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קוראים יקרים,

מאדמתנו  נושלנו  ומלחמות.  קשיים  ידענו  ההיסטוריה  משחר 
ובמשך 2000 שנה חווינו רדיפות בנכר. 

כשבסך הכל מה אנו רוצים? בית.

לאחר מלחמת העולם הראשונה הצהיר בלפור שיש להקים בית 
לעם היהודי בארץ ישראל. לאחר מלחמת העולם השניה, שבה 
הושמדו כשישה מליון יהודים, היוותה השואה תמריץ ליהודים 
לעלות לארץ ישראל ולהקים סוף-סוף בית, וכן היוותה תמריץ 

לעולם לאפשר לנו להקים כאן את ביתנו.
אנחנו  ישראל  בארץ  ביתנו  את  להקים  שחזרנו  מאז  גם  אבל, 

במלחמה מתמשכת.

חודש לא קל עבר עלינו, עקב היציאה למבצע "צוק איתן".
והרעות. החשש לשלום  זאת בלטה במיוחד האחדות  במלחמה 
ההתנדבות  רוח  את  עודדה  האזרחים  לבטחון  והדאגה  חיילינו 

שפשטה בעם.  
כולי תקווה שאווירה זאת של דאגה, של אכפתיות ושל חברות 
בלי  ולהקשיב  בנחת  לדבר  יהיה  ושאפשר  הלאה,  גם  תמשיך 
הרשע  כוחות  מול  איתנים  להיות  לנו  יגרמו  אלה  להתלהם. 

שמנסים להשמידנו.

של  להבראתם  תפילה  נושאת  אני  השכונה  תושבי  כל  בשם 
החיילים הפצועים, שעדיין מאושפזים בבתי החולים, משתתפת 
בצער בני משפחות החיילים שמסרו את נפשם על הגנת המולדת 

ומחזקת אותם.
סוף סוף חזר השקט בדמות הפסקת אש.

נקווה, בעזרת השם, שזו תהיה המלחמה האחרונה.

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 שמות וכינויים לארץ ישראל

לוח מודעות ודרושים
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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 צביקה וויט

עורכת תמר בן משה

חברי מערכת שירן רובינשטיין

                         איילת שדה   

                         ענבר בכר לוי                            

4
נהג מירוצים אתה? או מטייל להנאתך

ורדית בלנגה

תכנון ועיצוב פנים - בנייה בגבס
אילנית קמחי

רמי ורד "מלך"
שירן רובינשטיין   

תמונות של ילדים
אורית רוזנבלט 

8
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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)
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מבחר עשיר של בשרים
טריים יום יום

שניצל פרוס דק
ב- 3790 ₪ לקילו

  מבחר עשיר של 
בשרים על האש
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4 ק"ג
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שוקיים עוף טרי
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אנטריקוט
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השכונה שלנו מתחדשת
פעילויות יולי - אוגוסט

דבר אם המושבות

סיור ראשי אגפים בשכונה
בתאריך 20.07.2014 התקיים סיור בשכונה עם סגן המנכ"ל עו"ד 
שגיא חן וכל ראשי האגפים בעירייה, חברי ועד פעילי השכונה- 

ארתור פרנק, עוזי רוט ואנוכי פדר לירון.
ברוורמן  איציק  עו"ד  העיר  ראש  החלטת  פי  על  נקבע  הסיור 
כדי להוציא את הפקידות הבכירה של העירייה לשטח, על מנת 

שיראו את הבעיות ויתנו פתרונות מיידים!
הסיור תוכנן לשעה, אך לשמחתי התארך בשעתיים נוספות.

סרקנו את כל השכונה ולא השארנו פינה מבלי להתייחס אליה.

נקודות חשובות:
יסודי של עשביה  ניקיון  יבוצע   -  48 • גני ילדים בזכרון יעקב 
והסדרת יציאות החירום האחוריות של הגנים - הוראה  לביצוע 

מיידית.

במעבר    לכביש  ילדים  של  ריצה  למניעת  בטיחות  גדרות   •
החציה, יוקמו ברחוב מזכרת בתיה וזכרון יעקב 20 וזכרון   יעקב 

26 - הוראה לביצוע מיידית.

האפשרי  בהקדם  ויטופלו  שנרשמו  רבים  סעיפים  עוד  ישנם 
)פרוטוקול סיור יפורסם בקרוב(.
 

אירוח ילדי הדרום בגן ונוף ויצו 
צרכים  בעלי  לילדים  למשפחות  לעזור  נרתמו  השכונה  פעילי 
מיוחדים אשר התארחו בחסות עיריית פתח תקווה וראש העיר 
שקבוצה  לציין  ראוי  ונוף.  גן  ויצו  בפנימיית  ברוורמן  איציק 
חסות  פרסו  העיר  ומתנדבי  שהעירייה  רבות  מיני  הייתה  זו 
ידי אורית תורג'מן, המתנדבים  אליהם. ההתארגנות נוהלה על 
מיכל  כדורגל,  חוג   - שמילו  מייד.   שהתגייסו  והמפעילים 
- חוג  עדי ניר  - חוג חיות,  זהבה פרנקל  ומגע,  - תנועה  אורן 
מתנ"ס   - קביליו  שמעון  מוזיקלית,  הפעלה   - רז  חגי  אוריגמי, 
אם המושבות, הפיראט האדום - אם המושבות, בש - גל ספורט,  
כנרת תורג'מן- עיצוב פלייר, מירי פרידנברג, שלי מסיקה, חברת 

רוזנטויס - אדי סולומוביץ, ארתור פרנק ועדי נגר.
מפאת כבודם של הילדים בחרתי שלא לצרף תמונות, על-אף 

שהתמונות מלאות באושר ושמחה.

בית ספר "נעמי שמר"
מיניבוס של תמיכה לחיילים בדרום מילדי בית ספר "נעמי שמר"
סגנית המנהלת תמי גורג' שכרה מיניבוס עם בני משפחתה על 

בפעילות  נמצאים  אשר  והמילואים  הסדיר  לחיילי  להגיע  מנת 
נסע  ישראל  בדגלי  העטוף  המיניבוס  עזה.  ברצועת  מבצעית 
לכל שטחי הכינוס בדרום עד כרם שלום, והגיעו לשמח ולתת 
כוח לחיילים. הם חילקו עשרות חבילות אשר ילדי בית הספר 
"נעמי שמר" הכינו מראש וברכות שילדי מוכנות כיתה א' וילדי 
הקייטנה הכינו לחיילים. חברת "נביעות" ועובדיה נרתמו מיד 
והעמידו תרומה ענקית באמצעות ליהיא גדסי 50 שישיות מים 

מינרלים לחלוקה לחיילים. 

בית ספר "בר לב"
ו׳,  שכבת  בוגרי  תלמידים  של  מבורכת  יוזמה  לציין  ברצוני 
של  וההתמודדות  הביטחוני  המצב  שלאור  לב",  "בר  מנהיגות 
בשם  ילדים  ספר  ואיירו  כתבו  הוציאו,  המלחמה,  עם  ילדים 
״המבצע של איתן״, שנשלחו לילדי הדרום.  כמו כן תלמידי בית 
הספר הגיעו לויצו לגן ונוף בפתח תקווה לקרוא בפני קבוצת 

ילדים מהדרום המתארחים במקום.

 

הצטרפו עוד היום 
לקבוצת הפורום ב-           

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

תמיכה בחיילים מילדי בי"ס "נעמי שמר" | צילום: תמי גורג

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

gimmickw@gmail.com או במייל: 

לירון פדר

סיור ראשי האגפים בשכונה | צילום: ארתור פרנק

תלמידים בוגרי שכבת ו' מנהיגות "בר לב" | צילום: הילה לן

סופרמרקט לכולם מבית המשביר לצרכן
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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

לוועד  הגיעו  המבצע  בתחילת  כבר   – איתן"  "צוק   – גן  נוה 
השכונה תלונות על כך שבחלקים מהשכונה כמעט ולא שומעים 
את צופרי האזעקה. הוועד ביקש מחבר המועצה צדוק בן-משה 
שהנושא יידון בישיבת מועצת העיר, ולאחר שהוא הובא לידיעת 
ראש העיר עו"ד איציק ברוורמן - ראש העיר הפעיל לחץ על 
פיקוד העורף להתקין צופר נוסף באיזור, אשר שיפר את המצב.

הודות להנחיית ראש העיר, ילדי גנים פרטיים ללא ממ"ד עברו 
ללמוד במוסדות חינוך ממוגנים. וועד נוה גן נאלץ להתערב 
את  השביע  לא  העירייה  של  הפתרון  בו  אחד  במקרה  רק 
הגן  עבור  מצא  אלה  שורות  וכותב  בגן,  ההורים  של  רצונם 
תשלום.  ללא  הגן  את  לארח  שהסכים  חלופי,  ממוגן  מקום 
נשים  למספר  סייע  אף  גן  נוה  וועד  הצבאי  המבצע  במהלך 
והן   8 בצו  גוייסו  שבעליהן  הסמוכות  ומהשכונות  מהשכונה 
קישר  היתר,  בין  בעורף.  החיים  עם  לבדן  להתמודד  נאלצו 
חדשה  תושבת  לבין  אמהות  מספר  בין  אלה  שורות  כותב 
בשכונה שחיפשה חברים  לילדיה  )בשל העובדה שרק עברו 
בנוסף,  בשכונה(.  לימודית  מסגרת  לתוך  נכנסו  לא  ועדיין 
עם  לאמא  לשבת  בבישולים  לסייע  התנדבו  השכונה  נשות 
ארבעה  בעלת  אחרת  לאמא  גויס.  שבעלה  ילדים  ארבעה 
ילדים סייעו בהעסקת ילדותיה הקטנות )האמא הייתה זקוקה 
והניסיונות  זמן כדי "לנקות את הראש" מכל הדאגות  למעט 
להרגיע את ילדותיה, אשר חששו לאביהן שהיה בקו האש(.

