הכישרון,  בזכות  צבאית  ללהקה  שהתקבלה 
שבה  "מנגו",  בלהקת  גם  כך  גזרתה.  על  עבים  לרמזים 
כזמרת  "כישוריי  והשמנמונת.  החמודה  הצלע  הייתה 
העובדה,  את  שינו  לא  היצירה  מתהליך  שלי  וההנאה 
שבאותו רגע כל מה שרציתי זה להיות רזה! כעסתי על 
עצמי, על הגנטיקה ועל כולם. במהלך הצילומים, כשכולם 
כשהבמאי  לאכול.  התביישתי  אני  אוכל,  להפסקת  יצאו 

בזמן  הטוסיק,  את  לי  שיסתיר  בגד  למצוא  צריך  היה 
שחברותיי ללהקה רצו ללבוש קצר, הייתי חוזרת הביתה 

חנוקה מדמעות ומתנחמת באוכל".
לאחר לידת הבת השלישית החליטה לעשות שינוי אמיתי, 

עמוק והצליחה. היום היא נראית טוב מאי פעם.

איך התחלת בשינוי? 
לעצמי.  שאימצתי  מהתירוצים  בפרידה  החל  "השינוי 
שאלתי את עצמי - איך זה שכל החיים אני עושה דיאטות 
 100 מעל  שקלתי  השלישי  בהיריון  שמנה?  ונשארת 
קילוגרם! חודשיים לאחר הלידה, כששקלתי 80 קילוגרם 
והרגשתי טוב עם עצמי, ישבתי לפגישת עבודה עם קולגה 
לקראת הצגה חדשה, והוא שאל בנוגע למשקל. הצבעתי 
שלעומתה  שחשבתי  לידינו,  שעמדה  שמנה  אישה  על 
הוא  אליה.  ביחס  אני  איך  אותו  ושאלתי  דוגמנית,  אני 
ענה לי: 'היא פס בחולצה שלך'. הרגע המכאיב הזה היה 
עבורי אירוע מכונן, הבנתי שאין לי שמץ של מושג איך 
במקום  האמת  עם  להתמודד  בחרתי  באמת.  נראית  אני 
להתכחש אליה, הודיתי בפני עצמי שלא טוב לי, שקשה 
מהר  מתעייפת  שאני  לי  שמפריע  שרוכים,  לקשור  לי 
ושהישבן שלי מאחוריי, גם אם אני לא רואה אותו. להכיר 
בעבר,  לשינוי.  בדרך  הראשון  השלב  עבורי  היה  בכך 
כשירדתי במשקל חשבתי שעשיתי שינוי, אבל זה היה חד 
פעמי ולתקופה קצרה. הפעם הרגשתי שאני צריכה שינוי 

עמוק ומקיף לכל החיים. לשנות את כל אורח החיים".

איך באמת את שומרת על המשקל?
ריאה,  לב  סיבולת  על  בדגש  כושר  אימוני  בים,  "ריצה 
אוכל בריא ותזונה בריאה למשפחה. אם לפני שבע שנים 
הייתי  יומי,  משגרת  חלק  יהיה  שספורט  לי  אומרים  היו 
מתה מצחוק והולכת לאכול משהו. צריך להתחיל בקטן. 
בשכונה,  בהליכות  התחלתי  קילומטרים.  רצתי  מיד  לא 

ואז  בשבוע  פעם  דקות   20 של  קצרה  הליכה  בתחילה 
מפעם לפעם הגדלתי את הסיבוב, עד שיום אחד התחלתי 
לרוץ. הפכתי זאת להרגל. ויתרתי על הספונטניות כדרך 
חיים, ולא רק בתזונה, ולמדתי להפנים את השינוי בעזרת 
תכנון, ניהול עצמי ובעיקר תרגול. כך, כמו שאני משקיעה 
בעבודה- מתרגלת, לומדת טקסטים וכוריאוגרפיה חדשה, 
נפרד  בלתי  חלק  להיות  הפך  החדש  החיים  שאורח  עד 
ממני, נדרשו ממני לימוד תכנון והתמדה. והכלים האלה 
עוזרים לי לא רק לשמור על המשקל, אלא גם לחיות חיים 

בריאים יותר".

אורח חיים בריא מאוד טרנדי היום.
בריא;  חיים  אורח  על  מדברים  כולם  האחרונות  "בשנים 
חולים  קופות  בריאות,  תפריטי  מכניסות  מסעדות 
מייצרים  המזון  ויצרני  בריאים,  להיות  אותנו  מעודדות 
עבורנו מוצרים בריאים יותר. אבל עם כל הכבוד לשינוי 
וליחסי הציבור, אורח חיים מתחיל מהראש, כמו  בגישה 
בחירה  הוא  בריא  חיים  אורח   - בחיים  אחרים  דברים 

שמחייבת שינוי".
מה זה בשבילך "אורח חיים בריא"?

"שילוב בין תזונה מאוזנת, פעילות גופנית ומצב נפשי. 
מתוך  בעוצמה  לחיות  להתנהל,  ולא  החיים  את  לנהל 
תחושה שאני גורמת לדברים לקרות. אני המחוללת של 
הדברים. חלק מהתהליך שעוברים אנשים בסדנאות שלי 
זה שההפך ממה שהורגלו אליו הוא הנכון. לא צריך לוותר 
על שום דבר, אלא לאתר מה עושה לך טוב ולעשות אותו 
יותר זמן. ממודעות מה וכמה לא לאכול, עוברים למודעות 
מה כן לאכול. אם כרגע את חושבת שהאושר המיידי טמון 
תביני  סדנה  שתעברי  אחרי  אז  שוקולד,  שתאכלי  בזה 
שהוא טמון בדברים אחרים. תשאלי את עצמך מה מקדם 
אותך יותר למטרה. פעם חשבת שהאור נמצא בנורה של 
בכל-כך  נמצא  שהאור  מבינה  את  עכשיו  אבל  המקרר, 

הרבה דברים בחיים, ורובם תלוי בך".

מה מיוחד בתוכנית "כל אחד יכול" לעומת דיאטות 
אחרות?

לא  זו  שכן  בשוק,  דומה  מוצר  שום  כרגע  קיים  "לא 
במשקל.  לירידה  גם  שמוביל  שינוי  תהליך  זהו  דיאטה, 
מדובר בתהליך של חודש ימים, שבו אני גורמת לאנשים 
להעצים את עצמם. אני שם כדי להראות להם את הדרך, 
ובעיקר כיצד ללכת בה. כל מפגש הוא חגיגה של בריאות 
כל  זוכרת את עצמי מנסה  אני  ובאוכל.  במוזיקה  מלווה 
סוג של דיאטה, אבל הדיאטות ואני החזקנו מעמד ביחד 
לפרקי זמן קצרים בלבד. במסגרות אחרות אמרו לי, שאם 
אפסיק לבוא למפגשים אעלה במשקל. אני רוצה שאנשים 
יגלו שהם בעלי השליטה. במשך ארבעה עשורים עליתי 
עצמי  את  זוכרת  שאני  מאז  קילוגרמים.  עשרות  וירדתי 
רציתי להיות רזה. לאחר השינוי שעברתי אני שומרת על 
המשקל באדיקות, וזאת בעקבות שינוי אורח החיים שלי 
שמשלב תזונה בריאה, פעילות ספורטיבית, ומעודד אותי 
לשאול את עצמי כל הזמן איך אני מתקדמת, משתפרת 
ומגיעה למקומות טובים יותר. כשמצליחים לרדת במשקל, 
בזוגיות.  בחברה,  בעסק,  אחרים-  בדברים  גם  מצליחים 

אני באמת מאמינה שכל אחד יכול".

את  כאשר  זה,  בתחום  להתמקד  לרעיון  הגעת  איך 
בשיא קריירה מצליחה ככוכבת ילדים?

