ס

סלון היופי הגדול בישראל
ברמה אירופאית
ראה פרסום בעמוד 11

עור

₪ 80
₪ 85
₪ 55
₪ 120
₪ 85
₪ 160
₪ 120
₪ 160
₪ 60
₪ 40
₪ 480

הסרת שיער
בלייזר  -ידיים

|

טיפולי
עד ציפורניים

35%

|  www.shohampls.co.ilהעיתון המקומי הטוב ביותר בישראל | 03-9793061

| online

מ
א
ח
ל
ש
לקורא וה
ם
יו חג חפלוס
יר
ו
ת
שמ

50
גיליון חג
עם  6כתבות מגזין!
%

₪ 40
₪ 45
₪ 45
₪ 75
₪ 55
₪ 85

תספורת גברים/ילדים
תספורת נשים גיל הזהב
צבע שיער קצר גיל הזהב/שורש
תספורת נשים שיער קצר/ארוך
צבע נשים  -שיער קצר/שורש
צבע נשים  -שיער ארוך
פסים/גוונים ראש מלא שיער קצר
₪ 250
 +צבע  +תספורת  +פן (חבילה)
פסים/גוונים ראש מלא שיער ארוך
₪ 300
 +צבע  +תספורת  +פן (חבילה)
פסים/גוונים חצי ראש שיער קצר/ארוך ₪ 135
פסים/גוונים ראש מלא שיער קצר/ארוך ₪ 185
₪ 60/50
פן שיער קצר/ארוך
החלקת קראטין
החל מ₪ 290-
החלקה ברזילאית/יפנית
החל מ₪ 690-
₪ 150-250
תסרוקת ערב מקצועית
₪ 150
איפור ערב מקצועי
₪ 480
תסרוקת כלה  +איפור
₪ 100
הדבקת ריסים מראה טבעי
₪ 1,800-2,200
תוספות שיער טבעי

₪ 50
מניקור רפואי (כולל ציור)
₪ 35
מניקור אקספרס (כולל ציור)
מניקור+לק ג׳ל של חברות ( OPI/TRU JELLכולל ציור) ₪ 100
₪ 185
בניית ציפורניים (כולל ציור)
₪ 100
מילוי ציפורניים (כולל ציור)
₪ 75
הדבקת ציפורניים (כולל ציור)
₪ 100
הדבקה אמריקאית (כולל ציור)
₪ 100
פדיקור רפואי (נשים)  +עיסוי
₪ 100
פדיקור רפואי (גברים)  +עיסוי

הלך הביטחון הגיעו הדוחות

דוגי סטייל

“קומנדו הצלה” של תושבי
הציל  50כלבים

תכירו כמה אנשים עם תשוקה אמיתית
לספורט ,לניקיו ואפילו לשינה .האם יש
כאן סוג של שעבוד?

ם ושעווה

פרויקט קולולו

טיפולי פני
שוהם,
עד

45%

רגע לפני תחילתה הרשמית של עונת
החתונות ,בואו ונדבר על כל מה שחשוב
באמת לפני ששוברים את הכוס

טיפול פנים באמפולותAgeless :
מפחית באופן בולט את סימני ההזדקנות .המרכיב
₪ 75
שבאמפולות פועל כמו בוטוקס ללא המחטים
עיצוב גבות שעווה/חוט  ₪ 40כולל שפם ₪ 45
הסרת שיער פנים שעווה/חוט  ₪ 45עם גבות ₪ 85
₪ 35
שעווה ידיים מלא  ₪ 45עד המרפק
₪ 45
שעווה רגליים מלא  ₪ 85עד הברך
₪ 100
שעווה רגליים מלא כולל קו ביקיני
₪ 100
שעווה מפשעות עמוק כולל קו ביקיני
₪ 280
שעווה כל הגוף

תנו כפיים ל”אסתר פוסטר” ,הרכב
מוסיקלי של צעירים ,המציע עיבודי רוק
מרעננים לשירי פופ ושירים מזרחים,
וחושש רק מתביעה משפטית

השיבה הביתה

ראיון :עומרי בן נתן ,נציגנו בבית האח
הגדול ,שב הביתה מלא בתובנות

42,120

לשירותך צוות מסור ומקצועי ,מקום נעים ומפנק.
טובים! נשמח להעניק לך כרטיס מועדון
יבה
דרושים עובדים מקצועיים ,תנאים
ל בנק לאומי ועיריית לוד)
לקביעת תור08-9208558 :

מי יודע?

הנהלה052-5617900 :

 9:00יום שישי9:00-15:30 :

ח

עבדים היינו???

במקום לטפל בביטחון ,השוטרים מנסים
לעמוד ביעד של כמות דוחות תנועה

קראת לי אסתר

יץ

צבע נשים

שיער קצר/שורש

גיליון מס’  207אפריל 2016

מספרה
עד

ות שלך!
בעולם!!

צבע גיל הזהב

שיער קצר/שורש

המחירים בהצגת מודעה זו או כרטיס מועדון בלבד .ט.ל.ח המספרה רשאית להפסיק/לשנות את המבצעים בכל עת .צבע/תספורת נשים מותנה בטיפול מעל  ₪ 70בכל מחלקות המספרה .המחירים הנקובים לאחר הנחה

45
₪ 45
₪ 55
₪ 55
|
₪

תספורת

נשים גיל הזהב

ראו עמוד 72

www.mispara-gdola.co.il

הפיצה מס’  1באיכות ובמחיר פיצה פצץ שהם ממשיכה במבצעים מטורפים!
חג שמח ללקוחותינו ולכל בית ישראל
היכונו להפתעות נוספות!!!
מגש פיצה L

רק ₪25

סניף שהם

במקום בלבד ללא תחליפי גבינה!! מוצרלה ועמק בלבד

כשר בהשגחת הרבנות

03-974-974-5/7
הסניף רשאי להפסיק את המבצע בכל עת .ט.ל.ח

רוצים לשנות את צבע הרהיטים?
לפני

אחרי

ניקוי חמץ לפסח
120

₪

ב-

₪

המבצע בתוקף
מ 17.3-עד ערב החג

הניקוי כולל :פירוק מושבים ,ניקוי
בלחץ אויר בכל הרכב ,ניקוי תא המטען,
ניקוי באזור הגלגל הרזרבי
צביעת דלת הכניסה בביתכם | צביעה וחידוש רהיטים
שינוי צבע רהיטים | חידוש מטבחים | צבע אפוקסי ברמה גבוהה
וותק  22שנה | יחס אישי ,מקצועיות אמינות ושירות

מצבעת האומן המחקר  ,15א.ת .צפוני ,לוד
08-9253710 ,050-7465326
www.matzbea.co.il

ביטוחי נסיעה לחו״ל
בתנאים מיוחדים
לחודש אפריל

שיקום גינות ● כריתת עצים
דשא סינטטי ● מערכות השקיה ממוחשבות

אין כפל מבצעים הנחה לקוראי העיתון ולמציג מודעה זו בלבד
ג’יפ ומסחרי :תוספת  | ₪30מסחרי  7מקומות :תוספת ₪30
בקניית  10שטיפות מראש  -שטיפת פסח חינם

מתחם תחנת הדלק “דור אלון” ,נתב”ג
03-9131131
תנו לנו

בפייסבוק

תכנון פיתוח ואחזקת גינות

ראה פרסום בעמוד 77

סניף שהם 03-9730630

משרד ראשי (תל-אביב) – 03-5611561
www.cohav-shavit.co.il

052-4766630 ● 052-4766631
ginotashachar@walla.co.il

2
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אביב של
חניה בשפע

שונות  -חינם
שעתיים רא
השעה 16:00
ומ חניה חינם
שישי  -שבת
חניה חינם

מ
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למהדרין

Grill House

כשר

המקום של עזרא

קניות
באיירפורט סיטי

מתלבשים
MITLABSHIM

תנועה

SARIT HAIR BOUTIQUE

קסם

ונשיות

הגעלת כלים
בימים :שלישי ורביעי י"א  -י"ב ניסן ()19/4/16 - 20/4/16

ברחבת בית הכנסת המרכזי ברח' חרמון
בין השעות16:00-20:00 :

מכירת חמץ

גם השנה ,ניתן יהיה לבצע מכירת חמץ באמצעות אתר
המועצה ,עד ליום שישי י"ד ניסן תשע"ו ()22/4/16
בשעה  09:00בבוקר.
יש למלא את הטופס המצוי באתר המועצה
ולשלוח ללשכת הרבנות שוהם במייל:
davidstav@shoham.muni.il

ביעור חמץ

חביות לביעור חמץ יוצבו ברחבי היישוב
ביום שישי ,י"ד ניסן,22.4.16 ,
בהתאם לפירוט שלהלן:
שכונת אלונים  -רח' לפיד ,סמוך למרכז חלוקת הדואר.
שכונת רקפות  -ברחבה מול רח' קדם  6ובחניית בי"ס ניצנים.
שכונת גבעולים  -רח' הירדן ,ליד תיבות הדואר ,מול גן הירדן.
שכונת טללים  -רח' נרקיס במגרש החניה.
שכונת הדסים  -רח' התאנה
שכונות חמניות ,וסחלבים  -במגרש החנייה של חטיבת יהלו"ם
שכונת יעלים  -מול בית ספר "אבני החושן".
קרית ספרא  -ברחבת בית הכנסת ,שד' עמק איילון פינת רח' חרמון.
שכונת כרמים  -חניית בי"ס שלהבת

הודעת אגף איכות הסביבה

הערכות לחג הפסח
אגף איכות הסביבה יתגבר את
הניקיון ביישוב לקראת החג.
הנחיות מיוחדות לקראת החג:
הוצאת אשפה  -האשפה תפונה בהתאם לימי
הפינוי.
בביתנים נעולים יש להוציא את הפח כדי
לאפשר פינוי יעיל.
גזם וגרוטאות  -ניתן להוציא לכל המאוחר עד
יום רביעי 20.4.16 ,בכל הישוב.
גזם רך יש לאסוף בשקיות בלבד.
פינוי עצמאי של הגזם  -ניתן לפנות בכל ימות
השבוע ישירות לנקודת הגזם בכניסה למושב
בית עריף.
נודה לכם על שיתוף הפעולה לשמירה על
חזות ונקיון הישוב לקראת החג.

יום כדור הארץ
יום ב' ,25.4.16 ,משעה 20:00
מכבים את האור לשעה ,חוסכים חשמל ושומרים
על כדור הארץ

www.shoham.muni.il

'''''''zvפפ פפ

חג פסח שמח וכשר

לכל קהל לקוחותינו ולכל בית ישראל
שמואל זהבי ,בניו
וכל צוות זהבי גונן
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מטעמי אליסון
עושים לכם את החג
מבחר מטעמים לסעודת החג

מכירת אוכל מוכן בערב החג ,יום שישי  22.4מהשעה 8:00-14:00
ובכל ימי חול המועד
מכירת אוכל מוכן בכל ימות השבוע
שירותי קייטרינג ואירועים

 22שנות ניסיון
חפשו אותנו ב-
"מטעמי אליסון"

בקרו אותנו באתר החדש

www.alison.co.il

עקבו אחרינו ב -
מטעמיאליסון

היצירה  ,21רמלה מתחם אולמי "אליסון" (א'-ו') להזמנות 08-9246292
פתוח :א'-ה'  ,11:00-16:00יום ו' וערבי חג 8:00-14:00

10
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איך שלא תסתכלו על זה...תדעו שמדובר ב אליסון

מטעמי אליסון

35
150
₪ 150
₪ 290

מניקור
 ₪אקספרס
איפור
 ₪מקצועי
תסרוקת
ערב
החלקת
קראטין

סלון היופי הגדול בישראל
ברמה אירופאית

70%

המכשיר מתאים לכל סוגי העור
תוצאות מיידיות

₪ 80
₪ 85
₪ 55
₪ 120
₪ 85
₪ 160
₪ 120
₪ 160
₪ 60
₪ 40
₪ 480

35%

50%

תספורת גברים/ילדים
תספורת נשים גיל הזהב
צבע שיער קצר גיל הזהב/שורש
תספורת נשים שיער קצר/ארוך
צבע נשים  -שיער קצר/שורש
צבע נשים  -שיער ארוך
פסים/גוונים ראש מלא שיער קצר
₪ 250
 +צבע  +תספורת  +פן (חבילה)
פסים/גוונים ראש מלא שיער ארוך
₪ 300
 +צבע  +תספורת  +פן (חבילה)
פסים/גוונים חצי ראש שיער קצר/ארוך ₪ 135
פסים/גוונים ראש מלא שיער קצר/ארוך ₪ 185
₪ 60/50
פן שיער קצר/ארוך
החל מ₪ 290-
החלקת קראטין
החל מ₪ 690-
החלקה ברזילאית/יפנית
₪ 150-250
תסרוקת ערב מקצועית
₪ 150
איפור ערב מקצועי
₪ 480
תסרוקת כלה  +איפור
₪ 100
הדבקת ריסים מראה טבעי
₪ 1,800-2,200
תוספות שיער טבעי

מבצעי קיץ
חמים

הסרת שיער
בלייזר  -ידיים

טיפולי
צ
י
פ
ו
ר
נ
י
י
ם
עד

מספרה
עד

תמיד רצית להיות חלקה? זו ההזדמנות שלך!
הסרת שיער במכשיר לייזר המתקדם בעולם!!

צבע נשים

שיער קצר/שורש

₪ 40
₪ 45
₪ 45
₪ 75
₪ 55
₪ 85

₪ 50
מניקור רפואי (כולל ציור)
₪ 35
מניקור אקספרס (כולל ציור)
מניקור+לק ג׳ל של חברות ( OPI/TRU JELLכולל ציור) ₪ 100
₪ 185
בניית ציפורניים (כולל ציור)
₪ 100
מילוי ציפורניים (כולל ציור)
₪ 75
הדבקת ציפורניים (כולל ציור)
₪ 100
הדבקה אמריקאית (כולל ציור)
₪ 100
פדיקור רפואי (נשים)  +עיסוי
₪ 100
פדיקור רפואי (גברים)  +עיסוי

ם ושעווה

45%

טיפולי פני
עד

טיפול פנים באמפולותAgeless :
מפחית באופן בולט את סימני ההזדקנות .המרכיב
₪ 75
שבאמפולות פועל כמו בוטוקס ללא המחטים
עיצוב גבות שעווה/חוט  ₪ 40כולל שפם ₪ 45
הסרת שיער פנים שעווה/חוט  ₪ 45עם גבות ₪ 85
₪ 35
שעווה ידיים מלא  ₪ 45עד המרפק
₪ 45
שעווה רגליים מלא  ₪ 85עד הברך
₪ 100
שעווה רגליים מלא כולל קו ביקיני
₪ 100
שעווה מפשעות עמוק כולל קו ביקיני
₪ 280
שעווה כל הגוף

המחירים בהצגת מודעה זו או כרטיס מועדון בלבד .ט.ל.ח המספרה רשאית להפסיק/לשנות את המבצעים בכל עת .צבע/תספורת נשים מותנה בטיפול מעל  ₪ 70בכל מחלקות המספרה .המחירים הנקובים לאחר הנחה

הסרת
עד שיער בלייזר

פנים
ידיים-מלא
ידיים-עד המרפק
רגליים-מלא
רגל-עד הברך
רגליים מלא כולל קו ביקיני
מפשעות עמוק
מפשעות עמוק כולל קו ביקיני
קו ביקיני  /מפשעות
בית שחי/פאות/סנטר/ישבן
גוף מלא

45
45
₪ 55
₪ 55

תספורת
 ₪נשים גיל הזהב
צבע גיל הזהב
 ₪שיער קצר/שורש

לשירותך צוות מסור ומקצועי ,מקום נעים ומפנק.
טובים! נשמח להעניק לך כרטיס מועדון
לתושבי שוהם והסביבה
דרושים עובדים מקצועיים ,תנאים
רח׳ דוד המלך  ,2לוד (מול בנק לאומי ועיריית לוד)
לקביעת תור08-9208558 :

חניה בשפע
שעות פעילות :א׳-ה 9:00-20:00 :יום שישי9:00-15:30 :

הנהלה052-5617900 :

www.mispara-gdola.co.il
אפריל  | 2016גליון 207
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D A L I A
S E L A
לקראת החג ועד ה22.4.2016 -

פריט שני  25%הנחה
כל החנות כולל כל החנות

כולל כל התכשיטים (דנון ,אדורנו)
כולל כל המעצבים (דיקלה קדם ,רונן חן ,אסף פלג ועוד)
כולל כל המכנסיים (אוללה בוי פליז)
וכן תיקים וארנקי נטע שדה

דליה סלע .מרכז מסחרי שוהם
03-9793281
12
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האם כשמכונת הכביסה
שלך מתקלקלת ,אתה לוקח
אותה למעבדה?
מרבית תקלות המחשב ניתנות לפתרון מהיר
אצלך בבית ,בעסק ,או אפילו בתמיכה טלפונית
אלון טל ,מומחה מס'  1בשוהם 20 ,שנות נסיון בחברות גדולות

יפתור לכם במהירות ובמקצועיות כל בעיה במחשב

הדוקטור שלך
למחשבים
אלון טל

יותר מהר
יותר זול

יותר מקצועי
א
ח
ר
י
ו
ת
לכל תי

קון

התקשרו לאלון טל 052-8432366
מעבדה :רח' רימון 17
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אפריל  | 2016גליון 207

alon-ta@zahav.net.il

דנה נסיעות

בע״מ

שירותי הסעות וטיולים לכל חלקי הארץ במיניבוסים מפוארים ואוטובוסים עד  60מקומות
חברה מאושרת ע”י משרד התחבורה ׀ תעודת הסמכה לניהול משרד היסעים ׀ בליווי קצין בטיחות צמוד

שירות אדיב ומקצועי

ימי הולדת | בר מצווה | חתונות
הסעות נוער הלוך ושוב לכל מקום בארץ
הסעות לביה”ס | מוסדות | מפעלים | נתב״ג הלוך חזור
טיולים מאורגנים לכל חלקי הארץ ואתרי בילוי לנוער

לציבור לקוחותינו
פסח כשר ושמח!
דנה נסיעות ,מושב בית-עריף בהנהלת אבישי אהרון

טל’ | 03-9730598 :נייד050-7320590 :

פקס | 03-9731211 :דוא”לdananesiot@gmail.com :
16
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מ
מחקלחון  8מ"מ
פ
י
נ
ת
י
א
ו
חזיתי
וסם כולל
פ
ר
זו
ל
יו
ק
ר
תי כולל
ציפוי ננו ,עד
מי
ד
ה
0
9
/
0
ב
 9ס"מ
מהתאמה מיר
בי
ת
ל
א
זו
ר
ח
ההתקנה.
המ יר₪ 3,500 :
ה חיר כולל:
מ
די
ד
ה,
הו
ת
בלה,
קנה ומע"מ.

מבית מועלם פורמייקה

מקלחונים

זה לא מבצע זה המחיר שלנו כל השנה
חיפויים

מ אקסטרה קליר
מ"
חיפוי קיר כולל :זכוכית ד6פסה דיגיטלית.
או ה
לנקודות חשמל.
בגוון צבע לבחירההתקנה 5 ,פינויים
מדידה ,הובלה,
ע ₪ 1,250 :למ"ר
חיפוי בצב ה ₪ 1,500 :למ"ר
דפס
חיפוי בה להזמנה 2 :מ"ר
מינימום
לחיוב 0.30 :מ"ר
מינימום מידה
חיר כולל מע"מ.
המ

הום אנד גלאס מעצבים לכם את הבית

חיפויי קיר בצבע והדפסה | דלתות וקלפות מזכוכית למטבחים | מקלחונים | משטחי זכוכית ,מדפי זכוכית ,זכוכיות
בהדפסה ,זכוכיות בצבע | בכל עוביים והגדלים | מראות | מעקות זכוכית למדרגות ובריכות
תכנון  ,ייצור וביצוע על ידי מעצבים ואנשי מקצוע הטובים בתחום אנו מתחייבים לאיכות ,שירות ומקצוענות ללא פשרות
רח' היצירה  ,10א.ת .אור יהודה
אתם מוזמנים להתרשם בדף שלנו ב:
לתיאום פגישת ייעוץ באולם התצוגה:
שעות פתיחה :א'-ה'  ,8:00-18:00יום ו' 8:00-13:00
מ.א הום אנד גלאס
052-6962299 ,03-7281154
אפריל  | 2016גליון 207
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מבצעים מפנקים לפסח
סדרת מזרונים אורטופדים "ד"ר ברונו"
המיוצר על פי תורת האוסטיופאטיה

חד
מגווןש במזרוני אייל ןו

קומפלטשבל חדרי שינה
החל מ0 -מחירי מבצע
במקום ₪ 3,6,8550
₪7

(ה
מבצע כולל:
מי
ט
ה
זו
גי
קומודה ומ ת 2 ,שידות,
ראה)

לסבא וסבתא
מיטה מתכווננת

לנוחות מירבית וחוויית שינה ייחודית הכוללת
מזרוני ויסקו ג'ל של ד"ר ברונו ,בעלי אפקט
ריחוף ושינה נטולת לחצים

לילדים

מיטה מעץ מלא
 + 190/90ארגז מצעים ענק

₪ 1,250

במקום ₪ 1,950

₪ 6,500

לנוער

מיטה וחצי קפיטונז'
120/200
מרופדת  +ראש לפי בחירה

₪ 2,450
במקום ₪ 3,850

מזרון  private kidsלטקס
מומלץ לילדים

במקום ₪ 11,500

₪ 850

במקום ₪ 1,250

מזרון מולטי-אייר קלאסי

₪ 1,250
במקום ₪ 2,450

לטיולים מזרונים במבחר צבעים ₪125
 30שנות ניסיון
בעל תו תקן בינלאומי

במקום ₪ 195

מזרני איילון  -כפר טרומן
ייצור ושיווק מזרונים בהתאמה אישית

052-2-728220 ,03-9721493

כפר טרומן ,משק ( 6ליד משתלת דרך ארץ) ● www.ayalon-mizronim.co.il

ח
ג
פ
ס
ח
ש
מ
לקהל ח ואביבי
לקוחותינו

כל אחד והיין שלו
כל אחד בוחר בליל הסדר את היין שלו
צעיר ועצבני | לבן ויוקרתי | אדום ומכובד | קליל ונשי

יינות כשרים לפסח בבודדים ובאריזות מתנה
בקבוק תירוש כשר לפסח ב 5-שקלים
בקניה החל מ 99-שקלים
יינות ישראלים  nיינות יבוא  nשמפניה ויינות מבעבעים
וודקה  nוויסקי  nערק  nליקרים  nבירות  nכוסות ואביזרים

יינות השוהם

מרכז מסחרי מול שוהם ,עמק איילון  ,161שוהם
א'-ד'  | 10:00-21:00יום ה'  | 10:00-23:00יום ו'  | 8:00-17:00מוצ"ש עד 23:00
20
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אלפי לקוחות כבר יצאו מרוצים

ח
ג
ש
מ
לכל בי ח
ת
י
ש
ר
אל

חגלכלפסח שמח וכשר
בית ישראל

חודש אפריל/מאי

הטבה

לקור
א
י
“
ש
ו
הם פל

למז
מ
י
נ
י
ם
שובר לשמלהאירוע -
חגיגית
בשווי
₪
במתנה

350
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וס”

קופ"ח כללית :סניף שוהם עדין פועל
במתכונת מצומצמת

תוכן
העיתון

הנקרא

ביותר

בשהם

40

וחבל

מודיעין

הלך הביטחון הגיעו הדוחות

השיטור קהילתי בשוהם ממומן מכספי הארנונה ,כדי
לשפר את תחושת הביטחון ולסכל פשיעה ,אך בניגוד
ליעדו המקורי ,מאז שהוכפף לנקודת המשטרה הוא הפך
למשטרת תנועה והכסף שמשלמים תושבי שוהם משמש
לרישום רפורטים .כמה? בהתאם ליעדים שהשוטר מקבל

44

דוגי סטייל

זה החל ממבצע חילוץ של כלבה וחתול ,שנצפו כשהם
משוטטים בשדרות עמק איילון ,צמודים ורטובים ,והפך
לקבוצה של "קומנדו הצלה" המורכב מתושבי שוהם,
שהצילו בשיתוף פעולה מופלא ,קרוב ל 50-כלבים בחצי
השנה החולפת

54

קראת לי אסתר

תנו כבוד (וכפיים) ללהקת אסתר פוסטר ,הרכב מוסיקלי
של צעירים  ,made in shohamשמציע עיבודי רוק
מרעננים לשירי פופ ושירים מזרחים כשמעל ראשם
מרחפת סכנת תביעה משפטית

56

עבדים היינו

פעם דיברו אצלנו על עבדות בקטע של פרעה ,מצרים
ועשרת המכות .היום ,כשכבר אין דבר כזה באמת ,אפשר
לדבר על התמכרות מרצון או על תשוקה אמיתית למשהו.
מצאנו אנשים מדהימים ,שיש להם תשוקה אמיתית
לספורט ,לניקיון ,לצופים ואפילו לשינה .העבדות החדשה

64

קולולו

עם כל הכבוד לקייטרינג ,לעיצוב האולם ולצ'קים שיביאו
האורחים ,במרכז כל הסיפור המורכב הזה שנקרא חתונה,
עומדים שלושה דברים :טקס החינה ,הכתובה וכמובן-
שמלת הכלה .כל מה שחשוב לפני ששוברים את הכוס

82

המאבק הציבורי מועיל חלקית וקופ"ח פותחת מחדש את מרפאות העור
והכירורגיה ,אך בהיקף שעות מצומצם
הלחץ שהפעילו תושבי שוהם לפתיחת
המרפאות שנסגרו בסניף כללית שרותי
בריאות ,מועיל במידה מסויימת והקופה
מתכוונת לפתוח באופן חלקי את המרפאות
שנסגרו .זאת לאחר שלהנהלת המחוז
נמסרה עצומה עליה חתמו כ 400-משפחות
בשוהם ,בה הם מודיעים כי ינטשו את קופת
חולים כללית אם הנהלת המחוז לא תחזיר
את פעילות הסניף לקדמותו ,ואף תרחיב את
שעות פעילותו.
הסיקור מעל דפי שוהם פלוס והעצומה
אותה יזם עורך הדין אבינועם מגן ,יצרו
לחץ על ההנהלה המחוז ,וזו רכשה בעיתונות
המקומית כתבה פרסומית ,בה השתבחה
קופת החולים בשירותים המתקדמים
כביכול ,המוצעים בסניף .הפרסומים האלה
שהיוו זלזול באינטליגנציה ,רק קוממו עוד
יותר את המבוטחים.
בתחילת השבוע הודיעה הקופה לשוהם
פלוס על פתיחת מרפאות מחדש ,אך בהיקף

ימי החמסין החזירו לשוהם את גלי היתושים
בימים הקרובים יושלמו עבודות לניקוז שלוליות מעופשות
שהיוו בקיץ מוקד דגירה עיקרי של יתושים במרכז היישוב

השיבה הביתה

ראיון עם עומרי בן נתן

מדורים
חדשות  | 23שטח עירוני  | 34הורות ,הסיפור האמיתי  | 74שופינג 78
אחת על אחד  | 80במטבח של רובי  | 84צהוב  | 88נדל"ן  | 92לוח 98
מערכת :שרון חן ,לימור בר-נתן ,רובי פורטנוי
מפיקה :ענת עוזיאל חזקיהו
מנהלות פרסום :ענת עוזיאל חזקיהו ,ויקי לוי בן-אבי
עורכת גרפית :חנה זר שקרון עיצוב גרפי :מיקי א .יפרח ,עדי גרזון
עורך ראשי :אילן דואק

online
www.shohampls.co.il

מדריך הטלפונים

מו"ל :שהם תקשורת בע"מ ,רח' תבור  ,88ת.ד 1519 .שהם 60850
טלפון ,03 -9793061 :פקסshoampls@017.net.il ,03 -9794958 :

www.shoampls.co.il

'שהם פלוס' מופץ בשהם ויישובי חבל מודיעין

עונת הקיץ הקרבה מבשרת גם את בואם של
היתושים והימים החמים של תחילת השבוע,
סימנו את מה שצפוי להתרחש ביישוב
בשבועות הקרובים.
אחד ממוקדי הדגירה העיקריים של יתושים
בקיץ שעבר ,היה מערכת ניקוז פתוחה
בוואדי כרמל .מי קולחין ומים נקיים זרמו
משכונת כרמים בתעלה פתוחה והתנקזו
לשלוליות בוואדי כרמל ,שגרמו למפגעי
יתושים קשים מכפי שהיו בשוהם בכל

השנים הקודמות .מהמועצה נמסר כי מובל
המים לואדי כרמל הוא התעלה הפתוחה
היחידה ביישוב.
לא מכבר החלו עבודות לסגירה של המובל
הפתוח בתוך צנרת בטון והן אמורות
להסתיים בימים הקרובים ,או אז אפשר
יהיה לייחל לקיץ רגוע יותר מאשר בעבר.
בתום העבודות יעבור תוואי הוואדי שיקום
ופיתוח הכוללים תאורה ,נטיעות ושביל
אופניים .עלות סגירת המובל מוערכת בכ-
 300אלף ש"ח.
מהמועצה נמסר השבוע כי אגף איכות
הסביבה עורך פעולות ניטור והדברה
ברחבי היישוב .במסגרת הפעילות השוטפת
מנוטרים ומודברים קולטני מים ,מובלי מים,
מקווי מים קטנים וכל מקור רטיבות במרחב
הציבורי ,העלול לשמש כר גידול ומחיה
ליתוש הנמר האסייתי .יתוש זה הוא בעל
פוטנציאל להעברת מגוון של גורמי מחלה,
בכללם נגיף הזיקה ,דנגי ,קדחת הנילוס ועוד.

מורה לטכניקת אלכסנדר

חמש שנים בלעדייך

חגית טל

מצומצם .כך ,רופא עור יחזור לקבל מטופלים
בשוהם יום אחד בשבוע למשך חמש שעות,
במקום יומיים בעבר .על פי בדיקה ,כבר
כעת זמן ההמתנה לתור לרופא עור בסניף
המקומי עומד על שבועיים ימים.
באשר למרפאה הכירורגית שנסגרה גם היא,
רופא כירורג יקבל מעתה מטופלים בשוהם
אחת לשבוע למשך שלוש שעות בלבד.
השבוע נמסר מהנהלת הכללית ,כי "החזרת
רופאים מקצועיים בתחום העור ,הכירורגיה
והילדים ,נועדה להקל על התושבים
שהשמיעו את קולם בצורה מכובדת .בעניין
הדרישה לפתוח בית מרקחת בתוך הסניף,
נמסר כי הנושא נתון בבדיקה ,בשל היעדר
מקום באזור המרפאה הקיימת .בינתיים
ניתן להשתמש בשירותי בית המרקחת
בסופר פארם"
יצוין כי הדרישה לפתוח את המרפאה חמישה
ימים בשבוע ,גם בשעות אחה"צ טרם נענתה.

ז"ל

האזכרה תיערך
בבית העלמין חדיד
ביום שלישי ב' באייר 10.5.2016
בשעה 17:00
נפגשים בכניסה לבית העלמין
המשפחה

טיפול בכאבי גב ,צוואר,
עמוד שדרה וגפיים
שיפור הרגלי תנועה ויציבה

נסיון עם נגנים ,רקדנים,
ספורטאים ואנשי מחשב
טכניקה לשיפור השימוש בעצמנו
שלומית בירן טל'  ,03-7365730נייד  | 054-7354304רח' המצפה  ,32שהם
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בלתי מספיק בהתנהגות

המועצה :התנהלותה של מנהלת “אבן חן” ,קרן רז נצר ,חסרת אחריות

שנתיים אחרי שהחלה לנהל את ביה"ס אבן חן ,התברר כי התפקיד בו זכתה לא היה אלא מקפצה למשרה בכירה יותר
אכזבה קשה במועצה ובאגף החינוך
מהתנהלותה של מנהלת בית הספר אבן חן,
ד"ר רז נצר ,שאך נבחרה לתפקידה וכבר
התמודדה וזכתה במכרז לתפקיד בכיר יותר,
רז נצר .הידיעה על
תפקידה החדש
התפרסמה במקומון
בשערי תקווה

גפני ז"ל נפטרה ממחלה קשה .היא הספיקה
לנהל בהצלחה את המוסד שנתיים בלבד ,עד
שלפני שבועיים נדהמו במועצת שוהם לקבל
גזיר נייר ממקומון בשערי תקווה ,המבשר
לציבור כי רז נצר נבחרה כמנהלת לתיכון
צומח ביישוב ,תפקיד אותו תחל למלא בסוף
שנה"ל הנוכחית.

