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הנחה לקוראי העיתון ולמציג מודעה זו בלבד אין כפל מבצעים
לרכב מסחרי קטן או 7 מקומות - תוספת 100 ₪
מתחם תחנת הדלק “דור אלון”, נתב”ג

054-7399588
בפייסבוקתנו לנו 

כולל: ניקוי יסודי של המושבים והריפוד, ניקוי 
שטיח קבוע וניקוי הפלסטיקה בפנים הרכב

ניקוי וחידוש כל ריפודי הרכב

בלבד 249₪

₪400

מבצע לחידוש פנים הרכב

רוצים לשנות את צבע הרהיטים?

מצבעת האומן המחקר 15, א.ת. צפוני, לוד
08-9253710 ,050-7465326

www.matzbea.co.il

לפנילפני

אחריאחרי

צביעת דלת הכניסה בביתכם | צביעה וחידוש רהיטים
שינוי צבע רהיטים | חידוש מטבחים | כל עבודות הפוליטורה
וותק 13 שנה | יחס אישי, מקצועיות אמינות ושירות

online

Lסניף שהם
03-974-974-5/7

פיצה פצץ שהם ממשיכה במבצעים מטורפים! הפיצה מס’ 1 באיכות ובמחיר

במקום בלבד

₪24.90 רק
מגש פיצה

היכונו להפתעות נוספות!!!

הסניף רשאי להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.חכשר בהשגחת הרבנותללא תחליפי גבינה!! מוצרלה ועמק בלבד

בטרם קיבלתם הצעתנואל תחדשו את הביטוח

 סניף שהם 03-9730630
משרד ראשי – 03-5611561

רח’ לינקולן 19, תל-אביב 67134
www.cohav-shavit.co.il

כל פתרונות הביטוח 
תחת קורת גג אחת!
כל פתרונות הביטוח 
תחת קורת גג אחת!

כרובית

 עיתון                         בניצוחן של
 פרידה רז ומוניקה בלחסן,

מזמינים את תושבי שהם לקחת חלק בפרויקט:

הדואג לחלוקת
מזון לקשישים ונזקקים בחגים

פרטים בגיליון הבא

כרובית
 פרויקט

 יוצא לדרך
פרטים בעמוד 14 

ירון הדברות
 שירות מוסמך

להדברת מזיקים
  קרציות  נמלים  ג'וקים

פרעושים  עש בגדים  ריסוס 
טרום אירוע נגד מעופפים

 35
שנות 

נסיון

03-9731845
03-9734222

שוהם:
רישיון משרד הבריאות והגנת הסביבה 365

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

 שיקום גינות  ●  כריתת עצים
דשא סינטטי ●  מערכות השקיה ממוחשבות

תכנון פיתוח ואחזקת גינות

חינוך: איך ירדנו למקום השביעי 
בזכאות לבגרות?

בידור: צעירים משועממים ירו 
בתושבים באקדח אוויר  

נדל"ן: כך הופכת שוהם להיראות 
כמו שכונת 'אם המושבות' 

דואר: האם הגיעו ימות המשיח? 

ליון זה מצורף
 לגי

המדריך השנתי לחוגים
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054-4742339, רח' הדקל 18 שוהם 

דורון יעקב
שיפוצים בראש שקט וברמה גבוהה

שיפוצים כלליים לבתים

עבודות גבס
עבודות צביעה פנים וחוץ

עבודות אינסטלציה

עבודות ריצוף וקרמיקה
אמבטיות וחדרי שירותים

עבודות חשמל
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ה

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

30
שנות מוניטין

מוסך מכונאות 

חשמלאות ומיזוג אויר לרכב
בהנהלת אודי

מכונאות רכב
לכל סוגי הרכבים

מבצע שטיפת רכב חינם
בתיקון עד ₪500 שטיפה חיצונית חינם | בתיקון מעל ₪500 שטיפה חיצונית ופנימית חינם

בס”ד

המבצעים לחודש ימים למביא מודעה זו 

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

בדיקות מיגון לרכב
     לחברות הביטוח

טיפול בבעיות מורשה ומאשר
מיחשוב ברכב

ואפשרות בדיקה ע”י 
סורק תקלות חדיש

מבצע רדיו דיסקים
החל מ-350 ₪
בדיקת מיגון 

לכל חברות הביטוח 

דחף - תחנה אזורית ראשית של שנפ

מבצע! טיפול 10,000
₪ 450 

בדיקת ברקסים חינם   לרכבי בנזין

מצברי שנפ בדיקת 
מזגן
חינם

מבצע

25% הנחה
בדיקה והתקנה חינם

נכשלת בטסט?
 הכנה והעברת
טסט במשרד

הרישוי
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חוזרים ללימודים רק עם
"כיופית מותגים" 

מגפי 

מבחר ענק של נעלי ילדים מידות: 22-35

30% הנחה על כל ביגוד הכושר/אירובי של
*המבצעים בתוקף עד ה-31.8 או עד גמר המלאי

חדש!
תיק לרוכבי 

אופניים

קט רגל החל מ-199 ש"ח

מבחר נעלי ספורט נערות/נשים

מבחר נעלי ספורט נערים/גברים

נוסה 10 - רק ב-499 ש"ח

נוסה 10 - רק ב-499 ש"ח

מבחר תיקים של
כל המותגים המובילים

חדש! כובעי  

מגוון סנדלי שורש

03-9730285   |  מרכז מסחרי שהם  |  "כיופית מותגים" 

דגם חדש 199ש"חבמבחר צבעים

על כל קניה

מעל 400 ש"ח 

כפכפי אצבע 

)דגם נשים חלק(

במתנה!

החל מ-199 ש"ח
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Eitan & Matan
Hair Design
איתן ליליוס ומתן שרביט

ר ע י ש י  ב צ ע מ

מספרת איתן ומתן היא מהטובות והנחשבות ביותר בארץ בתחום 
של תוספות שיער.

צוות המספרה ידוע בכישוריו היחודיים בהתאמת פתרונות שיער 
באופן מושלם לכל אחת, ובשימוש בטכנולוגיות המתקדמות 

בעולם.
מאחוריה 15 שנות נסיון ויישום של פיתוחים חדשניים בתחום והיא 

נחשבת למרכז מומחים בעלי מוניטין בלתי מעורערים בתחום 
הקשירה והדבקת שיער.

פיתוחים בלעדיים:
פיתוחים ייחודיים למספרה מאפשרים להוסיף שיער באופן 

אינטגרטיבי לשיער הקיים ולמבנה האנטומי של הראש, כך שלא 
ניתן יהיה להבחין כי אי פעם נעשה כאן שינוי.

בין הפיתוחים המובילים ניתן למצוא:
Olimpic   – קשירת שיער בשיטת אולימפיק – חיבור תוספות 

שיער בחוטים בצורה מעגלית משתלבת.
Clip  – תוספת שיער בשיטת קליפס במיקום קבוע.

Loop  – תוספת שיער בשיטת לופ, שילוב של הדבקה באזורים 
ללא שיער.

Strip on  – תוספת לשיער דליל ברוב אזורי הראש ובשיער לבן 
המחייב צביעה בתדירות גבוהה.

מעצבי השיער איתן ליליוס ומתן שרביט הציבו להם 
למטרה להשתמש במוצרים הטובים בעולם ללא פשרות 
וכל מוצר היוצא מהמספרה עובר תהליך בקרה קפדני – 
זה סוד הצלחתם המהווה מודל לחיקוי בשוק התוספות.

מרכז מסחרי שוהם 03-9712667
שעות פתיחה: א'-ה'  8:30-20:00, יום ו' 8:30-16:00

חדש! גם פאות
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03-5364440 רח' אברהם גירון 7, יהוד   |   שעות פתיחה: א'-ה': 09:30-19:00 יום ו': 09:30-13:00

רהיטים בשיווק ישיר
500 מ"ר תצוגה מרהיבה

מערכות ישיבה לסלון  |  מזנונים  |  פינות אוכל  |  שולחנות אירוח  |  כורסאות מעוצבות
במחירים ללא פערי תיווך 

איכות של נגר פרטי במחירי חנות מפעל

49
מוניטיןשנות
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ארון סנדוויץ תלוי, ציפוי פורמייקה, מראה 

מעוצבת, טריקה שקטה, 22 צבעים

80 ס"מ  1,580 ₪ 

 102 ס"מ 1,640 ₪

120 ס"מ 2,200 ₪

 ארון סנדוויץ, ציפוי פורמייקה,

מראה מעוצבת, 20 צבעים

80 ס"מ  1,370 ₪

102 ס"מ 1,534 ₪

 כנף 120 ס"מ,

 כפולה 6 מ"מ

כולל מוט מגבות

 ₪ 620

מקלחון חזית, 2 דלתות נפתחות 

 פנימה והחוצה,

ממידה 70 ס"מ עד 100 ס"מ

₪ 720   

*מעל 100 ס"מ תוספת תשלום

 מקלחון צירים, 2 דלתות,

6 מ"מ' 80x80 ס"מ

₪ 690

סטודיו אריאל מושב כפר טרומן, האלון 16    050-4941657/6
www.studio-ariel.co.il          8:30-13:30 'פתוח: א'-ה' 9:30-19:00, יום ו

       המחיר כולל מע"מ | לא כולל הובלה והתקנה  |  התמונות להמחשה בלבד  |  עד גמר המלאי  |  ט.ל.ח

 מקלחון צירים

 הרמוניקה מתקפל

80x80 ,6 מ"מ

₪ 1,220 

ארון סנדוויץ, תלוי ציפוי פורמייקה, 

מראה מעוצבת, 22 צבעים

80 ס"מ  1,370 ₪

102 ס"מ 1,640 ₪

120 ס"מ 2,180 ₪

 ארון סנדוויץ, ציפוי פורמייקה,

מראה מעוצבת, 20 צבעים

80 ס"מ  1,227 ₪

102 ס"מ 1,392 ₪

120 ס"מ 2,065 ₪

מקלחונים | ארונות אמבטיה | אגניות | אסלות | מונובלוק | ניאגרות סמויות | 
כיורי מטבח | ברזים | מוטות פינוק איכותיים | אביזרי אמבטיה ועוד

יבות
התחי

 

ש דן
 בגו

יותר
ול ב

ר הז
למחי

ע"מ
ם מ

לי
כול

ם 
רי

חי
המ

 מקלחון צירים, 2 דלתות קבועות,

2 דלתות נפתחות, 6 מ"מ,

80x80 ס"מ

₪ 990
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www.shoham.muni.il 106 המוקד העירוני
www.hamesh.co.il 03-9723001 מוקד חמש

אגף הנדסה במועצה המקומית שוהם מבקש להביא לידיעת הציבור 
שבהתאם להחלטת ועדת תחבורה, תנועה ורשות תמרור אסורה 

חניית משאיות מעל 10 טון ברחבי הישוב שוהם
בימים א'-ה' מהשעה 18:00 ועד 07:00 למחרת
וביום ו' משעה 14:00 ועד יום א' בשעה 07:00.

חניית משאיות תותר באזור התעשייה של שוהם בחניון הצפוני 
שיועד לחניות משאיות.

הנחיה זאת תכנס לתוקף ב-1.9.15.
להזכירכם, קווים מס' 13 ו-29 של חברת קווים מגיעים

אל אזור התעשייה ויוצאים ממנו.

איסור חניית
משאיות בשוהם

הודעת אגף הנדסה

תושבים שנתגלתה אצלם נזילת מים בנכס, ובגין נזילה זו 
חויבו בתשלומי יתר בחשבון המים - יהיו זכאים לתיקון חשבון 
)עד שתי תקופות לכל נזילה(, לאחר שיגישו בקשה למחלקת 

הגבייה, לא יאוחר מ-25 ימים מיום קבלת חשבון המים.
בבקשה עליהם להצהיר כי הייתה נזילה ברשת הפרטית  או 

המשותפת והצריכה החורגת נבעה מהנזילה. יש לציין בטופס 
כי הנזילה תוקנה ולצרף קבלה המעידה על התיקון . במידה 
והתיקון התבצע ללא ביטוח או אנשי מקצוע ניתן להוכיח את 

הטיפול/התיקון באמצעות קבלות על חלקים שהוחלפו / 
תמונות הנזק וכו’. 

טופס “ערעור על חשבון מים”  ניתן להוריד מאתר המועצה
WWW.SHOHAM.MUNI.IL  או לקבל במחלקת הגביה. 

לתשומת לבכם -  בכל היעדרות מהנכס )מעל מספר ימים( 
מומלץ לסגור את המגוף )השיבר( הדירתי ולנתק אספקת 

החשמל לדוד המים החמים.
כי חבל לנו על כל טיפה !!

בקשה להקלה בתשלום 
חשבון מים וביוב - בגין נזילה 

שתוקנה בצנרת המים

במה מקומית פסטיבל 
"מוזות בשהם ליוצרים בזמר 
הישראלי". הזמנה לאודישנים

תושבי שוהם, זמרות וזמרים ומוסיקאים 
חובבים ומקצועיים, מכיתה ז' ועד גיל הזהב, 

מוזמנים לקחת חלק ולהופיע ב"במה מקומית" 
במסגרת הפסטיבל שוהם בסוכות.

המעוניינים יעברו מיונים, בחירת רפרטואר 
והשתתפות בחזרות מקצועיות.  

 המיונים יערכו, בתאום מראש, ביום ראשון 23.8.15
ויהיו פתוחים לזמרים ולהרכבים מוסיקליים, שיופיעו בנגינה 

חיה )ללא פלייבק(, עם חומרים מקוריים בעברית או יבצעו 
שירים של יוצרים ישראלים.

 קווי שאטל חדשים
מחניון מצפה מודיעין לתל-אביב

 
במסגרת היערכות משרד התחבורה לעבודות הרכבת 

הקלה בגוש דן, יתחילו לפעולה במהלך אוגוסט שני קווי 
שאטל מחניון מצפה מודיעין לכיוון תל-אביב:

קו 130 של חברת קווים לאזור אלנבי/רוטשילד
קו 131 של חברת קווים לאזור רח‘ יגאל אלון

החנייה בחניון מצפה מודיעין היא בלא תשלום, הנסיעה בתשלום.

 ניתן להגיע בסמוך לחניון זה גם באמצעות
קו 504 משוהם למודיעין.

http://www.nta.co.il פרטים נוספים באתר
לתאום מועד למיונים יש ליצור קשר עם הדר שירן, מנהלת תחום תרבות 

hadar@shoham.muni.il   03-9724704
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פרויקט כרובית - רגע לפני שמתחילים

הכל התחיל אי שם ב-2007, כשרוית היללי, אז סטודנטית 
בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית ישבה וקראה 
אנשים  כסף  כמה  בדקה  "הכתבה  מטופש.  מגזין  איזה 
היו מטורפים,  זרי פרחים לחתונה. הסכומים  על  מוציאים 
היללי  סיפרה  פרחים",  על  שקל  אלפים  עשרת  כמו  משהו 
בראיון שנתנה בזמנו למגזין מאקו. "באותו הרגע חשבתי: 
לא חבל על האנרגיה הטובה הזאת? למה לא להוציא את כל 
האנרגיה, כל הכסף וכל השמחה על משהו אחר? החלטתי 
זה  עם  אעשה  אני  מאושרת  ממש  שאהיה  הבאה  שבפעם 

משהו טוב".
זוג  היו  והשניים  בחור,  הכירה  היללי  קצרה  תקופה  אחרי 
כיף,  נורא  לי  והיה  חמוד  כזה  היה  "הוא  שנתיים.  במשך 
הראיון.  באותו  סיפרה  ההבטחה",  את  לממש  רציתי  אז 
חג  על  בדיוק  נפל  זה  ערב.  ארוחת  לבשל  "החלטתי 
השבועות, אז במקום מוצרי המזון האלה שנותנים לנזקקים 
וזה  והסוכר, שאתה עומד ומחכה בתור בשבילם  – הקמח 
קצת מעליב – החלטתי לבשל בעצמי. הכנתי לזניה, רביולי 
ופשטידות עם המון גבינות ושמנת, די לבד. השותפים שלי 

קצת עזרו ובסוף יצא יותר אוכל ממה שתכננתי".

מפעל האכלה עצום
כל  את  להפיץ  היללי  החלה  ומכרים  טובים  חברים  בסיוע 
הטוב הזה, ומהר מאד העניין תפס תאוצה חיובית שאינה 
וגדלו  הושלשו  הוכפלו,  הארוחות  כמויות  לעצירה.  ניתנת 

נוער  ותנועות  מועצות  ארגונים,  אזרחים,  מונים,  בעשרות 
ורחב  וכיום מדובר במפעל האכלה עצום  ליוזמה,  הצטרפו 

מימדים. 
מטרת הפרויקט, כאמור, לאפשר למי שאין ביכולתו לבשל, 
ארוחה  ישראל  בחגי  לאכול  קשה,  מחלה  או  נכות  מפאת 
טעימה ומכובדת, ולא מזון מקופסאות שימורים. המקבלים 
הם בעיקר ניצולי שואה, קשישים וחולים, וגם משפחות שאין 
חג. מדובר  ליהנות מארוחת  ביכולתן לבשל או באפשרותן 
באנשים, שגם לו היה להם הכסף לקניית המצרכים, לא היו 

מסוגלים לבשל בעצמם, מפאת גילם או מחלתם. 
גם בשוהם נרתמו תושבים רבים לפרויקט. מי שלקחו על 
רז, שבחגים  ופרידה  עצמן את ההובלה הן מוניקה בלחסן 
מימדים  לרחב  והקטן  הפרטי  המיזם  את  הפכו  האחרונים 

ניתן  המועצה,  ובתמיכת  האחרון  השבועות  בחג  והיקף. 
לפרויקט כרובית פרסום רב, ותושבים רבים הביאו לנקודת 
טריים,  מאכלים  של  ארגזים  עשרות  שבמועצה  האיסוף 

מוצרים ושפע של מזון. 
בחג הקרוב אתם מוזמנים לעשות משהו טוב בשביל מישהו 

 !אחר

יוזמה מקסימה של סטודנטית לרפואה הפכה למפעל מפואר ולמיזם ויראלי כלל ארצי כמעט של האכלת 
אלינו מצטרפים  שאתם  לפני  רגע   ■ ישראל  בחגי  משגת  אינה  שידם  ומי  שואה  ניצולי  חולים,   קשישים, 

ואל מוניקה בלחסן ופרידה רז, שמובילות את פרויקט כרובית בשוהם, הנה כמה דברים שכדאי שתדעו 
ן  ת נ ר  ב ר  ו מ י ל  : ת א מ

מה אתם יכולים לעשות?
 לפני הכל, לפתוח את הלב

ולהצטרף אלינו.
ירקות  אורז,  עופות,  לחג  לבשל  מוזמנים  אתם 
אפויים ולאפות עוגות כיד הדמיון הטובה עליכם. 
אנו זקוקים לעזרה בשינוע האוכל לחולון ומשם 

לחלוקה למשפחות.
מיוחד  במתחם  עובדות  לידיים  נזדקק  עוד 
 16:00 בשעה  ה-9/9  רביעי,  ביום  בחולון  שנפתח 
עד חמישי, ה-10/9 בחצות.  ביום שישי מסתיימת 

החלוקה.
לקבלת הארוחות הארוזות, נחכה לכם ביום רביעי, 
בין  המועצה,  של  האחורית  בחנייה   ,9/9 בתאריך 

השעות -18:00 19:00. שיהיה לכולנו חג שמח! 

האתר החדש

גם

עיתון מקווןגם

מדריך טלפונים
כולל סלולריים של התושבים

מדריך בתי העסקגם
בשהם והסביבה

מותאם גם לטלפון הסלולרי  
הכל בלחיצת כפתור
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תוכן
30 הלב הגדול של ארמונד 

שבעה חודשים המתין ארמונד בן נעים להשתלת 
לב אך נתוניו לא התאימו לתרומות ולפני 

כשבועיים, בגיל 58 , ליבו נחלש ונדם. בן נעים, 
רכז שירותי הדת בשוהם, היה מוכר בזכות נועם 

הליכותיו וגם כשהיה מרותק למיטתו במחלקה 
הקרדיולוגית, לא פסק מלסייע למי שהיו זקוקים 
לעזרתו. רעייתו, לבנה, מספרת על 40 שנים של 

אהבה לצדו של החבר הכי טוב שלה

  Here we come 40 שבט עמית
 שבט עמית כבש גם השנה את יער ציפורי

כש-930 צופיפניקים נלהבים נהנו מפעולות 
מגוונות וממבנים מרהיבים ברוח דמויות דיסני, 
עשו מורל ושמח לאורך כל היום, וחזרו הביתה 

צרודים ומאושרים. היה נכון

42 מאמצים ללב 
"אמץ לך סבא", פרויקט ייחודי שנערך בשוהם 

לאורך כשלושה חודשים, הפגיש בין קשישים 
לנערים תושבי היישוב, גישר על פערי הדורות 

והעניק ערך מוסף של ידידות ונעימות לשני 
הצדדים. כעת, מתארגנים בשוהם לקראת 

המחזור הבא

 מערכת: שרון חן, לימור בר-נתן, רובי פורטנוי
 מנהלת פרסום ומפיקה: ענת עוזיאל חזקיהו 050-9800809

עורכת גרפית: חנה זר שקרון עיצוב גרפי: מיקי א. יפרח, עדי גרזון, יותם דואק
עורך: אילן דואק

www.shoampls.co.il
'שהם פלוס' מופץ בשהם ויישובי חבל מודיעין

 6 0 8 5 0 ם  ה ש  1 5 1 9  . ד . ת  ,8 8 ר  ו ב ת  ' ח ר  , מ " ע ב ת  ר ו ש ק ת ם  ה ש  : ל " ו מ
shoampls@017.net.il  ,03 -9794958 03, פקס:  -9793061 טלפון: 

www.shohampls.co.il
online

מדריך הטלפונים

ן י ע י ד ו מ ל  ב ח ו ם  ה ש ב ר  ת ו י ב א  ר ק נ ה ן  ו ת י ע ה

 מדורים
חדשות 15 | שטח עירוני 24 | הורות, הסיפור האמיתי 50 | שופינג 54

צהוב 58 | נדל"ן 60 | לוח 63

שאימצו  שהם  תושבי  צעירים  שני 
לעצמם תחביב לירות על תושבים 
כדורי גומי  באקדח אוויר, נתפסו 
התחנה  שוטרי  ידי  על  השבוע 
שנורה  שתושב  לאחר  המקומית, 
לזהות  הצליח  נוסעת   ממכונית 
את מקור הירי, הספיק לרשום את 
הנמלט  הרכב   של  הרישוי  מספר 
במועצת  למשטרה.  כך  על  ודיווח 
שוהם ידעו לציין כי אין זה מקרה 
ראשון ולאחרונה דווחו לפחות שני 
מקרים נוספים בהם נורו תושבים 
מאקדח אוויר, אך עד כה לא היה 

קצה חוט שהוביל לחשודים. 
נורו  ממנו  הרכב  שזוהה  לאחר 
היריות,  נחקר נהג המכונית, צעיר 
ולאחר שבהתחלה  משוהם,   18 בן 
והודה  נשבר  הדברים,  את  הכחיש 

כלי  את  הסגיר  ואף  לו  במיוחס 
הנשק שברשותו. לדבריו, הירי על 
בצחוק  היה  תמימים  אורח  עוברי 
את  ולהפיג  שעשוע  לספק   ונועד 

השעמום. 
גורם  אוויר  מאקדח  ירי  כי  יצוין 
הנפגע,  את  לסכן  ועלול  רב  לכאב 
רגישים  למקומות  מכוון  הוא  אם 
במקרה  בנוסף,  העיניים.  כמו 
נוכחים  היו  חיילים  או  ושוטרים 
בסביבה בעת הירי באקדח שאינו 
רגיל,   מאקדח  במראהו  שונה 
הדבר היה עלול להסתיים בירי של 

שוטרים לעבר הצעירים. 
וכעת מנסים  נחקרו  כבר  השניים  
נוספים  מקרים  על  לברר  במועצה 
תושבים  על  גומי  כדורי  ירי  של 

 אחרים

בחודש  מזון  במוצרי  המחסור 
שעבר במרכול מגה בשוהם, כמו גם 
את  נותנים  עדיין  ברשת,  המשבר 
במול  המקומי  בסניף  אותותיהם 
שוהם, ורבים מהקונים עברו לערוך 
אחרים,  במרכולים  קניותיהם  את 
שופרסל  הוא  העיקרי  כשהמרוויח 

במרכז המסחרי.
מחסור  במגה  ניכר  כחודש  לפני 
ומדפים שלמים נותרו ללא מוצרים 
מזון   מוצרים  זה  בכלל  טריים, 
פירות  עוף,   בשר,  של   בסיסיים 
וירקות. גם מדפי סחורה טרייה  של 
נפרדת  כחנות  הפועל  טבע"  "עדן 

בתוך מגה נותרו ללא סחורה. 
ושם  פה  מורגש  אלה  בימים  גם 
חוסר בפריט כלשהוא, אולם ככלל 

בסחורה.  גדושים  כולם  המדפים 
מאשרת  אינה  הרשת  רשמית 
עובדים  אולם  בפדיונות,  ירידה 
מאשרים בשיחות פרטיות כי חלה 
שגם  הקונים,  בתנועת  נסיגה  
ניכרת לעין  הקונים הקבועים. עם 
זאת, עובדים ציינו  כי אמון הציבור 
ליום  ומיום  הזמן  ציר  על  משתפר 
שנטשו  לקוחות  למקום  חוזרים 
את המרכול בשיא המשבר.                   

עתידה  של חנות "עדן טבע" עדיין 
להימכר  צפויה  והיא  בערפל  לוט 
מגיעה  סחורה  אולם  אחר,  לגורם 
לחנות כסדרה. הקצבייה  הנחשבת 
היא  אף  גדושה  ביישוב,  לטובה 
בייתר  גם  וכך  טרייה,   בסחורה 

 המחלקות

 שני צעירים הפיגו את השעמום
בירי על תושבים

מגה בשוהם: הסחורה חזרה למדפים- 
הלקוחות מהססים לחזור 

 אחינועם עיני מאמנת אישית,
עוסקת למעלה מ-20 שנה בטיפול רגשי למבוגרים, נוער וילדים

אימון נוער, צעירים והורים
● אימון נוער לניהול לחצים והתמודדות יעילה עם אתגרי הגיל.

● הכוונת צעירים אחרי צבא בתחום הלימודי, המקצועי והאישי.

● אימון הורים לתקשורת מקדמת עם ילדיהם.

www.ahinoam-einy.com :האתר החדש    052-8227552
ניתן לממש את ההטבה פעם אחת בלבד ללקוחה | יש כפל מבצעים | ירדן קוסמטיקס רשאית להפסיק את המבצע בכל עת 

 רחבת פנינהלקביעת תורים: טל' 052-4050750
ליד בניין המועצה YARDEN COSMETICS

 בניית ציפורניים  לק ג'ל
 מניקור  הדבקה אמריקאית

עיצוב גבות

 מתנה20₪

 עיצוב 10₪על לק ג'ל או מילוי

גבות
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כך תידמה שוהם לשכונת הענק אם 
המושבות בפתח-תקווה 

1,600 דירות חדשות  ייבנו בדרום היישוב לגובה שבע קומות לפחות,  
מהן  200 לדיור מוגן לקשישים, 224 לאוכלוסיות מיוחדות ו-350 דירות 

בשכירות מוזלת לזכאי משרד השיכון

סניף הדואר יפעל מבוקר עד ערב רצוף
הרחבת שעות הפעילות נועדה להקל על עומס התורים 

המועצה,  בעלון  נמרצות  הכחשות  לאחר 
פלוס",  ב"שוהם  שהתפרסמה  תוכנית  של 
על כוונה לבנות  בכניסה הדרומית  ליישוב 
לאור  האמת  כעת  יוצאת  ענק,  שכונת 
בוועדה  התוכנית   אושרה  שעבר  ובחודש  
לקידום מתחמים מועדפים לדיור )ותמ"ל(. 
המתחם הענק צפוי לעצב מחדש את צביון 
עירונית  לשכונה  קהילתי,  הכפרי  היישוב 
בסגנון 'אם המושבות'  הנבנית בימים אלא 
בניינים בגובה  ייבנו  בפתח-תקווה. במקום 
שבע קומות לכל הפחות והיא תימנה 1,600 
היקף  את  בשליש  שיגדילו  דיור  יחידות 
אלף  לכ-27  מ-21  בשוהם,  האוכלוסייה 

נפש. 
באמצעות  יושכרו  בפרויקט  דירות  כ-700  
חברת השיכון הממשלתית  'דירה להשכיר' 
יאיר  הקודם,  האוצר  שר  ידי  על  שהוקמה 
משרד  לזכאי  דירות  להשכיר  כדי   לפיד, 
בכ-20%  הזולים  בתעריפים  השיכון 
ממחירי השוק.  224 מהדירות, ישמשו עבור 
 224 מוגן,  דיור  כגון  מיוחדות  אוכלוסיות 
והיתר  ייועדו לאוכלוסיות מוגבלות,  דירות 

ישווקו במכירה חופשית לציבור הרחב. 
לגובה  להיבנות  מתוכנן  הנדל"ן  פרויקט 
כי  מלמד  העבר  ניסיון  אולם  קומות,  שבע 
יזמי  ברוב המקרים המועצה הלכה לקראת 
הנדל"ן והתירה להם לבנות קומות נוספות. 

של  בסופו  כי  טוענים  מועצה  חברי  לפיכך, 
תשע  לגובה  ייתמרו  השכונה  בתי  דבר 

קומות.
לאחרונה  אושרה  החדש  המתחם  תוכנית 
להתנגדויות בוועדה הפועלת להביא לסיום 
חודשים  חמישה  תוך  האישורים  של  מואץ 
ולא ניתן לערער על החלטותיה. את תכנית 
הבניה של השכונה החדשה בשוהם, יזם שר 
מספר   עם  יחד  לפיד,  יאיר  הקודם  האוצר 
שנועדו  הארץ,  ברחבי  דומים   פרויקטים 
לירידת  ולהביא  הדירות  היצע  את  להרחיב 

מחירי הנדל"ן.
זכאים  לאוכלוסיות  דירות  של  השכרה 
התגוררו  לא  כה  שעד  יכולת  מעוטות 
ביישוב, הייתה בעבר לצנינים בעיני מועצת 
בנייה  לעידוד  פעלה  שנים  שלאורך  שוהם, 
כניסה  שיבטיח  באופן  גדולות,  דירות  של 
של משפחות מבוססות ליישוב. אולם מנגד, 
גם במועצה וגם בקרב רבים בציבור, מבינים 
כי הדרך להצעיר את היישוב שאוכלוסייתו 
של  אכלוס  לעודד  היא  במהירות,  מזדקנת 
משפחות צעירות שעד כה לא התאפשר להן 

לרכוש נכס בשוהם. 
בשנים  השכונה  השלמת  עם  כי  יצוין 
שלישי  גישה  כביש  יתוקצב  הקרובות, 
ליישוב, שיחבר בין השכונה החדשה לכביש 

  444 באזור גשר בית-נחמיה

שעות  את  מרחיב  בשוהם  הדואר  סניף 
פתוח  הוא  שבועיים  ומזה  פעילותו,  
שמונה  ועד  בבוקר  משמונה  ברציפות 
ימים  שלושה  במשך  ברציפות,  בערב 
וחמישי.  שלישי  ראשון,  בימים  בשבוע, 
בימים שני ורביעי הסניף פתוח כבעבר, רק 

עד 13:30 וביום שישי עד השעה 12:00. 
למעשה מאז הורחבו שעות הפעילות, חל 
גם גידול בלתי מוסבר  במספר המבקרים 
פרץ, מדובר  ולדברי המנהל, שימי  בסניף 
בתנועה מוגברת ב-50 אחוזים יותר מכפי 

שהיה עד כה.
כוונת  על  כאן  דווח  חודשים  מספר  לפני 
מכונה   לסניף  להכניס  הדואר  רשות 
למחצית  כיום  המגיעים  תורים  לקיצור 

השעה. 
כחלק  המקומי  בסניף  שיותקן  המכשיר 
מספר  להנפיק  אמור  ארצי,  מפיילוט 
לאלו  שיזמינו תור באמצעות אפליקציה 
סלולרית או באינטרנט, והם יוזמנו לשעה 
יעודה. בבואם לסניף הם יקלידו במכשיר 

וייגשו   מספר  יקבלו  הזהות,  מספר  את 
מיד  לאשנב כדי לקבל שירות.

 על אף שרשות הדואר הבטיחה להתקין 
את המכשיר בסניף כבר לפני זמן רב, הוא 
טרם הוצב במקום, אך לדברי המנהל  הוא 
בנוסף  הקרובים.  בשבועות  בסניף  יוצב 
את  לייעל  כדי  נוסף  עובד  לסניף  הוקצה 

העבודה. 
יצוין כי אחד ההסברים לעומס המבקרים 
בסניף הוא גידול עצום בכמות הלקוחות, 
נוהגים  מהתושבים  שרבים  מכך  הנובעת 
באמצעות  מקוונות  קניות  לערוך 
הטובין  את  מקבלים  והם  האינטרנט 
מכך  כתוצאה  המקומי.  הדואר  מסניף 
מחלוקות כיום באמצעות הדואר המקומי 

כ-900 חבילות ומכתבים רשומים ביום.
קיצור פרק הזמן לאשנב עדיין אינו פותר 
דואר,  וחלוקת  איסוף  של  קשה  בעיה 
כאשר מכתבים הנשלחים מהיישוב ואליו 
עשויים להגיע ליעדם רק אחרי שבוע ואף  

  עשרה ימים

טיפול פסיכולוגי פרטני, זוגי ומשפחתי.

פסיכותרפיה ממוקדת גוף להתמודדות עם קשיים 
בויסות, חרדות, טראומות וסימפטומים גופניים.

הדרכה וייעוץ להורים, צוותים חינוכיים ואנשי מקצוע.

גלית דקל
)M.A( פסיכולוגית חינוכית בכירה

  WWW.GALIYA.CO.IL :אתר הבית  |  galiyaspace@gmail.com :מייל

 התקשרו אלינו, אנו כאן בשבילכם:
03-7367439, גלית דקל: 052-2739188

מרחב טיפולי בגישה המשלבת גוף נפש רוח

רפואה סינית ויפנית

אורטופדיה: פריצת דיסק, כאבי ברכיים / כתפיים, פציעות ספורט || קשב וריכוז, 
היפראקטיביות || עיכול: עצירות, מעי רגיז, מחלות מעיים || שינה: קשיים בהירדמות, 
עייפות כרונית || נשימה: אלרגיות, אסטמה, ברונכיט || מערכת העצבים: תסמונת 
התעלה הקרפלית, צלקות כואבות, סחרחורות, כאבי ראש, לסת, עיניים, אוזניים || 
מערכת הורמונלית: תסמונת קדם וסתית, פריון נשים וגברים, הקלה בסימפטומים 

של הזעות וגלי חום בגיל המעבר || לחץ דם: יתר לחץ דם

טיפולים למבוגרים וילדים

רפואה יפנית טלי בללטי |  מומחית לדיקור סיני ויפני | 054-2475119

כאבים בלתי נסבלים באגן כתוצאה משבר בכף 

הרגל הובילו אותי לפגישה הראשונה שלי עם 

טלי, בשעת לילה לא שיגרתית ואחרי שנים שבהן 

סירבתי לכל טיפול אלטרנטיבי.

הכאבים חלפו ואני ממשיכה להגיע לטלי לתחזוקה 

שוטפת, היא אישה מדהימה, מקצועית, בעלת 

אינטלגנציה רגשית גבוהה, מאבחנת בבהירות 

ומטפלת במסירות.

אני נשארתי נאמנה לטיפוליה, וממליצה בחום.