משלוחים  אספו  אלא  בכך,  הסתפקו  לא  השכונה  תושבי 
החיילים  אצל  ביקרו  מהדרום,  משפחות  אירחו  לחיילים, 
אירחו את  בילינסון הסמוך,  ואושפזו בבית החולים  שנפצעו 
משפחות החיילים למקלחת, ארוחה ו/או לינה, ביצעו רכישות 
מבעלי עסקים בדרום )השיא – השתתפות ערה ביריד מיוחד 
הקפידו  במרפסות,  ישראל  דגלי  תלו  בספורטן(,  שהתקיים 
מנת  )על  פתוחות  לבניינים  הכניסה  דלתות  את  להשאיר 
המדרגות  בחדר  מוגן  למרחב  להיכנס  יוכלו  אורח  שעוברי 
העירייה. שהפעילה  ההסברה  לחמ"ל  והצטרפו  אזעקה(  בעת 

התמלאתי גאווה כשראיתי כיצד ברגע התאחדו תושבי השכונה 
נגד האויב האמיתי. מצוקות כמו העדר פארק, גשרים, מבני 
קבע לבתי ספר ממלכתיים ומקומות חניה אפשר לפתור, אבל 
ערכים כמו נתינה ועזרה לזולת - קשה מאוד ללמד אנשים שאין 
להם אותם.  אני גאה לגור בשכונה שאלה הם ערכי תושביה!

רסיסי  לנחות  שהחלו  לפני   – ענק  מסך  על  המונדיאל  גמר 
טילים בשכונת נוה גן – כ-500 איש הגיעו לצפות בהקרנת גמר 
המונדיאל על מסך ענק בתוך השכונה, הודות לשיתוף פעולה 
בין ועד נוה גן והספורטן. הכניסה לאירוע הייתה חינם לתושבי 
השכונה ואורחיהם. הנוכחים נהנו ממחירים הוגנים בקפיטריה 
)למשל 15 ש"ח לחצי ליטר בירה(, מבלונים בצבעים של דגלי 
הספורטן,  חשבון  על  ומגנטים  אבטיחים  וגרמניה,  ארגנטינה 
השכונה,  ועד  קופת  חשבון  על  ש"ח   1,500 בשווי  פיצוחים 
וכמובן כדורגל טוב. תודה לקרן שלייפשטיין מנהלת ספורטן 
פתח תקוה, אשר יחד עם צוות המועדון הפכו את ההצעה של 

כותב שורות אלה - למציאות! היה ערב בלתי נשכח!!!

 
פסי האטה ברחוב אהרון כצנלסון – עיריית פתח תקוה הקימה 
בחודש שעבר שלושה פסי האטה ברחוב אהרון כצנלסון, לאחר 
בקשות חוזרות ונישנות מצד ועד השכונה )בהובלת דמיטרי 
הוועד  של  העבודה  קבוצת  ראשי   - גולן  ושמוליק  גולדברג 
אושרו  ההאטה  פסי  נחשון.  בועז  והתושב  תנועה(  בנושא 
בוועדת התנועה העירונית בחודש מרץ לפני כשנה וחצי, אך רק 
בעקבות חילופי השלטון - עלו סוף סוף לראש סדר העדיפויות 
של אגף התנועה )ראו סעיף 1 בסיכום הפגישה של ועד השכונה 
 .)http://goo.gl/uoLiiu :עם מנהל אגף התנועה בחודש ינואר
משלא נותר כסף בקופת האגף לפרוייקטים מסוג זה, לבקשת 
כותב שורות אלה מנכ"ל העירייה אישר תקציב מיוחד למימון 
ברוורמן.  איציק  עו"ד  העיר  ראש  בברכת  כמובן  הפרויקט, 
חשוב להדגיש שפסי ההאטה שהוקמו נדרשים ברחוב אהרון 
כצנלסון ללא קשר לעתיד הרחוב - חד סטרי / דו סטרי – שכן 
ברחוב יש עיקול, 8 גני ילדים, בית כנסת ומרכז נוער וצעירים.

פגישות שקיים ועד נוה גן – בחודש שעבר התקיימה פגישה 
מנכ"ל  עוזר   – חן  שגיא  עו"ד  עם  השכונה  פיתוח  בנושא 
העירייה.  כמו כן התקיימו שתי פגישות בנושאי חינוך - אחת 
עם ראש מינהל החינוך וסגן ראש העיר – מר איציק ישראל, 
והשנייה עם מנהלת בית הספר הממלכתי החדש שנפתח – הגב' 
פזית רייכר. סיכומי הפגישות – באתר האינטרנט של נוה גן.

נוה גן – סרט מלחמה

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(.

מאות מתושבי נוה גן צופים בגמר המונדיאל על מסך ענק בתוך השכונה

על התרומה של תושבי נוה גן למאמץ המלחמתי במסגרת מבצע "צוק איתן" 
ועל דברים נוספים שהתרחשו בשכונה
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ימוקמו בשנת הלימודים הבאה במבנה  גולדה  תלמידי תיכון 
הבניה  מלאכת  ועדיין  לציון  ראשון  ברחוב  שנבנה  הקבע 
נמשכת בקצב מטורף. כמו כן נבחר הקבלן לבניית השלב הבא 
נוסף,  מקורה  ומגרש  החטיבה  מבנה  קרי  גולדה  שנתי  בשש 

ומקווים שיעמדו בזמנים.

ואזרחנו,  חיילנו  לשלום  לתפילות  אלו  ימים  מקדישים  אנו 
וששקט ישרור בישובי הדרום.

אני מאחל לכם ימים שקטים ומקווה שבעת פירסום כתבה זו 
נהיה לאחר המלחמה. 

מדור חינוך

מול  מלחמה  של  בעיצומה  אנו  עלינו.  עובר  קל  לא  חודש 
ארגון  חמאס שמנסה לערער את ביטחוננו וקיומנו במדינה.

זו של החופש הגדול אמורה להיות מלאת פעילות   תקופה 
מרבית  עלינו  שנכפתה  המלחמה  בשל  לצערנו  אך  והנאה, 

הפעילויות התבטלו.

למען  לעזרה  רבים  נרתמו תושבים  המושבות  אם  בשכונת 
החיילים ותושבי הדרום שעסקיהם נפגעו קשות בגלל המטח 

הכבד של הרקטות.

בשכונה נאספו מצרכים לחיילים ולתושבי הדרום הוקם יריד 
בו מכרו את מרכולתם.  

הלימודים.  שנת  לפתיחת  ההיערכות  נמשכת  זאת  עם  יחד 
נמשכת בניית בתי ספר וגנים ושעון החול לא עוצר.

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

תקווה למלחמה האחרונה?!
 אילן מחלב

נהג מירוצים אתה? או מטייל להנאתך
"החיים קצרים מכדי למהר" /          

'ברכות מן הלב'

ורדית בלנגה
מאמנת אישית ומנחת סדנאות בנושא העצמה אישית.

vered1231@gmail.com : מייל

ורדית בלנגהברכות מן הלב

הנרי דוד תורו

איך אתם ? 
או מהמטיילים שנהנים מכל חלקה  החיים  מירוץ במסלול  נהגי 

ושלב שבדרך?
אליהם  מחובר  שיהיה  ורצוי  אדרנלין  שחייבים  כאלה  יש 

באינפוזיה,  הם רוצים הכל !!!  כאן! ועכשיו...!
הם מייד מסתערים על מה שנקרא בדרכם, נותנים לכל החושים 

וההרגשות לעבוד מהר מהר. פוחדים שמא  לא  יספיקו.
נגמר  מרגש.   לא  כבר  זה  פתאום  מתח,  נפילת  פתאום  ואז, 

האדרנלין.
וכבר מחפשים את היעד  הבא...

כשמגיעה  ביותר.  הקטנים  מהדברים  שנהנים  כאלה  יש  ומנגד 
הזדמנות, הם לוקחים את הזמן, לומדים אותה, הולכים צעד אחר 
צעד, מתרגשים לקראת הצעד הבא, מגלים תוך כדי את עצמם... 
ומתרגשים לאורך כל הדרך במינון הנכון שמאפשר להם ליהנות 

מכל שלב ושלב בדרך.

בין  ותערבבו  תאכלו  עליה,  תסתערו  אם  לגלידה,  הדבר  דומה 
כל הטעמים ירגיש לכם אותו הטעם ופתאום לא יהיה כזה טעים 

ולקינוח - תקבלו בחילה.

אבל... אם תטעמו כל פעם טעם שונה, תלמדו מה טעים לכם 
יותר ומה אתם אוהבים יותר.

ולקינוח - יישאר לכם בפה תמיד טעם של עוד.

אני מאמינה שהאיכות עולה על הכמות. אתם יכולים לחוות

כיוון  ריקנות,  תחושו  ועדיין  באדרנלין  מלוות  חוויות  מאה 
שכשממהרים לא עוצרים ליהנות מהדברים הקטנים.  

וכבר נאמר "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים"
נעימות,  רגועות,  חוויות  עשר  רק  לחוות  יכולים  אתם  ומנגד 
הכי  בעולם,  הכי  אותנו  שממלאות  כאלה  חוויות  מעצימות 

משפיעות עלינו, הכי מקסימות אותנו ושייחקקו בתוכנו.

אחד  כל  אדרנלין,  זריקת  פעם  מידי  ולהכניס  לשלב.  אפשר 
בהתאם למה שנכון לו.

זיכרו -
יום אחד תביטו אחורה לאורך כל הדרך שעשיתם בחייכם,

ותשאלו מה הייתי רוצה לראות? 
האם סרט פעולה עם הרבה אקשן ומתח שידביק אתכם לכסא, 
יגרום לכם ללחץ דם גבוה ומן הסתם תמצאו עצמכם, מסתירים 
לזכור   תרצו  לא  שאולי  מראות  גם  שם  יהיו  כי  עיניכם   את 
איזו  לראות  בנחת,  לשבת  תבחרו  שמא  או  אתכם.?  שיביכו 
סדרת דרמה טובה, שיש בה קצת מתח, קצת רומנטיקה, הרבה 
חיוכים ונחת, אז תוכלו להיזכר ברגעים הרגועים שדווקא הם, אם 

להודות באמת, דווקא הם, הקפיצו לכם את הלב.

במה תבחרו?