אנשים  בי.  בחר  הוא  בתחום,  בחרתי  שאני  מזה  "יותר 
לא הפסיקו לשאול אותי איך הצלחתי לרזות, ומה הסוד 
מצליחה  שאני  וגיליתי  זמן,  לאורך  זה  על  לשמור  שלי 
שתמיכה  הבנתי  שעברתי,  התהליך  במהלך  להם.  לעזור 
לעזור  לספר,  רוצה  ואני  להצלחה,  חיובי  בסיס  היא 
אני  בחייו.  השינוי  את  לעשות  שרוצה  מי  בכל  ולתמוך 
לא דיאטנית. למדתי על בשרי, אספתי, בדקתי, ניסיתי, 
ראיתי מה עובד בשבילי והחלטתי שאני רוצה להעביר את 
ואני בוגרת  זאת באופן מקצועי  זה גם לאחרים. למדתי 

מכללת NCS ללימודי אימון ואימון לתזונה". 

למי  לתת  יכולה  שאת  ביותר  הטובה  העצה  מהי 
שרוצה לעשות שינוי?

"להיות ממוקד ולא ללכת על דברים כלליים. גם אם אתה 
אומר שאתה רוצה להרגיש יותר טוב, אתה צריך להתמקד 
במה בדיוק ייתן לך הרגשה שהשגת את זה. אחד הגילויים 
שלי היה שאנשים לא יודעים מה הם רוצים. אני עוזרת 
להם להבין מה באמת הם רוצים. אחר-כך, בהשגת המטרה 

אין לא מזל ולא קארמה, אלא היגיון, תרגול ועבודה".

עמוס  חיים  אורח  יש  בעלך,  ליואב,  וגם  לך  גם 
ותובעני. איך מתאפשר אורח חיים בריא בלחץ כזה? 

איך מוצאים זמן למשפחה ולזוגיות?
"זה מתאפשר בזכות ניהול זמן נכון וקביעת סדרי עדיפויות. 
אם אנו רוצים לאכול ביחד בשבע בערב, אז אנחנו קובעים 
מראש. מנסים לעשות את הכי טוב שאפשר בנסיבות הקיימות 

ותמיד אפשר להשתפר".

אתם מכניסים עבודה הביתה?
הוא  יואב  החיים.  זה  בו  מתעסקת  שאני  מה  כי  הפרדה,  "אין 
שותף וגם הבנות. הן יכולות להתלוות אליי לעבודה, לצילומים, 
לסדנאות. כשאתה אוהב משהו, אז אתה לא רוצה שיהיה נפרד 

מחייך". 

איך את מכניסה רוגע נפשי לחייך? איך את מציעה 
לאנשים להכניס שלווה?

"שלווה לא מכניסים לחיים. ברגע שאתה מנהל דברים נכון 
אז היא קיימת. אי שקט נובע מזה שאתה לא מספיק, שאתה 
יום  במהלך  אם  תוצאה.  אלא  צעד  לא  היא  שלווה  במרדף. 
עבודה אדע שבסופו אני אגיע לים, יהיה לזה אפקט מרגיע. 
כשאת דואגת ומכניסה את עצמך לסרטים, היי מודעת לכך 
שזו רק מחשבה ולא המציאות, ונסי לחשוב מחשבה אחרת. 
זו מיומנות. כך אני מסבירה בסדנאות שלי; המקום שאנחנו 
נמצאים בו היום הוא תוצאה של המחשבות שלנו ולא בהכרח 
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השלישית מבין ארבעה אחים. אחיי הגדולים גבוהים ורזים, ואני שמנה...
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לשינוי ולשליטה".

איזה חלק מהקריירה שלך היום סובב סביב הנושא של 
אורח חיים בריא?

"90% מהזמן שלי, גם עם הילדים, הם בתחום אורח חיים בריא. 
אני מעבירה הרצאות וסדנאות, יש את הספר שכתבתי, אני 
מעבירה ליווי אישי, יש לי מוצרים בפיתוח לילדים, ואת 'סוד 
הקצב של מיכל'- בערוץ הופ! תכנית מלאת תכנים בנושא 
חיים בריאים, כשהסיסמה בה היא- 'אלוף מי שמזיז את הגוף'. 
הילדים מקבלים מסר שצריך לגרום לדברים להיעשות, לפנות 

זמן לספורט וכדומה.
אני מגדירה את עצמי כאמנית החיים הבריאים. אני מביאה 
את אורח החיים הבריא לאנשים באופן הכי נגיש. ההרצאה 
שלי, למשל, היא סוג של מופע; יש מצגת ואני שרה ורוקדת, 
פעם  'חיים  שאומרים  יש  החיים.  את  לחגוג  זה  בריאות  כי 

אחת' ואני אומרת- 'חיים כל יום, מתים פעם אחת'".

יש חלום שלא הגשמת?
במידה  יקרו.  שדברים  ומשתדלת  חולמת  אני  הזמן  "כל 
זה  יכול'  אחד  'כל  בתוכנית  עכשיו  מה שקורה  כל  מסוימת 
חלום וחזון אישי. כל מי שהצליח לחיות חיים בריאים יותר 
בזכות התוכנית, שחש מסופק יותר - בשבילי זה כיף אדיר". 

מה מרגש אותך?
ויש  בבוקר  קמה  כשאני  אותי;  מרגש  עושה  שאני  מה  "כל 
לי למעלה מחמישים אלף עוקבים בפייסבוק, כשאני קוראת 
כשמישהי  לאנשים,  עוזרת  כשאני  ומודות,  אוהדות  תגובות 
דיכאון,  שחוותה  לאחר  בבוקר  קמה  היא  שבזכותי  אומרת, 
זה מרגש מאוד. בשבוע הבא מסריטים סרטון: 'אנשים שעשו 
והופעות  הרצאות  לסבב  נסיעה  ערב  אני  מיכל'.  עם  שינוי 
בארה"ב. הדרך שאני הולכת בה מרגשת אותי. הזוגיות שלי 
מרגשת אותי וגם הבנות שלי מרגשות אותי. אני מסתכלת  
מדהימות הן, ואיך הן לגמרי שגרירות של אורח חיים בריא".

איזו אימא את? 
שמשפחה  מאמינה  "אני 
מתחילה  מאושרת 
גם  שדואגת  מאימא 
את  ומגשימה  לעצמה 
הייתה  אימי  עצמה. 
אוהבת  חכמה,  אישה 
לי  גרמה  ותמיד  ורגישה 
עצמי,  עם  טוב  להרגיש 
ואני שמחה על כל דמיון 
אבל  בינינו,  שימצאו 
דאגה  מספיק  לא  היא 
לעצמה. אני דואגת לזמן 
אני  הילדות,  עם  איכות 
ונמצאת  שדואגת  אימא 
מערבת  בשבילן,  שם 
אני  אותן.  ומשתפת 
מעצימה  שאני  יודעת 
הרגשה  זו  לדרך.  שלי  שותפות  שהן  בכך  הילדות,  את 
לו  שיש  יודע  שילד  נהדר  וזה  להישגים,  להגיע  נהדרת 
חלק בהישג. אני גם אימא, גם רעיה, גם אחות, גם זמרת 
ועוד... הדברים משולבים יחד, ולנהל את זה זו אומנות".

ומה את אוהבת לעשות בזמנך הפנוי?
"מזמן לא השתמשתי במונח הזה, זמן פנוי... אני עושה כל 
יום, כל היום, את מה שאני אוהבת ולא מחכה לפנות זמן. 
הבריא-  החיים  אורח  את  שלי,  העבודה  את  אוהבת  אני 

ובזה טמונים האושר והשמחה שלי".

את מרבה לחייך.
החיים  על  שמתבונן  אדם  אני  ממני.  חלק  זה  "החיוך 
נאיבית,  שאני  שיגידו  יש  חיובית.  מאוד  מבט  מנקודת 
אבל אני יוצאת מנקודת הנחה שהאדם טוב מיסודו. החיוך 

נותן לי ולסובבים אותי להרגיש יותר טוב".