              יהודית  בן נתן, תא"ל במיל', שוהם
               

     

ליווי צמוד עד הריפוי!
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התכנסות וכיבוד קל  08:15-08:30

גב׳ דור אלדר - מנכ״לית אלדר תקשורת ויחסי ציבור בע״מ.   08:30–09:20
הרצאה בנושא: איך לשווק את העסק שלך באמצעי התקשורת ובדיגיטל בעצמך  

הפסקה  09:20-09:30

עו״ד צבי יוגב - מחבר הספר ״לגנוב את ההצגה״    09:30-10:45
ומרצה לתורת השכנוע ושפת גוף באוניברסיטאות  

הרצאה בנושא: משא ומתן ותורת השיכנוע  
טיפים להצלחה במשא ומתן  

הפסקה  10:45-11:00

עו״ד צבי יוגב   11:00-11:45
הרצאה בנושא: קריאת שפת גוף  

איך לשדר מקצועיות, כריזמה  
ואיך לקרוא את הצד השני  

מר קותי לוריא M.B.A - מנכ״ל קבוצת ניהולית אחזקות והשקעות בע״מ  11:50-12:30
הרצאה בנושא: ניהול עסקי בשוק תחרותי -   

כיצד להתחרות בהצלחה בשוק ניהול השיווק בתקופת מיתון ותחרות  

מר קותי לוריא M.B.A - מנכ״ל קבוצת ניהולית אחזקות והשקעות בע״מ  12:30-13:15
הרצאה בנושא: אומנות המכירות ללקוחות - כיצד למכור במחיר גבוה במקסימום רווח  

הסדנא תתקיים בתחילת ספטמבר באולם בשוהם

סדנא לצמיחה עסקית
ללקוחות המשרד:

שי לקראת החגים: סדנא ללא עלות 
עם מיטב המרצים בארץ

מספר המקומות מוגבל, עד 50 נרשמים
* עלות למי שאינו לקוח: 2,800 ₪ + מע״מ

טלפון להרשמה: 03-9772727

בס”ד

עובד כדורי - רואה חשבון
או-קיי פיננסים ופתרונות מיסוי בע”מ

ovad@okcpa.net  ,03-9772727 ,משרד שהם: האודם 63, בניין המועצה
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13 מכל 100 תלמידים בשוהם אינם זכאים לתעודת בגרות
בבית ג'אן המדורגת ראשונה בשיעור הזכאות, רק   5 מכל 100 תלמידים יוצאים לחיים ללא תעודת התעודה

13 מכל 100 בני נוער תושבי שוהם מסיימים 
זכאים   אינם  ביישוב   החינוך  מערכת  את 
שפרסם  מנתונים  עולה  כך  בגרות.  לתעודת 
בימים אלו משרד החינוך, המצביעים על נסיגה 
ספורות,  שנים  לפני  בארץ  הראשון  מהמקום 
למקום   השביעי בדירוג השנה,  אחרי שבשנה 
השנה,  השלישי.  למקום  ירד  היישוב   שעברה 
שיעור  ירד   החינוך,  משרד  של  נתונים  פי  על 
שחלפה  לשנה  ביחס  ב-3%  בשוהם   הזכאים 

וכעת הוא עומד על 87% זכאות לבגרות.     
ג'אן  בית-  הדרוזי  ביישוב  השוואה,  לצורך  
למקום  וטיפס  שוהם  של  מקומה  את  שתפס 
רק  בארץ,  המקומיות  הרשויות  בין  הראשון 
5 מכל 100 תלמידים בגילאי 18 אינם זכאים 

לתעודת בגרות. 
מתייחסים  אינם  שהתפרסמו  הממצאים 
בוגרי  בגרות מקרב  לשיעור הזכאים לתעודת 
התיכון המקומי בלבד,  אלא  לכלל התלמידים 
בשכבת י"ב המתגוררים ביישוב, בכלל זה גם 
25%  נוער דתי  הלומד מחוץ לשוהם, תלמידי  
בשנים  כי   גם  לציין  כדאי  ועוד.  אקסטרני 
בהם דורגה שוהם במקום הראשון בארץ, עם 
כ-90% זכאים לבגרות, התיכון המקומי דורג 

במקום ה-24 מקרב התיכונים בארץ.
לאורך שנים מיתג את עצמו היישוב ככזה שבו 
מערכת החינוך היא הטובה בישראל. למיתוג 
הזה היו שותפים בעלי עניין רבים, בהם הנהלת 
מועצת שוהם, אגף החינוך ובתי הספר ביישוב, 
כמו גם  קבלנים וגורמים בענף הנדל"ן.  הנתון 
משפחות  עבור  משמעותי  שיקול  מהווה  הזה 
היכן לבנות  את עתידן  המחליטות בכל שנה 

יקר  מחיר  לשלם  מוכנות  מהן  מעט  ולא   –
עבור בית בשוהם, כדי להבטיח חינוך איכותי 
גל החינוך רכבו קבלנים שהבינו  לילדיהן. על 

את הקשר בין חינוך למחירי הנדל"ן.   
לפיה  מוסכמה  התגבשה  שנים   לאורך   
הם  לבגרות,   הזכאויות  בצמרת  המובילים 
בתושבים  המאוכלסים   הטרוגניים  יישובים 

ללא  חרדים,  ללא  ומעלה,  הביניים  ממעמד 
ג'אן  בית  גבוה.  אקדמאים  שיעור  ועם  עניים 
המוסכמות  את  השובר  מהכלל  היוצא  הוא 
חברתי  באשכול  המדורג  כפר  בהיותו  הללו, 

כלכלי 2  מתוך עשרה אשכולות.      
אין  תל-אביב,  כדוגמת  הטרוגניות  לערים 
ספר  בתי  ב-12  כך,  בצמרת.  להשתלב  סיכוי 
במרכז וצפון תל-אביב, שיעור הזכאות נע בין 

90 ל-100%, אך מנגד חולשת שכונות הדרום 
מקזזת את ההישגים המרשימים,  ולכן שיעור 
השנה  הגיע  בתל-אביב   לבגרות  הזכאות  

ל-76%.  
כסף - לא כל הסיפור

מועצת שוהם משקיעה  פר תלמיד לשנה 9,440 
שקלים. זהו אינו סכום גבוה וחלק מהעיריות 
יותר. חולון  משקיעות תקציבים משמעותיים 
 15,000 בממוצע   בתלמיד  משקיעה  לדוגמה 
תל-אביב    ,14,200 אילת-  לשנה,  שקלים 
התבוננות  שקלים.   13,700 וחיפה   14,000
בין  מיתאם  אין  כי  מגלה  ההשקעות  בטבלת 
המקומיות  הרשויות  שמקצות  הכסף  סכומי 
כל  כך,  לבגרות.  הזכאות  לשיעור  בחינוך, 
במקומות  מדורגות  הללו  הרשויות  ארבעת 
נמצא  אילת  של  במקרה  משוהם.  נמוכים  
מצעירי   65% רק  לפיו   הפוך,  יחס  אפילו 
בגרות.   תעודת  כשבידם  לחיים  יוצאים  העיר 
לתארים  הספר  בית  ראש  פישר,  יעל  ד"ר 
אין  כי  מסבירה  אחווה,   במכללת  מתקדמים 
קשר בין השקעה כספית להישגים בלימודים 
ובתי ספר המדורגים בראש הם אלו המונהגים 
על ידי מנהל טוב וחזק. ממועצת שוהם נמסר 
בתגובה: "המועצה מתייחסת ברצינות ובכובד 
אכן  היישובית.  החינוך  מערכת  להישגי  ראש 
מ-90%  לבגרות  הזכאים  בשיעור  ירידה  יש 
בתשע"ג ל-87% בתשע"ד. ביקשנו לקבל את 
ונפעל  וננתח  נלמד  ואנו  המפורטים  הנתונים 
עליה  היתה  האחרונות  בשנים  נוסף.  לשיפור 
כאשר  לבגרות,  הזכאים  בשיעור  הדרגתית 
לפני שבע שנים, בתשס"ז שיעור הזכאים עמד 

על 80%. 
במשך  כאן  שהושמעה  המנטרה  מקום,  מכל 
מערכת  של  כביכול  מצוינות  אודות  שנים 
לאורך  פעם  אחר  פעם  ניסתרה  החינוך, 
בקרב  המועצה  שעורכת  בסקרים  שנים, 
כי  עולה   האלו  מהסקרים  התלמידים.  הורי 
להערכות  עקבי  באופן  הזוכים  ספר  בתי  לצד 
התיכון  כמו  התלמידים,  הורי  מצד  גבוהות 
המקומי וביה"ס רבין, ובמידה לא מבוטלת גם 
אבן חן וצוקים, הרי שלאורך שנים מתקבלות 
פעם אחר פעם, חוות דעת נמוכות על ביה"ס 
ניצנים, שם, לפי סקרי המועצה,  אחד מארבעה 
הורים העניק לאחרונה  לבית הספר ציון נמוך 
מאד, 1-5, בסולם שבין 1-10. בחט"ב יהלו"ם 
המצב  לפי סקרי המועצה גרוע יותר ובו אחד 
זהו  ככושל.  הספר  בית  את  מעריך  משלושה 
שיעור הגבוה פי ארבעה משיעור  המאוכזבים 

בקרב הורי תיכון שוהם.  
ההורים טועים

עורף  להפנות  מעדיפים  שוהם  במועצת 
ראש  כתב  יהלו"ם  למורי  באיגרת  לממצאים. 
התלמידים  הורי  כי  ליבנה,  גיל  המועצה, 
שוגים בהערכותיהם וכי קיים פער בין איכותו 
הירודה.  לתדמיתו  הספר  בית  של  הגבוהה 
נראה איפוא,  כי ככל  שהאכזבה בקרב ההורים 
במוסדות  מנהלים  של  מעמדם  כך  גדולה, 

החינוך איתן ויציב.
הולכת  ששוהם  פלא  אין  הגישה,  וכשזו 
רחוקה  וכבר  הראשון  מהמקום  ומתרחקת 
מהמקום הראשון בזכאות לבגרות מרחק של 

  7 אחוזים

אחוז הזכאות לבגרות בתשע”ד
94.5בית ג'אן

92 34כוכב יאיר

91מ.א חוף השרון

90.7גבעת שמואל

87.6מזכרת בתיה

87.5צורן קדימה

87.2שוהם

86.8גבעתיים

86.3רעננה

85.7מרר

לקצר:
דלית בלונדר-רון
פסיכולוגית קלינית וחינוכית מומחית

מטפלת באנשים המתמודדים עם מגוון קשיים אישיים, זוגיים, 
הוריים, משפחתיים, חברתיים, מקצועיים, לימודיים ובריאותיים

ובכלל זה:

 דימוי עצמי והעצמה אישית
 מצבי לחץ ומשבר

 הסתגלות לשינויים בחיים
 התמודדות עם חוויות עבר

 חרדה
 דיכאון, דיכאון אחרי לידה

 משברי בריאות ואובדן, אבל ושכול
 התלבטויות הוריות

 הורות לילדים חריגים
 הורים המתקשים לשחרר את 

ילדיהם

 קשיים בזוגיות
 קשיים בינאישיים

  בחירות מקצועיות והסבות
מקצועיות

 מתבגרים לקראת צבא
 צעירים לקראת שחרור – הכוונה 

לעתיד לימודי, מקצועי ואישי
 חרדת בחינות

 בעיות קשב וריכוז
  התמודדות עם היציאה לפנסיה

וקשיי הגיל השלישי

רחבת החולה 6, שהם
 טל'  052-2742646   

   

זה הזמן לסגור פערים במתמטיקה ובמקצועות רבי מלל, 
ולרכוש אסטרטגיות למידה יעילות לקראת שנה"ל תשע"ו
בהנחיית מירי זמוקס

052-6893726 )עדי(, 052-5553380 )מירי(
חפשו את דף האוהדים שלנו ב-בפייסבוק      

 עדי גפני )MBA( מרצה בסמינר
הקיבוצים, מומחית לאסטרטגיות למידה 

ADHD באנגלית ומאמנת

מירי זמוקס מרצה וסטטיסטיקאית במכללת 
לוינסקי ובאוניברסיטת בר-אילן, מומחית לאסטרטגיות 

למידה, לקויות למידה ומאבחנת דידקטית

מרכז הלמידה של עדי ומירי
זה לא עוד בית ספר, זה בית.

מירי זמוקס
הנחיית אסטרטגיות למידה 

ופיתוח מיומנויות למידה

אנו שמים דגש על:
הקניה, תרגול ויישום אסטרטגיות למידה: ארגון, קריאה, 

הבנת הנקרא, הבעה בכתב, חשיבה ומתמטיקה.
עידוד החשיבה והבנת ההגיון שבשפה בכל מקצועות הלימוד. 

 ייעוץ והדרכה לתלמידים עם לקויות למידה.
והפרעת קשב, ולהוריהם.

קורסים 
באסטרטגיות 

למידה
למקצועות רבי 
המלל, לאנגלית 
ולמתמטיקה על 

פי תוכנית ייחודית 
 המותאמת לצרכיו

של הלומד

 החופש הגדול
 מהווה הזדמנות

 לצמצם פערים לימודיים
ההרשמה נפתחה. מספר המקומות מוגבל

 קורסי הכנה
 לקראת מעבר

 לחטיבת הביניים
והתיכון

 הכנה לבחינות אמי"ר ופסיכומטרי )החלק של האנגלית(
וגם לבחינת הפטור באוניברסיטאות               בהנחיית עדי גפני
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        www.perfectfloor.co.il   perfect_f@017.net.il 050-3557557 ,03-5336699
סניף מודיעין, א.ד. עיצובי מודיעין )אזור התעסוקה בניין ליגד סנטר 1(

רחוב אריק איינשטיין 12 )יהדות קנדה לשעבר( א.ת.ח אור יהודה )מול הקריה האקדמית אונו(

פרקט למינציה
תוצרת MODERNA UNICLIC גרמניה - הטוב בעולם!

מתנה:
בקניית 3 חד' ומעלה

Pure-Acoustics מערכת קריוקי ביתית במתנה מבית

בנוסף פרקטים ממיטב החברות העולמיות 
התחייבות למחיר הזול בארץ!

מבצע:
פרקט לחדר עד 10 מ"ר

כולל פנלים והתקנה, החל מ-*850 ש"ח
*לא כולל ספים וקיצורי דלתות   *לא כולל מע"מ   *מינימום הזמנה ל-2 חדרים

פרקט עץ
הגיעו קולקציות חדשות של פרקטים מעץ טבעי 

ממיטב החברות באירופה.
מחירי מבצע, החל מ-*120 ש"ח למ"ר 

*לא כולל מע"מ.

טפטים 
מבחר חדש ומרהיחב של טפטים ממיטב היצרנים 

החל מ- 250 ש"ח לגליל
קולקציות חדשות לחדרי ילדים, כולל טפט 

תמונות של דמויות קומיקס ועוד

דלתות פנים
תוצרת Braga איטליה 100% למינטו 

החל מ*1259 ש"ח
כולל מדידה, ידיות והתקנה

* לא כולל מע"מ * מינימום הזמנה ל-3 דלתות

שטיחים
שטיחי אריגה לחדרי ילדים

תוצרת "שטיחי כרמל" במגוון צבעים ודגמים
רק - 199 ש"ח

שטיחי אריגה שאגי לסלון
תוצרת "שטיחי כרמל" במגוון צבעים ודגמים

165x235, רק 499 ש"ח

שטיחי דשא סינטטי באיכות גבוהה, 
אחריות ל-7 שנים, מתוצרת "שטיחי כרמל"

 וילונות ומוצרי הצללה
וילונות בד, ונציאני, ורטיקאלי, גלילות בד, רומאיים ועוד.
בהתאמה אישית לפי צרכי הלקוח, במבחר בדים איכותי, 

עשיר ומגוון ובמחירי סוף עונה
מבצע:

וילונות גלילה זברה החל מ-*159 ש"ח למ"ר
וילונות גלילה בד החל מ-*149 ש"ח למ"ר

*לא כולל מע"מ

* ט.ל.ח  *אין כפל מבצעים

3

33

3

3

3

3

Perfect floor
המרכז האזורי לעיצוב הבית

בנוסף שטיחים מקיר לקיר

דקים ופרגולות
מחלקה לביצוע דקים ופרגולות ברמה גבוהה

האם תיכון שוהם אינו ערכי?
בית הספר נעדר מרשימת 261 התיכונים הערכיים ביותר. המנהלת, פוסטר: "אם הסקר היה תקין, התיכון היה נכלל בין המובילים בארץ"  

 261 מרשימת  נעדר  שוהם  תיכון  של  שמו 
עולה  כך  בארץ.  הערכיים  תיכוניים  ספר  בתי 
החינוך,  משרד  השבוע  שפרסם  מרשימה 
מבחינת  שהצטיינו  הספר  בתי  את  הכוללת 
לימודים והישגים ערכיים של יושר ומעורבות. 
בתי הספר חולקו לארבע רמות של הישגים: 
 66 הראשונה,  בקטגוריה  דורגו  מהם   63

בשנייה, 66 בשלישית ו-66 ברביעית. 
הזכאות  שיעור  נבחנו  הקריטריונים  בין 
במבחני  הצטיינות  וכן  בגרות  לתעודת 
הלימודיים,  לקריטריונים  בנוסף  הבגרות. 
משרד החינוך בחן גם ערכים של מוסר ויושר 
בקרב התלמידים באמצעות שמירה על טוהר 
מידות בבחינות, שיעור הגיוס לשירות צבאי 
שירות  לשנת  המתנדבים  שיעור  לאומי,  או 
או למכינות קדם צבאיות התורמות לקהילה. 
פי  על  רק  לא  ברשימה,  דורגו  הספר  בתי 
שילוב  פי  על  גם  אלא  התלמידים,  התנהלות 

תלמידים מהחינוך המיוחד. 
ששיפרו  הספר  לבתי  ביחס  נמדדו  ההישגים 
לשנה  ביחס  משמעותי  באופן  הישגיהם  את 
בעלי  הספר  בבתי  דווקא  ולאו  קודמת, 
תוגמלו  השאר  בין  ביותר.  הטובים  ההישגים 
מניעת  בתחום  הישגיהם  על  הספר  בתי 
נשירה של תלמידים וקידום תלמידים על פי 

יכולותיהם.
מנהלת התיכון, אסתר פוסטר, הביעה השבוע 
בשנה  "גם  פוסטר:  מהממצאים.  אכזבה 
זאת  ובעקבות  ברשימה  נכללנו  לא  שעברה 
במשרד  הראשי  הסטטיסטיקאי  עם  נפגשתי 

נכלל  לא  כלל  התיכון  כי  התברר  החינוך. 
שאינם  פרוצדורליים  ליקויים  בגלל  בבדיקה 

תלויים בבית הספר.
מגיע  הספר  בית  לבגרות  זכאות  מבחינת 
של  בהיבט  בארץ.  מהגבוהים  להישגים 
התגייסות לצה"ל, לאורך שנים ובאופן עקבי 
99-100 אחוזים מהבוגרים מתגייסים לצה"ל 
בית  בוגרי  מקרב  לקצונה  הפונים  ובשיעור 
קרביות  ליחידות  מתגייסים   84% הספר. 
הספר  בתי  בין  החמישי  במקום  ומדורגים 
שבוגריהם פונים למסלול קצונה. אלו נתונים 
ולא  הצבא  מפרסם  שאותם  אובייקטיביים 
אנחנו. שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות 
קדם צבאיות נע סביב מאה מתוך 300 בוגרים 

בכל מחזור וזהו שיעור מהגבוהים בארץ".
באשר לתלמידי החינוך המיוחד המתגוררים 
בשוהם ורבים מהם נפלטים ממערכת החינוך 
פוסטר  הביניים,  חטיבת  בסיום  היישובית 
בבית  נקלטו  האחרונות  בשנים  כי  הודתה 
החל  כי  אמרה  אך  בודדים,  תלמידים  הספר 
כיתת  הספר  בבית  תפתח  הבאה  מהשנה 

תקשורת, לדבריה, "אם הסקר הזה היה תקין, 
תיכון שוהם היה אמור להיכלל בין בתי הספר 

המובילים בארץ".
יצוין כי התואר אינו מזכה את בתי הספר רק 
בכבוד, אלא גם במענק כספי נדיב. כל מורה 
לתגמול  יזכה  הערכיים  התיכונים  ב-261 
בהתאם  שקלים,   8,250 ועד   3,090 מ-  החל 

לקטגוריית ההצטיינות. 
לבגרות  בזכאות  שיפור  הוא  המדדים  "אחד 
ביחס לשנים קודמות ולנתון הזה יש השפעה 
פוסטר,  אמרה  הסקר",  נתוני  על  גדולה  הכי 
"בית הספר נמצא ממילא ב-90 אחוזי זכאות 
בשנתיים האחרונות. ברמה גבוהה זאת קשה 

  "לצפות לשיפור ניכר

כיתת חינוך מיוחד תיפתח בתיכון 
בתיכון  תיפתח  הקרובה  בשנה"ל  לראשונה 
החינוך  במסגרת  תקשורת  כיתת  שוהם 

המיוחד.
שהחלו  תלמידים  תשעה  ילמדו  בכיתה 
בביה"ס  לימודיהם  במהלך  משותפת  דרך 
וכעת  יהלו"ם  לחט"ב  יחד  עלו  רבין,  היסודי 
י' בתיכון. שבעה  יחדיו לכתה  הם ממשיכים 
מהתלמידים העולים לתיכון הם תושבי שוהם  
ונבנתה עבורם תוכנית לימודים מיוחדת עם 
לגשת  להם  תאפשר  אשר  שעות,  מערכת 

לבחינות בגרות בהתאמה אישית. 
הספר  לבית  הצטרפה  ההכנות  במסגרת 
החינוך  בתחום  מומחית  חדשה  מחנכת 
המיוחד ובנוסף ילמדו שם מורים מקצועיים 
החדשה.  הכיתה  את  לחנך  רצון  שהביעו 
לפני מספר שנים אמנם פעלה בתיכון כיתה 
בה  למדו  אז  אך  הספר,  בבית  מיוחדת 
תלמידים שלא היה ביניהם כל מכנה משותף. 
מטעם  מקצועיים  גורמים  ילוו  הכיתה  את 

 משרד החינוך והמועצה
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עד 24

במחיר שאסור לפרסם...

אולם תצוגה שוהם OUTLET: אגוז 4 | חמ"ן מודיעין, 03-7355016      |    אולם תצוגה מרכזי אור יהודה: היוצרים 6, 03-7355026

נבחרת המוצרים - חזרה לבית הספר!

Outlet
באחריות מלאה

PW996- אוזניות בלוטות' נטענות שיעבירו לכם את ההפסקה בכיף
l אוזניות איכותיות עם פונקציית בלוטות' עד מרחק 10 מ'

l גמישות וקלות עם כריות אטומות לרעשים חיצוניים ומיקרופון מובנה לשיחות טלפון
l כניסת USB לטעינת האוזניות

l זמן שימוש לע עד 12 שעות
l כפתורי שליטה על: עוצמת הקול, מענה, ניתוק, השהיית שיחה

l מגיע עם נרתיק קשיח לנשיאה קלה ושמירה על האוזניות l מגיע בצבעים: שחור, לבן, אדום

 HIPBOX MINI
שירקיד את כל החברה

l רמקול, דיבורית ניידת עם פונקציית בלוטות'

עד מרחק 30 מ'
AUX כולל כניסת l

l זמן שימוש של עד שמונה שעות
l מגיע בצבעים: שחור, לבן, אדום, אפור

סוללת גיבוי נטענת
5200-LPB כדי שתיהו תמיד בקשר

l מתאימה ולסמארטפונים, נגני MP4 ,MP3, אוזניות בלוטות',

קונסולות, מצלמות דיגיטליות
l מגיע עם כבל מיקרו USB ומתאם לאייפון 5+6

5200 MAH סוללת גיבוי נטענת בגודל l

l סוללת סמסונג מקורית המבטיחה חוזק סוללה של 100%
l נורת חיוו מצב סוללה lצבעים: ירוק ולבן

מע' קריוקי + מיקרופון
20-MCP כדי שגם המורה תוכל לשיר

l ניתנת להעברה ממקום למקום
l בשימוש עם אייפון, אייפוד, אייפד MP3 או כרטיס זיכרון

l כוללת מיקרופון אלחוטי )חיבור לשני מיקרופונים(

SD-ו ,'USB כולל פתח כניסה לאוזניות, כניסת l

l סוללה נטענת מובנת המחזיקה שעתיים l כולל שלט

119 ש"ח

149 ש"ח399 ש"ח

 

SPLASH רמקול בלוטות' עמיד בפני מים
l מכשיר רמקול ודיבורית בלוטות' עמיד בפני מים

l פונקציית בלוטות שעובדת עד מרחק 10 מ'

l זמן שימוש עד 6 שעות
l הפעלה נוחה ופשוטה באמצעות כפתורי הפעלה

l מגיע בצבעים כחול וצהוב

129 ש"ח

מערכת רמקולים
BT-160-MTX כדי שתהנו גם בבית

l מערכת משולבת בלוטות' המותאמת לחדרי ילדים ונוער

l צליל ברור וחד, באס עשיר ועמוק, 

אפשרות שליטה על הטרבל והבאס
l מגבר מובנה לאפקטים עוצמתיים

l חיבור לסמארטפון, טאבלט, מחשב נייד, DVD ועוד
l שילוב תאורה לפי קצב המוזיקה  l צבעים: שחור ולבן

149 ש"ח

399 ש"ח
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תיירים  ללינת  ודירות  חדרים  השכרת  של  התופעה 
באמצעות הרשת החברתית אייר בי אנד בי, רושמת הצלחה 
גם בשוהם ובחבל מודיעין. הרשת לשיתוף חדרים ואירוח 
נוסדה לפני 5 שנים בארה”ב וכיום כבר רשומים בה כ-650 
מאלף  יותר  זה  מתוכן  בעולם,  אירוח  ודירות  חדרים  אלף 
דירות בתל-אביב. גם בשוהם והמושבים גילו בעלי דירות 
לטרנד  הצטרפו  מהם  מעט  ולא  צדדית  להכנסה  הזדמנות 

המתפתח בימים אלה. 
ב-200  מתחיל  באזור  המחירים  טווח  כי  עולה  מבדיקה 
בחלק  שכירות.  ליום  שקלים   3,500 עד  ומגיע  שקלים 
ניקיון בסיום  עבור  גם  נדרשים השוכרים לשלם  מהיחידות 
תקופת השכירות. היחידות הבסיסיות ביותר הן חדר מגורים 
נחלות  הן  ביותר  והמרשימות  זוג,  ליחיד או  בדירה המיועד 
היחידות  מרבית  זאת,  עם  מפנקות.  וילות  עם  במושבים 

מוצעות בתעריפים של כמה מאות שקלים ליום.

ברחוב הזוהר במרכז היישוב, מוצעת דירת גן בבניין משותף 
פרטית.  וחניה  לגינה  מהסלון  יציאה  שינה,  חדרי   4 ובה 
העסקה  את  מתנים  ובעליה  ומאובזרת,  מרוהטת  הדירה 
בשכירות של 14 ימים לפחות, לפי תעריף 400 שקלים ליום. 
מרתף  יחידת  מוצעת  טללים  בשכונת  בושמת  ברחוב 
לגינה,   פרטית  ויציאה  עיליים  חלונות  עם  מרווחת 
המתוארת כמתאימה למשפחה עד 6 נפשות וכוללת כמובן 
ומטבח  חובה,  לאביזרי  הנחשבים  וטלוויזיה,  אינטרנט  גם 
מאובזר היטב. התעריף המבוקש - 300 שקלים ללילה ועוד 

90 שקלים עבור ניקיון היחידה בסיום האירוח. 
עם  פנטהאוז  חברת  של  טורי  קוטג’  מוצע  הבשור  ברחוב 
שינה  חדרי   4 בו  יש  בית-עריף.  לשדות  ונוף  קטנה  גינה 
וסלון והוא מיועד הוא מיועד ל-8 אורחים. התעריף לנכס 
היינו  ימים,   21 מינימום  ליום,  שקלים   600 על  עומד  הזה 
ידרשו  עוד  המינימלית.  השהות  לתקופת  שקלים   12,600
400 שקלים בתום תקופת שהותם, עבור  האורחים לשלם 

נקיון הבית.
דו-משפחתי  בית  מוצע  הדסים,  בשכונת  מודיעים  ברחוב 
מטופח ב-986 שקלים ליום. על שהות של שבוע בעלי הנכס 
מעניקים הנחה והסכום עומד על 3,800 שקלים, ואילו עבור 
שהות של חודש הסכום המבוקש מגיע ל-12,000 שקלים.    

כמרווחת  המתוארת  מרתף  יחידת  ביישוב,  אחר  צימר 
שקלים   350 תעריף  לפי  מוצעת  לגינה  גישה  עם  ומוארת, 
ללילה והיא מיועדת לשני אורחים. התעריף לשבעה לילות 
השוכרים  ואורחים  שקלים,   1,700 על  ועומד  הנחה  מגלם 
את היחידה למשך חודש ימים יישלמו 4,200 שקלים לכל 

התקופה. 
יחידות אירוח.  ובן-שמן, מוצעים  גינתון  גם בכפר-טרומן, 

בן-שמן  במושב  מוצעת  באזור  ביותר  הזולה  היחידה 
ללילה,  שקלים   200 של  בסכום  אורחים  לשני  ומיועדת 
היחידה  לחודש.  שקלים   4,800 או  לשבוע  שקלים   1,200
כוללת סלון ומטבח מאובזר, מקלחת, מרפסת שמש וגינה 
קטנה. יחידה אחרת, אף היא בבן-שמן, מיועדת לשלושה 
ויציאה לגינת עצי  וילד, עם שני חדרי שינה  זוג   - אורחים 
פרי, ומוצעת ב-225 שקלים ללילה, 1,200 שקלים לשבוע, 

כמה עולה חדר ללילה בשוהם?
השכרת דירות לתיירים בשוהם והמושבים מניבה 200 שקלים לחדר ליום ועד 3,500 שקלים לוילה מפנקת עם בריכה 

 חדרים ובתים בשכירות יומית בשוהם ובישובי חבל מודיעין.
התעריפים הנקובים בצילומים מתייחסים ללילה אחד

או 4,000 שקלים לחודש.
במושב גינתון, זוג צעירים בשנות ה-20 המציגים את עצמם 
כטיילים קוסמופוליטיים, מזמינים תיירים - זוג או בודד, 
העלות  מהבית.  חלק  המהווה  קטנה  ביחידה  להתארח 
לכלול  אפשרות  מוצעת  לאורחים  ללילה.  שקלים   214  -
בעסקה גם ארוחת בוקר, צהריים או ערב, בתוספת תשלום. 
בכפר  וילה  הוא  מודיעין  וחבל  בשוהם  ביותר  היקר  הנכס 
בבית  מימדים.  רחבת  פרטית  שחיה  בריכת  עם  טרומן, 
השכירות  דמי  איש.  ל-16  מיועד  והוא  שינה  חדרי   6
המבוקשים עומדים על 3,500 שקלים ללילה ולשוכרים את 
יותר, בסך  זול  המתחם למשך שבוע, הבית מוצע בתעריף 
ידרשו  השוכרים  במקום  השהיה  בסיום  שקלים.   17,500
לשלם עוד 1,000 שקלים עבור ניקיון, ובנוסף הם נדרשים 
להפקיד ערבון בסך עשרת אלפים שקלים לפיצוי על נזקים 

העלולים להיגרם לנכס.   
שיטת  טרומן,  בכפר  האחרון  זה  דוגמת  יוקרה  בתי  למעט 
מוגבלת  לתיירות  כלל  בדרך  פונה  החברתי  האירוח 
בתקציבה ואחד מיתרונותיה הוא בנגישות למרקם האנושי 
יקר  אירוח  המציעים  מלון  לבתי  בהשוואה  המקום,  של 
בשוהם  הצימרים  משכירי  חברתית.  אינטראקציה  ונטול 
האזור:  של  יתרונו  את  בפרסומים  מדגישים  והסביבה 
סמיכות לנתב”ג ומיקום בין ירושלים לתל-אביב, המהווה 
כי  עולה  מבירור  הארץ.  ברחבי  לטיולים  נוח  יציאה  בסיס 
משפחות  הן  ביישוב,  אירוח  יחידות  של  משוכרים  חלק 
בסמוך  לשהות  ומעוניינות  מולדת  לחופשת  המגיעות 
שומרי  הם  אחרים  מתארחים  בשוהם.  משפחתם  לקרובי 
שבת המגיעים לסופי שבוע ליישוב, בנסיבות של שמחות 

ואירועים משפחתיים. 
לא תמיד השכרה קצרת טווח מניבה יותר מאשר השכרה 
רגילה לשנה. כך לדוגמה, כאשר בית פרטי מוצע ב-12 אלף 
שקלים לחודש, בעל הנכס נושא בהוצאות הבית שרק על 
בסעיף מיזוג האוויר עשויות להגיע בחודשי הקיץ ל-2,000 

שקלים לחודש. זאת ועוד לא דיברנו על ארנונה, אינטרנט, 
מהשנה  שחלק  לזכור  גם  צריך  ומטבח.  מיטה  כלי  כבלים, 

הנכס כלל אינו מאוכלס.
לא בטוח שעסקה שכזו עדיפה על השכרה שנתית של הנכס 
בהוצאות  נושא  שהמשכיר  מבלי  לחודש,  שקלים  ב-9,000 
שעות   24 וקשוב  זמין  להיות  נדרש  שהוא  ומבלי  הנלוות 

נכס  המשכיר  שהם  תושב  אורחיו.  של  לצרכים  ביממה 
באמצעות אייר בי אנד בי, אמר ל”שוהם פלוס” כי זהו פתרון 
לממן  ויכולות  בחו”ל  לחופשה  הנוסעות  למשפחות  מצוין 
חלק מההוצאות בדרך של השכרת הבית לתיירים. הניסיון 
שלו מלמד כי בעוד שבתל-אביב רמת הביקוש גבוהה מאד, 
 הנכס שבבעלותו נותר פנוי לא מעט זמן במהלך השנה
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תיירים  ללינת  ודירות  חדרים  השכרת  של  התופעה 
באמצעות הרשת החברתית אייר בי אנד בי, רושמת הצלחה 
גם בשוהם ובחבל מודיעין. הרשת לשיתוף חדרים ואירוח 
נוסדה לפני 5 שנים בארה”ב וכיום כבר רשומים בה כ-650 
מאלף  יותר  זה  מתוכן  בעולם,  אירוח  ודירות  חדרים  אלף 
דירות בתל-אביב. גם בשוהם והמושבים גילו בעלי דירות 
לטרנד  הצטרפו  מהם  מעט  ולא  צדדית  להכנסה  הזדמנות 

המתפתח בימים אלה. 
ב-200  מתחיל  באזור  המחירים  טווח  כי  עולה  מבדיקה 
בחלק  שכירות.  ליום  שקלים   3,500 עד  ומגיע  שקלים 
ניקיון בסיום  עבור  גם  נדרשים השוכרים לשלם  מהיחידות 
תקופת השכירות. היחידות הבסיסיות ביותר הן חדר מגורים 
נחלות  הן  ביותר  והמרשימות  זוג,  ליחיד או  בדירה המיועד 
היחידות  מרבית  זאת,  עם  מפנקות.  וילות  עם  במושבים 

מוצעות בתעריפים של כמה מאות שקלים ליום.

ברחוב הזוהר במרכז היישוב, מוצעת דירת גן בבניין משותף 
פרטית.  וחניה  לגינה  מהסלון  יציאה  שינה,  חדרי   4 ובה 
העסקה  את  מתנים  ובעליה  ומאובזרת,  מרוהטת  הדירה 
בשכירות של 14 ימים לפחות, לפי תעריף 400 שקלים ליום. 
מרתף  יחידת  מוצעת  טללים  בשכונת  בושמת  ברחוב 
לגינה,   פרטית  ויציאה  עיליים  חלונות  עם  מרווחת 
המתוארת כמתאימה למשפחה עד 6 נפשות וכוללת כמובן 
ומטבח  חובה,  לאביזרי  הנחשבים  וטלוויזיה,  אינטרנט  גם 
מאובזר היטב. התעריף המבוקש - 300 שקלים ללילה ועוד 

90 שקלים עבור ניקיון היחידה בסיום האירוח. 
עם  פנטהאוז  חברת  של  טורי  קוטג’  מוצע  הבשור  ברחוב 
שינה  חדרי   4 בו  יש  בית-עריף.  לשדות  ונוף  קטנה  גינה 
וסלון והוא מיועד הוא מיועד ל-8 אורחים. התעריף לנכס 
היינו  ימים,   21 מינימום  ליום,  שקלים   600 על  עומד  הזה 
ידרשו  עוד  המינימלית.  השהות  לתקופת  שקלים   12,600
400 שקלים בתום תקופת שהותם, עבור  האורחים לשלם 

נקיון הבית.
דו-משפחתי  בית  מוצע  הדסים,  בשכונת  מודיעים  ברחוב 
מטופח ב-986 שקלים ליום. על שהות של שבוע בעלי הנכס 
מעניקים הנחה והסכום עומד על 3,800 שקלים, ואילו עבור 
שהות של חודש הסכום המבוקש מגיע ל-12,000 שקלים.    

כמרווחת  המתוארת  מרתף  יחידת  ביישוב,  אחר  צימר 
שקלים   350 תעריף  לפי  מוצעת  לגינה  גישה  עם  ומוארת, 
ללילה והיא מיועדת לשני אורחים. התעריף לשבעה לילות 
השוכרים  ואורחים  שקלים,   1,700 על  ועומד  הנחה  מגלם 
את היחידה למשך חודש ימים יישלמו 4,200 שקלים לכל 

התקופה. 
יחידות אירוח.  ובן-שמן, מוצעים  גינתון  גם בכפר-טרומן, 

בן-שמן  במושב  מוצעת  באזור  ביותר  הזולה  היחידה 
ללילה,  שקלים   200 של  בסכום  אורחים  לשני  ומיועדת 
היחידה  לחודש.  שקלים   4,800 או  לשבוע  שקלים   1,200
כוללת סלון ומטבח מאובזר, מקלחת, מרפסת שמש וגינה 
קטנה. יחידה אחרת, אף היא בבן-שמן, מיועדת לשלושה 
ויציאה לגינת עצי  וילד, עם שני חדרי שינה  זוג   - אורחים 
פרי, ומוצעת ב-225 שקלים ללילה, 1,200 שקלים לשבוע, 

כמה עולה חדר ללילה בשוהם?
השכרת דירות לתיירים בשוהם והמושבים מניבה 200 שקלים לחדר ליום ועד 3,500 שקלים לוילה מפנקת עם בריכה 

 חדרים ובתים בשכירות יומית בשוהם ובישובי חבל מודיעין.
התעריפים הנקובים בצילומים מתייחסים ללילה אחד

או 4,000 שקלים לחודש.
במושב גינתון, זוג צעירים בשנות ה-20 המציגים את עצמם 
כטיילים קוסמופוליטיים, מזמינים תיירים - זוג או בודד, 
העלות  מהבית.  חלק  המהווה  קטנה  ביחידה  להתארח 
לכלול  אפשרות  מוצעת  לאורחים  ללילה.  שקלים   214  -
בעסקה גם ארוחת בוקר, צהריים או ערב, בתוספת תשלום. 
בכפר  וילה  הוא  מודיעין  וחבל  בשוהם  ביותר  היקר  הנכס 
בבית  מימדים.  רחבת  פרטית  שחיה  בריכת  עם  טרומן, 
השכירות  דמי  איש.  ל-16  מיועד  והוא  שינה  חדרי   6
המבוקשים עומדים על 3,500 שקלים ללילה ולשוכרים את 
יותר, בסך  זול  המתחם למשך שבוע, הבית מוצע בתעריף 
ידרשו  השוכרים  במקום  השהיה  בסיום  שקלים.   17,500
לשלם עוד 1,000 שקלים עבור ניקיון, ובנוסף הם נדרשים 
להפקיד ערבון בסך עשרת אלפים שקלים לפיצוי על נזקים 

העלולים להיגרם לנכס.   
שיטת  טרומן,  בכפר  האחרון  זה  דוגמת  יוקרה  בתי  למעט 
מוגבלת  לתיירות  כלל  בדרך  פונה  החברתי  האירוח 
בתקציבה ואחד מיתרונותיה הוא בנגישות למרקם האנושי 
יקר  אירוח  המציעים  מלון  לבתי  בהשוואה  המקום,  של 
בשוהם  הצימרים  משכירי  חברתית.  אינטראקציה  ונטול 
האזור:  של  יתרונו  את  בפרסומים  מדגישים  והסביבה 
סמיכות לנתב”ג ומיקום בין ירושלים לתל-אביב, המהווה 
כי  עולה  מבירור  הארץ.  ברחבי  לטיולים  נוח  יציאה  בסיס 
משפחות  הן  ביישוב,  אירוח  יחידות  של  משוכרים  חלק 
בסמוך  לשהות  ומעוניינות  מולדת  לחופשת  המגיעות 
שומרי  הם  אחרים  מתארחים  בשוהם.  משפחתם  לקרובי 
שבת המגיעים לסופי שבוע ליישוב, בנסיבות של שמחות 

ואירועים משפחתיים. 
לא תמיד השכרה קצרת טווח מניבה יותר מאשר השכרה 
רגילה לשנה. כך לדוגמה, כאשר בית פרטי מוצע ב-12 אלף 
שקלים לחודש, בעל הנכס נושא בהוצאות הבית שרק על 
בסעיף מיזוג האוויר עשויות להגיע בחודשי הקיץ ל-2,000 

שקלים לחודש. זאת ועוד לא דיברנו על ארנונה, אינטרנט, 
מהשנה  שחלק  לזכור  גם  צריך  ומטבח.  מיטה  כלי  כבלים, 

הנכס כלל אינו מאוכלס.
לא בטוח שעסקה שכזו עדיפה על השכרה שנתית של הנכס 
בהוצאות  נושא  שהמשכיר  מבלי  לחודש,  שקלים  ב-9,000 
שעות   24 וקשוב  זמין  להיות  נדרש  שהוא  ומבלי  הנלוות 

נכס  המשכיר  שהם  תושב  אורחיו.  של  לצרכים  ביממה 
באמצעות אייר בי אנד בי, אמר ל”שוהם פלוס” כי זהו פתרון 
לממן  ויכולות  בחו”ל  לחופשה  הנוסעות  למשפחות  מצוין 
חלק מההוצאות בדרך של השכרת הבית לתיירים. הניסיון 
שלו מלמד כי בעוד שבתל-אביב רמת הביקוש גבוהה מאד, 
 הנכס שבבעלותו נותר פנוי לא מעט זמן במהלך השנה



אוגוסט 2015 | גליון 199

קיץ של פעילות חמה במיוחד במרכז חמש למחול של דולי זורניצר
בזמן שכולם יצאו לחופשת הקיץ, בית הספר בניהולה של דולי זורניצר זכה במקומות הראשונים בפסטיבל מחול בברצלונה, ייצג אותנו בכבוד רב במופעי הפתיחה 

והנעילה של פסטיבל כרמיאל והנחית בשוהם את טובי המורים למחול בקורס הקיץ המסורתי המתקיים זו השנה הרביעית ברציפות

משלחת  יצאה  יולי,  בתחילת  הלימודים,  שנת  של  סיומה  עם 
רקדנים מלהקת "ניצנים ייצוגית" לפסטיבל מחול בין לאומי 

'בלורי דה מאר' שנערך בקוסטה בראווה, ספרד.
העולם,  רחבי  מכל  רבות  להקות  משתתפות  בו  בפסטיבל 
קטפה הלהקה את המקום הראשון בקטגוריית הפולקלור כמו 
גם בתחרות הסולו, בה זכה תומר ברקו רקדן הלהקה הבוגרת.

