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מתחם תחנת הדלק “דור אלון“, נתב“ג
054-7399588

פרטים בעמ׳ 2

בפייסבוקתנו לנו 

סיטי וואש סניף נתב״ג

חוגגת 10 שנים
ומחלקת מתנות לתושבי שוהם

רוצים לשנות את צבע הרהיטים?

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

חידוש מטבחים | צביעה וחידוש רהיטים
שינוי צבע רהיטים | צביעת דלת הכניסה בביתכם

כל עבודות הפוליטורה

וותק 13 שנה | יחס אישי, מקצועיות אמינות ושירות

www.matzbea.co.il

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!

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

 שיקום גינות  ●  כריתת עצים
דשא סינטטי ●  מערכות השקיה ממוחשבות

תכנון פיתוח ואחזקת גינות

online

Lסניף שהם
03-974-974-5/7

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

במקום בלבד

רק
מגש פיצה

היכונו להפתעות נוספות!!!

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

חג חנוכה שמח!
₪25

החלקת קרטין

ראה פרסום בעמוד 5
299₪

החלקת קרטין

 מכה על חטא
 ראיון עם מנהלת התיכון

אסתר פוסטר 

 חינוך
בקרוב החלטה אם להפוך את 
היסודיים לשמונה שנתיים

 מצטיינים
מועצת שוהם ניצחה בתחרות 
מטעם ישראל יפה, כמו כל 
הרשויות שנרשמו לתחרות

נדל"ן
השכונה בת 1,600 יח״ד 
המיועדת לאוכלוסיות חלשות 
עושה צעד גדול קדימה

 סגנון
מסתובבים בשוהם - 
מרגישים כמו בשוק בוקריה  
בברצלונה

 אוכל
 מסעדת סילו
והשף רובי פורטנוי

בגלגול הזה
אפשר לפגוש אותם רוכבים באזור על 

אופניים ארוכים, זוגות של רואים ועיוורים. 
 חברי עמותת ׳כן ולא׳ משוהם מספרים

 על המיזם החברתי המופלא.
מיוחד לחג האורים
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מתחם תחנת הדלק “דור אלון“, נתב“ג 054-7399588

בפייסבוקתנו לנו 

אין כפל מבצעים, ט.ל.ח, עד גמר המלאי, 1,000 יח׳ במלאי

כל המביא שובר זה מקבל
מעמד מגנטי לפלאפון

מתנה
VIP קבלת המתנה כרוכה בשטיפת רכב פנים+חוץ, חבילת

סיטי וואש סניף נתב״ג

חוגגת 10 שנים
ומחלקת מתנות לתושבי שוהם
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דוחות כספיים לשנת 2014
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014 )באלפי ש"ח(

דו"ח לתושב מועצה מקומית שוהם

* נכון לחודש אוקטובר 2014

מספר תושבים שנה קודמת:     20,439    מספר תושבים*:     20,717    מספר משקי בית:     5,140    שטח שיפוט:     7,160    דירוג סוציואקונומי: 8
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להזמנות: 08-9208558, 052-5617900 )הנהלה(
דוד המלך 2, לוד )מול בנק לאומי ועיריית לוד( | חניה בשפע | www.mispara-gdola.co.il  | פתוח רצוף: א'-ה': 09:00-20:00, ו' 09:00-15:30

מבצעי חורף חמים לתושבי שוהם והסביבה
לקוראי עיתון "שוהם פלוס" בלבד

סלון היופי הגדול בישראל
ברמה אירופאית

צביעת 
שיער

חינם  
  עיצוב וניקוי 
גבות + שפם

חינם  

מניקור 
רפואי

חינם  

המספרה הגדולה מעניקה לכם   מתנה   לבחירה
בכל טיפול במספרה מעל 150 ₪  

תספורת 
אופנתית

חינם  
חינם  

תמיד רצית להיות חלקה? זו ההזדמנות שלך! הסרת שיער במכשיר המתקדם בעולם -  50% הנחה

בס"ד
.ח

.ל
ט

תספורת גברים
תספורת נשים / גיל זהב
צבע )שיער קצר / ארוך(

פסים )חצי ראש / ראש מלא(
פן )שיער קצר / ארוך(

החלקה יפנית / ברזילאית
תוספות שיער טבעי

איפור מקצועי יום / ערב

₪ 40
₪ 50 / 70 
₪ 70 / 50
₪ 200 / 150
₪ 60 / 50
החל מ-690 ₪
₪ 1,500-2,000
₪150-120

