
 THE CHILDREN‘S מותג האופנה האמריקאי
PLACE משיק לקראת החזרה לבית הספר 

חולצות טי עם שרוולים עד המרפק, המתאימות 
לעונת המעבר עם הדפסים עליזים של נערות 

ובובות במידות 4־14 החל מכ־30 שקלים. זו 
שבצילום עולה כ־80 שקלים.

נעמי גוטקינד־גולן
צרכנות

מעידים  אחרונים  מחקרים 
ששכיחות בעיות גב בקרב ילדים 
בעלייה  נמצאת  ביה“ס  בגיל 
מתמדת וכי אחת הסיבות העיקריות 
נוחים,  ולא  כבדים  ילקוטים  הם 
הנישאים בצורה לא נכונה ועשויים 
לגרום לנזק לעמוד השדרה. לדברי 
זו  שי אליצור, מנכ“ל תיקי מודן, 
הסיבה לחשיבות ילקוט  אורתופדי 
ילקוט אינו פריט אופנה.  איכותי. 
כל  של  למידותיו  להתאימו  יש 
תיק  מרבית.  נוחות  ולאפשר  ילד, 
לוחץ בדרך כלל על שלוש נקודות 
והגב  הכתפיים  שתי  עיקריות, 

התחתון, לכן לפני שבוחרים 
לקחת  יש  לקנות,  מה 
ישנה  האם  בחשבון 
כרית תמיכה מרופדת 
ורצוי  התחתון,  לגב 
המשולבת  כזו 
ורצועות  קפיצים, 
רחבות  נשיאה 
ומרופדות. אגב, מודן 

)מספר  פטנט  רשמה 
 Spring" על   ,)217715

אורתופדית  מערכת   ,‘‘System
משולבת קפיצים המסייעת לבלום 
ולספוג חלק מהמכה הנוצרת במהלך 
הליכה או ריצה בין גב התיק וגב 
הילד. התיק הזה נחשב לקל ביותר 
פחות  ושוקל  האורתופדיים  בין 

מקילוגרם אחד. 
 אורטופדי למי? 

בעיקר  מומלץ  אורטופדי  תיק 

לתלמידי כיתות א‘־ב‘, 
אך גם בכיתות גבוהות 

תיק  לקנות  רצוי  יותר 
ולא  אנטומי  גב  בעל 
ריפוד  כל  ללא  תיקים 
אנטומי  גב  ותמיכה. 
מבטיח  מימדי  תלת 

של  ושווה  נכונה  חלוקה 
הגב  שטח  כל  על  העומס 
ותמיכה בעיקר בגב התחתון. 

 כיצד בוחרים ילקוט?
הוא  משקל  אליצור  לדברי 
תתפתו  "אל  חשוב.  פרמטר 
ומסורבל  כבד  תיק  לקנות 
סבל(.  אינו  שלכם  )הילד 
צריכים  שהילדים  זכרו 
מדי  אותו  לסחוב 
שנת  כל  לאורך  יום, 
צריך  הלימודים". 
מספר  את  לבדוק  גם 
יחסית  בתיק  התאים 
לבחון  יש  למשקלם. 
הנשיאה.  רצועות  את 
עם  יחד  לחנות  להגיע 
הילד שיישא את התיק על 

גבו לפני שקונים. 
 טרולי כן או לא?

במידה והחלטתם שאתם רוצים 
בעזרת  התיק  את  יישא  שילדכם 
שתי  לבחון  ניתן  גלגלים,  טרול 
עגלת  לקנות  האחת,  אפשרויות. 
כל  של  לנשיאה  המתאימה  טרול 
תיק כך שתוכלו לבחור בין שימוש 
התיק  נשיאת  ובין  ובטרול  בתיק 

האפשרות  הגב.  על 
תיק  לקנות  השנייה, 
בעל מערכת גלגלים 
מובנית )דבר שמעלה 
התיק(,  משקל  את 
שמשקל  לבדוק  אבל 
תיק הטרולי אינו גבוה 
תיק  ממשקל  בהרבה 
על  להכביד  לא  כדי  רגיל, 
הילד במקרה של סחיבה או נשיאה 
על הגב. תיק טרולי אליו מחוברים 
הגלגלים הינו גימיק חביב בהתחלה, 
מכביד  רק  הוא  מאוד  מהר  אבל 
מערכת  אותו.  ומסרבל  התיק  על 
הגלגלים היא מקור ברור לבעיות, 
בתיק  השימוש  את  שמשביתות 
במקרה של תקלה )ולרוב התלמידים 
לא באמת משתמשים בו(.  קיימת גם 
אפשרות שלישית המשלבת בחכמה 
בין שתי הקודמות, והיא קניה של 
תיקי טרולי פטנט שמאפשר שימוש 

תוך  מלא  באופן  בטרולי 
יחד  התיק  נשיאת 
עם הטרול על הגב, 
ויחד עם זאת ניתנת 
להפרדה מלאה של 
ממערכת  התיק 
כאשר  הטרול 
ואז  בכך,  רוצים 
רק  לקחת  אפשר 
מבלי  התיק  את 
לסחוב ללא צורך 
את מערכת הטרול 

על הגב.