להשתתף  כדי  לברצלונה,  הרקדנים  נסעו  הפסטיבל  בתום 
בסדנאות מחול.

במקביל, התקיים בבית הספר קורס הקיץ המקצועי זו השנה 
הרביעית ברציפות. הקורס בו לקחו חלק כ–80 רקדנים מיועד 
ל–3 שכבות גיל ונמשך שבועיים ימים, בהנחיית טובי המורים 

למחול בארץ בכל סגנונות המחול.
לבלט"  האמריקאית  "האקדמיה  של  הקיץ  קורס  במסגרת 

ארנון  הרקדן  השתתף  יורק,  בניו 
זכאיות  היו  )לה  מלגה  שקיבל  הרינג 
בן  ויובל  דרור  יובל  הרקדניות  גם 
אסולי( מטעם האקדמיה, כשנציגיהם 
בחנו את תלמידי בית הספר של דולי 

זורניצר בחודש מרץ. 
עם שובה של המשלחת מספרד וסיומו 
בחזרות  הרקדנים  החלו  הקורס  של 
המופעים  שלל  לקראת  אינטנסיביות 
הספר,  בית  להקות  הוזמנו  אליהם 

במסגרת פסטיבל כרמיאל.
מרקדני  כ–100  השתתפו  בפסטיבל 

הלהקות. 
שהוקדש  המרגש  הפתיחה  במופע 
הלהקה  רקדני  השתתפו  הירש,  נורית  למלחינה  השנה 

הייצוגית הבוגרת, בשני קטעים חדשים 
בכוריאוגרפיה של דולי זורניצר, מור בר 
זכאי ואביב שם טוב, שהוכנו לעיבודים 
המוסיקאי  של  חדשים  מוסיקליים 

חיים אסנר.
מיהרו  הפתיחה  מופע  תום  עם  מיד 
עלתה  בו  טריו",  ל"למופע  הרקדנים 
בבכורה יצירתה של מור בר זכאי לשיר 
ויוני  חלפי  אברהם  של  מצחך"  "עטור 

רכטר.
"נעורים  להקת  השתתפה  למחרת  יום 

ייצוגית" עם העבודה "מדבר" לכוראוגרפיה של מור בר זכאי 
בתחרות הכוריאוגרפיה היוקרתית למחול ישראלי, בה לקחו 

חלק 10 עבודות נבחרות בלבד מכל רחבי הארץ.
ב"מופע  להופיע  נבחרה  ייצוגית"  "נעורים  להקת  כן,  כמו 
אביב  הכוראוגרפית  של  השירים"  "שיר  היצירה  עם  בכורות" 
ישראלי  מחול  בתחרות  השני  במקום  זכתה  ואשר  טוב  שם 

שנערכה בחנוכה האחרון בדימונה.
הניצנים  להקות  מרקדני  כ–50  הפסטיבל  של  האחרון  ביומו 
הצטרפו לרקדנים הבוגרים כדי להופיע במופע "ירוק תוסס" 
שהוקדש השנה ליוצרי ריקודי העם עם הריקוד "מחר במשלט" 
עם  המשולבות"  "מופע  וב  דויטש,  עומר  של  בכוריאוגרפיה 
תומר  של  בכוראוגרפיה  חדש"  בחור  לשכונה  "בא  הריקוד 

ברקו.
הייצוגיות  הלהקות  הוזמנו  הפסטיבל  של  הנעילה  במופע 

הבוגרות ללוות את היוצרת קורין אלאל 
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תכשיט )במלעיל( 
סטודיו לתכשיטים

לקראת השנה החדשה
מכירת תכשיטים בעבודת יד

יום שישי 28 לאוגוסט
בין השעות: 10:00-16:00

יום שבת 29 לאוגוסט
בין השעות: 10:00-14:00

ו-17:00-21:00 

יוצרת אורחת:
נורית קולקר )דובים ומתנות לחג( 

קפה ויין עלינו
אשמח לראותכם

www.tamyzur.co.il ,Tamy.zur@gmail.com ,050-8482703 :תמי צור וייסמן, מושב גינתון 98, נייד
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רצים וזוכרים את איציק 
בעוד שבועיים תיערך ריצת לילה מת"א לשוהם, להנצחת זכרו של איציק אלקלעי, תושב ותיק, לוחם וספורטאי, שנגע בחייהם של רבים 

ביישוב  בין הרצים - תושבים, חברים וחברים לנשק, בהם הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ והאלוף דורון אלמוג  מישהו לרוץ איתו 

אבריו",  רמ"ח  בכל  ספורטאי  היה  "איציק 
ביישוב  המוכרת  אשתו,  ליאורה  אומרת 
שאחראית  וכמי  ותיקה  חמש  כעובדת 
במרכז  התרבות  וסל  המינויים  תחום  על 
אומנויות הבמה ביישוב. "זה התחיל בתחום 
הוא  שנים  כמה  ולפני  אופניים  רכיבת  של 
להשתתף  עבר  מאד  מהר  לרוץ.  גם  החל 
ובעולם,  הארץ  ברחבי  ספורט  באירועי 
רבות  ותחרויות  טריאתלונים  מרתון,  כולל 
ושונות. יוסי בן-חיים ויובל בן-זאב, חברים 
הריצה,  את  ויזמו  הגו  יחד,  איתו  שהתאמנו 
מפעל  את  להריץ  רשות  מאיתנו  וביקשו 
ההנצחה המקסים הזה בקרב חברים ותושבי 

חברים  גם  מצרפים  אנו  אליהם  שוהם. 
בגדוד  מ"פ  היה  שאיציק  מכיוון  מהצבא, 
הראשונה.  לבנון  במלחמת  נפצע  ואף   ,50
במיל'  והאלוף  גנץ  בני  לשעבר,  הרמטכ"ל 
דורון אלמוג, חבריו לנשק שאיתם שמר על 
קשר, מתכוונים להצטרף ל-2 הקילומטרים 
גם  יצטרפו  למעגל  הריצה.  של  האחרונים 
מי  וכל  נוער  בעיקר  הילדים,  של  חברים 

שרוצה להשתתף". 
בלילה שבין חמישי לשישי  הריצה תתקיים 

27-28 לאוגוסט, במקטעים בני 7-21 ק"מ. 
לאורך  ביפו  לשלום  פרס  ממרכז  תצא  היא 
הטיילת, משם בריצת שטח לאורך מקורות 

הירקון, יער קולה ועד גן היובל בשוהם, שם 
בריצת  למעשה  "מדובר  לזכרו.  טקס  ייערך 
לרוץ  הוא  כשהרעיון  במרוץ,  ולא  לילה 
איציק",  את  לזכור  וגם  מה'ביחד',  וליהנות 

אומרת ליאורה. 
המועצה  גם  ולחסות  לפרויקט  שותפה 
הריצה  את  סקוני.  וחברת  שוהם  המקומית 

תלווה יחידת הג'יפאים. 
מהפרויקט  נרגשים  מאד  וודאי  -אתם 

ומהרעיון? 
מאד",  מרגשת  בהחלט  היא  היוזמה  "כל 
של  הוא  כולו  והקרדיט  ליאורה,  אומרת 
הכי  האדם  היה  איציק  יובל.  ושל  יוסי 

מדהים בעולם, וזה פשוט כל כך עצוב ומצער 
שלושה  תוך  הפילה  הזו  הנוראה  שהמחלה 

חודשים אדם שהיה בריא לחלוטין"  

לפרטים והרשמה:
 ליאורה אלקלעי - 054-2800310
liora@shoham.muni.il

 שגיא אלקלעי - 054-4850149
sagi.alcalay@gmail.com

סיגל בצר - 052-3295589 

ואצל מנהלי קבוצות הריצה בשוהם 
 להרשמה:

 מוקד ח.מ.ש

03-9723001

רוני שומרון 
התעמלות ילדים, נוער וגברים

 להרשמה: מוקד ח.מ.ש 03-9723001
לפרטים נוספים: רוני שומרון - מורה מוסמך בכיר לחינוך גופני  052-8941559   

 בנוסף: התעמלות גברים
                      סיבולת לב-ריאה, סיבולת שריר, גמישות, תנועתיות ומשחק כדורעף.

                      אימונים אישיים לילדים ונוער
                 חיזוק שרירי היציבה ושיפור היכולת התנועתית. 

                      מתאים גם לספורטאים בענפי ספורט שונים הנדרשים למהירות וכח מתפרץ.

התעמלות ילדים
 פעילות גופנית המניעה את הילד להתמודד, להעז ולהצליח

תוך התנסות תנועתית מגוונות ובסביבה מגרה.

 כושר נערים לכיתות ז'- ט'
מהירות, כח מתפרץ, תנועתיות, קפיצות ותרגילי פארקור בסיסיים, משחקים.

קבוצות קטנות גילאי 4-7 עד 7 ילדים
תמיכה וליווי צמודים לחיזוק הגוף, לשיפור התנועה ולחיזוק הבטחון העצמי והדימוי העצמי של הילד.

התעמלות נערות לכיתות ט'-י"א
 חיזוק שרירי היציבה, סיבולת לב-ריאה, תנועתיות והנאה ממשחקי מחניים, כדור רשת ועוד.

)על ידי מורה מוסמכת(.
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www.shoham.muni.il 106 המוקד העירוני
www.hamesh.co.il 03-9723001 מוקד חמש

חידשנו את האפליקציה המוניציפלית של המועצה 
המקומית שוהם, שמאפשרת לכם:

 פתיחת פנייה במוקד העירוני 106
 ביצוע תשלומים למועצה

 מעקב אחר לוח האירועים ביישוב
 קבלת עדכונים חשובים ומידע בשעת חירום

 קבלת הודעות לפי תחומי עניין
 גישה ישירה לפייסבוק, אתר המועצה, אתר חמש ועוד....

תושבים שהורידו את האפליקציה הישנה כבר קיבלו הודעה לשדרוג – 
אנו מזמינים תושבים נוספים להוריד את האפליקציה בחינם בחנויות.

  O N L I N E
אנחנו כאן

קבלת עדכונים 
במסרונים ובדוא”ל
תושבים שעדיין אינם מקבלים 

מהמועצה עדכונים שבועיים בדוא”ל 
והודעות במסרונים, מוזמנים להעביר 

אל דוברת המועצה, דגנית שטיניג, 
 את פרטיהם לכתובת:

dganit@shoham.muni.il 
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MADE IN SHOHAM נערי מכבי שוהם יצאו לטורניר בארה"ב תיאטרון
אחרי 11 חודשי תרגול בתחום 
המשחק הגיע הרגע בו תלמידי 
הסטודיו של יוג'ין, יקפצו למים 
סוף  יפגשו  כלומר,  העמוקים, 
התיאטרון  כי  הקהל.  את  סוף 
קורה רק כשהשחקנים פוגשים 
את הקהל. המפגש הקסום בו 
פוגשת  השחקנים  אנרגיית 
את אנרגית הקהל ומזה נוצרת 
אנרגיה חדשה, או כפי שקורים 

את  מכוון  יוג'ין  ולכן  ההצגה.  קסם   - לה 
עבודתו עם השחקנים הצעירים לרגע הקסום 
על  עלו  הילדים   40 הקהל.  עם  המפגש  של 
הקהל  מול  הוכיחו  האומנויות,  משכן  בימת 

הרב שיש על מה לדבר. 
כבשו  הם  מניירות,  נטולי  ותמימים,  רעננים 
ניתן  ביניהם  המחזות,  בקטעי  הצופים  את 

היה לזהות כישרונות לעתיד. 
אחרי שעתיים של "בימת הכישרונות", הגיעה 
בסטודיו,  השנייה  האומן  כיתת  של  שעתה 
"מבצע  המטורפת  הקומדיה  את  שהציגה 
יוג'ין   תירגם  אותו  מולייר,   פי  על  קלימרו", 
מצרפתית ועיבד למחזה אקטואלי, המתרחש 
בימינו בתל-אביב. אלמנה עשירה, אשתו של 
קבלן מפורסם, מנסה לחתן את בתה, אורית, 
שבתאי  הטברייני,  מטבריה.  עשיר  איש  עם 
 ,50 בן  כסיל  הוא  קלימרו,  נפוליאון  ורדינון 

המבזבז ללא שיקול דעת את כספי  הירושה 
בטבריה,  עסקים  בעלת  ממשפחתו,  שקיבל 

ובין כל אלה רוצה להינשא לעלמה צעירה. 
משחק  לומד  נמרוד,  אורית,  של  חברה 
באוניברסיטת תל אביב. בעזרת כמה חברות 
ללימודים, ביניהן גם שתי נוכלות מקצועיות, 
לקלימרו  לגרום  דבר  של  בסופו  מצליח  הוא 
עשיר  המחזה  הביתה.  מתל-אביב  לברוח 
את  הלחין  יוג'ין  מצחיקות.  בסיטואציות 
הקבוצה,  תלמידת  עם  וביחד  השירים, 

אנסטסיה אברמנקו, כתב את הפזמונים. 
שלהב,  ענבר  שהם,  נוי  השחקנים:  קבוצת 
בשן,  עמית  כהן,  טל  אברמנקו,  אנסטסיה 
ובתפקיד  גילינסקי  שירה  רופא,  אייל 
קלימרו - יובי כהן, כבשו את הקהל. היה זה  
ואיכותי  רענן  תיאטרון  של  נשכח  בלתי  ערב 

 MADE IN SHOHAM

ממכבי  הנערים  קבוצת  של  ייצוגית  משלחת 
שוהם כדורסל, טסה בשבוע שעבר להשתתף 
כשלושה  ימשך  הטורניר  בארה"ב.  בטורניר 
יהודיים  נערים  בו חלק אלפי  ויטלו  שבועות, 
מהארץ ומהעולם. הטורניר משלב כדורסל עם 
פעילות חברתית וקהילתית ועבור נערי שוהם 
הוא עשוי להוות קפיצת מדרגה ונקודת מפנה 
ספורטיבית. הכדורסל לפני הטורניר, לא יהיה 

אותו עולם בתקופה שלאחריו.
עופר מור, יו"ר מועדון הכדורסל מכבי שוהם: 

הוא  אמריקה  בצפון  מכבי  משחקי  "טורניר 
גם  שיש,  היוקרתיים  היהודיים  מהמפעלים 
בהיקפו, גם בארגון, הגודל והתכנים היהודיים 
ארגונים  שלושה  שותפים  לפרויקט  שבו. 
 .JCC גדולים: מכבי קנדה, מכבי עולמי ומכבי
המפעל אינו מתמקד רק בספורט וייחודיותו 
יהודיים.  ילדים  בין  וההכרה  בחיזוק  גם  היא 
הדבר המיוחד של המפעל הוא שכולו מתבסס 
על התנדבות וכל המעורבים במלאכה עושים 

את תפקידם ללא שכר" 

לרגל החגים מבצעים מיוחדים
דשא איכותי + הובלה + התקנה 

dvirmeir@gmail.comדביר: 052-6264441

דשא סינטטי לגינות ומרפסות

אחריאחרי לפנילפני
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א.צ שיפוצים
טיח, צבע, ריצוף

שליכט צבעוני, חיצוני ופנימי
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להשתלת  נעים  בן  ארמונד  המתין  חודשים  שבעה 
לב. הוא היה מאושפז במחלקה הקרדיולוגית בבית 
השבועות  עד  ממש  ומשם,  תל-השומר  החולים 
לוויות  בהסדרת  חוליו  ממיטת  טיפל  האחרונים, 

ועניינים דחופים.
ועד  היישוב  מהקמת  שוהם  במועצת  דת  כרכז 
היום, הקפיד לאורך השנים לצד הרב סתיו, לקבל 
רגלם  שכף  חילונים  ובעיקר  אדם  כל  פנים  במאור 
אינה דורכת בבתי הכנסת, אלא בערב ראש השנה 
וביום הכיפורים, ואינם חשים בנוח במקום. לכולם 
כבוד,  כאורחי  ישיבה  למקום  דאג  הוא  הארון,  עד 

לסידור ולהתמצאות בהתנהלות התפילה.
בבית  חפיפה  העביר  לכתו,  לפני  ספורים  שבועות 
החולים למחליפו בתפקיד, מתוך הבנה, ששוב לא 

יעסוק בשליחות שמילאה את עולמו. 
ארבעה מועמדים להשתלת לב שהמתינו עמו, עברו 
בסופו של דבר את ההשתלה. במקרה של ארמונד, 
בין  מושלמת  התאמה  נמצאה  לא  הצער,  למרבה 
נתוני גופו למעט הלבבות שנתרמו ובסופו של דבר, 
גופו וליבו לא עמדו בעומס ולפני כחודש, הוא נפטר.

לבנה, רעייתו, מודה שהיא עוד לא לגמרי מבינה את 
אתמודד  איך  יודעת  לא  עוד  "אני  לכתו.  משמעות 
עם הציפייה שלי לראות אותו מגיע מולי, כשאגיע 

הביתה או איך ארגיש בבית העלמין".
מאז שהיה כבן 15, בעקבות פגיעה של  חיידק מסוג 
סטרפטוקוק בשריר הלב, סבל ארמונד מאי ספיקת 
לב והניתוח הראשון מיני רבים שעבר, היה בגיל 19. 
עם השנים, הלך המצב והחמיר עד אשר לפני קרוב 
השתלה.  על  הרופאים  החליטו  חודשים  לשמונה 
"כבר אי אפשר היה לדבר על תחליפים מלאכותיים 

האחרון",  המוצא  היה  זה  עזרו.  לא  והתרופות 
מסבירה לבנה. "הוא נכנס לרשימת ההמתנה אבל 
גודל  הדם,  סוג   – התאימו  לא  שלו  הפרמטרים 
יקר  מצרך  הוא  לב  אחוז.  מאה  היה  לא  זה  הלב. 
אלא  משתילים,  ולא  ישראל  במדינת  מאוד  ונדיר 
למי שברור בוודאות כמעט מוחלטת שהוא יישאר 
ארמונד  של  שכשמצבו  הסיבה  זו  כן.  אחרי  בחיים 
לא אפשר זאת, הוציאו אותו מרשימת ההשתלות. 

זה היה שבועיים לפני מותו". 
הבנתם את זה?

הגוף  השתלה,  יעבור  הוא  אם  שגם  ברור  היה  "כן. 
שלו לא יחזיק מעמד".

איך הוא התייחס לאפשרות ההשתלה?
של  הפסיכולוג  עם  בשיחות  זה.  עם  קשה  לו  "היה 
אמר  הוא   - עובר  מושתל  שכל  עניין   – המחלקה 
שלא פשוט לו להיפרד מהלב שלו, לו הוא חייב את 
העלה  הזה  שהלב  אמר  למה,  אותו  כששאלו  חייו. 
 – אוהב  שהוא  משפחה  עבורו  יצר  ממרוקו,  אותו 
סיפרתי  לשוהם.  אותו  והביא  ילדים  ושבעה  אשה 
שגם  ביקשתי  עבורו.  מתפללים  בשוהם  שכולם  לו 
ישלח  שהקב"ה  ויבקש  עצמו  עבור  יתפלל  הוא 
יכול  'מה פתאום? איך אני  והוא אמר  לו לב בריא 
הלב  את  אקבל  שאני  כדי  ימות  שמישהו  להתפלל 
שלו? לקב"ה יש את הדרכים שלו, הוא כבר ימצא 

את הדרך גם בשבילי'".
הסתרתם ממנו את המצב?

"הוא היה מספיק אינטליגנטי על מנת להבין את זה 
לבד. שיחקנו משחק כפול – אנחנו לא אמרנו והוא 
מהרשימה  הוסר  כשהוא  ידע.  הוא  אבל  אמר,  לא 
וידענו שאין לו זמן רב לחיות, שאלנו את הצוות מה 

שבעה חודשים המתין ארמונד בן נעים 
להשתלת לב אך נתוניו לא התאימו 

לתרומות ולפני כחודש, בגיל 58, ליבו 
נחלש ונדם  בן נעים, רכז שירותי 

הדת בשוהם, היה מוכר בזכות 
נועם הליכותיו וגם כשהיה 

מרותק למיטתו במחלקה 
הקרדיולוגית, לא פסק 
מלסייע למי שהיו זקוקים 
לעזרתו  רעייתו, לבנה, 
מספרת על 40 שנים של 
אהבה לצדו של החבר 
הכי טוב שלה 

ן  ח ן  ו ר ש  : ת א מ

הלב 
הגדול



של ארמונד

אפשר לעשות למענו והם אמרו – להעניק לו 
הרבה חום, תמיכה ואהבה. וזה מה שעשינו".

ארמונד פחד למות?
לחודשיים,  קרוב  לפני  אחד  ערב  פעם.  "אף 
הוא  כשהגעתי לעשות איתו שבת במחלקה, 
אמר לי – 'תסתכלי שם בארונית במסמכים. 
צוואה'.  שעשיתי  בכך  אותך  משתף  רק  אני 
אתה  מה  'על  לו  אמרתי  צחקתי,  מאוד 
מדבר?' והוא אמר 'לא צוואה מהסוג הזה של 
חלוקת רכוש כי זה לא מעניין אותי וגם איזה 
רכוש יש לנו לחלק? עשיתי צוואה רפואית'. 
ושהכל  השתלה  שתהיה  ברור  היה  לארמונד 
קטנה  פינה  השאיר  הוא  אבל,  בסדר.  יהיה 
שיתף  הוא  ישתבש.  שמשהו  למקרה  נוספת, 
הגדולים  הילדים  שני  את  שלו  במחשבות 
שלנו - מורן, שהוא עורך דין, ואת שרון בתנו, 
וביקש לכתוב צוואה שבה ציווה שאם יקרה 
למכשירים  מחובר  אותו  נשאיר  לא  משהו, 
כצמח. לפחד אם כן – הוא לא פחד. אבל הוא 
מכתבים  כתב  הוא  מקרה.  לכל  פינות  סגר 
היו  שאלה  אומרים  אנחנו  היום  ולי.  לילדים 

הנחיות. איך לחיות, איך להמשיך". 

זוגיות של הבנה וכבוד
בבית  גדל  הוא  ביהוד,  הכירו  ולבנה  ארמונד 
במשפחה  גדלה  והיא  מסורתי  מרוקאי 
אחרי  התרחשה  לדת  "ההתקרבות  חילונית. 
הראשונה  הייתי  אני  דווקא  נישאנו.  שכבר 
ממני,  מתון  היה  הוא  שנינו.  מבין  שנשביתי 
הייתי  עבורו.  זר  עניין  היתה  לא  המסורת 

בשבת  יותר  לנסוע  לא  שהחליטה  הראשונה 
והוא אמר שאם זה ככה אז גם הוא לא ייסע 
היה  הכל  ויכוחים.  היו  לא   – החל  זה  וכך 

נינוח".
מורן,   - ילדיהם  שבעת  נולדו  השנים  לאורך 
סוציאלית,  עובדת   ,31 שרון  דין,  עורך   ,34
אם   ,22 בת  רות   ,25 בת  סטודנטית  אל,  בת 
יצחק,  בארות  בקיבוץ  ומתגוררת  לשניים 
תלמידת   15 בת  שחר  וחצי,   18 בן  יעקב, 
ללמוד  המתעתד   12 בן  ואביתר  אולפנה 
פירון  שי  הרב  של  בישיבה  הקרובה  בשנה 

בפתח תקווה.
השנים  ולאורך  לשוהם  הגיעו  השניים 
ארמונד,  של  מאחיו  כמה  גם  ליישוב  הגיעו 
עד  משפחותיהם  עם  במקום  המתגוררים 
צהרון  שנים  לאורך  ניהלה  לבנה  היום. 
המזג  במועצה.  הדת  לרכז  התמנה  וארמונד 
הנעים והאדיב שלו, קירב אליו אנשים רבים, 
וחבר  בו אוזן קשבת  וחילונים, שראו  דתיים 
שירותי  במסגרת  לסייע  נהג  הוא  קרוב. 
שנתקל  מי  לכל  להם,  מחוצה  וגם  המועצה 
בבעיה, בין אם בירוקרטית, דתית או כספית. 
לארגן  כאמור,  נהג  לציבור  מהשירות  כחלק 
התרבות  בבית  צוהר  עמותת  תפילות  את 
קבוע  באופן  איחר  "הוא  הרחב.  לקהל 
לארוחות חג, או לערב כיפור. תמיד התלוננו 
לו  יש  כי  בנחת  לאכול  לשבת  אפשר  שאי 
עם  האחרון  הרגע  של  וסידורים  ארגונים 
נזכרת  המשפחה",  חשבון  על  מסביב,  כולם 
לבנה. "אבל הוא היה מאושר שהצליח לדאוג 

 לבנה וארמונד בתמונה מהעת האחרונה.

"הוא השאיר לנו הנחיות איך לחיות, איך להמשיך"
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להשתלת  נעים  בן  ארמונד  המתין  חודשים  שבעה 
לב. הוא היה מאושפז במחלקה הקרדיולוגית בבית 
השבועות  עד  ממש  ומשם,  תל-השומר  החולים 
לוויות  בהסדרת  חוליו  ממיטת  טיפל  האחרונים, 

ועניינים דחופים.
ועד  היישוב  מהקמת  שוהם  במועצת  דת  כרכז 
היום, הקפיד לאורך השנים לצד הרב סתיו, לקבל 
רגלם  שכף  חילונים  ובעיקר  אדם  כל  פנים  במאור 
אינה דורכת בבתי הכנסת, אלא בערב ראש השנה 
וביום הכיפורים, ואינם חשים בנוח במקום. לכולם 
כבוד,  כאורחי  ישיבה  למקום  דאג  הוא  הארון,  עד 

לסידור ולהתמצאות בהתנהלות התפילה.
בבית  חפיפה  העביר  לכתו,  לפני  ספורים  שבועות 
החולים למחליפו בתפקיד, מתוך הבנה, ששוב לא 

יעסוק בשליחות שמילאה את עולמו. 
ארבעה מועמדים להשתלת לב שהמתינו עמו, עברו 
בסופו של דבר את ההשתלה. במקרה של ארמונד, 
בין  מושלמת  התאמה  נמצאה  לא  הצער,  למרבה 
נתוני גופו למעט הלבבות שנתרמו ובסופו של דבר, 
גופו וליבו לא עמדו בעומס ולפני כחודש, הוא נפטר.
לבנה, רעייתו, מודה שהיא עוד לא לגמרי מבינה את 
אתמודד  איך  יודעת  לא  עוד  "אני  לכתו.  משמעות 
עם הציפייה שלי לראות אותו מגיע מולי, כשאגיע 

הביתה או איך ארגיש בבית העלמין".
מאז שהיה כבן 15, בעקבות פגיעה של  חיידק מסוג 
סטרפטוקוק בשריר הלב, סבל ארמונד מאי ספיקת 
לב והניתוח הראשון מיני רבים שעבר, היה בגיל 19. 
עם השנים, הלך המצב והחמיר עד אשר לפני קרוב 
השתלה.  על  הרופאים  החליטו  חודשים  לשמונה 
"כבר אי אפשר היה לדבר על תחליפים מלאכותיים 

האחרון",  המוצא  היה  זה  עזרו.  לא  והתרופות 
מסבירה לבנה. "הוא נכנס לרשימת ההמתנה אבל 
גודל  הדם,  סוג   – התאימו  לא  שלו  הפרמטרים 
יקר  מצרך  הוא  לב  אחוז.  מאה  היה  לא  זה  הלב. 
אלא  משתילים,  ולא  ישראל  במדינת  מאוד  ונדיר 
למי שברור בוודאות כמעט מוחלטת שהוא יישאר 
ארמונד  של  שכשמצבו  הסיבה  זו  כן.  אחרי  בחיים 
לא אפשר זאת, הוציאו אותו מרשימת ההשתלות. 

זה היה שבועיים לפני מותו". 
הבנתם את זה?

הגוף  השתלה,  יעבור  הוא  אם  שגם  ברור  היה  "כן. 
שלו לא יחזיק מעמד".

איך הוא התייחס לאפשרות ההשתלה?
של  הפסיכולוג  עם  בשיחות  זה.  עם  קשה  לו  "היה 
אמר  הוא   - עובר  מושתל  שכל  עניין   – המחלקה 
שלא פשוט לו להיפרד מהלב שלו, לו הוא חייב את 
העלה  הזה  שהלב  אמר  למה,  אותו  כששאלו  חייו. 
 – אוהב  שהוא  משפחה  עבורו  יצר  ממרוקו,  אותו 
סיפרתי  לשוהם.  אותו  והביא  ילדים  ושבעה  אשה 
שגם  ביקשתי  עבורו.  מתפללים  בשוהם  שכולם  לו 
ישלח  שהקב"ה  ויבקש  עצמו  עבור  יתפלל  הוא 
יכול  'מה פתאום? איך אני  והוא אמר  לו לב בריא 
הלב  את  אקבל  שאני  כדי  ימות  שמישהו  להתפלל 
שלו? לקב"ה יש את הדרכים שלו, הוא כבר ימצא 

את הדרך גם בשבילי'".
הסתרתם ממנו את המצב?

"הוא היה מספיק אינטליגנטי על מנת להבין את זה 
לבד. שיחקנו משחק כפול – אנחנו לא אמרנו והוא 
מהרשימה  הוסר  כשהוא  ידע.  הוא  אבל  אמר,  לא 
וידענו שאין לו זמן רב לחיות, שאלנו את הצוות מה 

שבעה חודשים המתין ארמונד בן נעים 
להשתלת לב אך נתוניו לא התאימו 

לתרומות ולפני כחודש, בגיל 58, ליבו 
נחלש ונדם  בן נעים, רכז שירותי 

הדת בשוהם, היה מוכר בזכות 
נועם הליכותיו וגם כשהיה 

מרותק למיטתו במחלקה 
הקרדיולוגית, לא פסק 
מלסייע למי שהיו זקוקים 
לעזרתו  רעייתו, לבנה, 
מספרת על 40 שנים של 
אהבה לצדו של החבר 
הכי טוב שלה 

ן  ח ן  ו ר ש  : ת א מ

הלב 
הגדול



של ארמונד

אפשר לעשות למענו והם אמרו – להעניק לו 
הרבה חום, תמיכה ואהבה. וזה מה שעשינו".

ארמונד פחד למות?
לחודשיים,  קרוב  לפני  אחד  ערב  פעם.  "אף 
הוא  כשהגעתי לעשות איתו שבת במחלקה, 
אמר לי – 'תסתכלי שם בארונית במסמכים. 
צוואה'.  שעשיתי  בכך  אותך  משתף  רק  אני 
אתה  מה  'על  לו  אמרתי  צחקתי,  מאוד 
מדבר?' והוא אמר 'לא צוואה מהסוג הזה של 
חלוקת רכוש כי זה לא מעניין אותי וגם איזה 
רכוש יש לנו לחלק? עשיתי צוואה רפואית'. 
ושהכל  השתלה  שתהיה  ברור  היה  לארמונד 
קטנה  פינה  השאיר  הוא  אבל,  בסדר.  יהיה 
שיתף  הוא  ישתבש.  שמשהו  למקרה  נוספת, 
הגדולים  הילדים  שני  את  שלו  במחשבות 
שלנו - מורן, שהוא עורך דין, ואת שרון בתנו, 
וביקש לכתוב צוואה שבה ציווה שאם יקרה 
למכשירים  מחובר  אותו  נשאיר  לא  משהו, 
כצמח. לפחד אם כן – הוא לא פחד. אבל הוא 
מכתבים  כתב  הוא  מקרה.  לכל  פינות  סגר 
היו  שאלה  אומרים  אנחנו  היום  ולי.  לילדים 

הנחיות. איך לחיות, איך להמשיך". 

זוגיות של הבנה וכבוד
בבית  גדל  הוא  ביהוד,  הכירו  ולבנה  ארמונד 
במשפחה  גדלה  והיא  מסורתי  מרוקאי 
אחרי  התרחשה  לדת  "ההתקרבות  חילונית. 
הראשונה  הייתי  אני  דווקא  נישאנו.  שכבר 
ממני,  מתון  היה  הוא  שנינו.  מבין  שנשביתי 
הייתי  עבורו.  זר  עניין  היתה  לא  המסורת 

בשבת  יותר  לנסוע  לא  שהחליטה  הראשונה 
והוא אמר שאם זה ככה אז גם הוא לא ייסע 
היה  הכל  ויכוחים.  היו  לא   – החל  זה  וכך 

נינוח".
מורן,   - ילדיהם  שבעת  נולדו  השנים  לאורך 
סוציאלית,  עובדת   ,31 שרון  דין,  עורך   ,34
אם   ,22 בת  רות   ,25 בת  סטודנטית  אל,  בת 
יצחק,  בארות  בקיבוץ  ומתגוררת  לשניים 
תלמידת   15 בת  שחר  וחצי,   18 בן  יעקב, 
ללמוד  המתעתד   12 בן  ואביתר  אולפנה 
פירון  שי  הרב  של  בישיבה  הקרובה  בשנה 

בפתח תקווה.
השנים  ולאורך  לשוהם  הגיעו  השניים 
ארמונד,  של  מאחיו  כמה  גם  ליישוב  הגיעו 
עד  משפחותיהם  עם  במקום  המתגוררים 
צהרון  שנים  לאורך  ניהלה  לבנה  היום. 
המזג  במועצה.  הדת  לרכז  התמנה  וארמונד 
הנעים והאדיב שלו, קירב אליו אנשים רבים, 
וחבר  בו אוזן קשבת  וחילונים, שראו  דתיים 
שירותי  במסגרת  לסייע  נהג  הוא  קרוב. 
שנתקל  מי  לכל  להם,  מחוצה  וגם  המועצה 
בבעיה, בין אם בירוקרטית, דתית או כספית. 
לארגן  כאמור,  נהג  לציבור  מהשירות  כחלק 
התרבות  בבית  צוהר  עמותת  תפילות  את 
קבוע  באופן  איחר  "הוא  הרחב.  לקהל 
לארוחות חג, או לערב כיפור. תמיד התלוננו 
לו  יש  כי  בנחת  לאכול  לשבת  אפשר  שאי 
עם  האחרון  הרגע  של  וסידורים  ארגונים 
נזכרת  המשפחה",  חשבון  על  מסביב,  כולם 
לבנה. "אבל הוא היה מאושר שהצליח לדאוג 

 לבנה וארמונד בתמונה מהעת האחרונה.

"הוא השאיר לנו הנחיות איך לחיות, איך להמשיך"

מושב חדיד )בהרחבה החדשה(, בית 117
 emeli@bezeqint.net | 050-5781400

emeli pool shmueluv חפשו אותנו בפייסבוק

בריכה מחוממת ומקורה
הפועלת באישור משרד הבריאות וברישיון עסק

 שיעורי שחייה
פרטיים או זוגיים

לימוד וחוגי שחייה לאורך כל השנה - לכל הגילאים
שחיית תינוקות מגיל 3 חודשים

שחיית פעוטות
לימוד שחייה בסגנונות שונים

חיזוק השרירים והיציבה
העלאת הביטחון העצמי והמסוגלות

עצמאות
הנאה

 מזמינים אתכם ללמוד שחייה 
לחזק את השרירים ולהרגיע את הנפש והגוף

צוות הבריכה מקצועי 

ובעל ניסיון רב
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לדתיים ולחילונים והיה רגוע שהכל מסודר".
וממיטת  לטלפונים  לענות  המשיך  שהתאשפז,  לאחר  גם 
חוליו דאג שכל אדם שהיה זקוק לשירות או לסיוע, ייענה. 
"ראש המועצה, גיל לבנה, סיפר לנו שבאחד הימים, כשהגיע 
לנחם בני משפחה ב'שבעה', שאל אותם מי עזר להם לארגן 
בן  שארמונד  לו  סיפרו  המשפחה  בני  הלוויה.  סידורי  את 
לא  שזה  אמר  וגיל  מאוד  לו  מודים  ושהם  להם  עזר  נעים 
יכול להיות כי ארמונד מאושפז. בהתחלה הם היו נבוכים, 
הוא  לעבוד.  המשיך  פשוט  שהוא  הבינו  מאוד  מהר  אבל 

אמר 'מה פתאום שאדם יסבול מזה שאני בבית החולים? 
יכול  – איך אני  וכשאדם מתקשר אלי ומבקש את עזרתי 

להגיד לו לא? מה אגיד לו שאני מאושפז?'".
ספרי עליו.

"הוא לא היה אדם של מגע אבל הביע המון רוך בהתנהגות 
שלו. אני דברנית גדולה, דומיננטית, הוא היה שקט מאוד, 
לחבק  ההזדמנות  לי  היתה  מאושפז  כשהיה  ועדין.  ביישן 
בינינו  היו  לא  מעולם  כלום.  לי  שיגיד  מבלי  אותו  ולנשק 
חילוקי דעות – גם כשהוא רצה לעשות משהו בדרכו הוא 

שיתף, שאל, התייעץ. עשינו הכל ביחד. היתה בינינו הבנה 
שמעבר למילים, במבט, בעיניים. בערבי שישי, לא היה נוגע 
באוכל או בשתייה עד שישבתי גם אני לשולחן – היתה בזה 
אמירה של כבוד רב כלפי, שאני יודעת שגם הילדים שלנו 

למדו ממנה משהו חשוב על יחסים וזוגיות".
יש לכם כרטיס אדי?

"לכל הילדים שלנו יש, כבר שנים. מתוך מחשבה של הצלת 
נפש. דווקא לארמונד ולי לא היה כרטיס  כי לא נתנו את 
הפנמנו  ההשתלות,  למרכז  כשהגענו  רק  זה.  על  דעתנו 

לאחרים  חיים  בהענקת  והחשיבות  הצורך  את  לראשונה 
וחתמנו על כרטיס".

מה את לומדת עליו מהמנחמים הרבים?
בישוב  על הדברים שעשה  פה אנשים שסיפרו  היו  "המון, 
אותו  יראו  שלא  מאמינים  לא  שהם  אמרו  אחרים.  למען 
דברים  עליו  אמרו  במחלקה  הצוות  אנשי  אפילו  יותר. 
ואופטימיות שהם לא  מדהימים. אמרו שהיתה לו שמחה 
התלונן  לא  פעם  שאף  מושלם,  חולה  היה  שהוא  מכירים. 