₪ 250-150
₪180 / 90
₪ 90 / 45
₪ 90
₪ 100 / 35
₪ 200 / 65
₪ 35 / 45
₪ 40 / 85

₪ 450
₪ 250/120
₪ 130/55
₪ 110
₪ 120/50
₪ 280 / 100
₪ 80
₪ 100

₪ 55
₪ 120
₪ 120
₪ 350/250
₪ 100
החל מ-1,500 ₪
₪ 3,500
₪ 350

תסרוקות ערב
מילוי / בניית ציפורניים
מניקור / פדיקור רפואי

לק ג'ל - חיזוק ציפורניים
עיצוב גבות / הדבקת ריסים

שעווה פנים + גבות / שעווה כל הגוף
שעווה ידיים )יד מלאה / עד המרפק(

שעווה רגליים )רגל מלאה / עד הברך(

טיפול להסרת שיער 
בלייזר: פנים / בית שחי 

/ מפשעות / ידיים / 
רגליים 
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03-5364440 רח' אברהם גירון 7, יהוד   |   שעות פתיחה: א'-ה': 10:00-19:00 יום ו': 09:30-13:00

רהיטי שמיר איכות של נגר פרטי במחירי חנות מפעל
מהיצרן לצרכן - ללא פערי תיווך

500 מ"ר תצוגה מרהיבה
מערכות ישיבה לסלון  |  מזנונים  |  פינות אוכל  |  שולחנות אירוח  |  כורסאות מעוצבות

איכות של נגר פרטי במחירי חנות מפעל 50
מוניטיןשנות

מבצעי
סוף השנה!

חיסול
מלאי מתצוגה!
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המחלקה לשירותים חברתיים

שולח/ת קורות חיים ולא חוזרים אליך?
מתבייש /ת לספר שאת/ה מחפש/ת עבודה?

מרגיש/ה שלא היית במיטבך בראיון?
לא בטוח/ה מה התפקיד הבא שמתאים לך?

סדנת אימון ייחודית לשיווק עצמי 
ולמיומנויות התארגנות תעסוקתיות...

 הסדנה מתקיימת בפעם ה-15 וכוללת:
 רכישת מיומנויות לשיווק עצמי.

 התמודדות עם מחסומים בתהליך חיפוש העבודה.
 אימון בסימולציות ראיון מצולמות.

 כתיבת קורות חיים בהתאמה למשרה.
 

    מנחה: רותי פלדבלום – בר הוד
 

הסדנה כוללת 6 מפגשים בין השעות 8:30 עד 14:30 בבית הגמלאי בשהם
תאריכי המפגשים:  27.12.15,   29.12.15,   31.12.15,   3.1.16,   5.1.16,    7.1.16

מחיר למשתתף: 350 ₪ לכל הסדנה, יש להרשם ולשלם במחלקת הגביה במועצה

תכנית מתאר כוללנית לשהם
העתיד בידיים שלנו שהם 2040

הזמנה למפגש שיתוף ציבור מס' 3

יום שני 21.12.15 , ט' בטבת בשעה  19:00
באודיטוריום של התיכון )כניסה מהשער מעמק איילון(

 
במפגש יוצגו הסוגיות התכנוניות שמוצעות לטיפול במסגרת תוכנית המתאר 

החדשה, הנמצאת בהליכי הכנה מתקדמים.
 המפגש בשיתוף ראש המועצה, גיל לבנה וממלא מקומו איתן פיטגרו מחזיק 

תיק תכנון ובניה, סגני ראש המועצה וחברי מועצה, מהנדס המועצה, צוות 
התכנון של התכנית ונציגת מינהל התכנון.