השורשים מפתח-תקווה.
היסודיים  בבתי-הספר  למדתי  קרול,  ברחוב  גדלתי  "כן. 
'נצח ישראל' ו'שיפר' ובחטיבה ותיכון 'אחד העם'. הבת 
שלי חוגגת בדיוק היום יום הולדת 16, אני בגיל 16 עשיתי 
טיול עם להקת 'עבר הווה עתיד' ואבנר חודרוב )לשעבר 
אני  אליזה.  פרחים בשאנז  לי  קנה  ש.ר.(  'משינה'-  חבר 
זוכרת את התקופה המרגשת של הלהקה עם אדי מוכתר, 
עוזי חיטמן והחברים. הופעתי גם ב"עיר בכותרות" יחד 
יחד  חברנו  ולימים  ש.ר.(  טננבוים  )אז  נבו  מירי  עם 
ב'מנגו'. עד היום אנחנו חברות טובות. כמו-כן, הופעתי 
ב"רוק מסביב לשעון" עם רובי דואניאס. אבא שלי ואחי 
לי  יש  בה.  לבקר  מגיעה  ואני  בפתח-תקווה  גרים  עדיין 

חיבה מיוחדת לעיר וזיכרונות טובים ממנה".

מיד  בריא,  חיים  לאורח  טיפים  על  כשחושבים  "לרוב, 
גם  בנוסף  לשלב  חשוב  לי  ותנועה.  תזונה  על  חושבים 
טיפים לתזונת הנפש. נדהמתי לגלות שהשריר שאותו 
זה  במחשבה,  בראש,  דווקא  נמצא  לאמן  חשוב  הכי 

השריר שמראה לי את הדרך ומביא אותי אל היעד -

האמינו בעצמכם, צאו לדרך בידיעה שאתם יכולים!
הבינו שלעשות אחרת דורש זמן ומחשבה, השקיעו 

זמן ומחשבה.
בחרו בשינויים קטנים ותרגלו לאורך זמן. פעם ביום 

החליפו ממתק בפרי, כוס מיץ בכוס מים.
תאכלו  ואל  ובצלחת,  בישיבה  אכילה  על  הקפידו 

״על הדרך״.
איזו  עצמכם  את  שאלו  אוכלים  שאתם  פעם  בכל 

ארוחה זו? ואם זו לא ארוחה, אז מה זה?
הכניסו תנועה לחייכם, כל דבר עדיף על שום דבר, 

גם עשר דקות נחשבות.
למדו משהו חדש שמעניין אתכם, הזיזו את הפוקוס 

מאוכל לדברים נוספים בחיים.
הדרך  התנדבו.  תרמו,  לאחרים,  מעצמכם  תנו 
להיות  היא  לחיים  משמעות  להכניס  טובה  הכי 

משמעותי עבור מישהו אחר.
לפחות פעם בשבוע עשו משהו שגורם לכם הנאה 

ואינו קשור באוכל. גם חיבוק ונשיקה נחשבים ): 
ברגע  והתמקדו  העבר  טעויות  על  לעצמכם  סלחו 

הזה. רק מה שתעשו מהיום יקבע מה יהיה מחר".
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הטיפים של מיכל
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כיצד נפתח את כישרונות ילדינו באמצעות משחקים בגן השעשועים
"משחק הוא הדרך של הילדים ללמוד את מה שלא ניתן ללמד אותם" )ד"ר מריה מונטיסורי( 

מיכל שפר מיכאליעיגולים של שמחה

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

לפגישת ייעוץ חינם חייגו: 074-7015551
 

פיתוח כישורים בילדים באמצעות משחקים

חייב  פטפטן  רגיש,  תנועתי,  מוסח,  ילד  כל  לא 
להגיע לטיפול!

אנו ההורים יכולים לסייע רבות בשיפור וחיזוק 
יכולותיו בתחומי תפקוד שונים. חזרו עם הילדים 
לגני השעשועים, שם תגלו עולם אחר של למידה. 
קרוסלה  נדנדה,  סולם,  על  טיפוס  כדור,  משחק 
או קפיצה על חבל יכולים לתרום רבות לכישורי 
הלמידה וכישורי החיים של הילד, אז הגיע הזמן 

לעשות Loge-out וליהנות! 
 

האם יש קשר בין משחקי כדור להתפתחות 
יכולת כתיבה, שליטה במרחב ודימוי עצמי?

משחקי כדור, מאפשרים לחזק קשר עין-יד ובכך 
מפתחים את יכולת מעקב העיניים בצורה תקינה אשר חשובה 
השימוש  יכולת  מהלוח,  העתקה  קריאה,  הכתיבה,  ליכולת 

במחשב ועוד.
במשחק כדור, לומד הילד להעריך מרחק של חפצים, מפתח 
לכללי  בהתאם  להגיב  ולומד  שלו  המרחבית  הראייה  את 
נכון  תיזמון  לומד  הוא  המשחק  במהלך  כן,  כמו  המשחק. 
ומדויק )מהירות נכונה על ידי  הפעלת כוח במידה הנדרשת 
והערכת מרחק בכל פעם שהוא זורק/בועט אותו למשתתפים 
במשחק(. לילדים המתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז, נושא 
התזמון הוא חשוב.  ישנם ילדים בעלי נטייה לאימפולסיביות, 
ילדים  ומנגד   שלהם   התגובה  במערכת  להשהיה  שזקוקים 
בעלי נטייה לחולמנות שזקוקים לזירוז או גירוי עוצמתי יותר 

על מנת להגיב בזמן הנכון. 
 

דרך המשחק מתמודד הילד עם משימות, צובר הצלחות ובכך 
משפר את הדימוי העצמי שלו, מחזק את תחושת ההצלחה, 
מגביר את הרצון להתמודד עם אתגרים, משפר את תחושת 
סמכות  קבלת  תוך  אחרים  ילדים  עם  ותקשורת  שייכות 

)בעיקר כאשר ילד משתתף בחוג(.

על  גבוהה  בתדירות  הפעילות  על  ולחזור  להתמיד  חשוב  טיפ: 
מנת להטמיע את הלמידה )משחק( בהיבט מוטורי/רגשי/חשיבתי.

"הבנות קופצות על חבל" וגם הבנים.
קפיצה על חבל הינה פעולה פשוטה על פניו, אולם מדובר 
בהתנתקות מהרצפה, פעולה המצריכה ביטחון ושליטה. בעת 
הקפיצה אין נקודת יחס ועליך לסמוך על הגוף והעיניים שלך. 
קפיצה על חבל מחזקת את השליטה העצמית, יוצרת מודעות 
להכרת קו האמצע של הגוף ומשפיעה אף היא על יכולתנו 
תזמון  מייצרת  ושוב  למטה  ולמעלה  לשמאל  מימין  להבדיל 
מדויק, הדרוש על מנת לפעול בקואורדינציה ולרכוש תפיסת 

כיוון מרחב נכונה.
בתהליך הלמידה, בייחוד בכל הקשור לכתיבה ישנם כללים 
נכונה,  שלו  הכיוון  שתפיסת  ילד  לכיווניות.  באשר  ברורים 

יצליח בקלות ובאופן טבעי לכתוב בצורה נכונה 
ומדויק.  נכון  באופן  צורות  להעתיק  או  יותר 
ישנם אותיות ומספרים שכתיבתם מצריכה חצייה 
או הכרת קו האמצע, לדוגמה אותיות שיש בהם 
קווים אלכסונים בכתב דפוס, כולל: א', ז', ט', ע', 
או מספרים כגון: 2, 7, 8, ועוד. ילדים מתחילים 
מהסביבה,  העתקה  פעולת  בסיס  על  לכתוב 
הם  תקינה,  שלהם  הויזואלית  התפיסה  וכאשר 
ובקלות  במהירות  ההעתקה  את  לבצע  יכולים 
לחצותו  והיכולת  האמצע  קו  של  הכרה  יחסית. 
פנימי  וארגון  סדר  מאפשרת  טבעי,  באופן 
שמאפשר סדר וארגון חיצוני החל מארגון התיק 

והמחברת ועד לכתיבה, קריאה מהלוח ועוד.