ולא אהב להטריח".

הזמן של שנינו
כשהתאשפז לקחה על עצמה תפקיד נוסף שעשה - קניות. 
נוהל סופרמרקט. בכל פעם שהגעתי לקנות חלב  "היה לי 
נתקעתי שם שעה כי כל הקופאיות והמוכרות ביקשו לדעת 
מה שלומו. מזלי שהם ידעו בסופר מה הוא קנה, איזה סוגי 

לחמים או גבינות - כי אני לא ידעתי".
לצאת  לארמונד  הרופאים  אפשרו  ההשתלה  לקראת 
הפעם  "זו  הסדר.  ליל  בערב  בחר  והוא  אחת  פעם  הביתה 
נזכרת לבנה. "שאלתי אותו למה  האחרונה שהיה בבית", 
הרגעים  הם  לו  חסר  שהכי  שמה  אמר  והוא  מתגעגע  הוא 
האלה בשישי, כשהוא היה יוצא מבית הכנסת ואני יצאתי 
מהמקווה, שם התנדבתי כבלנית, והיינו צועדים יחד משם 
ועד הבית, מדברים קצת ומתעדכנים לקראת שבת. בבית 
וזה היה הזמן של  ילדים אין הרבה רגעים לבד  עם שבעה 

שנינו".
ארמונד נפטר באותה דרך שבה חי. בצנעה, מבלי להטריח 
רגעים.  באותם  לצדו  הייתי  אני  ורק  הקב"ה  "רצה  איש. 
דיברנו, חייכנו וכשהזזתי את הראש לשנייה, הוא כבר לא 
היה. לאורך קרוב לשמונה חודשים לא עצרתי לרגע ולפתע, 
כשהוא נפטר, פתאום היינו אני והוא, לבד. הרגשתי שהשם 
זיכה אותי בכך שרק אני שם. שאלתי את עצמי מה מותר 
ומה אסור לעשות מבחינת הלכה ואז אמרתי - 'השם, אתה 
בלעדיו'.  חיים  מכירה  לא  ואני  לבי  אהוב  זה   – לי  תסלח 
נישקתי וחיבקתי אותו", קולה נשבר והיא פורצת בדמעות. 



לפני כשנתיים, בחתונתם של רות, הבת הרביעית ובעלה אהרון. 
"הילדים שלנו למדו ממנו משהו חשוב על יחסים וזוגיות"

"סיפרתי לו שכולם בשוהם מתפללים עבורו. ביקשתי שגם הוא יתפלל 
עבור עצמו ויבקש שהקב"ה ישלח לו לב בריא והוא אמר 'מה פתאום? 
איך אני יכול להתפלל שמישהו ימות כדי שאני אקבל את הלב שלו? 

לקב"ה יש את הדרכים שלו, הוא כבר ימצא את הדרך גם בשבילי'"





לבנה, מורן, שרון, בת-אל, רות, שחר, יעקב, אביתר
         וכל משפחת בן נעים היקרה,

המומים וכואבים עם לכתו בטרם עת של 
חברנו לעבודה, הבעל, האב, האח, הדוד והסב

ארמונד בן נעים ז"ל
משתתפים באבלכם הכבד ומחבקים אתכם בשעתכם הקשה 

מי ייתן ולא תדעו עוד צער.

הרב דוד סתיו                                     גיל ליבנה, ראש המועצה
סגני ראש המועצה, חברי מועצת שהם ועובדיה

32
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"לא ניתן לסייע לכל החולים"

בני מדליון, תושב שוהם וכיום מנהל מחלקת השתלות בבית החולים בקליבלנד, 
אוהיו, מספר על פיתוח מכאני ותרופתי שיקדמו את מצב חולי הלב אולם מציע 

להמשיך ולהשקיע בנושא תרומת האיברים 

ד"ר בני מדליון, תושב שוהם, מבכירי משתילי הלב 
בילינסון(,  החולים  בבית  )לשעבר  בארץ  והריאה 
היחידה  כמנהל  האחרונים  בחודשים  מכהן 
בבית  לב  והשתלות  מכאניים  עזרים  לכשלים, 
החולים האוניברסיטאי בקליבלנד, אוהיו בארצות 

הברית.
מתי מגיע הרגע שבו אדם הופך מועמד להשתלה 

ומתי ההשתלה כבר אינה אופציה עבורו?
"אדם מועמד להשתלה כשהוא סובל מאי ספיקת 
הלב  כזה,  במצב  שהיא.  סיבה  מכל  מתקדמת,  לב 
מפסיק לספק את צרכי הגוף וכשהמחלה מתקדמת 
עד כדי כך שגם עזרים מכניים או תרופתיים אינם 
השתלת  הפרק  על  עולה   – לחולה  עוד  מסייעם 
כבר  כשיש  רלוונטית  אינה  ההשתלה  מאידך,  לב. 
בכליות  בריאות,  כמו  אחרים  באיברים  כשלים 
תפתור  לא  לב  השתלת  גם  כזה,  במקרה  וכדומה. 
את בעיית הכשל באיברים האחרים ואז אותו אדם 

חדל להיות מועמד להשתלה".
מה היתרון בהשתלת לב מלאכותי?

של  שונים  לסוגים  כולל  שם  הוא  מלאכותי  "לב 
חשוב  כי  אם  שונים,  ומצבים  לתקופות  תחליפים 
לחדר  ולפתרון  זמני  בתחליף  שמדובר  לזכור 
בעיות  עם  לאנשים  בלבד.  הלב  של  השמאלי 
אחרות זה לא יעזור. בכל מקרה, מדובר בפתרון עד 

להשתלת לב".
מה יקרה בעתיד?

תרופתי  בטיפול  יפה  התפתחות  כיום  "יש 
בתחום  רב  מחקר  משקיעים  ובמקביל,  ומניעתי 
תחליפים  שיהוו  המכאניים  האמצעים  פיתוח 
ופתרונות לבעיות אי ספיקת לב. אני מניח שחלק 
מפתרונות אלה, יוכנסו לשימוש עוד בתקופת חיינו 
בקרב  התמותה  שיעור  את  ויורידו  המקצועיים 
הממתינים להשתלה. יש גם ניסיון לגדל תאי בסיס 
הלב,  שריר  לתאי  להפוך  להם  ולגרום  עצם  ממח 

אבל זה עדיין בשלבים ראשוניים מאוד".
יש מצוקת תורמים?

דווקא  ישראל  בארץ.  רק  לא  העולם,  בכל  "כן, 
להשתלות  ההתייחסות  בעניין  מאוד  מתקדמת 
קריטריונים  כבר  יש  ההלכתיות  לבעיות  ואפילו 
התורמים  שהיצע  היא  הבעיה  רבנים.  של  ואישור 
להשתלה.  שזקוקים  לאלה  ביחס  מאוד  קטן 
בישראל יש כ-16-20 השתלות לב בשנה ולעומת 
זאת יש יותר מפי 10 חולים שממתינים להשתלה. 
על כן לצערי יש חולים שגם הרפואה הטובה ביותר 
בארץ  לקדם  שחשוב  מה  להם.  לסייע  יכולה  לא 
הוא את המודעות לתרומת איברים, זאת על מנת 
למקסם את מה שיש. אנשים צריכים לזכור שהיום 

הם תורמים ומחר הם עשויים להיות נתרמים".

לפני  אותו  כשחיבקתי  נבוך  תמיד  היה  "ארמונד 
אנשים. לילה לפני שנפטר, ביקש ממני נשיקה. אולי 

הוא ידע? כל כך אתגעגע אליו".
את  להקדיש  לבנה  מתכוונת  לכתו,  אחרי  עכשיו, 
הרושם  "את  משלה.  אישי  הנצחה  לפרויקט  הזמן 
שהותיר ואת הדברים היפים שעשה למען אנשים, אי 
הקרובות  השנים  בשלושים  בעל-פה.  ללמד  אפשר 
ועוד  אני מתכוונת לתחקר את כל מי שאני מכירה 
אכיר כדי שיספרו לי מי היה ארמונד. הוא היה אבא 
יכירו  הבאים  שהדורות  לי  חשוב  רגיל.  לא  וסבא 

 "ויוקירו אותו בחייו ובמותו

"הרגשתי שהשם זיכה אותי 
בכך שרק אני שם. שאלתי 

את עצמי מה מותר ומה אסור 
לעשות מבחינת הלכה ואז 

אמרתי - 'השם, אתה תסלח 
לי – זה אהוב לבי ואני לא 

מכירה חיים בלעדיו'. נישקתי 
וחיבקתי אותו"



יום חמישי הגדול
27.8.15

 הכניסה חופשית

וכולם מוזמנים

כנס תושבים חדשים
שעה 17:30, בית הגמלאי, 

רח’ תפן 2
קבלת פנים חמה לתושבים 

החדשים בשוהם, מפגש עם 
מנהלי המועצה המקומית שוהם 

 והתאגידים העירוניים
ומגוון דוכני מידע.

 לקבלת פרטים נוספים
 ניתן לפנות לדוברת המועצה

dganit@shoham.muni.il

 חגיגת סוף הקיץ
ויריד החוגים היישובי

משעה 18:00, גן היובל
דוכני מידע של מפעילי החוגים ביישוב

 19:30 טל מוסרי
כוכב ערוץ הילדים, 

הפסטיגל ומחזות הזמר 
במופע מוסיקלי בשיתוף 

הקהל  ובליווי רקדניות.

20:15  האולטראס – 
 הלהקת שייצגה את
ישראל בטקס פרסי 

MTV-ה
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אהובל׳ה - קייטרינג בוטיק חלבי

כשר
בהשגחת הרבנות שהם

הרב דוד סתיו

רוצים באמת ליהנות מהאירוח 
מבלי להתעסק באוכל ובהגשתו?

 קייטרינג בוטיק ואיכותי
לאירועים עד 100 איש

קייטרינג אהובל'ה מאופיין באוכל בוטיק איכותי, מוקפד בחומרי הגלם 
ובעיצוב המנה. אהובה מאמינה כי הקשבה ללקוחותיה ולצרכיהם ומתן 

שירות מעל המצופה הם המפתח להצלחתו של כל ערב 

האירוע מתקרב?

ימי הולדת || בר/ת מצווה || מסיבות קוקטייל || מפגשי חברים || ארוחות משפחתיות  
בראנצ'ים חגיגיים || עוגות ועוגיות בהזמנה מראש || או כל רעיון אחר!

fahuvale71@gmail.com |  ahuvale.co.il  | 050-8450452 | אהובל׳ה - קייטרינג חלבי
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 מתכננים לכם בית חלומות
בסגנון הבאוהאוס החדש

   במיקום הטוב ביותר
בשכונת כרמים החדשה

רוקי מויסה 
    ואדריכלי הצמרת
  טל וגידי בר אוריין

רוקי מויסה אדר׳ טל וגידי בר אוריין

03-974-7575לפרטים: רוקי מויסה
החלומות הופכים למציאות בעמ׳ 63
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מלבישים את הבית לקראת החגים

*כל המבצעים בסניף מודיעין בלבד

סניף מודיעין: שדרות המלאכות 1, מודיעין

 משפץ?
הזמן יועץ!!!

058-7760607

דורון
ללא עלות

 Make
yourself
at home

מתנה על כל קניהדרושים קבלני שיפוצים ניתן לקבל שרותי עיצוב פנים במקום

 הסט כולל מיכל הדחה גרמניאמבטיה אקרילית לבן
לחצן  ואסלה תלויה תוצרת איטליה

גרניט פורצלן דמוי פרקט
פנים וחוץ

נון
תק

 ל
וף

כפ
*

גרניט פורצלןאריח חיפוי קיראריח פורצלן לפטו

 160x70 או
170x70

 תוצרת איטליה,
 כולל מושב מהודר
10 שנות אחריות

60x60 מלוטש נאנו80x8030x60החל מ- למטר₪490₪990₪69₪79₪39₪49 למטר למטר למטר

38
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 שבט עמית
Here we come!

 שבט עמית כבש גם השנה את יער ציפורי, כש-930 צופיפניקים נלהבים

נהנו מפעולות מגוונות וממבנים מרהיבים ברוח דמויות דיסני, עשו מורל ושמח 

לאורך כל היום, וחזרו הביתה צרודים ומאושרים  

ילדים   930 של  אדירה  מסה  לעצמכם  תארו 

פני  על  שמתפרסת  חאקי  לבושי  נוער  ובני 

יער ציפורי לאירוע השיא של השנה, הלא הוא 

המחנ"ק )מחנה קיץ בשביל מי מכם שלא זוכר 

להתחיל(.  שאפשר  בגיל  לא  עוד  שילדיו  או 

סביר להניח שמתבונן מהצד או אחד החייזרים 

בכוכב הלכת החדש שגילו ממש לאחרונה, לא 

היה מבין על מה כל המהומה. 

ולמוביל  לגדול  שנחשב  עמית,  שבט  חניכי 

ד'  כיתה  בגילאי  איילון,  הנהגת  שבטי  שבין 

חם  הכי  שהמקום  השנה  גם  הוכיחו  י"ב,  ועד 

להיות בו הוא יער ציפורי. לאורך כמעט 9 ימי 

פעילות הוקמו שם מבנים מרהיבים, התקיימו 

מסדרים  נערכו  נושאים,  במגוון  פעילויות 

לטובת  )שוב,  מורל  מאד  הרבה  עשו  יומיים, 

מיני  וצעקו  שירים  שרו  ההדיוטות-  קוראינו 

סיסמאות שרק הם מבינים(, ובעיקר 

למדו מה זה אומר לעזוב את אמא 

ואבא ולהתחבר לטבע. 

השנה  המחנה  של  המרכזי  הנושא 

היה  אפשר  עבר  מכל  דיסני.  היה 

ואהובות  מוכרות  דמויות  לראות 

מיקי  הדוב,  פו  דמבו,  מולאן,  סימבה,  כמו 

בהרבה  שנבנו  ועוד,  ועוד  וסטיץ  לילו  מאוס, 

מאד עבודה והשקעה על ידי השכבה הבוגרת 

ושכבת כיתות ט' )קורס(. אלו היו אחראים גם 

להקמה ולפירוק של המחנה, וללא ספק עשו 

יופי של עבודה. הוקרה רשמית גם ניתנה להם 

עם הזכייה של המחנה בפרסים ראשונים עבור 

מחנאות והדרכה. 

גיל  רינה  ניצחה  השנה  גם  מחנ"ק,  בכל  כמו 

על המטבח, ודאגה להאכיל הרבה מאד פיות 

מתנדבים,  הורים  עם  יחד  רעבים 

הכבד  בחום  מאד  קשה  שעבדו 

קצת  לחזור  גם  הצליחו  ואולי 

שלהם  הזוהר  ימי  אל  אחורה 

מה  לדעת  סקרנים  בטח  בצופים. 

נקניקיות,  ג'ו,  סלופי  בתפריט?  היה 

סלט  שקשוקה,  שניצלים,  פירה,  פסטה, 

טרי בכל ארוחה והרבה מאד השקעה של צוות 
המבשלים. 

לצד ילדי כיתות ד', שזו להם הפעם הראשונה 

מסיבת  זו  היתה  ואבא,  מאבא  רחוק  כך  כל 

מסדר  מהתנועה.  יובל  שכבת  של  הפרידה 

ארוך  היה  הבוגרים  של  המסורתי  הדמעות 

ומרגש במיוחד הפעם, וכמות הדמעות שזרמה 

שם התחרתה רק בזיעה ובחום הכבד. 

היה כיף גדול. נתראה במחנ"ק בשנה הבאה! 

חתכו, קילפו, הזיעו וצילמו: סיון אילן, גלית קרמר וזמירית לוי

40
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בשוהם  הסגול  בבית  התקיימה  שבועות  מספר  לפני 
מסיבת סיום לפרויקט יוצא דופן, אשר נערך לראשונה 
בשוהם וחיבר בין בני נוער וקשישים מהיישוב, לתקופה 
בערב  ישבו  נערים  של  קבוצות  חודשים.  כשלושה  של 
הסיום לפרויקט "אמץ לך סבא", ליד הקשיש "שלהם", 
חיבקו, התרגשו, החליפו חוויות והדברים שנאמרו שם, 
ועל  אחרת  קצת  היכרות  על  מרגש,  בין-דורי  קשר  על 
יותר מכל שמדובר בפרויקט  ורגישות, הבהירו  תבונה 

שכדאי וחשוב להמשיך ולפתח בעתיד.
סוציאלית  עובדת  פרידנטל,  כשמיכל  החל  הכל 
לשירותים  במחלקה  המבוגר,  הגיל  על  האחראית 

המתרחשת  מעניינת  לתופעה  נחשפה  בשוהם,  חברתיים 
של  בבתיהם  מבקרת  אני  מעבודתי  "כחלק  ביישוב. 
 50-60 בני  של  מעטים  לא  במקרים  ונתקלת  קשישים 
בני ה70-90, להתגורר  הוריהם המבוגרים  את  שמביאים 
ביחידה  כלל  בדרך  שלהם,  בביתם  אם  בין  בשוהם,  לידם 
שיוכלו  כדי  זאת  ביישוב,  נפרדת  בדירה  אם  ובין  נפרדת 

לטפל בהם ולאפשר להורים איכות חיים טובה בזקנתם".
מדובר בתופעה חיובית בעיניך?

של  לילדיהם  המאפשרת  מבורכת,  תופעה  זוהי  "בהחלט. 
זה  קלות.  ביתר  למצוקותיהם  זמינים  להיות  הקשישים 

מקרב בין ההורים לילדים ולנכדים ויש בזה גם ערך חינוכי, 
כי כולנו נהיה ביום מהימים מטפלים של הורים מתבגרים 

או מתבגרים בעצמנו".
בני  חלק מוותיקי שוהם, הגיעו לכאן עם הקמתו, כשהיו 
הגמלאים  עם  נמנים  וכיום  היישוב  עם  התבגרו   ,40-50
הצעירים, בני ה-60-70, אשר חלקם הגדול עובד, מתנדב, 
פעיל ולוקח חלק באירועים וחוגים שונים ביישוב ומחוצה 
חדש  דור  יצרה  בכלל,  בעולם  העולה  החיים  "תוחלת  לו. 
אפילו  וכיום  עצמם  את  שמעסיקים  צעירים  גמלאים  של 
בשוק  אותם  ולשלב  להמשיך  איך  בממשלה,  חושבים 
העבודה ולתפור לכל גמלאי 'חליפה אישית' שתאפשר לו 

להמשיך ולעבוד, לתרום לחברה".
איפה הבעיה?

"הבעיה קיימת בדרך כלל בוותיקים יותר, ואם להתייחס 
בגיל  ביישוב  להתגורר  שהגיעו  אלה  בקרב   - לשוהם 
בערך  מדובר  סיעודיים.  או  מוגבלים  כשחלקם  מבוגר, 
ב-150 איש. הבדידות - הצורך שלהם בחברה, זו הבעיה 
למשפחות  משתייכים  שכולם  לציין  חשוב  העיקרית. 
למשפחות  גם  אולם  ודאגה,  באהבה  אותם  שעוטפות 
והנכדים  עובדים  הילדים   - משלהן  עיסוקים  יש  הללו 
מדובר  ובחוגים.  בפעילויות  הספר,  בבית  או  בצבא 
בקשישים שעזבו את ביתם לאחר שנים שהתגוררו בו. 
מהשכונה  והקבוע,  מהמוכר  נפרדו  הם  העזיבה  עם  יחד 
ואפילו  מהמכולת  מהחברים,  מהשכנים,  הקודמת, 
היטב.  אותם  שהכיר  החולים,  בקופת  שלהם  מהרופא 
להגיע בגילאים מבוגרים לעיר חדשה שהם לא מתמצאים 
בה, זה לא פשוט וכשיש קושי תפקודי זה עוד יותר קשה".

אז אולי המעבר הוא לא רעיון טוב כל כך?
להיות  לא  מהילדים,  רחוק  לבד,  להתבגר  היא  "הברירה 
מסוגלים להיעזר בהם בשעת מצוקה ושוב, לחוש בדידות 
רבה וחוסר אונים. במשוואה הזו, בגילאים מבוגרים - אני 
חושבת שהקרבה למשפחה הקרובה, חשובה ונכונה יותר".

חוויות מלמדות
ושיתפה  לעניין  יצירתי  פתרון  על  כן,  אם  לחשוב  החלה  פרידנטל 
בקרב  והתנדבות  תרבות  רכזת  בנישתי,  מיכל  את  במחשבותיה 
זמן רב אני חושבת איך  הנוער בשוהם, שהופתעה מהרעיון. "כבר 
לשלב את בני הנוער ביישוב בעבודה עם קשישים", אומרת בנישתי. 
עם  להתנדב  רוצה  שהיה  לי  סיפר  מהיישוב  נער  אסולין,  "איתמר 
חנן  מושיקו  במקביל,  הרעיון.  את  לגלגל  והתחלתי  שואה  ניצול 
מספר  לפני  עמי  שוחח  ליין',  און  'קומפיוטר  המחשבים  מחנות 
חודשים ואמר שכמי שגדל עם סבא וסבתא וכיום פעיל בוועדות 
לקשישים ולבני נוער ביישוב - הוא סבור שחשוב לגשר בין הדורות 
ולייצר פלטפורמה שתסייע לקשישים. 'אני לא רוצה לראות קשיש 
יושב בודד על ספסל, או קשיש שהולך עצוב ברחוב', הוא אמר ואני 
הייתי מופתעת איך הגענו לאותן מסקנות בתזמון כמעט מושלם. 

ישבנו שלושתנו, והתחלנו לבנות את התכנית".
היתה  הראשונית  התכנית  עבודה,  של  שבועות  מספר  לאחר 
מוכנה. "החלטנו לקיים פיילוט ראשוני לפרויקט, שלא יהיה חלק 
מהמחויבות האישית בבית הספר, אלא שמי שייקח בו חלק יעשה 
את זה מרצונו החופשי", מסבירה מיכל בנישתי. "עלי הוטל לאתר 

 "אמץ לך סבא", פרויקט 
ייחודי שנערך בשוהם 

לאורך כשלושה חודשים, 
הפגיש בין קשישים 

לנערים תושבי היישוב, 
גישר על פערי הדורות 

והעניק ערך מוסף 
של ידידות ונעימות 

לשני הצדדים  כעת, 
מתארגנים בשוהם 

לקראת המחזור הבא
ן ח ן  ו ר ש  : ת א מ
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בשוהם  הסגול  בבית  התקיימה  שבועות  מספר  לפני 
מסיבת סיום לפרויקט יוצא דופן, אשר נערך לראשונה 
בשוהם וחיבר בין בני נוער וקשישים מהיישוב, לתקופה 
בערב  ישבו  נערים  של  קבוצות  חודשים.  כשלושה  של 
הסיום לפרויקט "אמץ לך סבא", ליד הקשיש "שלהם", 
חיבקו, התרגשו, החליפו חוויות והדברים שנאמרו שם, 
ועל  אחרת  קצת  היכרות  על  מרגש,  בין-דורי  קשר  על 
יותר מכל שמדובר בפרויקט  ורגישות, הבהירו  תבונה 

שכדאי וחשוב להמשיך ולפתח בעתיד.
סוציאלית  עובדת  פרידנטל,  כשמיכל  החל  הכל 
לשירותים  במחלקה  המבוגר,  הגיל  על  האחראית 

המתרחשת  מעניינת  לתופעה  נחשפה  בשוהם,  חברתיים 
של  בבתיהם  מבקרת  אני  מעבודתי  "כחלק  ביישוב. 
 50-60 בני  של  מעטים  לא  במקרים  ונתקלת  קשישים 
בני ה70-90, להתגורר  הוריהם המבוגרים  את  שמביאים 
ביחידה  כלל  בדרך  שלהם,  בביתם  אם  בין  בשוהם,  לידם 
שיוכלו  כדי  זאת  ביישוב,  נפרדת  בדירה  אם  ובין  נפרדת 

לטפל בהם ולאפשר להורים איכות חיים טובה בזקנתם".
מדובר בתופעה חיובית בעיניך?

של  לילדיהם  המאפשרת  מבורכת,  תופעה  זוהי  "בהחלט. 
זה  קלות.  ביתר  למצוקותיהם  זמינים  להיות  הקשישים 

מקרב בין ההורים לילדים ולנכדים ויש בזה גם ערך חינוכי, 
כי כולנו נהיה ביום מהימים מטפלים של הורים מתבגרים 

או מתבגרים בעצמנו".
בני  חלק מוותיקי שוהם, הגיעו לכאן עם הקמתו, כשהיו 
הגמלאים  עם  נמנים  וכיום  היישוב  עם  התבגרו   ,40-50
הצעירים, בני ה-60-70, אשר חלקם הגדול עובד, מתנדב, 
פעיל ולוקח חלק באירועים וחוגים שונים ביישוב ומחוצה 
חדש  דור  יצרה  בכלל,  בעולם  העולה  החיים  "תוחלת  לו. 
אפילו  וכיום  עצמם  את  שמעסיקים  צעירים  גמלאים  של 
בשוק  אותם  ולשלב  להמשיך  איך  בממשלה,  חושבים 
העבודה ולתפור לכל גמלאי 'חליפה אישית' שתאפשר לו 

להמשיך ולעבוד, לתרום לחברה".
איפה הבעיה?

"הבעיה קיימת בדרך כלל בוותיקים יותר, ואם להתייחס 
בגיל  ביישוב  להתגורר  שהגיעו  אלה  בקרב   - לשוהם 
בערך  מדובר  סיעודיים.  או  מוגבלים  כשחלקם  מבוגר, 
ב-150 איש. הבדידות - הצורך שלהם בחברה, זו הבעיה 
למשפחות  משתייכים  שכולם  לציין  חשוב  העיקרית. 
למשפחות  גם  אולם  ודאגה,  באהבה  אותם  שעוטפות 
והנכדים  עובדים  הילדים   - משלהן  עיסוקים  יש  הללו 
מדובר  ובחוגים.  בפעילויות  הספר,  בבית  או  בצבא 
בקשישים שעזבו את ביתם לאחר שנים שהתגוררו בו. 
מהשכונה  והקבוע,  מהמוכר  נפרדו  הם  העזיבה  עם  יחד 
ואפילו  מהמכולת  מהחברים,  מהשכנים,  הקודמת, 
היטב.  אותם  שהכיר  החולים,  בקופת  שלהם  מהרופא 
להגיע בגילאים מבוגרים לעיר חדשה שהם לא מתמצאים 
בה, זה לא פשוט וכשיש קושי תפקודי זה עוד יותר קשה".

אז אולי המעבר הוא לא רעיון טוב כל כך?
להיות  לא  מהילדים,  רחוק  לבד,  להתבגר  היא  "הברירה 
מסוגלים להיעזר בהם בשעת מצוקה ושוב, לחוש בדידות 
רבה וחוסר אונים. במשוואה הזו, בגילאים מבוגרים - אני 
חושבת שהקרבה למשפחה הקרובה, חשובה ונכונה יותר".

חוויות מלמדות
ושיתפה  לעניין  יצירתי  פתרון  על  כן,  אם  לחשוב  החלה  פרידנטל 
בקרב  והתנדבות  תרבות  רכזת  בנישתי,  מיכל  את  במחשבותיה 
זמן רב אני חושבת איך  הנוער בשוהם, שהופתעה מהרעיון. "כבר 
לשלב את בני הנוער ביישוב בעבודה עם קשישים", אומרת בנישתי. 
עם  להתנדב  רוצה  שהיה  לי  סיפר  מהיישוב  נער  אסולין,  "איתמר 
חנן  מושיקו  במקביל,  הרעיון.  את  לגלגל  והתחלתי  שואה  ניצול 
מספר  לפני  עמי  שוחח  ליין',  און  'קומפיוטר  המחשבים  מחנות 
חודשים ואמר שכמי שגדל עם סבא וסבתא וכיום פעיל בוועדות 
לקשישים ולבני נוער ביישוב - הוא סבור שחשוב לגשר בין הדורות 
ולייצר פלטפורמה שתסייע לקשישים. 'אני לא רוצה לראות קשיש 
יושב בודד על ספסל, או קשיש שהולך עצוב ברחוב', הוא אמר ואני 
הייתי מופתעת איך הגענו לאותן מסקנות בתזמון כמעט מושלם. 

ישבנו שלושתנו, והתחלנו לבנות את התכנית".
היתה  הראשונית  התכנית  עבודה,  של  שבועות  מספר  לאחר 
מוכנה. "החלטנו לקיים פיילוט ראשוני לפרויקט, שלא יהיה חלק 
מהמחויבות האישית בבית הספר, אלא שמי שייקח בו חלק יעשה 
את זה מרצונו החופשי", מסבירה מיכל בנישתי. "עלי הוטל לאתר 

 "אמץ לך סבא", פרויקט 
ייחודי שנערך בשוהם 

לאורך כשלושה חודשים, 
הפגיש בין קשישים 

לנערים תושבי היישוב, 
גישר על פערי הדורות 

והעניק ערך מוסף 
של ידידות ונעימות 

לשני הצדדים  כעת, 
מתארגנים בשוהם 

לקראת המחזור הבא
ן ח ן  ו ר ש  : ת א מ
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 המתמחים בעיצוב תאורה. אנו מביאים אליך, קרוב לבית, 
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שאנחנו  הספר  בבתי  פרסמתי  הנוער.  בני   16
תלמידי של  מובחרת'  'סיירת   מחפשים 

י'-י"ב', והופתעתי מכמות הפניות".
שמונה  במקביל  איתרה  פרידנטל  מיכל 

לכל  לצוות  היתה  כשהתכנית  קשישים 
לקשישים,  "פניתי  נערים.  זוג  קשיש, 

הזוג  מבני  אחד  או  שחלקם 
את  להם  והצעתי  לבית  מרותקים 
הפרויקט. היה לי חשוב שהם יראו 
של  מהמקום  ולא  כצ'ופר  זה  את 

נזקקות ורחמים".
החלו  ירוק,  אור  נתנו  כשהקשישים 

הנערים  התאמת  במלאכת  ומיכל  מיכל 
הנוער.  בני  עם  עבדו  ובמקביל  לקשישים 

נפגשנו  "שתינו מנחות קבוצות בהכשרתנו. 
להנחות  כדי  לשבועיים,  אחת  הנערים  עם 

הגיל  עם  הקשישים,  עם  להתמודד  כיצד  אותם 
על  שוחחנו  מוגבלויות.  או  מחלות  עם  המבוגר, 

הדורות,  פער  על  שלהם,  אפשריות  תגובות 
על סבלנות, על עדינות".

תלמידי  רובם  לפרויקט,  שנבחרו  הנערים 
י"ב בתיכון שוהם, בישיבה ובאולפנת שלהבת 
ובאולפנת צפירה, עברו ועדה וחתמו על חוזה מחויבות 
מיוחד. "מדובר בתושבי שוהם, דתיים וחילונים, שחלקם 
זאת  ובכל  הפרויקט  לפני  השני  את  האחד  הכירו  לא 
שיתפו בו חלק כזוג". גם במהלך הפרויקט, הקפידו מיכל 
ומיכל להמשיך ולקיים מפגשים עם בני הנוער, כדי שאלה 
יוכלו לעבד את החוויה. "לא ידענו למה לצפות ועל כן, 
התרגשנו  הפרויקט,  במהלך  הנוער  בני  עם  כשנפגשנו 
לשמוע מהם חוויות טובות, מלמדות", אומרות השתיים. 
"הם סיפרו על אנשים שמקבלים אותם במאור פנים, על 

שהקשישים  העידו  פוליטיקה.  בנושאי  מעלפת'  'שיחה 
מספרים להם על חייהם, על איך ניהלו מפעלים ועסקים 
להם,  מחכים  שהם  אמרו  המדינה.  כבישי  את  וסללו 
קצת  מסדרים  כיבוד,  מכינים  יפה,  להתלבש  מקפידים 

את הבית, העיקר שיהיה להם נעים".
דינמיקה  "יצרנו  פרידנטל,  מספרת  הפעמים",  "באחת 
קבוצתית בעזרת קלפים וכל נער היה צריך להרים קלף 

זקנה.  של  בהקשר  בעבורו  הציור  מסמל  מה  ולהגיד 
במקום לדבר על ישן, בלוי, לא עדכני, הם דיברו על זקנה 
הנערים  אחד  וידע.  ניסיון  בה  שיש  חיים  תקופת  כעל 
הרים קלף ובו ציור של צרור בלוני יומולדת ואמר 'זקנה 
לטובה.  אותי  הפתיע  זה  הולדת'.  ימי  הרבה  הרבה  זה 

ההתייחסות שלהם היתה מרוממת, חיובית".
אם  וחצי,  כשעה  וארך  לשבוע  אחת  התקיים  הפרויקט 

כי ככל שנקף הזמן, התארכו המפגשים והפכו אישיים 
וארוכים יותר. "הנערים סיפרו שהם מחכים למפגשים 
הקשיש  של  לביתו  הביא  נערים  זוג  הקשישים.  וגם 
מגש פיצה וזוג נוסף, שהקשישה שלו היתה מרותקת 
זוג  במרפסת.  פיקניק  לה  והכין  מצרכים  הביא  לבית, 
אחר, בן ובת, סרגו עם מרי, הקשישה אותה ביקרו, מה 

שהסב לה ולהם הנאה רבה".
תוצרים,  והקשישים  הנערים  הכינו  הפרויקט  לאורך 
שהוצגו בערב הסיום. "מרי סרגה עם בני הנוער נחש 
ונועה מיפו את חייו של אברהם  ארוך מצמר, אלונה 

לרנר, בעזרת מפה גדולה ועליה נעצים, איתמר וגאיה, 

לימדו את משה לתפעל את המחשב וכתבו עבורו חוברת 
הדרכה שתשרת אותו לאחר סיום הפרויקט ועוד".

והקשישים  כשהנערים  היה  המרגשים  הרגעים  אחד 
וחלקם  לב  קולנוע  עם  בשיתוף  לסרט  כרטיסים  קיבלו 
בקולנוע,  לראות  חוויה  היתה  "זו  העניין.  את  מימשו 
ביחד, קשיש או שניים, לפעמים עם המטפל ושני נערים".

לאפשר להם לדבר
לשוהם,  לאחרונה  שהגיעו  לכאלה  בניגוד 
ביישוב  חיים  מנדל  )שמואל(  ומשה  חיה 
ברחוב  ומתגוררים  הקמתו  מרגע  כמעט 
משה  עבר  שנים  כשמונה  לפני  הזוהר. 
החיים  חיה,  אומרת  ומאז,  מוחי  אירוע 
"מיכל  גדל.  בסיוע  והצורך  נוחים  פחות 
ונעימה  חביבה  היא  עבורנו.  חשוב  עוגן  היא  פרידנטל 
ומקדישה לנו זמן מבלי להסתכל בשעון", מעידה חיה. 
כשמיכל  אנשים,  משה  סביב  שיהיו  לי  שחשוב  "כיוון 
העלתה את הרעיון הסכמתי בשמחה. כשאיתמר וגאיה 
הגיעו, הם מיד הקרינו נינוחות. אף אחד לא ידע למה 
לצפות, אבל הם היו נעימים וסיפרו על עצמם וגם משה 

את  שאלו  הם  מאושר.  והיה  דיבר 
משה מה ירצה לעשות והחלו לעבוד 
בסבלנות  לאט,  המחשב.  על  עמו 

רבה".
הילדים  עם  נמנים  וחיה  משה 
העולם  מלחמת  לאחר  מיד  שנולדו 
השניה. "למשה היתה נגריה גדולה 
למוסדות ובתי חולים ואני ניהלתי 
זוג  היינו  נוכריות.  לפאות  עסק 
נמרץ ופעיל. כשמשה סיפר להם על 
כך, זה הסב לו גאווה. לאורך השנים 
הקמנו משפחה ותמיד היה לנו חשוב 
ותשורות  מזון  חילקנו   - להתנדב 
שלנו  הנכדות  וכיום  אבות  בבתי 
אוטיסטים",  ילדים  עם  מתנדבות 
מגיעים  "אנחנו  חיה.  מעידה 
שרק  וחשבתי  הסרוגות  מהכיפות 
לימדו אותי שיש  ואיתמר  נועה  הנוער שלנו הכי טוב. 
הרבה בני נוער, מכל הזרמים, שהם רגישים ואיכותיים. 
והלוואי  רב  אושר  לנו  שגרם  מבורך,  בפרויקט  מדובר 

שהיה נמשך עוד".
כבת לניצולי שואה, נזכרת חיה באמה שביקשה לספר 
יכולתי  לא  כי  להקשיב  רציתי  "לא  עליה.  שעבר  על 
להכיל את הסיפורים הקשים שלה והיום אני מצטערת 
על כך. חשוב מאוד לאפשר לאנשים קשישים, על אחת 
כמה וכמה לכאלה שמרותקים לבית, לדבר, לספר. יש 
נכנס לביתם  ימים שלמים איש לא  קשישים שלאורך 
יפרוש  הזה  שהפרויקט  מקווה  אני  כך.  כל  עצוב  וזה 

כנפיים, יתרחב ויביא אושר לקשישים נוספים".
איתמר אסולין, סיים בימים אלה את לימודיו בישיבה 
הוא  שנים  מספר  זה  שלהבת.  והאולפנה  התיכונית 
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כרובית

עיתון

 בניצוחן של
 פרידה רז ומוניקה בלחסן,
 מזמינים את תושבי שהם

לקחת חלק בפרויקט:

הדואג לחלוקת
מזון לקשישים ונזקקים בחגים

פרטים עמוד 46

מה אתם יכולים לעשות?
 לפני הכל, לפתוח את הלב

ולהצטרף אלינו
הדמיון  כיד  עוגות  ולאפות  אפויים  ירקות  אורז,  עופות,  לחג  לבשל  מוזמנים  אתם 
הטובה עליכם. אנו זקוקים לעזרה בשינוע האוכל לחולון ומשם לחלוקה למשפחות.

עוד נזדקק לידיים עובדות במתחם מיוחד שנפתח בחולון ביום רביעי, ה-9/9 בשעה 
16:00 עד חמישי, ה-10/9 בחצות.  ביום שישי מסתיימת החלוקה.

 לקבלת הארוחות הארוזות, נחכה לכם ביום רביעי, 
 בתאריך 9/9, בחנייה האחורית של המועצה, 

בין השעות -18:00 19:00. שיהיה לכולנו חג שמח! 
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שאנחנו  הספר  בבתי  פרסמתי  הנוער.  בני   16
תלמידי של  מובחרת'  'סיירת   מחפשים 

י'-י"ב', והופתעתי מכמות הפניות".
שמונה  במקביל  איתרה  פרידנטל  מיכל 

לכל  לצוות  היתה  כשהתכנית  קשישים 
לקשישים,  "פניתי  נערים.  זוג  קשיש, 

הזוג  מבני  אחד  או  שחלקם 
את  להם  והצעתי  לבית  מרותקים 
הפרויקט. היה לי חשוב שהם יראו 
של  מהמקום  ולא  כצ'ופר  זה  את 

נזקקות ורחמים".
החלו  ירוק,  אור  נתנו  כשהקשישים 

הנערים  התאמת  במלאכת  ומיכל  מיכל 
הנוער.  בני  עם  עבדו  ובמקביל  לקשישים 

נפגשנו  "שתינו מנחות קבוצות בהכשרתנו. 
להנחות  כדי  לשבועיים,  אחת  הנערים  עם 

הגיל  עם  הקשישים,  עם  להתמודד  כיצד  אותם 
על  שוחחנו  מוגבלויות.  או  מחלות  עם  המבוגר, 

הדורות,  פער  על  שלהם,  אפשריות  תגובות 
על סבלנות, על עדינות".