 ורדית בלנגה

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
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ואני  באב,  תשעה  שאחרי  בשבוע  אנו 
על  לכתוב  שוב  לכתוב.  מה  מתלבט 
שני  בית  תקופת  של  חינם  שנאת 
לי  נראה  חינם?  באהבת  שתוקנה 

שכולם מדברים על זה בתשעה באב.

יישומי  גם  אך  ייחודי  משהו  חיפשתי 
והנה דבריי.

התלמוד במסכת גיטין דף נ"ו מספר על רצף עיירות  שהיו בארץ 
ישראל ושמם "טור מלכא" )הר המלך(. מיקומו של הרכס באיזור 

הר חצור בנחלת שבט אפרים )מפגש אפרים עם יהודה(.

התלמוד מספר סיפור בעל שני חלקים:
כאשר החתן והכלה היו יוצאים לכיוון החופה היו נוהגים להוליך 
הצבא  מן  גדוד  שם  עבר  אחד  יום  ותרנגולת.  תרנגול  לפניהם 
הרומאי וחשקה נפשם לאכול מנגל. ללא היסוס עצרו את החתונה 
חגיגית.  צהריים  ארוחת  לצורכי  ורעייתו  התרנגול  את  והחרימו 
היהודים ששמחתם הופרעה התנפלו על גדוד החיילים והרגו אותם 
צבאו  את  ושלח  מאוד  כעס  הרומאי  הקיסר  שבהם.  האחרון  עד 

לטבוח ביהודים. עד כאן חלקו הראשון של הסיפור.
של  הבכירים  מקציניו  אחד  ומת  מנחש  הוכש  הקרבות  כדי  תוך 
לחגוג  החליט  הרומאי  הקיסר  דרומא".  "בר  ושמו  היהודי  הצבא 
את המאורע בהסגת צבאותיו מהמצור על העיר. היהודים, ששמחו 
מאוד פרצו בחגיגות ספונטניות. הקיסר הרומאי שראה בכך זלזול 
בה.  היושבים  ביהודים  לטבוח  והחל  מלכא"  ל"טור  חזר  בכבודו 
והתלמוד מסיים את הסיפור במשפט מצמר: "א"ר אסי תלת מאה 

אלפי שליפי סייפא עיילו לטור מלכא וקטלו בה תלתא יומי ותלתא 
לילוותא ובהך גיסא הלולי וחנגי" )שלוש מאות אלף שולפי חרב 
רומאים נכנסו לעיר והחלו לטבוח ביהודים שלושה ימים ושלושה 

לילות.ובצד השני של העיר אנשים חגגו ושמחו(.

התלמוד מספר לנו מהו חורבן. בצידה השני של העיר לא הגיעו 
שולפי החרב הרומאיים ולכן אפשר היה לחגוג. "זה שאחים שלנו 
נטבחים בצידה השני של העיר, כלל לא אכפת לנו".  מדי פעם הם 
הפטירו מילת רחמים על אחיהם הסובלים אך מייד חזרו למסיבות 

ולמשתאות.

התיקון הוא אכפתיות הדדית. כל אחד ואחת מאיתנו ינסה לברר 
במה אני יכול להיטיב עם זולתי. יש שיכולים לסייע בכסף לנזקקים 
יש  בית.  שיעורי  בהכנת  מצוקה  ממשפחות  לילדים  לסייע  או 
שיבחרו להתנדב בבית חולים ויש שיסעדו יהודים ניצולי שואה. 
אך האכפתיות ממצוקת הזולת היא הבסיס לכל תקומה ולכל בניין.

נזכה בעזרת ה', לבניין האישיות שלנו, לבניין משפחותינו וקהילתנו 
ולבסוף לבניין עמנו האהוב עם ישראל.

יהיו הדברים להצלחת חיילי צה"ל היקרים לכולנו, להחלמה מהירה 
של כל הפצועים ולאהבת אחים בין כל החלקים של עם ישראל.

הרב משה חיים הר-נויחכמת הרב

התשעה באב שלי

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

harnoy0@walla.com / 054-5965770

איכפתיות הדדית - נסו להטיב עם הזולת

בניית ציפורניים ואיפור מקצועי

במספרת 'WHITE' רח' חיה פיינשטיין 11,
אם המושבות החדשה פתח תקווה

 

054-7673022054-7673022

איפור ערב 
 ₪ 300
בניית ציפורניים
₪ 200 

לק ג'ל + מתנה מניקור
₪ 120 

מניקור
 ₪ 60 
פדיקור רפואי 
₪ 120 

     במחירי מבצע!3 חבילות פינוק
     במחירי מבצע!3 חבילות פינוק

איפור
 ערב 

לק ג'ל + מניקור
+ פדיקור רפואי 

בניית ציפורניים
+ מילוי

180₪ 1+1280₪

מאפרת של
איל מקיאג'
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מה כדאי לכם לדעת לפני שאתם מתכננים לשפץ, 
לעצב ולחדש את ביתכם.

 אילנית קמחי

תכנון ועיצוב פנים - בנייה בגבס

אם הינכם מתכננים לשפץ ולהעניק לביתכם מראה חדש 
ומשופר, בזמן קצר ובעלויות נמוכות יחסית, בנייה בגבס 
הינה הפתרון הנכון עבורכם, בכך שנותנת מענה מושלם 
הן בהיבט העיצובי והן בהיבט הפרקטי. בנייה בגבס הינה 

שיטת הבנייה המתקדמת, היעילה והכדאית ביותר. 

להלן יתרונותיו:

• עלויות - לוח גבס הוא חומר בניין זול יחסית )בדרך כלל 
כמה מאות שקלים על החומרים בלבד(, ומהירות העבודה 
בעלויות  חיסכון  גם  פירושה  גבס  עבודות  של  הגבוהה 

העבודה.

בקירות  שקיימת  הביצועית  הקלות   - ונוחות  פשטות   •
ועיצוביים  תכנונים  פתרונות  ליישם  מאפשרת  הגבס, 
בחלל, ולהתאים את הבית לתנאים מתחדשים ומשתנים, 
על ידי חלוקת החלל עפ"י הצורך, הענקת פרטיות, כמו 
גם הנמכת תקרות להסתרת תעלות מיזוג אוויר, הנמכות 
מדפים  ספריות,  עיצוביות,  נישות  יצירת  דקורטיביות, 

ועוד. 

• חומר חזק ועמיד - ניתן להתקין עליו חפצים כבדים כגון 
כיור, ארון או טלוויזיה. עצמים כבדים מחוברים לשלדת 
התקנים  באמצעות  הגבס  לוחות  בין  המורכבת  פלדה 
כן,  גם אחרי סיום הבניה. כמו  וניתן להתקינם  מיוחדים 
קירות גבס, עמידים בפני רעידות אדמה, הודות לשלדת 

הפלדה המעניקה לקיר יציבות.

בטבע  שנוצר  טבעי,  מינרל  זהו    - לסביבה  ידידותי   •
מכיל  אינו  מזהם,  לא  הוא  כלומר  בחזרה,  אליו  ומתפרק 
והודות לתכונותיו  ניתן למחזור,  רעלים או מזיקים, הוא 

הירוקות, הוגדר כמוצר בנייה מועדף.  

קיימים סוגים שונים של גבס:

•  גבס סטנדרטי: צבעו אפור או לבן והוא אינו עמיד בפני 
לחות. מתאים לבניית קירות ומחיצות גבס ולבניית נישות 

דקורטיביות או מעוגלות.

•  גבס עמיד בלחות: צבעו ירוק. הוא אינו יכול לשמש לבניית 
מים.  בפני  לחלוטין  עמיד  שאינו  כיוון  חיצוניים  קירות 
בתנאי  ושירותים,  אמבטיה  בחדרי  קירות  לבניית  מתאים 

שיצופה בחומר איטום או שיודבקו עליו אריחי קרמיקה.

לדרגת  בהתאם  אדמדם,  או  ורוד  צבעו  אש:  חסין  •  גבס 
חסינותו בפני אש.

•  לוחות צמנט: לוחות המתאימים לקירות חיצוניים החשופים 
לרטיבות.

•  גבס מחורר: משמש לדקורציה, לבניית תקרות אקוסטיות 
וקירות אקוסטיים.

•  לוחות גבס מצופים: מצופים מצידם האחד בקלקר או ברדיד 
אלומיניום ומשמשים לבידוד תרמי ואקוסטי משובח במיוחד. 
כמו כן, קיימים מוצרי גבס נוספים, כגון בלוקים וקרניזים 

מגבס.

הבניה בגבס, הפכה בשנים האחרונות לפופולארית ומבוקשת 
כיום  ולפיכך  יתרונותיה הרבים, שצויינו לעיל,  זאת משום 
אין כמעט פרויקט בניה או פרויקט שיפוץ מבנה קיים, שלא 

מתבצעים בו עבודות גבס כלשהן.
 

אילנית קמחי – מעצבת פנים 
בעלת משרד עצמאי לתכנון אדריכלי ועיצוב פנים

www.facebook.com/kimhidesign
Ilanit.kimhi1@gmail.com   טל': 050-5781168

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
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

איגרוף תאילנדי
מאמנים: ֵעלי ועמית בן נחום

על קצה המזלג: 
תכל‘ס לחימה-אגרופים, בעיטות, 

מרפקים וברכיות...

ימים ג‘, ו‘
נוער ובוגרים

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

סניף אם המושבות

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

סניף כפר גנים, פתח תקווה: רחוב כץ 35             

03-9324352 לפרטים נוספים: 

לרגל הפתיחה!מבצע הרשמהב-1 בסטפמבר הפתיחה
אומנויות לחימה
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עורנו מזדקן- מדוע?
חשיפה  השמש,  קרינת  כמו  חיצוניים  גורמים  השפעת  עקב   •

לכימיקלים, זיהום סביבתי, יובש ועישון.
• בשל אורח חיים לא בריא כמו תזונה לקויה, מתח, לחץ נפשי 

וחוסר שינה.
• עקב הפעלת שרירי הפנים, תהליך טבעי שעם הזמן יוצר קמטי הבעה.