טפט מחיק
או  ריענון  בתוכנית  אם 
לקראת  הילדים  חדר  שדרוג 
שנת הלימודים תשס“ה, הנה 
מחיק  טפט  מעניין:  רעיון 
להסיר  המאמץ  את  שיחסוך 
את קשקושי הילדים מהקירות 
או  סיוד  רחיצה,  ידי  על 
הוא  בה:  וקוץ  אליה  שפשוף. 
מתאים לגירים, בכל הצבעים, 
שהתנאי  כך  לטושים.  ולא 
הקשקוש  בגיל  הוא שלפעוט 
יהיו רק הגירים זמינים בבית. 
הוא  הזה  הטפט  של  המרקם 
לוח  מזכיר  וצבעו  מחוספס 
כיתה. ניתן לנקות אותו לאחר 
רטוב  בספוג  והצביעה  הציור 
או מטלית לחה ולחזור ולצייר 
לאחר מספר דקות. 60 שקלים 
למטר בגולדשטיין גלרי טפט 

אביב  בתל 
ת  ו י ו נ בח ו
ב  ו צ י ע

מובחרות. 

זה רעיון 1

רטרו משחקים
והגירים  הלוח  טפט 
בי  עוררו  למעלה(,  )בטור 
ילדותנו  למשחקי  נוסטלגיה 
רק  שלא  מסתבר  הרחוקה. 
אצלי זה כך. עובדה שעמותת 
העמותה  ומחשבות“  “קווים 
קשב,  להפרעת  הישראלית 
את  הנוכחי  בקיץ  משווקת 
שניתן  לי“,  “מצ‘עמם  ערכת 
למצוא בתוכה את המשחקים 
“חמש אבנים“, “סבתא סורגת“, 
שכל  היא  ההצעה  ו“גומי“. 
המשפחה תשתתף עם הילדים 
במשחקים האלה, שייתכן כי 
הם מסייעים במיוחד לילדים 
עם הפרעת קשב לעבור את 

החופש הגדול בשלום. 
החסות  שנותנת  גם  מה 
והתומכת הבלעדית בערכת 
 ,iCON היא  לי"  "מצ‘עמם 
ניהול  מרשם  אפליקציית 
טיפול רב מערכתית בהפרעות 
את  ומשלימה  וריכוז,  קשב 

הטיפול התרופתי. 
עמותת “קווים ומחשבות“, 
מקצועית  כתובת  משמשת 
בנושא ההפרעות האלה לכלל 
האוכלוסייה ופועלת להעלות 
נושא הפרעת הקשב על  את 
סדר היום הציבורי, וכן 
דואגת לאכיפת תקנות 
את  קיימים.  וחוקים 
לרכוש  ניתן  הערכות 
דרך העמותה בטלפון 
7245279־058 ובאתר 
www.keshev.org

זה רעיון 2

בחירת ילקוט לבית הספר היא ההחלטה החשובה ביותר שתעשו עבור ילדכם 
לקראת שנת הלימודים הקרובה. הגיל הצעיר מאופיין בצמיחה ובגדילה, וחשוב 

לשמור על עמוד השדרה של הילד. עומס יתר על הגב, נשיאה לא נכונה של 
ילקוט שאינו מתאים וישיבה ממושכת בצורה לא נכונה - אילו חלק מהסיבות 

השכיחות לכאבי גב מגיל צעיר

על האנרגטיות היצירתית של 
אסם בקיץ הנוכחי תעיד המצאת 
עם  במבה  במבה‘,   Frozen‘ה־
אתמול  שהוצגה  קפוא,  נוגט 
לראשונה במתחם הסינמה סיטי 
בגלילות והיא תימכר בינתיים רק 
בבתי הקולנוע של סינמה סיטי 
ההשקה  לקראת  גרופ.  וגלובוס 
האלה  הקולנוע  בתי  מותגו 
קרח  נטיפי  של  מיוחד  בעיצוב 
ושלטים  המכירה,  עמדות  סביב 
על רצפת הכניסה לקולנוע ועל 
אתמול  שטעמו  ילדים  התקרה. 
ועוד  התלהבו.  בצילומים(,  )ראו 