תלמידי  רובם  לפרויקט,  שנבחרו  הנערים 
י"ב בתיכון שוהם, בישיבה ובאולפנת שלהבת 
ובאולפנת צפירה, עברו ועדה וחתמו על חוזה מחויבות 
מיוחד. "מדובר בתושבי שוהם, דתיים וחילונים, שחלקם 
זאת  ובכל  הפרויקט  לפני  השני  את  האחד  הכירו  לא 
שיתפו בו חלק כזוג". גם במהלך הפרויקט, הקפידו מיכל 
ומיכל להמשיך ולקיים מפגשים עם בני הנוער, כדי שאלה 
יוכלו לעבד את החוויה. "לא ידענו למה לצפות ועל כן, 
התרגשנו  הפרויקט,  במהלך  הנוער  בני  עם  כשנפגשנו 
לשמוע מהם חוויות טובות, מלמדות", אומרות השתיים. 
"הם סיפרו על אנשים שמקבלים אותם במאור פנים, על 

שהקשישים  העידו  פוליטיקה.  בנושאי  מעלפת'  'שיחה 
מספרים להם על חייהם, על איך ניהלו מפעלים ועסקים 
להם,  מחכים  שהם  אמרו  המדינה.  כבישי  את  וסללו 
קצת  מסדרים  כיבוד,  מכינים  יפה,  להתלבש  מקפידים 

את הבית, העיקר שיהיה להם נעים".
דינמיקה  "יצרנו  פרידנטל,  מספרת  הפעמים",  "באחת 
קבוצתית בעזרת קלפים וכל נער היה צריך להרים קלף 

זקנה.  של  בהקשר  בעבורו  הציור  מסמל  מה  ולהגיד 
במקום לדבר על ישן, בלוי, לא עדכני, הם דיברו על זקנה 
הנערים  אחד  וידע.  ניסיון  בה  שיש  חיים  תקופת  כעל 
הרים קלף ובו ציור של צרור בלוני יומולדת ואמר 'זקנה 
לטובה.  אותי  הפתיע  זה  הולדת'.  ימי  הרבה  הרבה  זה 

ההתייחסות שלהם היתה מרוממת, חיובית".
אם  וחצי,  כשעה  וארך  לשבוע  אחת  התקיים  הפרויקט 

כי ככל שנקף הזמן, התארכו המפגשים והפכו אישיים 
וארוכים יותר. "הנערים סיפרו שהם מחכים למפגשים 
הקשיש  של  לביתו  הביא  נערים  זוג  הקשישים.  וגם 
מגש פיצה וזוג נוסף, שהקשישה שלו היתה מרותקת 
זוג  במרפסת.  פיקניק  לה  והכין  מצרכים  הביא  לבית, 
אחר, בן ובת, סרגו עם מרי, הקשישה אותה ביקרו, מה 

שהסב לה ולהם הנאה רבה".
תוצרים,  והקשישים  הנערים  הכינו  הפרויקט  לאורך 
שהוצגו בערב הסיום. "מרי סרגה עם בני הנוער נחש 
ונועה מיפו את חייו של אברהם  ארוך מצמר, אלונה 

לרנר, בעזרת מפה גדולה ועליה נעצים, איתמר וגאיה, 

לימדו את משה לתפעל את המחשב וכתבו עבורו חוברת 
הדרכה שתשרת אותו לאחר סיום הפרויקט ועוד".

והקשישים  כשהנערים  היה  המרגשים  הרגעים  אחד 
וחלקם  לב  קולנוע  עם  בשיתוף  לסרט  כרטיסים  קיבלו 
בקולנוע,  לראות  חוויה  היתה  "זו  העניין.  את  מימשו 
ביחד, קשיש או שניים, לפעמים עם המטפל ושני נערים".

לאפשר להם לדבר
לשוהם,  לאחרונה  שהגיעו  לכאלה  בניגוד 
ביישוב  חיים  מנדל  )שמואל(  ומשה  חיה 
ברחוב  ומתגוררים  הקמתו  מרגע  כמעט 
משה  עבר  שנים  כשמונה  לפני  הזוהר. 
החיים  חיה,  אומרת  ומאז,  מוחי  אירוע 
"מיכל  גדל.  בסיוע  והצורך  נוחים  פחות 
ונעימה  חביבה  היא  עבורנו.  חשוב  עוגן  היא  פרידנטל 
ומקדישה לנו זמן מבלי להסתכל בשעון", מעידה חיה. 
כשמיכל  אנשים,  משה  סביב  שיהיו  לי  שחשוב  "כיוון 
העלתה את הרעיון הסכמתי בשמחה. כשאיתמר וגאיה 
הגיעו, הם מיד הקרינו נינוחות. אף אחד לא ידע למה 
לצפות, אבל הם היו נעימים וסיפרו על עצמם וגם משה 

את  שאלו  הם  מאושר.  והיה  דיבר 
משה מה ירצה לעשות והחלו לעבוד 
בסבלנות  לאט,  המחשב.  על  עמו 

רבה".
הילדים  עם  נמנים  וחיה  משה 
העולם  מלחמת  לאחר  מיד  שנולדו 
השניה. "למשה היתה נגריה גדולה 
למוסדות ובתי חולים ואני ניהלתי 
זוג  היינו  נוכריות.  לפאות  עסק 
נמרץ ופעיל. כשמשה סיפר להם על 
כך, זה הסב לו גאווה. לאורך השנים 
הקמנו משפחה ותמיד היה לנו חשוב 
ותשורות  מזון  חילקנו   - להתנדב 
שלנו  הנכדות  וכיום  אבות  בבתי 
אוטיסטים",  ילדים  עם  מתנדבות 
מגיעים  "אנחנו  חיה.  מעידה 
שרק  וחשבתי  הסרוגות  מהכיפות 
לימדו אותי שיש  ואיתמר  נועה  הנוער שלנו הכי טוב. 
הרבה בני נוער, מכל הזרמים, שהם רגישים ואיכותיים. 
והלוואי  רב  אושר  לנו  שגרם  מבורך,  בפרויקט  מדובר 

שהיה נמשך עוד".
כבת לניצולי שואה, נזכרת חיה באמה שביקשה לספר 
יכולתי  לא  כי  להקשיב  רציתי  "לא  עליה.  שעבר  על 
להכיל את הסיפורים הקשים שלה והיום אני מצטערת 
על כך. חשוב מאוד לאפשר לאנשים קשישים, על אחת 
כמה וכמה לכאלה שמרותקים לבית, לדבר, לספר. יש 
נכנס לביתם  ימים שלמים איש לא  קשישים שלאורך 
יפרוש  הזה  שהפרויקט  מקווה  אני  כך.  כל  עצוב  וזה 

כנפיים, יתרחב ויביא אושר לקשישים נוספים".
איתמר אסולין, סיים בימים אלה את לימודיו בישיבה 
הוא  שנים  מספר  זה  שלהבת.  והאולפנה  התיכונית 
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צרכים  עם  לילדים  ובמועדוניות  במד"א  מתנדב 
מיוחדים בשוהם ועוסק בליצנות רפואית. "עד כיתה ט' 
לא עשיתי הרבה ואז נכנסתי לגרעין נחשון בבני עקיבא 
בפני  נפתח  רגע,  מאותו  למועדונית.  הגעתי  ומשם 
עולם ההתנדבות, שכיום אני מרגיש לא שלם בלעדיו. 
לי  והעניקה  עצמי  על  המון  אותי  לימדה  ההתנדבות 

יותר ממה שאני מעניק לאחרים".
מחשבה  היתה  מסביר,  הוא  הקשישים,  עם  העבודה 
שהעסיקה אותו זמן רב. "התחושה שאתה גורם אושר 
אין  עמוק.  יותר  הרבה  זה  מתנה.  לקנות  כמו  לא  היא 
שם  שהיית  קשיש  או  ילד  של  לחיוך  שמשתווה  דבר 

בשבילם".
מה אתה לוקח אתך מהפרויקט הזה ?

חלק  הם  הקשישים  שגם  יותר  טוב  מבין  אני  "היום 
שנים  לפני  שלנו  במקום  היו  שהם  מהחברה,  חשוב 
את  ללמד  כשניסינו  שלהם.  בקשיים  לזלזל  ושאסור 
שהם  דברים  כמה  הבנו  המחשב  את  לתפעל  משה 

מסובכים  עבורנו,  מאליהם  ברורים 
עבורו. כמו כן, קיבלנו ערך מוסף חשוב 
אחרות.  מתקופות  סיפורים  כששמענו 
על  דיברנו  אחרות,  השקפות  שמענו 
היסטוריה.  על  המדינה,  קום  על  צה"ל, 
כמי  סיפרו  הם   - בספרים  שקראנו  מה 
שהיו שם. היום אני מבין טוב יותר את 
הבדידות שלהם, את המצוקה שנגרמת 
של  ההערכה  מחוסר  בצדק  שלא  להם 
משהו  לשנות  שצריך  לי  ברור  החברה. 
הצעיר  הדור  את  ולחנך  שלנו  בתפיסה 

להתייחס אליהם אחרת".
רגע מכונן?

המפגש  את  הקדמנו  הפעמים  "באחת 
לו  היה  כי  צהרים  לישון  הלך  לא  ומשה 

חשוב לא לוותר על המפגש".
גאיה שעיו, בת 17 וחצי, תלמידת תיכון 
איתמר,  עם  חלק  לקחה  שוהם, 
בביקורים אצל חיה ומשה. לאחר 

לארצות  טסה  השנה,  במהלך  בארץ  שהתנדבה 
הברית בשליחות הסוכנות והתנדבה שם במחנה 
קיץ לילדים אפרו-אמריקנים ממשפחות נצרכות 
ובמרכז יום לקשישים. את המפגש הראשון אצל 
חיה ומשה היא זוכרת כמלחיץ מעט. "שום דבר 
לא היה טבעי בכך - אתה מגיע לבית של אנשים 
וסבתא  סבא  שאינם  מכיר,  לא  שאתה  קשישים 
שלך ואין לך מושג איך תתחיל לדבר בכלל, אבל 

זה עבר מהר מאוד". 
מה למדת?

קושי  גם  אבל  טובים  דברים  בזקנה  "שיש 
הם  נכדים  כשיש  שגם  ונפשית.  פיזית  להתנהל, 

חשים לעיתים בודדים וזקוקים לחברה".
גטו  ניצול  הוא  פולין,  יליד   ,77 לרנר,  )אברהם(  אבי 
ורשה. את מינה רעייתו הכיר בארץ, השניים נישאו והם 
בשוהם  חיים  השניים  לששה.  וסבים  לשלושה  הורים 
מזה 14 שנה, יש להם חוג חברים רחב והם לא חשים 
בין  קשר  ליצור  מקום  יש  אומר,  הוא  ועדיין,  בודדים, 
היריעה,  את  להרחיב  כדי  פשוט  לקשישים,  נוער  בני 
להעניק לקשישים אוזן קשבת ולגשר על פער הדורות. 
בצבא,  שירתתי  ארצה,  עליתי  השואה,  את  "שרדתי 
 50 הייתי עובד דפוס בידיעות אחרונות לאורך כמעט 
בסיפור  ומתעניינים  בסבלנות  לי  כשמקשיבים  שנה. 

חיי, זה מהנה וחשוב".

מה הכי ריגש אותך?
לבין  הנערים  בין  החיבוקים  את  הסיום  בערב  "לראות 
והליכונים  גלגלים  כסאות  על  הגיעו  חלקם  הקשישים. 
לי  וגרם  גבולות  חצה  זה  בשמחה.  אליהם  רצו  והילדים 

התרגשות רבה".
גם מיכל בנישתי ומיכל פרידנטל, התרגשו בערב הסיום. 
"הנערים קישטו את האולם, הציבו את תוצרי הפרויקט 
על שולחנות והעניקו למקום מראה נהדר. נישאו נאומים 
והופק קליפ שסיכם את הפרויקט. זו ההזדמנות להודות 
חברתיים,  לשירותים  האגף  ראש  לביא,  לנטע  למועצה, 
למורן דורון, ראש יחידת הנוער, למשרד הרווחה שסייע 
יושע, תושבת שוהם שהפיקה  במימון הפרויקט, ללאה 
שהעניקה  בשוהם  רולדין  ולקונדיטוריית  הקליפ  את 

במתנה, את הכיבוד לערב". 
מה אתן לוקחות מהפרויקט?

למדנו  בעצמנו.  מעניין  תהליך  "עברנו  בנישתי:  מיכל 
להכיר בני נוער נהדרים, מעוררי כבוד. אחת מהן, שקד 
אמיר, החליטה בעקבות הפרויקט לעשות את השירות 

הלאומי שלה עם קשישים".
פער  על  לגשר  קשה  לא  שזה  "למדנו  פרידנטל:  מיכל 
הדורות ושהכל עניין של גישה. שמחתי שאחת הנשים, 
החליטה  מרחובות,  מזמן  לא  לכאן  שהגיעה  רחל, 
שהתנדבו  הבנות  הפרויקט.  בעקבות  בשוהם  להישאר 
שבו  בשוהם  פתוח  לבית  להגיע  ממנה  ביקשו  אצלה 
סיפרה על חוויותיה מהשואה. היא חששה והתלבטה אם 

לעשות את זה ואחרי כן, היתה מאוד נרגשת". 
יצר מתח בקרב המשפחות הביולוגיות?  לא  הפרויקט 

מה פתאום מגיע נער זר על חשבון הנכדים?
לנעליו.  שנכנסים  הרגיש  לא  אחד  אף  "לא, 
הנערים הגיעו מלכתחילה למשפחות שהסכימו 
לבקר.  מגיעים  עצמם  הנכדים  ושבחלקן,  לכך 
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מאז שהיה פעוט, בעקבות גירושי הוריו, התגורר 
המחשבים  חנות  של  הבעלים  חנן,  מושיקו 
וסבתו.  סבו  אמו,  עם  ליין"  און  "קומפיוטר 
אצל  באהבה  לגדול  זכה  שבהן  הללו,  השנים 
הסבים, יצרו אצלו את החמלה והרגישות כלפי 

צרכיהם של קשישים. 
כמי שמכהן כיום כחבר בוועדות נוער וגמלאים, 
יצירת  על  שהגה  רעיון  לפועל  להוציא  החליט 
את  פרש  הוא  וקשישים.  נוער  בני  בין  קשר 
קיבל  ליבנה,  גיל  המועצה  ראש  בפני  הרעיון 
את ברכת הדרך ומשם ניגש למורן דורון, מנהל 
והעניין  בנישתי  ולמיכל  בשוהם  הנוער  יחידת 

החל להתגלגל )כפי שמסופר בגוף הכתבה(.
מה הקשר שלך לוועדת הגמלאים?

של  ממקום  תחומים  בשני  לסייע  אותי  "עניין 
דרך  על  חשבתי  פוליטיקה.  ופחות  אנושיות 

באמצעות  וערכים,  ציונות  הנוער  את  ללמד 
שיעורי  דרך  דווקא  ולא  בשטח  עשייה 
שבאמצעותו  פרויקט  והאזרחות,  ההיסטוריה 
תובנות  חוכמה,  סובלנות,  על  ללמוד  יוכלו 
כבוד האדם  חיים מפיהם של מבוגרים,  וניסיון 
- גם בהתייחסות כלפיהם ואפילו בצורת הלבוש 
להם  יעניקו  ומאידך,  אותם,  לבקר  כשמגיעים 

תשומת לב ועזרה".
מודה  שהוא  למרות  הפרויקט,  של  בסיומו 
שקיווה בתחילתו לכמות רבה יותר של קשישים 
וסבתא,  "סבא  מתוצאותיו.  נרגש  היה  ונערים, 
כל   - להם  שנקשיב  חשוב  וחמימות.  לב  הם 
עוד יש לנו את הזכות לחיות לצדם. זה פרויקט 
שילמדו  נערים  מורווחים.  ממנו  נצא  שכולנו 
יותר  טובים  מבוגרים  להיות  יגדלו  מהי,  חמלה 

והחברה הישראלית כולה תיתרם מכך".

ההשראה של מושיקו
הסבא והסבתא הפרטיים של מושיקו חנן, הם שהעניקו לו את הרעיון לפרויקט

 "סבא וסבתא הם לב וחמימות".

אסתר ומשה אשר, הסבים של מושיקו חנן

כרובית

עיתון

 בניצוחן של
 פרידה רז ומוניקה בלחסן,
 מזמינים את תושבי שהם

לקחת חלק בפרויקט:

הדואג לחלוקת
מזון לקשישים ונזקקים בחגים

פרטים עמוד 46

מה אתם יכולים לעשות?
 לפני הכל, לפתוח את הלב

ולהצטרף אלינו
הדמיון  כיד  עוגות  ולאפות  אפויים  ירקות  אורז,  עופות,  לחג  לבשל  מוזמנים  אתם 
הטובה עליכם. אנו זקוקים לעזרה בשינוע האוכל לחולון ומשם לחלוקה למשפחות.

עוד נזדקק לידיים עובדות במתחם מיוחד שנפתח בחולון ביום רביעי, ה-9/9 בשעה 
16:00 עד חמישי, ה-10/9 בחצות.  ביום שישי מסתיימת החלוקה.

 לקבלת הארוחות הארוזות, נחכה לכם ביום רביעי, 
 בתאריך 9/9, בחנייה האחורית של המועצה, 

בין השעות -18:00 19:00. שיהיה לכולנו חג שמח! 
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צרכים  עם  לילדים  ובמועדוניות  במד"א  מתנדב 
מיוחדים בשוהם ועוסק בליצנות רפואית. "עד כיתה ט' 
לא עשיתי הרבה ואז נכנסתי לגרעין נחשון בבני עקיבא 
בפני  נפתח  רגע,  מאותו  למועדונית.  הגעתי  ומשם 
עולם ההתנדבות, שכיום אני מרגיש לא שלם בלעדיו. 
לי  והעניקה  עצמי  על  המון  אותי  לימדה  ההתנדבות 

יותר ממה שאני מעניק לאחרים".
מחשבה  היתה  מסביר,  הוא  הקשישים,  עם  העבודה 
שהעסיקה אותו זמן רב. "התחושה שאתה גורם אושר 
אין  עמוק.  יותר  הרבה  זה  מתנה.  לקנות  כמו  לא  היא 
שם  שהיית  קשיש  או  ילד  של  לחיוך  שמשתווה  דבר 

בשבילם".
מה אתה לוקח אתך מהפרויקט הזה ?

חלק  הם  הקשישים  שגם  יותר  טוב  מבין  אני  "היום 
שנים  לפני  שלנו  במקום  היו  שהם  מהחברה,  חשוב 
את  ללמד  כשניסינו  שלהם.  בקשיים  לזלזל  ושאסור 
שהם  דברים  כמה  הבנו  המחשב  את  לתפעל  משה 

מסובכים  עבורנו,  מאליהם  ברורים 
עבורו. כמו כן, קיבלנו ערך מוסף חשוב 
אחרות.  מתקופות  סיפורים  כששמענו 
על  דיברנו  אחרות,  השקפות  שמענו 
היסטוריה.  על  המדינה,  קום  על  צה"ל, 
כמי  סיפרו  הם   - בספרים  שקראנו  מה 
שהיו שם. היום אני מבין טוב יותר את 
הבדידות שלהם, את המצוקה שנגרמת 
של  ההערכה  מחוסר  בצדק  שלא  להם 
משהו  לשנות  שצריך  לי  ברור  החברה. 
הצעיר  הדור  את  ולחנך  שלנו  בתפיסה 

להתייחס אליהם אחרת".
רגע מכונן?

המפגש  את  הקדמנו  הפעמים  "באחת 
לו  היה  כי  צהרים  לישון  הלך  לא  ומשה 

חשוב לא לוותר על המפגש".
גאיה שעיו, בת 17 וחצי, תלמידת תיכון 
איתמר,  עם  חלק  לקחה  שוהם, 
בביקורים אצל חיה ומשה. לאחר 

לארצות  טסה  השנה,  במהלך  בארץ  שהתנדבה 
הברית בשליחות הסוכנות והתנדבה שם במחנה 
קיץ לילדים אפרו-אמריקנים ממשפחות נצרכות 
ובמרכז יום לקשישים. את המפגש הראשון אצל 
חיה ומשה היא זוכרת כמלחיץ מעט. "שום דבר 
לא היה טבעי בכך - אתה מגיע לבית של אנשים 
וסבתא  סבא  שאינם  מכיר,  לא  שאתה  קשישים 
שלך ואין לך מושג איך תתחיל לדבר בכלל, אבל 

זה עבר מהר מאוד". 
מה למדת?

קושי  גם  אבל  טובים  דברים  בזקנה  "שיש 
הם  נכדים  כשיש  שגם  ונפשית.  פיזית  להתנהל, 

חשים לעיתים בודדים וזקוקים לחברה".
גטו  ניצול  הוא  פולין,  יליד   ,77 לרנר,  )אברהם(  אבי 
ורשה. את מינה רעייתו הכיר בארץ, השניים נישאו והם 
בשוהם  חיים  השניים  לששה.  וסבים  לשלושה  הורים 
מזה 14 שנה, יש להם חוג חברים רחב והם לא חשים 
בין  קשר  ליצור  מקום  יש  אומר,  הוא  ועדיין,  בודדים, 
היריעה,  את  להרחיב  כדי  פשוט  לקשישים,  נוער  בני 
להעניק לקשישים אוזן קשבת ולגשר על פער הדורות. 
בצבא,  שירתתי  ארצה,  עליתי  השואה,  את  "שרדתי 
 50 הייתי עובד דפוס בידיעות אחרונות לאורך כמעט 
בסיפור  ומתעניינים  בסבלנות  לי  כשמקשיבים  שנה. 

חיי, זה מהנה וחשוב".

מה הכי ריגש אותך?
לבין  הנערים  בין  החיבוקים  את  הסיום  בערב  "לראות 
והליכונים  גלגלים  כסאות  על  הגיעו  חלקם  הקשישים. 
לי  וגרם  גבולות  חצה  זה  בשמחה.  אליהם  רצו  והילדים 

התרגשות רבה".
גם מיכל בנישתי ומיכל פרידנטל, התרגשו בערב הסיום. 
"הנערים קישטו את האולם, הציבו את תוצרי הפרויקט 
על שולחנות והעניקו למקום מראה נהדר. נישאו נאומים 
והופק קליפ שסיכם את הפרויקט. זו ההזדמנות להודות 
חברתיים,  לשירותים  האגף  ראש  לביא,  לנטע  למועצה, 
למורן דורון, ראש יחידת הנוער, למשרד הרווחה שסייע 
יושע, תושבת שוהם שהפיקה  במימון הפרויקט, ללאה 
שהעניקה  בשוהם  רולדין  ולקונדיטוריית  הקליפ  את 

במתנה, את הכיבוד לערב". 
מה אתן לוקחות מהפרויקט?

למדנו  בעצמנו.  מעניין  תהליך  "עברנו  בנישתי:  מיכל 
להכיר בני נוער נהדרים, מעוררי כבוד. אחת מהן, שקד 
אמיר, החליטה בעקבות הפרויקט לעשות את השירות 

הלאומי שלה עם קשישים".
פער  על  לגשר  קשה  לא  שזה  "למדנו  פרידנטל:  מיכל 
הדורות ושהכל עניין של גישה. שמחתי שאחת הנשים, 
החליטה  מרחובות,  מזמן  לא  לכאן  שהגיעה  רחל, 
שהתנדבו  הבנות  הפרויקט.  בעקבות  בשוהם  להישאר 
שבו  בשוהם  פתוח  לבית  להגיע  ממנה  ביקשו  אצלה 
סיפרה על חוויותיה מהשואה. היא חששה והתלבטה אם 

לעשות את זה ואחרי כן, היתה מאוד נרגשת". 
יצר מתח בקרב המשפחות הביולוגיות?  לא  הפרויקט 

מה פתאום מגיע נער זר על חשבון הנכדים?
לנעליו.  שנכנסים  הרגיש  לא  אחד  אף  "לא, 
הנערים הגיעו מלכתחילה למשפחות שהסכימו 
לבקר.  מגיעים  עצמם  הנכדים  ושבחלקן,  לכך 
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נחמיה חזן עם שקד אמיר )מימין( ויובל וילף

מאז שהיה פעוט, בעקבות גירושי הוריו, התגורר 
המחשבים  חנות  של  הבעלים  חנן,  מושיקו 
וסבתו.  סבו  אמו,  עם  ליין"  און  "קומפיוטר 
אצל  באהבה  לגדול  זכה  שבהן  הללו,  השנים 
הסבים, יצרו אצלו את החמלה והרגישות כלפי 

צרכיהם של קשישים. 
כמי שמכהן כיום כחבר בוועדות נוער וגמלאים, 
יצירת  על  שהגה  רעיון  לפועל  להוציא  החליט 
את  פרש  הוא  וקשישים.  נוער  בני  בין  קשר 
קיבל  ליבנה,  גיל  המועצה  ראש  בפני  הרעיון 
את ברכת הדרך ומשם ניגש למורן דורון, מנהל 
והעניין  בנישתי  ולמיכל  בשוהם  הנוער  יחידת 

החל להתגלגל )כפי שמסופר בגוף הכתבה(.
מה הקשר שלך לוועדת הגמלאים?

של  ממקום  תחומים  בשני  לסייע  אותי  "עניין 
דרך  על  חשבתי  פוליטיקה.  ופחות  אנושיות 

באמצעות  וערכים,  ציונות  הנוער  את  ללמד 
שיעורי  דרך  דווקא  ולא  בשטח  עשייה 
שבאמצעותו  פרויקט  והאזרחות,  ההיסטוריה 
תובנות  חוכמה,  סובלנות,  על  ללמוד  יוכלו 
כבוד האדם  חיים מפיהם של מבוגרים,  וניסיון 
- גם בהתייחסות כלפיהם ואפילו בצורת הלבוש 
להם  יעניקו  ומאידך,  אותם,  לבקר  כשמגיעים 

תשומת לב ועזרה".
מודה  שהוא  למרות  הפרויקט,  של  בסיומו 
שקיווה בתחילתו לכמות רבה יותר של קשישים 
וסבתא,  "סבא  מתוצאותיו.  נרגש  היה  ונערים, 
כל   - להם  שנקשיב  חשוב  וחמימות.  לב  הם 
עוד יש לנו את הזכות לחיות לצדם. זה פרויקט 
שילמדו  נערים  מורווחים.  ממנו  נצא  שכולנו 
יותר  טובים  מבוגרים  להיות  יגדלו  מהי,  חמלה 

והחברה הישראלית כולה תיתרם מכך".

ההשראה של מושיקו
הסבא והסבתא הפרטיים של מושיקו חנן, הם שהעניקו לו את הרעיון לפרויקט

 "סבא וסבתא הם לב וחמימות".

אסתר ומשה אשר, הסבים של מושיקו חנן

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

מרפאה וטרינרית

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

ד"ר אמנון דוידוף: 050-2584453
רח' היסמין 13, שהם

טל: 03-9794004

חופש גדול? שנצא ממנו בזול!
קיץ, חם מאוד. כדאי לנקוט הקפדה יתרה על 

כללי זהירות כדי למנוע סיכונים מיותרים.
אף שקיבלו  פחוסי  כלבים  שני  הגיעו  השבוע 
היה חצי שעה  נחוץ  כל מה שהיה  חום.  מכת 
בשמש הקופחת. התסמינים: חום 41 מעלות, 

קוצר נשימה, חוסר חמצן ועלפון. 
✔ הקפידו על הצללה מתאימה ותנו מים עם  

קרח לצינון.  
✔ אל תצאו לטיולים בשעות החום

✔ דאגו לקחת מיכל שתיה לנסיעות שבהן  
הכלבים משתתפים.  

תקופת הקיץ מביאה איתה שגשוג באוכלוסיית 
להחליף  להקפיד  יש  והקרציות.  הפרעושים 

קולרים ולמרוח אמפולות כל 3 שבועות.
מקרי קדחת הקרציות עולים כל קיץ. זו מחלה 
שקשה לאבחן אותה בראשיתה. סיבוכיה הם 

מחלה חיסונית קשה, אנמיה ודימומים.
אנו מתחילים להבחין במחלה כשהכלב אוכל 
פחות מהרגיל, מצב הרוח שלו ירוד והוא נראה 
מעט חלש וחסר חיוניות. זה המקום לערוך לו 
בדיקת דם בסיסית שתגלה אם נדבק במחלה.
נקודה חשובה נוספת: בתקופה האחרונה יש 
מחלה  המכלאות״,  ״שעלת  של  התפשטות 
מגע  דרך  לכלב  מכלב  שעוברת  נשימתית 

לדאוג  יש  לפנסיון,  כניסה  כל  לפני  ובאוויר. 
כשבועיים-שלושה קודם לחיסון מתאים.

בכלבים  שפגעה  מדבקת  מאוד  מחלה  זוהי 
מפגשים(.  עקב  )כמובן  החבל  בגן  רבים 
אלינו,  עוברת  לא  המחלה  חשובה.  מניעתה 

וחולפת בעזרת טיפול אנטיביוטי.
מעבר לכך, המנעו מלתת לכלבים אוכל ביתי 
לאכול שאריות  למנוע מהם  והקפידו  כלשהו, 
מזון מחוץ לבית. הרעלות מזון וקיבה עלולות 
להיות פטאליות. ״האפי״ החמודה הולכת היום 
זאת  אשפוז,  של  קשה  שבוע  אחרי  הביתה, 

בעקבות הרעלת מזון. חשוב להקפיד!
שנעבור את הקיץ בשלום,

ד"ר אמנון דוידוף

מגן דוידוף

חירום
24 שעות

ספיר 18, שהם | טל: 03-7448813 | נייד: 052-8334183
yaffa72@bezeqint.net :פקס: 03-7448814 | מייל

ניאזוב יפה 
רו”ח

שירותי הנהלת חשבונות
לעצמאים וחברות

דו”חות שנתיים ומאזנים

החזרי מס וייצוג מול רשויות

הכנסות

הוצאות

טיפול בכאבי גב, צוואר, 
עמוד שדרה וגפיים 

שיפור הרגלי תנועה ויציבה

 נסיון עם נגנים, רקדנים,
ספורטאים ואנשי מחשב

מורה לטכניקת אלכסנדר

שלומית בירן טל' 03-7365730, נייד 054-7354304 | רח' המצפה 32, שהם
טכניקה לשיפור השימוש בעצמנו
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שום דבר לא קרה על חשבון השני".
את  וישאיר  שיסתיים  פרויקט  בלהתחיל  התכלית  מה 

הקשישים שוב לבד?
"בפרויקטים כאלה, חשוב מאוד לקבוע התחלה וסוף ועל כן 
עבדנו עם כולם גם על הפרידה. נכון שאם תהיה פגישה ברחוב 
בדרך  יישמר  אפילו  הקשר  ואולי  מאוד  נעימה  תהיה  היא 
עניין  את  אחרת  רואים  מבוגרים  אנשים  אבל  אחרת,  או  זו 
הציפייה. אם יגידו להם שהנערים יגיעו מעתה ועד בכלל מדי 
לבקש.  אפשרי  שבלתי  דבר  וזה  להם,  ויחכו  ישבו  הם  שבוע 
שירות  יתחילו  או  לצבא  יתגייסו  שבקרוב  בנערים  מדובר 
לאומי ושיש להם לו"ז עמוס מאוד. תבואו, אבל אל תתחייבו 

על שעה קבועה כשאתם רגע לפני הצבא".
זה לא יוצר עצב? רגרסיה של פרידה?

חוויה  כעל  זה  על  להסתכל  אפשר  אבל  "אולי, 
שגם  לזכור  גם  חשוב  שמחה.  שגרמה  נעימה, 
הבית  את  לפתוח   - מאמץ  יצר  זה  לקשישים 

להתלבש,  להכיר,  זרים,  נערים  בפני  שלהם 
להתאמץ להכין כיבוד. בגילאים האלה זה לא מובן מאליו".

מסקנות?
"אני  פרידנטל.  מיכל  מסבירה  פיילוט",  היה  זה  "ראשית, 
לומדת כיום על זקנה וכשסיפרתי בקורס על הפרויקט כולם 
מאוד התלהבו וכבר חושבים איך להריץ אותו בערים אחרות. 
את  לקשישים  העניק  הסיום  אבל  שלום  להגיד  קל  לא  זה 
לא  ושהם  טובים  אנשים  בשוהם  למצוא  שאפשר  התחושה 
גם   - ביישוב  שחדשים  ולמי  מרץ  זריקת  להם  נתן  זה  לבד. 

חוויית קליטה נעימה יותר".
מה הלאה?

"יש כבר נרשמים לסבב הבא ומעבר לכך, אנחנו סבורות כיום 
כמו  ותיקים  לקשישים  שירותים  תתקצב  ששוהם  שחשוב 
הקמת מרכז יום למבוגרים ותשושי נפש, למשל. חשוב שיהיה 
צמאים  הם  הקשישים.  מול  ועבודה  קשר  של  קבוע  נתיב 

 "וזקוקים לכך ולנו זה יעניק עולם ומלואו

רחל  לעולמה  הלכה  הכתבה,  להכנת  סמוך 
טנקלטופ, מי שנחשבה לתושבת המבוגרת 
יאסי,  בעיר  נולדה  רחל  בשוהם.  ביותר 
העולם  "במלחמת   .1915 בשנת  ברומניה 
והיא  בעלה  את  המקומיים  הרגו  השנייה, 
הובלה לרכבת המוות עם בתה התינוקת, 
של  בנה  תמיר,  דוד  מספר  אחותי", 
להימלט  הצליחה  מסוים  "בשלב  רחל. 
לקתה  שם  חשוך  במרתף  והתחבאה 

בשחפת, אולם השתיים ניצלו".
לשלום  רחל  נישאה   1950 בשנת 
והשניים הביאו לעולם את דוד. ב-1962 
עלתה המשפחה ארצה. "להורים היתה 
נכה  היה  שלום,  אבי,  בחדרה.  מכולת 

ואמא טיפלה במסירות רבה".
 .'94 שנת  מאז  בשוהם  מתגוררים  ומשפחתו  דוד 
"כשהצענו להורים לעבור לגור לידנו, אמא התלוצצה 
ולא  בחדרה  אותה  מחפש  שאלוהים  שזה  ואמרה 
מוצא, זה לא אומר שהוא לא ימצא אותה בשוהם", 
אומר דוד בחיוך. "היא לא אהבה להעיק על אחרים 
נדאג לה כל כך". בשנת 1999 עברו  וביקשה שלא 
לאחר  שנה  לשוהם.  הקשישים  ההורים  לבסוף 
ברחוב  בדירה  נותרה  ורחל  האב  נפטר  המעבר 
המצפה, ביקרה במועדונית יום, נהנתה מהתעמלות 
במים, אהבה לאכול במקדונלד'ס ומאידך, הקפידה 
על בישול רזה )שאינו מאפיין את המטבח הרומני(, 

והיתה עצמאית רוב שנותיה.

"אמא היתה אשה חמה ועוצמתית והשנים בשוהם 
משפחה  בבני  מוקפת  היתה  היא  עימה.  הטיבו 
שאהבו אותה והאמת שכל מי שהכיר אותה התאהב 
הביתה  כשהשתחררה  ואושפזה.  נפלה  פעם,  בה. 
המאושפזים,  כל  את  לפרידה  לחבק  צריכה  היתה 
חיבקו  שכולם  וכמובן  המחלקה  ומנהל  האחיות 

אותה בחזרה".
בני המשפחה  הגיעה,  למרות השיבה הטובה אליה 
שלה,  הלב  טוב  לנו  "חסרים  מתגעגעים.  כבר 
הדאגה האינסופית, האהבה ללא תנאי וגם תרופות 
הסבתא והאוכל הטעים. היא היתה אשה לתפארת 

- ואנחנו בורכנו בה".

פרידה מהתושבת המבוגרת בשוהם
 רחל טנקלטופ, תושבת שוהם, נפטרה לפני כחודשיים בגיל 100 וחודשיים

 בני משפחתה מתגעגעים לאשה המיוחדת, שניצלה מרכבת המוות, אהבה לאכול 
במקדונלד'ס ועשתה התעמלות במים



רחל טנקלטופ בערוב ימיה, מוקפת בבני הדור הצעיר במשפחה

 מעצבים, מדפיסיםחדש בשהם פלוס  

ומקבלים את העבודה בשוהם 

מהיום להיום   

 כרטיסי ביקור  |  פליירים
פולדרים  |  חשבוניות 

שהם פלוס, טל' 03-9793061

נפתחה מחלקת 
דפוס  ודפוס דיגיטלי 

היחידה בשהם   

נפתחה מחלקת 
דפוס  ודפוס דיגיטלי 

היחידה בשהם   
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מכירת הבית היקר ביותר בשוהם נעשתה באופן מהיר 
סביר  שקל,   5.175.000 מחירו  היה  ואלמלא  ומסודר 
להניח שלא רבים היו יודעים כלל על מכירתו. המחיר 
מאחורי  שעמד  למי  באשר  סקרנות  יצר  הדופן  יוצא 
האדם  כנראה  שהוא   ,33 סקוזה,  אורי  עו"ד  העסקה, 
מחזיק  אנרגטי,  דין  עורך  סקוזה,  בשוהם.  גבוה  הכי 
ברזומה כמרצה מזה שבע שנים, באקדמיה ובמכללות 
פרטיות בתחום המשפט הבין לאומי ומשפט פלילי ואם 
ויזמים  לעתיד  נדל"ן  מתווכי  מלמד  הוא  בכך,  דיי  אין 
שנות  שבע  להשלים  הספיק  גילו,  למרות  בנדל"ן. 
עבודה כחוקר פרטי – מה שגרם לשר המשפטים דאז  
של  הרישוי  בוועדת  ציבור(  )נציג  לחבר  אותו  למנות 
גם  מונה  שם  המשפטים,  במשרד  פרטיים  החוקרים 
לכתיבת מבחני ההסמכה ומתן הרצאות לנבחנים. את 
של  המשפטית  בלשכה  ערך  במשפטים  ההתמחות 

משרד החוץ.
התמחותו  תחומי  היישוב,  במרכז  ממוקם  משרדו 
והגישה  אטרקטיבי  למשרד  אותו  והופכים  מגוונים 
הייחודית שלו גורסת שניתן גם אחרת, במקום להתדיין 
במשרד,  התיק  "סגירת  משפט.  בבתי  שנים  לאורך 
מונעת מהצדדים אי ודאות, תסכולים, מתחים וסחבת 
פיצוי  או  הסכם   - מהתוצאה  ליהנות  להם  ומאפשרת 
כספי, בהווה ולא בעוד שנים. רק כשזה לא מתאפשר, 

פונים לבית המשפט".

מה מאפיין את הישראלים המוכרים 
והקונים נכסים?