• בשל תורשה וגיל - עם השנים העור מאבד מרקמות השומן, 
המבנה  נפגע  כך,  בשל  שבו.  ההיאלרונית  ומהחומצה  מהקולגן 

המוצק של העור, הנפח מצטמצם והלחות והגמישות פוחתים.

קיים מגוון רחב של טיפולים בהזדקנות העור,
בהם טיפולים בהזרקות:

חומצה היאלרונית:
חומצה היאלרונית מצויה בעור באופן טבעי ושומרת על לחותו 
ועל נפחו אך פוחתת משמעותית עם הגיל. הזרקתה משמשת 
למילוי קמטים ושקעים בעור, לטיפול בצלקות, לעיצוב נפחים, 
לטיפול בא-סימטריה של הפנים, לטשטוש שקעים כהים סביב 
את  מפחית  טבעי  מילוי  כחומר  בה  השימוש  ועוד.  העיניים 
ספיגה  בגוף  נספגת  והיא  ולאלרגיות  לוואי  לתופעות  הסיכון 

מלאה. 

בוטוקס )דיספורט(:
הזרקת בוטוקס משמשת להרפיה זמנית של פעילות השרירים

שגורמים להיווצרות קמטי הבעה בזוויות הפה, בצידי העיניים, 

לקבלת  ניתוח,  ללא  גבות,  להרמת  המצח,  ולאורך  הגבות  בין 
מראה צעיר ולטיפול נגד הזעת יתר בבתי השחי ובכפות הידיים.

מזותרפיה: 
חומצה  קו-אנזימים,  מינרלים,  ויטמינים,  של  לעור  הזרקה 
אלה  חומרים  וכדומה.  )חלבונים(  אמינו  חומצות  היאלרונית, 
של  טבעי  ייצור  מעודדים  העור,  ולהצערת  לחידוש  פועלים 
העור,  של  ולמיצוקו  לגמישותו  שדרושים  וקולגן  אלסטין 
ולחות,  מים  סופגים  בתאים,  החומרים  חילוף  את  משפרים 

פועלים כנוגדי חמצון, ומחזירים לעור את חיוניותו. 
הטיפול מיועד לאזורי הפנים, הצוואר, המחשוף וגב כף היד.

 
שיטת Fine Life )חוטים(:

והגוף,  הפנים  תווי  ולעיצוב  העור  למיצוק  חדשני  פיתוח 
שעשוי  חוט  דקיקה,  מחט  בעזרת  לעור,  מחדיר  הרופא  שבו 
מפולידיאוקסנון. החוט נספג בעור ומאפשר ייצור מתמשך של 
רשת סיבי קולגן, שתומכת במבנה העור, מעבה אותו ומעניקה 

תוצאה מתוחה וחלקה.
התוצאות מיידיות וארוכות טווח.

כל הטיפולים נעשים על-ידי רופא/ה מוסמך/ת.מדובר בטיפולים 
תקופתיים, וכדי לשמר את תוצאותיהם יש לחזור על התהליך.

נעמי עזר
קוסמטיקה רפואית 

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

מזרק הנעורים 
בכל גיל ניתן להעניק לעור מראה צעיר יותר, מטופח ורענן

בס"ד

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

בס"ד

חפשו אותנו ב-

 

תקף עד ה-31.8.14

בכל רכישת בוטוקוס לשלושה אזורים
קבלי 2 טאצ'אפ בוטוקוס

וגם 
מזותרפייה פנים צוואר מ ת נ ה !

מבצע זוהר!
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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!
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   מאת שירן רובינשטיין

נכתב עליו שהוא שנון ואינטליגנטי, שחקן נפלא, חקיין 
ובדרן מקצוען. שהוא מתאים את עצמו לקהל  מעולה 
ומצחיקה  מקורית  ובפרשנות  התבוננות  ביכולת  וניחן 
על החיים. פלא שלא התייחסו אליו ברצינות במשרד 
הביטחון, כשהודיע שמצא פתרון לבעיית הקסאמים... 
מערכת  שצריך  ורד  טען  שנים  מספר  לפני  כבר 
ותחזיר  מעזה  שישוגר  קסאם  כל  שתיירט  ממוחשבת 
אותו לשם יחד עם עוד עשרה טילים. "פניתי למשרד 
הביטחון, אבל לא חזרו אליי עם תשובה". ורד שצחק 
על זה במופע הסטנד-אפ שלו, אומר זאת היום ברצינות 

רבה. 

ואב  לנוגה  נשוי  נווה-עוז,  תושב   )51( ורד  רמי 
לשלושה, בדרן, במאי, תסריטאי ושחקן תיאטרון הוא 
מהסטנדאפיסטים המובילים בארץ ומהכותבים הבכירים 
לתוכניות טלוויזיה ולבמה. דרך "זהו זה", "לילה גוב", 
"יצפאן", מופעי הבמה של ציפי שביט ואבי קושניר ועד 
למופע החדש של צביקה הדר, ורד כאן בשביל הצחוק. 

שהנחה  קומית  מפינה   ,2000 משנת  בעיקר  זכור  הוא 
הגיש  לאחר-מכן  שנתיים  לפיד.  יאיר  של  בתוכניתו 
תוכנית אירוח בערוץ 10 בשם "רמי ורד", הוא הנחה, 
בשיתוף עם מירי בוהדנה, את התוכנית "מלך הכורסה" 

"יותר מהכל אני סטנדאפיסט. אין דבר יותר מדהים מלהרגיש שאתה גורם לאנשים לצחוק, 
אבל עכשיו אין לי מצב רוח לכלום"

בטלעד וב-2010 הגיש פינה קומית בתוכנית האירוח של 
אברי גלעד בערוץ 2.

בסדרת  ראשי  שחקן  בטייטל  גם  ורד  ייתחדש  בקרוב 
"משפחה   ,yes של  החדשה  הטלוויזיונית  הסיטקום 

שולטת".

ישבתי לשוחח עם ורד, לראשונה, יומיים לפני תחילת 
מבצע "צוק איתן", בימים שהמלחמה בעזה והטילים לא 
לבטל  דבר  כזה  אין  שאצלו  הצהיר  ורד  באופק.  נראו 
מופע. כששאלתי איך מצחיקים כשאין מצב רוח השיב: 
"זה המקצוע שלי, קשה אבל עושים סוויץ'. איך נשים 
חיות עם מישהו שהן לא אוהבות? הכל יחסי. אני מבריא 
על הבמה. משהו באדרנלין שם מרים אותי. טפו-טפו לא 

ביטלתי אף הופעה". 
אז, הוא לא תיאר לעצמו שימים ספורים לאחר מכן, עם 
מנשוא,  קשה  כשהעצב  במבצע,  הראשון  החייל  נפילת 
הוא יבטל באופן מיידי את המופע לאותו סוף השבוע 
"כשאני  הקרובים.  וחצי  לחודש  הופעותיו  כל  את  וכן 
ימים. מדכא  אני לא מתפקד כמה  נהרג,  שומע שחייל 
אותי. לא מסוגל לשמוע שחייל נפגע. אני יודע שאנשים 
מחפשים להתפרק אבל אין לי מצב רוח, גם אם זה אומר 

ששבועות אני לא עובד."

"העולם  של  זה"  "זהו  של  מלחמה  בזמן  המערכונים 
הערב" ושל "ארץ נהדרת" הפכו לקאלט. 

נהיה  אחד  שכל  זה  על  האזעקות,  על  לצחוק  "אפשר 
גנרל, אבל אחרי שחייל אחד נהרג, אני לא מסוגל עוד 

לצחוק או להצחיק".

יש עוד דברים שלא צוחקים עליהם?
"יש נושאים שלא מצחיקים אותי ולא אדבר עליהם, כמו 
נשים מוכות, שואה ועוד. זו לא חוכמה לצחוק על מישהו 

שנמצא במצב קשה או על חלשים. זו עליבות נפש". 

כמה מהסטנדאפ כתוב על חשבונך? מחייך האישיים?
"אני כותב רק על עצמי. הבדיחה היא עליי. אני לא צוחק 
ויורדים  מהקהל  מישהו  שתופסים  לי  קשה  הקהל.  על 
שהייתי  לפני  בכיף.  ערב  להעביר  בא  אדם  הבן  עליו. 
ירד  הוא  ידוע,  סטנדאפיסט  של  בהופעה  והייתי  אומן 
עליי והרס לי את הערב. אני זוכר את ההרגשה ובחיים 

לא אעשה דבר כזה". 

פגשת אותו אחר-כך?
"כן בטח, נעשינו אפילו חברים טובים, אבל לא סיפרתי 

לו את זה עד היום".

כתבת מופעים מוצלחים לקומיקאים אחרים. לא מרגיש 
פספוס שלא הופעת עם החומרים בעצמך?

"ממש לא. כרגע רצים שני מופעים שכתבתי. של אורנה 
אוהב  אני  שלי,  אחים  כמו  הם  הדר.  צביקה  ושל  בנאי 
בהתאמה  זה  למישהו  כותב  כשאני  נפש.  אהבת  אותם 
בעצמי.  איתם  מופיע  שהייתי  דברים  ולא  אדם  לאותו 
כתוב  שזה  ותחשבי  צביקה  של  ההופעה  את  תראי  אם 
אז נכשלתי, את צריכה לחשוב שזה הוא כתב או שהוא 
הוא  העבודה  ותהליך  אדם  הבן  את  מכיר  אני  מאלתר. 
דיבור  החיתוך  את  להכיר  שצריך  לזה  מגיע  זה  ביחד. 
של הבן אדם, את המנטליות ועוד הרבה. צביקה ואורנה 
היו אצלי במרתף במשך שנה בתהליך הכתיבה והחזרות. 
הכישרון  ואת  שלו  ה'סיי'  את  יש  לאומן  שבסוף  ברור, 
הוא  שלו,  הבימתית  ביכולת  אותי  הפתיע  צביקה  שלו. 

יותר טוב ממה שחשבתי. גם אורנה. הם מעולים". 

יש כאלה שלא תסכים לכתוב להם?
"אם אני לא מרגיש שאני יכול לעשות משהו יוצא דופן 
עם הבן אדם לא אכתוב לו, ואם זה אומן שכבר הופיע, 

אז אכתוב רק אם אוכל לשדרג את מה שעשה".