משחק נדנדה ישפיע על יכולת הריכוז בכיתה, האומנם?
המשקל  שיווי  מערכת  את  מחזקים  ונדנדה  קרוסלה  משחקי 
המבוססת על שלוש מערכות שונות: עיניים- ראייה, אוזניים- 
שמיעה  )מערכת וסטיבולרית(, גוף- תנועה. פעולת הקרוסלה 
מצריכה להתמודד עם מצב לא מוכר ובכך להחזיק את הגוף 
אלו  מיומנויות  שכלול  משקל.  שיווי  על  שמירה  תוך  יציב 
מסייע ליציבות הגוף בכל הקשור לישיבה ממושכת בלימודים. 
ילדים רבים נתפסים כ"היפראקטיביים" בשל תזזיתיות יתר 
הנובעת מקושי בשמירה על יציבות או שיווי משקל. לעיתים, 
במהלך שיעור ילד ינהג באופן "לא רגוע" ינוע בחוסר מנוחה, 
יתנדנד מצד לצד, יניח את ראשו על השולחן וכדומה, במקרים 
קו  מציאת  הגוף,  יציבות  על  בשמירה  בקושי  מדובר  רבים 
האמצע ושמירה על שיווי משקל. הילד מרגיש שאין לו נקודת 
איזון ועל כן עלול לחוש, סחרחורת, כאבי ראש, חוסר ריכוז 
ואף בחילות. שיפור היכולות הללו מסייע בשמירה על יציבה 
נכונה וחזקה המאפשרת להתרכז בלימודים ובמהלך השיעור.

טיפ: הורים, חשוב לתת לילד תחושת בטחון, לעמוד לצידו אך לא 
להפגין תחושת פחד או חוסר בטחון. לאפשר לו לאתגר את עצמו 

במתקנים השונים ולעודד אותו לעלות בדרגה.

תנו  ילדיכם.  עם  קבוע למשחק פשוט  זמן  הקדישו  לסיכום, 
עם  חוויות  ולצבור  לצחוק  ליהנות,  ילדים,  להיות  לעצמכם 

ילדיכם.
מוח האדם הוא פלסטי ומאפשר חיזוק יכולות בעיקר כאשר 
מדובר בילדים, אל תוותרו על כדורגל, קפיצה על חבל, או 

גן השעשועים.

אשמח לענות על שאלות בתחום, קשיי תפקוד ולמידה.

כמה בפעמים אמרתם – המטבח שלי יפה אבל.... "חסר לי 
מקום אחסון...", "אין מספיק מקום לסירים...", "הפינה לא 

מנוצלת ולא נוחה...", "אין לי מספיק משטחי עבודה...."
עבודה,  מקום  ומהווה  בבית,  הפעילות  מרכז  הוא  המטבח 
לצרכים  יתאים  שהוא  מאוד  חשוב  לפיכך,  ואירוח.  מפגש 

האישיים שלכם ויענה על סגנון חייכם. 

•  הגדרת הצרכים והרצונות
תחילה יש להגדיר את הצרכים והרצונות, העומדים בבסיס 
יתוכנן  יחידה/אזור  כל  לפיו  המטבח.  עיצוב  של  ההחלטה 
היקף  הן:  זה,  בשלב  לשאול  שיש  השאלות  רבה.  בקפידה 
המבשלים/סועדים  האנשים  מספר  האירוח,  היקף  הבישול, 
חומרי  מזון,  )כלים,  הנדרש  האחסון  היקף  קבוע,  באורח 
ניקוי(, צבעים וסגנונות מועדפים, שילוב מוצרים יוצאי דופן 

ופינת אכילה )דלפק, אי, שולחן(.

•  תכנון על-פי אזורי האחסון
חשוב לתכנן את המטבח, בהתאם לאזורי האחסון, ולהתייחס 

אל כל אחד מהם בנפרד, ולכולם ביחד: 
המקרר  מאכל.  דברי  לאחסון  משמש   - המזון  אחסון  אזור 
למזון הטרי, והארונות למזון היבש. כיום מקובל ורצוי, לשלב 
מסייע  המזווה  נשלפות.  מגירות  הכולל  גבוה,  מזווה  ארון 
לרכז את כל המזון היבש במקום אחד ובכך מקל על העבודה 
במטבח, כמו גם, מקנה עיצוב נקי- חזית אחת לכל המגירות 

הנשלפות. 

לכלים שנועדו לשימוש  אזור המתחלק  אזור אחסון כלים - 
שוטף ועל כן, חשוב שהכלים יהיו נגישים )כמו, מגירת סירים 

רחבה מתחת לכיריים(, וכלים שאינם בשימוש יומיומי. 

אזור הניקיון – כולל את הכיור ואת חלל האחסון שמתחתיו, 

בו ימוקמו אביזרי ניקוי ופח אשפה, כמו גם המדיח הצמוד 
ליחידת הכיור. 

בתחומו  במטבח.  המרכזי  העבודה  אזור   – אזור הכנת המזון 
נעשות רוב משימות הכנת המזון )כמו: שטיפה, חיתוך ועוד(, 
ממוקם בדרך כלל בין הכיריים לכיור, ורצוי שלא יפחת מ-90 

ס"מ על מנת לאפשר נוחות עבודה מירבית. 

תנור  הכיריים,  ימוקמו  בו  אזור   - והאפייה  הבישול  אזור 
ורצוי  הבישול,  וספרי  סירים  טוסטר,  המיקרוגל,  האפייה, 
מאוד כי הם ימוקמו בסמיכות, כך זמן העבודה במטבח יהיה 

קצר יותר ומהנה יותר.  

•  תכנון על-פי "משולש הזהב" 
בין  ומרחקים סבירים,  נכון  יחס  נשמור על  כי  חשוב מאוד 
שלושה מוקדי עבודה עיקריים במטבח: כיריים, כיור ומקרר- 
העבודה  שמרבית  כיוון  עבודה".  הזהב/משולש  "משולש 
בינם  שהחיבורים  הרי  אלו,  מוקדים  שלושה  בין  מתבצעת 
חשובים ביותר לעבודה נוחה ויעילה. אורך כל צלע במשולש 
צריך להיות בין 1.2 מטר עד ל-2.7 מטר מקסימום,  וסכום כל 

הצלעות במשולש צריך להיות קטן מ-8 מטר. 
כי  האמצעי  יהיה  שהכיור  להשתדל  יש  הצלעות  שלוש  בין 

לרוב התנועה הינה אל הכיור וממנו. 

יקטן  כך  יותר,  מקצועי  באופן  יעשה  המטבח  שתכנון  ככל 
שיתפקד  למטבח  הסיכוי  ויגדל  בתכנון,  לטעויות  הסיכוי 

באופן יעיל ונוח יותר. אז שיהיה לכם תכנון מטבח מוצלח!

האם המטבח נוח לכם?
הגדרת הצרכים, תכנון מוקדם ועל פי "משולש הזהב"

אילנית קמחי - תכנון אדריכלי ועיצוב פנים 
'kimhidesign'            -חפשו אותי ב

ilanit.kimhi1@gmail.com 
טל'. 050-5781168 

 אילנית קמחי
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אחריותם של מכוני בדיקת רכב לפני קניה

אנשים רוכשים רכבים משומשים במסגרת מגרשי טרייד אין, 
סוחרי רכב ובמסגרת השוק הפרטי ולאור העלות הגבוהה של 
רכישת רכב והעובדה שבדיקת מצבו של רכב, היא ענין שדורש 
מומחיות וידע, רבים מהם פונים למכון בדיקה להערכת מצבו 

של הרכב לפני הקניה.