בניגוד לעבודה זמנית או משרה באמצעות
חברת כח אדם ,גורסות המוסכמות ביחס
למשרת מנהל בית ספר כי זו שליחות ארוכת
שנים ,במהלכן המנהל מעצב הלך רוח ואופי
ייחודי למוסד ,עם דגשים וצוות חינוכי מגובש,
כשהוא מטביע את חותמו האישי בתפקיד.
למעשה ,בודדים הם המנהלים בארץ הפורשים

מתפקידם אחרי כהונה כה קצרה ,וגם זאת על
רקע בעיות שלא ניצפו מראש.
מועצת שוהם פנתה למשרד החינוך ,בבקשה
לזרז פרסום מכרז חדש לתפקיד.
מורה הקרובה למנהלת ניסתה לתרץ את
פרישתה ,בהיעדר שיתוף פעולה מצד
המועצה ,אך קרן רז נצר בחרה שלא להגיב 

חונים שעתיים חינם ,אבל משלמים “דמי שכחה”

כמחצית מהתושבים שוכחים לכבות את האפליקציית פנגו ומשלמים על זמן שלא חנו

תוך התעלמות מאחריותה כלפי בית הספר
ותלמידיו .סגן ראש המועצה ,גלעד רבינוביץ',
המחזיק בתיק החינוך ,אמר השבוע" :מצער
שקרן רז נצר מצאה לנכון לחפש לעצמה
מסלולי קידום זמן כה קצר אחרי שהחלה
לנהל את אבן חן .לו ידענו שכך יהיה ,בוודאי
שמועמדותה לתפקיד כלל לא הייתה נלקחת
בחשבון" .גורם בכיר אחר במועצה תיאר את
התנהלותה כמעשה חסר אחריות.
רז נצר שימשה בעבר כסגנית מנהלת חט"ב
יהלו"ם וזכתה במכרז לניהול בית הספר
אבן חן ,לאחר שהמנהלת הוותיקה ,טובה

מועצת שוהם מעניקה אמנם שעתיים ראשונות
חינם לחונים במרכז המסחרי ,אולם נראה כי
למרות זאת ,רבים מהתושבים החונים במקום,
משלמים לחברה ולמועצת שוהם סכום
כפול משום ששכחו לכבות את האפליקציה.
לפי הערכה שפרסמה בימים אלה חברת
"סלופארק" המתחרה באפליקציית פנגו,
שיעור המגיע למחצית מהכנסותיה של פנגו,
מגיע מנהגים ששכחו לכבות את האפליקציה.
בעל חנות במרכז המסחרי ,ששוחח עם "שוהם
פלוס" ,אמר השבוע כי בכל יום מגיעות לאזניו
תלונות רבות מלקוחות" :אין יום שאני לא
שומע על נהגים ששילמו חניה לחינם כי שכחו
לכבות" .נהגת משוהם סיפרה השבוע" :החניתי
את הרכב זמן קצר במרכז המסחרי כדי לערוך

ציוד ואביזרים
לאופניים

קניות ,אבל אחרי חמש שעות קלטתי שהשעון
עדיין דופק .בניכוי של שעתיים ראשונות חינם,
אני אצטרך לשלם  11.5שקלים על כלום .זה
קורה לי דיי הרבה ובסופו של דבר מגיע
לעשרות שקלים בכל חודש".
על השכחה הזו של רבים מהנהגים ,ניתן
להתגבר בקלות ,באמצעות תכנות אפליקציה
אשר מתריעה לנהג על החנייה הקיימת ,עם
תזוזת הרכב ממקומו .ובשלב הזה היא תוכל
לתת לו התראה ללכיבוי.
ממועצת שוהם נמסר בתגובה" :כל
אפליקציות החניה ואמצעי התשלום
הינם מסחריים ,וכל תושב רשאי לבחור
את השירות המיטבי והנוח עבורו .כמענה
לפניות התושבים ,זמן החניה המירבי מעבר

לשעתיים הראשונות החינמיות הוא שלוש
שעות  -ולאחריהן ,גם אם הנהג שכח לכבות
את החניה ,היא תכבה באופן אוטומטי .חשוב
גם לציין כי המועצה הציבה ביציאה מהחינה
שלטים המזכירים לתושבים לכבות את
אמצעי התשלום בצאתם מהחניון .השימוש
באפליקציות סלולריות מאפשר לחונים
לקבל תזכורת על הצורך בכיבוי האפליקציה,
או על הצורך בהמשך הפעלתה ,על מנת
להימנע מתשלומים מיותרים .מכל האמור
לעיל ברור אם כך ,שמועצת שוהם עושה את
המירב על מנת לתזכר את התושבים להפעיל
אמצעי תשלום בכניסתם לחניון ולכבותו
בצאתם ,ולהימנע מתשלומים מיותרים או
מקנסות" 

מבצע
לרגל השקה

50%

הנחה

על הפריט
השני

מגוון רחב של ציוד ואביזרים לאופניים ישירות מהיבואן לצרכן:
קסדות ,מושבים ,תאורה ,מתקנים לנייד ,מנעולים ,מערכת איתור לוויני ועוד.
ועכשיו קולקציית קסדות אביב  2016במבחר דגמים וצבעים שטח ,כביש וקסדות ילדים!
 nמעבדת תיקונים מקצועית  -מחירים הוגנים |  nשירות משלוחים |  nאחריות אמינות ושירות מעל לכל

מירי ,052-2359134 :טלפקס03-9605615 :
מושב בית עריףshefaorot@gmail.com ,
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משרד התחבורה:
אין הצדקה לרכבת קלה לשוהם

מועצת שוהם דוחה את עמדת משרד התחבורה ודורשת להכשיר
שוליים עבור "הקו הסגול" ,לאורך כביש שייסלל בין צומת
הטייסים לצומת אל על
משרד התחבורה סבור כי אין הצדקה
להכשיר את הקו העתידי של הרכבת
הקלה לשוהם .תחת זאת ,ממליץ המשרד
למועצת שוהם להפעיל שאטל מהיישוב
עד לצומת הטייסים ,שם נמצאת תחנת
המוצא של הקו הסגול ,שמסלולו יעבור
דרך יהוד ,אור יהודה ,קרית אונו ,תל
השומר ,רמת גן ותל אביב.
לאחרונה פנו ראש המועצה ומנכ"ל הרכבת
הקלה למשרד התחבורה ,בבקשה לקיים
דיון על הארכת הקו ,עד לצומת אל-על,
שם תיבנה תחנת רכבת "תעופה".
מבדיקה של משרד התחבורה עולה ,כי
הרכבת הקלה מתוכננת לנסוע במהירות
של  25קמ"ש ,מה שיהפוך את הקו הסגול
ללא אטרקטיבי עבור תושבי שוהם
והאזור ,המעוניינים להגיע לתל-אביב.
ראש המועצה גיל ליבנה ,המתנגד לדעה זו,
טוען כי כבר היום ,יש לקחת בחשבון את
מצב התחבורה בעוד עשרות שנים ולהכין
תשתיות מתאימות לימים בהם מהירות
הנסיעה בכבישים עלולה להיות איטית
במיוחד בשל עומסי התנועה הכבדים.
"על פי תכניות משרד התחבורה ,הכביש
החוצץ בין שני צדי התעשייה האווירית
יהפוך לציר פנימי בתוך מתחם החברה

ובמקומו ייסלל לנהגים כביש עוקף
ממזרח" ,אומר גיל ליבנה" .דרישתנו היא,
שבמהלך הכשרת הכביש יוכשרו תשתיות
גם לשוליים עבור הרכבת הקלה ,כדי שאם
אמנם יוחלט על כך באחד הימים ,תהיה
אפשרות להאריך את הקו הסגול עד צומת
אל-על".
ראש המועצה טוען עוד כי הקו הסגול יציע
יתרון תחבורתי משמעותי ,עבור תושבי
שוהם אשר אינם מעוניינים להגיע בהכרח
לתל אביב אלא לתחנות נוספות על ציר
הקו כמו יהוד ,רמת גן וכדומה.
בנוסף לעניין הארכת הקו הסגול אשר
נידון בימים אלה ,ממליץ משרד התחבורה
על פתיחת קו שאטל משוהם לתחנת
הרכבת "תעופה" ,המתוכננת להיבנות
כאמור ,בצומת אל-על .נכון להיום ,תחנה
זו מתוכננת לשמש את מסילת הרכבת
מצפון הארץ לדרומה .ממידע שהגיע
למועצה לאחרונה ,עולה כי קיימת אופציה
שתועיל רבות לתושבי האזור אשר תכשיר
קטע מסילה בין צומת אל על לתחנת
נתב"ג .מסילה כזו תאפשר לתושבי האזור
לנסוע ברכבת מצומת אל על לתחנת
נתב"ג ומשם לתל אביב ,ללא עצירות או
החלפות 

מיכל רוזנבלט ואידית בלק משוהם,
מונו לכהן כשופטות
שיעור השופטים מקרב תושבי שוהם ,גבוה פי ארבעה
מחלקו של היישוב באוכלוסיית המדינה

אידית בלק

שתי תושבות שוהם נבחרו בימים אלה
על ידי הוועדה לבחירת שופטים ,לכהונה
במערכת המשפט .אידית בלק ,עורכת דין
בשנות ה 40-לחייה שעסקה בליטיגציה
אזרחית ונזיקין ,במשרד עו"ד נשיץ-
ברנדייס ,נבחרה לשופטת בית משפט
שלום במחוז תל-אביב .היא ילידת ברית
המועצות ,נשואה ,אם לשלושה וגרה
בשכונה מ"ד .בלק סיימה תואר ראשון
במשפטים באוניברסיטת תל-אביב
ותואר שני בהצטיינות בבר-אילן.
עו"ד מיכל דבירי–רוזנבלט ,אף היא בשנות

ה ,40-התמנתה לשופטת בבית המשפט
לענייני משפחה במחוז ירושלים .דבירי-
רוזנבלט עבדה עבדה שנים רבות במשרד
משפחתי המתמחה בדיני משפחה שאותו
ייסד אביה .היא משתייכת לקהילה
הדתית ולאחרונה עברה עם משפחתה
מרחוב תמר ,לשכונת רקפות.
מנגד ,השופטת המקומית אורנית אגסי,
שכיהנה שנים רבות בבית משפט לעבודה,
פרשה לאחרונה מכס השיפוט והיא עושה
הסבה לגישור ובוררויות משפטיות,
בעיקר בתחום בו התמחתה .אגסי,
הנמנית עם ראשוני שוהם ,גם עוזבת
בימים אלה את שוהם ועוברת להתגורר
עם משפחתה בתל אביב.
כעת מונה שוהם שבעה שופטים פעילים,
בהם :גלעד נויטל ,יונה אטדגי ,יהושע
(שוקי) גייפמן ועודד שחם ,המכהנים
כשופטים מחוזיים ,איילה גזית המכהנת
כשופטת שלום ושתי השופטות שנבחרו
בימים אלה .שם נוסף שיש לציין הוא
השופט בדימוס שלמה שוהם ,שכיהן
גם כיו"ר ועדת הדורות הבאים בכנסת.
במונחים סטטיסטיים ,שיעור תושבי
שוהם מקרב  670השופטים בישראל,
גבוה פי ארבעה מאשר חלקו היחסי של
היישוב בקרב אוכלוסיית המדינה 

בס״ד

שירותי רכב 30
דחף
רשומה כאידית
מוסךאילן ,היא
מוסך מכונאות ,חשמלאות ומיזוג אויר לרכב
מבצע רדיו דיסקים החל מ₪ 400-
מורשה ומאשר בדיקות מיגון לרכב לחברות הביטוח
נכשלת בטסט? הכנה והעברת טסט במשרד הרישוי
בתיקון עד  ₪500שטיפה חיצונית חינם | בתיקון מעל  ₪500שטיפה חיצונית ופנימית חינם

בהנהלת אודי

מבצע!

500
בדיקת ברקסים חינם

לקראת הקיץ
מילוי גז
ממוחשב

מבצע שטיפת רכב
חינם

אפשרות
לרכב חלופי

טיפול 10,000
₪
לרכבי בנזין

בתיקון עד  ₪500שטיפה חיצונית חינם
בתיקון מעל  ₪500שטיפה חיצונית ופנימית חינם

איתור ותיקון כל התקלות

בתיאום מראש

חשמלאות רכב
מיחשוב
ודיאגנוסטיקה
חלונות ונעילות

שנות מוניטין

חג פסח כשר
ושמח!
מבצע
מצברי שנפ

25%
בדיקה והתקנה חינם
הנחה

ג
מיחשובם
כ
ש
ק
ר
ברכב
טיפול בבעיות
ב
ח
ו
ץ-
ואפשרות בדיקה ע״י סורק אצל
חדיש
תקלותנו חם

המבצעים לחודש ימים למביא מודעה זו בלבד
המחירים לא כוללים מע”מ • לא כולל פלגים • לא כולל פילטר שמן מקורי • המחירים לרכבים עד  1,800סמ”ק בנזין בלבד • ט.ל.ח

טל’  ,03-9737222אודי ,052-3546882 :פקס 03-9712876 :תחנת הדלק דור אלון נתב"ג
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מאמיחליג ומשהשחמייח

ששוחים אית נים
שני נו
ם

שחיית
תינוקות

שח יית ת
י
נ
ו
ק
ו
ת
מ
ג
י
ל  3חודשים  -פעי

לות משותפת להורה וילד

חיזוק הקשר הדיאדי
חיזוק השרירים וחגורת הכתפיים
הנאה להנעה
תחושת מסוגלות וביטחון עצמי
שיפור קואורדינציה והתפתחות מוטורית

הכרת המים

בריכה מחוממת ומקורה הפועלת באישור משרד הבריאות וברישיון עסק

צוו
ת
ה
ב
ר
י
כ
ה
ובעל ני מקצועי
סיון רב
מושב חדיד (בהרחבה החדשה) ,בית emeli@bezeqint.net | 050-5781400 | 117
חפשו אותנו בפייסבוק
emeli pool shmueluv

עצמאות :יהורם גאון יופיע בשוהם ונתי לוי יופיע בתל-חדיד

יהורם גאון

בית חב"ד פונה לציבור לדווח בדיסקרטיות על נזקקים נוספים ביישוב .קבוצת "כרובית פלוס" אוספת
בשוהם תבשילים ומאפים ,שיחולקו לקראת הסדר לקשישים ,עריריים ,ניצולי שואה ואנשים בודדים
בית חב"ד בהנהלת הרב מנחם גרינברג ,נערך
לסייע בימים הקרובים לחמישים משפחות
נזקקות מהיישוב ,שכל אחת מהן תקבל שוברי
קניה בסך  300-1,000שקלים בהתאם לצורך.
הרב גרינברג פנה באמצעות שוהם פלס לציבור,
בבקשה לדווח על משפחות נזקקות והצהיר כי
כל משפחה נזקקת תקבל סיוע כספי באופן
דיסקרטי ובסודיות מוחלטת" :כל מי שנקבל
מידע לגביו ,יקבל בשמחה .במהלך השנה
רבים מקרב תושבי שוהם תורמים ,מי בכסף
ומי בתלושי שי שקיבל ממקום עבודתו כדי
לסייע לחמישים משפחות נזקקות הידועות
לנו .אנחנו רוצים שלפחות בחג עצמו אנשים

בס״ד

אטליז

נזקקים ירגישו קצת רווחה .הרוב המוחלט
ירכוש בתווים האלה מוצרי מזון ,ומעטים אולי
יקנו פרטי לבוש כדי לשמח את הילדים .ניתן
לדווח לי על נזקקים בטל' .054-5496372
קבוצת חסד נוספת הפועלת בשוהם מזה
כשנתיים ,היא "כרובית פלוס" הפועלת
בחסות שוהם פלוס ומהווה שלוחה של
פרויקט כרובית הארצי .המיזם בראשו
עומדת תושבת שוהם ,מוניקה בלחסן ,נועד
לסייע לנכים ,עריריים ,קשישים ובודדים,
ולא בהכרח לנתמכי סעד .מדובר באנשים
שלא יכינו לעצמם ארוחה על רקע של
בדידות ,מוגבלות פיסית או זיקנה .מוניקה

וכ ש ר ט

רי

בלעדי באיזור

צילום :אריאל בשור

 50משפחות נזקקות משוהם יקבלו שוברי קניה

מ

התשובה לשאלה המטרידה רבים ,האם
האוכלוסייה בשוהם אכן מתבגרת בקצב
מהיר ,מקבלת תשובה עקיפה מהרפרטואר
עליו החליטה מועצת שוהם לאירועי
העצמאות בעוד כשלושה שבועות .גולת
הכותרת בבמת הבידור המרכזית ,תהיה
הופעתו של הזמר יהורם גאון קשישא,
שעיקר קהליו באים מקרב אוכלוסייה
מבוגרת וגמלאים .זוהי למעשה תפנית
של  180מעלות ביחס לאופי האירועים
שהתקיימו ביישוב בבמות פתוחות בערבי
עצמאות קודמים ובמוזות בסוכות ,בהם
הופיעו אמנים המכוונים לקהלים צעירים,
בהם עידן רייכל ,ירמי קפלן ,הדג נחש,
שרית חדד ,עילי בוטנר וילדי החוץ ,מירי
מסיקה ואחרים.
האירועים המרכזיים של מועצת חבל
מודיעין יתקיימו למחרת ,ביום העצמאות
עצמו ,באמפי תל-חדיד ,החל מהשעה 9:00
בבוקר .במופע המרכזי ,יופיעו הזמר נתי לוי
ובנו שיר.
אירועי העצמאות יערכו בשוהם בגן החבל,
וייפתחו בטקס הדלקת משואות ,בסימן
"אזרחים למען ילדי ישראל" .לאחר הטקס
יעלו מיטב הכישרונות המקומיים את
המופע הקהילתי "ילד של שוהם" .על הבמה
המרכזית יתקיים כאמור מופעים של יהורם
גאון ,ולקראת  23:00תתקיים המופע של
נצ'י נצ' המכוון לבני נוער וצעירים .בתחילת
הערב תתקיים תפילת עצמאות במגרש

אבני החושן.
האירועים שיתקיימו ביישוב כוללים :טקס
יום הזיכרון לשואה ולגבורה; ערב שרים
וזוכרים ( ,)7.5.16עם הזמרת מירי אלוני
וחבורת הזמר "שוהם בשיר" ,בהנחייתה
של נאווה שפיצר; קבלת פנים של ראש
המועצה לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה
( )9.5.16עם הרצאתו של עופר בן-דור,
יזם ואיש עסקים ,בנושא "הבלתי אפשרי
 -מאד אפשרי"; טקס זיכרון בגן הבנים

במעמד המשפחות השכולות (;)9.5.16
טקסי עצמאות בגני הילדים וטקס ערב יום
הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
( )10.5.16בביצוע תלמידי תיכון שוהם.
את אירועי העצמאות יחתום ערב הצדעה
לחיילי צה"ל ,בנות השירות הלאומי
ומתנדבי שנת השירות ( ,)21.5.16שיתקיים
במועדון הספורט שוהם עם מופע של
שלישיית "בערך" ,בשיתוף האגודה למען
החייל סניף שוהם 

יו ם י ו ם

בלחסן"" :משמח אותנו שכולם בשוהם
עומדים ומבשלים .בחג הזה ,אנחנו מבקשים
אף להגדיל מעט את כמויות האוכל ,כדי
להפריש חלק ממנו לאוכלוסיות אחרות.
אנחנו מזמינים את הציבור להביא מזון
טרי וארוז היטב ,כמו עוגות ,מנות ראשונות
ומנות עיקריות ,מתנה וברכה .בחג הקודם,
סייעו לנו עשרות משפחות משוהם .נמתין
עם רכב הובלה בחניון בניין המועצה ביום
רביעי  20אפריל ,18:00 ,כדי לקבל מהציבור
את מארזי המזון .אלה ,יועברו לקירור למשך
הלילה ולמחרת כבר יחולקו כדי שיעלו על
שולחן הסדר" 

שוהם

מוניטין
מעלשנה20

■ בהמלצת הרה״ג דוד סתיו שליט״א
■ בהמלצת הרה״ג אופיר חי ברדה שליט״א
■ החנות בהכשר של הרה״ג אהרון בוטבול שליט״א

כשר למהדרין וחלק

100%
בשר

בפיקוח
וטרינרי

החנות כשרה לפסח

הקדימו הזמנותיכם לחג

עוף טרי | בשר כבש | דגים טריים | בשר עגל טרי

רוסטביף ,כבד עוף צלוי ,עוף שלם בלי עצמות ,מבחר גדול של בשרים לעל האש ,שיפודי פרגית מתובלים ,סטייקים ,קבב ביתי ועוד

מושב בית עריף ,טל׳ ,03-9794639 :להזמנות בווטסאפ052-8243388 :
פתוח :א׳-ה׳  ,08:30-21:00יום ו׳ 08:00-13:00
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מפעל האפשרויות בלתי מוגבלות

שר הרווחה חיים כץ ,תושב שוהם ,כיבד את מועסקי המפעל השיקומי של חבל מודיעין ,ביניהם גם תושבי שוהם,
בביקור מרגש לרגל חנוכת המפעל הרשמית

שמעון סוסן ,ראש מועצה חבל מודיעין ושלושה נציגים משוהם :נטע לביא ,מנהלת האגף לשירותים
חברתיים בשוהם ,השר חיים כץ ועידן ,אחד מכוכבי המפעל

בטקס מרגש נחנך בשבוע החולף
המפעל השיקומי החדש בחבל מודיעין,
בו מועסקים עשרות אנשים עם צרכים
מיוחדים הסובלים מנכויות שונות.
לאורך שנים פעל המפעל בקרוואן ,סמוך
לבניין המועצה האזורית ובימים אלה,
במלאת עשור לפעילותו ,יכולים המועסקים
ליהנות מבניין חדש ,יפהפה ,מרווח ונוח,
המאפשר לייצר במקום עבודה רבה ונוחה
יותר ואת קליטתם של מועסקים נוספים,
המגיעים מכל האזור וגם משוהם.
המפעל ,בהנהלת אוריה בק ,משתרע על

כ 450-מ"ר וכולל אולם מרכזי רחב ידיים,
חדרים ושירותים מרווחים היכולים לשמש
גם למעבר עגלות נכים .להקמת המפעל
חברו המועצה האזורית חבל מודיעין ,הקרן
לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח
לאומי וקרן שלם ,משרד הרווחה ועמותת
שק"ל.
מועסקי המפעל עוסקים מלבד בפעילויות
חברה והעשרה ,גם בעבודות אריזה של
מוצרים שונים כמו פירות יבשים ,קופסאות
פלסטיק ,בלונים וכדומה ,אשר מעבירים
אליהם מפעלים .העבודה מאפשרת

למועסקים להרוויח סכום כסף התורם
לרווחתם ולתחושת המסוגלות שלהם.
לצד המפעל ,הוקמה משתלה אשר תשמש
את מועסקי המפעל ותוצרתה תימכר
בחנות שתוקם במקום .לצד החנות ,מתוכנן
להיפתח ביום מהימים בית קפה ,שאף אותו
יפעילו המועסקים.
"מרגש לעשות למען מועצה שדואגת
לאוכלוסיות המוחלשות הזקוקות לה,
מקדמת אותן ומשלבת אותן בקהילה",
בירך שר הרווחה חיים כץ את המועסקים
ואת אנשי המועצה והאורחים אשר הגיעו

למקום להסרת הלוט מעל שלט המפעל
החדש .כץ ,תושב שוהם ונטע לביא,
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
בשוהם ,התעניינו והחליפו כמה מילים עם
המועסקים המתגוררים בשוהם" .שילוב
יזמות עסקית במפעלים לאוכלוסיות
מוגבלות ,מהווה רוח חדשה וחשובה
המאפשרת למועסקים להיות חלק פעיל
בעבודה ,לתרום ולהיתרם ובכך להשפיע
לטובה על חייהם" ,אמר השר כץ ,אשר
התכבד בהסרת הלוט מהשלט בכניסה
למפעל 

ברורית וולס

פסיכולוגית קלינית וחינוכית
טיפול פסיכולוגי
למבוגרים ,ילדים ונוער

 טיפול פרטני
 הדרכת הורים
 טיפול וייעוץ לילדים
בגיל הרך
 איבחון פסיכולוגי,
פסיכודידקטי
ואיבחון רגשי
 25שנות ניסיון
רח' מכבים  ,100שוהם | נייד bruritwal@walla.co.il | 050-5499558
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(במלעיל)
תכשיט
סטודיו לתכשיטים
חג אביב שמח!
תמי צור וייסמן
מושב גינתון  ,98נייד( 050-8482703 :בתיאום טלפוני)
 www.tamyzurtachshit.esty.com׀ tamy.zur@gmail.com
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נבחרת הרובוטיקה של רבין תייצג את ישראל בפיליפינים
דורגה רביעית בין  450קבוצות רובוטיקה בתחרויות ארציות

נבחרת הרובוטיקה של ביה"ס רבין ,דורגה
במקום הרביעי בתחרויות ארציות שנערכו
בתחום הרובוטיקה ביוזמת ארגון FIRST
הבינלאומי ,שמטרתו לעורר עניין בקרב
צעירים ולהרחיב את מעגל הפונים לעיסוק
במדע וטכנולוגיה .לקראת סוף שנה"ל
התלמידים הם צפויים להשתתף בתחרויות
בינלאומיות שייערכו בפיליפינים.
תחומי התחרות כוללים את ביצועי הרובוט
בסדרת משימות מוגדרות מראש בהם עיצוב
ותכנות הרובוט ,עבודת חקר הקשורה לנושא
הנבחר ופעילות ערכית המתבססת על שיתוף
פעולה וכבוד הדדי .נושא האתגר השנה היה

"פסולת" והדרכים לצמצם את היקפה.
הנבחרת מונה  6בנים ו 6-בנות :נועם
סולומון ,רוני גת ,שירה פרויד ,יואב
טרייסטמן ,דביר קרייז ,עדן ספוז'ניקוב,
מיכאלה מרמוביץ' ,עומר שמריז ,נועם
חמו ,מיכל בן-חיים ,עופרי שטייר ותומר
שוורצמן .עבודת החקר של הקבוצה
התמקדה בהפחתת היקף פסולת החיתולים
החד פעמיים שעד התכלותם חולפות 550
שנים ולכן הם מהווים מטרד סביבתי.
נבחרת רבין פיתחה קונספט לטיפול
בחיתולים ,הכולל הפרדתם וטיפול מיוחד
במטמנה ,הכולל הוספת זרעים ונבגים
המחסלים את התאית שבחיתול ,והוספת
צמחייה מיוחדת המסייעת לצמצם את
משך הזמן עד התכלותם .בין השאר נפגשו
הילדים עם פרופ' עדה יונת ,זוכת פרס נובל
בכימיה שייעצה להם בפרויקט ,עם מנהל
מפעל החיתולים סנו ועם מנהלת השיווק
של חברת האגיס.
השנה התחרו בישראל כ 450-קבוצות בשני
שלבים .תחרות אזורית ותחרות ארצית.
הנבחרת מרבין זכתה במקום השני הכללי
בתחרות האזורית ,במקום הרביעי בתחרות

הארצית .בהתאם לכך היא עלתה לתחרות
בינלאומית שתתקיים בפיליפינים במהלך
חודש יוני.
מעבר לתמיכת המועצה בקבוצה ,היא
תשמח לקבל חסות מגורמים עסקיים
לסיוע במימון הנסיעה ומזמינה את תושבי
שוהם להצטרף לדף הפייסבוק "קבוצת
הרובוטיקה של בית ספר רבין שוהם" ,שם
ניתן יהיה להתעדכן בהכנות לתחרות ולקבל
דיווחים ישירים מהפיליפינים במהלך
התחרות העולמית

דואגת לניקיון וחידוש הבית לקראת החג?

גם לך מגיע להיות
זוהרת ויפה בחג!!

בואי לטיפול פנים לחידוש העור
ותצאי עם עור בריא ,חלק וקורן!!!
אנטי-אייג'ינג | הצערת העור
הבהרת כתמים | אקנה | טיפולים לעור רגיש

טיפול פנים קלאסי

הכולל ניקוי ראשוני ,פילינג ,ניקוי עמוק ,מסכות
ועיסוי מפנק של הפנים ,השכמות והידיים

₪ 250
בלבד

נשים ,גברים ונוער

יעל שרגא  -קוסמטיקאית פרא רפואית
 ,052-3404251שוהם
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למרות הכל ,כבר  15שנה בשוהם

הסטודיו הקטן של האיש הגדול ,יוג'ין נכט ,מייצר תיאטרון איכות בשוהם ומבלי שהרגשנו ,העלה כבר
יותר מ 40-הצגות תיאטרון ומחזמר לצעירים ומבוגרים
"לא היה קל .הרבה שמו לי רגל ולכלכו עלי.
פעמים רבות רציתי לסגור .ולמרות הכל,
הסטודיו חוגג כבר  15שנה בשוהם" ,אומר
יוג'ין נאכט ,היום  ,64המקיים את אחד
ממוסדות התרבות הוותיקים ביישוב.
בגיל  49אזר יוג'ין אומץ לצאת לדרך
חדשה ולפתוח סטודיו עצמאי בשוהם
ומאז ועד היום העלו תלמידיו יותר מ40-
הפקות תיאטרון ומחזמר .חלקן השתתפו
בפסטיבל הלאומי לתיאטרון נוער בבת-
ים ,חלקן בפסטיבלים בינלאומיים ברחבי

אירופה .את טביעת אצבעותיו ניתן לזהות
כשמבררים מה הרקע המוקדם של תלמידי
מגמת התיאטרון בתיכון המקומי ,בהווה
ובעבר .חלק לא מבוטל מהם נפגשו בפעם
הראשונה עם עולם המשחק בסדנא של
יוג'ין.
"ההתנסות בתחום המשחק" מאפשרת
לצעירי הסטודיו לא רק ליהנות מהמשחק
עצמו .זאת גם דרך לתקשר ולהבין את האדם
שלידך .זאת דרך להבין יותר טוב את עצמך
ולהכיר ביכולות ובגבולות שלך ,וגם דרך

הודעה לבעלי
ומנהלי קייטנות
תשע"ו 2016

הננו להביא לידיעתכם שקייטנות הינן עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים.
לפיכך לא ינהל אדם קייטנה אלה אם כן יש בידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים מן
הרשות המקומית.
לפי חוק פיקוח על קייטנות לא יינתן רישיון לקייטנה ,אלא אם כן ניתן אישור גם
ממי ששר החינוך הסמיך אותו לכך.
על בעלי קייטנות ומנהלים המתכוונים לקיים קייטנה בקיץ תשע"ו  ,2016לפנות
למחלקה לרישוי עסקים במועצת שוהם לפתיחת תיק רישוי .רישוי העסקים מותנה
בקבלת "אישור חינוכי" ממשרד החינוך.
קבלת "אישור חינוכי" מותנה בהשתתפותו של מנהל הקייטנה בהשתלמות.
פרטים נוספים באתר משרד החינוך.
הנכם מוזמנים לכנס מפעילי קייטנות שיתקיים ביום שלישי ,19.4.16 ,בשעה 16:30
בחדר הישיבות בקומה השניה במועצת שוהם.
מועד אחרון להגשת בקשות לרישוי עסקים:
 lקייטנות ומחנות המתקיימים בחודשים יוני -יולי  :2016לא יאוחר מתאריך 31.5.16
 lלקייטנות ומחנות המתקיימים בחודש אוגוסט  2016לא יאוחר מתאריך 20.6.16

ללמוד לקחת אחריות
ולשתף פעולה ".אומר
יוג'ין ,בעצמו מנטור
ודמות הנושמת וחיה
תיאטרון גם כשאינו
מדריך את חניכיו.
בגיל  25הוא עלה
מרומניה,
לארץ
ועדיין מחובר לארץ הולדתו ,איש של
תרבות אירופאית ויחד עם זאת הוא לא
היסס להעלות לפני מספר שנים על ג'וחה,
דמות מפולקלור התרבות המזרחית.
השנה החליט יוג'ין לחגוג את עשור
וחצי דרך עבודה קשה על  5פרויקטים
תיאטרליים של תלמידי הסטודיו.
בסוף מרץ העלו תלמידי כיתת אומן את
המחזמר "הקוסם מארץ בוז" שיוג'ין כתב,
הלחין וביים .זאת פארפרזה לסיפור הידוע
של פרנק באום .בהצגה של יוג'ין ,דורותי
היא ילדה מרדנית שגרה עם הדודים
שלה וסובלת מאלימות והשפלות מצדם.
החיים הפכו אותה לילדה אגואיסטית
ותוקפנית .היא מחליטה לברוח מהבית
ובלית ברירה מצרפת אליה את כלבה ,טוטו.

בנדודיה היא לא רק פוגשת את
הדמויות המוכרות של הסיפור ,אלא גם
עוברת חוויה מתקנת ,ובסופו של הסיפור
מתגלה כילדה אכפתית ואהובה .בזאת
דורותי מוכיחה שכל אחד יכול למצוא בתוך
עצמו את הטוב ולהשתנות .שחקני ההצגה,
חלקם תלמידי הסטודיו כבר  5-6שנים,
הפגינו כשרון וחן :אייל בן הרויה ,עדי נאכט,
שחר אשר ,יובל כהן ,ענבר שלהב ,אנסטסיה
אברמנקו ,אופיר כרמל ,ליהיא אדלסבורג,
עמית ניר ,אלה להב ,טל כהן ,נוגה טל.
הפיקה ענבר חנן .על התלבושות ניצחה
שרה רוזנר .אנסטסיה אברמנקו ,שחקנית
בהצגה כתבה גם חלק מהטקסטים לשירי
המחזמר

"ליווי נעים"

מיזם ליווי משפחות אבלות
לזכרו של ארמונד בן נעים ז"ל

פטירת אדם קרוב ,מלווה בתחושות כאב ,בלבול ולעיתים גם חוסר ידע .אינכם
אמורים לעבור זאת לבד ,מיזם "ליווי נעים" ,עומד לרשותכם כמענה הלכתי,
רוחני ולוגיסטי ,בשעות ובימים הקשים אותם הנכם חווים.
מתנדבי "ליווי נעים" עומדים לרשותכם החל מרגע הבשורה הקשה ועד לסיום
תקופת האבל .מתנדב מטעמנו ,יהיה עמכם בקשר לצורך ייעוץ וסיוע מרגע
הפטירה עד תום ימי האבל.

בין השירותים הניתנים:
 lהלכות קבורה ,תאום קבורה והסדרי תשלום ,הכנות ללוויה.
 lייעוץ הלכתי בנוגע למנהגי האבלות ,מועדי אזכרה.
 lתמיכה אישית ורוחנית.
 lהשאלת אוהל אבלים  -מועצה מקומית שוהם ,וסיוע בהתקנתו בבית המשפחה.
 lהשאלת ציוד נלווה לימי האבל כגון :כסאות ,שולחנות ,פחים ,מיחם.