תערוכת  האנרגטיות,  בעניין 
תולדות האוכל הישראלי שיזמה 
ובנתה אסם במתחם התחנה בתל 
אביב. זוהי פעילות חינמית לכל 
המשפחה, שמככב בה סיפורה של 
החברה מאז שנות ה־40 ועד היום, 
וניתן אף לטעום חלק מהמוצרים 
אוגוסט  סוף  עד  פתוח  חינם. 
שישי  ביום  אחה"צ,  בשעות 
10:00־16:00 ובמוצ"ש עד 23:00.
אחרון חביב, אם לא הספקתם, 
חובה להגיע עם הילדים, כל עוד 
לתערוכת  הגדול,  החופש  נמשך 
"המכונה שבפנים" במוזיאון המדע 

ע"ש בלומפילד בירושלים. לא יזדמן 
עד תחילת שנת הלימודים? אפשר 
להשלים את החסר לאחר מכן, שכן 
 18 עד  פתוחה  תישאר  התערוכה 
בעלי  בהצגת  מדובר  באוקטובר. 
ובהצצה  הישרדות  כמכונת  החיים 
בין  היצורים.  עולם  נפלאות  אל 
היתר, כיצד עובד הלב של הג‘ירף, 
המהירה  החיה  היא  הצ‘יטה  מדוע 
בעולם, למה לדג יש קשקשים ואיך 
בשמיים.  גבוה  עפות  הציפורים 
עשרות מאובנים, פוחלצים, מוצגים 
בתלת  וגרפיקה  הקרנות  פעילים, 
ממד, וגם תצוגות אינטראקטיביות 

את  להפעיל.  יכולים  שהמבקרים 
הטבע  מוזיאון  הקים  התערוכה 
מוצגת  היא  ובירושלים  בשיקגו 
ארה"ב.  לגבולות  מחוץ  לראשונה 
גם  הזדמנות כדאי לצפות  באותה 
במופע המולטימדיה לכל המשפחה 
לכבוד  שנוצר  לתיבה",  "המרוץ 
התערוכה, ומשלב מחול, תיאטרון 
ואנימציה )כרטיס נפרד(, ולהשתתף 
במחיר  )כלולות  הסדנאות  באחת 
הכניסה(. 79 שקלים. עד גיל 5 חינם.

ילדים 

התיק והגב

חולצת בנות

www.jtimes.co.il 20.8.2014 ,כ״ד אב תשע“ד www.jtimes.co.il 20.8.2014 ,כ״ד אב תשע“ד

להשאיר את המסגרת 
‘ “ ‘ “ 
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רשת פוקס משיקה בימים אלה חולצות 
עם הדפסי דמויות ורגעים קלאסיים 
מהטרילוגיה "מלחמת הכוכבים" הן 

למבוגרים והן לילדים. בגרסת הילדים 
הן עולות כ־50 שקלים, ובמידות 

המבוגרים מחירן כ־70 שקלים.

חולצת בנים

מבמבה ועד ג‘ירפה

בצילומים: תיק טרולי אדמדם של מודן, תיק שחור עם קישוט בעיגולי 
פסים וכוכבים של הדגל האמריקאי במותג קדס. נמכר ברשת 
תיק התיקים, תיק באפור וטורקיז עם קוף בחזיתו המסמל את 
המותג פול פראנק. משווק על ידי פלפוט, תיק אקספלור של מודן 
במשבצות של תכלת, כחול, ירוק ולבן נמכר ברשת מקס פקטור 
ב־89 שקלים, תיק של חברת שוגון באדום וחום עם רצועות 
הידוק, יציאה לנגן MP , גב מרופד ועוד, מתאים גם לסטודנטים, 
 VANS. תיק תכלת עם הדפס פרחים אדומים של מותג האופנה
180 שקלים, תיק מסי בחנות הקונספט OLE המציעה ילקוטים 
מכיתה אלף ועד בוגרים, עם קבוצות ונבחרות הכדורגל המובילות 
בעולם. 55־300 שקלים, תיק ברשת קולומביה )בגווני אפור 
וצהוב ובחלקו פתוח(, עתיר תאים וכיסים, כולל למחשב או 
טאבלט. טווח המחירים: 99־349 שקלים.