ישנם מכוני בדיקה, אשר בכתב האחריות שהם נותנים ללקוח, 
סייגים  ורושמים  אחריות  מכל  כמעט  עצמם  את  פוטרים  הם 
פגם  או  ליקוי  גילו  שלא  במקרה  אחריותם,  להפחתת  שונים 

ברכב הנבדק.
כך מקרה שטופל במשרדי, של אדם אשר ביקש לרכוש רכב 
בדיקה,  למכון  הרכב  את  והביא  רכב  סוחר  באמצעות  יוקרה 
ציין  הבדיקה  ומכון  הרכישה  לפני  הרכב  של  מצבו  להערכת 
שבבדיקת מערכות המנוע נתגלו שני ליקויים זניחים: "נזילת 
שמן, חסר שמן מנוע" וציין בין היתר בדוח הבדיקה, שמערכת 

הבלימה לא תקינה. 
לאור ממצאי מכון הבדיקה בין היתר על המנוע התקין, הקונה 

הנלהב רכש את הרכב. 
ואולם, לאחר שמונה ימים, הקונה פנה למוסך על מנת לתקן את 
מערכת הבלימה וציין בהתלהבות בפני המוסך שזה עתה רכש 
את הרכב, והמכונאי שתיקן את מערכת הבלימה השיב לקונה 
הרכב, שהמנוע של הרכב לא נשמע טוב...והמליץ לקונה, שילך 

לבדוק את מנוע הרכב.

בו ביום הקונה הלך לבדוק את מנוע הרכב, ואז נמסר לו שיש 
והיפנה  בצילינדרים  לחצים  הפרשי  במנוע,  גבוה  פנימי  בלאי 
את הקונה לבדיקה מקיפה של מנוע הרכב במוסך היבואן אשר 
קבע גם הוא שמנוע הרכב אינו תקין וזאת בניגוד לממצאי מכון 
הבדיקה הראשון אשר בדק את הרכב לפני הקניה ושלא חשף 

בפני הקונה את הליקויים במנוע.
מכון הבדיקה הראשון אשר כאמור בדק את הרכב לפני הקניה 
ושלא חשף בפני הקונה את הליקויים במנוע, לא הסכים לפצות 
את הקונה ולכן הוגשה תביעה בבית המשפט, בה נטענה בין 
היתר טענת הטעיה, עושק וחוסר תום לב ואשר בסיומה ניתן 
פסק דין להסכמת הצדדים לפיה מכון הבדיקה שילם לקונה את 

מלוא עלות החלפת המנוע אשר ביצע הקונה, בתוספת פיצוי.

לכן בין היתר מומלץ בטרם קניית הרכב: לבדוק במשרד הרישוי 
את  ולבדוק  שעבודים  או  עיקולים  שאין  המשכונות  וברשם 
מצבו המשפטי של הרכב, האם מי שמוכר לכם הוא בן אדם 
לא  ברכב,  טיפולים  הסטוריית  לבדוק  רכב,  סוחר  או  פרטי 
בפניכם  שממליץ  במכון  הרכב  את  לבדוק  להצעה  להתפתות 
שבטופס  לדרוש  יש  אחר,  במכון  בדיקה  ולהעדיף  המוכר 
ללכת  ועליכם  ברורה  בצרה  הממצאים  כל  יירשמו  הבדיקה 
למכונאי שלכם, להערכת מצבו של הרכב לאור ממצאי הבדיקה.

הערה:
מאמר קצר זה הינו למתן מידע כללי וראשוני בלבד, אינו ממצה את כל הוראות הדין ואינו נועד 
בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי 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 לקבלת החלטה על התנהלות בתיק. המידע נכון 

למועד כתיבתו ותקפו ונכונותו יכולים להשתנות.

הכותב, עורך דין ורואה חשבון אריה מרון | משרד עורך דין ברחוב חיים עוזר 31,  פ"ת
maronadv@gmail .com  |  052-3424207 נייד - 

לעשות  שכדאי  פעולות  ושתי  לדעת  שכדאי  מלכודות  שתי 
כדי ליצור משקל מדויק ונוח לאורך זמן.

כשהחלטנו   וחושבים  עושים  שאנו  הראשונות  הפעולות 
בדרך  זאת  במזון.  לקזז  או  להפחית  הן  במשקל,  לרדת 
כלל האמונה הרווחת, שעלינו להימנע מהמון מאכלים כדי 
להצליח, בירידה במשקל ולכן מכניסים את עצמנו לתקופה 

של הימנעות!!
כאן מתחילה מלכודת ראשונה: הגוף נכנס למגננה, ובעיקר 
שיש:  מודע  ובתת  במודע  לנו  משדר  והמוח  ל"פרויקט" 
להתחיל,  עצמו  את  מתכנת  המוח  וסוף.  אמצע  התחלה, 

לשרוד ולסיים.
את  וגם  הגוף  את  המחשבות  את  מגייסים  אנו  בדיאטה 
הסביבה - לקראת ה"פרויקט". הסוף במקרה שלנו זה משקל 

היעד, שאותו אנו מגדירים בהתחלת "הפרויקט".  
שהגיע  מבין  הגוף  היעד,  למשקל  כשהגענו  מלכודת שניה: 
האמיתיים"  ל"הרגלים  וחוזר  המשטר  את  משחרר  הסוף! 

היומיומיים וזו הדרך לעלייה מהירה וכואבת במשקל. הגוף 
החוסרים  כל  את  לעצמו  ולהחזיר  עצמו  את  לאזן  מנסה 

שחווה, שלא הפכו להרגלים חדשים. 

מכאן ניתן להבין, כדי ליצור ירידה במשקל שתחזיק לאורך 
זמן, צריך שגרה ולא פרוייקט זמני.

לכן, כלל ראשון: לחדול מלהצהיר, "אני מתחיל/ה דיאטה", 
שינוי  ומקבעת  אוסרת  ולא  נוחה  חיים  שגרת  ליצור  אלא 

הרגלים בדרך בטוחה, ולא כמשימה זמנית חולפת.
במספרים.  ולא  מוחשי  כמשהו  היעד  על  לחשוב  שני:  כלל 
כי כל זמן שניצמד למשקל כנותן הפידבק המרכזי לא נהיה 
מחוברים לגוף שלנו באמת, מה שישבש הצלחה לטווח ארוך. 

חשוב להתחבר לתחושה הפיזית האמיתית בגוף.

בשיטה שלי-הג'ינס הוא מדד ופידבק מרכזי בדרך להצלחה 
במודעות הגוף והמשקל, לתמיד.

מדוע דיאטות לא מחזיקות מעמד?
 ריבי שחר

 אריה מרון, עורך דין ורואה חשבון

ירידה קלה במשקל
בשיטת ריבי שחר

קבוצת אם המושבות

ריבי שחר מנהלת- קבוצות "הג'ינס שלי"
לירידה קלה במשקל, קבוצת אם המושבות
מפגש ניסיון-חינם
ימי שלישי  ׀ 19:30-21:00  www.rivishahar.com :סרקי את ה-קוד או באתר

חפשו אותי גם ב-        ריבי שחר- אימון והנחיה לירידה קלה במשקל

קבלי מדריך בחינם! לירידה במשקל 
• אבחון אישי  • סרטוני כושר ופעילות גופנית • המלצות וטיפים

058-4477565

אחד הדברים שהיה לי קשה לקבל כשהפכתי לאמא  ושאני 
כבר לא ילדה. ברגע שיש לך ילד משלך את מסתכלת על 
אמא  ובמקביל  לגמרי,  אחרת  בצורה  שלך  אמא  ועל  עצמך 

שלך מתרגלת לתואר חדש- סבתא.
הקשר בין אמא לבת הוא קשר חזק וחשוב שנבנה עם השנים 

ועובר לא מעט תהפוכות ושינויים. 