"שירות ליווי נעים"  -דרכי התקשרות:
דליה אלטמן ,רכזת המיזם052-5330844 :
עומר עדות ,רכז דת ,לשכת רב היישוב050-7632446 :
omeredut@gmail.com

לשכת רב היישוב ,הרב דוד סתיו03-9723065 :
nuritc@shoham.muni.il
עמותת עיתיםwww.itim.org.il :

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד החינוך:
 http://noar.education.gov.ilובאתר רישוי עסקים באתר מועצת שוהם
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מתנדבים המעוניינים להצטרף כמלווים ב"ליווי נעים" יפנו לגב' דליה אלטמן

מטפלים באהבה

שלום לכולם,
אחרי  16שנים כווטרינר בבתי חולים
מובילים לכלבים וחתולים בארה"ב,
חזרתי עם משפחתי לארץ.
קבענו את ביתנו החדש בשוהם
הקמתי כאן מרפאה וטרינרית
בסטנדרטים אמריקאים ,המרפאה
מעניקה את כל השירותים והטיפולים
הנדרשים ,בכדי להבטיח בריאות
ואיכות חיים לבעלי החיים שלכם.

חייםלבעלי
,
וחתולים ,יכלבים
ש
ור
ולאגישויות ש צרכים
כל מה להם
טו לבני אדשבטוח
ב לבע ם
ל
י
הח ים

כמה דברים שכדאי לדעת
על כלבים וחתולים

יש להימנע ממתן מזונות הבאים או המכילים
את המרכיבים שלהלן:
אלכוהול ,אבוקדו ,שוקולד ,קפאין ,ענבים
וצימוקים ,אגוזי מקדמיה ,בצל ,שום ,מזונות
מלוחים ,ביצים טריות ,עצמות ובשר חי,
קסיליטול (חומר ממתיק בעיקר במסטיק
משחות שניים וממתקים).
תרופות :יש לזכור שלא כל תרופה המתאימה
לבני אדם בטוחה לבעלי חיים .יש להתייעץ עם
הווטרינר לפני מתן כל תרופה בכדי להימנע
מתופעות לוואי חמורות.

אתם מוזמנים לבקר ולפנות אלי בכל בעיה
ד"ר יוני נתנזון

מכבים  23ב' (ליד ביה"ס ניצנים) שוהם | 073-2046615 ,052-4791771
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אלופות!

בנות נבחרת ההתעמלות האמנותית של שוהם ,חזרו מתחרות בינלאומית
בבוסניה ,עטורות מדליות זהב ,כסף וארד .כבוד!
כבר מספר שנים שענף ההתעמלות
האמנותית בארץ צובר תאוצה ושישראל,
נחשבת לאחת המדינות בעולם המובילות
אותו .גם לשוהם ,נבחרת התעמלות
אמנותית שאפשר להתגאות בה ,הקוצרת
הישגים בניצוחה של המאמנת ריטה
קורש.
לאחרונה ,לאחר תקופת אימונים מפרכים
שהתקיימו ששה ימים בשבוע והוכיחו
עצמם ,שבו שמונה מבנות הנבחרת,
בגילאי  11-17עטורות מדליות ושבחים,
מהתחרות הבינלאומית INTERNATIONAL
 ,TOURNAMENT CUPשהתקיימה בסרייבו,
בוסניה .בתחרות ,שנערכה בכפר האולימפי
בו התקיימה אולימפיאדת החורף בשנת

 ,1984לקחו חלק מדינות רבות ביניהן
מונטנגרו ,סרביה ,חבר העמים ואחרות.
בניצוחן של המאמנות ריטה קורש ונגה
ברקן ,זכו הבנות ב 8 -מדליות זהב ,ב3-
מדליות כסף וב 2-מדליות ארד:
במדליות זהב ובמקום הראשון זכו עדי
אדר ,12 ,בתרגיל אלות ,ליה קניג,12 ,
בחישוק ואלות ,סתיו צירן ,12 ,בחבל ,ירדן
אבירם ,13 ,בסרט ,מוריה העצני ,14 ,בכדור
ומורי קניג ,17 ,בכדור ואלות.
במדליות כסף ובמקום השני זכו עמית בן
רובי ,11 ,בניקוד הכללי ,סתיו צירן בחבל,
נטע ליברמן בת ה  14בכדור.
במדליות ארד ובמקום השלישי ,זכו עדי
אדר באלות וירדן אבירם בחישוק

ח
ג
ש
מח
הילדים גדלו והבית כבר לא מתאים?
תכנון וחלוקה מחדש יאפשר לכם להתאים אותו לצרכים
המשתנים של המשפחה .אצלי תקבלו מענה משלב הייעוץ
ועד גמר השיפוץ ,כולל ליווי מקצועי ,דייקנות ויחס אישי

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות ,התקשרו

052-6352916

ornaeden@gmail.com | www.ornaeden.co.il
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 200מתחרים מרחבי הארץ ערכו
בשוהם קרבות טאקוונדו
בשבועות הקרובים תתקיים בשוהם גם אליפות ישראל

לפני שבועיים נערך בשוהם מפגש של
מועדוני טאקוונדו מכל רחבי הארץ ,שהיה
לאחד האירועים החשובים השנה בענף,
במהלכו נערכו תחרויות ונטלו בהן חלק,
ספורטאים ותיקים ,כמו גם מתאמנים
צעירים בתחילת דרכם ,שהאירוע העניק
להם הזדמנות לרכוש ניסיון וזמן זירה
באליפות רשמית ולא רק בהתמודדויות
לא רשמיות בין מועדונים.
בתחרויות נטלו חלק כ 200-מתחרים,
מספר שיא במונחים של הענף .התחרות
זו מהווה הכנה אחרונה עבור הספורטאים
המנוסים יותר ,לקראת אליפות הארץ
לקאדטים בטאקוונדו שתתקיים בעוד
כחודש ,גם היא בשוהם .הספורטאים
שייצגו את שוהם באליפות ישראל :אלון

אפרתי ,אלעד צרפתי ,איתי גאגאתי ,נדב
שראל ,ארז חדש ,ירדן שחם וחברי נבחרת
ישראל יפתח העצני ומיה גולן  -אלופת
ישראל בשנה שעברה.
במהלך התחרויות המועדון משוהם
בהדרכת המאמן אייל שמש ,זכה בשלל
מדליות .בזהב זכה אמיר גרינבוים,
במדליית כסף  -עומר שכטר ושקד ברש,
ובמדליית ארד  -מיה גולן ,ירדן שחם,
איתי גאגאתי ,אלישיב יברוב ,רון קליין,
ליאם ברזילי ,קדם גולינסקי.
אליפות זו התקיימה בפעם הראשונה
בשוהם והתקווה שאירוע מסוג זה יתקיים
מספר פעמים בשנה בחסות הישוב שוהם
שהעמיד לרשות מועדוני הטאקונדו מתקן
ראוי לציון

המרכז הווטרינרי

מגן דוידוף

וטרינריה כללית וכירורגית ,אישפוז ,מרפאות מומחים
מעבדת רנטגן ,מזון לכלבים וחתולים

מה מביא לנו הפסח:
כמו כל שנה ,עם בוא האביב ,מגיעות התופעות
האופייניות .ריכזתי כמה מהן לתזכורת:
 .1המלטות
חתולי הרחוב בשיא עונת הרביה .המון גורי
חתולים צעירים ננטשים וללא טיפול והנקה
מלאכותית לא ישרדו .פקחו עיניים.
 .2גוזלים שנופלים מקינון
לא מעט גוזלי דרורים ,צוצלות ,ואפילו צופיות
נמצאים לעיתים בטבע .ניתן להציל ,לשקם
ולשחרר.
 .3עקיצות חרקים
יש המון דבורים באיזור ,יתושים וחרקים
שונים .עקיצתם גורמת לנפיחויות באיזורי
הפנים בדרך כלל .במקרה של עקיצה ,יש
להגיע במהירות לבדיקה ,שכן במצבים קשים
תתכן חסימת נשימה ,לכן טיפול חירום חיוני
ממש.
 .4טיולי טבע
עם בוא האביב יוצאים יותר לטיולים בטבע.
לעיתים הטיולים ארוכים מדי ,ואז הכלבים
סובלים משפשוף בכריות הרגלים ,וקיימים
לא מעט מקרים של התייבשות .הקפידו על
טיולים קצרים ,לא במאמץ פיזי קשה ,הקפידו
על שתיה (אפילו כוס עם קוביות קרח) וטיילו
בתנאי צל.

חירום

 24שעות

.5
.6
.7

.3

תזונה
אסור לתת מצות לכלבים! בעיות עיכול,
שלשולים וחסימות מעיים ,אלה תוצרי הלוואי.
קיים אוכל כשר לפסח
בבקשה הקפידו להזמין מבעוד מועד.
טפילים חיצוניים
עכשיו זה מתחיל ,הצטיידו בתכשירים
לפרעושים וקרציות ,חשוב להתחיל ולמנוע
דלקות עור וגרד.
הכשות נחשים
פנו גרוטאות וצמחיה על מנת להפחית סיכון
מנחשים והכשותיהם.
חג פסח שמח וכשר
לכולנו,
ד"ר אמנון דוידוף

ד"ר אמנון דוידוף050-2584453 :

רח' היסמין  ,13שהם טל׳ 03-9794004

amnonvet@netvision.net.il  www.davidoff.me

בס"ד

נוסד בשנת 1955

כשר
בהשגחת
הרבנות
שהם

טוחנים
במקום קפה,
פרג ואגוזים

✦ פיצוחים במשקל בקלייה עצמית ללא קמח
✦ מעל  100סוגי תבלינים ✦ קטניות וסוגי פסטה
✦ סוגי סחוג בעשייה ביתית

כשר לפסח

ניתן לעשות הזמנות טלפוניות

רח’ תרשיש  ,70שהם
שעות פתיחה פסח:

ערב חג :יום ו׳ 08:00-15:00 - 22/4
חול המועד :א’ ,ב’  - 24-25/4סגור
חול המועד :ג׳ ,ד׳ 09:00-20:00 - 26-27/4
ערב חג :יום ה’ 08:00-15:00 - 28/4
פיצוחי ש .רדעי

www.radai.co.il

03-6414400

חג שמח!
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ה
ג
י
הלך הביטחון עו

השיטור קהילתי בשוהם ממומן מכספי הארנונה ,כדי לשפר את תחושת הביטחון ולסכל
פשיעה  אך בניגוד ליעדו המקורי ,מאז שהוכפף לנקודת המשטרה הוא הפך למשטרת
תנועה והכסף שמשלמים תושבי שוהם משמש לרישום רפורטים ,רובם על עבירות של מה
בכך  מרוגזים על השוטרים? בצדק .אלא שמסתבר שהם בעצמם קורבנות של מערכת לא
הגונה ,המחייבת אותם לעמוד במכסה דרקונית של  100דוחות תנועה בחודש
מאת :אילן דואק
תסכול עמוק בקרב רבים בציבור מפעילותו של ייצור
הכלאיים ,השיטור הקהילתי ,בו נוטלים חלק פקחי
מועצת שוהם ,יחד עם שוטרים מנקודת המשטרה
המקומית .הניידת הממומנת מכספי התושבים,
הפכה ביוזמה מקומית של מפקד נקודת המשטרה
בשוהם ,לגוף שעיקר פעילותו זהה לזה של משטרת
תנועה.
מתחקיר "שוהם פלוס" עולה כי שוטרי נקודת שוהם
הפועלים במשמרות משותפות עם פקחי המועצה
נמדדים על פי תפוקת דוחות התנועה .על פי גרסאות
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מהימנות הם נדרשים לעמוד ביעד דרקוני של 100
דוחות תנועה בחודש ובשל כך ,הם נאלצים לנהוג
בנוקשות ,להפגין אטימות ולהטיל קנסות על לעבירה
קלה כחמורה ללא שיקול דעת .משיחה עם גורם
במועצה ,עולה כי חלקם מרגישים חוסר נוחות לנוכח
האכיפה המוגברת ,וכדי לעמוד במכסה הם מעדיפים
בחלק מהמשמרות להרחיק עם ניידת המשטרה עד
איירפורט סיטי ,שם איש אינו מכיר אותם ,או לעמוד
על כביש  444ולתפוס נהגים סוררים .כיצד הם יוכלו
להגיב במהירות אם חלילה יתרחש אירוע לאומני

בשוהם ,בשעה שהניידת נמצאת באיירפורט סיטי?
זו כבר שאלה אחרת.

מתחבאים בקרנות הרחוב

במשמרת השיטור הקהילתי נוטלים חלק שניים:
שוטר מנקודת שוהם המפקד על הניידת ,ופקח-
סייר מטעם המועצה .הוצאות השיטור הקהילתי,
פרט לשכר השוטר ,משולמות כולן על ידי תושבי
שוהם מרצון ומבחירה חופשית .הן כוללות את עלות
הרכב ,הדלק ,התחזוקה ,ציוד ושכר הפקחים לשלוש
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משמרות ביממה ומצטברות לסכומים בני  6ספרות בשנה.
הציבור מן הסתם ,מוכן לממן את ההוצאות הללו ,בתנאי שהכסף
משמש למניעה וסיכול פשיעה ,למניעה של התפרצויות לדירות,
גניבות רכב וכל פעילות פלילית נוספת ,ובימים כאלה  -בעיקר
לאבטחת היישוב ,להפגנת נוכחות ,לסיורים בגנים הציבוריים ביום
ובלילה ,לדאגה לשלום תלמידי בתי הספר והגנים ,לאיתור שוהים
בלתי חוקיים באתרי בניה ולהפגנת נוכחות במרכזים הומי אדם .כעת,
נשאלת השאלה  -מתי מישהו מתושבי שוהם ראה שוטרים במרכז
המסחרי ההומה אדם בימי חמישי אחה"צ? מתי נראה לאחרונה שוטר
מפטרל באזור מתקני משחקים בפארק ציבורי ,כשהמוני ילדים קטנים
מגיעים לשם עם הוריהם בשעות אחה"צ? נראה כי משימות כאלה,
שעבורם תושבי שוהם מוכנים לשלם ממיטב כספם ,כלל לא עומדים
בסדר העדיפות של השיטור הקהילתי ביישוב.
תלונות שהגיעו למערכת "שוהם פלוס" ,כמו גם סיורי שטח שנערכו
במהלך הכנת התחקיר ,מגלים כי זמן לא מבוטל מהמשמרת ,השוטר
והפקח עסוקים דווקא בהצבת מארבים לנהגים שעוברים עבירות
קלות ,כשהם מתחבאים מאחורי קרנות רחוב.
חלק מהדוחות הנרשמים בשוהם מקוממים במיוחד ,כיוון שהם
עומדים בניגוד לתפיסה רווחת בציבור ובמשטרה עצמה ,לפיה היא
אמורה להתמקד בעבירות מסכנות חיים ,כמו נהיגה פרועה ,חניה
בצומת ,על מעבר חציה וחניה בכיכר ,או להבדיל עבירות כתפיסת
מקום חניה המיועד לנכים  -ולהותיר את הטיפול בעבירות טכניות
לטיפולם של פקחי חניה ברשויות המקומיות.

רזיאל תאורה מהווה בית חם למיטב האומנים בישראל
המתמחים בעיצוב תאורה .אנו מביאים אליך ,קרוב לבית,
את מבחר גופי תאורה בייצור עצמי וממיטב היצרנים בעולם.
ישנה אפשרות לביצוע שינויים בכל גופי התאורה המיוצרים על
ידינו על מנת לספק לך את העיצוב המושלם לבית או למשרד

מחלקה מיוחדת למעצבים ואדריכלים
יועצי תאורה מוסמכים

LIGHTING DESIGN
www.raziel-lighting.co.il
חפשו אותנו ב-

רזיאל תאורה ב-

ותגיעו

שעות פתיחה :א',ד' ,09:00-18:00
ב' ,ג' ,ה'  ,09:00-20:00ו'08:30-14:00 -



חנות המפעל:
רח' הסתת  ,18מרכז עינב ,מודיעין
 ,08-6221100פקס08-6346930 :
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בפעילות של רישום דוחות .הם עושים זאת כמי
שקפאם שד ותופסים מרחק בכל פעם שהשוטר
עוצר נהג ,כדי ששם המועצה לא ייכרך בעניין
וכדי שחלילה לא יזומנו כעדים בבית משפט.
אם רישום רפורטים לנהגי שוהם עומד במוקד
פעילותו של השיטור הקהילתי ,למעשה ,תחת
הקדנציה של מפקד הנקודה הנוכחי ,פקד
שלומי הרוש ,מערך השיטור הקהילתי איבד את
צביונו והוא אינו קיים יותר ,אלא כסיסמה ריקה
מתוכן.



רחוב ספיר בשכונת אלונים הוא אחד השקטים
והמנומנמים ביישוב ,רחוב של וילות שמכונית חולפת
בו רק אחת למספר דקות .לטענת התושבים ,שנים
ארוכות המועצה והמשטרה התעלמו מחניה לאורך
מדרכה המסומנת באדום לבן ,אולי בגלל התחשבות
במצוקת החניה ,עד שלאחרונה המשטרה החלה
לחלק דוחות תנועה במקום .האם הדוחות הללו
נרשמו עקב צורך של השוטר לרצות את הממונים
עליו? לא ברור .מכל מקום ,הדוגמה הזו ממחישה
היטב מהם קנסות קנתרניים ומיותרים.

סיסמה ריקה מתוכן

כאן המקום לציין ,כי גם פקחי המועצה נוטלים חלק

טרם פרסום הדברים הללו ,נערך בירור באשר
להגדרת תפקידי השיטור הקהילתי ,באתרים
של רשויות מקומיות בארץ ובאתר משטרת ישראל
ואף נערכה שיחה עם קצין משטרה בכיר.
מכל הבדיקות הללו כאחד ,עולה התובנה כי
שיטור קהילתי מציב מודל יוצא דופן במשטרה,
של אינטראקציה חיובית בין אזרח לשוטר ,גישה
שירותית ואדיבה ,והתנערות מדמות השוטר כגורם
כוחני.
אתרים העוסקים בשיטור הקהילתי ,מתארים את
עקרי תפקידו במניעת אלימות ,בריונות ופשיעה,
בשיפור איכות החיים ,בהכוונה ובסיוע זמין לאזרח
במגוון נושאים .סוג של משטרה עם חיוך .בשום אתר
מאלו שנבדקו ,לא היה אזכור לתפקידי שיטור תנועה
ורישום רפורטים.

Perfect floor

צל חיוור

ניסיון העבר הוכיח כי סיירי המועצה שפעלו עצמאית
כיחידת ביטחון נטו ,תרמו רבות ליישוב .נוכחותם
הקבועה בשטח הבטיחה כי תמיד הם היו הראשונים
בזירות אירוע .פעם אחר פעם הם הוכיחו יכולות
במניעה וסיכול פשיעה ,ניהלו מרדפים בשטחים
הפתוחים ,ולא היססו להתעמת פיסית עם עבריינים
אלימים .נוכחותם בשטח ועירנותם הקנתה להם
הכרות מעמיקה עם השכונות והתושבים והם ידעו
לזהות חריגות מהשגרה ולאתר דמויות שאינן
שייכות ליישוב .היום ,לאחר שיחידה הזו עוקרה
מיעדיה ומהערכים שאפיינו אותה והסיירים הוכפפו
לשוטרים ,תרומתו של השיטור הקהילתי ליישוב
אינה אלא צל חיוור בהשוואה לעבר.
בימים אלה ,שבהם שיתוף הפעולה עם המשטרה
המקומית בראשות פקד הרוש אינו עולה יפה ,ומשרת
את צרכי הביטחון של היישוב פחות טוב מאשר בעבר,
ראוי לבחון מחדש את מתכונת הפעילות שהתקיימה
כאן לאורך שנים ,כאשר השיטור הקהילתי פעל תחת
פיקודו של קב"ט המועצה ,בנפרד ובלי קשר לנקודת
המשטרה ,כדי שכל אחד מהצדדים יתמקד במה
שהוא יודע לעשות ,ויפה שעה קודם.
מנקודת המשטרה לא נמסרה תגובה לדברים ,עד
מסירת הגיליון לדפוס 

המרכז האזורי לעיצוב הבית

האיכות של העתיד כבר כאן  -פרקט "מודרנה" הפרקט הגרמני הטוב בעולם!!!

מבחר של פרקטים מעץ ולמינציה באיכויות גבוהות ביותר | טפטים | וילונות | שטיחים | דלתות פנים | קרניזים ועוד

* ט.ל.ח *אין כפל מבצעים

050-3557557 ,03-5336699

www.perfectfloor.co.il perfect_f@017.net.il

רח' אריק איינשטיין ( 12יהדות קנדה לשעבר) א.ת.ח אור יהודה (מול הקריה האקדמית אונו)
סניף מודיעין ,א.ד .עיצובי מודיעין (אזור התעסוקה בניין ליגד סנטר )1
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חג שמח לקהל לקוחותינו

דוגי סטייל

זה החל ממבצע חילוץ של כלבה וחתול ,שנצפו כשהם משוטטים בשדרות עמק איילון ,צמודים ורטובים,
והפך לקבוצה של "קומנדו הצלה" המורכב מתושבי שוהם ,שהצילו בשיתוף פעולה מורכב ,קרוב ל50-
כלבים בחצי השנה החולפת " אנחנו עושים את זה כי שוהם הוא יישוב שאוהב בעלי חיים" ,הם אומרים,
"ועדיין אין בו וטרינר מקומי ,אין כלבייה ואין גוף שצריך ויכול לעשות את זה במקומנו"
מאת :שרון חן
זה החל כמו עוד יום גשם רגיל ביישוב .אנשים מיהרו הביתה
לתפוס מחסה מהקור ומרטיבות ואף אחד לא שם לב לכלבה
לבנה דמוית לברדור בת שנה וחצי ולחתול אפור שהיה צמוד
אליה כמו גור ,שהסתובבו באמצע הרחוב ללא בעלים ,רטובים
וחסרי אונים .אף אחד ,למעט כמה אנשים שהמראה הכמיר
את ליבם וניסו לגשת לשני בעלי החיים שנמלטו בחשש.
כמה אסמסים בין חברים וכמה נערים מתנדבים והחבורה
הפכה לקבוצת הצלה קטנה ,שניסתה לחלץ את השניים
מהחצרות ,בין מכוניות ומתוך שיח שבו הסתתרו.
למקום הוזעק הווטרינר אמנון דוידוף ,שניסה אף הוא ,לגשת
בעיקר לכלבה המפוחדת" .ניסינו חטיפים ,לאסו ,כדורי
הרגעה וכלום לא עזר".
קובי פרוינד ,מומחה באילוף כלבים ,שאף הוא היה חלק
מהקבוצה ,ניגש לכלבה וננשך .כשהחתול נתפס הכלבה
היתה נסערת והוחלט לשחרר את החתול כדי שהכלבה
תירגע" .לבסוף ,היא היתה מטושטשת מכדורי ההרדמה
ואחרי יומיים של ניסיונות ,נרדמה והובאה למרפאה" ,מסכם
דוידוף" .החתול סבל מפגיעה בכתף ומדלקת ראות אבל היה
ידידותי להפליא והיא היתה בריאה אבל מיובשת וחששנית
מאוד".
לאחר מספר שבועות במרפאתו של דוידוף ברחוב היסמין
ובעזרתם האדיבה של מתנדבים ששיכנו אותה ואת החתול
בביתם לסירוגין והעניקו להם סעד נפשי ושפע של אהבה,
נמצאה מאמצת מתל אביב ,שאספה את השניים אל ביתה

החמים וזכתה למתנה גדולה מ"כוח ההצלה של שוהם"  -שקי
אוכל למאומצים החדשים.
אמנון דוידוף ,קובי פרוינד ולימור ברזילי ,הם שלושה מתוך
קבוצה גדולה של כ 100-תושבים ,שהגרעין "הקשה" שלה
מונה כ 20-מהם .כמעט מדי יום הם מסתמסים לגבי כלב
או חתול שנמצאים פצועים או משוטטים ברחובות היישוב.
בעדינות ובזהירות הם אוספים את בעלי החיים ,מביאים
אותם למרפאה של דוידוף במקרה של פציעה ,או לאחד
מבתי המתנדבים ,אם בעל החיים בריא .מרגע זה ואילך הם
רוחצים ומאכילים אותו ,מרעיפים עליו אהבה ומפוגגים את
חששותיו ,והחשוב מכל  -מחפשים ומוצאים בית חם שיקלוט
אותו ולא יחזירו שוב לרחוב.
כמעט כולם מגיעים מתחומים שונים ביום יום .למעט דוידוף
הווטרינר ,לימור ברזילי היא יועצת אסטרטגית ,קובי פרוינד
ניהל בעבר סניף בנק וכיום מתמחה בכלבנות טיפולית.
"ומלבדנו יש עוד מורים ,עורכי דין ,רופאים ,אנשי עסקים
ובני נוער" ,אומרת לימור ברזילי" ,שמה שמאחד את כולנו
הוא האהבה והדאגה לבעלי החיים".
לשאלה מה הקשר בין האהבה הגדולה להקמת הקומנדו ,הם
עונים שהיה בכך צורך שנענה" .התחום הווטרינרי והתברואתי
ביישוב לוקה בחסר גדול" ,מסביר קובי פרוינד" .ראשית ,אין
אף גוף במועצה ,שיעמוד לרשות בעלי הכלבים והחתולים
בשוהם ,אין מי שיסייע אם הכלב של מישהו אבד
או נפצע ובנוסף ,מגיעים לרחובות היישוב כלבים

משוטטים שסובלים מהזנחה ,מהתעללות ,שמסתובבים
ביערות הסמוכים או בין היישובים וגם להם אין מענה
מהיישוב .כיוון שכך ,אנחנו שמנו לנו למטרה לסייע להם".
איפה הכל החל?
"בסיפור של הכלבה הלבנה והחתול האפור" ,אומר אמנון
דוידוף" .זה התפרסם בפייסבוק של תושבי שוהם וב'מאמות'
וזכה להדים עצומים ולמאות שיתופים .וזה היה הקטליזטור
שדירבן את הקבוצה הזו לעשות למען בעלי החיים".
בעלי חיים עזובים יש תמיד  -מה עשה את השינוי?
"זה היה אחד מאותם דברים שהיו שם תמיד ושברגע שמישהו
האיר אותם ,הם פרצו .כמו התנדבות למען מישהו ,כמו יחידת
הג'יפאים ,כמו מחאת הקוטג'" ,מסביר דוידוף.
"גם בי הרצון היה קיים וכיום לשמחתי ,הוא ממומש .אני
בוחרת לסייע לכל בעל חיים שבו אני נתקלת .אני מזיזה הכל
הצידה ועוזרת במה שרק אפשר וכך גם יתר המתנדבים",
אומרת לימור ברזילי" .אנחנו נתקלים בבעלי החיים כשהם
תשושים וחולים ,פגועים פיזית או נפשית והקבוצה הזו,
שהיא מקור של כוח ,מורכבת מאנשים מופלאים שתורמים
ידע ,רצון טוב ,הסעות ,בית לאומנה למספר ימים או שבועות,
כסף".
מה עושים עם הכסף?
"טיפולים רפואיים עולים כסף רב ובטח לא צריכים ליפול על
אמנון ,שבכל מקרה תורם את המרפאה ואת האמצעים שיש
ברשותו .הכסף נתרם ברוחב לב מרגש ומשמש לתרומות דם,




לפלזמה ,לתרופות .וכן ,כשצריך ,אפילו הכלבים שלנו תורמים
דם".

ואיפה המועצה?

וכאן ,הם אומרים ,התעוררה דילמה" .קורה כאן משהו מאוד
יפה" ,אומר דוידוף" ,שמנו לב שבחצי השנה החולפת שבה
הקבוצה קיימת ,ניצלו קרוב ל 50-כלבים .אנשים שומעים על
הקבוצה ומביאים אלינו כלבים שמצאו ברחוב ליד ,מתחת
לרכב .גורים ,כלבה שנמצאה לאחר המלטה".
"מול העיניים שלי זרקו כלב מחלון המכונית ונסעו" ,מיצרה
ברזילי" .בלי טיפת בושה".
" 60אחוז מהכלבים האלה שנמצאו ביישוב ללא שבב ,אומצו
על ידי תושבי שוהם" ,אומר פרוינד" .אנחנו מלווים אותם
באילוף ,באיקלום הכלב בבית  -זה גם אחד השירותים
הניתנים בהתנדבות כדי שהאימוץ יצליח".
אם הכל כל כך טוב ,איפה הבעיה והדילמה?
"שוהם הוא ישוב עם אהבה גדולה לבעלי חיים" ,הם מסבירים.
"אין כמעט בית בשוהם שאין בו לפחות כלב אחד וחתול
ולפעמים יש שני כלבים ובעלי חיים נוספים .זה אומר משהו
על האוכלוסייה ,שיש בה הכלה ואהבה לבעלי חיים  -אבל
אין לה מענה מהמועצה .העבודה שאנחנו עושים היתה צריכה
להיות של המועצה .איך ייתכן שביישוב שיש בו אלפי בעלי
חיים ,אין וטרינר שאפשר לפנות אליו לקבלת טיפול ,חיסון,
עצה טובה וכמובן עזרה במקרים של בעל חיים משוטט ,פצוע
או כזה שאבד?".
מה קורה היום אם בעל חיים אבד?

"הבעלים צריך להתקשר לאיגוד ערים  -לברר איפה הכלב
שלו  -במסובים ,בלוד ,באחיסמך .לוכדי כלבים יש ,פקחים
שנותנים דוחות יש  -ווטרינר אין".
לפני מספר שבועות הגיעה לימור למועצה ,לאחר שקיבלה
אסמאס על כלבת תחש קשישה שנמצאה משוטטת ברחובות
היישוב" .הפקח התכוון לקחת אותה להסגר בצומת מסובים,
ואף אחד לא חשב לבדוק ולנסות למצוא את הבעלים שלה.
הודעתי שהיא לא יוצאת מהמועצה לאף הסגר ,ולבסוף
השתכנעו כולם ללכת למקום שבו היא נמצאה  -שם ,בעזרת
שכנים ,מצאנו את הבעלים שלה תוך שתי דקות .אם היה
בשוהם וטרינר והיה מקום שאליו היא היתה נאספת  -זה לא
היה קורה".
אולי הבעלים צריכים להיות יותר קפדניים?
"ברור שהכלבים הם באחריות בעליהם אולם היישוב צריך
להיות ערוך לתת מענה לתקלות" ,אומר אמנון דוידוף" .אם
מגיע הביתה טכנאי שמשאיר שער פתוח ואם יש ברקים או
'בומים' לאחר יום העצמאות שגורמים לכלב לפחד ולברוח
 התושב לא צריך לקבל קנסות על כך אלא טיפול תומךומלווה מהמועצה".
"לחלק מהכלבים אין אבא ואמא" ,אומר קובי פרוינד" .יש
גם כאלה שהבעלים שלהם זורקים אותם בשדה התעופה רגע
לפני שהם טסים לחו"ל או נפטרים מהם ביערות סביב כי הם
לא מתאימים להם יותר  -ומה אז? הרי גם להם צריך לעזור".
"והבעיה לא מסתיימת בסבל של בעלי החיים שיכול
להיחסך ,אלא בעובדה שהאזור שלנו מוכה כלבת",
מסביר דוידוף" .אם כלבים משוטטים יגיעו ליישוב

עם כלבת  -באין כאן וטרינר מועצתי ,אנחנו עלולים להיות
בבעיה חמורה".

הגינה היא סימפטום

אחת הבעיות המציקות לחבורה היא העובדה שמחד ,אסור
לבעלי הכלבים לשחרר את כלביהם באופן חופשי בגנים,
ומאידך  -גינת הכלבים לדבריהם ,אינה ראויה "למאכל".
"הגינה מוזנחת ,בחורף היא מלאה בוץ .לאחרונה ,זרקו שם
קצת דשא  -אבל זה לא מספיק לכלום" ,הם אומרים" .בעלי
הכלבים נאלצים לבוסס עם כלביהם בבוץ או באבק וכשהם
מבקשים לשחרר אותם במקום סימפטי יותר  -הם חוטפים
דוח".
"נראה כאילו למועצה יותר חשוב לתת דוחות לתושבים
מאשר לדאוג לרווחת האנשים ביישוב" ,אומר פרוינד.
"יצאתי מגינת הכלבים? אני רואה את הפקחים עומדים
בכניסה לגן ,מחכים שמישהו יעז לשחרר את הכלב .נו ,זה
לא מגוחך? במקום זה ,אפשר היה לטפח את גינת הכלבים
ולמצוא פתרון הולם לבעיה".
מה מטרת העשייה שלכם?
"להפעיל לחץ על המועצה ,כדי שתתגבש כאן אג'נדה לעזור,
לטפל ולתת מענה לכלבים ,לא לכבות שריפות  -כמו במקרה
הכלבים המשוטטים או הרעלת החתולים .אין לנו עניין
להתנגח עם המועצה אלא רק להעלות לסדר היום הציבורי
את האבסורד שביישוב כמו שוהם אין וטרינר ותברואן".
מה קורה בערים אחרות?
"בראשון לציון זה תענוג" ,אומרת ברזילי" .יש שם שירות
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מצוין ,אמבולנס חיות שאוסף כלבים מהרחובות ,מטפל בהם,
נענה לטלפונים של תושבים .התיכוניסטים מתנדבים שם
כחלק מהמחויבות האישית שלהם .כך צריך להיות בכל עיר
ובכל יישוב".
"לעומת זאת ,אם כלב נמצא פצוע בשוהם ,מכל סיבה כולל
תאונת דרכים וללא בעלים  -אין לו מענה כי הגוף האחראי
נמצא בצומת מסובים .אין אמבולנס ,אין מרפאה להענקת
עזרה ראשונה" ,מסביר דוידוף.
כל זה עולה כסף ,לא?
"תקציב של וטרינר ותברואן עם קרוואן קטן  -יהיה נמוך
יותר מאשר לשלם לאיגוד ערים".