אבל צריך להתפרנס.
"יש לי מוגבלות. אני לא יצירתי אם אני לא בעניין. זה 
שאני  מישהו  עם  אישית,  מאוד  עבודה  זו  אהבה.  כמו 
מחובר אליו. אני לא יכול לעשות את זה עם כל אחד. 

ויתרתי על הרבה דברים שיש בהם כסף". 

יש הופעה שזכורה לך במיוחד?
של  לאזכרה  גוב  לגידי  סטנד-אפ  כתבתי  "לאחרונה 
לי שגרמה  זו  היא  כי  שמחתי  אליי  כשפנו  ז"ל.  ענת 

להתחיל לכתוב. מאוד התרגשו מהמופע וקיבלנו תגובות 
אני אוהב  ומצחיק במיוחד.  גידי איש מדהים  מקסימות. 

אותו ואוהב גם להלחיץ אותו ולהתעלל בו בצחוק".

מי מצחיק אותך?
קושניר,  אבי  יצפאן,  מצחיק:  מאוד  איתו  שעבדתי  מי  "כל 
צביקה הדר, אורנה בנאי קורעת,  ציפי שביט היא כמו הר 
געש, ציפי היא בית-ספר לבמה, אף אחד לא אוהב קהל כמוה 
צריך  אומן  להיות  שרוצה  מי  כל  כמוה.  הבמה  על  ומתענג 
לראות אותה מופיעה ואיך היא מתייחסת לקהל.  גם טל ברמן 

ואביעד קיסוס מצחיקים אותי מאוד בתוכנית הבוקר". 

יש פרגון בין הקומיקאים? 
שלי.  קטעים  עם  שמופיעים  כשראיתי  נכוויתי  "בעבר 
יותר מפעם אחת גנבו לי ממש קטע שלם, מאז אני לא 
יבואו  שלא  ומבקש  אחרים  אומנים  של  להופעות  הולך 

אליי".

יש לך חברים טובים מהתחום? 
"צביקה הדר, אבי קושניר, דניאל לפין- שכתב את "החיים 
זה לא הכל". אני אוהב את אלי ומריאנו ואת "מה קשור" 
שמיוצגים איתי באותו משרד וגם הופענו יחד במקלטים". 

למה מבין כל העשייה שלך אתה הכי מתחבר?
הדבר  זה  כסטנדאפיסט.  הבמה  על  לעמוד  מאושר  "אני 
שאני הכי אוהב לעשות. אין דבר יותר מדהים מלהרגיש 
שאתה גורם לכל-כך הרבה אנשים לצחוק. אני לא נותן 
'יאבד  שהקהל  שלי  המטרה  כפיים,  למחוא  זמן  לאנשים 

ריאה' מרוב צחוק".

אתה מצחיק גם ביום-יום?
קומיקאי.  להיות  קשה  זה  אבל  מצחיק,  שאני  "אומרים 
מצפים שבכל מצב אהיה מצחיק, גם כשאני בחדר לידה 
עם האשה. מבקשים ממני לא פעם לעשות קטע, שואלים 
למה אני לא מחייך. אולי באתי מלוויה..., אבל אני חייב 
הישראלים  אלה  בעולם;  מגניב  הכי  שלי  שהקהל  לומר 
שכיף  האנשים  נופל,  אתה  אם  לך  שעוזרים  הנחמדים 
העדות,  מכל  קהל  מכות.  שילכו  אלה  לא  איתם,  לדבר 

דתיים ולא דתיים, סבבה של אנשים". 

רמי ורד "מלך"

< המשך בעמוד הבא 

רמי ורד ה"מלך" בסדרה "משפחה שולטת" | צילום: אילנית דואניאס



21קול השכונה  גיליון 20 אוגוסט 2014  קול השכונה  גיליון 20 אוגוסט 2014 20

קיים החשש שהקהל לא יצחק?
"מבחינתי אין אופציה כזו. יש פה עסקה, אנשים משלמים 
כסף כדי שאצחיק אותם והרבה. זה הבדל בין איש מקצוע 

שלי  העבודה  זו  לחובבן. 
את  להתאים  יודע  ואני 

עצמי לכל סוג קהל". 

איך התחלת?
למדתי  הצבא  "אחרי 
בגיל  לי.  ושיעמם  כלכלה 
26 התחלתי ללמוד משחק 
לשחק  התחלתי   30 ובגיל 
את  הכרתי  שם  בהבימה, 
להופיע  וביקשתי  וילוז'ני 
ב"קומדי  התחלתי  איתו. 
פתח  וכשוילוז'ני  סטור", 
את ה"קאמל קומדי קלאב" 

התחלתי להופיע שם. יום אחד הגיע לשם צוות של "לילה 
פעם  גוב".  ב"לילה  שאופיע  וביקשו  אותי  צילמו  גוב", 
בחודשיים הופעתי בקטע בתוכנית, ולאחר שנה ענת גוב 
לתסריטאי  הפכתי  מהר  די  לגידי.  שאכתוב  דחפה  ז"ל 
יצפאן  של  היומית  לתוכנית  גם  כתבתי  מלאה.  במשרה 
והזנחתי את קריירת הסטנד-אפ. כשיצפאן וגידי גוב ירדו 

מהמסך חזרתי להופיע". 

יש הרבה שמנסים את מזלם ומעט שמצליחים. מה צריך 
כדי להיות קומיקאי טוב?

"בואי נפריד, להיות קומיקאי טוב ולהצליח זה שני דברים 
שונים. כדי להיות קומיקאי טוב אתה חייב להיות מישהו 
שיש לו צורך להצחיק ביום-יום שלו, עם ראייה מקורית 
להכיר  אנשים,  להבין  לכתוב,  לדעת  צריך  אתה  לחיים. 
כדי  המון  להופיע  גם  חייב  אתה  דברים.  הרבה  ולדעת 
קשור  לא  זה  כל  אבל  ספורט.  כמו  זה  ניסיון,  לרכוש 
להצלחה. אין תמיד קשר בין 'טוב' ל'מצליח'. לטלוויזיה 
יש כוח בהצלחה, היא יכולה לגרום גם לקומיקאי לא טוב 

להצליח". 

יש ביקורות מצוינות על המופע שלך, ספר לנו עליו.
"אני מופיע יותר מחמש-עשרה שנים ובכל כחמש שנים 
קצת  מופיע  אני  הנוכחי  המופע  עם  חדש.  מופע  כותב 
על  אני מדבר  וחצי, שבו  מופע של שעה  פחות משנה. 
שאשתי  זה  על  מדעתי,  אותי  שמוציאים  הדלק  מחירי 
הילדים  עם  ואני  דיאטנית-ש.ר.(,  )להיות  קשה  לומדת 
ואני מתמוטט מזה, על השכונה שגדלתי בה ברחובות, על 
זה שבחורות לא יודעות ליהנות מהחיים וצריכות ללמוד 

מגברים איך להתפנן ועל אינסוף דברים". 

בקרוב  על הסדרה החדשה שתעלה  לספר  יכול  מה אתה 
"משפחה שולטת"? 

"הסדרה מאוד מצחיקה, בת 40 פרקים, 2 עונות. בסדרה 
הסתבר  גנטית  בבדיקה   .3 נשוי+  זוג  ואני  בנאי  אורנה 
את  לארץ  להחזיר  והוחלט  המלך  דוד  של  צאצא  שאני 
ולמלכה.  למלך  מוכתרים  ורעייתי  אני  המלוכה.  שלטון 
משה פרסטר משחק איש דתי שאחראי על ניהול הארמון 

את  הורסים  אנחנו  בגדול,  להתנהג.  איך  אותנו  ומלמד 
השם של מדינת ישראל ואת היחסים הדיפלומטיים... 

חשב  רובי  וביים.  כתב  מוכשר  המאוד  דואניאס  רובי 
לתפקיד,  מתאים  הכי  שאני 
להכיר  שזכיתי  שמח  ואני 
לי  היה  פנומן,  הוא  אותו. 
וזה  איתו,  לעבוד  ענק  כיף 
לא קל לצלם סדרה; שתיים 
במשך  ביום  שעות  עשרה 

חודשיים".
 

בנאי  שאורנה  לומר  אפשר 
אלה.  בימים  פופולרית  לא 
ההתקפות  את  מבין  אתה 

עליה?
אני  אבל  חברה,  היא  אורנה 
שהיא  מה  על  משוגע  לא 
אמרה ודעתי לא כדעתה. עם זאת, אני לא אוהב שנכנסים 
בבחורה שאמרה את דעתה. אני חושב שאנשים צריכים 
להתקיף  ככה  מטורף  זה  לחשוש.  בלי  דעתם  את  לומר 
אדם בשל דעתו. אנחנו מדינה דמוקרטית. אני בעד שלום 
ובעד שתי מדינות לשני העמים, אבל דעתי שאנחנו לא 
סתם  חיילים  שמסכנים  וחושב  בעזה  תוקפנים  מספיק 
לי הלב על כל  ועדיף היה כמה שיותר מהאוויר. נחמץ 
בעד  אני  בנו,  לפגוע  מנסים  אם  ונפגע.  שנכנס  חייל 

שיכנסו באימ-אימא שלהם". 

מה לא יודעים עליך?
"שאני חולה כלי עבודה, פליירים, מקדחות, שאני מאוד 

אוהב לעבוד עם הידיים וגם שאני מאוד אוהב לבשל". 

אותך  רואים  לא  הרכילות,  במדורי  עליך  קוראים  לא 
במסיבות סלבס.

"נכון. אני שונא רכילויות ומסרב שיכתבו עליי במדורים 
האלה. זה אפילו יעליב אותי.

אני גם לא הולך לכל מיני אירועים כאלה".

מה היעד הבא?
"כרגע אני בשלבים ראשונים של פיתוח סדרה לצביקה הדר 
ל"קשת". לא בטוח שהיא תהיה בסוף. אני כל הזמן ממשיך 
לכתוב ולהופיע ופעם בשנתיים מעלה מופע למישהו אחר".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"רואה את עצמי חי. זה הכי חשוב. חיים פעם אחת ואני 
מקווה שאמשיך  אני  שיהיה.  ובמה  בעתיד  מתעסק  פחות 
ושלא אצטרך להתפשר, כמו  לעשות את מה שאני אוהב 
שסרבתי להצעות להשתתף כמעט בכל תוכניות הריאליטי 

שקיימות". 