הכניסה חופשית, אך נבקשכם להירשם מראש באתר המועצה או במייל שלהלן, 
כדי שנדע להיערך בהתאם.

 
את סיכומי המפגשים הקודמים וחומר רקע ניתן למצוא באתר המועצה.

zohargin@bezeqint.net לפרטים נוספים חגית אדיב יועצת שיתוף הציבור של התוכנית
או בטלפון 050-5552969.

בית קס”מ )קהילה סיפור מקום(

המפגש הבא לעדכון ההתקדמות 
לפתיחת הפעילות בבית קס”ם,

יתקיים ביום ב’, 17/12/15, 
 בשעה 20.30,

בבית משפחת חורש, קדם 188

 במפגש נתעדכן במועד המשוער פינוי המבנה
והעברתו לבית קס”מ וכן נפעל יחד

לחלוקת תפקידים ואחריות בהפעלת בית קס”ם.

כל משתתף יפעל לעניין ולהביא למפגש מתעניין אחד נוסף.
נשמח להיפגש ולהתקדם.

אורנית 052-4602015
אורית 050-5759009

10
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השביל המרכזי בשד' עמק איילון:
 שילוב שביל אופניים דו מסלולי במערך התנועה של שד' עמק איילון.

 קישור למערך שבילי אופניים עירוני. 
 שיקום תשתיות הרחוב כולל ריצוף, ריהוט חוץ וצמחייה.

 הטמעת עקרונות ניקוז ירוק ושימור מי נגר עילי באמצעות שטחי גינון. 
 העבודות יבוצעו בעבר המזרחי של הרחוב. 

שביל ההליכה והרכיבה המזרחי:
 סלילת שביל אופניים ויצירת שביל הליכה מסודר לצידו. 

 הגדלת השטח הציבורי השמיש ליישוב.
 חיבור השביל לשצ”פים קיימים.

 עיבוי הצמחיה הקיימת.

חתך טיפוסי ברחוב

 שביל האופניים המרכזי
ושביל האופניים המזרחי של שהם

יידוע הציבור על תחילת העבודות
בשד’  המרכזי  האופניים  שביל  לסלילת  העבודות  לדרך  ייצאו   2016 בתחילת 
עמק איילון בשוהם, ולהשלמת שביל ההליכה והרכיבה המזרחי. שבילים אלה 
חווית  היישוב  לתושבי  ויאפשרו  המערבי,  והרכיבה  ההליכה  לשביל  יצטרפו 

רכיבה בטוחה ומהירה לכל מקום ביישוב.  להלן עקרונות התכנון, לידיעתכם:

אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה 
ומאחלים רכיבה והליכה בטוחות.
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הטבה לקוראי “שוהם פלוס”

 למזמינים אירוע - 

 שובר לשמלה חגיגית

בשווי 350 ₪ במתנה

חודש דצמבר / ינואר
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 בניית ציפורניים
מכחול ובטבילה

מילוי

לק ג'ל

 עיצוב וסידור גבות
 פינצטה / חוט

 הסרת שפם
חוט 

בנייה בג'ל

150
₪

180
₪

80
₪

50
₪

30
₪

10
₪

אפרת בן חיון  050-3636314
מושב בית עריף, משק 2 

בה ומטופחת
שנה טו

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

חג חנוכה שמח!

 

תוכן

 מערכת: שרון חן, לימור בר-נתן, רובי פורטנוי
 מפיקה: ענת עוזיאל חזקיהו

מנהלות פרסום: ענת עוזיאל חזקיהו, צילה שהרבני
עורכת גרפית: חנה זר שקרון עיצוב גרפי: מיקי א. יפרח, עדי גרזון

עורך ראשי: אילן דואק

מדורים
 חדשות 13  |  שטח עירוני 20  |  הורות, הסיפור האמיתי 44  |  שופינג 48 

אחת על אחד 50  |  אוכלים בחוץ 52 |  במטבח של רובי 54  |  צהוב 58  | נדל"ן 60 |  לוח 63