תמרי מצאה בית

אחרי הכלבה והחתול ,כאמור ,נוצר פרץ של מציאת ,טיפול
ואימוץ בבעלי חיים ,והפעילות ,נמשכת .כלבים שנמצאו
משוטטים הובאו לטיפול ,התחזקו ,שמנו ותפחו ,התמלאו
אהבה ,ומצאו בתים .חלקם אגב ,נקנו בכסף כדי שלא יסבלו
במקום הימצאם.
כך למשל ,נמצאו שני גורים שאחד אומץ והשני נפטר ,תמרי
הדוברמנית שנמצאה באחד היישובים הערביים כשהיא
מורעבת ומוזנחת ,אומצה למשפחה חדשה וכלבים מעורבים
מקסימים בגדלים שונים ,נהנים היום מחיים חדשים וטובים
אצל בעלים חדשים .בסוף השבוע שעבר ,התווסף סיפור נוסף
לרשימה עם חילוץ הרואי של שני חתולים שנתקעו על גג בית
והורדו בעזרת מתנדב ,שטיפס והוריד את השניים בשלום
תוך שהוא מסכן את חייו.
איך מוודאים שהמשפחה לא תזרוק את המאומצים?
"אני מודיעה שאם האימוץ לא מסתדר ,שיחזירו אלינו ,שלא
יזרקו אותם ברחוב .מלבד זה ,אנחנו עורכים תחקיר ,מוצאים
רק משפחות טובות ,כאלה שאנחנו מכירים ,או ששמענו
עליהן .בדרך ,גילינו גם אנשים לא אמינים באחד המושבים,
שרצו לאמץ ומצאנו שהם קונים כלבים בשביל מלחמות
כלבים .דיווחנו למשטרה ואנחנו מקווים שהם מטפלים בכך".
אתם בודקים מה מצב הכלבים אחרי כמה חודשים?
"בהחלט" ,קובי מחייך" .כבר מצאתי כלבים שהיו כלבי רחוב
אומללים ,שכיום יש להם ספה משלהם ,אוכל משובח ושפע

של פינוק".
מה הלאה?
"חשוב לנו שעוד אנשים יצטרפו למעגל ,שיהיו עוד מתנדבים,
ושהציבור בשוהם יפעיל לחץ על המועצה לאייש כאן משרת
וטרינר ותברואן ,מה שיעזור הן לבעלי הכלבים והן לכלבים
עצמם" ,אומר דוידוף" .אני תמיד כאן במקרי חירום אבל
בגדול ,זה צריך להיות תפקיד של המועצה .יש פה מתנדבים
שמפזרים פיתיונות כדי לתפוס כלבים וחיות טבע ולחסן
אותן .ג'יפאים ,אנשים על אופניים .אז למה שהמועצה לא
תסייע?"
קובי פרוינד" :אני מבטיח לארגן נערים מתנדבים לסייע
ולתפעל תחנה כזו בשוהם".
"גיל לבנה צריך לדעת שהציבור שלו אוהב בעלי חיים ושחשוב
לתת לו מענה נכון וחכם" ,מסכמת לימור ברזילי" .בנו
בשכונת כרמים גינת כלבים ויום אחד היא נעלמה .ומה עושים
עם כלבים שגרים בדירות וצריכים להוציא אנרגיה? הובטח
לנו שבספטמבר תהיה גינה .אבל דבר לא קרה".
איך אתם מסבירים את מה שקורה היום ,את הבאז הזה?
"זה באז נהדר" ,הם מסכמים" .זה משהו שתורם נחמה לנפש
ואנחנו מקווים שרק יגדל".
תגובות:
ממועצת שוהם נמסר בתגובה" :עד אמצע שנת  2012עבדה
בשוהם וטרינרית רשותית במשרה חלקית ( ,)50%אשר נתנה
מענה חלקי בלבד לצורכי המועצה והתושבים בתחום השירות
הווטרינרי ותברואת המזון .עם סיום עבודתה ,ולאחר בחינת
חלופות ברמה המקצועית וקבלת המלצות מרשויות מקומיות
אחרות ,הוחלט במועצה להתקשר עם איגוד ערים דן ,שהינו
גוף סטטוטורי ,מקצועי מאוד ,בו עובד מגוון גדול של רופאים
וטרינרים ,הנותנים מענה ליישוב הן בתחום בעלי החיים והן
בתחום תברואת המזון בזמינות גבוהה ורמת שירות גבוהה.
היקפי הפעילות של האיגוד בשוהם עולים באופן ניכר על אלה
שניתנו בעבר למועצה .שוהם שבעת רצון מהתקשרות זו ואנו
זוכים לתגובות מצוינות גם מהתושבים .התושבים מוזמנים
להעביר כל פנייה ותלונה בכל נושא וטרינרי אל אגף איכות
הסביבה והיא תטופל במלוא הרצינות.

באשר לגינות הכלבים ,הרי שבשנה החולפת הקימה המועצה
שלוש גינות חדשות ,וכיום יש ביישוב  5גינות כלבים :גן
החבל ,טיילת גן העמק ,גינת סחלבים ,מדרון הקשת בשכונת
חמניות וגינה שבנייתה תסתיים בקרוב ברח' קדם .גינת
הכלבים בגן החבל עברה שדרוג .לאחרונה נשתל בה דשא
והיא עונה על צרכי המשתמשים .באם ישנן תלונות או בקשות
בנוגע לגינות הכלבים ,ניתן לפנות לאגף איכות הסביבה ואנו
נבחן אותן לגופן.
בנוגע לפיקוח ואכיפת החוק בנושא שוטטות כלבים ,הרי
שלמועצה מגיעות פניות רבות של תושבים החוששים לצעוד
או לטייל בגן החבל ,עקב שחרור כלבים שאינם קשורים ליד
בעליהם .המועצה נוקטת פעילות אכיפה והסברה במטרה
לשמור על בטחון התושבים ובטיחותם .חוסר שביעות
רצונם של בעלי הכלבים מהגינה אינה מהווה הצדקה לזלזול
בבטיחות תושבים אחרים או להפרת הוראות החוק".
מאיגוד ערים דן לשירותים ווטרינריים נמסר בתגובה:
"במסגרת שירותיו ,מפעיל האיגוד בין השאר פקחים ,מחלצי
בעלי חיים ווטרינרים כל יום ובמשך כל שעות היממה ,מפעיל
מרפאה המשמשת לטיפולי עזרה ראשונה לחיות נטושות
המשמשת גם לעיקור של חתולי רחוב ,משתף פעולה עם
עמותות מובילות בארץ כדי להציל בעלי חיים פצועים להם
נדרשים טיפולים וניתוחים מורכבים ,מפעיל מתקן מוגן
לכלבים וחתולים ,מבצע חיסוני כלבת בכל יום במשרדיו ועוד.
במסגרת זו מוענקים לתושבי שוהם מגוון גדול של שירותים,
במקצועיות רבה וזמינות גבוהה .אנו מברכים על יוזמות
מקומיות של תושבים ככל שהן משרתות את טובתם של
הכלבים .החזרת כלבים לבתיהם היא מטרה חשובה המשותפת
למועצה ולשירותים הווטרינרים גוש דן ,לתושבים ולכלבים.
הדבר נכון בעיקר כאשר מדובר בתקלה חד פעמית שגרמה
לכלב לצאת מביתו ללא השגחה .אולם כאשר מדובר בתופעה
מתמשכת ורב פעמית של הפקרת הכלב מחוץ לבית ,הרי שהדבר
גורם לסיכון גבוה לכלב :הוא חשוף לתאונות דרכים ,הרעלות,
לתקיפות כלבים אחרים ואף ליד אדם זדונית .במקרים כאלה
טובת הכלב מחייבת את המועצה ואת השירותים הווטרינרים
גוש דן לקרוא לסדר את בעלי הכלב בכל דרך חוקית אפשרית
ולדרוש מהם לגלות אחריות בכדי להגן על הכלב" 
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הבניין האחרון נפתח למכירה
זה לא בניו-יורק ,וזה יכול להיות שלך...
לופטים מהיפים בארץ.
לופט  155מ"ר |  6חד' | תיקרה  6מטר
 2מרפסות של 100מ'
תכנון אדריכלי חדשני | חלונות גבוהים
פשוט בית פרטי באוויר!

רוקי מויסה

03-974-7575

לופטים דירות ובתי יוקרה

האודם  ,63בניין המועצה ,שהם ruky.m2@gmail.com

מימין לשמאל :אור
מזור ,יונתן דרוקר,
רן סיידה ,עומר לוי,
עופר מוייסה.
בפרונט  -שיר שלו
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אסתר
אתם מכירים אותה כגברת הראשונה של תיכון שוהם ,אבל תנו כבוד (וכפיים) ללהקת
אסתר פוסטר ,הרכב מוסיקלי של צעירים  ,made in shohamשמציע עיבודי רוק מרעננים
לשירי פופ ושירים מזרחים  למרות החשש הקל מתביעה משפטית (על קוצה של א'
וחודה של ה') ,עם אנרגיות של כיף ,רוח נעורים ווייבים טובים ,הם רק רוצים לשיר
מאת :אילן דואק
על הזיה פרועה שכזו ,אסתר פוסטר בחיים לא הייתה
יכולה לחלום .מקסימום ,אם הייתה מתבקשת
להביע משאלה כיצד היתה רוצה להנציח את שנותיה
כמנהלת הנצחית שהטביעה את חותמה החינוכי על
רבבות בוגרי התיכון ,בוודאי היתה חושבת על משהו
בעל ניחוח קצת יותר אירופאי ותרבותי ,נניח פינה
בספריה או חדר אומנות על שמה.
בין שרצתה ובין אם לאו ,פוסטר זכתה לתהילת עולם
דווקא בפנתיאון המוסיקה וקיבלה כבוד שראשי
מדינות ,שרים ומלכים לא זכו לו ,ואפשר רק לקוות
שהיא יודעת להעריך את הכבוד שנפל בחלקה ,גם
אם אינה מתחברת לפס הקול של החבורה הפרועה.
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איך בכלל התחילה להקת אסתר פוסטר?"לפני שש שנים הופעתי בערב להקות בבית
הסגול בזמן שצייד כישרונות הסתובב שם וביקש
שארכיב לו להקת חימום לדני סנדרסון" ,מספרת
הסולנית ,עופר מויסה (" .)21הרכבנו במקום
להקה שהיום יש בה שישה נגנים :שיר שלו
בגיטרה אקוסטית ,רן סיידה על התופים ,אור
מזור בגיטרה חשמלית ,עומר לוי בגיטרה
חשמלית ,יונתן דרוקר מנגן בגיטרה בס
ואני .בחרנו את השם הכי בצחוק ובאופן
זמני ,אחר כך הבנו שזה אחלה שם".
-והוא משקף את האישיות של המנהלת או

התימני
תבליני

חנות בניחוח אחר

לפחות את המוסיקה שהיא אוהבת?
"אין לי מושג ,אבל נראה לי שהיא לא
מתחברת למוסיקה שלנו" ,אומרת
עופר .אור מזור מוסיף ואומר ש"הכתבה
הזו יכולה לעשות לנו רק רע .פוסטר
יכולה להגיש נגדנו תביעות משפטיות,
למרות שלא הייתה לנו שום כוונה לפגוע
בה".
יש מצב שהיא שמעה עליכם?עופר" :לא יודעת ,אבל זאת אפשרות.
רשמית אנחנו נקראים "הסתר פוסטר".
החלפנו את הא' ב-ה' ,אז היא לא יכולה
להאשים אותנו בכלום".
אני במקומה הייתי מאד גאה ,אםהיתה להקה על שמי.
"יש מצב .כולנו יצאנו מהתיכון שלה ,אז
אני מקווה שהיא בעד".
מגמת מוזיקה ,אגב ,לא היתה קיימת
כשהחבורה למדה בתיכון.
איזו מין להקה אתם?"אנחנו לוקחים שירי פופ ושירים
מזרחיים ,ועושים להם עיבוד לרוק.
לקחנו למשל את השיר "מלכת
השושנים" של עדן בן-זקן ועשינו
לו עיבוד עם שיר של משינה .לקחנו
גם את השיר ״טוקסי״ של בריטני
ספירס ושינינו אותו לגמרי ,מפופ
לרוק אלטרנטיבי .אנחנו עושים בעיקר
קאוורים ולא מחפשים לגדול מעבר
לזה".
איפה אתם מופיעים?"בעיקר בבארים ,אבל עכשיו קצת
פחות ,כי כולם פרט לשניים עדיין
נמצאים בצבא .הופענו בבר הזפלין

בשוהם ,בבמות עצמאות ,במשכן
אומנויות הבמה וברמת השרון".
מרוויחים מזה גם כסף?"מה פתאום .זה בשביל הכיף והחברים".
מה התוכניות אחרי שכולם ישתחררומהצבא?
"אנחנו מתכוונים להופיע הרבה בקיץ
בזפלין ואחרי זה נראה מה יקרה ,כי
כולם טסים לדרום אמריקה .כשנחזור
נראה איך ממשיכים".
ומה לגבי המוזיקה ,אתם בטח רוצים
לדעת .ככה :הלהקה נשמעת נחמד,
הקצב עובד ,והם די מדויקים הרמונית.
בסך הכל מוזיקה בסיסית ולא מורכבת
מדי .אבל מי אמר שבסיסי ולא מורכב
הוא בהכרח לא טוב? מי שאי אפשר
להתעלם מהדומיננטיות הווקאלית
שלה היא עופר ,הזמרת המוכשרת .היא
שרה במלוא גרון ובאנרגיות שחורכות
את עור התוף ,בהכלאה שבין אפרת
גוש לדנה ברגר .סביר שבמידה ותחליט
להמשיך לשיר ולקחת את היכולת שלה
למחוזות מקצועיים ,היא תמצא בסופו
של דבר את קולה הייחודי.
הרעיון לקחת שירי פופ מזרחי או
סוכריות פופיות אחרות ולהעניק להם
אינטרפרטציית רוק ,כבר נעשה וכפי
הנראה עוד ייעשה ,אך מדובר ברעיון
מרענן שדורש לא מעט הומור בגישה,
ומזה יש להם בשפע .אתם לפחות
חייבים להסכים שהחבר׳ה המדליקים
האלה בחרו שם מצוין ללהקה .הם
צעירים ובועטים ,ובעיקר לא לוקחים
את עצמם יותר מדי ברצינות 

כל החנות כשרה לפסח

הגיעו
תבלינים
חדשים לחג
בהשגחת בית יוסף

תבלינים טריים וארומטיים  תערובות
ייחודיות תוצרת בית  טוחנים במקום
 פיצוחים טריים קלויים וטבעיים 
פירות יבשים  אורז וכל סוגי הקטניות
 משקאות מיוחדים  מאפים תימנים
 מוצרים ללא גלוטן

מוצרים משלימים
לאפייה

מוצרים
לסושי

טלפון03-6347552 :

עמק איילון ( 161מעל מגה ,ליד הדואר)
פתוח :א'-ד' ,16:00-20:00 ,9:00-14:00
ה'  ,9:00-20:00ו' 8:00-14:30

שהם
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היינו???
עבדים
פרויקט מיוחד לפסח
פעם דיברו אצלנו על עבדות בקטע של פרעה ,מצרים ועשרת
המכות  היום ,כשכבר אין דבר כזה באמת ,אפשר לדבר על
התמכרות מרצון או על תשוקה אמיתית למשהו  מצאנו
אנשים מדהימים ,שיש להם תשוקה אמיתית לספורט ,לניקיון,
לצופים ואפילו לשינה ,ודיברנו איתם על האהבה שלהם לנושא,
על היתרונות ועל המחירים ,ובכל זאת (רוח החג וכאלו ,יו נואו)
בדקנו האם יש כאן אלמנט של עבדות
מאת :לימור בר-נתן
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הזה

בס"ד

שייקלינג-בעזרת השם נרזה!

מישהו
לרוץ איתו

ספינינג

אילן בחנא הוא רץ מרתונים ומשתתף
בטריאתלונים ,יועץ עסקי ,שמלווה עסקים מתוך
אמונה שניהול עסק הוא ריצה למרחקים ארוכים,
ומאמן ילדים ונוער  ככה זה כשלוקחים את
האהבה עוד צעד אחד קדימה
מאז שאילן בחנא זוכר
את עצמו ,הוא אוהב לרוץ
ולאתגר את עצמו .בשנים
האחרונות הוא גומא מרתון
אחרי מרתון ,מאתגר עצמו
גם באולטרה מרתון,
ומקנח מדי פעם באיזה
טריאתלון .לאחרונה לקח
את האהבה עוד צעד אחד
קדימה ,כשעשה קורס
מדריכי טריאתלון וריצה,
וכיום הוא מאמן בני נוער
ומבוגרים.
גם הביזנס שלך קשורלעניין איכשהו ,לא?
"יש לי עסק שנקרא
"מרתון לעסקים" ,ואני
מאמין שניהול עסק הוא
ריצת מרתון אחת גדולה.
אני עוזר לעסקים קטנים
ובינוניים לבנות תוכנית עסקית ,תוך ליווי ,ייעוץ עסקי ,הדרכות ואימון להצלחה .כמו
במרתון כך גם בעסק ,אי אפשר לעשות ספרינטים ואי אפשר להצליח בלי תכנון ,קבלת
החלטה והתחייבות".
בתור מי שלא מצליחה להתחבר לספורט גם אם ממש מתאמצת ,אתה חייב להסבירלי למה ריצה?
"ריצה היא התרפיה הכי גדולה שיש בחיים .בשלב מסוים ,הגוף מתמסר כולו ,אתה
נכנס למקום שלך עם עצמך ועם המחשבות שלך ,וזה הופך מדיטטיבי .אני אוהב
לרוץ לבד ,למרות שגם בקבוצה זה מעולה ,עם אותו פלייליסט קבוע שאני רץ איתו
כבר  6שנים .המחשבות עובדות ,אתה מתנקה מטרדות היומיום ,מתחיל לחשוב על
עצמך ועל החיים ועל איזה אושר גדול זה לרוץ בנופים מרהיבים .הכל פשוט מתבהר
אצלך .אני יכול לומר שאת ההחלטות הניהוליות והאישיות הטובות ביותר קיבלתי



 nחודש חינם  -למצטרפים חדשים ולמתאמנים "חוזרים"!
 nשילוב תרגילי בטן ועיצוב בכל אימון!
 nוותק של  15שנה!

 nאצלנו מתחייבים לתוצאות!
לפרטים:

0545-690-310

אולם הספורט ,תיכון שהם ,רחוב החושן  ,2שהם

תודה

לבנק הפועלים שהם!
כבכל שנה יצאו מתאמני מכון הספינינג "שייקלינג" ,לקריאת
מגילת אסתר במחלקת השיקום של פצועי צה"ל ,בבית החולים
תל -השומר ואל מעון "אביב" בלוד לבעלי מוגבליות ,בו חילקו
משלוחי מנות במסיבת פורים מיוחדת.
חבילות השי בחסות בנק הפועלים  -שוהם!
מסיבת פורים בחסות קובי דדון מנכ"ל אריאל-שילוח בין לאומי
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במהלך ריצה .זה זמן איכותי ברמה הגבוהה ביותר שיש ,ולא פלא שהתובנות
והפתרונות מתרחשים במהלכו".
מה לגבי משאבים או מחירים שנדרשים לשם כך?"להיות בעולם של ריצות ארוכות משמעו לתת את הנשמה .זה מחיר כבד
אישי ופיזי ,ואם אתה לא עושה את זה מהנשמה  -אל תעשה .באוקטובר
האחרון לדוגמא ,עשיתי אולטרה מרתון של  61קילומטר .התחלנו להתאמן
במאי ,כשמדובר בחמישה אימונים בשבוע .זה אומר תזונה נכונה ,טיפולים
ומשמעת שינה .זה אומר ללכת לישון ביום שישי בתשע בערב גג ,שהילדים
משכיבים אותך לישון ולא להפך ,כדי לקום בשלוש לפנות בוקר בשבת

ולצאת לרוץ ,ואז לחזור לתפקד בבית עם הילדים ,וכמובן במהלך השבוע
בעבודה".
אין בזה איזה אלמנט של עבדות?"זו העבדות הכי משחררת שיש .ככל שאתה משועבד לזה ,אתה הכי משוחרר.
כשאתה גומר את הריצה ,אתה נקי בנפש ,אתה רגוע .אלו תהליכים כימיים
שקורים בגוף שגורמים לך להתנהל באנרגיה אחרת לגמרי .גם אם קמת
עצבני ,אחרי ריצה אתה רגוע ,ועוד לא דיברנו על האושר ועל תחושת ההישג
כשאתה חוצה את קו הסיום ומגיע למטרות שהצבת לעצמך .אני תמיד אומר
שיום שמתחיל בריצה לא יכול להיגמר רע".

הסבון בכה
מאד
קטי בן –סעדון ,דיילת קוסמטיקה,
היא מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו חולת ניקיון  היא
קמה לפנות בוקר ,הרבה לפני העבודה כדי לנקות את
הבית ,ואצלה אין סיכוי שתמצאו אבק ,כוס בכיור או בדל
של לכלוך  היא מבחינתה עושה הכל באהבה ,אז כל מה
שנשאר לנו הוא רק לקנא
מאיפה בעצם האהבה הגדולה שלךלניקיון?
"האמת היא שירשתי את זה מאימא
שלי" ,אומרת קטי" .זה היה בנשמה שלה,
וכנראה כשאת גדלה עם זה ,זה דבק
גם בך .אני זוכרת את אמא שלי קמה
בארבע לפנות בוקר לשטוף את הבית,
וכשבאים לאכול ,מיד כשמסיימים ,הכל
מתרומם ומתחיל ניקיון רציני.
גם אני קמה מאז ומתמיד בארבע לפנות
בוקר ,ומנקה את כל הבית לפני העבודה.
כשאני יוצאת ליום העבודה שלי ,כל
הבית מתוקתק .לא תמצאי כוס בכיור,
אבק או לכלוך הכי קטן על הרצפה.
כמובן שיש גם מנקה שמגיעה פעם
בשבוע הביתה .גם כשעבדתי במשמרות
לילות בשדה התעופה ,הייתי קמה לפני
המשמרת כשכולם ישנים ומנקה .זה
משהו בראש ,לא יעזור כלום .אולי אני
צריכה גמילה"....
זו לא קצת עבדות או שיעבוד במובןמסוים?
"אני לא חושבת שזו עבדות ,מכיוון
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שאני עושה את זה באהבה .זה הספורט
שלי ,ואני עושה הכל בכיף .אני לא רואה
בניקיון עול .אני נהנית מהתחושה
של אחרי ,ומזה שכל מי שנכנס לבית
מתלהב מהניקיון".
ואילו משאבים זה גוזל ממך?"שום דבר מיוחד .נכון ,אני אומנם קמה
מוקדם בבוקר לפני העבודה ומשקיעה
בניקיון ,אבל אחרי שנת צהריים קצרה
אני אוגרת כוחות ,ויש לי את כל הערב
עוד לפני .אני ממש לא סמרטוט בגלל
זה".
את חושבת שהיית יכולה להתמכרלמשהו אחר?
"אולי לספורט ...אני אוהבת ספורט,
אבל לא ממש עושה ספורט .יש לי
שלושה נכדים ,ובשבילם אני מוצאת את
כל הזמן שבעולם .כשהתאומים נולדו,
עזבתי הכל ועזרתי לבת שלי לגדל אותם
במשך שנה שלמה .את יודעת ,הייתי
באוסטרליה חודש ,והבנות שלי הביאו
מנקה  3פעמים בשבוע כדי להצליח
לעמוד ברף שלי".

 3טיפים נקיים של קטי
שכדאי לכם לאמץ:
 לניקוי הרצפה :כדי שהרצפה תהיה נקייה באמת ,אתם לא צריכים שום
חומר ניקוי ייעודי .כל מה שצריך לעשות הוא פשוט למלא דלי של מים
ולשפוך לתוכו חומץ (כן ,זה הרגיל מהסופר) ונוזל פיירי לניקוי כלים .לא,
אין פה שום טעות :חומץ ופיירי .לא תאמינו איך הרצפה שלכם תראה.
 לניקוי המקלחונים :מי מאתנו לא שונא את האבנית ואת שיירי
המקלחת שנשארים על המקלחונים? כל מה שאתם צריכים לעשות
זה להשפריץ על המקלחון חומץ (כן ,אותו חומץ שדיברנו עליו בסעיף
הקודם) ,וכך תזכו למקלונים מבריקים תמיד.
 ניחוח נפלא בכל הבית :כשאתם מורידים את הכביסה מהחבל או
מוציאים מתוך מייבש הכביסה ,הניחו אותה על המיטה ,השפריצו עליה
ספריי מקסימה או בדין והשאירו להתייבש .לא תאמינו איזה ריח יהיה
לכם בבית .שימו לב לא להתיז את הספריי לתוך המייבש ,כמו שכתוב
על האריזה .אפשר להתיז גם על השטיחים או על פרחי משי ,והבית יריח
פשוט מדהים.



שיפוצי איילון
קבלן רשום

“אמונה היא לעשות את הצעד הראשון
גם כשאינך רואה את התמונה כולה”
מרטין לותר קינג

שיפוץ דירות ׀ וילות ׀ חנויות | משרדים

במחירים הוגנים ,סדר וניקיון ,לוח זמנים קצר
לשיחת ייעוץ לא מחייבת ,התקשרו 03-5368444
עובדים בדרך שלך!

מאז 1993

בהנהלת דודו ויובל  -תושבי שהם info@dune.co.il
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כריות
זה לא
קורנפלקס!
שרון חן מודה שהיא שפחה אמיתית
(מאושרת ומסופקת) של השינה
את הרומן שלי עם השינה התחלתי בגיל מאוחר ,נאמנה למשפט הנצחי
של הדודות הפולניות שלי ש"תמיד את עושה הכל הפוך" .ותיכף תבינו
למה .משחר ילדותי הייתי קפיצית משהו ,קמה בשבע בבוקר ,לא
מבזבזת דקה על התכרבלות ,שוטפת את שאריות הלילה מהעיניים,
מורחת קצת קרמים ,מניחה על הפדחת כמה סיכות פלסטיק ורודות
ועגילים צהובים (בכל זאת ,ילדת אייטיז )...ויוצאת לחקור את העולם.
בית ספר ,צופים ,סנדות ,כפיתות ,יום ניקיון (בצופים ,תירגעו),
שיעורים ,ספרייה ,נסיעות אינסופיות באוטובוסים ,שיעור גלגיליות
(מקום ראשון ב"עיר הנוער" ,שנת תרצצ"ל) ,שיעור מחול קלאסי ,עוד
קצת פגישות עם חברות ,עוד קצת צופים ,בייביסיטר ,הליכה מאורגנת
לאכול גלידה מונטנה (הרגל של ילדי רמת אביב משנת תרצצ"ל) .עם
כזה לו"ז מטורף  -מי יכול היה לישון יותר מאשר חמש-שש שעות
בלילה? כמו סנאי זריז ,סירבתי להפסיד זרזיף מהפעילות ,גמעתי את
החיים בשלוקים ענקיים ונהניתי מכל שנייה.
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חלפו עברו להן שנה-שנתיים ,עשרים .הפעילות המשיכה ורק נהיה קצת
יותר קשה בעלייה  -גם כי למדתי על הילוכים וגם כי הגיל עלה ,נוספו
בעל ושתי ילדות ,עוד קמט-שניים ,כמה ק"ג (אבל מי סופר?) וקלילותם
של החיים פינתה את הדרך לשלל מטלות .ומאז ,ככל שנקף הזמן ,שמתי
לב שיש לי הרגלים משונים כאלה ,לצנוח לפתע פרקדן לאיזו שעה
בצהרים ,ויותר מזה ,להתעלף בתשע בערב ,משל הייתי כורה פחם קשיש
אחרי יום של חציבה .בשלב מסוים הבטרייה פשוט הסתיימה ,העיניים
הפכו זגוגיות ולא היה כוח בעולם שהצליח לגרום לי להדביק את הריסים
מתחת לגבות ,דקה אחרי תשע וחצי.
אלא שלא נרפאתי מכך ולהפך  -לקראת יובל זהב להיווסדי ,העניין
התקבע והלך ואפילו מצא חן בעיני .בעוד חבריי וחברותיי מאותו
עידן מזוזואיקון ,ישנים פחות ופחות ,מתעוררים כמה פעמים בלילה,
הולכים לעשות פיפי ,לשתות כוס חלב חם או לראות מי עשה להם לייק
בפייסבוק ,אני התאהבתי בשינה עד כלות נשימתי .עולם הפוך? בבקשה!
יש בין האנשים הטובים שסביבי כאלה שנוטלים כדורי שינה ,יש חברות
שלא שותות קפה שחור משלוש אחר הצהרים ולא מעזות להתעמל
בלילה .אני לעומתן ,גם אם אעשה צוקהרה כפולה ושני גלגלונים  -אוכל
להירדם באמצע ואפילו לחייך .קפה? הצחקתן אותי .אני שותה כוס
לפני השינה ,וצונחת צניחה חופשית לכרית ,למצעים הרכים ,הניחוחיים,
כשהאושר נוזל מעיני ושפתיי פולטות אנחה של עונג .אחחחח.
חשבון בבקשה :זה לא עולה כסף ,זה רק מצריך זמן ,שקט ,מיטה נוחה
ושמיכי ,שיהיה נעים מעל .זה לא מפריע לאיש (הילדות
גדלו ואני לא נוחרת ,באלוהים) וזה סוף סוף מאפשר
לי לראות הצגות וסרטים במלואם ,כולל הסוף ,אותו
נהגתי לפספס בשנות העייפות בצעירותי.
תשמעו לי  -אם יש צינוק לעבדים ,אפילו שבכניסה
אליו עומדת מלכה לבושה בגדי עור ,קלשון או שוט
 זה ממש לא משנה .תלכו על זה .גיליתי את השינההטובה ואם בעבדות עסקינן  -אני חותמת קבע.



בס"ד

"קל פעמי" מגיע לשוהם ל 3-ימים בלבד!!!

מכירה מיוחדת של כלים חד פעמיים במחירים שיעשו לכם סדר בחג ....ובזול!!

בימים א'-ג'17.4-19.4 ,

מבחר ענק
של קינוחיות

המכירה תתקיים בסניף בני עקיבא שוהם,
באולם המרכזי
רח' המכבים  77שוהם( ,צמוד למרכז ספרא)
בשעות9:00-20:00 :

החל מ₪5-
כוס שתיה
קרה

כוס שתיה
חמה

ליפתניה לבנה
 50יח' בחב'

ליפתניה
אובלית לבנה

 100יח' בחב'

גבעי יין
לילדים

 40יח' בחב'

החל מ ₪1-
צלחת קשיחה

נייר אפיה

 100יח'

 50דף

 25יח' בחב'

 5חב' ב₪10-

 3חב' ב₪10-

 4חב' ב₪10-

 5חב' ב₪10-

 2חב' ב₪14-

ב₪20-

סכו"ם קשיח

סכו"ם לבן

כוס צבעוני
קשיח

מפיות מעוטרות
 3שכבות

מגש יוקרתי
למצה

תבניות
אלומיניום

 3חב' ב₪18-

 3חב' ב₪12-

 2חב' ב₪14-

₪6

₪8

 50יח' בחב'

 100יח' בחב'

 50יח' בחב'

צלחת צבעונית
קשיחה

 20יח׳ בחב׳

צלחת לבנה

אינגליש קייק  40יח' ב₪10-
גדולה ( 15 )105יח' ב₪10-
קטנה (אובן)  22יח' ב₪10-

מבחר ענק של
צלחות יוקרתיות

 50יח' בחב'

 25יח' בחב'

 10יח' בחב'

קוטר  2 :10חב' ב₪21-
קוטר  2 :9חב' ב₪14-
קוטר  2 :7חב' ב₪9-

גדולה 3 :חב' ב₪15-
קטנה 3 :חב' ב₪10-

קוטר  :10החל מ₪15 -
קוטר  :9החל מ₪13 -
קוטר  :7החל מ₪10 -

קינוחיות  uמפיות לפסח  uמבחר ענק של פרחי משי  uכלי הגשה ופרטי עיצוב

ועוד הרבה הרבה מבצעים!!!
כל המוצרים כשרים לפסח!
 עד גמר המלאי -ט.ל.ח  .תמונות להמחשה בלבד

טל' לבירורים www.kalpeami.co.il u 055-9961900
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היה
נכון!

עמרי הלל ,בן  ,18תלמיד בכיתה י"ב,
הוא מדריך וצופיפניק אמיתי ,שאף זכה לאחרונה בפרס
הצטיינות על התנדבות ותרומה מיוחדת  הוא מאמין
שאם רוצים אפשר לעשות הכל ,ושאם אתה רוצה לשנות
ולהשפיע -הצופים זה המקום והזמן הוא עכשיו
מאיפה בכלל החיבור שלך עם הצופים?"הגעתי לצופים בכיתה ד' כי אחותי היתה שם .זה היה נראה לי משהו שווה ומגניב,
ורציתי להיות חלק מזה .עם הזמן אתה גדל ,צובר חוויות ורוצה גם להיות מדריך
ומודל עבור הצעירים יותר ,בדיוק כמו שהיו בשבילך הגדולים".
יחד עם הלימודים הקשים ,הקטע החברתי ובכלל ,זה לא גוזל ממך יותר מדימשאבים?
"הפעילות בצופים בהחלט דורשת הרבה מאד זמן ,ולא כולם יודעים שהמדריכים
עובדים מסביב לשעון .זה לא רק הפעולות עצמן ,אלא גם הכנת וכתיבת הפעולות,
הארגון ,ישיבות ,תכנון מפעלים של השכב"ג כמו מחנות קיץ ,פורימון ועוד .אני
אישית גם מדריך ברמלה ,כך שזה לוקח עוד יותר זמן .אני חי את הצופים ,ומאמין
שאנחנו כאן בשביל להיות משמעותיים עבור החניכים ולתרום להם ,בטח ברמלה
שם החניכים מורכבים יותר ,והכל מאתגר ומעניין יותר".