בורכת שאתה עושה את מה שאוהב. היית רואה את עצמך 
בתחום אחר לחלוטין?

"בטח. שיפוצניק, פסיכולוג או עורך דין. הייתי יכול להיות 
עורך-דין מצוין. החלום שלי היה להיות עורך-דין פלילי".

< המשך מעמוד 19
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אלו אבחונים קיימים ומהו האבחון המתאים לילד שלי?

אימנו  ברחם  בהיותנו  כבר  אותנו  מאבחנים  שבה  במדינה 
מעבר  ובכל  לעולם  צאתנו  עם  מיד  שבה  שכך(,  )וטוב 
מה  תחום,  בכל  תפקודנו  את  בודקים  למסגרת  ממסגרת 
הפלא שאנחנו נרתעים מאבחונים ודוחים אותם עד אין קץ?  

ההנחה הרווחת אצל הורים רבים היא, שזה תחום האחריות 
של מערכת החינוך לאתר את קשיו של הילד, להנחות את 

ההורים ולתת מענה מקסימלי. האומנם? 
גם אם יש צדק בהנחה זו, מוטב לנו ההורים לקחת אחריות 
ולנהל את המהלכים, הרי אנו  על תפקודו של הילד שלנו 

מכירים אותו בצורה הטובה ביותר.  

הילד  האם  לבדוק  מתאים  זמן  היא  הגדול  החופש  תקופת 
שלנו זקוק לאבחון.

האינפורמציה הדרושה לנו נמצאת בהישג יד דרך האינטרנט 
את  להבין  חשוב  תחילה  מהימן(.  מקור  למצוא  )חשוב 
משמעות האבחונים ואת מטרתם, בשלב הבא עלינו לבחור 
את האבחון הנכון, ולאחר מכן לבחור את המאבחן המתאים. 
ויש  לילד,  המאבחן  בין  הנוצרת  לכימיה  רבה  חשיבות  יש 

לכך השפעה על מהלך האבחון.  

ישנם כמה סוגי אבחונים נפוצים
וחשוב להבין את ההבדל ביניהם

את  ובוחן  דידקטי  מאבחן  על-ידי  נעשה   – דידקטי  אבחון 
כל תפקודי הלמידה כגון: חשיבה מופשטת, הבנת הנקרא, 
קריאה,  כתיבה,  זיכרון,  טווחי  ושמיעתית,  חזותית  תפיסה 

חשבון ועוד.
מטרתו העיקרית לזהות באילו דרכי התערבות ניתן לשפר 

את יכולותיו ואת הישגיו של הילד.
היא  ומטרתו  היסודי  זה מומלץ לתלמידי בית-הספר  אבחון 

קבלת סיוע פרטני של הוראה מתקנת.

חינוכי  פסיכולוג  על-ידי  נעשה   - פסיכו-דידקטי  אבחון 
ונותן הערכה רחבה ומקיפה בעלת שלושה מוקדים: מוקד 
תפקוד קוגניטיבי כללי, מוקד כישורי למידה ומוקד תפקוד 
רגשי. גם באבחון זה נבדקים כישורי הלמידה, אך ההערכה 

הרגשית באבחון זה מקיפה יותר.
תסכול,  סף  פנימיים,  כוחות  זיהוי  כוללת  רגשית  הערכה 
סגנון התמודדות, יכולת שיפוט חברתי, קשרים בין אישיים, 

חרדות ועוד.
מטרותיו העיקריות הן למפות את חוזקותיו ואת קשייו של 
הילד, לערוך אבחנה מבדלת ולהמליץ על פעולות מקדמות 
כגון: מתן סיוע לימודי, מתן סיוע רגשי, המלצות להדרכת 
הפרעת  לאיתור  נוירולוגי  בירור  להמשך  המלצות  הורים, 

קשב וריכוז ועוד.
אבחון זה הוא הנדרש בחטיבה ובתיכון לשם קבלת התאמות 
לדרכי למידה ולהיבחנות, בעיקר, לקראת בחינות הבגרות. 

אבחון )B.R.C Brain Resource Cognition( - אבחון 
זמן  ומקיף של התפקודים הקוגניטיביים שבודק:  ממוחשב 
תגובה, תפקוד סנסו-מוטורי, זיכרון מילולי, קשב מתמשך, 

הסטת קשב ועוד.
תפקוד  יכולות  לגבי  אינדיקציה  לתת  העיקרית  מטרתו 

קוגניטיביות של הנבדק לרבות קשב וריכוז. 

על-ידי  נערך   - אלבאום  בשיטת  סנסורי  מוטורי  אבחון 
מאבחן ומטפל בקשיי תפקוד ולמידה על רקע סנסו-מוטורי.  
ויסות  ביניהן:  רבות,  תפקוד  מערכות  ייבדקו  זה  באבחון 
חושי, תפקוד שרירי גלגל העין, מוטוריקה עדינה, קשר מוח-
מערכות  לתפקוד  ועוד.  ההצלבה  מערכת  תפקוד  –יד,  עין 
כתיבה  כקריאה,  למידה  כישורי  על  ישירות  השלכות  אלו 
זה  אבחון  של  והמלצותיו  מסקנותיו  וריכוז.  קשב  ויכולות 
מאפשרות תוכנית טיפולית מקיפה שמטרתה לסייע לשיפור 
תפקודו של הילד וכל זאת בליווי של הצוות החינוכי ושל 

ההורים.

מיכל שפר מיכאליעיגולים של שמחה

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

לפגישת ייעוץ חינם חייגו: 074-7015551
 

מערכת בוחנת

מה כדאי לדעת:
1. החשש מאבחון הוא טבעי, אך ילד, שסובל מהפרעת 
קשב וריכוז או מקשיי למידה אחרים ואיננו מאובחן, 
אינו מקבל מענה ראוי לקשייו ובמהלך הזמן רק יגדיל 

את הפער.

2. ברוב המקרים, עד כתה ו', צוות בית הספר מתחשב 
בתלמיד גם ללא אבחון.

קוגניטיבית,  רבות:  סיבות  וריכוז  קשב  להפרעת   .3
רגשית, גופנית, חושית. אלו עלולות להסיט את הקשב 
ולטפל  הקושי  נובע  מהיכן  לזהות  חשוב  מלמידה. 

במקור ולא רק בסימפטומים. 

חשוב  הילד.  את  לשתף  יש  הבירורים  כל  במהלך   .4
שההתרחשות לא תעבור מעל ראשו ותעורר בו בלבול 
ולשאול  לקשייו  ביחס  להתבטא  לילד  תנו  ובהלה. 
מכיוון  לבוא מצדכם  צריכה  היוזמה  לעיתים,  שאלות. 

שהילד ימנע מכך. 

תפקידו של האבחון לזהות יכולות לצד קשיים, 
להעצים, להנחות ולתת מענה, לא להפחיד. 

בהצלחה!
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תמונות של ילדים 

שנגמרו  עד  פילים  עם  אותנו  צילמו  ילדים  בתור  אם 
עד  יומיים  בסבלנות  חיכו  התמונות,  ושש  שלושים 
שבדור  הרי  באלבום,  בסבלנות  וסידרו  אותם  שיפתחו 
האינסטנט של היום, כל הורה מצלם בנייד עשרות )אם 
לא מאות( תמונות של כל שבריר שנייה מחיי הילד שלו.

 
הילדים  אבל  השתנתה,  הצילום  טכניקת  אולי  שכן,  מה 
בסמרטפון,  מצלמים  אנחנו  אם  ובין  ילדים.  נשארו 
כמה  ישנם  מקצועית-  צלמת  אצל  או  ביתית  במצלמה 
חוקים בסיסיים ועצות טובות לצלם ילדים על מנת  לשמר 

את הרגעים.
 

מה לא לעשות:
•  אין צורך לומר לילד: "עכשיו תחייך" – "עכשיו תסתכל 
על אמא", "עכשיו תחבק את אחותך", הרי  הם יעשו את 
ההיפך וממש אין על מה להתעצבן. צילום יכול לעיתים 
נוח  שלא  ברגע  לחייך  מהם  ולבקש  הילדים,  את  להביך 

להם לעשות.

•  לא ל"הנדס" את הילדים לעמוד בפוזות מבויימות – הם 
לא דוגמנים, ואתם לא מצלמים פרסומת. הם ילדים. תנו 

להם להיות הכי טבעיים שאפשר.
 

את  לצלם  מנת  על  לעשות  שכדאי  מעשיות  עצות 
הילדים בצורה האופטימלית:

•  לשתף את הילדים לאורך כל התהליך, מדי פעם להראות 
את  ולשאול  המצלמה,  של  במסך  התמונות  את  להם 
דעתם, אם התמונות לטעמם- בעיקר אם מדובר בילדים 

מתבגרים...

•  להתייעץ איתם אם יש להם רעיון או להצטלם ב"פוזה" 
 - רוצים  שהם  מה  להיות  הזדמנות  להם  לתת  מסויימת, 
לרוץ, לקפוץ, לדמיין - אם אתם בגן שעשועים שיבחרו 
אז  בבית  ואם אתם  להצטלם  להם  מתקן שעליו מתחשק 
בפינה האהובה עליהם... לבד אולי ביחד- שיציעו רעיונות.

•  ניתן לשלב בצילום חפץ אהוב איתו הם בוחרים להצטלם, 
כגון: דובי, מכונית, או כל צעצוע אחר, אפשרי בגד אהוב, 
או סיכה יפה לראש שהילדה אוהבת במיוחד. בצילום שימו 

דגש על אותו פריט ותנו לו את הבמה שמגיעה לו.

•  אל תצלמו אותם מלמעלה - תרדו לגובה שלהם תראו מה 
הם רואים ותנו להם להסתכל עליכם ישירות ולא מלמטה.