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

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

24 בגלגול הזה
מדי סופשבוע אפשר לראות אותם ביערות ובשבילי 

האופניים באזור - זוגות של רוכבים, רואים ועיוורים, על 
אופניים מאורכים, כשהם מדוושים בקצב גם במסלולים 

מורכבים * עמותת "כן ולא" אשר יזמה את המיזם 
החברתי המופלא הזה, מיוצגת על ידי חבורת רוכבים 
משוהם המספרים על האתגרים, על האחריות כלפי 

חבריהם העיוורים. מיוחד לחג האורים 

30 ספורטולי
בקהילה היהודית ב- L.A כולם מכירים ואוהבים 
את מיטל ברכה - ספורטולי בשבילכם. כיום היא 

חיה בשוהם, מופיעה בהתנדבות במסגרת עמותות 
ופרויקטים לילדים חולים, חולמת על תוכנית טלוויזיה, 

ובעיקר מאמינה שהייעוד שלה הוא לשמח ילדים. 
ותזכרו איפה שמעתם עליה בפעם הראשונה לפני 

שהיא הופכת לכוכבת הילדים הבאה!

34 עוצמה נשית ועסקית 
קבוצת העסקים הנשית "עוצמה לעצמאיות שוהם" 

הפכה כבר לכוח נשי עסקי מוכר ומוביל ביישוב. 
בערב מיוחד שכולו בסימן מקצועיות והעצמה, נחשפו 
בעלות העסקים לפעילות עסקית מגוונת ■ קבלו כמה 

טיפים להצלחה

38 אהבה בתפריט
קארין אטייב לא חלמה שאת כפר ילדותה הציורי 

בצרפת יחליפו חיים אינטנסיביים בישראל ושעיסוקה 
במשאבי אנוש, יפנה את מקומו לטובת בישול צרפתי 
עילי. סיפור על מי שנחתה היישר לתוך האזעקות של 
מבצע צוק איתן ונראית כאילו יצאה לפני שניה מאחד 

מעמודי האמצע של ווג

בכירי מועצת שוהם יזכו, החל מהמשכורת 
כעשרה  בשיעור  שכר  לתוספות  הקרובה, 
של  חדשים  נתונים  בעקבות  זאת  אחוזים. 
לפיהם  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה 
מספר תושבי שוהם כבר הגיע באופן רשמי 

ל-20 אלף. 
רשות  הפנים,  משרד  לכללי  בהתאם 
נפש  אלף  מ-20  פחות  המונה  מקומית 
מקומית  רשות  ואילו   3 בדרגה  מסומנת 
בדרגה  מסומנת  נפש  אלף   20-50 המונה 
שכר  המקומית  הרשות  לבכירי  המקנה   ,4
גבוה יותר, בכפוף לאישור מליאת המועצה.  
הצבעה  נערכה  האחרונה  המועצה  בישיבת 
במהלכה אושרו באופן גורף תוספות השכר 
המועסקים  הבכירים  הציבור  פקידי  לכל 
נגזרות  התוספות  כאשר  אישי,  בחוזה 
משיעור תוספת השכר של מנכ"ל המועצה.    
השבוע  אישרה  העיתון  פניית  בעקבות 
דוברת המועצה את העלאת השכר ומסרה כי 

צו  חודש  לפני  הוציאה  שוהם  מועצת 
באזור  הפועלת  ברקת  למטמנת  סגירה 
רישיון  ללא  פעילות  בשל  שוהם,  התעשייה 
הוא  הרישיון  הוצאת  לאי  הסיבה  עסק. 
כספיים  חובות  מתשלום  התחמקות 
שהמטמנה חייבת למינהל מקרקעי ישראל 
מועצת  שאותם  פעילותה,  על  כתגמולים 
בנוסף,  למינהל.  להעביר  מחוייבת  שוהם 
שיקום  של  פעילות  מעכבת   גם  המטמנה 
לעשות  שהתחייבה  כפי  המטמנה  שטח 
בהסכם עם המועצה. בסכום אותו העבירה 
מספר  עבור  כתמלוגים  למינהל  המטמנה 
שקלים  מיליון   5 על  עומד  פעילות  שנות 
כאשר לטענת המועצה הבעלים היו חייבים 