בעינינו  שלנו,  אמא  את  מעריצות  אנחנו  קטנות  כשאנו 
אנחנו  ההתבגרות  בגיל  כשאנחנו  האידיאלית.  האישה  היא 
שונאות אותה, היא לא מבינה אותנו, מגבילה אותנו והיא לא 
זוכרת שהייתה בגילנו.  כשאנו מתבגרות והופכות לאימהות 
פתאום  אנחנו מבינות  את הלחץ, הדאגה, הנתינה, האהבה 
והאינסופית, ואנחנו מעריכות ואוהבות את אמא אפילו יותר.

כשאנו אימהות נוצר קשר הדוק בינינו לבין האמא שלא ניתן 
להסביר במילים. אבל כן אפשר לתעד את הקשר. 

את  יישמרו   - הנכון  וברגע  ספונטניים  צילומים-  לפעמים 
ההבעה, את האהבה, את הקבלה. ואם נתעמק בתמונה נוכל 

ממש להרגיש את הקשר.

יצא לי לצלם אמא מקסימה עם שלוש בנותיה, קשה להסביר 
במילים  את החיבור בין האמא לילדות, זה קשר שישאר תמיד 
גם כשהן תחשובנה שהן יודעות יותר טוב או כשתטרוקנה 
בכעס את הדלת, גם אז עמוק בפנים הן תדענה שאמא תמיד 

חושבת על טובתן ותמיד עושה מה שנכון עבורן.

מוזמנות ליצור ולשמר חוויה של אם ובת ביום כיף מתועד 
שיזכיר לכן כמה הקשר ביניכן חשוב וכמה אתן אוהבות גם 

ברגעים שזה קצת פחות מובן מאליו.

יחסי אם ובת
בעדשת המצלמה

אורלי רוזנבלט
סטודיו לצילום הריון, משפחה ולידים

orlyrosenblatt@gmail.com  :טלפון:  052-2521060 ׀ מייל
חפשו אותי ב-        'אורלי רוזנבלט סטודיו לצילום הריון משפחה וילדים'

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

עורך דין ורואה חשבון 
אריה מרוןאריה מרון

משרד עורך דין

חג חנוכה שמח!
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ליאור ליבוביץ'מסביב לעולם

חופשה משפחתית באתר הסקי זולדן, אוסטריה
חופשת סקי בזולדן, יכולה להיות חוויה אדירה ובלתי נשכחת לילדים, וגם לכם ההורים. זהו 
ידידותי מאוד למשפחות, ומשלב בתוכו פעילויות לקטנטנים, בשילוב חופשה בראש  אתר 
שקט למבוגרים. זולדן, עיירה ציורית השוכנת בעמק האוטסטל, שבחבל הטירול, בה תקבלו 

תמורה מלאה ומספקת במיוחד לכספכם

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

בגובה  ממוקם  בזולדן  הסקי  אתר 
לשלג  מאוד  גבוה  סיכוי  כך שיש  רב, 
ישנה  זה,  כמו  ליעד  מספקת.  בכמות 
הדרכה  הכוללת  לחבילה  גם  אפשרות 
בעברית לילדים בסגנון קייטנה, בנוסף 
הטיסה  יעד  למבוגרים.  הסקי  לציוד 
הנוח ביותר בכדי להגיע לזולדן, הינו 
קצרה  נסיעה  בוואריה.  בירת  מינכן, 
דרומה לחבל טירול באוסטריה, תביא 
הסקי  חופשת  את  להתחיל  אתכם 

ומוכנים  למופת,  מאורגנים  בזולדן  המלונות  המשפחתית. 
לקבל את פניכם באדיבות רבה. כבר בבוקר שלמחרת תקיימו 
ומיד  ילדיכם,  ושל  שלכם,  הסקי  מדריכי  עם  הכרות  פגישת 
למשך  הציוד  את  משכירים  בה  אשר  הסקי,  לחנות  תכוונו 
לאתר  ביחס  רע  לא  המלונות  מיקום  באתר.  השהייה  תקופת 
הסקי עצמו, למעליות ולרכבלים העולים אל ההר. הליכה של 
מספר דקות, או מונית בעלות נמוכה במיוחד, ואתם שם. חלק 
מחנויות ההשכרה מאפשרות לאפסן את ציוד הסקי בלוקרים 
על ההר, בלי שיהיה צורך להיסחב איתו חזרה למלון. קיימים 
לגלישה  ונוחים  רחבים  וכחולים,  אדומים  מסלולים  מעט  לא 
לכל הרמות, וניתן לסיים את היום בגלישה היישר אל העיירה. 

מרפסות,  יש  באתר  הגבוהות  בנקודות 
הנוף  את  ולצלם  לעלות  ניתן  אליהן 
ברוב  בכלל,  לפניכם.  שנשקף  המדהים 
מרהיב של  לנוף  ראות  יש  הזמן באתר 
הרכסים מסביב. ישנה אפשרות לרשום 
בקבוצות  סקי,  לקייטנת  הילדים  את 
קטנות של 6-5 ילדים, וזוהי דרך מוצלחת 
מאוד המאפשרת לילדים ללמוד וליהנות 
גם  לאפשר  בזמן  ובו  הגלישה,  מחווית 
להורים ליהנות. ילד שלא גולש מסיבה 
היום  סוף  עד  במסעדה  בייביסיטר  עם  להישאר  יכול  כלשהי 
מומלץ  בזולדן  לנופשים  אותו.  לאסוף  יגיע  שההורה  עד  או 
לבלות יום אחד באתר המרחצאות אקווה דום, הנמצא במרחק 
שונות  בריכות  מציע  האתר  מהעיירה.  ק"מ  כ-25  של  נסיעה 
כגון בריכות מלח וגופרית, וג‘קוזי למבוגרים. בחוץ מופעלות 
שלוש בריכות מים חמים בטמפרטורות שונות. כמו כן קיים 
גם איזור לילדים, בו מגלשה סגורה ייחודית, שבחלקה גולשים 

בחושך מוחלט.

צוואה
מדוע חשוב לערוך צוואה, ומדוע יפה שעה אחת קודם?

עו"ד איילת עטרחוק ומשפט

הכותבת הינה עו"ד בעלת משרד העוסק בתחום דיני הירושה ודיני המקרקעין. 
להתייעצות בענייני ירושה וכתיבת צוואה אשמח לעמוד לרשותכם,

עו"ד איילת עטר, 050-6680504

למרביתנו, המחשבה על היום בו נמות הינה קשה מנשוא, ואנו 
ברצוננו  אם  אך  ככל שניתן.  בה  העיסוק  לדחות את  מעדיפים 
להגן על היקרים לנו, עלינו להערך לכך מבעוד מועד באמצעות 

עריכת צוואה. 
בהזדמנות זו אני רוצה לנפץ את המיתוס של "עדיין לא הגעתי 
לגיל שאני צריך לכתוב צוואה". מאחר ואיננו יודעים מהו המועד 
בו נלך מהעולם רצוי להערך לכך מראש בחזקת יפה שעת אחת 

קודם. 
על פי החוק, לאחר לכתנו, אם אין צוואה -  הרכוש יחולק עפ"י החוק. 
הרכוש  את  יקבל  המוריש  של  בן-זוגו  כי  קובע,  הירושה  חוק 
הבית המשותף,  השייכים למשק  נוסעים,  מכונית  לרבות  הנייד 
וגם מחצית משאר העזבון. במידה והמוריש השאיר אחריו ילדים, 
המחצית  את  שווים,  בחלקים  יורשים,  הם   – הורים  או  נכדים 

השנייה. 
לדוגמא: לבני זוג יש שני ילדים ובבעלותם נכס משותף בחלקים 
שווים. במצב בו אחד מהם נפטר, חלילה, נוצר מצב בו בן הזוג 
מחצית   + שלו  )המחצית  מהנכס   3/4 של  לבעלים  הופך  השני, 
מהמחצית של בן הזוג שנפטר(, והילדים הופכים לשותפים של בן 
הזוג, כאשר כל אחד מהם הופך לבעלים של 1/8 מהזכויות בנכס. 