אין בזה איזה אלמנט של שעבוד?"זה לא פשוט ,אבל אני מאמין גדול שאם רוצים לעשות אפשר גם וגם וגם .עוד
אני מאמין ,שאם אתה רוצה לשנות ולהשפיע -הצופים זה המקום וזה הזמן .אין
מה לחכות שנהיה גדולים ונבין את העולם .בני נוער מבינים את העולם עם עוד
קצת תמימות שיש להם ,וזה זמן נכון וקריטי לייצר השפעה וגם להיות חלק ממשהו
גדול ולא לחשוב רק על עצמך .הלימודים הם דבר מאד חשוב ,אבל בסופו של דבר
הצופים מכינים אותנו באמת לחיים .אין ספק ,שכשאתה הופך להיות חלק מזה,
אתה שואב הנאה וסיפוק שהם מעבר לערכים הגדולים האלו ,אתה מתמכר באופן
חיובי לדברים שהם נכונים וטובים ,וזה מעולה לדעתי".
מה אומרים בבית?"בבית תומכים ומפרגנים מאד .גם אחותי היתה מדריכה בצופים וגם אמא שלי,
והנושא חזק מאד אצלנו .תמיד היתה התגייסות בבית למחנות קיץ ,לטיולים
ולפעילויות ,ההורים שלי היו באים לבשל ,והם תומכים בכל דבר ,כולל לעזור,
לקנות ולהקפיץ אותי לאן שצריך".

בין מטלה לטלטלה
שרון חן גילתה שהיא עבד של המטלות הבלתי נגמרות

כנערה ,הייתי ברדקיסטית אמיתית .אמא
שלי צוחקת עלי עד היום שאת החדר שלי
שטפתי בכוס מים ,הזזתי את האבק מצד
אחד לשני ,העברתי אצבעות על התריסים
כדי לנקות ,פחלצתי את העציצים שלא
זכו להרבה מים .בקיצור  -ניקיון וסדר לא היו
הצד החזק שלי ,שלא לדבר על רקמה ,סריגה,
קיפול החולצות שלי ,סידור הארון וכהנה וכהנה
פעילויות שתיעבתי.
הזמן עבר ,ועם הצמיחה בשנים ,צמחה גם
האחריות .רגע לפני שילדתי את בתי הבכורה
אמא שלי השביעה אותי שהילדה תגדל בבית נקי
ותאכל אוכל אמיתי ולא כריכי טונה או ביצים
קשות .הילדה הבכורה נולדה ואיתה אמנם ,באה
ההארה .לא שהתחלתי לנקות בטירוף ,אבל
השתמשתי בדלי במקום בכוס ,אם זה מסביר
את המצב.
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מה שכן  -העבדות התבטאה במטלות :אסיפות
הורים ,טיפות חלב ,רופא ילדים ,עבודה,
ארוחת ערב ,פליית כינים ,הכנת "תיבת
נח" ,וטרינר לכלבה ,וטרינר לאוגר ,וטרינר
לארנבונים ,תפירת תחפושת (והעברת
האקזמפלר שיצא לתופרת אמיתית) ,עבודה על
ריקוד ,התכוננות בצוותא למבחנים ,הקראה,
למידה בע"פ של שירת הים ומשל דבורה ,קיצוץ
הפוני ,עוד כינים ועוד ארוחות ערב ,וחוזר חלילה.
באמצע נולדה עוד אחת ,הבעל פרש מהתמונה
ואני הרגשתי כמו תמנון מרובה עיניים ,ידיים,
שני ראשים ו 16-זרועות .האלות מהמיתולוגיה
ההודית? מתבססות על דמותי.
מטלות הן העבדות המודרנית ,נקודה .הן
עולות כסף ,כי ככה זה כשקונים ספרים ,חומר
נגד כינים ,מצרכים לארוחת הערב או מתנות
לגן .הן גוזלות ימבה זמן ,מאמצים וקושי ,אבל

כשסוף סוף הצלחתי להכין עבודה לבית הספר
(הילדה עזרה ,אין מה לדבר) ,הרגשתי אושר רב.
בקיצור ,עבדות או לא  -בסופו של דבר ,הגעתי
למסקנה שאני ההוכחה לכך שאם חד הורית היא
מהנדסת אווירונאוטיקה ,אינסטלטורית ,נגרית,
להטוטנית ,מעצבת פנים ,גננת ,שפית ,ספרית,
זמרת ,מדריכת ריקודים ותופרת .כשפעם שאלו
אותי מי הגבר המושלם בעיני ,אחרי שעות של
מחשבה שהקדשתי לנושא ,נאלצתי להודות שזו
אני 

ל
מ
כ
י
ר
הפנטהא ה
ו
ז
ה
י
ו
ביותר בשוהקרתי
ם
פנטהאוז יוקרתי בעיצוב אדריכלי מוקפד ומודרני עד לפרטים הקטנים
על ידי משרד האדריכלים "יבין דוידסון אדריכלים" ,זוכי פרס "אות העיצוב הישראלי"

נוף מרהיב ועוצר נשימה | כ 160-מ"ר  70 +מ"ר מרפסות |  2חניות ומחסן מרווח
קומה  5מתוך  3 | 5כיווני אוויר | פינוי מיידי

לתיאום:
שחף 054-6333836
אילנה 050-3505470

פרויקט
קולולו

עם כל הכבוד לקייטרינג ,לעיצוב האולם ,לשיר שבחרתם לסלואו הראשון ואפילו לצ'קים שיביאו האורחים,
במרכז כל הסיפור המורכב הזה שנקרא חתונה עומדים בעצם שלושה דברים מרכזיים :טקס החינה (כן,
גם לאשכנזים) ,הכתובה ( )money makes the world go aroundוכמובן -שמלת הכלה!  רגע לפני
תחילתה הרשמית של עונת החתונות ,בואו ונדבר על כל מה שחשוב לפני ששוברים את הכוס
מאת :לימור בר-נתן

בשמלה זו

עם כל הרצון להיות  ,politically correctאת אף אחד
לא ממש מעניין מה החתן לובש בערב החתונה .בכל הנוגע
לכלה -זה כבר סיפור אחר לגמרי .גם אם היית מהילדות
שיודעות כבר בגיל  5מה ילבשו בערב החתונה וגם אם את
בחורה של ג'ינס וטי-שירט ,שמלת הכלה היא ה-היילייט
של האירוע .מי שמבינה זאת היטב וחיה את זה על בסיס
יומיומי היא רותם בוסאני ,הרוח החיה שמאחורי "כלה
להשגה" ,סטודיו הכלות הבוטיקי.
"יום החתונה הוא יום בו אנחנו מגשימות חלום קטנטן
שהיה חבוי בנו כבר מגיל צעיר" ,אומרת רותם" ,עוד
מהימים שמטפחת הבד היתה להינומה ומפת השולחן
היתה לשמלה .אז אם כבר להגשים חלום ,נגשים אותו כמו
שצריך" .הרעיון הפשוט אך המנצח בסטודיו של רותם הוא
 Custom madeאו תפירה אישית של שמלת הכלה בדרך
שמתאימה לגזרת הגוף ,לסגנון ולאופי של כל כלה וכלה.
"את לא צריכה לבחור את שמלת הכלה שלך -את צריכה
ליצור אחת כזאת ,שמיועדת רק לך" ,מדגישה רותם" .ולכן,
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יחד ,הכלה ואני ,בוחרות ומתאימות בדים וטקסטורות,
סגנון אישי ובונות לוח השראה שממנו תעוצב שמלת
החלומות של כל כלה".
כל שמלה היא ייחודית ,והתהליך כולו מלווה בצוות
בימ
ב ים אלו משיקה רותם
מי
זם
תופרות אלופות ומקצועיות שמתמחות בתפירת
מ
קס
ים
ו
רא
שם
שון מסוגו
"יוצאות מהארון".
"
הי
ום
י
ש
שמלות כלה ובטרנדים החדשים ביותר.
ב
ש
וק
ש
מל
השמלות המון
ומ ות של כלות שהתחת
נו,
רב
ות
מ
בתקשורת
למינהל
רותם ( ,)32בוגרת המכללה
הן
של
קו
מעצבים יוקרתיים
לקציות קודמות" ,ה
יא
מ
סב
יר
ה.
אירועים,
כמפיקת
שנים
ומנהל עסקים ,עבדה במשך
"ה
ש
מלות הללו יושבות
בארון וגם קשה מאד ל
מכ
ור
או
תן
ב
אי
נט
רנ
מצאה
תמיד
ואיכשהו
במיוחד בתחום החתונות,
ט.
לסטודיו שלי מוצר חדש בשם" :יוצא לכן ,החלטתי להכניס
עצמה עם הכלות ,מייעצת ,מרגיעה ותומכת .כמי
ות
יהיו בסטו
מהארון" ,במסגרתו
דיו שמלות כלה אי
כו
תי
ות
מאד
שאוהבת לעבוד עם אנשים ,היא הבינה מהר
שנ
בח
רו
שמ
ב
חפ
קפידה ,ומי
ו שות שמלות יד שנייה
בא
יכ
ות
טו
ופתחה
את הייעוד שלה ,למדה תדמיתנות ותפירה,
בה
עם
לי
תו
ווי מקצועי
פרות לתיקונים ,יכול
ות
ל
הג
יע
אל
מאהבה.
עסק ,שעבורה הוא הגשמת חלום ועשייה
יי,
ל
מד
בא
וד ולקנות
ווירה נינוחה ובכיף".
עוד היא מדגישה כי בנוסף לשמלות ,ניתן לקבל בסטודיו
צוות שיער ואיפור שישלים את הלוק הסופי ,וכמובן
שרותם שם כל הזמן ללוות ,להדריך ולהציע אוזן קשבת
בתקופה הלחוצה למדי של החתונה.

יוצאות מהארון

לידיעת הקורא ליאור סושרד
רגע לפני שאת פוצחת בדיאטת כסאח או קובעת תור לד"ר קליין ,הנה כמה
טיפים שמבוססים על אשליות אופטיות ,שיעזרו לך לבחור את השמלה
הנכונה ויגרמו לאורחים שלך לחשוב שירדת לפחות  5קילו
לא נהיה הראשונים לספר שבעולם האופנה נעזרים בהרבה מאד אשליות אופטיות כדי לייצר
את המראה שאנו רוצים להשיג .רותם בוסאני ,בעלת סטודיו "כלה להשגה" ,מעצבת שמלות
כלה בעיצוב אישי ,שכבר טיפלה בהרבה מאד כלות עצבניות ונרגשות ,מציעה כמה טיפים
מנצחים המושתתים על אשליות של אורך ,צורה ,עומק ורוחב ומשחק נכון שלהם בהתאם
לגוף.

.1

אשליית הגובה:

.2

אשליית הטליה והמותן הצרה:

.3

אשליית הנפח:

.4

אשליית הגב הצר והארוך:

.5

הטקסטורות:

נכון שנעל עקב טובה תמיד יכולה לעזור בעניין ,אבל רובנו רוצות להרגיש בנוח ביום החתונה
ולא להתענות על סטילטו  12ס"מ .בחירה בבד המכיל קווי אורך או אלמנטים של אורך יתנו
תחושה של גובה .אם בחרת שמלה עם חיתוך במותן ,מיקום נכון וגבוה ישפיע על אשליית
הגובה בעיני המתבונן.
אזור המותן הוא אזור משמעותי מאוד במראה הכולל .דגש במותן גורם לאשליה של מותן
צרה ולגזרת גוף אולטימטיבית -שעון החול.
למי מכן שמחמיאה לה חגורה במותן -זכיתן .רק שימו לב לרוחב החגורה שתחמיא ולא
תרחיב.
במקרה של מבנה גוף שלא מתאימה לו חגורה ,ניתן לשחק עם בחירת הבדים והעיצוב.
למשל ,משחק של שקיפות באזור המותן עם משולשים ו/או בחירה של בד המכיל קווים
גאומטריים ,נותנים אשליה של גזרה צרה וארוכה.

חג שמח

בניגוד לחשיבה הרווחת (והמוטעית) שלנשים במידה  Lמחמיאות שמלות נשפכות,
באמצעות ניצול של אשליה האופטית ,דווקא לגזרות הצמודות פוטנציאל גבוה ומחמיא.
לנשים עם מבנה גוף מוצק -שימוש בתחרות ובדי טקסטורות ,יחמיא ,יחטב ,יגדיש את
קימורי גופן ואף ירזה הרבה יותר משמלות עם בדים נשפכים.
שילוב נכון של עיצוב ובחירת בדים ידגיש את האזורים היפים ויטשטש את אלו שהאישה
פחות אוהבת בעצמה ,משחק נכון של הטקסטורות והבנה של אשליות גוף וכיצד העין
שלנו רואה את המראה הכולל ,תעזור לכלה להראות בדיוק כמו בחלומות שלה ולהרגיש
נפלא ביום החשוב בחייה!



נה

אלו מכן שאוהבות גב פתוח ,אם קראתן את הסעיפים הקודמים ,בטח הבנתן שגזרה של
משולש צר וארוך בגב מחמיאה ונותנת אשליה של אורך וגובה .לאלו מכן שהגב שלהן צר
מדי ,מומלץ לעשות שימוש בקווי רוחב שיתנו מעט נפח בגב ,כדי שלא תראו רזות מידי.
גם בשמלות צנועות עם גב סגור יש דרכים ליצור אשליות אורך עם משחקי שקיפות ובחירת
עיצוב נכונה שתורמת למראה ונראית צנועה.

ותק ש
20
על
מ

כמו כל אישה ,אנחנו אף פעם לא שמחות בחלקנו .למי שיש חזה גדול ,רוצה שיראה קטן
ולמי שאין ,רוצה שיראה גדול .בדיוק בגלל זה ,את חייבת להכיר את אשליית הנפח.
בדים באופן בכללי ,וצבעים בהירים בפרט ,יוצרים בעין אשליית נפח .ככל שיש יותר בד ,כך
העין מפרשת את האזור כגדול יותר .על כן ,לבעלת חזה קטן שרוצה נפח  -יחמיא וגזרות
סגורות ,בעוד שלבעלות חזה גדול ,עדיף כמה שפחות בד -מומלץ מפתח לב או וי עמוק,
ולשלב תחרות עם קווי אורך באזור החזה.
כמו כן ,מי שרוצה נפח בחלקו העליון של הגוף ,יכולה לבחור בגזרה לא צמודה ,בעוד שבעלות
חזה גדול או בנות רחבות בחלקו העליון של הגוף ,צריכות גזרה שצמודה בחלק העליון.

א.צ שיפוצים
משפצים את הבית מחדש

טיח ,צבע ,ריצוף
שליכט צבעוני ,חיצוני ופנימי
שיפוצים כלליים
שיפוץ חדרי אמבטיה
עבודות גבס
עבודות אינסטלציה
מחירים נוחים | עובד בשוהם מאז 1993
עשרות המלצות מתושבי שוהם
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הפאשניסטיות–
הדור הבא

אין דבר חמוד יותר משושבינות קטנות ,שנראות כמו כלה ,אבל בקטן ובמתוק יותר 

שיתוף פעולה ומיזוג עסקי מסקרן בין "הבית של יעל" בהובלת אפרת קליין יחד עם המותג
 MY CLOSET ILשל אילנה ישועה  -שתיהן ,אגב ,תושבות שוהם שכבר צברו מעריצים
בתפוצה ארצית ואפילו בינלאומית ,הוליד את   MY CLOSET KIDSקבלו את התחזית
לעונת החתונות והחגים של מותג ההלבשה ,ההנעלה והאקססוריז הטרנדי לקטנטנות
כבר שמעתם לראשונה ב"שוהם פלוס" על המיזוג המסקרן
שבין "הבית של יעל" ו ,MY CLOSET IL-שיציע את הטרנדים
החמים ביותר בתחום ההלבשה ,ההנעלה והאקססוריז
לילדות .במסגרת האמונה כי גם ילדים הם מובילי אופנה,
חברו אפרת קליין ואילנה ישועה למותג MY CLOSET
 ,KIDSשמציע קולקציות טרנדיות ומוקפדות ,איכות בלתי
מתפשרת וסטנדרטיים גבוהים.
אז מה ילך אצל השושבינות המתוקות בעונה הקרובה?
"נראה את טרנד הפרחים הרומנטי שיאופיין בגזרות
ובקווים רכים תוך שימת דגש על תפירה איכותית והקפדה
עיצובית" ,אומרות אילנה ואפרת" .הצבעים הפסטליים
יתנו את הטון בקולקציות אביב קיץ ,עם שימוש בוורוד

66

אפריל  | 2016גליון 207

הרומנטי ,בתכלת ובגוון הפודרה .עוד נראה בדים שקופים
מעל לכהים ליצירת ניגודיות שיקית ,לצד בדים עשירים
ונשפכים ,אפליקציות שנתפרו ביד לצד חיתוכי לייזר
חדשניים בבדים בהם משתמשים גם מעצבי העל בעולם".
עוד הן אומרות כי טרנד הרטרו ,שעושה קאמבק ובגדול
בעולם האופנה ,יבוא לידי ביטוי גם בקולקציות האירועים
והחגים.
"הסנונית הראשונה נצפתה על בר רפאלי בשמלת הכלולות
שלה מבית "קלואה"" ,מוסיפה אילנה" ,ואפשר יהיה לראות
גם דגמים בסגנון הרטרו הומאג' של שנות העשרים והבוהו
בקולקציות של מיטב מעצבי האופה בתחום לילדים".
טווח המחירים נע בין ₪ 169-ל ,₪ 419-ואת הקולקציות
ניתן להשיג "בבית של יעל" ובאתר הבית.



ח
ג
ש

מח

לא סר חינה



עד לפני מספר שנים טקס החינה היה מסורת מיושנת של בני עדות המזרח  כיום ,מדובר בטקס שהוא
לגמרי  ,mustשהפך להיות חלק בלתי נפרד מאירוע החתונה ,ואפילו מאפיל עליו  גם אשכנזים ,אגב,
בקטע ,ההשקעה בתלבושות ,בתפאורה ובחגיגה אדירה וההנאה  -מובטחת!
עד לפני מספר שנים ,טקס החינה היה אירוע צנוע שאם בכלל
היה נערך ,היה נערך בבית עם בני המשפחה הקרובים ביותר.
אולם המנהג המסורתי של יוצאי עדות המזרח הפך להיות
חלק בלתי נפרד מהחתונה ,ולעיתים אפילו מאפיל עליה.
מי שנחשבת לאחת ממובילות התחום היא רויטל נצנץ,
תושבת שוהם ,שעוסקת בהפקת אירועי חינה ברמה
אחרת לגמרי ,ויעידו על כך עשרות משפחות מרוצות בארץ
ובעולם ,שהפקידו בידיה את האירוע החשוב להם ביותר.
כבר בשנייה הראשונה כשתכנסו לסטודיו של רויטל,
תרגישו כאילו הגעתם לארמון מסיפורי אלף לילה ולילה.
הצבעוניות הורסת ביופייה ,מאות שמלות יפיפיות
וצבעוניות תלויות לאורך הקירות ,הרבה מאד לבן ,זהב
ונצנצים ,כלים מרוקאיים אותנטיים ואווירה מלאת חיים
וחום .אחרי שתתחילו לדבר עם רויטל ,הכי בעולם תרצו
שהיא תהיה אחראית על טקס החינה שלכם .אפילו אני,
שכבר נשואה  23שנה ,וגדלתי על איקרה ,קבב רומני וגיווץ'
ולא על חריימה וקוסקוס ,התקשרתי מיד אחרי שיצאתי
משם להתלונן לאמא שלי למה לא עשו לי גם חינה.
"הפקת אירועי חינה היא הבייבי שלי" ,אומרת רויטל,
שנמצאת רק שנתיים בתחום ,אבל כבר נחשבת לאחד
השמות החמים והבולטים בו" .זה עסק שכולו אושר,
התרגשות ושמחה .להלביש כלות מבחינתי זה משהו
עילאי .את עוברת עם הכלה ומשפחתה את כל השלבים
הכי מרגשים בחיים ,ופשוט חיה איתם את הרגעים
המשמעותיים ביותר שלהם".

כל כלה היא מלכה

רויטל אחראית לכל הטקס מא' ועד ת' -מעיצוב השמלות
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מהודר ,טקס חינה אותנטי ,ברכות ,מתוקים ועוד ועוד.
שום דבר לא מתפספס אצל רויטל ,והיא בקונטרול על הכל
בכל רגע נתון ולאורך כל הדרך משלבי התכנון ועד האירוע
עצמו אותו היא מנהלת.
"זו לא עבודה קלה ויש הרבה מאד רגשות סביב העניין,
אבל זה מה שאני אוהבת לעשות .בגדים יש לכולם ,אבל
אני מאמינה שמגיעים אלי בגלל היחס ,בגלל האהבה
ובגלל הנתינה .כל כלה בעיני היא מלכה ,ועד האירוע עצמו,
לא כולם מבינים את העוצמה של החינה ואת מה שאני
עושה ,אבל התגובות במהלך האירוע ואחריו שוות הכל".
ומה החלום שלך?
"שכולם יכירו את השם רויטל נצנץ" ,היא אומרת בחיוך,
ותהיו בטוחים שזה יקרה!

לכלה ולחתן ,התלבושות של המשפחה והאורחים באירוע,
עיצוב האולם או המקום ,האוכל ,התפאורה ואפילו ניהול
כל האירוע מהרגע הראשון ועד סופו.
במשך שנים רבות עבדה וניהלה חנויות בגדים ,הקימה
חנויות ,וידעה תמיד מה להתאים לקהל הלקוחות שלה.
במקביל ,תמיד עיצבה לעצמה בגדים ,וזכתה להתעניינות
והתלהבות .את הידע והתשוקה לתחום שילבה יחד עם
יכולת הנתינה האינסופית שלה והחיבור לאנשים ,וכך נולד
מיזם "רויטל נצנץ".
"העיצובים נתפרים ביד ,והרעיון הוא להתאים לכל אחת
את מה שמתאים לה בדיוק" ,מדגישה רויטל.
טקס החינה ,כאמור ,הפך בשנים האחרונות כמעט
ל" .must-אם פעם רק אם הכלה ארגנה חינה ,הרי שהיום
גם הורי החתן עושים זאת ,ולעיתים גם החתן והכלה
מארגנים זאת לעצמם" ,אומרת רויטל .החגיגה ,כך
מסתבר לא שייכת רק לעדות המזרח ,אלא גם
אשכנזים אימצו בחום את הטקס הצבעוני.
לרויטל משנה סדורה של איך צריך
להיראות כל אירוע חינה ,והיא
 תערו
בת
ה
חי
נה
ע
שו
מומחית בלתפור אירוע מרשים
יה
רבות
מצמח הכופר ,אשר
ב
לו
יני
הן
מיו
פ
רנ
חס
ות
סה
ט
סג
וב
ול
ה,
ות
שמשאיר את האורחים פעורי פה
פריון ואריכות חיים.
 במהלך הט
קס
נ
צב
למראה התפאורה ,התלבושות,
עת
י
דם
של
להעניק לחתן ולכלה ברכה להג החתן והכלה ושל האו
רח
ים
ב
תע
השוק המרוקאי והשפע
רו
בת
ב
מטרה
נה מפני עין רעה וסגו
וחיי נישואין
לה
מו
לפ
צל
רי
חי
ון,
ם.
ה
שמאפיין את האירוע.
צל
חה
כלכלית

על
הכ
נת
עי
סת
בטח
הערב,
ומה קורה במהלך
ה
חי
אמה של הכלה) ,וזו נה אחראית אישה נשו
אה
ט
וב
ת-
לב
ו
פו
ריקודים,
לא!
תרצו לדעת .מה
רי
הי סגולה לכך שהכלה תידבק במידות יה (רצוי שתהיה זאת
ה
פני
ם.
חל
א
יה
יס
ור
ארוחה בת כמה מנות ,הרמה
מוחלט על גרושה ,אלמנה או עקרה לב הטובות ובמזלה מאיר

חו
מי
ש
באפיריון
של הכלה והחתן
שא
את
חר
עי
אי
סת
ל
ה
חינה.
אוליאל ,זמר מילה "צהלולים" -ה
לא
הם
ה
קו
לו
לו
ב
ו
מוזיקלי משדר
עברית ,הוא חיים
"צהלולים היא מלשון צה ות (להקת "שפתיים"
המ
ית
ול
וג
ית
ו
עו
ד).
לאחר שהאקדמיה לה וגם מזכירה בצליל
את ''קולולו'" ,הסביר
אימצה בחום.



4שידדברים שלא בטוח
עתם על החינה

אביב הגיע פסח בא!!!

חידשנו והתחדשנו בקולקציות אביב/קיץ מדהימות!

מגוון גדול של שמלות חגיגיות ,שמלות קיץ ,חולצות טי ,מכנסונים ,אאוטפיטים שווים במיוחד!
בגזרת הבנים ,חליפות ,חולצות חגיגיות לערב חג ,מכנסונים ,נעלים ועוד ועוד...
חדש!! קולקציית בגדי הים המטריפה שלנו לילדודס מגיל  3כולל בנים

חג אביב שמח!
משווקים בלעדיים באיזור של

איירפורט סיטי 03-9733513

שעות פתיחה:
א'-ה' ,09:00-21:00 :ו'09:00-14:30 :
מוצ"ש :בתיאום מראש
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ככתוב בכתובה?



רוצה להתחייב בכתובה על סכום אסטרונומי כדי שהאורחים ואבא שלה יהיו מרוצים? כדאי שתחשוב על זה שוב  במקרה של
גירושין ,יכולה האישה לתבוע הן את כתובתה והן את מחצית הרכוש המשותף מתוקף חוק יחסי ממון  עו"ד אביגיל שיינין ,העוסקת
בדיני משפחה ,מסבירה את הסוגיה המורכבת וגם מציעה פתרונות
הרבה מאד חתנים נלהבים מתחייבים בכתובתם על
סכומים מוגזמים ומופרכים כאות לגודל אהבתם או סתם
מתוך רצון להרשים את האורחים במהלך הטקס .חלקם
מזדעזעים לגלות ברגע האמת שהם נתבעים לשלם את
המיליונים שהתחייבו להם בכתובה ,בנוסף לחוק יחסי
הממון ,הקובע חלוקה שווה של הרכוש בין בני הזוג
במקרה של גירושין.
רגע לפני שאנחנו צוללים לעומק העניין ,מהו בעצםהתוקף החוקי של הכתובה?
"הכתובה היא התחייבות חד-צדדית של הבעל כלפי
האישה ,שמטרתה להקשות עליו לגרשה בעל כורחה",
מסבירה אביגיל" .מתחת לחופה מתחייב הגבר לכתובה
על פי ההלכה בכדי "שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה",
כלומר שלא יתגרש ממנה מתי שמתחשק לו .כשהבעל
יוזם גירושין או במקרה שהוא נפטר ,משמשת הכתובה
כפוליסת הביטוח של האישה ומספקת לה את הנחוץ
לכלכלתה לפחות בשנה הראשונה לגירושין ,עד שתינשא
שנית .ולכן ,כשהאישה מפרקת את הנישואין – היא אינה
זכאית לכתובתה .עוד חשוב להבין כי הכתובה אינה מסמך
סמלי כלל וכלל ,זוהי התחייבות לכל דבר ועניין ,והיא
משפיעה גם על יחסי הממון שבין בני הזוג".

לא לכפל הזכויות

אל מול הכתובה עומד חוק יחסי ממון ,הרואה את בני הזוג
כשני תורמים שווים למערכת הזוגית ,ומורה להם לחלק
את הרכוש שנצבר במהלך הנישואין כבין שני שותפים.
"המשמעות היא ,שיתכנו מקרים בהם גבר שגירש את
אשתו יעניק לה "כפל זכויות" :גם את מחצית הרכוש
שנצבר במהלך הנישואין וגם את כתובתה" ,מסבירה
אביגיל .עוד היא אומרת כי היום ,כמעט כל גבר שמגיש
תביעת גירושין חשוף לתביעה של כתובה בבית הדין
הרבני .הדבר הפך להיות פופולארי ,ובתי הדין הרבני
מתייחסים לנושא בכובד ראש.

"כמובן שככל שלצדדים יהיה רכוש משותף ,הרי
שיפסקו פחות תשלום לפי דין כתובה ,מאחר ומדובר
במוסד משפטי עתיק יומין .ההלכה ,שדרך אגב
נחשבת בציבור לשוביניסטית ושלא בצדק ,מגינה
על האישה בכל הנוגע לתקופת הנישואין ומטילה על
הגבר חיובים כלפי האישה ,מכיוון שבעבר לא היה
לה רכוש משלה .כיום ,כשיש לה רכוש מחוק יחסי
ממון שהוא חוק מדינת ישראל ,הדברים דורשים
חשיבה מחודשת".

מה אפשר לעשות
כדי לפתור את הבעיה?
אביגיל" :ראשית ,לתקן את חוק יחסי ממון
כך שתיווצר סימטריה בין החוק לבין הכתובה.
אחד הפתרונות החשובים הוא שלצד הכתובה
ייחתם גם הסכם ממון ,ושהזוג הצעיר יחליט
מראש אם רוצה שיחול עליו חוק כתובה או
חוק יחסי ממון או הסכם לכבוד הדדי ,בו
הזוג יקבל על עצמו בעת חתימת ההסכם
את משמעות חוק יחסי ממון בין בני זוג.
כך ,האישה תתחייב לוותר על כתובתה
במידה והצדדים יצברו במהלך הנישואין
רכוש משותף ,אשר יחולק במועד הגירושין
בחלקים שווים .כלומר ,בני הזוג יחליטו
מראש האם מקבלים על עצמם דין תורה
או את הדין הישראלי ,אבל לא את שניהם .פתרון נוסף
הוא ל"חנך" את הציבור שיבין שכתובה הינה דבר מחייב
בדיוק כמו חתימה על הסכם למכירת דירה או כל הסכם
חוקי מחייב אחר ,וכל גבר שחותם על כתובה צריך לדעת
זאת ולהיזהר.
זאת ועוד ,התביעות המשפחתיות הרבות המוגשות לבתי
המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הרבניים ,מחדדות את

ניאזוב יפה
רו”ח
שירותי הנהלת חשבונות
לעצמאים וחברות
דו”חות שנתיים ומאזנים
החזרי מס וייצוג מול רשויות
ספיר  ,18שהם | טל | 03-7448813 :נייד052-8334183 :
פקס | 03-7448814 :מיילyaffa72@bezeqint.net :
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כתוב

ה מהמאה ה18-

הצורך להיות ערים למכלול הבעיות המתעוררות בעניין זה
ומחייבות את עורכי הדין ,כמו גם עורכי החופות ,להכיר
את מגמת הפסיקה בבתי הדין הרבניים ,כמו גם את כוונת
המחוקק בחוק לאיזון המשאבים ,ולייעץ ללקוחותיהם
שלא לכתוב סכומים מופרזים ומוגזמים" 

עצים בית נחמיה
מאחלים לכל לקוחותינו חג חירות שמח

עצים בית נחמיה מזמינים אתכם לחנות החדשה
ובה כל מה שעולה על הדעת כדי להקים ולתחזק דק ,פרגולה וגזיבו
יעוץ והדרכה מקצועית במקום
עץ אורן ואיפאה | חומרי ניקוי וליטוש לעץ | מוצרי פרזול
שמן ולכה לעץ | מבחר צבעים לעץ | ברגים לדק | תושבות ,זוויות
מרזבים מיוחדים | אביזרי צביעה | אדני רכבת | דשא סינטטי
דרך הכלנית  ,79בית נחמיה ,טל ,03-9797052 :פקסmahsan.ezim@gmail.com ,03-5243324 :
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גוגל אנליטיקס קובע:

42,120

כניסות לחודש
 29,422גולשים

באתר
רוצים לקרוא חדשות מקומיות?
זקוקים לשירות מקצועי או מחפשים בית עסק באזור?
כל המידע באתר שוהם פלוס

* צילום מתוך דו״ח גוגל אנליטיקס
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6
שנים

בשהם
חג פסח שמח
עבודות שיפוץ וגמר מהיסוד
עבודות גבס | צביעה פנים וחוץ | עבודות אינסטלציה | תוספות בניה
עבודות ריצוף וקרמיקה | אמבטיות וחדרי שירותים | עבודות חשמל

 4אמינות
 4מקצועיות
 4המלצות רבות
מתושבי האזור

דורון יעקב

 | 054-4742339רח' הדקל  18שוהם
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הורות .הסיפור האמיתי
מאת :לימור בר נתן

והגדת לבנך

לפעמים מרוב שאנחנו בטוחים בצדקת דרכנו ,רוצים להסביר לילדים מאיפה אנחנו באים (רעיונית,
לא גיאוגרפית) או מנסים לשפר אותם ולהפוך אותם לאנשים טובים יותר ,אנחנו מה זה חופרים 
ברוח הקושיות ,החובה לספר ביציאת מצרים וכל הג'אז הזה ואפילו בעבור החירות שמגיעה גם
להם ,הנה כמה דברים שכדאי שנפסיק להגיד ואפילו לעשות כבר ממחר בבוקר

01
02
03
04
05
06

זהירות ,כאן חופרים :תאמינו לי ,שאין כמוני מי שמבינה איזה אוצר בלום
של עצות ,מוסר ולקחי חיים יש לנו להעביר לילדים שלנו .אממה ,יש להם את
הנטייה ,בגיל  3כמו בגיל  ,13להפסיק להקשיב כבר במשפט השני בואכה השלישי .אז
לא חבל על האנרגיה שלנו?

משפט מפתח" :אני ממש לא חופרת לך ,אבל רק רציתי לומר ש"...
אמרתי לך! אם יש משהו שכולנו שונאים ,בטח ובטח ילדים ,זה את מי שאוהב
להראות לנו שהוא תמיד צודק .נכון ,הם הלכו בלי מטריה ונרטבו ,הם לא הצליחו
במבחן במתמטיקה כיוון שלא למדו ,ואם אוכלים יותר מדי חמצוצים בטיול -הבטן
כואבת .ברור לנו שאנחנו צודקים ,אבל אפשר לנסות לא להגיד את זה כל הזמן .סביר
להניח שהם ילמדו מהתוצאות .ואם לא? אז אולי מגיע להם לפעמים.