בתשלום של 1.5 מיליון שקלים נוספים.
המועצה  לטענת  השיקום,  לעבודות  באשר 
הפסולת  כיסוי  על  הקפידו  לא  במטמנה 
מערכת  והתקנת  טרסות  יצירת  בעפר, 

לנטרול ריחות. 
בימים  השתרכו  מהסגירה  כתוצאה 
האחרונים בכניסה למטמנה תור ארוך של 
בניין  פסולת  למקום  המובילות  משאיות 
מפרה  כשהיא  עצמה  את  מצאה  והמטמנה 

בכירי המועצה יקבלו תוספת שכר בשיעור 
כעשרה אחוזים

"שכרו של מנכ"ל המועצה המקומית שוהם 
הוא כיום 24,492 שקלים ברוטו, המהווים 
85% משכר מנכ"ל ברשות מקומית רמה 3. 
מ-3  במועצה  השכר  רמת  ותעודכן  במידה 
ל-4, יעודכן שכרו ל-26,124 ₪ ברוטו. דמי 
הכלכלה החודשיים של המנכ"ל עומדים על 
790 ₪, ולא יחול בהם עדכון כלשהו. בנוסף 

מקבל המנכ"ל רכב צמוד".  
יצוין כי גם שכר הבסיס של ראש המועצה, 
כ-33,743  על  כה  עד  שעמד  ליבנה,  גיל 
בהם  שונות  תוספות  לפני  ברוטו,  שקלים 
טלפון,  הבראה,  ביגוד,  אש"ל,  כלכלה, 
נסיעות וקרן השתלמות. כעת שכר הבסיס 

של ליבנה יעמוד על 34,528. 
יצוין כי תוספות השכר האמורות לא יוענקו 
לעובדים מהדרג התיכון והנמוך המועסקים 
בהתאם לחוזה הקיבוצי, אלא אך ורק לדרג 
זה  בכלל  בכירים,  בחוזה  המועסק  הניהולי 

מנהלי האגפים וראשי המחלקות.

צו סגירה הוצא למטמנת שוהם

דן,  בגוש  מקומיות  רשויות  עם  הסכמים 
דין  מתנהל  כעת  בנייה.  וחברות  קבלנים 
ודברים בין בעלי המטמנה למינהל כדי שזה 

ייתן אורכה לביצוע עבודות השיקום.
ממקורות  אחד  היא  המטמנה  כי  לציין  יש 
שוהם  מועצת  של  החשובים  ההכנסה 
מיליון   2 בסך  ארנונה  לקופתה  ומניבה 
שקלים לשנה ועוד חצי מיליון שקלים דמי 
ניהול לחברה הכלכלית. על אף הביקורות, 
להגנת  המשרד  של  מתמיכה  נהנית  היא 
פסולת  מחזור  ושיעור  מאחר  הסביבה, 
הבניין הוא מהגבוהים ביותר בענף בארץ.    

אמר  אך,  יגדל  המטמנה,  אתר  מפעיל 
ריבית  על  היא  המחלוקת  "כל  בתגובה: 
ששולמו  שקלים  מיליון   12.5 של  והצמדה 
למועצה כחוק מאז שנת 2006. הכסף הזה 
מקרקעי  ורשות  בנאמנות  במועצה  נשמר 
את  לבקש  עכשיו  רק  שנזכרה  ישראל 
ריבית  מאיתנו  דורשת  מהמועצה,  הכסף 
רשות  של  בריונות  זו  שקלים.  מיליון   4.5
ערעור.  הגשנו  ואנחנו  ישראל  מקרקעי 
בשבוע  לפעילות  ייפתח  האתר  להערכתי, 

הבא"

המנכ"ל, דודי זביב ישתכר מעתה 26,124 שקלים ברוטו
ואילו שכרו של ראש המועצה, גיל ליבנה יעמוד על 34,528 שקלים

מנהל האתר, יגדל אך: "דורשים מאיתנו 4.5 מיליון שקלים ריבית על סכום 
ששולם למועצה לפני שנים, אך לא הועבר לרשות מקרקעי ישראל. 