•  הצטרפו אליהם לתמונה - תנו למישהו אחר לצלם, ותהיו 
איתם. תשתוללו תחבקו תנשקו תאהבו תעשו חיים – אלו 

התמונות הכי אמיתיות.

  

• תנו להם לאכול תוך כדי - משהו מתוק או טעים, משהו 
מלכלך שיגרום להם לאושר ותצלמו את האושר הזה.

•  שימו מוסיקה ברקע. תנו להם להנות. תעשו שמח וכיף 
ותצלמו אותם רוקדים ומשתוללים.

 
כמה שיטות משעשעות להוציא מהילדים חיוך אמיתי 

ולא מאולץ:

שמשעשע  או  מצחיקות  הברות  לה  שיש  מילה  •  בחרו 
להגיד אותה - ארטיק, מסטיק...

•  ספרו להם סיפור משעשע או בדיחה משעשעת שאתם 
יודעים שהם אוהבים. )או אמרו להם את המילה 'שקשוקה' 

כמו יובל המבולבל...(

•  ספרו עד שלוש כשבשלוש הם צריכים לעשות פרצוף 
מצחיק. אפשר בפעם פעמיים הראשונות לעשות איתם גם 
פרצוף או לתת למישהו אחר לצלם ולעשות איתם פרצוף.

סטודיו לצילום - הריון משפחה וילדים 
אורלי רוזנבלט  נווה גן

orlyrosenblatt@gmail.com .נייד. 052-2521060 | מייל
'orlyrosenblatt'           -חפשו אותי ב

הורים רוצים צהרון איכותי בפ"ת 
'MY PLACE' צהרון אנגלית לחיים

האנגלית  נתקלת באנשים שנאבקים בשפה  הזמן  כל  אני 
רק  וזאת  במשק  בכירות  משרות  על  להתפשר  ונאלצים 
ההתמודדויות  גבוהה.  ברמה  אנגלית  להם  שחסרה  משום 
בילדותי  מתנה  ניתנה  ולי  מאחר  חלקי  מנת  אינם  הללו 
הברית,  בארצות  בשליחות  להתגורר  עברו  הורי  כאשר 

לימוד  של  הזה  הנושא  אולם 
אותי  הטריד  מאד  אנגלית 
ילדים  איך  להבין  וניסיתי 
בבית  לימוד  יחידות   5 שסיימו 
את  צלחו  התיכון,  הספר 
או  )פחות  הבגרויות  בחינות 
באוניברסיטה,   למדו  יותר(, 
מספיק  בקיאים  אינם  עדין 
להיות  בכדי  האנגלית  בשפה 
קולחת  שיחה  ולנהל  מסוגלים 
של חצי שעה עם אדם שדובר 
השאלה  אם.  כשפת  אנגלית 
את  להעמיק  אותי  הובילה  הזו 
ללימוד  הנוגע  בכל  ידיעותיי 
את  וכשהבנתי  שנייה  שפה 

חלון ההזדמנויות העצום שנפער לילדים שלנו - החלטתי 
לעשות מעשה ולעזור להטמיע את האנגלית בדרך שאינה 
לילדים  לתת  ובכך  לימודית  מסגרת  בשום  כיום  קיימת 

שלנו קרש קפיצה לחיים.

כבר אי אפשר להתעלם מזה. האנגלית הפכה לחלק מרכזי 
נסיעות  עבודה,  לתחביבים,  הקשור  בכל  היומיום  בחיי 
לחו"ל, הוראות תפעול מכשירים ואפילו סרטים וספרים. 
ודורש לימוד של שנים של אוצר  השימוש בשפה מצריך 
מילים באנגלית מהגדול ביותר והעשיר ביותר ועל כן ככל 
שנקדים ללמוד כבר בילדות כך נשלוט ברזי השפה, באוצר 

המילים ובתחביר של השפה האנגלית.

לימודי אנגלית בבית הספר מטרתם לאפשר ללומד להגיע 
לרמה גבוהה בארבע מיומנות הלשון: דיבור, הבנה, קריאה 
הנלמדות  ההוראה  שעות  למרות  בפועל,  אולם  וכתיבה. 
פה  בעל  טובה  תקשורת  לרמת  מגיעים  אינם  התלמידים 
בארץ  מהסטודנטים  מ-90%  יותר  למחקרים  ובהתאם 
אנגלית  ללמוד  נדרשים  לימוד  יחידות   5 בוגרי  ובכללם 
ברמה  עומדים  תואר אקדמי משום שאינם  לקבלת  כתנאי 

הנדרשת לקבלת פטור.

 content language integrated learning )CLIL( -גישת ה
My Place  - לחיים  אנגלית  בצהרון  שמיושמת  הגישה 

הינה גישה ללימוד והוראת תכנים לימודים בשפה שאינה 

שפת אם. תוכנית הלימודים משלבת לימוד חוויתי ומגוון 
זו מבוססת על הרעיון  דרך שפת היעד – אנגלית. גישת 
 language( שפתית  הצפה  של  בדרך  שפה  הטמעת  של 
immersion( שלא כמו לימודי השפה המסורתיים שבהם 

שפת היעד נלמדת כנושא נוסף בתכנית הלימודים.

ספורט,  דרך  שפה  למידת 
מוסיקה  או  שירה  אומנות, 
ללמוד  לילדים  מאפשרת 
המעודדת  חושית  רב  בשיטה 
השפתית  ההתפתחות  את 
מילים  רק  אינה  שפה  שלהם. 
ובוודאי לא מילים על דף. שפה 
דורשת  היא  תקשורת,  היא 

התנסות יומיומית.

למידה  המאפשרת  זו  שיטה 
ראייה,  הקשבה,  התנסות,  דרך 
נותנת  ותנועה  מגע  מישוש, 
ללומד יותר מדרך אחת לעבד ולחוות את השפה ומעניקה 

ללומד התנסות חווייתית משמעותית ועמוקה. 

זאת ועוד ככל שהקושי בלימוד צלילים חדשים פוחת, קיים 
גדול  יש סיכוי  ולמבטא  חיקוי מידי של ההיגוי המתאים, 

להתקרב למבטא של שפת אם.
 

          לפרטים נוספים ניתן למצוא אותנו ב- 
'my place-english school'            

אם גם אתם רוצים לתת לילדכם כלים
להצליח בחיים וכל זאת במסגרת

חוויתית ומעשירה 
מקומכם אצלנו בצהרון

MY Place - אנגלית לחיים

טל'. 054-4422059

תמונות של ילדים תמיד תהיינה מזכרת חשובה,
מעוררת זיכרונות ויקרה מפז.

              אורלי רוזנבלט
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ליאור ליבוביץ'מסביב לעולם

דרומה לאשקלון
אמנם המדור נקרא "מסביב לעולם", אך הפעם אני מרשה לעצמי לחרוג ממנהגי. 

איזור הדרום משופע אתרי תיירות מדהימים. אשקלון הינה רק סמל ודוגמא אחת מיני רבים. 
אז קדימה חברים, לאחר שהכל יירגע, צאו דרומה

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

כל  את  להכיל  מכדי  היריעה  קצרה 
באשקלון,  והאטרקציות  הפעילויות 
שלי:  מההמלצות  כמה  רק  הנה  אז 
על  מים  שעשועי  פארק  אשקלונה, 
מגלשות  ענק,  מגלשות   5 הים.  חוף 
סנפלינג,  בועת  בריכות,   3 לקטנטנים, 
לאומי  גן  ועוד.  מסעדה  מזנונים, 
דונם,   2000 פני  על  משתרע  אשקלון, 
טבע,  שמורות  ובו  ים  לחוף  סמוך 
פיקניק.  שולחנות  ענקיים,  דשא  כרי 

בגן הלאומי פועל גם מתחם לינת לילה, המיועד לחובבי 
ומוצגים  מים,  יש שרידי בארות  הלאומי  בגן  טיולי טבע. 
השוק  בהיסטוריה.  שונות  מתקופות  רבים  ארכיאולוגים 
העירוני, שבו מתרכזים צבעים, ריחות וטעמים של המזרח. 
השוק ססגוני ותוסס, ופועל בימי שני וחמישי. ישנם בשוק 
כ-350 דוכנים למכירת פירות ירקות, ומוצרי מזון נוספים. 
פרטי לבוש, הנעלה ועוד. כיכר דלילה, אתר בילוי וארועים 
דגים,  מסעדות  באולינג,  מועדון  ובתוכו  חיים,  שוקק 
טיילת, חוף וחיי לילה נפלאים. מוזיאון החאן, נמצא במבנה 
התצוגה  מג'דל.  העיירה  של  הגדול  המסגד  את  ששימש 
תולדות  את  המתארות  ותעודות  מפות  תצלומים,  כוללת 
אשקלון מאז ימי מלחמת העצמאות. במקום נערכות מידי 
פעם פעילויות תרבות מגוונות. המרינה של אשקלון, הינה 
כלי  כ-650  לעגינת  מיועדת  בישראל.  והיפות  מהגדולות 
הרבה  ובה  בינלאומי,  מוניטין  בעל  שיט. אתר אטרקטיבי 

פעילויות תיירות ונופש. במרינה יש 
מסעדות ובתי קפה כגון: סקובר, קפה 
ג'ו, בראסרי מארין, בורגראנץ' ועוד. 
חברת  את  תמצאו  במרינה  כן  כמו 
הפלגות  מציעה  אשר  הרוח",  "מצב 
רומנטיות והפלגות כיף לכל המשפחה. 
המדרחוב הססגוני של אשקלון, שוכן 
בעיר העתיקה מג'דל. בשכונה ציורית 
של בתי חצר, סמטאות צרות, ואווירה 
המדרחוב  וחדש.  ישן  של  מיוחדת 
במרכז  היום.  שעות  כל  במשך  פעילות  ובו  חיים,  שוקק 
ביום  לבילוי  רבים  קפה  ובתי  מסעדות  תמצאו  אפרידר, 
ובשעות הערב. שם נמצאת גם לשכת התיירות המקומית. 
בגן הארכיאולוגי במרכז אפרידר מרוכזים ממצאים שונים 
שהתגלו באשקלון, במיוחד מרשימים שני ארונות קבורה 
בשכונת  שהתגלו  הרומית,  התקופה  מן  )סרקופאגים( 
אפרידר. קניות תוכלו לעשות במרכזי קניות כמו: פאוור 
סנטר סילבר, קניון גירון או קניון חוצות. כמו כן, באשקלון 
יש לא מעט בתי מלון במידה ותרצו להעביר בה את הלילה. 
בתי מלון כגון: לאונרדו, גולדן טאואר, האגמים, גני שמשון, 

גני דן, ועוד בתי הארחה למיניהם.