לגור  ולעבור  הורה מבוגר הרוצה לממש את הנכס  במקרה של 
לדרוש  לחלופין  או  למכירה  לסרב  הילדים  יכולים  אבות  בבית 
את תמורת חלקם ממנה. במצב זה יוצא שבן הזוג תלוי ברצונם 

הטוב של הילדים. 

במקרה של הורה לילדים קטינים המצב מורכב עוד יותר מאחר 
שבכל עסקה בה מעורבים קטינים נדרש אישור גם מהאפוטרופוס 
עלולה  אליהם  והפנייה  משפחה  לענייני  המשפט  ומבית  הכללי 

לסרבל ואף למנוע את ביצוע העסקה.

אחד  כל  בה  הדדית  צוואה  עורכים  רבים  זוג  בני  אלו  מסיבות 
מהם מצווה את כלל רכושו לבן הזוג ולאחר אריכות ימים הילדים 

יורשים את בן הזוג הנותר.

ועוד נקודה למחשבה  -  הורים לילדים קטינים יכולים להתייחס 
בכוחה  אין  אמנם  ילדיהם.  על  החזקה  לשאלת  גם  בצוואתם 
מינוי  אולם  לחזקתו,  הילדים  את  יקבל  מי  לקבוע  הצוואה  של 
אפוטרופוס לילדים, במסגרת הצוואה, תהא הצהרת כוונות מצדו 
המשפחה  ידי  על  בחשבון  תלקח  כי  להניח  שסביר  ההורה  של 

הקרובה ו/או בית המשפט שיצטרך להכריע בדבר.

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. 

רק בכללית,
השירותים הרפואיים שאתם צריכים

באם המושבות, מטר מהבית.
 רפואת ילדים  רפואת משפחה

 רפואה יועצת: נשים, אף אוזן גרון, אורתופדיה, עור, עיניים ועוד
 2 מרפאות שיניים כללית סמייל – לילדים ולמבוגרים

 מרפאת כללית רפואה משלימה
 מרפאת כללית אסתטיקה  בדיקות מעבדה

 שירותי אחיות  הריון בליווי אישי  תזונה ודיאטה

 03-9101200 טל׳  מסחרי,  מרכז   ,1 לציון  ראשון  רח'  המושבות:  אם  מרפאת 
מרפאת מרכז רום: רח' יעל רום 8, טל׳ 03-6287200, מרפאות - כללית סמייל, 
רפואה משלימה, אסתטיקה: רח' ראשון לציון 1, מרכז מסחרי טל׳– 03-9141400

לפרטים נוספים
פנו למוקד קשרי הלקוחות 03-9766111

בימים א' – ה' 09:00-20:30

״הכל נמצא ממש 
ברדיוס אפס...״

ח׳-תושבת אם המושבות
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השף האלוף

מעורב ירושלמי

מיכה כלפה

המאכל נולד בסוף שנות ה-60 באחת הסטייקיות שברחוב אגריפס בירושלים, סמוך לשוק מחנה 
יהודה. במהלך השנים החלו להכין אותו במסעדות ברחבי הארץ, וכן לייצרו באופן תעשייתי.

כמו  לירושלים,  הקשורים  שונים  לתכנים  לכותרת  השנים  עם  הפך  ירושלמי"  "מעורב  המושג 
קורסים, אתרי אינטרנט  וכן סדרת טלוויזיה בשם זה.

אופן הכנה
1. בקערה גדולה מערבבים את כל החומרים עם התבלינים ולהניח בצד כחצי שעה.

2. במחבת גדולה מטגנים את הבצל עד שמזהיב.
3. אל הבצל מוסיפים את תערובת המעורב וחצי כוס מים ומערבבים.

4. ממשיכים לבשל ומדי פעם לערבב עד שהתבשיל מוכן.
5. מקשטים עם כוסברה/ פטרוזיליה ומגישים לצד אורז או צ'יפס או בפיתה. 

מצרכים:
חצי כוס חד פעמית של מים
200 גרם לבבות עוף חצויים 

200 גרם פרגיות חתוכות לקוביות
300 גרם כבד עוף חתוך לחצאים

200 גרם טחול של עוף
50 גרם שומן כבש קצוץ דק דק  )לא חובה( 

3 בצלים גדולים חתוכים לרצועות דקות

5 שיני שום קצוצות דק
1 כף תבלין שווארמה/ למעורב

1 כפית כורכום
1 כפית חוואיג'

חצי כפית פפריקה מתוקה
מלח ופלפל לפי הטעם

ממטרת לחץ הקיטור
טכנולוגיה חדישה לניקוי שוט האשפה

לתוצאות מירביות
הסוף לריח וללכלוך

< ניקוי ותחזוקה שוט אשפה ודחסני אשפה >
< תחזוקה לשוט אשפה חכם >

< שרות בפריסה ארצית >

לייןגלפר
תחזוקה ושירות למערכות אשפה

נקיון אשפה זה אנחנו
מומחים לפתרונות תחזוקה, נקיון ומניעת ריחות ובקטריות בשוט אשפה ודחסנים

דוגמה
לשוט אשפה 

בתחזוקה נכונה

www.gelferline.co.il
info@gelferline.co.il

שטיפה בלחץ קיטור 
לזוית התחתונה 
והדחסן - מקור 

הריח העיקרי

נקיון וטיפול 
קבוע לדלתות

פתרונות מתקדמים 
למניעת ריחות

מתנה מערכת חיטוי 
אוטומטית לשטיפה 

יומית

שירות פתיחת 
סתימות 
 דחסן ותיקונים

אשפה

התקשרו עכשיו:
1-700-70-40-43

שוט אשפה - אחרי

שוט אשפה - לפני

  

 
דיני משפחה 

הסכמי ממון, גירושין, מזונות, צוואות וירושות

דיני עבודה 
יחסי עובד מעביד, פיטורין, הטרדה בעבודה 

מסחרי 
חוזים, הסכמים, תביעות כספיות,  מקרקעין

  azrad@zahav.net.il .רחוב מבצע יפתח 4, פתח תקווה | טל'. 03-9040866 | פקס. 03-9040410  | מייל
    www.azrad-law.com

ד"ר שמעון אזרד
משרד עורכי דין

| אתר.    - 'עורך דין שמעון אזרד' 

ייעוץ ראשוני

חינם!
בדצמבר 2014

ייעוץ ראשוני

חינם!

*אין חובה להשתמש בכל מוצרי הבשר המפורטים במצרכים.
*את הכבד והלבבות יש להכשיר )לאוכלי  כשר(.

בתיאבון

מי
של

רו
ב י

ור
מע

ישיבה במקום • משלוחים חינם (*מ-5 מנות) 
טל‘ להזמנות: 03-6058601

אבשלום גיסין 21, פ“ת

לפספס!  שאסורהצעה

לתושבי אם המושבות רבתי ויתר התושבים בצפון פ"ת

מומלץ להגיע ולהתנסות...מי שטעם כבר יודע, את הטעם הזה הוא לא יחליף...