משפט מפתח" :הרי אמרתי לך! מה ,אני רוצה את רעתך???"
עוד בפולניה :לפעמים ,בלי שאנחנו שמים לב ,מתפלק לנו הפולניה או המרוקו,
ואנחנו שומעים את עצמנו נשמעים כמו ההורים שלנו ,וגרוע מכך -בדיוק כמו
שנשבענו לעצמנו שלא נשמע אף פעם .נכון ,זה דורש אימון ,זה דורש התעוררות
מסיוטים של מי שזוכר רולים בשיער וחלוק פרחוני ,אבל זה אפשרי .בדוק.

משפט מפתח" :תעשה לי רק טובה ,שלא תשתה לי שם חשיש!"
אחד בפה ואחד בלב :רובנו מתגאים בהיותנו אנשים שאומרים כל מה שהם
חושבים .מין יושרה כזו ,אינטגריטי יענו .אבל אחים שלי ,עזבו אתכם ,עם ילדים זה
לא תמיד עובד ,כי הם לא מבינים שמאחורי הדברים עומד אופי ללא רבב .הם גם
עלולים להיעלב לפעמים .תחשבו פוליטיקה לפעמים ,אין מה לעשות.

משפט מפתח" :השמלה הזו עושה לך תחת ענק"
 :Daddy Coolאנחנו בתוכנו הרי הכי מגניבים ,וזה ברור שגם הילד והחברים
שלו רואים את זה ,לא? אז זהו ,מסתבר שלא .ברור שהם טועים ,וברור שהם יבינו
את זה כשיתבגרו ,אבל כרגע ,רוב הילדים מעדיפים שאם באים אליהם חברים
אנחנו פשוט נתחפף מהשטח .דרך אגב ,אם גם אתם חושבים שמילים כמו 'מגניב'
ו'להתחפף' הן הכי סבבה -גם אתם ,כמוני כנראה ,לא מגניבים כמו שאנחנו חושבים.

משפט מפתח" :ואמא ,אל תעשי לי פדיחות!"
להיות מיכל דליות :לשמחתנו ולמזלנו ,יש לנו היום שפע של מומחים ,אנשי
מקצוע ,פורומים ואפשרויות להתייעץ ,ללמוד ולנסות לתרגל הורות טובה יותר .יחד
עם זאת ,הרבה מאד פעמים כל השפע הזה גורם לנו להתבלבל ,להתעסק בשאלה אם
אנחנו שורטים אותם או לא ובייסיקלי -להרגיש הורים פח .אז בואו נלמד ונתייעץ,
אבל נשאיר גם מקום לקול הקטן הזה שבתוך הבטן או הראש ,שלפעמים כל מה
שאנחנו צריכים לעשות הוא להקשיב גם לו.

משפט מפתח" :הורה טוב הוא הורה שטוב לו"
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דוקטור ,תציל אותי!

בכל מדור אנו מארחים מומחה שמציע זווית
מקצועות ופתרונות אמיתיים לבעיות שכולנו
מתמודדים איתן כהורים וכמשפחה  והפעם:
אחינועם עיני ,מאמנת אישית המתמחה באימון
מתבגרים והורים לתקשורת מקדמת עם ילדיהם,
מתחברת לארבעת הקושיות ,ומציעה התבוננות
נכונה על שאלות ועל המקום שלהן בשיח שלנו עם
הילדים והמתבגרים

שאילת שאלות היא אמצעי להשגת מידע ,ליצירת קשר והתעניינות באחר ,לבירורם וגם
להבהרת כוונות .פעמים רבות ,ביחסים שבין הורים וילדים/מתבגרים ,שאלות הנובעות
מהתעניינות ,דאגה או צורך בבירור ,עלולות להיתפס כחודרניות או מטרידות .אולם,
אם נשתמש בהן בתבונה ,שאלות יכולות לקדם את התקשורת ולהוות כלי של ממש
להעמקת היחסים.

כמה טיפים להפיכת שאלות לכלי בתקשורת עם ילדינו ועם
הסביבה בכלל:
 מה לשאול? או מלכודת ה"למה"
זהירות! לכל "למה" יש בדרך כלל תשובה .אם נפנה לילדים שלנו שאלות הנפתחות
ב"למה" ,נזכה בדרך כלל לשלל סיבות ,הסברים ותירוצים שרק יתסכלו אותנו ויגררו
עימותים ותחושת חוסר אמון אצל שני הצדדים .כדי שזה לא יקרה ,נסחו בקצרה
ובאופן ממוקד מה אתם רוצים שיקרה .במקום "למה אתה צועק?" ,נסו לומר" :אל
תרים עלי את הקול" .במקום "למה המגבות על הרצפה?" ,דרשו שיזרקו אותן לסל
הכביסה בגמר השימוש.
אם תפגינו עקביות לאורך זמן  -בקשותיכם יענו.
 מתי לשאול ? או "להכות על הברזל כשהוא קר"
לעיתים קרובות מתבגרים נוטים לויכוחים ,התפרצויות או שינויים חדים במצב הרוח.
כהורים אנו נוטים להזדהות עם מצוקת המתבגר באופן כמעט אוטומטי ,ורוב הפעמים
ננסה לברר כאן ועכשיו מה קרה ולהפגיז בשאלות .וכך ,פנייה הנובעת מדאגה כנה
ואכפתיות נתפסת על ידי המתבגר כהצקה ,חודרנות ו"חפירה".
במצבים הללו מומלץ לשים עין ,להיות קשובים וערים לנעשה אצל המתבגר ,אך את
הבירור לעשות בחלוף הזעם ,רצוי באותו יום או למחרת .נסו לגשת בזהירות ,מתוך
כבוד ,לבקש את הקרבה וההסכמה ,ואל תיבהלו מסירוב ראשוני.
 כמה לשאול? או "מעט הוא הרבה"
כשאנו מעוניינים לברר משהו ,לעיתים אנו פונים בשרשרת שאלות ומציפים את הנשאל.
בבואכם לשאול ,קחו רגע לברור את השאלה הממוקדת שהתשובה עליה תספק אתכם.
במקום" :מי התחיל? מה הוא עשה לך? למה לא הגבת?" נסו לשאול" :ספר לי מה קרה?
איך אתה? מה יכול לעזור לך עכשיו?".
שאלה ממוקדת היא פתרון נפלא למלכודת ההזדהות ,והיא מאפשרת לנו ולנשאל
תחושת של שליטה בסיטואציה ,של הקשבה ועניין.
 איך לשאול? או יחסי ציבור זה כל העניין

 )1אם יש שאלה שעלולה להתקבל בכעס או באי שביעות רצון ,ניתן לפתוח בשאלה
מקדימה" :יש לי שאלה ,אם לא מתאים לך עכשיו אתה לא חייב לענות" ,או "אל
תכעסי ,אפשר לשאול משהו?".
שאלה מקדימה יוצרת עניין בנשאל ,מגייסת אותו בנינוחות ,ומאפשרת לו להחליט
אם מתאים לו לענות או לא.
 )2להימנע מפרשנויות ולשאול בגוף ראשון :פרשנות שגויה לתחושותיו ורצונותיו
עלולה לעורר במתבגר כעס ותסכול .במקום "את שקטה היום ,הכל בסדר?" או "מה
קרה שאת עצובה?" ,אפשר לפתוח שאלה בהסבר קצר למשל" :לא דברנו כמעט
היום ,אני מתגעגעת ,איך את?" .אולי יענו לכם שהכל בסדר ,אך יש כאן הזמנה
נעימה לשיחה עמוקה יותר.
לסיכום ,שאלות הן כלי עיקרי ומהותי בתקשורת שלנו .גם כאן ,הביאו לדיאלוג הקשבה
ותכנון ,גם אם בהתחלה זה נראה מאולץ .אימון על שאילת שאלות מקדמת יצור שינוי
בדרך בה אתם פונים לאחר ,והנוסח הנכון יהפך להרגל שיפחית באופן משמעותי
ויכוחים ועימותים .זכרו מה אתם רוצים לברר ,נסחו באמפטיה ,באופן ממוקד ובגוף
ראשון .רוב הסיכויים -שתענו בהתאם.

משרד עורכי דין ונוטריון
דיני משפחה וגרושין יעוץ וגישור
› הופעה וייצוג בבית משפט למשפחה ובתי דין
רבניים › יעוץ מקדים לגרושין ותכנון חקירות
ממוקדות › מזונות אישה וילדים › אחזקת ילדים
והסדרי ראייה › משפט בינלאומי-חטיפות ילדים
› חלוקת רכוש ויחסי ממון › "ידועים בציבור"
› הסכמי ממון › צוואות וירושות › עריכת צוואות,
התנגדות לצוואות ותכנון הורשה › הגירה › בג"צים

פסח כ שר ושמח!

סניף שהם :רח’ הצור ( 18שכונה מ”ד) שהם ת.ד 5026
משרד ראשי :שד’ שאול המלך  ,8בית ״אמות משפט״
קומה  ,16ת״א  ,6473307טל ,03-6915678 :פקס03-6915679 :
office@he-she-law.co.il ■ www.he-she-law.co.il

כתבת תדמית

חדש באזור שוהם:
ללון בכפר  -פנסיון בוטיק לכלבי בית
״ללון בכפר״ הפועל במושב גבעת כ״ח מציע לכלבי בית
קטנים ובינוניים אירוח חם ואוהב באווירה ביתית
בעלי הכלבים באזור שוהם
מכירים היטב את הסיטואציה
הבאה :כבר קבעתם תאריכים
ומקום לחופשה בארץ או בחו"ל,
אבל לא מצאתם מקום איכותי
שבו יוכל כלבכם ליהנות מאירוח
ביתי עד שתחזרו הביתה.
עכשיו יש לכם פתרון נהדר:
לאחרונה נפתח במושב גבעת
כ"ח שבאזור שוהם "ללון בכפר"
– פנסיון ביתי וייחודי לכלבי בית
קטנים ובינוניים .הפנסיון מתנהל
באופן מצומצם ומציע אירוח חם
ואוהב באווירה ביתית ,הכוללת
גם אירוח ושינה בתוך הבית.
כאשר תבלו בחופשה ,כלבכם
ייהנה מחוויה כיפית
בפנסיון מוקפד
ואיכותי שדוגל ביחס
אישי ,ודואג לצרכים
הפיזיים והנפשיים של
כלבכם .על מנת להקל
ולהרגיע את בעלי
הכלבים נשלחים
אליהם מדי
יום עדכונים

ותמונות .הפנסיון הביתי "ללון
בכפר" ממוקם בנחלה סגורה
במושב גבעת כ"ח ליד שוהם,
וכעשר דקות משדה התעופה
בן גוריון .לקוחות חדשים
מוזמנים להגיע עם כלבם
למפגש היכרות.
מניסיון ,מומלץ לשריין
מקומות מראש.

להזמנות ניתן להתקשר לטלפון052-6858524 :
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השילוש הלא קדוש

למי קראתם חג החירות?

חירות זה אחלה קונספט ,אבל החופשה בת השבועיים וחצי שכופה עלינו משרד החינוך בפסח,
היא הדבר האחרון שדומה לזה ■ הנה שלוש הצעות כדי להעביר את הזמן בקלות רבה יותר ,ואי"ה והמוני בית ישראל ,אפילו בכיף

פסטיבל חיפה הבינלאומי
להצגות ילדים
כבר למעלה מ 20-שנה ,שמדובר באחד האירועים
התרבותיים שמושכים אליהם אלפי מבקרים מכל הארץ.
הפסטיבל ,המופק ומנוהל אומנותית על ידי תיאטרון
חיפה ,מספק חוויה תרבותית המעשירה את הדמיון
ומחזקת את המודעות לעולם התיאטרון.
תוכלו ליהנות מהפקות מקור בעלות שפה ייחודית
ופורצת דרך המוצגות בבכורה עולמית בפסטיבל ,וכן
מעשרות הצגות ומופעי תיאטרון איכותיים לילדים
מהארץ ומחו''ל .עוד בפסטיבל מופעי תיאטרון רחוב,
המתקיימים לאורך כל שעות היום ואווירה חיפאית
נעימה.
מתי | 25-26/4 :לפרטים ורכישת כרטיסים :קופות
התיאטרון 04-8600500 -שלוחה  | 1באתרי האינטרנט:
www.ht1.co.il, www.haifakids.co.il
בשליחת  smsלמספר - 052-3914902 :נציג שירות
יחזור אליכם.

פסח מההגדות ביריד המזרח

ארץ הפלאות של אליס בגן גורו

במהלך חול המועד יתקיים בכיכר המזרקה שביריד
המזרח אירוע "פסח מההגדות".
מה יחכה לכם שם? אולפן שקוף של רדיו תל
אביב  FM 102שיארח מגוון אמנים ,בינהם יובל
דיין ,רותם כהן ,פאר טסי וגיא ויהל; קיר קנבס
ענק עליו מוזמנים המבקרים לצייר ברוח החג;
שולחן ליל הסדר-הפעלה קומית אינטראקטיבית
שמחה וצבעונית של אירוע רחוב משעשע בשילוב
שחקנים .עוד תוכלו ליהנות ממופע אינטראקטיבי
המשתף את הילדים בהצגה בעזרת תלבושות
ואביזרים מיוחדים ,תזמורת הפרעונים בתהלוכות
מוזיקה חגיגיות ,מוזיאון הפסלים האנושיים,
מתחם יצירה בו יבנו הילדים פירמידה ועוד.

"גן גורו" ,הפארק הייחודי בו תוכלו להכיר בעלי
חיים כמו קנגרו ,קואלות ושועלים ,מארח השנה
את ארץ הפלאות של אליס לחוויה משולבת
הכוללת שלל פעילויות ,לצד המפגש עם בעלי
החיים האוסטרלים .בימי הפסטיבל יהפוך שטח הגן
למתחם עם מגוון משחקים והפעלות שייקחו אתכם
אל הסיפור הבלתי נשכח של לואיס קרול .בתוכנית:
מסיבת תה "מיץ פטל עם ארנב ",חפש את אליס"
במבוך צמחים ענק ,גלגול כדורי קיפודים באמצעות
מחבטי פלמינגו ועוד .בנוסף ,בכל יום יעלה המופע
"יום הולדת  20לגן גורו" עם כל הדמויות המוכרות
מהסיפור.

איפה :יריד המזרח ליד נמל תל אביב (בסמוך
לגלידריית אייסברג)
מתי 16-17/4 :בין השעות .11:00-17:00
הכניסה חופשית

איפה :גן גורו ,קיבוץ ניר דוד שבבקעת בית שאן
מתי 27-27/4 :בין השעות .9:00-17:00
כמה ₪ 46 :לכרטיס (מגיל שנתיים ומעלה)
לפרטים נוספים,04-6488060 :
www.nirtours.co.il
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ל בית ישראלכשר

מקצועיות.
ביטחון.
הצלחה.
מרפאת השיניים היחידה בשוהם

בהסכם עם הראל חברה לביטוח

ד"ר ארנון ארד

מומחה ליישור שיניים

מבוטחים בתביעה עצמית של ח.הביטוח

ד"ר יואב לייסר

מומחה כירורגיה והשתלות

עברנו למרפאתנו החדשה
והמתקדמת בשוהם:
תרשיש ( 70לידי פיצוחי רדעי)

077-5508026

אשדוד | באר שבע | בני ברק | יבנה | מודיעין-לפיד
נהריה | צפת | פתח תקוה | שהם | תל אביב

www.shinaim.net

חפשו אותנו ב -

"רשת שיניים"

הרשת קיימת מאז שנת 1985
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ד"ר גדי בינדר

שיקום הפה ואסטטיקה

מקבלים מבוטחים כל חברות
הביטוח וקופות החולים
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ולי קראת פרח.

אגרטל פרחים מרשת ,H&O
.₪ 29.90

גמרנו לנקות ,לשרוף חמץ ,לריב עם כל הגיסות מי
תעשה חרוסת ,ואפילו הצטיידנו באגוזים  עכשיו
מה שנשאר הוא לעצב שולחן חג שיגרום לכל מי
שרואה אותו לשיר "מה נשתנה" בהתלהבות 
המדור פותח שולחן ,אבל בטוב טעם

שהחיינו .ראנר מדליק ומעוצב
 100%כותנה מבית .hebraica
 ₪ 99ב.www.baligam.co.il -

לימור בר נתן
ויהי אור .מנורת שולחן
דקורטיבית₪ 249.90 ,
ב ,Glow -גלריה של תאורה עילית.
לפרטיםGlow-lighting.co.il :
.03-9424840

.T-Time

מגבת  /מפית שעושה
חשק לנקות את הפה.
החל מ₪ 39.90-
ברשת ורדינון.

מלאו כיסיי.

קערה ומפצח אגוזים,
 ₪ 149.90ברשת נעמן

נכנס יין .מחלק יין,
 ₪ 800ברשת "ואהבת".
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הגעתי לראובן מדרסים

המומחים מכון אורטופדי מתקדם
נ
ו
ש
א
נ
י
ש
ם
ת
הרגלי,יםבעקבות פגיעה לבפני שלוש
סובל מכאבי גב? סובל מכאבי ברכיים?
אז ב כתוצאה מרי כפות
כפות הרגליים הורגות אותך?
כאביםקושי ישנתי ונזקקקוד .עד
המלצה  .הגעתי אליו בעתקי למשככי
הספ של חברה ולמר בות
קנות ,ראו ות
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ח
ת
ב
ה
ן
ל
ב
ש
נ
ע
י
פ
ו
ה
ת
ת
לראובן ומ כשאני מגיעה ואפילו חזרתי ר את
תחדשת במדרסיםמניו-יורק לישראל ,לרקוד.
הכי טובים .אני באה

זה הזמן למדרס המושלם

שומע
ל
מנים30 ,
ס
הטו בהת וג
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בים אמה מ
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ר
בעולםאישיתסים
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החזרים כספיים

איל
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 ,ניו יורק

מקופות החולים
וחברות הביטוח
מדרסי ספורט  BOMבהתאמה אישית לפי ענפי הספורט השונים  -ריצה ,הליכה ,כדורסל ,סקי,
אופניים וכו’ .דקים במיוחד  3מ”מ עובי בלבד מהטכנולוגיות המתקדמות בעולם
מרכז מסחרי שהם 052-5857722 ,03-9773314
www.gavpro.com
הרצל  ,63רמלה 08-9292892

בראש כחול .עששית שקופה
מעוצבת ₪ 99 ,בשושק'ה  -חפצים נאים,
אצלנו במרכז המסחרי.

תסתכל בקנקן.

קנקן מים פרחוני
מקרמיקה₪ 159.90 ,
ברשת נעמן.

הנרות הללו.

פמוט בלוסום
אדום מקרמיקה,
₪ 49.90
ברשת פוקס הום.

כלי עבודה.

סכו"ם מדגם .Apollo
 ₪ 499ל 24-חלקים
ברשת גולף & קו.

מוגש בחום.

מגש עגול ,₪ 49.90 -
מרובע ₪ 44.90 -
וסט  2קופסאות ₪ 74.90 -
ברשת .H&O

בד בבד .מפיות בד עם עיטור כסף,
 ₪ 49.90ברשת פוקס הום.

הלכות שולחן ערוך.

עיצוב שולחן במראה דרמטי
של פוקס הום.

הצעת הגשה.
הכי מעורר תאבון
שראינו.
₪ 19.90-89.90
ברשת גולף & קו.

המוציא מצה .מגש למצות מבית
רשת "ואהבת".₪ 74 ,

ודיעין!
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 000לילדים
של כייף

יום ד' 13.04.16
11:00
סדנת בצק
סוכר
12:00
הקרנת סרט
ופופקורן

11:00
פינות יצירה
לילדים
12:00
הקרנת סרט
ופופקורן

יום ד' 20.04.16
מופע אמא

BOOM

יום ה' 14.04.16

יום ה' 21.04.16
15:00
שעת סיפור
לקראת חג
פסח

יום א' 17.04.16
יום ספורט
ודוכני משחק
נושאי פרסים

יום ב' 25.04.16
11:00
מסיבת שלג
וציורי פנים

יום ב' 18.04.16
12:00
סדנת כדורי
שוקולד
13:00
מסיבת שלג
ופרסים לילדים

יום ג' 26.04.16
צילום
משפחתי
לפסח
תמונות
מגנט

שבת  - 23.04.16המשחקייה תהיה סגורה | יש להתעדכן מדי יום בלו"ז ,הפעילויות ניתנות לשינוי

עיר הילדים  -מתחם מגה אור ,ישפרו סנטר ,מודיעין ,טל'054-9427710 :
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אחת אחד

עם אביב רון מנהל הקונסרבטוריון העירוני שוהם
והמנצח של התזמורת הקאמרית הישראלית רמת גן

אקורד מנצח

לימו

ר בר נתן

הוא מאמין בנחיצות חינוך מוזיקלי לילדים ,אחראי לאפליה מתקנת לכלי נגינה כמו טרומבון ,טובה וחליל צד
בשוהם ,ומרגיש שניצוח על תזמורת הוא עשייה מוזיקלית קסומה

כבר עשור שאתה מנהל אתהקונסרבטוריון בשוהם .איך הגעת
לתפקיד?
"כשפנתה אלי דפני בן עזר ,שהקימה את
הקונסרבטוריון ,בעקבות סדרת מופעי
תזמורת לילדים שהעליתי ,חשבתי
שאקבל לידי מוסד קטן שמתאים ליישוב
קטן .לא ידעתי שמדובר בפוטנציאל ענק,
שגדל להיות במשך השנים קונסרבטוריון
של מאות תלמידים .כשאני מסתכל על
הדרך שנעשתה פה אחרי עשור ,בהחלט
צמח פה מוסד מוזיקלי מפואר ומכובד,
גם לכשעצמו וגם בהשוואה לגודל היישוב.
הקרדיט הוא לא רק שלי ,אלא של יישוב
ברמה סוציו אקונומית גבוהה עם ילדים
מושקעים ונפלאים .ממה שהיה בתחילה
מערכת חוגית יותר ,הפך הקונסרבטוריון
לבית ספר אמיתי למוזיקה".
ומה הלאה?"השאיפה כרגע היא להיות מוסד מוכר
ע"י משרד החינוך כדי לקבל את הלגיטימציה המוסדית שבעניין .החלום הוא שתהיה פה
תזמורת נוער גדולה ,תלמידים בוגרים שייגשו לבחינות בגרות ואולפן הקלטות להרכבי רוק
וג'אז .הדברים הללו קיימים ,אבל אנחנו שואפים לפתח אותם יותר ויותר".
אתה ללא ספק מהתורמים הגדולים לחינוך המוזיקלי של ילדי שוהם"כשהגעתי לשוהם כמעט ולא היו שיעורי מוזיקה בבתי הספר .בעצם התחלתי בתוכנית
התל"ן עם המורה לחליליות .הגענו לאספות הורים בבתי הספר היסודיים ,והיינו צריכים
להציג בפני ההורים את החלילית לעומת הרובוטיקה וכל מקצועות הטכנולוגיה .אני זוכר
שהגענו עם חלילית קטנה מעץ ,אבל הפידבק שקיבלנו היה מדהים ,והחלילית הזכירה
להורים את שנות ילדותם .כך "כבשנו" אותם ,וכיום ,כל תלמידי שוהם לומדים חלילית
הודות לאותה יוזמה".
מה תוכל לספר על פרויקט "בית ספר מנגן" ,שאתה ממקימיו?"הכל התחיל בבית הספר "רבין" מיוזמה של אחת האימהות ,ונוצר קשר בין הקונסרבטוריון
לבית הספר ,שהתפתח גם לשאר בתי הספר בישוב .מדובר בתוכנית המיועדת לכלי נשיפה,
שמטרתה לעודד את הלימוד בכלי נגינה שילדים לא נחשפים אליהם על פי רוב .ילדים רוצים
ללמוד גיטרה ,תופים או אורגנית ,וכאן עושים אפליה מתקנת לכלים כמו טרומבון ,טובה
וחליל צד .הדבר משתלב גם בראייה הארצית של החינוך המוזיקלי .העובדה שמדובר בכלי
נשיפה ,מאפשרת כל שנה ליצור תזמורת בית ספרית .כיום 50% ,מכלל תלמידי כיתות ד'
בשוהם משתתפים בפרויקט .מי שרוצה להתקדם בתחום ,מוזמן להמשיך בקונסרבטוריון
בלימוד יחידני".
אפשר בכלל לחנך ילדים לאהוב מוזיקה קלאסית?"הבעיה היא לא בילדים ,כיוון שהם לא מכירים את בטהובן ולא את הביטלס ,והם פתוחים
לכל דבר .לעיתים דווקא המורים פחות מוכנים לכך .צריך בהחלט להשמיע לילדים יותר
מוזיקה ,ובעיקר קלאסית ,בבתי הספר ולהכין אותם לקראת קונצרט .ברגע שעושים זאת
שיטתית לאורך שנים ,אני מעריך שייווצר קהל מאזינים חדש ,אולם הבעיה היא שהחינוך
הזה נפסק בבית הספר היסודי .למעשה ,אנו מאבדים את ההשקעה בילדים ,וכתוצאה
מכך נעלם קהל .בעיה אחרת היא של כלי נגינה שילכו וייעלמו ,כיוון שהם דורשים תרגול
ומיומנות גבוהה ,והדבר עומד בסתירה לתהליכים התרבותיים שעוברים עלינו .אי אפשר
לנגן כינור בלי לתרגל או לנגן מוצרט ובטהובן בלי להתאמן הרבה עד שמגיעים לרמה טובה.
גם כלי נשיפה כמו אבוב או פגוט נמצאים בסכנת הכחדה ,ואנו בהחלט נמצאים במשבר
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מסוים בנושא" .בית ספר מנגן" הוא תרומה
לדבר ,אבל אם לא יהיה לזה המשך חינוך
מוזיקלי וחשיפה למוזיקה בגילאים בוגרים
יותר -הנושא לא יחזיק מעמד.
מכיוון שאני נמצא בשני הקצוות -גם זה
של החינוך המוזיקלי וגם כמבצע פעיל ,אני
רואה את התהליכים שקורים באולמות
הקונצרטים ,וחושש לגורלה של אומנות
מוזיקה זו".
לצד ניהול הקונסרבטוריון ,אתה גםמוזיקלי פעיל .כיצד הגעת לעולם הניצוח?
"אני עושה הפרדה בין העיסוק בחינוך
מוזיקלי ,לו אני מקדיש עצמי בכל הרמות,
לבין עיסוקי כמוזיקאי .העובדה שאני
מנצח ועובד כמוזיקאי פעיל ,נותנת לי
אוטוריטה מקצועית כלפי המורים שלי.
הם מכבדים את דעתי לא בגלל כובע
המנהל ,אלא כמוזיקאי ,והדבר בא לידי
ביטוי בבחירות המקצועיות הרבות דוגמת
הרפרטואר ובפידבק המקצועי.
לגבי הניצוח ,אחרי לימודי פסנתר ,התכוונתי ללמוד קומפוזיציה באקדמיה .כשראיתי
מה יצא ,החלטתי שאולי אשאיר את ההלחנה לאחרים ,וכך עברתי ללימודי ניצוח .אחרי
הלימודים בתל אביב למדתי בבית הספר הגבוה למוזיקה בוינה .אחד האנשים שהשפיעו
עלי יותר מכל ,גם בקבלת ההחלטה לנסוע לוינה ולעסוק במקצוע ,היה נועם שריף ,שהייתי
תלמידו".
מה התחושה לעמוד על במה ולנצח על תזמורת?"זה נתפס כקסם .אנשים רואים אותך מזיז ידיים ,ולא מבינים מה אתה עושה בכלל .כל
תנועה היא משמעותית :היא יכולה להאט את כל התזמורת או להאיץ אותה .הדבר דומה
לנהג מרוצים שנוהג במכונית מרוץ וצריך לדעת לשלוט בה .המכונית מצוינת ,אבל הוא צריך
לדעת איך לשלוט בה בסיבובים ומתי להאט או להאיץ ,כי אחרת תתהפך .המנצח לא הכרחי
כל הזמן ,אבל בצמתים מסוימים הוא חיוני ,כיוון שלולא הוא הביצוע עלול להתפרק .מעבר
לכך ,יש את הביטוי האישי ,כיוון שאתה בעצם מנגן על קבוצה של אנשים .אתה מחליט מה
תהיה המהירות ,מה יהיה אופי הקטע והאיזון בין הכלים .אתה יכול להחיות או להרוג יצירה
בביצוע משמים .התחושה היא לא של כוח ,אלא של עשייה מוזיקלית .זה הכלי שלך".
אתה גם פעיל מאד בתחום האופרה ,ואף זכית לציון לשבח מטעם משרד התרבות"התחום הזה שיש בו גם במה ותיאטרון וגם מוזיקה ,מושך אותי מאד .אני אוהב לעבוד עם
זמרי אופרה ,ואני מרגיש ממש את הביצוע שלהם .התיאום שבין הזמרים והתזמורת באופרה
הוא קריטי ,ואי אפשר לעשותו ללא מנצח.
לאחרונה העליתי אופרה שלא בוצעה כ 100-שנה של מלחין וינאי ממוצא יהודי בשם אגון
וולס ,שבעקבות מלחמת העולם נעלם מהתודעה הציבורית.
העשייה בתחום האופרה ,אגב ,הובילה אותי בזמנו גם לתחום של קונצרטים תיאטרליים
מומחזים לילדים ,כיוון שלהעביר מוזיקה לילדים זה מורכב .כתבתי גם מחזות לילדים,
שהופיעו בכל הארץ ,וכך גם הגעתי לשוהם לראשונה .את "פטר והזאב" בניצוחי ,שהוקלטה
לערוץ הראשון ומשודרת כבר שנים רבות ,אני מניח שגם הנכדים שלי יוכלו לראות".
מה אתה אוהב לשמוע?"בטהובן הוא הפייבוריט .באוטו  -יש אצלי רק תחנה אחת ברדיו  -קול המוזיקה .לפעמים
כשאשתי לוקחת את הרכב ומחליפה תחנה ,אני 'כועס' שאני צריך למצוא מחדש את קול
המוזיקה .הילדים שלנו ,למשל ,שומעים אצל אשתי להקות רוק כמו  Deep Purpleוקווין ,ככה
שיש איזה איזון שנשמר כנראה" 

חג פסח שמח
משמיר עיצובים
מבצעים
מיוחדים

מבחר שולחנות אוכל נפתחים עד  4מ'

מערכות ישיבה לסלון | מזנונים | פינות אוכל | שולחנות אירוח | כורסאות מעוצבות | ספות נוער | מיטה וחצי
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רח' אברהם גירון  ,7יהוד
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השיבה הביתה
עם סיום עונה נוספת של "האח הגדול" ,הגיע עמרי בן נתן ,לביתו
האמיתי ,זה שבשוהם  לאחר שנח ונהנה מפינוקי המשפחה
ומהתבשילים של אמא יהודית ,הוא משתדל להירגע מהבאז סביבו,
חוכך בדעתו לגבי הסוכנים והקמפיינים העתידיים ,מחמיא למשפחה
ואוהב את קסניה .כן ,גם כשהם מחוץ למקלט הטלוויזיה

מאת :אילן דואק
אחרי שישן במיטתו בבית הוריו מספר ימים ,אכל
מהאוכל של אמא וזכה לחיבוקים פיזיים ונפשיים מחצי
עולם בערך ,אפשר היה לראות את עמרי בן נתן מדי פעם,
כשהוא מבליח לבילוי קטן עם החבר'ה  ,ביניהם כמובן,
קסניה ,אהובתו הטריה.
ישבת כבר לצפות בפרקים בהם כיכבת?
"עדיין לא .זה עוד קרוב לי מדי .אחרי שיוסרו המשקעים
והרעש מסביב ,אוכל להתפנות לכך נפשית ולראות את
התכניות בשקט".
מה מרגישים כשיוצאים מהבית של האח אחרי כל כך
הרבה ימים?
"אני מגדיר את זה כנחיתת אונס .ביום הראשון הגעתי
הביתה ,להורים ,ולא יצאתי מפתח הדלת .רק בערב
הלכתי לחברים שעשו על האש .בימים הבאים ,התחלתי
לאט לאט לצאת ולספוג את האווירה והאנרגיה ,להבין מה
קרה מחוץ לבית האח .יש בי המון שמחה והמון מחשבות.
המון דברים קרו מבלי שהייתי שותף להם ,הייתי סגור
ופתאום ההתרחשות סביבי מפתיעה אותי ,אני לא רגיל
לזה .הטלפון הנייד שלי הופץ ברשת ואני מתכוון להחליף
מספר"
מה התוכניות להמשך?
"מתחילה עכשיו גם התעסקות עם סוכנים .אתה חם
בשוק והרבה אנשים רוצים אותך .אתה רוצה לשמר את
ההצלחה לאורך זמן ,אבל גם להכות בברזל כשהוא חם.
אני לא רוצה לעשות טעויות ,חשוב לי שדברים ייעשו כמו
שצריך .לשם כך אני מתייעץ עם אנשים מהתעשייה ,כדי
שיובילו אותי למקום הנכון".
מה מעניין אותך לעשות?
"הכל פתוח :קמפיינים ,הרצאות ,הנחיית טלוויזיה.
אני חושב שאני יכול לעשות הרבה דברים בתחום הזה.
במקביל ,אני רוצה להמשיך ולעבוד עם בני נוער וכמאמן
נבחרת ישראל בוויקבורד (סקי מים)".
מה לגבי העבודה בעריכת דין? תפרוש?
"אני לא פורש ,אבל אם הדלת שתיפתח תדחוק את
עריכת הדין החוצה ,לא אעצור את זה .בינתיים אני מתכנן
לעבוד במקצוע בחצי משרה".