זו התנהגות בריונית של רמ"י"  
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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   

האם חטיבת יהלו”ם תהפוך לתיכון שש שנתי? 
בקרוב יוחלט אם לפצל את תיכון שוהם לשני בתי ספר שאחד מהם יהיה תיכון יהלו"ם,  או להפוך את רבין, צוקים, אבן חן וניצנים, לבתי ספר שמונה שנתיים     

הבכירים  הדרגים  את  שהקיף  מקצועי  פורום 
הביניים  חטיבת  היסודיים,  הספר  בבתי 
והתיכון המקומי, התכנס בשבוע שעבר לדיון בו 
יוחלט לקראת שנה"ל הבאה או לכל המאוחר 
החינוך  מערכת  תיראה  כיצד  שלאחריה,  בזו 

היישובית בשנים הבאות. 
אפשרויות,  מספר  עומדות  הפרק  על 
כשהראשונה היא להותיר את המצב הקיים כפי 
שנתיים,  שש  יסודיים  ספר  בתי  היינו  שהוא, 
ותיכון תלת שנתי.  יהלו"ם תלת שנתית  חט"ב 
חטיבת  של  הפיכה  היא  השנייה  האפשרות 
שביישוב  באופן  שנתי,  שש  לתיכון  יהלו"ם 
תיכוניים המתחרים אחד  בתי ספר  שני  יפעלו 
אסתר  התיכון,  מנהלת  הזו  לאופציה  בשני. 
פוסטר, מתנגדת בתוקף. בעבר היא כבר הביעה 
לתיכון  לפיה   שונים,  בפורומים  דעתה  את 
המקומי נוצרו במהלך השנים תשתיות ראויות 
מענה  לתת  וכלים  התלמידים  כל  את  לקלוט 
לצרכי החינוך התיכוני בישוב ואין צורך במוסד 
היא  הזו  האפשרות  מנגד,  זה.   בשלב  נוסף 
המועדפת על הנהלת חט"ב יהלו"ם, משום שכך 
קידום  אפשרויות  לפתוח  לחטיבה  יתאפשר 
לתיכון  למשוך  ואף  המורים  לצוות  חדשות 
מוטיבציה,  וחדור  צעיר  אדם  כוח  שנתי  השש 
לכיתות  בהוראה  עצמו  את  לאתגר  המעוניין 
לשניים  התיכון  בפיצול  התומכים  הגבוהות. 
כי בכך יתאפשר להציע שני בתי ספר  סבורים 
בעלי אוריינטציה שונה לחלוטין אחד מהשני.  

היא  הפרק  על  העומדת  השלישית  האפשרות 
ביניים  חטיבות  לשתי  יהלום  חט"ב  פיצול 
ממימדיה  הנובעות  בעיות  לפתור  עשויה  והיא 

חטיבות  על  הנמנית  יהלו"ם,  של  הנוכחיים 
הגדולה  לא  אם  בישראל,  הגדולות  הביניים  
כיתות  כ-12  כיום  פועלות  שכבה  בכל  ביותר. 
עם  שונים  מוסדות  לשני  הספר  בית  ופיצול 
טובה  שליטה  יאפשר  שכבה,  בכל  כיתות  שש 
ביותר בניהול השכבתי ויקנה אפשרויות בחירה 
ביישוב  רבים  שונים.  מסלולים  בין  לתלמידים 
מעריכים כי גודל החטיבה הוא הסיבה העיקרית 

לחוסר שביעות הרצון בקרב הורים ותלמידים, 
מועצת  שעורכת  מסקרים  בעקביות  המשתקף 
של  תמונה  עולה  מהם  ההורים,  בקרב  שוהם 
נתפס  השלילי  המשוב  למעשה  קשה.  אכזבה 
כבעיה  החינוך  ובאגף  המועצה  בהנהלת  כיום 
החמורה ביותר של מערכת החינוך ביישוב. על 
פי הערכה, חטיבות ביניים קטנות יתרמו לגישה 
הדוק  לפיקוח  התלמידים,  כלפי  יותר  חיובית 