"שהם אוהבים להגיד 'יהיה בסדר, בסך הכל  מכירת דירה, מה יכול להיות?' ולא יודעים 
בשנים  השתנה  השבח  מס  מנגנון   – למשל  בדרך.  רבות  מהמורות  להיות  שיכולות 
האחרונות ומוכרים רבים עלולים למצוא את עצמם חייבים במס שלא ידעו עליו. לא 
וזה  הרכישה  לאחר  רק  למשכנתא  שלהם  הזכות  את  ומבררים  דירה  רוכשים  מעט 
פשע מבחינתם! ומה אם לא יוכלו לממן את הקניה שביצעו? אנשים מלאי פנטזיות – 
אומרים 'נקנה, נמכור, נעשה כסף', חושבים ספקולטיבי, מתכננים לבנות כך ואחרת 

ולא מבררים לפני החתימה, האם מה שהם חולמים עליו אפשרי".

מה אתה יודע על הנדל"ן בשוהם?
יש לי הרבה ידע לגבי הנדל"ן בשוהם ובכלל ומטבע הדברים אני מכיר את כל היתרונות 
והחסרונות של השכונות ביישוב ויודע היכן טמונים הסיכונים מבחינת הלקוחות. כמובן 
שאני בודק חריגות בניה, היטלי השבחה, מיסוי, סיכונים – כך שברגע המכירה או הקניה, 
המשפטיים  האספקטים  בכל  שלי  הלקוחות  את  מלווה  אני  סיכון.  שום  ואין  כמעט 
מתווכים  המתאימים:  המקצוע  באנשי  לצורך  בהתאם  מתייעצים  ואנו  העיסקה  של 

אדריכלים, מהנדסים, שמאים, נציגי משכנתאות וכיוצא באלה".

חלק מעבודתך מוקדש גם לאלה שנאלצים לפרק בית – 
המתגרשים. ספר עליהם.

"מי שרוצה לריב – הדלת החוצה פתוחה. אין סיבה למשוך תיקי גירושים לאורך שנים 
של מאבקים. כשאחד מבני הזוג מגיע לכאן, אני מבקש שבן הזוג השני יעלה על הקו. 
אני לא אוהב בתי משפט. מי שמבינים שאפשר להתגרש ב'טוב', חוסכים כאבי לב 

להם ולילדיהם".

מה אתה מגלה על מתגרשים?
פוגש  אני   - "תמונת מראה על המציאות הישראלית 
חלוקת  לאחר  ונותרו  בפאר  חיו  הנייר  שעל  זוגות 
המשאבים, עם 100 אלף שקל לכל אחד מהם, לאחר 
חובות  החזירו  ממושכן,  שהיה  הבית  את  שמכרו 
להורים ואת המכוניות שהיו בליסינג או בהלוואה. עצוב 
לי לראות אנשים שמבקשים 'להשאיר את הצד השני 
עם התחתונים בלבד' ולא מבינים שזו גישה שעברה 
מחייה.  מקורות  משאירים  צד  לכל  כיום  מהעולם. 
ענף  לא  בטח  וזה  פשרה  תהיה  לעולם  בגירושים, 
כלכלי מוצלח, אבל אם זה לא הולך ובני זוג חיים יחד 

מספר שנים מבלי להחליף מילה - עדיף להתגרש".

יש מקרים בהם אתה שולח זוג 
לטיפול במקום לגט?

זוג לטיפול כי  "בהחלט! לפני מספר חודשים שלחתי 
ראיתי שיש ביניהם אהבה רבה והם חזרו לחיות ביחד. 

אני מקווה שלא יחזרו אלי".

מה דומה ברמת הטיפול, בין תיקי 
גירושים ונזיקין?

"תיקים העוסקים בנזיקין כמו פגיעות בתאונות עבודה 
שנה-שנתיים  לאחר  מסתיימים  דרכים,  תאונות  או 
בממוצע ולעיתים לאחר חמש-שש שנים. אלא שאדם 
לו בתקופה שבה  זקוק לסכום כסף שיעזור  שנפגע, 
הוא סובל מפציעה או נכות ודווקא אז נוצר מצב אבסורדי בו אין לו מקורות הכנסה. 
חברת  עם  להסכם  מגיע  אני  וביעילות:  מהר  הדברים  את  לעשות  כן  אם  לי  חשוב 
לדיונים  והלקוח מקבל סכום כסף מכובד במקום להיקלע למצוקה, לחכות  הביטוח 

מעייפים ולטוב ליבו של השופט". 

וכשזה לא קורה? 
"כשאין ברירה, מסיימים את התיק בבית המשפט. הציעו ללקוחה שלי, עובדת ניקיון, 
גרושה עם ילדה, פיצוי של 5,000 שקל. לאחר ניהול מו"מ רציני התביעה סולקה בסכום 
גמלה  שלי  ללקוחה  לשלם  סירבה  הביטוח  חברת  אחר,  במקרה  שקל.   85,000 של 
פיצוי  וקיבלנו  וגישור  מו"מ  ניהלנו  זה  במקרה  גם  סיעודי.  לביטוח  בפוליסה  חודשית 

מקסימלי".

מה לגבי צוואות?
"החוק נותן מענה לאדם שנפטר ולא ערך צוואה ועדיין, חשוב להכין צוואה. יכול לקרות 
והאלמנה תיאלץ  זכותו בבית  יחליט לממש את  בו האב נפטר, אחד הילדים  מקרה 
למכור את רכושה. יש היום משפחות מורכבות – גירושים, נישואים שניים. יש מקרים 
שבהם היורשים  מגלים לפתע חובות נשכחים או רכוש שלא היה ידוע עליו אלמלא 

הצוואה".

מה אנשים לא יודעים?
"שבן הזוג יכול להוריש את חלקו ברכוש למי שהוא רוצה, שהמוריש זכאי לשנות את 
צוואתו בכל עת מבלי צורך ליידע איש, ושקיימת צוואה הדדית אשר ניתנת לשינוי רק 
צוואות  להכין  מאוד  ושחשוב  בחוק,  המופיע  ברור  במנגנון  או  הנוסף  הצד  בהסכמת 
בגילאים צעירים ולעדכן אותן מדי פעם - שורת הנכסים משתנה, אך גם השיקולים 

עשויים להשתנות".

עו"ד ועוד לפני כחודשיים נמכר הבית היקר ביותר בשוהם, במחיר של למעלה מ-5 מיליון שקל || מאחורי 
העסקה עמד עו"ד אורי סקוזה, 33, עורך דין צעיר ואנרגטי, המנהל משרד מצליח בשוהם בתחומי נדל"ן, נזיקין, דיני משפחה, צוואות 

וירושות || הנה כמה דברים שיש לו לומר על הדרך הקלה להימנע מטעויות וסחבת ולסיים משברים בקלות ובהסכמה

עורך דין מסוג אחר

עו"ד אורי סקוזה.  "רק 
כשזה לא מתאפשר, פונים 

לבית המשפט".

מאת: שרון חן
ראש בראש
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להיות או לא להיות - זאת השאלה!
מצד אחד - הבשורה הגדולה והמשמחת היא שהחופש הגדול עוד מעט ונגמר ■ מצד שני - שנת 

 הלימודים הקרבה ובאה עלינו לטובה )אל תהיו קטנונים ותגידו חגים, בואו נהיה אופטימיים(
מביאה איתה גם די הרבה מטלות שלא תמיד כיף לנו להתמודד איתן ■ אז מה עדיף? 

הורות. הסיפור האמיתי 
מאת: לימור בר נתן 

דוקטור, תציל אותי! 
בכל מדור אנו מארחים מומחה שמציע זווית 
מקצועית ופתרונות אמיתיים לבעיות שכולנו 

מתמודדים איתן כהורים ■ והפעם- ד"ר סוזי קגן, 
מטפלת זוגית ומשפחתית, בעלת מרכז לטיפול 
רגשי בילדים ומבוגרים, המעניקה המלצות כיצד 

לעזור לילדים להתמודד עם החזרה לשגרה 
והתחלה חדשה בגן ובבית הספר

תחילת השנה בגן או בבית הספר דורשת התארגנות של הילדים להתחלה חדשה. 
משימה זו אינה פשוטה, שכן הילדים הספיקו להתרגל לחוסר במסגרת, המלווה 

ברביצה מול הטלוויזיה והמחשב, שינה לא מסודרת ותזונה לא נכונה. כיצד ניתן לעזור 
לילדים לחזור לשגרה? 

 חזרה לשעות השינה המסודרות: ככל שהילדים יותר גדולים, כך קשה יותר 
החזרה לשגרה עבורם. במהלך החופש הגדול הם ישנים עד שעה מאוד מאוחרת, מבלים 

בערב, וממש מנהלים יום הפוך שבו ערים בלילה וישנים ביום, כך שלאחר שטעמו 
את טעם החופש והעצמאות, להם הכי קשה לחזור למסגרת הלימודית. יש להחזיר 

את הילדים לשעות השינה המקובלות בימי בית ספר. התחילו בתהליך מספר ימים 
לפני תחילת הלימודים. בימים אלו, יהיה לרבים מהם קשה להירדם בלילה וקשה 

להתעורר בבוקר, אולם דרך זו תאפשר להם להגיע לימי הלימודים רעננים ומרוכזים. 
הימים הראשונים יהיו יחסית קשים ומתסכלים במיוחד לגביהם. מומלץ לעודד אותם 

בחשיבה חיובית על החגים והחופשים שעוד יגיעו, ממש בקרוב. 

 הולכים לגן או לבית ספר חדש? ההתחלה החדשה יכולה להיות תוצאה של 
מעבר דירה או פשוט בגלל שהילד גדל. כדי שילדכם יוכל לחוש ביטחון בגן או בבית 

הספר החדשים, עליכם לנקוט בכמה פעולות עוד בתקופת החופש הגדול. קחו את 
הילד לביקור בסביבת הגן או בית הספר מספר פעמים, הכירו לו את הדרך לשם, את 
השער והמראה החיצוני של הגן. במידה והגן או בית הספר פתוחים, היכנסו והישארו 

שם מספר דקות. הדבר יצור אצל הילד תודעה של היכרות עם המקום. הפגישו את 
הילד באופן יזום עם ילדים אחרים כמה פעמים, כשהוא יגיע ביומו הראשון הוא יכיר 

כמה מהפנים חדשות, מה שיקל עליו את ההתחלה החדשה. לקראת היום הראשון 
הכינו לילד שי להצלחתו, ספרו לו על השי שיחכה לו בתום היום הראשון, והביאו עמכם 

את השי כאשר אתם מגיעים לאסוף אותו.

 התארגנו פיזית לבית הספר: מספר ימים לפני תחילת שנת הלימודים יש 
להכין עם הילדים את הילקוט. בדקו שהכל נמצא והשלימו את החסר. עברו על 

רשימת הספרים וארגנו אותם, הכינו את הקלמר ורשמו על כל החפצים את שם הילד 
והכיתה. תוכלו להפוך את ההתארגנות לבית הספר לחגיגה. שתפו אותם בהתארגנות 
הכוללת, בחרו עם הילדים את עטיפות הספרים שהם אוהבים, עטפו את הספרים יחד 
איתם והפכו את ההתארגנות לשעת יצירה ולגיבוש המשפחה. בבתי ספר רבים קיימת 

תלבושת אחידה, דבר שמצריך לעשות סדר גם בארון הבגדים. בדקו אם התלבושת 
עדיין מתאימה לילד והתחדשו בתלבושת חדשה אם צריך, סדרו את חדר הילדים 

באופן שהחדר יהווה סביבה נעימה ונוחה ללמידה. הסידור הפיזי של הספרים, הארון 
בגדים והחדר יוצרים הבנה אצל הילד שהחופש הגדול עומד להסתיים ומתחילה לה 

שנה חדשה.

 חזרה לתזונה נכונה: מטבע הדברים, בחופש הגדול התזונה שונה מאשר במהלך 
השנה, הארוחות פחות מסודרות, והן מתקיימות יותר מול הטלוויזיה וסביב הבריכה. 

לפני תחילת הלימודים מומלץ לחזור לארוחות מסודרות. הסדר בארוחות ישרה 
תחושת סדר גם על הילדים. כמו כן, זכרו שהילדים לוקחים איתם בכל יום אוכל לגן או 

לבית הספר, סיטואציה שעלולה להיות למכשול עבור ההורים בבקרים הלחוצים. כדי 
למנוע מריבות בין הילדים להורים סביב הסנדויץ' לארוחת העשר, מומלץ להכין  עוד 

לפני שמתחילה שנת הלימודים רשימה שבועית של הכריכים שהם אוהבים ולתלות על 
המקרר. הדבר יחסוך המון לבטים ומריבות בבקרים. 

 עזרו לילדים להתגבר על קשיי ההסתגלות: ילדים רבים חווים קשיי 
הסתגלות בשבועות הראשונים בגן או בבית הספר, וזאת מכיוון שההורים מבלים יותר 

עם הילדים בחופש הגדול מאשר בשגרה. בכדי למנוע את קשיי ההסתגלות שימרו על 
רצף בין החופש הגדול ללימודים, והפחיתו בהדרגה את זמן הבילוי שלכם איתם. ניתן 

לעשות זאת בסוף החופש הגדול או שלחילופין, בשבוע הראשון ללימודים פנו יותר זמן 
לבילוי עם הילדים. במידה וזמן האיכות שהילדים התרגלו אליו בחופש הגדול ייעלם 

בפתאומיות או בבת אחת, הדבר עלול ליצור אצל הילד תחושות שליליות לגבי הגן או 
בית הספר, ואף יכול להביא להתנהגות בעייתית. הילד מצדו בסך הכל מנסה להחזיר 

את אליו את תשומת הלב של הוריו.

 הנה 5 דברים שתוכלו לעשות
החל מה- 1 לספטמבר: 

1.  לקום בבוקר, לשלוח אותם אל המוסדות הרלבנטיים, 
מי בעצבים ומי בחיוך, ולדעת שעוד שלוש, שתיים, אחת- 
כל הטוב הזה הוא כולו שלכם. אתם מחליטים מה רואים 
בטלוויזיה, מותר לאכול בסלון, ועד השעה 12:45 לפחות 

 .masters of your domain -אתם ה

2.  לבטל את שירותי העוזרת. קודם כל, ממילא משטרת 
ההגירה עובדת שעות נוספות בימים האלו בשוהם. חוצמזה, 

שמתם לב שכשהילדים לא בבית רוב היום, הכל פתאום 
הרבה יותר נקי ומסודר? 

3.  להסיר מעליכם את תפקיד הליצן / ערכת הבידורית / 
מדריך הטיולים ומי שבאופן כללי מונה להיות אחראי מורל. 

No More יריד חוצות בירושלים, בריכת שחייה, משחקייה 
מעופשת מלאת ילדים מנוזלים ומעט מדי משחקים, קניון 

הומה אדם על טפו ומקנתו וים מלא מדוזות וערסים.

4.  לצמצם את תרבות הצריכה. מעכשיו אפשר להפסיק 
למלא את המקרר באמוק, מכיוון שעד שהספקתם להכניס 

לתוכו את השקיות מהסופר, עדת טרמיטים כבר חיסלה 
את כל מה שבהישג יד, כולל השלוקים שעוד לא הוקפאו 

אפילו.  

5.  לא לחזור הביתה ולראות אותם שרועים בפיג'מה 
כשעל פניהם הבעה לא ברורה, מול הטלוויזיה, האייפד, 

הסמארטפון ושאר מסכים קורנים ולא מהסיבות הנכונות, 
כשהמזגן כמובן עובד עוד מאתמול בלילה.   

 והנה עוד 5 דברים
שבאים באותה נשימה ושגם אותם 

תצטרכו לחזור לעשות: 
1.  לקום מוקדם. אחד הדברים היפים יותר בחופש 

הגדול, המעידים אך ורק על סולידאריות ומחויבות הורית 
מהזן העמוק ביותר, היא הבחירה המושכלת שלכם לא 

לשים שעון מעורר בבוקר. אז תתעוררו ותריחו את הקפה, 
הצלצול הוא כן בשבילכם! 

2.  לעשות שיעורי בית. בין אם אתם מהזן של ההורים 
שמתוך ייאוש עושה לילד את השיעורים בסופו של דבר, 

ובין אם אתם מהסוג שכבר מהשעה 14:00 מתחיל להזכיר 

להם לעשות את השיעורים בתדירות של כל 5 דקות ציר, 
אין ספק שלמפעל הנקרא שיעורי בית לא התגעגעתם 

בעליל. 

3.  לקיים את שיתוף הפעולה הפורה שבין הבית לבית 
הספר. ברוכים הבאים לצורך להיות שוב בקשר עם המורה, 

לתרץ בשבילו למה עוד פעם לא הכין שיעורי בית, להיות 
מוזמנים כל יום רביעי למשרד של המנהלת בגין עוד אחת 
מהשטויות שהבן יקיר לכם אפרים בחר לעשות ולהישבע 

שהילדה לא הגיעה לבית הספר גם אתמול כי סבתא שלה 
ממש חולה והיא היתה צריכה ללכת אליה כל הדרך ביער 

עם סל מלא בכל טוב. 

4.  לבחור לילד חוג. למי יש כוח שוב לכל השיעורים 
הפתוחים של הסטפס / הפלמנקו / הקראטה או הג'ודו 

 couldn’t ,ואל תסבירו לי שוב בבקשה מה ההבדל ביניהם(
care less(? כמה פעמים עוד נעבור את הסיפור הזה של 

הבחירה בחוג שהוא נשבע שהוא רוצה מעכשיו ועד עולם, 
רק בשביל למצוא עצמנו בעוד חודשיים עוברים שוב את 
התהליך ומחשבים האם כבר הגיע ה- 25 לחודש או לא, 

והאם זה אומר שנקבל את הכסף שהשקענו או שזרקנו עוד 
חלק מהנדוניה שלה לפח. 

5.  ללבוש את המדים, לצחצח את הכובע ושוב לשים 
על הטרנטה את השלט הצהוב של המונית. ברוכים הבאים 
ולא למונית הכסף של הבעל של יונית. הנה שוב את צריכה 

להסיע אותם לחוג, לצופים, למרכז, לחברים ולכל מקום 
אפשרי שהם לא יכולים להגיע אליו ברגל. נכון, לפעמים את 

מוצאת עצמך מביאה את הילדה עם בגדי הריקוד למגרש 
כדורגל ולא מבינה למה היא לא יוצאת, מגיעה לאסוף את 
הילד מהצופים כשהוא אמור לסיים בדיוק חוג חלילית או 

סתם אוספת ילד טועה שאמא שלו מאחרת להגיע ולא היה 
לו  נעים להגיד לך לא, אבל לפחות הכוונות שלך טובות!  
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להיות או לא להיות - זאת השאלה!
מצד אחד - הבשורה הגדולה והמשמחת היא שהחופש הגדול עוד מעט ונגמר ■ מצד שני - שנת 

 הלימודים הקרבה ובאה עלינו לטובה )אל תהיו קטנונים ותגידו חגים, בואו נהיה אופטימיים(
מביאה איתה גם די הרבה מטלות שלא תמיד כיף לנו להתמודד איתן ■ אז מה עדיף? 

הורות. הסיפור האמיתי 
מאת: לימור בר נתן 

דוקטור, תציל אותי! 
בכל מדור אנו מארחים מומחה שמציע זווית 
מקצועית ופתרונות אמיתיים לבעיות שכולנו 

מתמודדים איתן כהורים ■ והפעם- ד"ר סוזי קגן, 
מטפלת זוגית ומשפחתית, בעלת מרכז לטיפול 
רגשי בילדים ומבוגרים, המעניקה המלצות כיצד 

לעזור לילדים להתמודד עם החזרה לשגרה 
והתחלה חדשה בגן ובבית הספר

תחילת השנה בגן או בבית הספר דורשת התארגנות של הילדים להתחלה חדשה. 
משימה זו אינה פשוטה, שכן הילדים הספיקו להתרגל לחוסר במסגרת, המלווה 

ברביצה מול הטלוויזיה והמחשב, שינה לא מסודרת ותזונה לא נכונה. כיצד ניתן לעזור 
לילדים לחזור לשגרה? 

 חזרה לשעות השינה המסודרות: ככל שהילדים יותר גדולים, כך קשה יותר 
החזרה לשגרה עבורם. במהלך החופש הגדול הם ישנים עד שעה מאוד מאוחרת, מבלים 

בערב, וממש מנהלים יום הפוך שבו ערים בלילה וישנים ביום, כך שלאחר שטעמו 
את טעם החופש והעצמאות, להם הכי קשה לחזור למסגרת הלימודית. יש להחזיר 

את הילדים לשעות השינה המקובלות בימי בית ספר. התחילו בתהליך מספר ימים 
לפני תחילת הלימודים. בימים אלו, יהיה לרבים מהם קשה להירדם בלילה וקשה 

להתעורר בבוקר, אולם דרך זו תאפשר להם להגיע לימי הלימודים רעננים ומרוכזים. 
הימים הראשונים יהיו יחסית קשים ומתסכלים במיוחד לגביהם. מומלץ לעודד אותם 

בחשיבה חיובית על החגים והחופשים שעוד יגיעו, ממש בקרוב. 

 הולכים לגן או לבית ספר חדש? ההתחלה החדשה יכולה להיות תוצאה של 
מעבר דירה או פשוט בגלל שהילד גדל. כדי שילדכם יוכל לחוש ביטחון בגן או בבית 

הספר החדשים, עליכם לנקוט בכמה פעולות עוד בתקופת החופש הגדול. קחו את 
הילד לביקור בסביבת הגן או בית הספר מספר פעמים, הכירו לו את הדרך לשם, את 
השער והמראה החיצוני של הגן. במידה והגן או בית הספר פתוחים, היכנסו והישארו 

שם מספר דקות. הדבר יצור אצל הילד תודעה של היכרות עם המקום. הפגישו את 
הילד באופן יזום עם ילדים אחרים כמה פעמים, כשהוא יגיע ביומו הראשון הוא יכיר 

כמה מהפנים חדשות, מה שיקל עליו את ההתחלה החדשה. לקראת היום הראשון 
הכינו לילד שי להצלחתו, ספרו לו על השי שיחכה לו בתום היום הראשון, והביאו עמכם 

את השי כאשר אתם מגיעים לאסוף אותו.

 התארגנו פיזית לבית הספר: מספר ימים לפני תחילת שנת הלימודים יש 
להכין עם הילדים את הילקוט. בדקו שהכל נמצא והשלימו את החסר. עברו על 

רשימת הספרים וארגנו אותם, הכינו את הקלמר ורשמו על כל החפצים את שם הילד 
והכיתה. תוכלו להפוך את ההתארגנות לבית הספר לחגיגה. שתפו אותם בהתארגנות 
הכוללת, בחרו עם הילדים את עטיפות הספרים שהם אוהבים, עטפו את הספרים יחד 
איתם והפכו את ההתארגנות לשעת יצירה ולגיבוש המשפחה. בבתי ספר רבים קיימת 

תלבושת אחידה, דבר שמצריך לעשות סדר גם בארון הבגדים. בדקו אם התלבושת 
עדיין מתאימה לילד והתחדשו בתלבושת חדשה אם צריך, סדרו את חדר הילדים 

באופן שהחדר יהווה סביבה נעימה ונוחה ללמידה. הסידור הפיזי של הספרים, הארון 
בגדים והחדר יוצרים הבנה אצל הילד שהחופש הגדול עומד להסתיים ומתחילה לה 

שנה חדשה.

 חזרה לתזונה נכונה: מטבע הדברים, בחופש הגדול התזונה שונה מאשר במהלך 
השנה, הארוחות פחות מסודרות, והן מתקיימות יותר מול הטלוויזיה וסביב הבריכה. 

לפני תחילת הלימודים מומלץ לחזור לארוחות מסודרות. הסדר בארוחות ישרה 
תחושת סדר גם על הילדים. כמו כן, זכרו שהילדים לוקחים איתם בכל יום אוכל לגן או 

לבית הספר, סיטואציה שעלולה להיות למכשול עבור ההורים בבקרים הלחוצים. כדי 
למנוע מריבות בין הילדים להורים סביב הסנדויץ' לארוחת העשר, מומלץ להכין  עוד 

לפני שמתחילה שנת הלימודים רשימה שבועית של הכריכים שהם אוהבים ולתלות על 
המקרר. הדבר יחסוך המון לבטים ומריבות בבקרים. 

 עזרו לילדים להתגבר על קשיי ההסתגלות: ילדים רבים חווים קשיי 
הסתגלות בשבועות הראשונים בגן או בבית הספר, וזאת מכיוון שההורים מבלים יותר 

עם הילדים בחופש הגדול מאשר בשגרה. בכדי למנוע את קשיי ההסתגלות שימרו על 
רצף בין החופש הגדול ללימודים, והפחיתו בהדרגה את זמן הבילוי שלכם איתם. ניתן 

לעשות זאת בסוף החופש הגדול או שלחילופין, בשבוע הראשון ללימודים פנו יותר זמן 
לבילוי עם הילדים. במידה וזמן האיכות שהילדים התרגלו אליו בחופש הגדול ייעלם 

בפתאומיות או בבת אחת, הדבר עלול ליצור אצל הילד תחושות שליליות לגבי הגן או 
בית הספר, ואף יכול להביא להתנהגות בעייתית. הילד מצדו בסך הכל מנסה להחזיר 

את אליו את תשומת הלב של הוריו.

 הנה 5 דברים שתוכלו לעשות
החל מה- 1 לספטמבר: 

1.  לקום בבוקר, לשלוח אותם אל המוסדות הרלבנטיים, 
מי בעצבים ומי בחיוך, ולדעת שעוד שלוש, שתיים, אחת- 
כל הטוב הזה הוא כולו שלכם. אתם מחליטים מה רואים 
בטלוויזיה, מותר לאכול בסלון, ועד השעה 12:45 לפחות 

 .masters of your domain -אתם ה

2.  לבטל את שירותי העוזרת. קודם כל, ממילא משטרת 
ההגירה עובדת שעות נוספות בימים האלו בשוהם. חוצמזה, 

שמתם לב שכשהילדים לא בבית רוב היום, הכל פתאום 
הרבה יותר נקי ומסודר? 

3.  להסיר מעליכם את תפקיד הליצן / ערכת הבידורית / 
מדריך הטיולים ומי שבאופן כללי מונה להיות אחראי מורל. 

No More יריד חוצות בירושלים, בריכת שחייה, משחקייה 
מעופשת מלאת ילדים מנוזלים ומעט מדי משחקים, קניון 

הומה אדם על טפו ומקנתו וים מלא מדוזות וערסים.

4.  לצמצם את תרבות הצריכה. מעכשיו אפשר להפסיק 
למלא את המקרר באמוק, מכיוון שעד שהספקתם להכניס 

לתוכו את השקיות מהסופר, עדת טרמיטים כבר חיסלה 
את כל מה שבהישג יד, כולל השלוקים שעוד לא הוקפאו 

אפילו.  

5.  לא לחזור הביתה ולראות אותם שרועים בפיג'מה 
כשעל פניהם הבעה לא ברורה, מול הטלוויזיה, האייפד, 

הסמארטפון ושאר מסכים קורנים ולא מהסיבות הנכונות, 
כשהמזגן כמובן עובד עוד מאתמול בלילה.   

 והנה עוד 5 דברים
שבאים באותה נשימה ושגם אותם 

תצטרכו לחזור לעשות: 
1.  לקום מוקדם. אחד הדברים היפים יותר בחופש 

הגדול, המעידים אך ורק על סולידאריות ומחויבות הורית 
מהזן העמוק ביותר, היא הבחירה המושכלת שלכם לא 

לשים שעון מעורר בבוקר. אז תתעוררו ותריחו את הקפה, 
הצלצול הוא כן בשבילכם! 

2.  לעשות שיעורי בית. בין אם אתם מהזן של ההורים 
שמתוך ייאוש עושה לילד את השיעורים בסופו של דבר, 

ובין אם אתם מהסוג שכבר מהשעה 14:00 מתחיל להזכיר 

להם לעשות את השיעורים בתדירות של כל 5 דקות ציר, 
אין ספק שלמפעל הנקרא שיעורי בית לא התגעגעתם 

בעליל. 

3.  לקיים את שיתוף הפעולה הפורה שבין הבית לבית 
הספר. ברוכים הבאים לצורך להיות שוב בקשר עם המורה, 

לתרץ בשבילו למה עוד פעם לא הכין שיעורי בית, להיות 
מוזמנים כל יום רביעי למשרד של המנהלת בגין עוד אחת 
מהשטויות שהבן יקיר לכם אפרים בחר לעשות ולהישבע 

שהילדה לא הגיעה לבית הספר גם אתמול כי סבתא שלה 
ממש חולה והיא היתה צריכה ללכת אליה כל הדרך ביער 

עם סל מלא בכל טוב. 

4.  לבחור לילד חוג. למי יש כוח שוב לכל השיעורים 
הפתוחים של הסטפס / הפלמנקו / הקראטה או הג'ודו 

 couldn’t ,ואל תסבירו לי שוב בבקשה מה ההבדל ביניהם(
care less(? כמה פעמים עוד נעבור את הסיפור הזה של 

הבחירה בחוג שהוא נשבע שהוא רוצה מעכשיו ועד עולם, 
רק בשביל למצוא עצמנו בעוד חודשיים עוברים שוב את 
התהליך ומחשבים האם כבר הגיע ה- 25 לחודש או לא, 

והאם זה אומר שנקבל את הכסף שהשקענו או שזרקנו עוד 
חלק מהנדוניה שלה לפח. 

5.  ללבוש את המדים, לצחצח את הכובע ושוב לשים 
על הטרנטה את השלט הצהוב של המונית. ברוכים הבאים 
ולא למונית הכסף של הבעל של יונית. הנה שוב את צריכה 

להסיע אותם לחוג, לצופים, למרכז, לחברים ולכל מקום 
אפשרי שהם לא יכולים להגיע אליו ברגל. נכון, לפעמים את 

מוצאת עצמך מביאה את הילדה עם בגדי הריקוד למגרש 
כדורגל ולא מבינה למה היא לא יוצאת, מגיעה לאסוף את 
הילד מהצופים כשהוא אמור לסיים בדיוק חוג חלילית או 

סתם אוספת ילד טועה שאמא שלו מאחרת להגיע ולא היה 
לו  נעים להגיד לך לא, אבל לפחות הכוונות שלך טובות!  

פארק העסקים והלוגיסטיקה שהם

מועצה
מקומית

המועצה המקומית והחברה הכלכלית שהם 
מברכות את קופת חולים כללית

AREA ואת אולם האירועים

עם כניסתם למשכנם החדש
בפארק העסקים והלוגיסטיקה

רח' האודם 63, שהם | בניין המועצה המקומית | קומה ג'
lilach@calcalit-shoham.com :טלפון: 03-9724721 | פקס: 03-9723056 | דוא"ל

שיהיה רק
בבריאות

ובשמחות!
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שם התלמידה: אליאנה תדהר 

סלבס על ספסל הלימודים
כוכבי הילדים מגלים מה היה המקצוע שהיו הכי גרועים בו, האם חטפו עונש רציני בבית הספר, 

ואיזה מקצוע לדעתם צריך להוסיף לתוכנית הלימודים 

השילוש הלא קדוש

מה היה המקצוע שהיית הכי גרוע 
בו?

"מתמטיקה".
חטפת פעם עונש בבית ספר? למה?

"לא, הייתי חנון אמיתי. הייתי 
תלמיד מצטיין, אין לי ציון נמוך 

מ-94".
איזה מקצוע לדעתך צריך ללמד 

בבית ספר?
"נימוסים והליכות".

שם התלמיד: טל מוסרי
מה היה המקצוע שהיית הכי גרוע בו?

"ספורט".
חטפת פעם עונש בבית ספר? למה?

"קצת... בקטנה. הייתי לפעמים מרחף 
או מדבר, אבל כשהמורה ביקשה להיות 

מרוכזים תמיד הייתי מכבד אותה".
איזה מקצוע לדעתך צריך ללמד בבית 

ספר?
"לפי דעתי לא צריך להוסיף משהו, כל 

אחד מוצא את דרכו בבית הספר".

שם התלמיד: תובל שפיר

** מידע מתוך ראיון שקיים יונתן ידובסקי  עבור מקולנד מבית MAKO ב- 11/2012 עם כוכבי הילדים לרגל ה"ספיי פסטיגל". 

מה היה המקצוע שהיית הכי גרוע בו?
"מתמטיקה, ללא ספק, או אולי בעצם בלשון?".

חטפת פעם עונש בבית ספר? למה?
"כן, היו מוציאים אותי מהכיתה לפעמים, אבל בדרך כלל 

הייתי מפריעה בשקט, בלי שיתפסו אותי. הייתי בכיתה 
מיוחדת, ואני הייתי הילדה הבלונדינית שמחייכת בפינה".

איזה מקצוע לדעתך צריך ללמד בבית ספר?
"את האמת? בתור ילדה הייתי עסוקה בכל כך הרבה 

דברים אחרים, אז אני לא חושבת שלהוסיף עוד מקצועות 
זה משהו שצריך".

שירותי הסעות וטיולים באוטובוסים  ומיניבוסים ממוזגים ומפוארים לאירועים פרטיים ולמוסדות

מחירים מיוחדים לתושבי שהם, חבל מודיעין והסביבה
דנה נסיעות, מושב בית-עריף בהנהלת אבישי אהרון

dananesiot@gmail.com :טל’: 03-9730598 ● נייד: 050-7320590 ● פקס: 03-9731211 ●  דוא”ל

● חברה מאושרת ע”י משרד התחבורה   ● תעודת הסמכה לניהול משרד היסעים   ● בליווי קצין בטיחות צמוד

ימי הולדת ● בר מצווה  חתונות ● הסעות נוער הלוך ושוב לכל מקום בארץ

שירות אדיב ומקצועי  הנהגים נבחרים בקפידה

, בר/בת מצווהרכב 20 מקומות לימי הולדת, מסיבות
קריוקי נוסע, תאורה ססגונית

עם המון מצב רוח!

בחופש הגדול
דנה נסיעות בע”מ נערכת עם צי של רכב - אוטובוסים ומיניבוסים 

מכל הסוגים להסעת בני נוער לים ולאתרי הבילוי במחירים אטרקטיביים
מבצע מיוחד לתקופת החופש הגדול
הזמנת הסעה לחברים? את/ה אינך משלם/ת!
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alon-ta@zahav.net.il       17 מעבדה: רח' רימון

 מרבית תקלות המחשב ניתנות לפתרון מהיר
אצלך בבית, בעסק, או אפילו בתמיכה טלפונית

 אלון טל, מומחה מס' 1 בשוהם, 20 שנות נסיון בחברות גדולות
יפתור לכם במהירות ובמקצועיות כל בעיה במחשב

 האם כשמכונת הכביסה
 שלך מתקלקלת, אתה לוקח

אותה למעבדה?

הדוקטור שלך 
למחשבים

אלון טל

 התקשרו לאלון טל 052-8432366 
אחריות לכל תיקון

יותר מהר

יותר זול

יותר מקצועי
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כל ילד יודע שכל הנחלים הולכים אל הים, 
אבל הקיץ הוא הזמן המושלם לגלות את מה 

שקיפודי הים, שודדי הים ואפילו חיל הים כבר 
יודעים מזמן: הים הוא מקור השראה בלתי 

נדלה בכל תחום ■ במיוחד לעונה החמה, המדור 
מזמין אתכם לבוא אלינו, אלינו, אלינו לים  

לימור בר נתן

Million Dollars Baby! יש מצב שתראה קצת 
כמו פנסיונר בפלורידה עם החולצה הזו, אבל 

אף אחד לא יוכל להתעלם מחולצת הדגים שלך. 
ראלף לורן, 599 ₪, להשיג בחנויות הרשת. 

הרימו עוגן! נעלי בד קלילות ונעימות של 
ראלף לורן לערב של בריזה או שאיפה לבריזה 
על שפת הים או בבילוי קיץ מגניב בכל מקום 

שרק תרצה. 449 ₪ בחנויות המותג. 

חוג הסרטן. סרטן הוא לא רק מילה גסה. זה 
יופי של מזל וטעים לאללה על צלחת עם הרוטב 

הנכון. שמרו על הקטנטנים בשמש עם כובע 
  .H&O סרטני ים, 49.90 ₪ ברשת

 .Happy Hour
הצטיידו בשעון 

הדגים של סווטש, 
וכל פעם שישאלו 
אתכם מה השעה, 

תוכלו למלא פיכם 
במים.  239 ₪ 
ברשת סווטש. 

לו הייתי פירט. 
בחום הזה, כשלאף 

אחד אין ממש 
כוח להתלבש, טי 
שירט קלילה עם 
עוגן וקונוטציות 
של שודדי ים, זה 

הכי מתאים. 39 ₪ 
 .H&O ברשת

עוד יש מפרש... 
לאירוע הקרוב, כל 

מה שצריך כדי שהילד 
יראה קול זו ברמודה 

מדליקה בהשראת הים 
 וגופייה לבנה.

79.90 ₪ למכנס 
אושקוש. להשיג ברשת 

קרטרס- אושקוש 
 .H&O וברשת

בוא אלינו לים. מה זה 
בוא, רוץ! בבגד ים הזה של 

נאוטיקה, חצי חוף כבר 
 ירוץ אחרייך.

229 ₪ בחנויות הרשת. 

כמו דג במים. תליון 
לצמיד של תומס סאבו, 

שיגרום לך באמת להרגיש 
כמו דג במים. החל מ- 
225 ₪ ברשת חנויות 

אימפרס.  

       זה תלוי. עוגן 
אוקיינוס לקיר, שלא רק 

מעניק מראה קייצי ונעים 
לקיר, אלא גם מזכיר לכל 

מי שצריך איפה נמצא 
העוגן שלו. 99.90 ₪ 

ברשת הרמוניה לבית.  

..וקברניט לו רגל מעץ... למי 
שפיראטים, ים וגלים הם הקטע שלו, 

שרפרף רציף נמל הוא בחירה עיצובית 
מצוינת. 299.90 ₪ ברשת הרמוניה לבית.  

Message in a Bottle. מי 
מאיתנו לא חלמה על מסר 

רומנטי בבקבוק שיגיע מהים? 
להרמוניה לבית אינטרפרטציה 

מעניינת לעניין. 39.90 ₪ 
בחנויות ברשת. 

    לשם 10, שוהם
טל' 03-5084108, 050-9256669

  alie-88.wix.com/alenanails
חפשו אותי ב-

Alena Nails
ציור אומנותי על כל ציפורןציור אומנותי על כל ציפורן

בניית ציפורניים ומילוי בכל השיטות
לק ג'ל

מניקור רפואי + ספא
פדיקור רפואי + ספא

עיצוב גבות
הסרת שיער בשעווה

מבצע

ללקוחות חדשים

 לק ג'ל

₪ 70
המבצע החל מ-13.8 

ועד 20.8
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הנכון. שמרו על הקטנטנים בשמש עם כובע 
  .H&O סרטני ים, 49.90 ₪ ברשת

 .Happy Hour
הצטיידו בשעון 

הדגים של סווטש, 
וכל פעם שישאלו 
אתכם מה השעה, 

תוכלו למלא פיכם 
במים.  239 ₪ 
ברשת סווטש. 
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בחום הזה, כשלאף 

אחד אין ממש 
כוח להתלבש, טי 
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של שודדי ים, זה 

הכי מתאים. 39 ₪ 
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עוד יש מפרש... 
לאירוע הקרוב, כל 

מה שצריך כדי שהילד 
יראה קול זו ברמודה 

מדליקה בהשראת הים 
 וגופייה לבנה.