'אשקלונה' - פארק שעשועי מים
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פגע וברח? יש פתרון!

עו"ד ענבר בכר לויחוק ומשפט

                    ענבר בכר לוי, עורכת דין לאימהות
    מתמחה בנזקי גוף וביטוח לאומי ׀ טל'. 077-4655055

http://www.facebook.com/law4moms        

 *האמור במאמר זה, אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי מקצועי.

את  עצר  הנהג  "בום",  נשמע  לפתע  ברכב,  נהיגה  במהלך 
על  שוכבת  אותי  ראה  לא  שמאלה,  ימינה  הסתכל  הרכב, 
המדרכה נאנקת מכאבים ולא מצליחה לדבר, והמשיך בנהיגה.

רכב  הגיח  לפתע  המדרכה,  על  לתומי  שהלכתי  בעת 
שפנה מהכביש אל החניה, הנהגת בלמה בפתאומיות, אך 
השבתי  בסדר,  אני  אם  שאלה  היא  ברגלי,  קלות  פגעה 
שכן, היא השאירה לי פתק עם מס' טלפון )לא מחובר(, 

ונסעה לדרכה.

פגשתי אותו, בערב יום שישי בבר, הוא הציע לי טרמפ 
ואני נשארתי  הביתה. בדרך הביתה עצר את האופנוע, 
לשבת על האופנוע, לפתע האופנוע נפל ופגע בי, הוא 

סרב לתת לי את פרטי הביטוח שלו.

המשותף לכל הסיטואציות האלו, הוא שכולן מבוססות על 
מקרים אמיתיים, בהם נפגעי גוף שטופלו במשרדי, ומוגדרים 

כתאונות פגע וברח, קיבלו פיצוי כספי עבור פגיעתם.

חשוב להדגיש, כי גם אם אין לנפגע פרטים על זהות הנהג 
פיצוי  לקבל  ניתן  שלו,  הביטוח  פרטי  על  ו/או   הפוגע, 
המוגדרת  דרכים,  בתאונת  גופנית,  שנפגע  למי  כספי, 

כפגע וברח.

בכל המקרים הללו, מי שמפצה את הנפגעים היא תאגיד 
ציבורי שנקרא "קרנית", והמתפקדת כמעין חברת ביטוח.

הליך התביעה אל מול "קרנית", הוא שונה לעומת תביעת 
תאונת דרכים רגילה, מול כל חברת ביטוח, ולכן חשוב להיות 
מטופל ומיוצג, על ידי עורך דין, שזהו תחום עיסוקו הבלעדי.

מרפאת מרכז רום רח' יעל רום 8, פ"ת. טל' 03-6287200 
מרפאת אם המושבות רח' ראשון לציון 1, מרכז מסחרי. טל' 03-9101200

תבחרו בניין בשכונת אם המושבות,
תמצאו בו הרבה לקוחות מרוצים של כללית

w
w

w
.boxla.co.il

עם 2 מרפאות גדולות במיקומים מרכזיים בשכונה, צוות מקצועי ואכפתי ועשרות רופאים מיומנים 
בכל תחומי הרפואה, אין פלא שיותר ויותר תושבים עוברים לכללית ונהנים מכל היתרונות:

רופאי משפחה  
רופאי ילדים  
רופאי נשים  

רפואה יועצת: א.א.ג,   
 עיניים, אורטופדיה, 

עור ועוד

כללית סמייל  
כללית רפואה משלימה  

כללית אסתטיקה  
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השף האלוף

שווארמה ביתית

מיכה כלפה

בתיאבון

מוצאה של השווארמה הוא מן המטבח הטורקי, שם היא נקראת "דונר" 
וביוון "גירוס", שני שמות אלה מעידים על סיבוב. גם השם שווארמה 
מקורו בשפה הטורקית, והוא הצורה הערבית של המילה "צ'ווירמה" – 
)סיבוב או להסתובב(. אם כי כיום משתמשים במילה זו בטורקיה עבור 
חיה שלמה משופדת מעל אש. ניתן למצוא שווארמה בכל רחבי המזרח 
התיכון ולמעשה, בכל העולם במקומות בהם יש מהגרים מן המזרח 
התיכון. בדומה לפלאפל, נקלטה השווארמה במטבח הישראלי העממי, 
אמריקה  ובצפון  באירופה  דבר.  לכל  ישראלי  למאכל  נחשבת  והיא 

הנקראת "דונר קבב".

"שווארמה" משמשת  גם לכינוי כל בשר החתוך לרצועות דקות וצרות, 
בדומה לשווארמה הנמכרת במזללות. כך נוצרה, במקביל לשווארמה 
להכנת  ייעודי  ציוד  מצריכה  שאינה  ביתית"  "שווארמה  המסורתית, 

שווארמה.

המתכון הזה עשוי מבשר הודו או פרגיות עוף. ניתן להכין גם חזה עוף  
למי שרוצה. 

הפעם השתמשתי בפרגיות  והטעם אלוהי...

אופן ההכנה:

1. בקערה לערבב את בשר השווארמה עם מלח, פלפל, תבלין למעורב, הקארי ושמן זית.
2. את פחית השימורים פותחים משני הצדדים, ולאחר מכן סוגרים צד אחד בנייר כסף )ראה תמונה(.
3. להכניס את השיפוד לפחית ולהשחיל דרך השיפוד את השווארמה עד לתחתית ולסדר בשכבות.

4. כאשר הפחית מלאה משחילים מעל את שומן הכבש )ראה תמונה( ואחר כך את הבצל והעגבניה.
5. להניח בתבנית ולהכניס לתנור בחום גבוה. כשהבצל משחיר, להוציא מהפחית, לערבב את הנוזלים שבתבנית עם 

    התיבול שהכנו קודם, למרוח על השיפוד המוכן ולהחזיר לעוד כמה דקות לתנור להשחמה.
6. להגיש למרכז השולחן ולפרוס מול האורחים.

מצרכים: 

1 קילו בשר שווארמה / פרגיות
פחית שימורים ריקה

נייר כסף
מעט מלח

מעט פלפל
מעט תבלין למעורב

קארי חריף לשווארמה בנדיבות
)ניתן להשיג בשווקים, לא קארי הודי!(

                                                                                                                         

שווארמה בפחית קטנה כמנה אישית

100 גרם שומן כבש
עגבניה

חצי בצל
חצי כוס שמן זית

שיפוד )עדיף ממתכת(

הערה: אפשר כל טיבול שאוהבים.

בס"ד

כל מה שילד  צריךכל מה שילד  צריך

שעות פעילות: א'-ה' 7:00-17:15 ׀ יום ו' 7:30-12:00
ערבי חג 07:30 ועד 12:00 כלול במחיר

לפרטים
נוספים:

מזי 
m a z a l s h 0 0 @ w a l l a . c o m

052-8508051

טיפול מקצועי אישי ומסור

אווירה חמה, ביתית ואוהבת

היגיינה, סדר ונקיון ברמה הגבוהה ביותר

ציוד עשיר, משוכלל וחדשני

מזון מגוון הכולל את כל אבות המזון

סביבה חינוכית המותאמת לגילאי הילדים

חוגים ומגוון רב של פעילויות

לכל 5 ילדים מטפלת צמודה

להירשםלממהרים

חינם!
קייטנת אוגוסט

גילאי 3 חד' ועד 3 שנים 

מחיר מיוחד
לרגל הפתיחה

₪ 2500

נווה דקלים

כרוך בתשלוםבקייטנת קיץ בלבד-*למעוניינים 

מזי שטרית, מנהלת הפעוטון
בעלת תעודת מחנכת לגיל הרך של משרד העבודה בשיתוף "ויצו"

הפע טון
 מזי

של

הגן פעיל בחופשת הקיץ ועד ה-22 באוגוסט ללא תוספת תשלום

טיפול מקצועי אישי ומסור

אווירה חמה, ביתית ואוהבת

היגיינה, סדר ונקיון ברמה הגבוהה ביותר

ציוד עשיר, משוכלל וחדשני

מזון מגוון הכולל את כל אבות המזון

סביבה חינוכית המותאמת לגילאי הילדים

חוגים ומגוון רב של פעילויות

לכל 5 ילדים מטפלת צמודה

המשפחתון של מזי - המשפחתון שהוא בית 

7 שנות ניסיון

בטיפול בילדים

המשפחתון של מזי - המשפחתון שהוא בית 

המחיר כולל: שני חוגים,
ריט-מוסיקה = 
התפתחות הילד

לכל ילד
ביטוח
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   לפרטים והרשמה: 03-9248353 )שלוחה 1(
hptnoar@gmail.com  |  www.hptnoar.org.il

    בית הספר לכדורגל הפועל פתח-תקוה  

חוזרים לליגת העל!
בית הספר לכדורגל הפועל פתח-תקוה

אימון פתיחת העונה
כולם מוזמנים להשתתף בחינם 
יום שישי   22.8.2014   

בשעה 16:00

האימונים יתקיימו במתחם המפואר של 
איצטדיון המושבה

 ההרשמה בעיצומה - 

מספר המקומות  מוגבל

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 הכינויים והשמות לארץ ישראל שמופעים ברשימה למטה.

המילים יופיעו בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון

ארץ זבת חלב ודבש | ארץ הכרמל | הארץ הטובה | ארץ חמדה | ארץ שבעת המינים | צבי הארצות | ארץ העברים
ארץ דגן ותירוש | ארץ הצבי | אדמת ה' | אדמת הקודש | אדמת עמי | ציון | נחלת יעקב | כנען | ארץ האבות

  כינויים ושמות לארץ ישראל



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   

03-922339803-9223398