המשפחה שלי

איזה סוג של הצעות עבודה קיבלת?
"עדיין לא קיבלתי .כרגע אני לא עונה לאף טלפון ויכול
להיות שבזמן הזה שלא עניתי ,היו פניות .אתה לא יוצא
מהריאליטי ולוקח תכנית טלוויזיה ,אלא בצורה מסודרת
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עמרי בן-נתן
צילום :ינאי יחיאל

דרך סוכן .כרגע ,אני בודק עם מי
מהסוכנים הכי כדאי לעבוד ומי מהם ירצו לעבוד אתי".
אתה גר בבית ההורים?
"עד אחרי פסח אני עם ההורים בשוהם .אחר כך אעבור
לדירה שלי".
יש אנשים שמגיעים אליך הביתה?
"לפעמים אנחנו שומעים מבחוץ צעקות של אנשים
שרוצים לפרגן".
קסניה איתך כל הזמן?
"רוב הזמן ,מלבד הזמן שבו היא עסוקה בפגישות שלה".
מה גילית על המשפחה שלך בזמן השהות בבית האח?
"גילתי שהם היו מאוחדים ומגובשים כמו אבן ,כמו
יהלום .הם כיבו את השריפות כשהיה צריך ,בכו כשהיה
לי עצוב ושמחו כשהייתי שמח .זאת המשפחה הכי תומכת
שהיתה בבית האח בכל העונות וככה גם החברים שלי .בני
המשפחה שלי לא ראו עד לעונה הנוכחית תכניות של האח
הגדול ובעונה הזו הם היו צופים מושבעים".
אתה מתגעגע למישהו בית האח?
"עוד לא".
בקיצור ,זו לא היתה חברות עמוקה כמו שכולם שם
הציגו בימים האחרונים?
"הייתה חברות עמוקה עם קסניה וחוץ ממנה נותרה
חברות גם עם דודו וברק וגם עם שי מיקה .בבית האח זה
היה נראה כמו חברות ,אבל אחר כך אתה מגלה דברים
שקצת מרחיקים אותך .אם היינו נשארים בתוך הבית ,אני
בטוח שהיינו נשארים חברים .כשאתה בחוץ ,יש גורמים
נוספים שמשפיעים על החברות .המילה 'חבר' במקרה
הזה חזקה מדי ומחייבת יותר תוכן".
איך הגבת לפוסט שפרסמה העיתונאית הדס שטייף,

בו טענה שאתה מעורב לכאורה
במעשה אונס?
"הופתעתי מאוד .בתוכנית כזו יש מקום להומור והיא
לקחה את זה רחוק מאוד .אמרתי שאחי ואני התחלפנו
כשנפגשנו עם בחורה ,אבל לא דובר ,אפילו לא לרגע,
מעולם גם לא היה אקט מיני כלשהו עם אותה בחורה.
אפילו לא ברמת חיבוק .מעבר לכך אני באמת לא רוצה
להתבטא ,כי העניינים נמצאים בטיפול משפטי .הקלות
שבה שטייף השתמשה בלשון שלה הובילה אותה רחוק
מדי".

על אגס ועל תפוח

שמעת משהו משי חי או מתומכיו?
"מספר הנייד שלי רץ אצלם ברשת .בהתחלה התקשרו כל
יום ,אבל גם זה נמוג עם הזמן כי אין להם במה להיאחז".
גם אתה בתחושה שהחמצת את המקום הראשון ,בגלל
ששי חי ותומכיו הסיתו נגדך וסייעו לשי מיקה?
"זה בכלל לא משנה .סיימתי במקום השלישי המכובד.
בבית שלי לימדו אותי לא להתבכיין אם לא סיימתי מקום
ראשון .אני שמח על ההישג ומקבל את התוצאות".
איפה תבלה את ליל הסדר?
"אצל גיסי בתל-אביב .עוד לא ברור אם קסניה ואני נבלה
ביחד את הערב או ניפגש רק אחריו".
אפי ,אביו הבלתי נלאה של עמרי ,שהתגייס במשרה מלאה
כדי לדרבן מצביעים לסמס עבור עמרי ,כבר נראה רגוע.
אפי ,לך וליהודית היה מזל עם ילדים מוצלחים.
"מה זאת אומרת מזל?" ,הוא מתפלא" ,מתפוח לא יכול
לצאת אגס" 

כ
ל שר
פ
סח

אביב הגיע ,פסח בא
וב AIR CAFFE-השמחה רבה!

במהלך חול המועד המסעדה תהיה פתוחה
עם תפריט ייחודי וכשר לפסח!
להתראות וחג שמח!
AIR CAFFE

RESTAURANT & BAKERY

 AIR CAFFEאיירפורט סיטי ,טל׳ 03-9791812
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במטבח של רובי
אם אין לחם

ומה ביום שאחרי הסדר? מה ,לא נאכל?  לאלה שהמצה עם הגבינה מתייבשת להם בפה,
רובי מפורטנוי מציע מעדני פסח לשבוע חול המועד ,שיש מצב שתאמצו גם ליתר ימות השנה

מצה-בריי עם גבינת עזים ובזיליקום
חומרים:
 4מצות
 1כוס חלב 3 ,ביצים
 100גרם גבינת עזים חתוכה לקוביות
 2כפות פרמז'ן מגורר
 10עלי בזיליקום קרועים
 4עגבניות חתוכות לקוביות ,מלח
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הכנה:
לשבור את המצות ,להשרות בחלב למספר דקות ולסנן.
לטרוף את הביצים ולערבב עם המצות .להוסיף את שאר
החומרים ולערבב היטב .לחמם מחבת עם מעט שמן קנולה
לטיגון .בעזרת כף ליצור קציצות קטנות ,לטגן משני הצדדים
ולהגיש עם סלט ירקות קצוץ.

מצה רול במילוי בולגרית ותפוחי אדמה
חומרים:
 4מצות
 1/2ק"ג פירה מתפוחי אדמה שבושלו בקליפתם
 1בצל קלוף וחתוך לקוביות
 150גרם גבינה בולגרית או פטה חתוכה לקוביות
 2כפות שמן קנולה
 1כף אורגנו יבש
מלח

הכנה:
להרטיב מעט את המצות .להניח על מגבת בנפרד ,להזהיב את
הבצל במחבת עם שמן קנולה ,לסנן .להעביר את הפירה לקערת
ערבוב ולהוסיף את שאר החומרים כולל הבצל המוזהב ,לערבב
היטב ולהעביר לשק זילוף ללא צנטר.
לזלף על כל מצה מעין נקניקיה ,לגלגל בזהירות .ניתן להיעזר
במחצלת לגלגול סושי .להדק היטב ולקרר .לטבול בביצה טרופה,
לטגן ,להגיש מיד.

קנלוני של מצה במילוי בולנז
חומרים 5 :מצות
למילוי:
 1/2ק"ג בשר בקר טחון
 1בצל חתוך לקוביות
 100גרם חזה אווז מעושן חתוך לקוביות
 3שיני שום כתוש
 3קופסאות קטנות של רסק עגבניות
 1כף אורגנו יבש
 3כפות שמן זית
מלח ,פלפל שאטה גרוס
הכנה:
הכנת הבולונז :לאדות בסיר קוביות חזה אווז בשמן זית ,להוסיף את הבצל והשום,
לאדות עד שמזהיב .להוסיף את הרסק ואת שאר החומרים ,להוסיף כוס יין אדום או
כוס מים .לבשל כ 20-דקות על להבה נמוכה  .לסנן היטב ולקרר.
הכנת הרוטב :לאדות בשמן זית את השום ,להוסיף את העגבניות ושאר החומרים,
לבשל כ 20-דקות על אש קטנה ולטחון בבלנדר.
הכנת קנלוני :להרטיב מעט את המצות ולייבש על מגבת .להניח בעזרת כף מרוטב
הבולונז לאורך המצה ,לגלגל ולהדק היטב ,לצקת מעט מרוטב העגבניות בכלי אפיה,
להניח את הרולים ולאפות בתנור כ 20-דקות ב 180-צ ..להגיש מיד .למי שאינו שומר
כשרות :ניתן לפזר פרמז'ן מעל הקנלוני ולאפות.

לרוטב:
 2קופסאות עגבניות איטלקיות משומרות
 1כף שום כתוש
 10עלי בזיליקום
 2-3גבעולי טימין
 2כפות שמן זית
מלח ,מעט סוכר ,פלפל שאטה גרוס

טירמיסו לפסח

חומרים:
 4מצות

חומרים לקרם:
 250גרם מסקרפונה
 250גרם שמנת מתוקה
 3חלמונים
 90גרם סוכר

למשרה:
 150מ"ל אספרסו
 1כף ליקר קפה
 1כף רום
 1כף אבקת סוכר

הכנה:
הכנת הקרם :להקציף במיקסר את כל החומרים עד לקבלת מרקם אחיד.
הכנת העוגה :לערבב היטב את חומרי הקרם ,לשבור  4מצות לחתיכות
גדולות ,לטבול בתמיסת הקפה ,לצקת לכוס הגשה מעט מהקרם ומעל
להניח מעט מהמצות הטבולות בקפה  2-3שכבות ,תלוי בגובה הכוס.
להכניס לכמה שעות למקרר ולהגיש עם אבקת קקאו מעל.

כשר לפסח

בהשגחת הרב סתיו

ם בקרוב

משלוחי

חג אביב
כשר ושמח
השנה ,גם בחול המועד פסח תוכלו ליהנות מהשוארמה המשובחת שלנו ,עם פיתות ולאפות בהכשר הבד"צ

פתוח בחול המועד ,ימים א'-ה' החל מ 10:00-בבוקר ,מרכז מסחרי ,שוהם
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להיכן נעלם מעצב
השיער איתן ליליוס מדי
שלישי?
צהוב חושף כאן בפעם
הראשונה פרויקט אישי של
ליליוס ,שהופק והוגש לאשת
נעוריו ,נורית ,לרגל יום
הולדתה .מזה כחצי שנה ,אחת
לשבוע ,נוסע ליליוס לשיעור
פרטי של חצי יום לצורך
לימודי קונדיטוריה .במהלך
השיעור הוא מתמחה בעוגות
מעוצבות הכוללות בצק סוכר,
עוגות ראווה ועוגות תלת
ממד .בשבוע שעבר ,הכין
לנורית ליום הולדתה עוגה כזו.

עוגה מעוצבת לנורית באהבה

איפה יחגגו
יקירי שוהם את ליל הסדר?
הקבלן ,גבי מגנזי,
כמו בכל שנה ,יקבל את
חג החירות בחיק המשפחה
הקרובה.
מאמן הספינינג
והשרמנטי הנצחי ,שי טרבולסי
יחגוג ליל סדר באיטליה.
עם מי?
"הוזמנתי על ידי נציגי הקהילה
היהודית ברומא ,לחגוג את
ליל הסדר עם הקהילה .חוץ
משיעורי ספינינג וכושר ,אני
חזן כבר הרבה שנים ויודע
לערוך תפילת חג .תכתוב
שהחיים מחייכים אלי".
הרב סתיו ,מי יכין
את מרק הקניידלך?
"השנה כולנו בדיאטה ,אז
במקום קניידלך אני אכין מרק
עוף עם ירקות .השנה ,יהיו
אצלנו תשעת הילדים ותשעת
הנכדים וגם קצין בצה"ל ,חבר
של הבן שלי ,עולה מחבר העמים
שביקש להיות אתנו ואנחנו
מאד שמחים לארח אותו".

מנכ"ל החברה
הכלכלית ,דינה פרומנוביץ,
מה קורה אצלך?
"כמו בשנה שעברה ולפני
שנתיים ,אנחנו אצל גיסתי,
ליאת ובעלה ,אמיר שטרן
בשוהם .לשולחן יוגשו כבד
קצוץ ,קניידלך ,גפילטע
פיש ולשון בקר ועוד מנות
מהמטבח ההונגרי .דובי ,בעלי,
אוהב מאד רגל קרושה ,אבל
את זה הוא יצטרך לאכול אצל
אמא שלו .התפקיד שלי זה
להביא רק מתנה".

ראש האופוזיציה
במועצה ,יוסי לוי  -מה אתה
עושה בשביל אליהו הנביא?
"אנחנו נהיה עם ארבעת
הילדים ושמונת הנכדים.
אני עוזר הטבח של איילה
אשתי ,מקלף תפוחי אדמה,
מטגן שניצלים בקמח מצה.
בעקרון האוכל יתבסס על
המטבח מרוקאי ,המצרי
והאשכנזי ביחד".
יש לכם מנות קבועות?
איילה" :תרשום שיהיו מצות
במילוי בשר טחון ,קובה
מקמח מצה ,לביבות פרסה,
דג סלמון ,ארטישוק ממולא,
פול עם ארטישוק ועוד הרבה
דברים טובים".
המומחה לענייני
גירושין ומשפחה ,עורך הדין
שמעון חסקי ,אתה מסודר
בערב החג?
"איזו שאלה! אני יחד עם
ההורים שלי"
הם נשואים או גרושים?
"נשואים באושר מאז .1956
אצלם אני לומד מה הוא שלום
בית".

הווטרינר מאמריקה,
ד"ר יוני נתנזון ,איפה תהיה?
"אני אצל גיסי בתל-אביב,
עם המשפחה .זו פעם ראשונה
שאנחנו עושים שם וגם אחותי
תגיע".
אתה מתכוון לבשל?
"אעשה כמיטב יכולתי
המוגבלת ואכין שוקי עוף
צלויות ברוטב רימונים .זה
נשמע יותר טוב ממה שזה
יוצא .אני רק מקווה שלא יהיו
ממני צפיות גבוהות".
אם יש לכם ילד מעל
גיל  ,16אתם יודעים שאין
סיכוי שהוא היה מסכים לנסוע
אתכם לטיול בחוץ לארץ.
תראו איזה ילד טוב גיל ליבנה:
השבוע הוא לקח את אבא
שלו ויחד עם שני בניו נסעו
למדריד ,כדי לצפות במשחקי
רבע הגמר בליגת האליפות.
תגידו מזל טוב
למנכ"ל המועצה ,דודי זביב,
שאחרי משהו כמו שנה בטיפול
אורתודונטי ,נפטר סוף סוף
משני הגשרים בפה ועכשיו יש
לו חיוך של מונה ליזה.

ועכשיו 29% ,הנחה לכבוד הפסח
יהודה הנשיא  ,91אלעד
(מול נחלת יצחק)

88

אפריל  | 2016גליון 207

שעות פתיחה:
ימים א'-ה' רצוף 10.30-21.00
יום ו' בוקר ,מוצא"ש בתיאום מראש

טלפונים
03-5-500-700
050-95-300-30

5%

לתושבי שוהם
נוספים למביא מודעה זו

פסח כשר ושמח!
ו ד יו

מתנה

על כל קניה מעל

ט

ס

חד

ש!

כ

לים ש ל

פי פ

₪100

שעות פתיחה עד ערב החג :א׳-ד׳  | 09:00-21:00יום ה׳  | 09:00-23:00יום ו׳ 09:00-17:00

עמק איילון  ,30מרכז מסחרי שהם | טל׳03-5446442 :
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בס"ד

ממלכת המושבים
של אינפיניטי נכסים

בימים אלו חוגג משרד התיווך אינפיניטי נכסים בבעלות תמיר
דויד ,שמונה שנות פעילות בעסקי נדל״ן ביישובי חבל מודיעין.
כבר בשנתו הראשונה באזור הפך אינפיניטי נכסים לגורם
הראשון במעלה ,המנקז אליו את מרבית המתעניינים בנדל"ן
באזור ,בהם המתעניינים בנחלות ובתים בהרחבה ,שוכרים
ומשכירים ,הן במגזר הפרטי והן כאלו המעוניינים בעסקה
של נדל״ן מסחרי  -משרדים ,מחסנים ומבני תעשייה בשוהם,
איירפורט סיטי והסביבה.
מי האנשים שבאים לגור כאן?
באופן כללי ,מדובר במשפחות שמחפשות לעצמן מרחבים פתוחים ומקום טוב לגדל את
הילדים במובן של שקט ושלווה ,אוויר נקי ותחושה של ביטחון .כמובן שמשפחות דתיות
נוטות לעבר מושבים הדתיים ,בהם טירת יהודה ,גימזו ,ברקת ונחלים .משפחות חילוניות
מתיישבות ביישובים חילוניים .יש גם רבים מתושבי שוהם המבקשים לעבור למושבים,
כדי לחסוך בעלויות ,סכומים שיכולים לנוע סביב  1-1.5מיליון שקלים.
מה המחירים של נדל"ן מסחרי באזור?
באירפורט סיטי ניתן לשכור משרדים תמורת כ 70-שקלים למ"ר ,בתוספת דמי ניהול
ודמי פארק .לעומת זאת ,בפארק חמ"ן ובאזור התעשיה שוהם ,המחירים נעים סביב
 50-55שקלים למ"ר .מרלו"גים באזור מושכרים סביב  45-50שקלים למ"ר.
אילו מושבים נהנים היום מביקושים גבוהים?
ככלל יש ביקוש גבוה לכל המושבים באזור .לכל אחד מהם יש את היתרונות שלו.
חלק מהמתעניינים רוצים מושבים מסויימים כדי לגור ליד המשפחה ,אחרים רוצים לגור

תמיר דויד | 054-5537920 :טלפקס077-5537920 :

קרוב לשוהם או לפתח-תקווה ,כדי ליהנות מקרבה למרכזי המסחר והשירותים ,ואחרים
מחפשים מושב על פי אינטרקציה עם התושבים המקומיים .את המחירים הגבוהים
ביותר אפשר לקבל היום בכפר דניאל ,בן-שמן ,מזור ,רינתיה ובני עטרות ,והמחירים
מתחילים בין  3.8ל 5-מיליון שקלים לבית על חצי דונם בהרחבה .בכפר טרומן המחירים
מתחילים בין  3.3ל 4-מיליון שקלים וצפונה לבית דומה בהרחבה .יש לנו מאגר גדול
מקרב תושבי שוהם המעוניינים לגור בהרחבה של בית עריף ובמושבים הסמוכים.
תמיר דויד ,מהמתווכים המנוסים והמקצועיים באזור ,בקיא יותר מכל איש נדל"ן אחר
באזור במושבים .הוא יודע על כל בית המוצע למכירה או השכרה ,עומד בקשר הדוק
עם מזכירויות היישובים ומלווה את לקוחותיו יד ביד ,עד להשלמת עסקאות הנדל"ן
במושבים ,שלעיתים הן מורכבות יותר מאשר במכירה של דירה או בית בעיר.
תן דוגמאות לעסקאות שבוצעו לאחרונה במושבים אחרים בחבל מודיעין
בבית עריף נמכר בהרחבה בית  180/500מ״ר ב 3.05-מיליון שקלים ,בבית נחמיה נמכר
בהרחבה בית  150מ"ר בכ 2.8-מיליון שקלים ,בחדיד נמכר בהרחבה בית  250/500לפני
מספר חודשים בכ 3-מיליון שקלים .בגבעת כ״ח נמכר לאחרונה בית בהרחבה בכ3.5-
מיליון שקלים .במזור ,לפני חודשים ספורים ,כ 170/500-מ"ר בכ 4-מיליון שקלים".
האם לקראת הקיץ צפויה האטה בפעילות?
"להיפך ,בקיץ יש עליה משמעותית בין מאי לספטמבר .בכל יום פונים אלינו עשרות
לקוחות מחפשי בתים מכל הארץ ומשוהם ,שרוצים לגור במושב ולהיפך  -דיירי המושבים
שרוצים לגור בשוהם.
מעכשיו ועד תחילת שנת הלמודים יש פעילות ערה ואין שום האטה.
עומד לרשותינו מאגר של עשרות משפחות שמחפשות דירה או בית צמוד קרקע ,ובמקביל
מרבית הבתים במושבים נמצאים בטיפול המשרד שלנו".
www.infinitynadlan.com | infinitynadlan@gmail.com

רויטל נצנץ

הפקת חינות
גםהלפקת חינה
מגזר הדתי

אוהל  עיצוב אולם ותפאורה מלאה לטקס החינה  חיפויי קירות 
אפיריונים  שמלות כלה לחינה  בגדי חתן ושמלות חינה לבנות המשפחה
 מתוקים לחינה  עמדת ספינג' ומופלטה  ערבי מקווה
"רויטל נצנץ הפקת חינות" | הרימון  ,17שוהם | רויטל 052-2508310
חפשו אותנו ב -
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שלמהלות ערב
שכרה

ב
עיצוב אישי

בית זה
כרמים שלך
להיות
יכול
בשכונת

יוסי אזולאי ,תכנון אדריכלי ועיצוב פנים

לפרטים :שלומי קורקוס 050-6855656
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שיווק המגרשים בשכונה החדשה
יחל בשנה הבאה

נדחתה דרישת "מקורות" לעכב את העבודות בשלוש שנים בגלל חשש לזיהום מי התהום .לצעירי
שוהם מומלץ לא להחליף כתובת בתעודת זהות ,כדי שיוכלו להתמודד בהגרלת דירות לבני המקום
בשנה הבאה יחל שיווק הקרקע לקבלנים בשכונת הענק בכניסה המתואמת עם תושבי רחוב צורן ,להעביר את חיבור השכונה
הדרומית לשוהם .כך מסתמן מהחלטה של וועדת התנגדויות ,לכביש  444דרך פארק שוהם .הוסכם כי הכביש יוביל ישירות
שדחתה בימים אלה את דרישת חברת המים "מקורות" ,לעכב לשכונה החדשה ולא תתאפשר ממנו גישה לרחוב צורן .שתי
כניסות נוספות לשכונה יוכשרו משדרות עמק איילון.
את תחילת עבודות הפיתוח בשכונה בשלוש שנים.
מקורות נימקה את דרישתה בכך שבמתחם המיועד לבניה
 200דירות לצעירי שוהם
קיימת באר מים פעילה ,ועבודות תשתית בסביבתה יגרמו
לזיהום מי התהום .בהתנגדותה היא טענה כי יידרשו שלוש שנים  200דירות מסך כל הפרויקט ישווקו בלעדית לצעירי שוהם
כדי להשבית את הבאר ,לתכנן באר חדשה ולהעתיק את הישנה במסגרת "מחיר למשתכן" וימכרו בהגרלה שתיערך ביניהם.
למקום חלופי .הוועדה קבעה כי פרק הזמן של שנתיים ,עד המועד הסדר מחיר למשתכן בשוהם יישקף הנחה שתעניק המדינה
המשוער של תחילת עבודות בפועל ,הן די והותר כדי שבמהלכן לקבלנים במחיר הקרקע ,שלפי אומדן תעמוד על 200-300
חברת המים הלאומית תסיים להעתיק את הבאר ממקומה.
אלף שקלים ליחידת דיור ,כנגד התחייבות לגלגל את ההנחה
הוועדה אימצה החלטות שהתקבלו בהבנה  ,בדיונים מוקדמים במלואה לרוכשים .בני המקום שיוכלו ליטול חלק בהגרלה הם
בין מועצת שוהם לחברה הממשלתית 'דירה להשכיר' ורשות זכאי משרד השיכון שיהיו רשומים בתעודת הזהות כתושבי
מקרקעי ישראל .עיקר ההסכמות נוגעות להפחתת מספר יחידות שוהם בשלוש השנים שלפני ההגרלה.
הדיור בשכונה ,מ 1,610-ל 1220-דירות רגילות ועוד כ 150-ראש המועצה ,גיל ליבנה" :תקוותי שתמהיל יחידות הדיור
יח"ד לגיל הזהב .בנוסף ,ייבנו שם  25יח"ד דיור המיועדות בשכונה ,שהיא עתודת הקרקע האחרונה של שוהם ,יאפשר לזוגות
לשמש כמעונות לאוכלוסייה מוגבלת לכל החיים.
צעירים ולמשפחות צעירות להקים ביתן ביישוב .ההסכמות
הקיטון במספר הדירות יבוא לידי ביטוי בהנמכת הבניינים אליהן הגענו עם חברת דירה להשכיר מיטיבות עם שוהם ותואמות
הגבוהים במפלס אחד  -לשש ולחמש קומות .עוד הוסכם יותר לצביון היישוב .אני מברך על כך שוועדת המשנה קיבלה
על צמצום מספר בניינים ,כך שמספרם לא יעלה על  .60לשם את ההתנגדות שלנו .מועצת שוהם שקדה על תכנון שכונה שיש
השוואה ,שכונת חמניות בשוהם מונה  57בניינים.
בה שטחים ירוקים רבים ,מבני ציבור ,חינוך ומסחר .להערכתנו
בתחום התחבורתי ,ועדת המשנה קיבלה את דרישת המועצה אכלוס השכונה יתחיל לקראת סוף העשור" 

עסקאות נדל"ן
● ברח' קדם  33ב' ,דירת  5חדרים קומה
ראשונה ללא מעלית ,ששטחה  130מ"ר,
עם מרפסת ,זקוקה לשיפוץ ,פינוי בקיץ
 ,2016נמכרה ב 1.9-מיליון שקלים.
● בבית עריף בהרחבה ,בית הגובל ברחוב
האודם בשוהם ,על מגרש ששטחו חצי
דונם,ששטחו הבנוי כ 180-מ"ר5 ,
חדרים ,שתי קומות ,ללא מרתף ,במצב
שמור ,נמכר ב 3.05-מיליון שקלים.
● בבית נחמיה בהרחבה ,בית פינתי על
מפלס אחד ששטחו כ 150-מ"ר בנוי ,על
מגרש ששטחו  500מ"ר ,מחייב שיפוץ
קל ,נמכר ב 2.8-מיליון.
● בגבעת כח ברחבה ,בית פינתי דו קומתי
בן ארבע שנים ,על מגרש ששטחו
 500מ"ר 230 ,מ"ר בנוי עם  7חדרים,
בסטנדרט גבוה ,שמור היטב ,צופה
לשדות ,נמכר ב 3.5-מיליון שקלים.

חג שמח

ב
ע
ל
י
מ
ש
מתכוונים לק כנתא?
ח
ת
מ
ש
כ
נתא?
דמיינו לעצמכם שאראלה ממפעל הפיס מתקשרת אליכם ומודיעה

כי זכיתם ב100,000 -

 .₪האם הייתם מסרבים לקחת?

 ₪ 100,000זהו הסכום שאנו משאירים בכיס של לקוחותינו .כל שעליכם לעשות זה להרים את
הטלפון וליצור עמנו קשר או להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם במהרה.
✓ הבדיקה  -חינם

✓ השירות  -אישי

✓ ותק וניסיון של למעלה מ 11-שנים

קשת המוצרים שלנו:
יעוץ וליווי למחזור משכנתא  דו"ח חיסכון משכנתא אישי  יעוץ וליווי ללקיחת
משכנתא חדשה  הלוואה לכל מטרה  ביטוח משכנתא  טיפול בביטחונות
סתר לרבוני קקון
שלוחת שהם בניהולה של ַא ַ
מייל | astar@keshet-pf.co.il :נייד | 052-4639469 :אתרwww.keshet-pf.co.il :
משרד ראשי :שדרות דואני  ,18יבנה (מרכז יבנה סנטר) | טלפון | 072-3902227 :פקס072-2204007 :
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חג חירות שמח
משרד תיווך וייעוץ משכנתאות
בהנהלת חגית מובשוביץ 054-6832944

הנוסחא המשלבת בין חלום למציאות

אבשי גרייף יועץ נדל"ן
050-3882255

משרדנו ייחודי במתן ייעוץ וליווי הלקוח בתהליך הרכישה/מכירה על כל רבדיו כולל כל המוצרים המשלימים הנדרשים

למכירה
בודד  300/535מ"ר במיקום מושלם במרכז היישוב 6 ,חדרים בתוספת  70מ"ר מרתף מוכן כיחידה מניבה .תכנון מעולה .פינוי גמיש

4,700,000
₪

בבלעדיות למכירה
קוטג' תחתון של פנטהאוז ברחוב תבור 5.5 ,חדרים במפלס כניסה שמור ומתוכנן היטב .אופציה לפתיחת מרתף בהיתר .פינוי גמיש

2,850,000
₪

בבלעדיות למכירה
בודד בשכונת אלונים ברחוב מרגלית
 195/517מ"ר ,הפונה לנוף חלקי 5 ,חדרים  +ממ"ד.
במפלס כניסה כ 150-מ"ר .במפלס עליון כ 45-מ"ר +
מרפסות .זכויות בנייה נוספות של כ 40-מ"ר,
גינה גדולה .הבית עם המון פוטנציאל
במיקום שקט ופסטורלי .פינוי גמיש

4,100,000
₪

דירות לדורות מרחיבה את פעילותה במתן

ייעוץ משכנתאות פרטי גם לקהל הרחב
פתרון אובייקטיבי להלוואה אטרקטיבית!

רח' האודם  ,63בנין המועצה ,קומה  ,3שהם .טל' :טל'03-9732121 :
מגוון רחב של נכסים נוספים באתר הביתwww.dirot-ledorot.com :
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גם "יקבי כרמל"
עוברים לשוהם

אזורי התעסוקה בשוהם לא
מספקים תעסוקה לתושבים

בניגוד לאיירפורט סיטי ,הבטחות לפיהן הי-פארק שוהם ופארק חמן יהיו קריות
תעסוקה עתירי מקומות עבודה מתבררות כמופרכות ,ובמקומם הוקמו קריות מחסנים
תרומתם של אזור התעשייה חמן ושל היי-פארק שוהם
לאיתנות הפיננסית של מועצת שוהם ומועצת חבל
מודיעין ,אינה מוטלת בספק .ואולם נראה כי כאן מתחילה
ומסתיימת תרומתם של שני אזורי התעסוקה ממזקח
לכביש  ,ולמעשה בהיבט של מקורות תעסוקה ,פרנסה
ומעורבות ברווחת התושבים  -מדובר באכזבה גורפת.
במהלך ההקמה של מתחמי התעשייה ממזרח לשוהם,
פימפמו מועצת שוהם ומועצת חבל מודיעין הבטחות
למקומות עבודה .לא בכדי אזורי התעשייה האלה כונו
"אזורי תעסוקה" ,ביטוי המגלם הבטחה לאפשרויות
פרנסה רחבות לתושבי האזור .בפועל ,ההיפך הוא הנכון:
שיעור המועסקים באזורי התעשייה הללו מקרב תושבי
שוהם וחבל מודיעין ,זעום .הדבר נובע מכך שמרבית
השטחים באזור התעשייה הללו ,שיועדו מלכתחילה
לחברות הי-טק ותעשיות מתקדמות ,לא מימשו את
יעודם .מההצהרה שמגלם השם "הי-פארק שוהם" ,ניתן
בהחלט לדמיין פארק שוקק חיים עם אלפי עובדי הי-טק.
במציאות שני אזורי התעסוקה מאכלסים בעיקר מחסני
ענק עם מעט עובדים .בנוסף ,מרבית המשרות המוצעות
הן לעובדי צווארון כחול ורחוקות מהפרופיל התעסוקתי
וההשכלתי המאפיין את תושבי שוהם.
היוצא מהכלל היחיד באזור הוא מתחם איירפורט

אחרי ענקית התרופות הבינלאומית "פריגו",
גם יקבי כרמל חתמה על חוזה שכירות למתחם
לוגיסטי ומשרדים הנהלה ,שיעברו לשוהם
בתחילת 2017

סיטי ,שם אמנם שיעור המועסקים בלוגיסטיקה גבוה
משמעותית מזה של אזור תעסוקה רמת החייל לדוגמה,
אך עדיין מגיעים לשם בכל בוקר אלפי עובדי משרדים
והי-טק ,והמתחם אינו סובל מחזות של עיר רפאים ,כמו
שני האחרים.
אשר פאהן ,מחזיק תיק הכספים בשוהם וממקימי אזור
התעשיה חמ"ן" :הטענות אינן מדוייקות .שטראוס
מקימה מרלו"ג עם משרדים למאות עובדים ,חברת
"פריגו" ששכרה לאחרונה מרלו"ג הכולל משרדים ,במרכז
האירועים "ארא" אני מכיר לפחות חמישה עובדים
מקומיים ואולי יותר ,ובמרלו"ג קופת חולים כללית יעבדו
גם לבורנטים .בנוסף ,במערכי ההפצה יהיו עשרות משרות
ניהול ,כמו לדוגמה ב"טבע" .עבודה במחסנים לוגיסטים
זה לא רק למלגזנים אלא גם למנהלים.
למעשה אזור התעסוקה היחיד התורם לתעסוקה באזור
הוא זה שממערב לשוהם .אלי קמר ,מנכ"ל איירפורט סיטי:
"מועסקים כאן כ 15-אלף איש ,כ 75%-עובדי משרדים
ו 25%-בלוגיסטיקה 40-50 .אחוזים מהעובדים במתחם
גרים בשוהם וחבל מודיעין .מעבר לארנונה המשרתת
בעקיפין את הציבור ,איירפורט סיטי תורם תרומה ישירה
לשיעור תעסוקה גבוה באזור ,ולרווחה כלכלית של אלפי
משפחות בסביבה" 

אחרי ענקית התרופות ותוספי המזון",פריגו" ,שחתמה
לאחרונה על הסכם להקמת מרכז ההפצה ארצי חברת
יהב-חמיאס המחזיקה בבעלותה על שטחים ומבנים
בהי פארק שוהם ,גם חברת יקבי כרמל (לשעבר 'כרמל
מזרחי') מתכוונת לעבור להי-פארק שוהם ,ובימים אלה
חתמה על השכם להשכרת  3,000מ"ר מחברת יהב -
חמיאס .כיום מרכזת יקבי כרמל את פעילותה בראשון
לציון ומועד פתיחת המרלו"ג בשוהם מתוכנן לינואר
 .2017יצוין מנכ"ל יקבי כרמל ,ארז פז ,הוא בעצמו תושב
שוהם.
גם פריגו וגם יקבי כרמל יעבירו לאזור עובדי מטה
והנהלה ,כאשר פריגו תעסיק במתחם כמאה עובדים
ואילו יקבי כרמל תעסיק במקום כ 60-עובדים.
אביעד יהב ,מנכ"ל יהב-חמיאס ,אומר כי "העסקאות
האחרונות יחזקו את אזור התעשייה במובן זה שהן
כוללות גם את מטות החברות ומשרדי ההנהלה ולא
רק שטחים לוגיסטיים" :חשוב לציין שאנחנו יחד עם
מועצת שוהם ,חולקים שאיפה וחזון משותפים  -שאזור
התעשייה יהפוך למקום שוקק חיים"

צביקה בר הנכס שלך

ייעוץ ותיווך דירות למגורים ולהשקעה בשיטת הone stop shop-
 הערכת שווי נכס  חיפוש נכסים  שיווק מקיף  ליווי מקצועי  ניהול מו"מ  הכנת הנכס למכירה
 עורכי דין  משכנתאות  ביטוחים  נכסים מסחריים  הובלת התהליך עד סיומו המוצלח

בסחלבים פנטהאוז  6חד' ,ענק
 180מ"ר בנוי ועוד  180מ"ר
מרפסות!!! נוף פנורמי פתוח,
חשמל חכם 2 ,חניות ,בודד בקומה,
מהנכסים היפים בשוהם!!!