פלאפל • שקשוקה • שקשוקה אישית במחבת

כשר 40 שנה
בפ"ת

לחם הבית, סלט ירקות אישי, טחינה, כדורי פלאפל,
למציג מודעה זוכרוב כבוש, מלפפון חמוץ, פלפל חריף, כוס לימונדה קרה

 29  ₪

רק ב-

טעימה ויחודית

שקשוקה
 במחבת אישי 

 +
לימונדה

 הרחבנו שעות הפעילות עד 22:00 ומתחדשים בתפריט יחודי

המבצע החל מהשעה 17:00, כולל שישי בוקר

חדש!
משלוחים

משלוחים
בימים א'–ה' עד השעה 20:00 

ו' עד 12:00 
על כל התפריט
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חינם למסירת מודעהלוח מודעות                                                                  
kolhashchuna@gmail.com

חיפוש עבודה 
ומתכות  וניהול  תעשיה  מהנדס 
בניהול,  ניסיון  עם   65 בן  צעיר 
מעונין  אירגוני  וייעוץ  ייעול 

בתעסוקה באזור פתח תקוה
אדם עפרון:  054-232-0523

Efronadam49@gmail.com

דרושים
 WHITE שיער  לעיצוב  לסטודיו 
ומתלמדים.  ספרים  דרושים 
אייל:  לפנות  נא  פרטים  בדבר 

 03-5477027

ל"פיצה האט" אם המושבות פ"ת 
פנים.  ועובדי  שליחים  דרושים 
גבוה  שכר  לקידום.  אפשרות 

מובטח למתאימים. 
אבי: 050-3333233

משפחתון
 12 מעל  המושבה,  משפחתון 
שמעניק  מקום  בתחום.  שנים 
המון אהבה. אנו  שמים דגש על 
תינוק,  כל  של  האישיים  צרכיו 
שבה  גדולה  חצר  ברשותינו 
ונהנים,  הקטנטנים  משחקים 
בניהול  ואוהב  חם  מנוסה,  צוות 
הקטנטנים  כאן  המקסימה.  גילי 
באים בכייף ומקבלים 3 ארוחות 

מזינות מקום נוח ונעים לישון, 
חוגי ריתמוזיקה וחיות ובאמת זה 

קולטים  בו.  לגדול  מקום שכייף 
עד  חודשים  שלושה  מגיל 
נמשכת.  ההרשמה  וחצי  שנתיים 

רח' אריה בראון 18/1.
גילי  או   03-9214580 טלפון: 

קופמן: 052-6651830 

איריס   - איריס  משפחתון 
משפחתון  הדקל,  משפחתון 
עד  ואיכותית  ביתית  באווירה 
ואוהב  חם  אישי  יחס  ילדים   5
ורוגע  ילד  לכל  ביטחון  המעניק 
בתחום  עשיר  ניסיון  להורים 

אוכל ביתי חם ומזין)כשר(.
איריס: 054-202059 

קוסמטיקה 
קוסמטיקאית ומאפרת מקצועית, 
והוראה  עבודה  וותק  בעלת 
בתחום טיפולי מקצועית, בעלת 
בתחום  והוראה  עבודה  וותק 
איפור  אישית(,  )בהתאמה 
)ארועים-ערב,כלות( מקצועי 

באיפור  יעוץ  גוף(,  )איפור 
קבוע,  איפור  אישי,  וטיפוח 
גבות/ריסים,  וצביעת  עיצוב 
שיער  הסרת  ריסים,  שזירת 

בשעווה יחס מסור.
קריסטינה: 052-3408216

מורים ושיעורים פרטיים
מורה למתמטיקה ופיסיקה – יש 
עתיר  מנוסה  מיומן,  פתרון.  לי 

בביתי  רבות.  והצלחות  המלצות 
באם המושבות או בבית התלמיד 
הכנה  פרטני.  או  בקבוצות 
לבגרות  הגעה להישגים מהירים. 
הנני מהנדס בעל תואר שני. נסו 
אותי. עומר קופמן: 03-9214580 

052-6651830

לאנגלית,  פרטית  מורה 
רב  ניסיון  בעלת  אקדמאית, 
לבגרות  בהגשה  וכן  בהוראה 
על פי תכנית הלימודים החדשה 
)3,4,5 יחידות( מלמדת שיעורים 
והגילאים.  הרמות  בכל  פרטיים 

מתגוררת בנווה גן.
מירי: 052-8703231

מורה פרטית ותיקה מאוד ומנוסה 
בכל  א-ח,  לכתות  בנוה-גן, 
ילדיכם. להצלחת  המקצועות 

אפשרות גם בבית התלמיד. 
כוכי: 054-4751799

הכנה לבר מצווה
בנוסח אשכנז באם המושבות. 

הרב מוטי גורליק: 054-7770843   

בעלי מקצוע ונותני שרותים
ותנורים   כביסה  מכונות  טכנאי 
וותיק  טכנאי  ומנוסה.  מקצועי 
נסיון. נסו ותהפכו ללקוח  ובעל 

מרוצה נוסף שלי.

אדם: 052-3827459  לא בשבת 

ולנשמה.  לגוף  משלימה  רפואה 
מבחר טיפולים ממטפלת בכירה. 

לנשים בלבד.
גלית: 052-8396043  

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

גמישות. זוהר: 054-7470000 

– שנים של  "אביגיל ציורי קיר" 
ניסיון בציורי קיר בחדרי ילדים 
וגני  עסק  בתי  מוסדות,  ונוער, 
ציוריי  של  דוגמאות  ילדים. 
ניתן למצוא בגוגל. הנחה תינתן 

לתושבי השכונה. 
אביגיל: 054-9702757

האינסטלטור   - דוד  אינסטלטור 
ניסיון  בעל  המושבות,  אם  של  
עשורים,  מארבעה  למעלה  של 
נזילות,  ותיקון  באיתור  מומחה 
הרכבת  ביוב,  סתימות  פתיחת 
כלים סניטריים והתקנת אל חוזר 
מחירים  ועוד.  מאיטליה  מקורי 

הוגנים בהחלט.
דוד: 052-2753346

המושבות  באם  מוסמך  חשמלאי 
אמין  חשמל.  עבודות  סוגי  כל 
ומקצועי. חזני גואל: 052-2457994 

מצאו בתפזורת את המילים שמופעות ברשימה למטה.
המילים יופיעו בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון

חשמונאים |  מתייוונים | יהודה  המכבי 
חנוכיה  |  גבורה  | יוונים    

חנוכה  |  סביבון  | נרות  | מעוז  צור 
חנוכת  המזבח | אנטיוכוס  | על  הנסים     

מתיתיהו  |  פך  שמן  |  מודיעין 
רשות הרבים  |  בית המקדש  |  סופגניות 

לביבות | שמונת ימים

תפזורת לחנוכה

שלושת הפותרים הראשונים שיפתרו נכונה 
יוענק פרס  פיצה אישית מתנה

 בסניף 'פיצה האט' אם המושבות 

את הפתרון יש לשלוח במייל 
לעורכת המגזין תמר

tamibm1988@walla.com

המדור בחסות:                                      

רח' ראשון לציון 1, פ"ת
1-700-50-60-70 

pizzahut .co . i l
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 דגים • ירקות • עופות • הודו • מבחר בשרים על האש • כבש טרי
מרכז הבשר הטרימרכז הבשר הטרי

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

* לשעבר חנות של צ'רלי בשר! 

כשר
והמהדרין

קו
 ת

תח
בהשגחת הרבנות פ

ק בשר חל

בס"ד

ליאן שפע

מבחר עשיר של בשרים

מבחר עשיר של בשריםטריים יום יום

טריים יום יום

23
.12

.14
ה-

ד 
 ע

קף
תו

ב

9990רק
₪

4 ק"ג
כרעיים טרי

10990רק
₪

3 ק"ג
בשר טחון טרי

3590
₪

שניצל
פרוס דק

990
₪

1 ק"ג
כנפיים טרי

2990רק
₪

1 ק"ג
חזה עוף טרי

8990רק
₪

2 ק"ג
אסאדו טרי

1890רק
₪

1 ק"ג
עוף שלם טרי

4490
₪

דג סלמון
שלם

לכם את הראש!מחירים שיסובבו
לכם את הראש!מחירים שיסובבו

לכבוד חנוכהלכבוד חנוכה

משלוחים חינם! ברחבי העיר * בקניה מעל 300 ₪

רק
לק"ג

רק
רקלק"ג

לק"ג

חג אורים שמח!חג אורים שמח!
1390

₪

דג פילה
זהבון

בקר טרי!
כבש טרי!

ומבחר עשיר של 
בשרים על האש!

בקר טרי!
כבש טרי!

ומבחר עשיר של 
בשרים על האש!

רק
לק"ג