79.90 ₪ למכנס 
אושקוש. להשיג ברשת 

קרטרס- אושקוש 
 .H&O וברשת

בוא אלינו לים. מה זה 
בוא, רוץ! בבגד ים הזה של 

נאוטיקה, חצי חוף כבר 
 ירוץ אחרייך.

229 ₪ בחנויות הרשת. 

כמו דג במים. תליון 
לצמיד של תומס סאבו, 

שיגרום לך באמת להרגיש 
כמו דג במים. החל מ- 
225 ₪ ברשת חנויות 

אימפרס.  

       זה תלוי. עוגן 
אוקיינוס לקיר, שלא רק 

מעניק מראה קייצי ונעים 
לקיר, אלא גם מזכיר לכל 

מי שצריך איפה נמצא 
העוגן שלו. 99.90 ₪ 

ברשת הרמוניה לבית.  

..וקברניט לו רגל מעץ... למי 
שפיראטים, ים וגלים הם הקטע שלו, 

שרפרף רציף נמל הוא בחירה עיצובית 
מצוינת. 299.90 ₪ ברשת הרמוניה לבית.  

Message in a Bottle. מי 
מאיתנו לא חלמה על מסר 

רומנטי בבקבוק שיגיע מהים? 
להרמוניה לבית אינטרפרטציה 

מעניינת לעניין. 39.90 ₪ 
בחנויות ברשת. 

חוגים לעיצוב אופנה וסטיילינג  

מספר המשתתפים מוגבל, הירשמו בהקדם

בית ספר
לסטיילינג

ואופנה

שרה
 לפרטים נוספים:  שרה רוזנר 052-6611402רוזנר

http://www.stylingschool.co.il  רח' התמר 7 שוהם 
חפשו אותי ב-         בית ספר לסטיילינג ואופנה חוג למחט שרה רוזנר

 מסלול
ילדות ונערות

  חוג שנתי לעיצוב     
     קולקצייה אישית.  

  תפירה של יותר
     מ-20 פריטים.

 מתאים לגילאי 8-18.
  קבוצות קטנות.

 אין צורך בידע קודם.

 מסלול
לנשים

  AB בניית גזרה בשיטת 
  טכניקות תפירה קלות    

     ופשוטות.
 טכניקות תפירה

 מתאים לנשים מגיל 18-68
 קבוצות קטנות בוקר/ ערב

 אין צורך בידע קודם

מסלול מהיר 
לעיצוב בגד

 5 מפגשים לעיצוב
 ותפירת בגד בהתאמה

 אישית לאירועים,
 בת מצווש

ומסיבות סיום.

מתנה נהדרת למי שאוהבים!

 רוצות לעשות
 את צעדיכן הראשון בעצוב אופנה,

אך לא ידעתן כיצד להתחיל?
בית הספר לעיצוב אופנה וסטיילינג של שרה רוזנר בשוהם מזמין אתכן 

לחוות את תהליך העיצוב במלואו בדיוק כמו המעצבים הגדולים.

החלה ההרשמה לחוגי עיצוב אופנה שנתיים:
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כמה קשה להיות הורים בתקופה שלנו.
לפני שנה בדיוק בחופשת הקיץ אספתי את הבת שלי ואת האחיינית שלי 

שבגילה, מפעילות קיץ בצופים. במהלך כל הנסיעה הן ישבו בכיסא מאחור 
וכל מה ששמעתי זה... שקט. חזרנו הביתה. שתיהן נכסנו לסלון והתיישבו 

על הספה. שאלתי אותן אם הן רוצות לשתות או לאכול משהו "הכל בסדר 
אימא", אמרה הבת שלי רומזת לי להסתלק. החלטתי להניח לשתי הנערות 

הצעירות והלכתי לארגן את המטבח. בינתיים השקט מהסלון נמשך. כל 
הבית שקט. אחרי שעה חזרתי לסלון. ראיתי שהבנות בדיוק באותו מצב שבו 

השארתי אותן. על הספה עם הסמרטפון שלהן מדברות עם בנות אחרות 
בוואטסאפ או בהשם יודע מה. 

"די כבר!" צעקתי, אחרי שאיבדתי את הסבלנות. עברו כבר 4 שעות מאז 
שאספתי אותן והן לא החליפו מילה אחת ביניהן. לא שתו ולא אכלו. מה 

לעזאזל קורה שם בתוך הסמרטפון שלהן? 
אני יודעת שאני לא היחידה שמודאגת. קוראים להם "דור המסכים". תמיד 

יש לי את ההתבלטות. האם אני יכולה לקחת לבת שלי את הסמטרפון 
שלה? הרי לכל החברות שלה יש אחד כזה? וזו גם תהיה צביעות. גם אני 
וגם בעלי מחוברים לא פחות למכשיר הזה... ובכל זאת מה עם הילדות? 

האם ילדים צריכים להיות תקועים שעות על גבי שעות מול המסכים?
החלטתי שאני חייבת למצוא פתרון למצב הזה. איכשהו למצוא פעילות 

לילדה שלי שקצת תרחיק אותה מהסמטרפון ותיתן לה גם ערך אישי 
וחברתי מוסף. אחרי שעות של קריאת מאמרים שונים )כן, מול המסך( 

הגעתי למסקנה שאני רושמת אותה לחוג לריקוד. מכל שלל החוגים שיש 

במקומותינו, למה בחרתי דווקא בריקוד? הנה המסקנות העיקריות של 
המחקרים הרבים שקראתי.

ילד שלומד מחול מפתח יכולת לשיתוף פעולה, סובלנות והתחשבות
הצורך בתנועה אצל ילדים הוא בסיסי וטבעי והתנועה מאפשרת להם גדילה 

והתפתחות ובאמצעותה הם לומדים על עצמם ועל סביבתם. לכן זה לא סתם 
נראה לנו מוזר שהם יושבים במקום, עם הראש בתוך הסמרטפון שעות על 

גבי שעות.
זו הסיבה שלמחול תרומה גדולה. הוא תורם למשמעת העצמית של הילד, 
לאיזון הנפשי שלו ועוזר להשתלבות בחברה באמצעות פעילות בצוות תוך 

תיאום ושיתוף פעולה. כשהילד לומד מחול הוא מפתח גם יכולת להיות 
סובלני יותר ולהתחשב בזולת.

בניגוד ללימודים בבית הספר בהם עיקר הלימוד נעשה באמצעים מילוליים 
במחול הלמידה נעשית תוך כדי תנועה. המחול והריקוד עוזרים לילד ללמוד 

צעדים בסיסיים, לשפר את שיווי המשקל, להתמצא במרחב ולשפר את 
הקואורדינציה, יכולת החיקוי ויכולת הזיכרון.

המחול תורם לביסוס ההערכה העצמית של הילד ותורם ליכולת התנועה 
ולבניית דימוי גוף טוב ומציאותי.

עד גיל שתים עשרה לערך, מתפתחת מערכת התחושה המשתלבת עם 
השרירים ואיתה עולה בהדרגה יכולת הלמידה המוטורית, כשהמחול תורם 
למעשה להתפתחות המוטורית ועוזר לילדים לבסס תנועות מורכבות על 

סמך תנועות שנרכשו בשלבים מוקדמים יותר. 
פרט להתפתחות המוטורית שהיא הצד הגלוי והנראה לעין, המחול תורם 

להתפתחות הילדים בתחומים קוגניטיביים, אישיים, רגשיים וחברתיים.
המחול עוזר למנוע אלימות ולשפר את האקלים החברתי מכיוון שהילד 

מתמקד בריקוד ובמוסיקה ודעתו מוסחת מדברים המטרידים אותו.
 

הנה היתרונות הגופניים שמהם ילדים הלוקחים חלק במחול נהנים:
n פיתוח התפתחות גופנית מוטורית תקינה.

n פיתוח תנועה טבעית ויציבה נכונה.

n פיתוח קואורדינציה ושיווי משקל.

n פיתוח תגובה מהירה ושחרור אנרגיה עודפת.

n הכרה של אברי הגוף וכינויים ופיתוח מודעות אליהם.

n הכרת הצדדים ימין ושמאל, לימוד מונחים ומושגים בסיסיים.

וזו רשימה קצרה של היתרונות החברתיים שמהם ילדים המשתתפים במחול 
מקבלים:

n פיתוח היכולת להקשיב, להבין, להגיב ולציית להוראות ולחוקים.

n שיתוף פעולה בזוגות בקבוצה ופיתוח היכולת לפעול כיחיד בקבוצה. 

n עזרה הדדית והתייחסות לזולת ופיתוח קשר מילולי ובלתי מילולי. 

n מבחינה רגשית פיתוח של דימוי הגוף ודימוי עצמי חיובי. 

n פיתוח בטחון עצמי, הרגלי סדר ומשמעת.

n פיתוח הבעה בתנועה ויצירתיות. 

n תחושת סיפוק וחדוות חיים מהתנועה, מהמשחק, הריקוד והיצירה.

    
אחרי כל העובדות האלה היה לי ברור שהבת שלי הולכת לחוג לריקוד

בחרתי לרשום את הבת שלי לסטודיו האינטימי והמקצועי 'מיכל ומחול'. 
בפעמים הראשונות הבת שלי לא הייתה בטוחה שהיא באמת רוצה את זה אבל 

אחרי חודש כבר לא היה על מה לדבר. היא הייתה "מכורה".
עברה שנה והפעם ברור שהבת שלי ממשיכה שם. מאוד התרגשתי לראות את 
הבת שלי רוקדת במופע הסיום. קשה לי לתאר מה הבת שלי עברה ואיך היא 

השתנתה בעקבות הריקוד במהלך השנה האחרונה. אני ובעלי כל הזמן אומרים 
אחד לשני שממש ראינו פרח פורח.

נכון, היא לא זנחה את הסמרטפון שלה אבל עכשיו היא משתמשת בו הרבה 
פחות. היום בדרך כלל היא עסוקה עם החברות החדשות מהסטודיו שלה, 

בחזרות לריקודים בסטודיו, או על כאלה שהן המציאו בעצמן. 
גם המחנכת שלה ציינה בפנינו באסיפת ההורים האחרונה שהיא משתתפת 

הרבה יותר פעילה בשיעורים ורואים איך זה בא לידי ביטוי גם בציונים שהיא 
קיבלה בתעודה האחרונה.

בקיצור, אם יש לך בת או בן בגילאים 5-12 שווה לך לבדוק את הסטודיו 'מיכל 
ומחול'. אני ממליצה עליו לכל אחד. "סוף סוף נמצאה הדרך להרחיק את הבת 

שלך מהסמרטפון... מבלי שזה יעלה לך ביוקר"
מאת גלית גרינברג

מבצע הרשמה מוקדמת למצטרפים חדשים 
הנרשמים לפני ה-20.8.15 הנחה ותלבושת 

מתנה, עד ה-31.8.15 הנחה בלבד.
הזמנה לציבור הרחב -סטודיו 'מיכל ומחול' 
מזמין את ציבור תושבי שוהם למופע חינם 

הפתוח לקהל הרחב בו ישתתפו מיטב רקדני 
הסטודיו - המופע יתקיים ביום ב' 24.8.15 

בשעה 19:00 במרכז המסחר בשוהם

אודות סטודיו 'מיכל ומחול'
הסטודיו הוקם לפני 15 שנים על ידי הרקדנית מיכל 

אוליאל תושבת שהם בעצמה. 
כמי שהחלה לרקוד כבר מגיל צעיר מיכל שמה לה 

למטרה לא לתת לרקדנים רק הכשרה מקצועית בריקוד 
אלא כלים אמיתיים לחיים. 

סגנונות הריקוד הנלמדים בסטודיו הינם, בלט קלאסי, 
ג'אז, ג'אז מודרני, מחול ישראלי, ברייקדאנס והיפ הופ. 

הנה מה שאמהות מספרות:
"הבנות שלי יתחילו אצל מיכל כבר שנה רביעית, אני מאוד מאוד מרוצה 

מהיחס שלה לבנות, מאיך שהן מתקדמות בריקוד, הן מאוד אוהבות 
והן מאוד מאוד מחכות לחוג, הבנות שלי בנות 7 ו-5. השנה חגגתי להן 

יום הולדת ביחד, חיפשנו משהו אחר בנות מחפשות כל הזמן לחדש 
וביקשתי ממיכל שתעביר להן שיעור ג'אז לבנות היומולדת ולבנות 
שהזמנו עשינו את יום ההולדת בסטודיו, היה מקסים ומאוד אהבו 

ובעקבות זה גם נרשמו בנות נוספות לחוג. מיכל והצוות שלה מאוד 
קשובות ורגישות לילדות הקטנות, ילדה רוצה ללכת לשירותים, צמאה, 
קודם כל הצרכים ורק אחר כך להמשיך הלאה, שזה בשבילי כאמא הכי 

חשוב."
דנה נוריאל אמא של שי וזיו

"אני עם מיכל כבר כמעט 15 שנה, היא נותנת לילדים לפרוח וזה מקנה 
להן המון ביטחון עצמי, היא נותנת מקום לכל אחת, לא רק למי שיודעת 

לרקוד, זה לא רק הקטע של השואו, גם הקטע ביום יום שכולן יכולות 
לרקוד והולכות בכיף וחוזרות בכיף. עצם העובדה שהיא נותנת לבנות 
את הביטחון הזה שהן יכולות לעלות לבמה עם מכנס קצר וגופיה גם 
אם הן לא דוגמניות, זה כבר דבר אדיר, להאמין בעצמן. אם הבת שלי 

בצבא בקבע והיא לקחה במיוחד ביום של מסיבת הסיום של החוג חצי 
יום חופש והגיעה לגני תקוה בשביל לעזור ולתרום, ללא תמורה, באיפור 

בהעמדה. זה אומר הכל"
חניתה מנצור אמא של גל, תמר ועמית

"הדר בסטודיו של מיכל כבר 12 שנים, זה ממש כמו בית, סטודיו עם 
יחס מאוד אישי  ומאוד מקצועי, מיכל מאוד משקיעה ומוציאה מכל 

אחת את המיטב שבה. היא נותנת במה לכולן שזה מאוד חשוב. הקשר 
מאוד קרוב בין הבנות למיכל, היא ממש כמו אמא שנייה וגם לנו ההורים 

היא נגישה תמיד. ההרגלים שמיכל נותנת להן, עמידה בזמנים, ואם 
מתחייבים למשהו ללכת עליו ולא לוותר. במופע הסיום ישבתי לראות 
אותה היא פשוט היתה אלופה על הבמה והיה לי כיף. וכשהן עמדו על 
הבמה ונפרדו מהן ראו את הכאב האמיתי של הבנות, כמו שאמרו שזה 

ממש לעזוב בית. היא מדהימה מיכל." 
טל שמעוני אמא של הדר

כתבת תדמית
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כמה קשה להיות הורים בתקופה שלנו.
לפני שנה בדיוק בחופשת הקיץ אספתי את הבת שלי ואת האחיינית שלי 

שבגילה, מפעילות קיץ בצופים. במהלך כל הנסיעה הן ישבו בכיסא מאחור 
וכל מה ששמעתי זה... שקט. חזרנו הביתה. שתיהן נכסנו לסלון והתיישבו 

על הספה. שאלתי אותן אם הן רוצות לשתות או לאכול משהו "הכל בסדר 
אימא", אמרה הבת שלי רומזת לי להסתלק. החלטתי להניח לשתי הנערות 

הצעירות והלכתי לארגן את המטבח. בינתיים השקט מהסלון נמשך. כל 
הבית שקט. אחרי שעה חזרתי לסלון. ראיתי שהבנות בדיוק באותו מצב שבו 

השארתי אותן. על הספה עם הסמרטפון שלהן מדברות עם בנות אחרות 
בוואטסאפ או בהשם יודע מה. 

"די כבר!" צעקתי, אחרי שאיבדתי את הסבלנות. עברו כבר 4 שעות מאז 
שאספתי אותן והן לא החליפו מילה אחת ביניהן. לא שתו ולא אכלו. מה 

לעזאזל קורה שם בתוך הסמרטפון שלהן? 
אני יודעת שאני לא היחידה שמודאגת. קוראים להם "דור המסכים". תמיד 

יש לי את ההתבלטות. האם אני יכולה לקחת לבת שלי את הסמטרפון 
שלה? הרי לכל החברות שלה יש אחד כזה? וזו גם תהיה צביעות. גם אני 
וגם בעלי מחוברים לא פחות למכשיר הזה... ובכל זאת מה עם הילדות? 

האם ילדים צריכים להיות תקועים שעות על גבי שעות מול המסכים?
החלטתי שאני חייבת למצוא פתרון למצב הזה. איכשהו למצוא פעילות 

לילדה שלי שקצת תרחיק אותה מהסמטרפון ותיתן לה גם ערך אישי 
וחברתי מוסף. אחרי שעות של קריאת מאמרים שונים )כן, מול המסך( 

הגעתי למסקנה שאני רושמת אותה לחוג לריקוד. מכל שלל החוגים שיש 

במקומותינו, למה בחרתי דווקא בריקוד? הנה המסקנות העיקריות של 
המחקרים הרבים שקראתי.

ילד שלומד מחול מפתח יכולת לשיתוף פעולה, סובלנות והתחשבות
הצורך בתנועה אצל ילדים הוא בסיסי וטבעי והתנועה מאפשרת להם גדילה 

והתפתחות ובאמצעותה הם לומדים על עצמם ועל סביבתם. לכן זה לא סתם 
נראה לנו מוזר שהם יושבים במקום, עם הראש בתוך הסמרטפון שעות על 

גבי שעות.
זו הסיבה שלמחול תרומה גדולה. הוא תורם למשמעת העצמית של הילד, 
לאיזון הנפשי שלו ועוזר להשתלבות בחברה באמצעות פעילות בצוות תוך 

תיאום ושיתוף פעולה. כשהילד לומד מחול הוא מפתח גם יכולת להיות 
סובלני יותר ולהתחשב בזולת.

בניגוד ללימודים בבית הספר בהם עיקר הלימוד נעשה באמצעים מילוליים 
במחול הלמידה נעשית תוך כדי תנועה. המחול והריקוד עוזרים לילד ללמוד 

צעדים בסיסיים, לשפר את שיווי המשקל, להתמצא במרחב ולשפר את 
הקואורדינציה, יכולת החיקוי ויכולת הזיכרון.

המחול תורם לביסוס ההערכה העצמית של הילד ותורם ליכולת התנועה 
ולבניית דימוי גוף טוב ומציאותי.

עד גיל שתים עשרה לערך, מתפתחת מערכת התחושה המשתלבת עם 
השרירים ואיתה עולה בהדרגה יכולת הלמידה המוטורית, כשהמחול תורם 
למעשה להתפתחות המוטורית ועוזר לילדים לבסס תנועות מורכבות על 

סמך תנועות שנרכשו בשלבים מוקדמים יותר. 
פרט להתפתחות המוטורית שהיא הצד הגלוי והנראה לעין, המחול תורם 

להתפתחות הילדים בתחומים קוגניטיביים, אישיים, רגשיים וחברתיים.
המחול עוזר למנוע אלימות ולשפר את האקלים החברתי מכיוון שהילד 

מתמקד בריקוד ובמוסיקה ודעתו מוסחת מדברים המטרידים אותו.
 

הנה היתרונות הגופניים שמהם ילדים הלוקחים חלק במחול נהנים:
n פיתוח התפתחות גופנית מוטורית תקינה.

n פיתוח תנועה טבעית ויציבה נכונה.

n פיתוח קואורדינציה ושיווי משקל.

n פיתוח תגובה מהירה ושחרור אנרגיה עודפת.

n הכרה של אברי הגוף וכינויים ופיתוח מודעות אליהם.

n הכרת הצדדים ימין ושמאל, לימוד מונחים ומושגים בסיסיים.

וזו רשימה קצרה של היתרונות החברתיים שמהם ילדים המשתתפים במחול 
מקבלים:

n פיתוח היכולת להקשיב, להבין, להגיב ולציית להוראות ולחוקים.

n שיתוף פעולה בזוגות בקבוצה ופיתוח היכולת לפעול כיחיד בקבוצה. 

n עזרה הדדית והתייחסות לזולת ופיתוח קשר מילולי ובלתי מילולי. 

n מבחינה רגשית פיתוח של דימוי הגוף ודימוי עצמי חיובי. 

n פיתוח בטחון עצמי, הרגלי סדר ומשמעת.

n פיתוח הבעה בתנועה ויצירתיות. 

n תחושת סיפוק וחדוות חיים מהתנועה, מהמשחק, הריקוד והיצירה.

    
אחרי כל העובדות האלה היה לי ברור שהבת שלי הולכת לחוג לריקוד

בחרתי לרשום את הבת שלי לסטודיו האינטימי והמקצועי 'מיכל ומחול'. 
בפעמים הראשונות הבת שלי לא הייתה בטוחה שהיא באמת רוצה את זה אבל 

אחרי חודש כבר לא היה על מה לדבר. היא הייתה "מכורה".
עברה שנה והפעם ברור שהבת שלי ממשיכה שם. מאוד התרגשתי לראות את 
הבת שלי רוקדת במופע הסיום. קשה לי לתאר מה הבת שלי עברה ואיך היא 

השתנתה בעקבות הריקוד במהלך השנה האחרונה. אני ובעלי כל הזמן אומרים 
אחד לשני שממש ראינו פרח פורח.

נכון, היא לא זנחה את הסמרטפון שלה אבל עכשיו היא משתמשת בו הרבה 
פחות. היום בדרך כלל היא עסוקה עם החברות החדשות מהסטודיו שלה, 

בחזרות לריקודים בסטודיו, או על כאלה שהן המציאו בעצמן. 
גם המחנכת שלה ציינה בפנינו באסיפת ההורים האחרונה שהיא משתתפת 

הרבה יותר פעילה בשיעורים ורואים איך זה בא לידי ביטוי גם בציונים שהיא 
קיבלה בתעודה האחרונה.

בקיצור, אם יש לך בת או בן בגילאים 5-12 שווה לך לבדוק את הסטודיו 'מיכל 
ומחול'. אני ממליצה עליו לכל אחד. "סוף סוף נמצאה הדרך להרחיק את הבת 

שלך מהסמרטפון... מבלי שזה יעלה לך ביוקר"
מאת גלית גרינברג

מבצע הרשמה מוקדמת למצטרפים חדשים 
הנרשמים לפני ה-20.8.15 הנחה ותלבושת 

מתנה, עד ה-31.8.15 הנחה בלבד.
הזמנה לציבור הרחב -סטודיו 'מיכל ומחול' 
מזמין את ציבור תושבי שוהם למופע חינם 

הפתוח לקהל הרחב בו ישתתפו מיטב רקדני 
הסטודיו - המופע יתקיים ביום ב' 24.8.15 

בשעה 19:00 במרכז המסחר בשוהם

אודות סטודיו 'מיכל ומחול'
הסטודיו הוקם לפני 15 שנים על ידי הרקדנית מיכל 

אוליאל תושבת שהם בעצמה. 
כמי שהחלה לרקוד כבר מגיל צעיר מיכל שמה לה 

למטרה לא לתת לרקדנים רק הכשרה מקצועית בריקוד 
אלא כלים אמיתיים לחיים. 

סגנונות הריקוד הנלמדים בסטודיו הינם, בלט קלאסי, 
ג'אז, ג'אז מודרני, מחול ישראלי, ברייקדאנס והיפ הופ. 

הנה מה שאמהות מספרות:
"הבנות שלי יתחילו אצל מיכל כבר שנה רביעית, אני מאוד מאוד מרוצה 

מהיחס שלה לבנות, מאיך שהן מתקדמות בריקוד, הן מאוד אוהבות 
והן מאוד מאוד מחכות לחוג, הבנות שלי בנות 7 ו-5. השנה חגגתי להן 

יום הולדת ביחד, חיפשנו משהו אחר בנות מחפשות כל הזמן לחדש 
וביקשתי ממיכל שתעביר להן שיעור ג'אז לבנות היומולדת ולבנות 
שהזמנו עשינו את יום ההולדת בסטודיו, היה מקסים ומאוד אהבו 

ובעקבות זה גם נרשמו בנות נוספות לחוג. מיכל והצוות שלה מאוד 
קשובות ורגישות לילדות הקטנות, ילדה רוצה ללכת לשירותים, צמאה, 
קודם כל הצרכים ורק אחר כך להמשיך הלאה, שזה בשבילי כאמא הכי 

חשוב."
דנה נוריאל אמא של שי וזיו

"אני עם מיכל כבר כמעט 15 שנה, היא נותנת לילדים לפרוח וזה מקנה 
להן המון ביטחון עצמי, היא נותנת מקום לכל אחת, לא רק למי שיודעת 

לרקוד, זה לא רק הקטע של השואו, גם הקטע ביום יום שכולן יכולות 
לרקוד והולכות בכיף וחוזרות בכיף. עצם העובדה שהיא נותנת לבנות 
את הביטחון הזה שהן יכולות לעלות לבמה עם מכנס קצר וגופיה גם 
אם הן לא דוגמניות, זה כבר דבר אדיר, להאמין בעצמן. אם הבת שלי 

בצבא בקבע והיא לקחה במיוחד ביום של מסיבת הסיום של החוג חצי 
יום חופש והגיעה לגני תקוה בשביל לעזור ולתרום, ללא תמורה, באיפור 

בהעמדה. זה אומר הכל"
חניתה מנצור אמא של גל, תמר ועמית

"הדר בסטודיו של מיכל כבר 12 שנים, זה ממש כמו בית, סטודיו עם 
יחס מאוד אישי  ומאוד מקצועי, מיכל מאוד משקיעה ומוציאה מכל 

אחת את המיטב שבה. היא נותנת במה לכולן שזה מאוד חשוב. הקשר 
מאוד קרוב בין הבנות למיכל, היא ממש כמו אמא שנייה וגם לנו ההורים 

היא נגישה תמיד. ההרגלים שמיכל נותנת להן, עמידה בזמנים, ואם 
מתחייבים למשהו ללכת עליו ולא לוותר. במופע הסיום ישבתי לראות 
אותה היא פשוט היתה אלופה על הבמה והיה לי כיף. וכשהן עמדו על 
הבמה ונפרדו מהן ראו את הכאב האמיתי של הבנות, כמו שאמרו שזה 

ממש לעזוב בית. היא מדהימה מיכל." 
טל שמעוני אמא של הדר

כתבת תדמית
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עמק איילון 30, מרכז מסחרי שהם   טל׳: 03-5446442

פתיחה חגיגית
ביום א׳ 16.8.15 
החל מהשעה 18:00

כיבוד קל מעל ₪100על כל קניה 

מתנה

  רואה חשבון עובד 
כדורי נמצא בימים אלה 

במגעים עם מפיקי התכנית 
"יצאת צדיק" של חיים הכט, 

לאחר שנבחר לשמש רואה 
חשבון מומחה לבדיקת היושר 

המקצועי והאמינות בתכנית.

  שושי אוסטר, מלכת 
חפצי הנוי וכלי הבית, שנעלמה 
מהנוף המסחרי ביישוב בשנים 

האחרונות, חוזרת לפעילות 
כשהיא רזה מתמיד ופתחה 

השבוע חנות חדשה לכלי בית 
במרכז המסחרי.

  לטובת המעטים 
שנשארו בארץ עם צהוב, הנה 

מקבץ טיולים ברחבי הגלובוס: 
ראש המועצה גיל ליבנה וענתי 
שלו ניצלו את הפגרה במועצה 

כדי לצאת לנופש רומנטי 
באגם גארדה בצפון איטליה 

ואילו ראש לשכתו, ענת דותן, 
לקחה את המשפחה לא הרחק 

משם, לנפוש באגם קומו.

  חגית מובשוביץ 
בעלת משרד התיווך דירות 

לדורות", הצטרפה השנה 
לדינה פרומוביץ, מנכ"לית 

 החברה הכלכלית, למסע נשי 

ואתגרי לסרביה של חברת 
"מאגמה צ'אלנג". פרומוביץ 
הוותיקה ליוותה את הטיול 
ומובשוביץ כיכבה בצוות 6, 

הצוות המוביל והמנצח במסע. 
אחרי כמה ימים בשטח, היא 
חזרה הביתה נפעמת מחוויה 

קסומה של העצמה אישית 
ונשית. 

  רגע, זה לא הכל. חברת 
המועצה דפנה רבינוביץ לקחה 

את רותם בת ה-16 לסיבוב 
קניות בברצלונה שארך חמישה 

ימים וכלל כיבוש מרשים של כמה 
ממעוזי השופינג הפופולאריים 

בעיר. רבינוביץ הסבירה, שהטיול 
הנוכחי היה מכינה לטיול 

ג'יפים שהיא מתכוונת לעשות 
במדבריות מונגוליה.

  עינת מירון, 
דירקטורית והגבול הימני של 

המשמעת בח.מ.ש,  קפצה 
לנופשון באירלנד.

  ראש המועצה לשעבר, 
שחר בן עמי, סידר לעצמו 

חופשה לרגל כמעט חמישים 
להיווסדו, בחופי קליפורניה, 

יחד עם מיכלי כמובן.    
ורק דודי זביב נשאר בארץ 

והגיע לעבוד במועצה כרגיל. 
ככה זה כשיש לך עוד הרבה 

לעשות כדי להוכיח את עצמך. 

  מלך הביצה, מוריס 
זאנה, חנך בשבוע שעבר בית 

קפה בסגנון פרובאנס בכניסה 
למועדון הספורט. היו שם 

כל הנחשבים ואורח הכבוד 
באירוע הפתיחה היה ראש 

המועצה גיל ליבנה שבירך את 
מוריס וסימתו.

  אחרי פרישתו של אלי 
יפרח מהקואליציה, נותר חברו 

לסיעת "יחד", אשר פאהן,  
כסיעת יחיד בקואליציה של גיל 
ליבנה ובקרוב הוא יקבל סגנות 

בהתאם להסכם הרוטציה. צהוב 
חס וחלילה לא רוצה לעשות 
לגיל בעיות, אבל במצב כזה, 

מגיע גם לאבי אלטלף מסיעת 
 היחיד "מאמינים בשוהם"

לקבל סגן. 
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שעות פתיחה:איירפורט סיטי 03-9733513איירפורט סיטי 03-9733513
א'-ה': 09:00-21:00, ו': 09:00-14:30

מוצ"ש: בתיאום מראש

PETITOמשווקים בלעדיים באיזור שלחפשו אותנו בפייסבוק

עיצובים 
בהתאמה אישית

כל הג׳ינסים
50% הנחה

אירועים קיץ 2015

בכל המידותחצאיות לביה״ס 
3990-5990

טייצים
2990-3990

בר מצווהחליפות

בנות 
מצווה

חליפות 
ברית/בריתה

שושבינים
ושושבינות

מבצעי חזרה לבית הספר
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ֿד”
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שירי עיסוי, חגורות גב, מגיני ברכיים, 
מוצרי ֿד”ר גב, סאקוני, ברוקס, נעלי מורן, אסיקס, נעליים אורטופדיות, כריות אורטופדיות, מכ

מרכז מסחרי שהם  03-9773314, 052-5857722 
www.gavpro.com       08-9292892  הרצל 63, רמלה

מדרסי ספורט BOM בהתאמה אישית לפי ענפי הספורט השונים - ריצה, הליכה, כדורסל, סקי, 
אופניים וכו’. דקים במיוחד 3 מ”מ עובי בלבד מהטכנולוגיות המתקדמות בעולם

 סובל מכאבי גב? סובל מכאבי ברכיים? כפות הרגליים הורגות אותך?
זה הזמן למדרס המושלם

מוצרי ֿד”ר גב, סאקוני, ברוקס, נעלי מורן, אסיקס, נעליים אורטופדיות, כריות אורטופדיות, מכשירי עיסוי, חגורות גב, מגיני ברכיים, מדרסי גרפית, מוצרי ֿד”ר גב, סאקוני, ברוקס, נעלי מורן, אסיקס, נעליים 

החזרים 
כספיים מכל 

קופות החולים

מוצרי ֿד”ר גב, סאקוני, ברוקס, נעלי מורן, אסיקס, נעליים אורטופדיות, כריות אורטופדיות, מכשירי עיסוי, חגורות גב, מגיני ברכיים, מדרסי גרפית, מוצרי ֿד”ר גב, סאקוני, ברוקס, נעלי מורן, אסיקס, 

המומחים - הולכים על הטוב ביותר!

הגיעה קולקצייה חדשה

כריות שינה
 אורטופדיות

הטובות בעולם
בהתאמה אישית

התאים לכפות הרגליים שלי מדרסים שפתרו הגעתי לראובן קליין במכון המומחים והוא שגרמה לכאבים חזקים, בעיקר בבוקר. היה לי "דורבן" -  דלקת בעקב כף הרגל,
ראובן וכך הצלחתי לחזור לרוץ  למרחקים מאז, כבר עשר שנים אני עם המדרסים של  את הבעיה.

ארוכים, כפי שעשיתי בעבר.
               יריב גוטליב, שוהם

סובל מכאבי  דורבן  בכף הרגל? מבחר נעלי

ב-350 ₪
*סאקוני עודפים ובמידות בודדות

כל מותגי ההנעלה 
במקום אחד
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ידי  על  אלו  בימים  מתארגנת  רכישה  קבוצת 
זכויות  לרכישת  מויסה,  רוקי  הנדל"ן  אשת 
58 יחידות  הבניה במגרש  המיועד לבניה של 
בוטיק   בנייני  בארבעה  ייבנה  הפרויקט  דיור. 
בני שלוש קומות עם 46 דירות, ולצידם עוד 12 
בתים דו-משפחתיים. הפרויקט נמצא בחלקה 

המזרחי של שכונת כרמים המתאכלסת בימים 
אלה.  

דו  בתים  כאמור,  יכלול  הנכסים  תמהיל 
פנטהאוזים   גג,  גן,  דירות  וכן  משפחתיים 
יתכנן  הפרויקט  את  חדרים.  שלושה  ודירות 
יעוצב  והוא  גידי בר אוריין  האדריכל המוערך 

על פי סגנון הבוהאוס של העיר הלבנה.
בנדל"ן,  עסקים  ממשרד  מויסה  רוקי  היזמית 
כבר בנתה בעבר שני פרויקטים ביישוב, אחד 
של בניה רוויה בשכונת סחלבים ופרויקט שני 
רחוב  בקצה  יוקרתיים  דו-משפחתיים  של 

 האודם

במכרז  שזכתה  היחידה  הרוכשים  קבוצת 
בימים  פותחת  כרמים,  בשכונת  קרקעות 
אלה את שורותיה לחמישה  רוכשים נוספים 
בניין.  באותו  ביתם  את  לבנות  המעוניינים 
בנות  גן  דירות  שתי   הם  המוצעים  הנכסים 
 7 בת  אחת  פנטהאוז  דירת  חדרים,   7-8
 6-7 פנטהאוז  מיני  דירות  ושתי  חדרים 

חדרים. 
הפרויקט יכלול 17 יחידות דיור בבניין בחלק 
הצפוני של פארק כרמים, כשמרבית החברים 
בהם  ותיקים,  שוהם  תושבי  הם  בקבוצה 

כאלה הרוכשים את הנכס למטרת השקעה.
אופיר  הוא  הפרויקט  את  שיתכנן  האדריכל 
נוף  קבוצת  המארגנים,  וומטעם  צרפתי 
ייבנה בסטנדרט גבוה  כרמים, נמסר כי הוא 
חניות   2 יוצמדו  יחידה  לכל  מהמקובל. 

מקורות ומחסן ששטחו כחמישה מ"ר. חלק 
וחלקם  המגורים  בקומת  ייבנו  מהמחסנים  
עם  בוחנת  כבר  הקבוצה  המרתף.  בקומת 

מחלקת ההנדסה קבלת היתרי בניה בתקופה 
הקרובה והיא מנהלת משא ומתן עם מספר 

 קבלנים על בניית היחידות

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ נדל"ן››››››››››››

 רוקי מוייסה  משווקת 58 יח"ד בשכונת כרמים 
בפרויקט מוצעים צמודי קרקע ודירות בבניה רוויה, החל משלושה חדרים ועד פנטהאוזים   

5 דירות מוצעות בקבוצת הרוכשים בכרמים

עסקאות נדל"ן 
● ברח' הארז 24 בשכונת סחלבים, דירת 

5 חדרים ששטחה 166 מ"ר, קומה 1, 
נמכרה ב-2.8 מיליון שקלים

● ברח' המצפה 5 בשכונת חמניות, דירת 
5 חדרים ששטחה 109 מ"ר, קומה 1, 
עם מרפסת קטנה, זקוקה להשקעה, 

נמכרה ב-1.84 מיליון שקלים

● בשד' עמק איילון 29  - רחבת הפנינה, 
דירת טריפלקס 6 חדרים ששטחה 

123 מ"ר, קומה 2 ללא מעלית, נמכרה 
ב-1.575 מיליון שקלים

● ברח' בושמת 2, מתחם האחוזה 
בשכונת טללים, דירת 4 חדרים 
ששטחה 100 מ"ר, קומה 2 עם 

מעלית ומחסן, מושקעת, פינוי בעוד 
14  חודשים, נמכרה ב-1.67 מיליון 

שקלים

● ברח' הסלע 9, דירת גן 4 חדרים 
ששטחה 120 מ"ר עם גינה ששטחה  
100 מ"ר,  חניה אחת בטאבו, במצב 
טוב, נמכרה ב- 1.86 מיליון שקלים

●ברח' מכבים 86 )ליד הזוהר( בפרויקט 
טופ-שופ,  דירת 5 חדרים ששטחה 

130 מ"ר במפלס אחד,   קומה 1 
בבניין ללא מעלית, מרפסת קטנה, 

זקוקה לשיפוץ יסודי,  נמכרה ב-1.65 
מיליון שקלים

אולם תצוגה חדש בת"א- רח' אלפסי 33, ת"א, 03-6444228
03-6421010 בכניסה לתחנת הדלק,  תצוגה חדשה בכפר טרומן 

דלת אקווה - עמידות לניזקי מים

DUET-B2B
 יבוא ושיווק דלתות פנים מאיטליה

054-5322822

נציגות בלעדית
בישראל של חברת:



61 אוגוסט 2015 | גליון 199

בהנהלת חגית מובשוביץ 054-6832944

משרדנו ברח' לשם 23 א' שוהם. טל':  03-9702112, 03-9732121
www.dirot-ledorot.com       :מגוון רחב של נכסים נוספים באתר הבית

משרד תיווך וייעוץ משכנתאות
הנוסחא המשלבת בין חלום למציאות

הדמייה לאחר שיפוץ לשם המחשה

חדש אצלנו
 בשנת 2015 דירות לדורות מרחיבה את פעילותה במתן

 ייעוץ משכנתאות פרטי גם לקהל הרחב
פתרון אובייקטיבי להלוואה אטרקטיבית!