4,400,000

ביובלים דירת גן  5חד' ,חצר גדולה
כ  70מ"ר ,משופצת ,שקטה מאוד,
קרובה למרכז.

2,475,000

במרכז שוהם  4חד' מדהימה,
משופצת ומושקעת ,מוארת,
נוף ,מיקום מרכזי אך שקט ,חבל
לפספס.

1,890,000

במצפה  4.5חד' משופצת
ומסודרת ,מרפסת פתוחה לנוף,
מחסן 2 ,חניות נפרדות ,מוארת
וקרובה לבתי ספר ,מרכז וכו'.

2,375,000

בסחלבים דו משפחתי מדהים5.5 ,
חד' גדולים 180/280 ,מ"ר,
יחידת הורים במפלס הכניסה,
מושקע ,נוף מהמם.

4,200,000

054-7575143
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4,200,000
בבלעדיות
בתל אביב

דירה מעולה להשקעה ,בצפון הישן,
 3חד' ענקית 90 ,מ"ר ,כולל מעלית,
מחולקת פנימית (חוקית) ל 3-חדרים נפרדים
גדולים  25-30מ"ר כל אחד ,לשניים מהחדרים
מצורפת מרפסת משותפת,
ולחדר השלישי מקלחת ושירותים עצמאיים,
משותף :מקלחת שירותים ,מטבח,
מרפסת שירות.

בתל אביב ,תוכנית למד
 3חד' 95 ,מ"ר משופצת
ומושקעת ,חדרים גדולים,
מרחב ציבורי של סלון מטבח
ופינת אוכל ,ענק

barz@netvision.net.il

2,900,000

בגבעולים דו משפחתי
ענק 7 ,חד' 260 ,מ"ר בנוי,
גינה  150מ"ר ,יחידת הורים
בקומה נפרדת.

3,630,000

בסחלבים  4חד' ,משופצת
ומסודרת ,חניה ,מחסן ,נוף
פתוח ,מרפסת גדולה.

2,390,000

בסחלבים דירת גן  5חד',
ענקית ומסודרת ,פינתית,
 145מ"ר ,חצר  60מ"ר,
 2חניות.

3,000,000

ביובלים דופלקס גג
 6.5חד' 180 ,מ"ר ,משופץ
ומושקע ,מטבח ענק,
מעלית 2 ,חניות ,נוף פתוח.

2,440,000

להשכ
רה במצפה  4חד' ,קומה גבו
הה,
פי
נת
ית
ונ
וף,
ח
ניה
00
.₪ 5,2
להשכ
רה בבית נחמיה בבניין עצמ
אי 3 ,חדרים 70 ,מ"ר .₪ 4,500
לה
שכרה בבית נחמיה בבניין ע
צמאי 2.5 ,חד  60מ"ר .₪ 4,200

DUET-B2B
יבוא ושיווק דלתות פנים מאיטליה

בונים? משפצים?
ימי מכירות לפני החגים
מחירים מיוחדים ומלאי זמין
נציגות בלעדית
בישראל של חברת:

054-5322822

חג פסח שמח

תצוגה בכפר טרומן בכניסה לתחנת הדלק03-6421010 ,
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חג שמח לכל בית ישראל
דליה סופר
י
ש
ל
שפע נכסים
נו לקוח
ניסיון רב ,מקצועיות ,אמינות ויעילות בתיווך

לבעלי נכסים

ות עבורכם

חד משפחתי ,גינה גדולה כולל
יחידה מניבה .מיקום מעולה

בבלעדיות חד משפחתי גדול,
כ 2 -יחידות דיור מ.מרכזי ,לשיפוץ

מכירת הנכס שלכם היא אחת העסקאות הכי
משמעותית בחייכם ,ולכן חשוב לבצע אותה חכם,
נכון ויעיל לקבלת התוצאה הכי טובה שניתן.
הנכם מוזמנים לקבל ייעוץ מקצועי וליווי להצלחה בתהליך.
חשוב ביותר ...לפני תחילת תהליך המכירה והפרסום.

דירת גן  5חד' ,מרווחת
יפה,גינה גדולה ,מ.מבוקש

חד משפחתי גדול מרווח ,נוח ,גינה
ענקית במיקום מעולה  +יחידת דיור

בבלעדיות דו גדול חדיש מושקע +יחידה מניבה

וילות

דופלקס  /קוטג'

בבלעדיות חד משפחתי  7חד',
ייחודי ,סלון גדול ,מטבח גדול,
חדרים מרווחים וגינה גדולה.
בבלעדיות חד' משפחתי גדול +
אופציה ל 2-יחידות מניבות ,מיקום
מרכזי ,מגרש גדול.
בבלעדיות דו משפחתי כולל יחידה
מניבה.
ברביעיות דו משפחתי חדש
ומושקע כולל מרתף.
ברביעיות דו משפחתי בשלבי בניה,
כדאי ,מיידי.
דו משפחתי במיקום מרכזי לשיפוץ,
מיידי.
דו משפחתי מרווח  6חד' מטופח
ויפה.
חד משפחתי גדול ,פינתי ,מרכזי.
מחולק לכמה יחידות דיור מניבות.
חד משפחתי גדול ומרווח ,על
מגרש גדול במיקום שקט  +מרתף
כיחידה עליונה ,פוטנציאל רב.
במ"ד וילה יפה מושקעת מרווחת +
יחידה מניבה  +גינה גדולה.
בכפר דניאל וילה מושקעת ביותר5 ,
חד' ,מרווחת ,קומה אחת ,מיידי.
חד משפחתי גדול לשיפוץ ,מ.
מרכזי ,יחידה מניבה ,כדאי.
דו משפחתי במ"ד ,380/408 ,כולל 2
יחידות ,מיידי.
דו משפחתי  6חד' מרווח ונוח
במיקום מבוקש ,כדאי.
וילה  6חד'  +יחידה מניבה ,גינה
גדולה ,מיקום מרכזי.

דופלקס גן  6חד' יפה ומטופח ,גינה
גדולה ,חדיש ,במיקום מבוקש.
דופלקס עליון פינתי ,מ .מרכזי כולל
יחידה מניבה.
בבניה ,קוטג  5חד'  +מרתף  +עלית
גג ,מיידי.
קוטג טורי  6חד'  +אופ' לתוספת
של כ 40-מ"ר ,מיידי באזור המרכז
המבוקש.
דופלקס  5חד' ,חדיש מושקע +
מרתף כיחידה יפה.
דופלקס גן תחתון מושקע ביותר
מהמם לכניסה מיידית.

דופלקס /פנטהאוז
בחמניות ,פנטהאוז יפיפה  5.5חד'
מעוצב  +נוף מהמם ,מידי.
בסחלבים ,פנטהאוז מהמם מושקע
על כל הקומה  +יחידה עליונה.
פנטהאוז מהמם ,מושקע ביותר
וחדש .מרפסות גדולות .לנוף.

 6-3חדרים
דירת  5חד' מיני פנטהאוז ,חדישה
מרווחת ומושקעת ביותר.
דירת גן  5חד' ,מרווחת ,במיקום
מעולה ליד המרכז.
דירת  5חד' מרווחת  +א .לעלית גג
+מרפסת לנוף מהמם.

דירת  5חד' ,יפה חדישה  +מרפסת
כ 14-מ"ר ,מיידי.
דירת גן יפה 5.5 ,חד' ,במיקום
מעולה.
במצפה  4חד' מרווחת ,נוחה
במיקום מעולה.
דירת גן  4חד' מושקעת במיקום
מבוקש.

להשכרה
בבלעדיות וילה  7חד' גדולה ,קרוב
למרכז .מיקום מעולה.
פנטהאוז  5חד' חדיש מרווח
ומושקע ,מיידי לזריזים.
חד משפחתי במיקום מרכזי 5.5
חד'  ,כדאי"
דו משפחתי חדיש  6 -חד'  +יחידה
לטווח ארוך.
בבית נחמיה וילה יפיפיה 6 ,חד',
מטופחת המון עצי פרי ותבלינים,
ייחודית ,מיידי.
דירת  4חד' בעמק אילון משופצת
ויפה.
דופלקס גן תחתון  5חד' ,מיקום
מרכזי ,מיידי.
דירת  4חד' מרווחת מושקעת
במיקום מרכזי.

ברשותנו מבחר נכסים נוספים
מכל הסוגים למכירה  /להשכרה

חג שמח לכל בית ישראל

דליה072-2512300 ,054-6322703 :

לבעלי נכסים מומלץ ביותר  -ייעוץ מקצועי ואמין (ללא התחייבות) לתהליך מכירה מוצלח  -רצוי מאוד לפני פרסום הנכס
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אורלי אורן
052-5765757

בהנהלת רובי יותם
050-2301555

סירקו את הקוד ותוכלו
להתעדכן און ליין בעמוד
הפייסבוק שלנו

עפרה וינר
052-3687708

פרוייקט היוקרה  -נוף כרמים שוהם
נותרו דירות  6ו 7-חדרים אחרונות

חג שמח

בבלעדיות
קוטג תחתון ,
 5.5חדרים בשכונת
גבעולים,
שווה לראות.
₪ 2,690,000

בבלעדיות

למכירה  /השכרה
במצפה ייחודי ומושקע
 פנטהאוז חלומי 180 ,מ"רעם מרפסת כ 100-מ"ר.
 5.5חדרים פונה לנוף פתוח
בעיצוב אדריכלי.
שווה לראות !!!

בבלעדיות

בית בודד במרגלית,
קו ראשון לנוף!
מגרש מרהיב בגודל
של  548מ"ר.
 5חדרים  +מרתף

בבלעדיות
פנטהאוז במצפה הזוגי
בחמניות.
 5.5חדרים  +מחסן
מרפסת גדולה ומפנקת.
שווה ביותר !!!

באלונים דו משפחתי
ברחוב הולנדי,
 6חדרים  +יחידה עילית
מסודרת כדירה
₪ 3,880,000

בבלעדיות
בית בודד בשכונת אלונים
מגרש  530מ"ר בנוי  220מ"ר  +מרתף  70מ"ר,
סוויטת הורים גדולה במיוחד ומפנקת.
גינה מרווחת ומטופחת ,מערבית וכייפית.
משופץ ברמה גבוהה .פינוי קיץ 16

במשרדינו ,מגוון גדול נוסף של נכסים לקניה  /השכרה ,נשמח ללוות אתכם לנכס המושלם עבורכם
רח’ החושן  ,2שהם 03-9799930
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הלוח

הגדול

פריטים עד ₪ 1,000

מוצרים משומשים עד  ₪ 1,000יתפרסמו
בלוח  -חינם .נא לשלוח את תוכן המודעה
עד  10מילים בצרוף המחיר המבוקש,
לshoampls@017.net.il -

מכירה

אנו מחפשים דירת  5חדרים
לקנייה ללא תיווך בשכונת
יובלים או ורדים ,עם
מרפסת גדולה.
להתקשר:
שולמית  052-5831340או
ליצחק.052-6731340 :
מחפשים לקניה דירת גן,
דופלקס ,מיני פנטהאוס,
שקטה ,ללא תיווך.
054-7922492

דירות ובתים
למכירה

פנטהאוז דופלקס בפרויקט
גינדי בכרמים 5 ,חדרים,
 180מ”ר ועוד מרפסות,
גג צמוד 2 ,חניות בודדות,
מטבח משודרג ,מיזוג
מרכזי ,פונה לפארק .כניסה
מיידית.054-3332131 .

דירות ובתים
להשכרה
דירת  4חדרים חדשה
מקבלן באביסרור בשכונת
כרמים ,קומבה  ,1חזיתית .
 052-2515755אריה.
להשכרה יחידת דיור ברחוב
תבור 1.5 ,חדרים ,מטבחון
ומזגן ,מיידי.
 2,300שקלים 052-
.052-4560857 ,9426163

עסקים להשכרה
להשכרה חדר מרווח
למטרת קלינקה ,חנות או
משרד במרכז המסחרי
שוהם ,קומת המשרדים,
מול מכבי דנט .מיידי.
לפרטים .050-2588062
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דרושים

לקונדיטוריית רוקוקו
במרכז מסחרי שוהם,
דרושה מוכרת אדיבה
ושירותית.
יוסי 054-6511044
לחנות שושק’ה במרכז
מסחרי שוהם ,דרושה
מוכרת נעימה וחייכנית.
עדיפות לסטודנטית .משרה
חלקית.050-2332075 .
לזיפ שוהם דרושות מוכרות
שכר מעולה  +בונוסים.
.050-5217687
לתבליני התימני
במול שוהם ,דרוש עובד
למספר בקרים בשבוע.
העבודה מתאימה גם
לסטודנט/ית.
נדרשים :תודעת שירות
גבוהה ,אחריות והופעה
סולידית .שכר נאה.
לפרטים .050-2700094
לחברת דנה נסיעות בע”מ
דרושה פקידה לעבודה
 5ימים בשבוע
0:800-16:00
ידע בסיסי בהנהח”ש
ובהפעלת מחשב

בשוהם

חרוצה ,רצינית ואמינה
תנאים טובים.
קורות חיים לפקס:
03-9731211
למרפאת שיניים בשוהם
דרושה סייעת לעבודה
במשמרות .ניסיון בעבודה
מול מחשב -יתרון.
נא לפנות לדליה:
.054-5621796
דרושה מטפלת דוברת
עברית לטיפול בקשיש
בשוהם  3ימים בשבוע
בשעות ,9:00-16:00
טל’  050-5776499רותי,
 054-8887472אורית.
לעו״ד משהם דרוש/ה
נהג/ת בעל/ת  3שנות
ניסיון לפחות כ 180-200
שעות חודשיות גמישות.
שכר שעתי.
לפרטים :מיטל
054-8181684
למוקד פרוייקט מיכא״ל
בשוהם דרושים/ות
מוקדנים/ות ,רצוי עם ניסיון
במכירות ויכולת ביטוי
גבוהה.
 054-2670001אורן

לסוכנות ביטוח בשהם,
דרושה פקידה רצינית
לעבודה מאתגרת ,עם
ניסיון במכירות .קורות
חיים למייל:
shmuel@z-gonen-ins.co.il

והסביבה

תופרות

טוני התופרת -ביצוע כל
סוגי התיקונים .מקצועיות
ושרות .מחירים זולים.
,054 – 4507784
077-6040128

שיעורים פרטיים
מתמטיקה  +פיסיקה +
פסיכומטרי  +אנגלית
בביתך לכל הרמות כולל
בגרות  5יחידות ממורה
אקדמאי מנוסה מאוד,
052-2675359

מורה מנוסה למתמטיקה
וכלכלן ,נותן שיעורים
פרטיים במתמטיקה,
לתלמידי בית ספר יסודי,
חט”ב ותיכון .הכנה
למבחני מעבר להקבצות.
052-4567226
מורה מוסמכת לאנגלית
לכל הרמות בבית התלמיד,
 hotsבספרות ,השיטה
החדשה בהבנת הנקרא-
 Unseenולימוד abc.
,054-4568887
03-9661832
מורה למתמטיקה
וכלכלן ,נותן שיעורים
פרטיים במתמטיקה
ובכל המקצועות
הריאליים ,לתלמידי בית
ספר יסודי ,חט”ב ותיכון.
052-4567226

חיילת בוגרת בהצטיינות
של תיכון מדעים 5 ,יח’
מתמטיקה ואנגלית,
מקצועית וסבלנית,
מעוניינת להעביר שיעורים
לתלמידים מכתות א’ -י’
שעורים פרטיים בכל
המקצועות.
קורל .058-7555543

מורה ,דוברת אנגלית
שפת אם ,מעבירה
בביתה בשהם שיעורים
פרטיים ,בדגש על
פיתוח יכולת שיחה
וקריאה בדרך
חווייתית לכל הגילאים.
052-2929820

שיעורי נגינה
מורה ותיק לקלרינט.
גישה מיוחדת לילדים.
נגן ראשי באופרה.
מלמד בבית.
מחירים נוחים.
מיכאל .052-8214015

שיעורי פסנתר ואורגנית
לכל הגילאים ממורה
מנוסה ,בעל תואר
ראשון .השיעורים
באווירה מהנה ,אפשרי
בבית התלמיד.
 054-4425642אמיר.

לאולם תצוגה מפואר בתחום הקרמיקה

דרוש/ה

נציג/ת מכירות

העבודה במשמרות ,כולל ימי שישי.
המשכורת מובנית משכר בסיס ויעדי מכירה
(פוטנציאל למשכורות גבוהות!)
אולם התצוגה ממוקם באזור תעשייה שוהם.
דרישות :ניסיון במכירות ,הופעה יצוגית ,ידע בסיסי במחשבים
עדיפות לבעלי נסיון קודם

| קורות חיים לyosi@levyb.co.il :

בס"ד

מח

ירי
ם נו

צבעי
מומחה

חים

כל עבודות צבע
שפכטל וגבס

ראובן כהן

החשמלאי
עבודה
נקיה
ומושלמת

שלך בשהם
חשמלאי מוסמך

לא בשבת

שרון שמאי
054-8405414

שיעורי נגינה
מורה לגיטרה ,מלמד
בביתכם עם דגש על חוויית
למידה מהנה ומעשירה.
מחיר נוח 50% .הנחה
לשיעור ראשון.
 052-8086875אלון.

מורה אקדמאית לפסנתר
ואורגן ,ותיקה בשוהם +
המלצות ,מלמדת בביתכם.
052- ,03-5563621
 3556111ורדה.

חוג מוסיקה יצירתית
להורים וילדים בגיל 2-4
יתקיים במרכז אתגר בימי
שלישי אחר הצהריים,
כולל מוסיקה ,תנועה,
יצירה ונגינה .לפרטים :חני
מייטליס ,03-9794960
.052-2929820

יד שניה
שולחן כתיבה מעץ בנוי ע”י
נגר ,בצבע לבן ועץ ,מידות:
אורך , 1.30רוחב  60ס”מ,
גובה  75ס”מ ,בתוספת
שידת  4מגירות על גלגלים .
במצב טוב מאד .ניתן לפרוק
ולקחת.₪ 500 .
054-8180281

19
ת

שנו
נסיון

מגן ירוק

רשיון 1771

איתור ותיקון כל תקלה  24 -שעות ביממה

שנה
טובה!

שירותי הדברה
הדברה ופתרונות אקולוגיים Pest Management

שרות מהיר ,אמין ואיכותי
איציק טודורוס

ביצוע כל עבודות האיטום

ייעוץ ופיקוח לעבודות חשמל לבונים בשהם והסביבה
הנפקת אישורים לרישוי עסקים

050-5406391

שירות
אדיב
מכרז פומבי מס' 29/16
להשכרת סטודיו באולם ספורט יהלום להפעלת חוגים,
ספורט והעשרה

ניסיון
 15שנה

אי

 nסיור מציעים בתאריך  ,2/5/16בשעה  14:00מבניין המועצה.
 nהצעות ניתן להגיש עד  12/5/16בשעה .16:00
 nעלות המכרז.₪ 800 :

יל 8
4
1
4
3
4
50-3

ֹיצירת שיפועים ע"י יציקת בת-קל
יריעות ביטומניות  התזת חומרים אקריליים
איטום מרתפים  איטום מרפסות ללא פירוק
הזרקת חומרים פולריטנים  זפת
ב"ה

תאורת בית וגן ,הגדלות חיבור

התקנת מערכות אזעקה ואינטרקום

רח' נורית  ,62שהם

050-9582904
א.י .איטום ובידוד

תיכנון וביצוע
כל עבודות החשמל

0

עד  10שנות
אחריות

התימני
החשמלאי
חשמלאי מוסמך
מבצע את כל עבודות החשמל
לבית ולגינה
מחירים נוחים

למכירה ,מיטת נוער בצבע
ורוד עלות  400ש”ח
טלפון 052-8780085
אלירן הלל ,מושב ברקת

050-9339949

מכרז פומבי מס' 28/16
להשכרת אולם ספורט וחדר ספח בבי"ס צוקים
להפעלת חוגים ,ספורט והעשרה.
 nסיור מציעים בתאריך  ,2/5/16בשעה  13:00מבניין המועצה.
 nהצעות ניתן להגיש עד  12/5/16בשעה .16:00
 nעלות המכרז.₪ 800 :

מכרז פומבי מס' 27/16
להשכרת משרדים בשוהם
 nסיור מציעים בתאריך  ,2/5/16בשעה  12:00מבניין המועצה.
 nהצעות ניתן להגיש עד  12/5/16בשעה .16:00
 nעלות המכרז.₪ 650 :

לבירורים ניתן לפנות למר יוסי פרץ:
טל'yossip@shoham.muni.il 03-9723032 :
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בס”ד

טוביה פנחס
חשמלאי מוסמך

הבית שלך בידיים טובות
תיקוני תריסים מכל הסוגים

שיווק ,תיקון והתקנת
דודי שמש מכל הסוגים
 התקנת חימום מהיר
 שטיפת קולטים
 התקנת ברז
למניעת כוויות

עבודות אינסטלציה ושרות תיקונים

במחירי מבצע

הנגר
אלעד
עבודות נגרות בהזמנה

קן
❱ רשתות נגד יונים ונגד יתושים
א
ת
ר י ה מ ❱ חלונות ❱ דלתות ❱ פירוק והרכבת
ארונות ❱ החלפת ברזים ❱ פתיחת סתימות ❱ החלפת
שקעים ותקעים ❱ תליית אביזרים שונים ותיקוני נגרות
קלים ❱ תיקוני גדרות ❱ התקנת ברזים ❱ תיקון שערים

054-4673298

אריה דולברג מתקן

www.hendiman-arie.info

054-3160550
לשפע נכסים

דרושים
סוכני נדל”ן
תנאים מעולים ושפע אפשרויות
לבעלי מוטיבציה ורצון לעבוד

דליה  -שפע נכסים
054-6322703
תרשיש - 1ק“ ,2בתוך “שקוף“

טוני
התופרת

ביצוע כל סוגי
התיקונים.

א.ג מיזוג אוויר  -אבי גולדברג
רחוב לכיש  ,151שוהם

אוויר נקי לנשימה

תכנון ויעוץ ע"י צוות הנדסה
כולל אישורי כיבוי אש למבנים
התקנת מערכות מיזוג אויר ,שיפוץ ואחזקה שוטפת
תיקון והתקנה ע"י מומחה בעל הסמכה למזגני:

פרי הדר

 24שעות ביממה

נייד ,054-5288321 :תושב שוהם

פרי הדר

הקמה ואחזקת גינות | חידוש רצפת דק
מערכת השקיה ממוחשבת | שיקום גינות
גיזום וכריתת עצים | דשא סינטטי | חיסכון במים

שהם

חפשו אותי

054-2487214

פורץ ,מתקין ומתקן
מנעולים ודלתות
מכל הסוגים
מיגון דלתות וחלונות
התקנת קודנים

100

מיכאל
שירותי מיזוג אויר

תכנון ,פיתוח ואחזקת גינות

אלון מנעולים
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050-5621322

בקרו אותנו באתרhttp://www.agac.co.il :

מקצועיות ושרות.
מחירים זולים.

,054 – 4507784
077-6040128

מטבחים אמבטיות
חדרי ילדים ● ארונות קיר
עבודות נגרות מיוחדות בהזמנה

שרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור

●

● שירות ● מכירה ● והתקנה

חג פסח שמח וכשר לכל לקוחותי
הקץ לריחות ולנזילות
שטיפת מזגנים עם מכשיר מקצועי
מומחה לתיקון
כל סוגי המזגנים

050-3250053

עורכי דין

os

אורי סקוזה
עורך דין

 מקרקעין ונדל"ן
דירות ומסחרי ,ליווי
משלב המו"מ ותכנון מס
 מיסוי מוניציפלי וארנונה
 תאונות דרכים ,תאונות
עבודה וצד שלישי,
ביטוח לאומי ,נזקי רכוש
בדירות ועסקים
 דיני משפחה ,צוואות
וירושות
 רישום חברות
 דיני עבודה
רח' האודם  ,63בניין המועצה
המקומית ,קומה 3

נייד054-7911690 :

סניף שוהם076-5410072 :
skuzalaw@gmail.com

רחל נמימי סבן ,משרד עורכי דין
עו"ד ומגשרת (רישיון משנת )1996

אזרחי  -מסחרי ● הסכמי מכר ושכירות
צוואות וירושות ● שירותים נוטריונים
תאונות דרכים ● דיני עבודה

נדל"ן  -חוזי מכר ,שכירות ,עסקאות מקרקעין
משפחה  -מזונות ,משמורת ,פירוק שיתוף ,הסכמי גירושין ויחסי ממון
ירושה וצוואות
דיני עבודה
נושאים אזרחיים נוספים

שוהם ,טל' נייד ,050-6532929 :טלפון 03-5440345
namimisr@gmail.com

אבי  -ההנדימן האישי שלך
הכן ביתך לחג הפסח
התקנת רשתות וצלונים ❘ תיקונים קטנים לבית
תיקונים למשרד ❘ התקנת כלים סניטריים ❘ חידוש חדרי
אמבט ומקלחות ❘ שיפוצים כלליים ❘ תריסים ❘ חשמל
צביעה מקצועית לבית
קידוחי בטון עד  12צול
עבודה עברית  -המלצות

חג פסח
שמח וכשר

תיקונים פיקס
שיפוצים קטנים שעושים הבדל גדול לבית ולמשרד

שהם  052-6848654אבי

.co.ilתיקונים פיקסavisaida111@gmail.com www.

מומחית בתחום הנזיקין
רשלנות רפואית-תאונות דרכים
 17שנות ותק בתחום

שוהם  טל'  054-2593561 :פקס'072-3377172 :

doritpilo@gmail.com  www.doritpilo.wix.com/dplaw

בעל עסק
החלה
ההרשמה
למדריך
הטלפונים

הבטח מקומך

03-9793061

באתר נפתח פורום לשאלות בתחום
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בס”ד

1

המומחיות שלנו
הרווח שלך!

מס'

במו
סשבים
וה ביבה

חג פסח כשר ושמח לקהל לקוחותינו

חולם על אחוזה גדולה ,עם בריכת
שחייה וחוות סוסים?
עכשיו זה אפשרי!
במושב משמר השבעה במיקום שקט,
משק עזר של  2.2דונם,
במחיר שלא יחזור!

בבל

ע
דיות

התמונות להמחשה בלבד

בבל

למכירה במושב משמר השבעה היוקרתי
וילה ברמת גימור גבוהה מאוד
תקרה גבוהה ממוזגת ומרוצפת פרקט,
כ 290/470-מ"ר 8 ,חד' ,שלושה מפלסים
כולל מרתף כ 80-מ"ר ,בריכת שחייה  9×3מ'
חובה לראות!

ע
דיות

בב

לע
דיות

למכירה בבן שמן בהרחבה
וילה  250/500מ"ר  10חד'
מרווחת ,ומוארת ,יחידת דיור גדולה כ 60-מ"ר
גינה גדולה צופה לשדות ,חנייה פרטית

בבל

ע
דיות

למכירה במושב כפר טרומן בהרחבה
בית פרטי כ 170/500-מ"ר 5 ,חד'
בנוי מחצאי מפלסים ,גינה גדולה וחנייה פרטית
פוטנציאל עצום ומחיר אטרקטיבי!

בב

לע
דיות

למכירה במושב משמר השבעה
וילה פינתית יפיפיה  330/450מ"ר 6 ,חד'
מרווחת ממוזגת ,מרוצפת פרקט,
חימום תת ריצפתי ,מערכת שמע ,שואב מרכזי
בריכת שחייה ,מקלחת/בר חיצוני
במיקום הכי טוב במושב
ב

בלע

דיות

למכירה בגבעת כח בהרחבה
וילה פינתית יפיפיה כ 250/500-מ"ר  7חד'
שני מפלסים כולל יחידת דיור

ב

בבל

בלע

ע
דיות

דיות

למכירה במושב מגשימים המבוקש
בית פרטי כ 175/630-מ"ר ,פינתי מפלס וחצי
כ 6-חד' כולל יחידת דיור ,גינה גדולה מאוד
במיקום שקט מאוד

למכירה בכפר טרומן
משק  25דונם  +בית  70מ”ר ,במיקום טוב במושב,
פוטנציאל עצום ,כל הקודם זוכה

בבל

ע
דיות

למכירה במושב מגשימים היוקרתי
בית פרטי מפלס אחד  180/580מ"ר 5 ,חד'
יחידת הורים ענקית כ 30-מר
וחדר עבודה עם כניסה נפרדת

בבל

ע
דיות

למכירה במושב משמר השבעה
נחלה  +בית כ 100מ"ר
במיקום הכי טוב במושב,
קרוב לגני ילדים והפארק

ללקוחותינו דרושים נכסים להשכרה  /מכירה ● למשרדנו נכסים בכל מושבי חבל מודיעין ,כולל במושבים דתיים .מחסנים  /משרדים בגדלים שונים

תמיר דויד ,054-5537920 :טלפקס077-5537920 :

102

אפריל  | 2016גליון 207

●

www.infinitynadlan.com ● infinitynadlan@gmail.com

חג שמח וכשר

בבלעדיות

פנטהאוס בכרמים 5 ,חד' ,מרפסת
 60מ"ר ,צופה לנוף גינה  /מערבי .מיידי

יריב רענן  -תיווך והשקעות
כי מגיע לך שינוי מרענן

בבלעדיות

למכירה

בבלעדיות

במצפה  4.5חד'  +מחסן  2 +חניות .צופה לנוף מערבי מדהים.

בבלעדיות

בשכונה ג' דו משפחתי 5 ,חד'  +ממ"ד .אטרקטיבי.

למכירה

בקרבת המרכז  4חד' ,מרפסת
מעלית ,מחסן וחנייה .פינוי קיץ 2017

 054-3188810אירית
התקשרו03-9455000 :
 050-5505408יריב
ב נ י י ן ה מ ו ע צ ה  ,ר ח ’ ה א ו ד ם  ,6 3ק ו מ ה  ,3ש ה ם

בבלעדיות

להשכרה

בשכונת ורדים דירת גן  5חד',
גינה  80מ"ר

למכירה

בבלעדיות

למכירה

למכירה

קוטג' חדש בגימור יוקרתי 5 ,חד',
גינה  110מ"ר  +יחידה מניבה .כניסה מיידית

למכירה

פנטהאוז יוקרתי  6חד' במפלס אחד 140 ,מ"ר +
 140מ"ר מרפסת .עליית גג  40מ"ר  23 +מ"ר מרפסת .יחיד בקומה ,נוף מערבי

ב
ל בל
ע
מ די
כירה ות

ב
ל בל
ע
ה די
שכרה ות

ב
ל בל
ע
ה די
שכרה ות

דירת גן  4.5חד’ משודרגת ומוארת,
חללים גדולים ,מטבח חדש .גינה  90מ”ר דק  +ובריכה!!!
 2חניות בודדות ( 1תת קרקעית).

ב
ל בל
ע
ה די
שכרה ות

דירה  5חדרים חדשה מקבלן 124 .מ”ר מרווחת ונעימה.
מרפסת  12מ”ר המשקיפה לפארק 2 .חניות בודדות.
אפשרות לטווח ארוך.

חד משפחתי מפואר ,בנוי בסטנדרטים קפדנים וגימורים ברמה
גבוהה 523/ 277 .מ”ר מתוכנן היטב ,חללים גדולים ומוארים.
 5חדרי שנה ( 2סוויטות) .מרתף חצי עילי.
מרפסות בחדרים  +מרפסת גג.
גינה אחורית  200מ”ר .פשוט לחיות אחרת .שווה כל מ”ר!

חגשמפחסח

דו-משפחתי יפה ,שמור וחמים 380 /200 .מ”ר 5 .חדרים מרווחים
ומוארים .במיקום מנצח ,קרוב למרכז-מרגיש בכפר!
מטבח גדול ונוח .חצר אחורית גדולה ומפנקת .מומלץ ביותר.

מרלן גרינבלט יועצת נדל”ן

050-9732613

משרד074-7034470 :

אפריל  | 2016גליון 207

103

צילום וסלולאר
קליק סנטר מאחלת לכם חג שמח ומפנקת אתכם עם

אפיקופונים שווים במיוחד!

מטען סמסונג מקורי  2Aהמרת קלטת
מתאים לכל סוגי הסמסונג ולכל
וידאו לDVD-
המכשירים בעלי כניסת מיקרו

מדבקת זכוכית
לסמארטפון
איכותית
לא כולל גלקסי s6 edge

n

 nמוגבל עד  20יחידות

 nשנה אחריות

60

₪ 99 ₪
בהצגת קופון בלבד

20

₪

25
₪ 49

בהצגת קופון בלבד

רק

₪ 39

29 90

99

ס״מ

₪

סוללת גיבוי ניידת
5600 3000 2500
am
am
am

₪

אוזניות לסמארטפון

₪

בהצגת קופון בלבד

₪ 130

משטח לעכבר עם
הדפסה אישית
רק

4

₪ 50 ₪

הדפסה על קנבס 30x40

₪

20

90

לקלטת

ספל עם הדפסה אישית
רק

n

בלבד

85 ₪ 40 ₪ 25
אוזניות

15

₪

מעמד מגנטי לרכב

₪

בלבד

המבצעים בתוקף עד  10/5/16או עד גמר המלאי | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח .החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת

 | 03-9793366עמק אילון  ,30שהם

25

₪

בלבד

חפשו אותנו ב-

(צמוד לסטימצקי)