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

4,180,000 
₪

דו משפחתי בשכונה א'
 270/375 מ"ר. מיקום מרכזי 

ושקט. 6 חדרים בתוספת 
מרתף עם כניסה נפרדת, 

תכנון מצוין. מגרש במפלס 
אפס, פינוי קיץ 2016

בבלעדיות למכירה

4,100,000 
₪

בודד בשכונת אלונים ברחוב 
מרגלית 195/517 מ"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

בבלעדיות למכירה

1,720,000 
₪

דירת 4.5 חדרים במצב 
מעולה, מושקעת בעיצוב 
מודרני. בשכונת משה"ב, 

מיקום מרכזי, קומה 2 ללא 
מעלית. מרפסת פונה לנוף 

מערבי. פינוי קיץ 2016

בבלעדיות למכירה

 למכירה
  קוטג' בקרבת המרכז, 5.5 חדרים,
אופ' לפתיחת מרתף, גינה כ-50 
מטר במפלס אפס. פינוי גמיש

2,900,000

 למכירה
 קוטג' ייחודי של עובד לוי

בקרבת המרכז, 5.5 חדרים 
 בתוספת עליית גג מרווחת מאוד.

המון פוטנציאל, פינוי גמיש
₪ 3,300,000 

 למכירה
דירת 4 חדרים בשכונת הדסים, 

קומה א' ללא מעלית, נוף מהמם, 
פינוי 04/2016 - מצויינת לזוגות 

צעירים ולמשקיעים
₪ 1,680,000 

 למכירה
 דופלקס גג 5 חדרים, מרווח מאוד. 

בתוספת עליית גג, בשכונה ט' - 
פינוי מהיר

₪ 2,490,000 

 למכירה
 דופלקס גן 5.5 חדרים במצב 

מעולה עם גינה כ-40 מ"ר בשכונת 
סחלבים, פינוי אפריל 2016

₪ 2,720,000

 בבלעדיות להשכרה
דו משפחתי בשכונת הדסים 

במצב מעולה, 7 חדרים לטווח 
ארוך - פינוי ינואר 2016

₪ 9,200 

 בבלעדיות להשכרה
דופלקס פנטהאוז בשכונת כרמים, 
5 חדרים - 190 מ"ר בנוי - 50 מ"ר 
מרפסת פונה לנוף, אכלוס בחודש 

09/2016 אפשרי לטווח ארוך
₪ 8,900

 להשכרה
 דירת 5 חדרים במצב מעולה
 עם מרפסת קטנה ומעלית

 ברחוב קדם, אפשרי לטווח ארוך,
פינוי 10/2016
₪ 6,500

 להשכרה
דירת 4 חדרים, קומה 3 עם מעלית 

בקרבת המרכז, אפשרי לטווח 
ארוך. פינוי 1.12.2015
מחיר 5,200 ₪

אבשי גרייף יועץ נדל"ן
050-3882255
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בעוד שלושה חודשים חברת משולם תחל בשיווק מתחם ראשון 
מתוך שלושה מתחמי בניה שבהם זכתה במכרז האחרון, לבנייה 
דיור,  יחידות   84 מונה  המתחם  ביישוב.  כרמים  בשכונת  רוויה 
מרתפים  עם  גן  דירות  מהן  חלק  חדרים,  חמישה  דירות  רובן 
ובנוסף גם מיני פנטהאוזים ודירות פנטהאוז. מהחברה נמסר כי 

המפרט הטכני יציב רף חדש ביחס למקובל בשוהם. 
ולכל  מ"ר  כ-130  יהיה  חדרים   5 דירות  שטח  התוכניות,  פי  על 
במתחם  ולא  לדירות  צמודים  רובם  מחסנים,  גם  יהיו  הדירות 
כאשר  בטאבו  חניות  שתי  יוצמדו  דירה  לכל  כמקובל.  החניה 
רוב החניות יהיו תת קרקעיות. חזית הבתים תפנה צפונה לעבר 
המקבילה  קרקע  רצועת  על  ייבנה  והפרויקט  ברקת  מושב  נוף 
לשכונת טללים. את הפרויקט מתכנן משרד האדריכלית קיקה 

ברא"ז שעיצבה גם את פרויקט גינדי ביישוב. 
שני  לשיווק  להוציא  החברה  מתכוונת  המכירות  סיום  עם 

מתחמים נוספים, אחד של 45 יחידות דיור ושני של 66 יח"ד. 
טרם התקבלו מהמועצה היתרי בניה ומהחברה נמסר כי הכוונה 
עוד  ההיתרים.  קבלת  ממועד  שנתיים  תוך  הדירות  את  לאכלס 
התוכניות  אישור  לאחר  רק  ייקבעו  הדירות  מחירי  כי  נמסר 

 במועצה

בימים אלה יוצאת לדרך בנייתם 
של מרכז מסחרי, מרכז לוגיסטי 
בקריית  משרדים  ומבנה 
"היי  והלוגיסטיקה  התעסוקה 
פארק שוהם". המבנים ייבנו על 
כולל של כ-60  מגרשים בשטח 
נחושתן,  רפי  של  ביזמות  דונם, 
מחברת לן-ור. המגרשים נרכשו 
ובימים  שנים,  כארבע  לפני 
תכנון  תיק  היזם  פותח  אלה 
במועצה ומנהל משאים ומתנים 
הזקוקים  קצה,  משתמשי  עם 

משרדים  או  מסחריים  מבנים  לוגיסטיים,  למרכזים 
באיזור. 

לשוהם:  הכלכלית  החברה  מנכ"לית  פרומוביץ,  דינה 
של  הלוגיסטיים  למרכזים  מצטרף  החדש  "המתחם 
בשלבי  המצויים  כללית,  בריאות  ושירותי  שטראוס 
שהחל  אריא,  היוקרתי  האירועים  ולאולם  אכלוס, 
חמיאס  יהב  וחברת  שופרסל  גם  פעילותו.  את  השבוע 
מצויות בתנופת בנייה והשנה שווקו שני מגרשים נוספים 
לוגיסטיים. החברה הכלכלית השלימה השנה  למרכזים 
את עבודות הפיתוח,  שכללו מערכת ביוב, תשתיות תת 

הכבישים  סלילת  ותקשורת,  חשמל  למים,  קרקעיות 
והמדרכות, תאורה, ופיתוח נופי וגינון בשטחי הציבור". 

"הי  התעסוקה  "אזור  ליבנה:  גיל  שוהם  מועצת  ראש 
המוצלח  באופן  השיווק  שלב  את  עבר  שוהם"  פארק 
מתקדמים.  ואכלוס  בניה  בשלבי  נמצא  והוא  ביותר, 
המיקום של אזור התעסוקה, התכנון המתקדם והפיתוח 
אזור  אכלוס  ביותר.  למבוקש  אותו  הופכים  המושקע 
מארנונת  הכנסות  למועצה  להניב  צפוי  התעסוקה 
עסקים, לבסס את עצמאותנו הכלכלית ולהביא רווחה 

  "לתושבי הישוב

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ נדל"ן››››››››››››

חברת משולם 
לווינשטיין תשווק 84 
דירות בשכונת כרמים
החברה שזכתה במרבית המכרזים לבנייה רוויה 
תשווק בשלב זה רק מתחם אחד מתוך שלושה

בקרוב תתחיל בנייתו של מרכז מסחרי, 
 מרכז לוגיסטי ומבנה משרדים חדש

ב"היי פארק שוהם"

עפרה וינר
052-3687708

בהנהלת
רובי יותם

050-2301555

אורלי אורן
052-5765757

סירקו את הקוד ותוכלו 
להתעדכן און ליין בעמוד 

הפייסבוק שלנו 

בבלעדיות
₪ 2,870,000

בבלעדיות
₪ 2,500,000

בבלעדיות
₪ 1,980,000

בבלעדיות
₪ 2,450,000

במצפה הזוגי, דירת גן 4 חד' 
מטופחת ומקסימה,

גינה כ-80 מ"ר מושקעת מאוד  

דירת 5 חדרים + מרפסת
+ חדר שרות גדול, מיקום מרכזי 

וליד בתי כנסת.
מתאים מאוד לשומרי מסורת, 

הדירה משופצת כחדשה, מרווחת, 
מוארת ומתוכננת היטב. פינוי 

מיידי.

דירת גן 4 חדרים
כניסה נפרדת, חדרים גדולים,

מטבח גדול + פינת ישיבה 
גינה מטופחת 85 מטר

ביעלים' קוטג' תחתון 5.5 חד' 
מטופח ומואר מאוד,

75 מ"ר גינה
2,870,000 ש"ח

רח’ החושן 2, שהם 03-9799930 
משרדינו משווק עוד מבחר גדול של נכסים למכירה/השכרה נשמח ללוות אתכם לנכס המושלם עבורכם
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רוקי מויסה � קבוצת רכישה 03-974-7575

 ומה אתכם?60 משפחות כבר גרות בקבוצות הרכישה בסחלבים ובאודם
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לפעמים חלומות מתגשמים

פרוייקט קורקוס שכונת רקפות. 

קורקוס חברה לבניין

בניית בתים פרטיים משלד ועד גמר     ליווי בתכנון הנדסי ואדריכלי     תוספות קומות ושיפוצים

שלומי קורקוס, רח’ התמר 8, שהם | משרד 077-5089808, 050-6855656
בני, מנהל עבודה ראשי: 054-6753526

נפתחה מחלקת שיפוצים חדשה
כל סוגי העבודות: בניה, גבס, טיח, צבע, חשמל, 

אינסטלציה, ריצוף, בריקים ועבודות מיוחדות

KSקורקוס 
חברה לבניין
שלומי קורקוס - קבלן רשום: מס’ 28374

 מרלן גרינבלט
 יועצת נדל”ן

050-9732613
משרד: 074-7034470

חברת התיווך הגדולה בישראל

 קוטג’ עליון פינתי ברחוב הולנדי, קרוב למרכז.
 4 חדרים מוארים )אפשר להחזיר בקלות

ל 5 חדרים( + יחידת דיור. גינה קידמית ומרפסת גדולה לנוף. 
בית מושקע ושמור. אפשרויות להרחבה. 

 חד משפחתי מיוחד באזור שקט ומרכזי.
247/566 מ”ר מתוכנן היטב, 6.5 חדרים גדולים ומוארים + 
יחידה עילית. גינה קדמית ואחורית. פינת משפחה גדולה 

עם יציאה למרפסת. בנוי אבן ירושלמי. 

דו משפחתי מתוכנן היטב. מגרש 405 מ”ר. חדרים גדולים 
ומוארים. זכויות בנייה + תשתית ליחידת מגורים עילית.

גינה גדולה קדמית ואחורית. יחידת הורים 55 מ”ר עם יציאה 
לגינה. שתי חניות. 

דיות
בבלע

א, שוהם
שגי

דיות
בבלע

פז, שוהם
טו

דיות
בבלע

מודיעים, שוהם

בס”ד

ללקוחותינו דרושים נכסים להשכרה / מכירה ● למשרדנו נכסים בכל מושבי חבל מודיעין, כולל במושבים דתיים. מחסנים / משרדים בגדלים שונים
www.infinitynadlan.com ● infinitynadlan@gmail.com  ● 077-5537920 :תמיר דויד: 054-5537920, טלפקס

המומחיות שלנו
הרווח שלך!

מס'1

במושבים 
והסביבה

למכירה משק עזר במושב
משמר השבעה היוקרתי 

2.5 דונם, עם בריכת שחייה. לבנייה מיידית

בבלעדיות

למכירה מגרש  500 מ"ר בבית עריף
עם מלוא זכויות הבנייה, במחיר אטרקטיבי. 

לבנייה מיידית

למכירה מגרש 500 מ"ר
בכפר סירקין המבוקש

למכירה בגבעת כח בהרחבה 
וילה פינתית יפיפיה כ-250/500 מ"ר 7 חד'

שני מפלסים כולל יחידת דיור 

בבלעדיות
בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות

למכירה בכפר טרומן
משק 25 דונם + בית 70 מ”ר, במיקום טוב במושב, 
פוטנציאל עצום, כל הקודם זוכה, 7.4 מיליון ש"ח

בבלעדיות
בבלעדיות

למכירה בכפר דניאל
וילה יפהפיה, 7 חד’, כולל יח’ דיור חיצונית
נוף מדהים, חובה לראות, 4.3 מיליון ש"ח

בבלעדיות

למכירה בחדיד בהרחבה
וילה יפהפיה 8 חד’ מפלס אחד, כולל יח’ דיור

מניבה קרובה לפארק, חובה לראות

למכירה בבית עריף בהרחבה
בית פרטי 5 חד' מפלס אחד, 

155/500 מ"ר ממוזג שמור ומטופח
כל הקודם זוכה!

בבלעדיות

בבלעדיות

למכירה בבית עריף בהרחבה
בית פרטי שני מפלסים 190/500, אופציית להרחבה 

במיקום פנימי ושקט, כל הקודם זוכה!

למכירה במזור
נחלה של 30 דונם + 2 בתים ומחסן של 200 מ”ר

ומגרש כדורסל במיקום מצויין ושקט

בבלעדיות

למכירה במזור במושב הוותיק
וילה מדהימה ברמת גימור גבוהה 

300/1000 מר כ8 חד כולל יחידת דיור
וחצר יפיפיה חובה לראות

בבלעדיות

למכירה בבית נחמיה
וילה פינתית מפלס אחד, 4.5 חד' 

במיקום מצוין מחיר מציאה!

בבלעדיות

חולם על אחוזה גדולה, עם 
בריכת שחייה וחוות סוסים?

 עכשיו זה אפשרי!
במושב גבעת כח, הסמוך לשהם, 
נחלה של כ- 30 דונם, שני מבנים

ומחסן של כ-500 מ"ר
במחיר שלא יחזור!
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לפעמים חלומות מתגשמים

פרוייקט קורקוס שכונת רקפות. 

קורקוס חברה לבניין

בניית בתים פרטיים משלד ועד גמר     ליווי בתכנון הנדסי ואדריכלי     תוספות קומות ושיפוצים

שלומי קורקוס, רח’ התמר 8, שהם | משרד 077-5089808, 050-6855656
בני, מנהל עבודה ראשי: 054-6753526

נפתחה מחלקת שיפוצים חדשה
כל סוגי העבודות: בניה, גבס, טיח, צבע, חשמל, 

אינסטלציה, ריצוף, בריקים ועבודות מיוחדות

KSקורקוס 
חברה לבניין
שלומי קורקוס - קבלן רשום: מס’ 28374
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פריטים עד 1,000 ₪
מוצרים משומשים עד 1,000 ₪ יתפרסמו 
בלוח - חינם. נא לשלוח את תוכן המודעה 

 עד 10 מילים בצרוף המחיר המבוקש,
shoampls@017.net.il -ל

השכרות
להשכרה מחסן ברח’ הקשת, 

9 מ”ר, גישה מעולה לרכב, 
 לתקופה קצרה או ארוכה.

חלי 054-4711410. 

להשכרה דירת 5 חדרים 
ומרפסת, 150 מ”ר, ברח’ קדם, 

קומה 2,  מעלית, 2 חניות,  
יפה ומשופצת. מאוקטובר.  

.050-5372003

להשכרה משרד מואר ויפה 
בשטח של כ-40 מ”ר, כולל 

שירותים צמודים, במבנה 
באזור התעשייה חבל 

מודיעין)ליד אוסם(, לכניסה 
מיידית.

לפרטים חיים/אביבה:
03-9721555

להשכרה בית פרטי בהרחבה 
של בית נחמיה להשכרה 

או מכירה, 6 חדרים, כולל 
קליניקה עם כניסה נפרדת, 

חצר מטופחת גובלת  בשטח 
 פתוח ומעובד, במצב מעולה.

פינוי 7/15. 
אריה 052-3948982, דניס 

 .052-4483254

מטפלות 
ומשפחתונים

דרושה מטפלת 3 ימים בשבוע 
מצהריים ל-3-4 שעות, 

להוציא ילדה מהגן, כולל 
בישול ועבודות בית קלות. 

רכב חובה. 054-4585339.  

טיפול בתינוקות בביתי בשהם, 
עם חצר גדולה והרבה אהבה

פינוקים ותנאים נוחים, 
לקבוצה של עד 3 תינוקות, 

אפשרות עד 17:00.
בעלת ניסיון והמלצות.

ורד 054-7795535.

דרושים
למוקד פרוייקט מיכא״ל 

בשוהם דרושים/ות 
מוקדנים/ות, רצוי עם ניסיון 

במכירות
ויכולת ביטוי גבוהה. 

054-2670001 אורן

למספרת שרית באיירפורט 
סיטי דרושה ספר/ית

ופדיקוריסטית בעלת ניסיון
וידע בבניית ציפורניים וג’ל

תנאים טובים
שרית: 03-9794147

054-8183848

בבית נחמיה דרוש מדריך נוער 
חצי משרה, עבודה בשעות 

אחה”צ והערב 4 פעמים 
בשבוע.

קו”ח לפקס 03-9791295. 

למסעדה בשרית באיירפורט-
סיטי דרושים מלצרים/יות 

אחרי צבא. תנאים טובים
למתאימים. לפרטים -050

.03-553-1733 ,225-5327

דרושה עובדת אחרי צבא 
למעון פרטי במושב בית 

נחמיה למשרה מלאה, החל 
מספטמבר. תמי

נטף 052-5270441. 

לסוכנות ביטוח “זהבי גונן” 
הגדולה בשוהם,  דרושה 

פקידה , רצוי עם ידע בענף.
קורות חיים למייל 

   shamuel_z@walla.com

לקונדיטורית רוקוקו דרוש/ה 
מוכר/ת, לעבודה במשמרות  
14:00-20:00 ,07:00-14:00

מעל גיל 18.
לפרטים: 054-651-1044

דרוש סוכן/ת נדל”ן צעיר/ה, 
לשהם והסביבה, רצוי עם 
רישיון, עדיפות עם ניסיון

קו”ח לפקס: 077-5537920 
 או למייל:

infinitynadlan@gmail.com

תופרות
טוני התופרת- ביצוע כל סוגי 
התיקונים. מקצועיות ושרות. 

 מחירים זולים.
  ,054 – 4507784

077-6040128

שיעורים פרטיים
 הכנה לחטיבה -

 קורס מזורז במתמטיקה
  23-37 לאוגוסט
 ממורה מנוסה.

עד 8 בקבוצה, מספר 
 המקומות מוגבל
 050-8815670 אור

מורה מנוסה למתמטיקה 
וכלכלן, נותן שיעורים 
פרטיים במתמטיקה, 

לתלמידי בית ספר יסודי, 
חט”ב ותיכון. הכנה למבחני 

 מעבר להקבצות.
  052-4567226 

מורה למתמטיקה במערכת 
החינוך מעביר שעורים פרטיים 

לתלמידי חט”ב ותיכון כולל
בגרויות , ליחידים וקבוצות. 

עודד 052-8457344.  

מורה פרטי )מהנדס 
מהטכניון( למתמטיקה 

ופיזיקה לכל הרמות לתלמידי 
תיכון וסטודנטים בבית 

התלמיד אפשרי בודדים /
קבוצות ניסיון שנים, יכולת 

הגשה קלילה.
054-5517550 איתי 

מתמטיקה לכל הרמות 
ולבגרויות ממורה מנוסה, 

 הצלחה מובטחת, 
רפי 054-5832577. 

מורה מוסמכת לאנגלית לכל 
 hots ,הרמות בבית התלמיד

בספרות, השיטה החדשה 
 בהבנת הנקרא -

.abc ולימוד Unseen
054-4568887
  03-9661832

תלמידת כיתה י׳ מחוננת 
מעבירה שיעורי עזר לילדים 
בכיתות א-ו בכל במקצועות 

לרבות אנגלית ומתמטיקה.
הדר  052-6660900.

שיעורים פרטיים ובקבוצות 
במתמטיקה, מורה צעיר 

ומנוסה בהכנה לבגרות, יחס 
אישי ומחירים נוחים. 

רועי 054-6933365

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.  

משלימים פערים בקיץ!
מורה, דוברת אנגלית שפת 
אם, מעבירה בביתה בשהם 

שיעורים פרטיים, בדגש 
על פיתוח יכולת שיחה 

וקריאה בדרך חווייתית לכל 
הגילאים.  052-2929820 חני

שיעורי נגינה
שיעורים פרטיים בגיטרה 

חשמלית-אקוסטית-קלאסית 
בלוז רוק גאז ואילתור פינגר 
סטייל סלייד.... בעל השכלה 

 Berklee College of של
music נדב 0507289385

מורה אקדמאית לפסנתר 
ואורגן, ותיקה בשהם + 

המלצות, מלמדת בביתכם. 
 052-3556111 ,03-5563621

ורדה.   

מורה לגיטרה בכל הסגנונות 
 יגיע אליכם עד הבית

ב-100 ₪ בלבד לשיעור.
צרו קשר - 050-4083531

בעז.

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

עבודות עפר
ניר נטף, קבלן עבודות עפר 
ופיתוח, חפירות למרתפים 

ולבריכות, פינוי פסולת, 
תעלות. טל’: 057-4259066

בייביסיטר
חיילת בת 20 רצינית 

ואחראית מעוניינת לעשות 
בייביסיטר בסופישבוע, 

מחמישי עד שבת. 
  .050-3913871

יד שניה
אופני פעלולים חדשים שנקנו 

כמתנה וקסדה מקצועית 
במקום 1,400, 900 ₪.

 .052-5975088

מיטת תינוק למכירה 
צבע בוק כולל מזרן במצב 

חדש. 350 ש”ח.
נסים 0544-678681

שולחן כתיבה מעץ, בנוי ע”י 
נגר, צבע עץ ולבן, בתוספת 

שידת 4 מגירות עם גלגלים, 
במצב טוב מאד- 500 ש”ח.

 054-8180281

למכירה 2 מזרני סילי 
200X80X20 פוסטרופדי

 למיטה זוגית 200X160  במצב 
טוב.  400 ש”ח  0543103620

למכירה נעלי Vans חדשות 
בצבע ורוד בהיר. מידה 36. 

200 ש”ח. 054-5636900

אופני פעלולים חדשים שנקנו 
כמתנה וקסדה מקצועית 

במקום 1,400, 900 ₪.
052-5975088

מדיח כלים כמעט חדש מתוצרת 
SAUTER. מחיר מבוקש  1,000 

057-5811409 .₪
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נדב אירועים
וד לאירועים השכרת צי

בר/בת מצווה, ימי הולדת, בריתות וכל שמחה

✧ שולחנות ✧ כסאות ✧ מקררים

✧ שמשיות ✧ פוטונים ✧ כריות

✧ מחצלות ✧ שולחנות נמוכים

✧ שרפרפים בדואים

054-7333000

שירות תיקוניםשירות תיקונים

050-7337030 • 03-9794020

מחירים נוחים • אחריות על כל תיקון
• אמינות ללא תחרות

)לא בשבת(

משה הטכנאי משהם

מעל 20 שנות נסיון

מכונות כביסה • מדיחי כלים
מייבשים • תנורי אפיה

דודי שמש
 תיקון והרכבה
החלפת מאיצי חום
 052-6022777 משה

מן טרו כפר    |   www.master im.co . i l

 תיקוני אינסטלציה
פתיחת סתימות

טיפה 
מעל 
כולם

מיכאלמיכאל
● שירות ● מכירה ● והתקנה

בס”ד

שהםשירותי מיזוג אויר שירותי מיזוג אויר

050-3250053

הקץ לריחות ולנזילות
שטיפת מזגנים עם מכשיר מקצועי

מומחה לתיקון
    כל סוגי המזגנים

משה האינסטלטור
052-6022777

מן טרו כפר    |   www.master im.co . i l

תיקון והרכבת דודי שמש
 תיקוני אינסטלציה

פתיחת סתימות

מצלמה טרמית לאיתור נזילות
דרך קירות ללא שבירה

טיפה 
מעל 
כולם

רח' נורית 62, שהם

050-5406391

 תיכנון וביצוע
כל עבודות החשמל

איתור ותיקון כל תקלה - 24 שעות ביממה

תאורת בית וגן, הגדלות חיבור 
התקנת מערכות אזעקה ואינטרקום
ייעוץ ופיקוח לעבודות חשמל לבונים בשהם והסביבה

הנפקת אישורים לרישוי עסקים

ראובן כהן
 החשמלאי

שלך בשהם
חשמלאי מוסמך

שירותי הדברהשירותי הדברה
Pest Managementהדברה ופתרונות אקולוגיים

רשיון 1771

איציק טודורוס
050-9582904

שרות מהיר, אמין ואיכותי

050-9582904
איציק טודורוס

מגן ירוקמגן ירוק 19
שנות 
נסיון
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עבודות אינסטלציה
ושרות תיקונים

דודי שמש וחשמל 
במבצע!

עד 8 שנות אחריות
התקנת חימום מהיר

שטיפת קולטים

מפיץ מורשה

טוני 
התופרת  
ביצוע כל סוגי 

התיקונים. 
 מקצועיות ושרות.

מחירים זולים.

,054 – 4507784
077-6040128

אלעד הנגר
עבודות נגרות בהזמנה

050-5621322

מטבחים ● אמבטיות
חדרי ילדים ● ארונות קיר

עבודות נגרות מיוחדות בהזמנה

ת ו נ ו ל ח  ❱ ם  י ס י ר ת  ❱ ת  ו ת ש ר  ❱    

פירוק והרכבת ארונות   ❱ ❰ דלתות 
❰ החלפת ברזים ❰ פתיחת סתימות 

שקעים  החלפת   ❱ יונים  נגד  רשתות   ❱

ותקעים ❰ תליית אביזרים שונים ותיקוני נגרות קלים
❰ תיקוני גדרות ❰ התקנת ברזים ❰ תיקון שערים

הבית שלך בידיים טובות

אריה מתקן

אריה דולברג מתקן 054-4673298

שעות פתיחה: א’-ה’ 7:00-13:00, 16:00-20:00
שלישי אחה”צ 16:00-19:30, יום ו’ 7:00-13:00

* עוד הרבה פריטים במחירים אטרקטיביים

ניסים גאון 10, אלעד )קרוב לכניסה לעיר( 03-9093791

10 דקות ממך - 50% פחות
מכבדים כרטיסי אשראי

המחיר הזול ביותר בארץ!

שטיח רגיל
שטיח שאגי מכונה

שטיח עבודת יד

35 ₪ למ”ר
35 ₪ למ”ר
55 ₪ למ”ר

לקראת החגים
כדאי להגיע

לִטיֶקט*

פורץ המנעולים

גואל 052-5185557
www.poretshamanulim.co.il

החלפת כל סוגי הצילינדרים והמנעולים
הוספת דלת עץ לכניסת ממ"ד

ציפוי חדש לדלתות פלדלת וממ"ד
שירות לכספות ובניית כספות בהתאמה אישית 

הוספת מנגנון נעילה עליון )ג'ואל(
תיקוני דלתות כניסה לבניני מגורים

התקנת מחזיר דלת
התקנת קודן לדלתות כניסה ביומטרי ומכני
התקנת קודן לדלתות כניסה בבנין משותף

שירות לדלתות וחלונות ממ"ד

*שירות 24 שעות
   ללא שבתות וחגים

החלפה והתקנת צילינדרים 
ומנעולים לבית, לרכב ולכספת

התקנת מנעול כספת לדלת הבית 

לא בשבת24 שעותשירות חירום

באישור משטרת 
ישראל

מורשה רב בריח

 055-668-7249
תושב שוהם

מבצע החלפת צילינדר 
החל מ-99 ש"ח

אושרי

המנעולן
שירותי פריצה חכמה

מבצע
שיפוץ חדר אמבטיה

*₪ 8,999
*לפי התקנון � לא כולל אינסטלציה � לא כולל מע״מ

עבודות שיש
התמחות בשיש קוריאן 

עבודות בניין ׀ שלד שיפוצים כלליים 
גבס חשמל אינסטלציה ׀ מטבחים 

עבודות אלומיניום ׀ מסגרות

טל׳: 08-6588955 ׀ נייד: 050-5657007 שמואל ׀ פקס: 03-5296937
www.eidandecor.com ׀ eidandecor5@gmail.com

בס״ד
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עורכי דיןעורכי דין

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

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

אזרחי - מסחרי ● הסכמי מכר ושכירות
צוואות וירושות ● שירותים נוטריונים

תאונות דרכים ● דיני עבודה

תיקונים פיקס
שיפוצים קטנים שעושים הבדל גדול לבית ולמשרד

במעברי דירה 
תליית מנורות/
תמונות/מדפים

חייגו עכשיו להצעת מחיר

עבודה עברית - המלצות

אבי - ההנדימן האישי שלך
פירוק והרכבת רהיטים ❘ תליית וילונות ❘ תיקונים למשרד

ליווי מעבר דירות ❘ התקנת פלאזמות ❘ צביעה מקצועית לבית 
התקנת כלים סניטריים ❘ חידוש חדרי אמבט ומקלחות 

שיפוצים כלליים ❘ תריסים ❘ חשמל ❘ קידוחי בטון

התקנת רשתות וצלונים ❘ תיקונים קטנים לבית

שהם 052-6848654 אבי
www.תיקונים פיקס.co.ilavisaida111@gmail.com

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













נייד: 054-7911690
סניף שוהם: 076-5410072
skuzalaw@gmail.com

רח' האודם 63, בניין המועצה 
המקומית, קומה 3

בעל עסק
 החלה

ההרשמה 
למדריך 
 הטלפונים

הבטח מקומך

03-9793061
קורות חיים יש לשלוח למייל: sigaly@shoham.muni.il עד 20.8.15
יש לצרף תעודת מקצוע מנהל/ת חשבונות  |  רק פניות רלוונטיות יענו

 לחברה העירונית
לתרבות נוער וספורט בשוהם 

 דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
)50% משרה(

 תיאור התפקיד:  טיפול ובקרה בכל מערך הגביה של החברה,
לקוחות, פקודות יומן, התאמות בנקים וחברות אשראי, הפקדות.

דרישות התפקיד: מנהל חשבונות סוג 2
ניסיון של שנתיים לפחות בתחום לקוחות וגביה, עדיפות לנסיון בחשבות שכר.

שליטה בתוכנות אופיס, בדגש על תוכנת EXCEL – חובה.
הכרות עם תוכנת חוגים של החברה למתנ"סים, ותוכנת EPR- יתרון. אמינות, מוטיבציה, 

אחריות, יכולת עבודה עצמאית ובצוות, ראש גדול, יכולת קליטה מהירה. יחסי אנוש מעולים.
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לבעלי נכסים מומלץ ביותר - ייעוץ מקצועי ואמין )ללא התחייבות( לתהליך מכירה מוצלח - רצוי מאוד לפני פרסום הנכס

דליה סופר

שפע נכסים
יש לנו לקוח בשבילךניסיון רב, מקצועיות, אמינות ויעילות בתיווך

דליה: 054-6322703, 072-2512300 

 לבעלי נכסים
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.

  בבלעדיות 4 חד' במיקום שקט, צופה לנוף
+ אפשרות להגדלה של חדר ומרפסת

  בבלעדיות חד משפחתי מרווח יפה,
גינה גדולה

 דו משפחתי גדול, חדיש ,מרווח
+ יחידה מניבה, כדאי

 בבלעדיות דו משפחתי  נעים,ייחודי,
מרווח קרוב למרכז. במיידי

וילות
דו משפחתי כ-240 מ"ר מרווח מיוחד + יחידה + בריכה, מיידי.

במ"ד וילה יפה מושקעת מרווחת + יחידה מניבה + גינה גדולה.
וילה מרווחת במיקום מרכזי  + יחידה מניבה.

בבלעדיות חד משפחתי 7 חד', ייחודי, סלון גדול, מטבח גדול,  
חדרים מרווחים וגינה גדולה.

בבלעדיות בהזדמנות  חד' משפחתי גדול + אופציה ל-2 
יחידות מניבות, מיקום מרכזי, מגרש גדול.
בבלעדיות דו משפחתי כולל יחידה מניבה.

בבית עריף וילה 5 חד', מטופחת ומושקעת, גינה יפה, מיידי.
דו משפחתי מרווח + יחידה מניבה, עבר שיפוץ יסודי, מיידי.
וילה גדולה + מרתף, בשכונה ב', גינה גדולה ויפה, לרציניים.

חד משפחתי גדול לשיפוץ, מ. מרכזי, יחידה מניבה, כדאי.
דו משפחתי במ"ד, 380/408,  כולל 2 יחידות, מיידי. 

דו  משפחתי 6 חד' מרווח ונוח  במיקום מבוקש, כדאי.
דו משפחתי 6 חד, אופציה ליחידה, לשיפוץ.

וילה 6 חד' + יחידה מניבה, גינה גדולה, מיקום מרכזי.

דופלקס / קוטג'
דופלקס גן תחתון מעוצב, מושקע, אופציה ליחידה.

דופלקס גן עליון + גינה + מ. גדולה + יחידה לשיפוץ מיידי.
דופלקס גן חדש ומושקע במיוחד, 6 חד', מיידי.

דופלקס גן פינתי + יחידה מניבה + נוף, ייחודי.

דופלקס /פנטהאוז
דירת דופלקס/פנטהאוז חדש מושקע וייחודי, מיידי.

פנטהאוז מהמם, מושקע ביותר וחדש. מרפסות גדולות. לנוף.
פנטהאוז חדיש, על כל הקומה, ייחודי, כדאי.

6-3 חדרים
דירת 5 חד', יפה חדישה + מרפסת כ-14 מ"ר, מיידי.

דירת גן יפה, 5.5 חד', במיקום מעולה.
דירת 4 חד' חדישה מושקעת במיוחד + נוף ירוק.

5 חד' + מרפסת גדולה, מושקעת ויפה, כדאי.
דירת גן 4 חד' מושקעת  במיוחד, גינה יפה.

דירת גן 5 חד' יפה שהורחבה, מיידי.

מגרשים
מבחר של מגרשים  250 מ"ר, בשכונת כרמים המתפתחת.

בהזדמנות מגרש 360 מ"ר + תוכנית אדריכל, לזריזים.

להשכרה
דופלקס גג 7.5 חד' + מרפסת 50 מ"ר, לנוף מרווח ויפה, מיידי.

דו משפחתי 6 חד', במיקום מרכזי.
דירת 5 חד', מושקעת מהממת מרווחת, מיידי כדאי.

 וילה מרווחת,  7.5 חד', קרוב למרכז, יש חדר + מקלחת 
בקומת כניסה, מיידי.

דו משפחתי 6.5 חד', משופץ יפה מיידי.
דופלקס גן 5 חד', גינה, מרפסת גדולה + יחידה, מיידי.

חד משפחתי מרווח גדול, קרוב למרכז, גינה גדולה.
דירת 4 חד' מרווחת מושקעת במיקום מרכזי.

 ברשותנו מבחר נכסים נוספים
מכל הסוגים למכירה / להשכרה

  

one stop shop-ייעוץ ותיווך דירות למגורים ולהשקעה בשיטת ה
   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

הנכס שלך צביקה בר 

 בבלעדיות בתל אביב
בפרוייקט היוקרתי, סביוני רמת אביב, 3 חד', 150 מ"ר !! 
קומה גבוהה, נוף לים ולפארקים, מושקעת ברמות על: 

חימום ריצפתי, מטבח מאיטליה בהזמנה אישית, פינוקים 
למכביר,2  חניות צמודות, מועדון ספא בריכה וכושר. 

בבלעדיות 5 חדרים, מצפה זוגי, מחסן קומתי 
גדול וצמוד לדירה, 2 חניות נפרדות.

 W בבלעדיות בתל אביב, בפרוייקט היוקרתי 
3 חדרים, 85 מ"ר, 2 חניות ומחסן, כניסה 2/16, ק4. 

מצויינת להשקעה.

6,800,000

2,260,000

בגבעולים 220/380, 5 חד' + יחידה 
מניבה, חצר גדולה, הרבה אפשרויות 

נוספות.

בכרמים 5 חד', חדשה מקבלן, 
מרפסת גדולה, פונה לפארק.

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

מ"ר, 2 חניות.

 בתמר 4.5 חד', נוף פתוח,
מרפסת, חניה

בגבעולים דו משפחתי, גדול  
מרווח ומסודר, חדיש ומודרני.

 ביובלים דופלקס גג 6.5 חד',
180 מ"ר, משופץ ומושקע, מטבח 

ענק, מעלית, 2 חניות, נוף פתוח.

 ביובלים דופלקס גג 6.5 חד',
180 מ"ר, משופץ ומושקע, מטבח 

ענק, מעלית, 2 חניות, נוף פתוח.

בגבעולים דו משפחתי ענק ומיוחד, 
300 מ"ר בנוי ב 3 קומות, מרתף 100 

מ"ר מסודר כמשרדים כולל שירותים 
ומטבחון עם כניסה נפרדת, חצר קדמית ואחורית, לאוהבי 

המרחבים והפוטנציאל...

4,400,000 

4,380,000

3,550,000 

2,950,000 

barz@netvision.net.il  054-7575143

2,700,000

2,440,000 

2,440,000 

 בבלעדיות להשכרה

בכרמים רחוב תירוש, 4 חד', חדשה מקבלן 

.₪ 6,000

 להשכרה

במצפה 4 חד', 110 מר, חניה, מרפסת,  

.₪ 5,600

 להשכרה

ביובלים 4 חד', מעלית קומה ראשונה, 2 חניות, 

.₪ 5,000

 בבלעדיות להשכרה

באזור תעשייה צפוני של לוד, משרד+ 

חדר ישיבות/ אולם קבלה, מטבחון ושירותים 

משותפים, 3,700 ₪

חג שמח 

1,700,000
בבלעדיות ביובלים, דירת 4 חד', 110 מ"ר, חדרים גדולים, 
הרבה שטחי שירות, ופוטנציאל להגדלה. חניה, אזור נהדר, 

קרוב למרכז המסחרי, לגנים, בתי ספר וכו'.

3,400,000

1,675,000 
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בבלעדיות דו משפחתי פינתי צופה לנוף, 270/190 מ"ר חדש, פינוי 31.12.2015

ם  ה ש  ,3 ה  מ ו ק  ,6 3 ם  ד ו א ה  ’ ח ר  , ה צ ע ו מ ה ן  י י נ ב

כי מגיע לך שינוי מרענן
יריב רענן - תיווך והשקעות

050-550540803-9455000 יריב 052-4798564 ויקי054-3188810 איריתהתקשרו: 

למכירה

דו משפחתי, 
בשכונה ג', 

 380/200 מ"ר,
6 חד', בריכה 
בחזית, גינה 

אחורית. יחידת 
הורים גדולה 

ומפנקת, תקרה 
גבוהה בסלון

במצפה, 
בקרבת 

המרכז
פנטהאוז 

5 חד', 
צופה לנוף

 בבלעדיות
 קוטג' בשכונת רקפות

5/6 חד' + מרתף 70 מ"ר
גינה 110 / בנוי 223 מ"ר

כניסה מיידית

למכירה

 בשכונה ה', דו משפחתי,
 6 חדרים וחצי,
 330/180 מ"ר.
אופ' להרחבה

להשכרה בשכונה א', 
 בקרבת המרכז, 6 חד'

₪ 7,000

 ביובלים,
 4 חד', מרפסת + מעלית.

פינוי מיידי

 בכרמים,
 פנטהאוז, 5 חד'.

כניסה מיידית

למכירה

למכירהלמכירה

להשכרהלהשכרהלמכירה