את  ולתמיד  אחת  ופתרון  המורים  עבודת  על 
הבעייתיות המלווה את חטיבת הביניים כמעט 

מיום היווסדה.   
אפשרות נוספת העומדת על הפרק היא תוספת 
היסודיים  הספר  לבתי  ז'-ח',  שכבות,  שתי 
ותוספת  שכבות,  שש  כעת  המונים  ביישוב 
שכבת כתה ט' לביה"ס התיכון. החלטה כזו, אם 
  תתקבל, משמעה סגירה של חט"ב יהלו"ם

מועצת שוהם זכתה בתחרות דגל היופי מטעם ישראל יפה
הבשורה הפחות טובה: כל המועצות שנרשמו לתחרות זכו בפרסי הצטיינות 

יפה ולמערכת  השבוע נשלח מהמועצה לישראל 
זכתה  שוהם  כי  נאמר  בו  קומוניקט  העיתון 
היופי  דגל  בתחרות  בישראל  הראשון  במקום 
הרבה  הכי  השקיעה  שוהם  שמועצת  לאחר 
כי  נאמר  בהמשך  תושביה.  של  החיים  באיכות 
לישראל  המועצה  של  מתנדבים  צוותי  עשרות 
והתשתית  השירותים  מכלול  את  בדקו  יפה 
העירונית שמעניקה הרשות המקומית לתושביה.  
יפה  לישראל  המועצה  של  המתנדבים  צוותי 
וביישובים  בערים  וסמויים  גלויים  סיורים  ערכו 
ניקיון   – פרמטרים  מגוון  נבדקו  בהם  השונים, 

העיר, טיפוח השטחים הציבוריים.
הוענק  הסביבה  בהגנת  הצטיינות  על  הפרס 
למועצה, חרף עובדה ששנת 2015 עמדה בסימן 
פגיעה בערכי הטבע לאורך חודשים שבהם עמדו 
שבגלל  אף  ועל  ביוב  שלוליות  היישוב  במרכז 
רשלנות חלחלו מי הביוב לקרקע וזיהמו את מי 
התהום. אפשר בהזדמנות הזו לשאול, איך קרה 
הקבע,  מתושבי  בשונה  הסמויים,  שהפקחים 

לא חטפו בעת ביקורם הסמוי כמה עקיצות של 
יתושים שהתפתחו בשלוליות הביוב שלנו, אבל 

למה לקלקל את החגיגה?   
הנקראת,  עמותה  מארגנת  שאותה  לתחרות 
המועצה לישראל יפה, יש קווי דמיון עם מיזמים 
"העסק  כמו  מהעולם,  נכחדו  שכבר  מסחריים 
שעצם  זה  במובן  המומלץ",  ו"העסק  הנבחר" 
תעודת  מקנים  כבר  צנוע,  ותשלום  ההרשמה 
של  תצלומים  נלווים   שאליה  כלשהיא,  ניצחון 
בכירי הרשות המקומית, בטקס קבלת התעודה. 
את הצילומים האלו, עיניכם הרואות, נהוג לשגר 

קוראי  המקומונים.  למערכות  התחרות  בתום 
אמורים   אינם  המקומי,  בעיתון  הללו  הידיעות 
לדעת שהיישוב שלהם  זכה בהצטיינות יחד עם 

עוד  כ-125 עיריות שנרשמו לתחרות.   
המוסרית  היפה,  ישראל  פרס  את  למעשה 
רשויות  לראשי  דווקא  להעניק  ראוי  וההגונה, 
רציניות  ופיגורות  ברקת  ניר  חולדאי,  רון  כמו 
מעין  מתחרויות  להתרחק  המעדיפים  אחרות 
ציבורית  אסטטיקה  של  משיקולים  אולי  אלה,  
עניין  אינו  הציבור  הטעיית  כי  סבורים  והם 
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השוק השוקק של אנסקי
בשני ימי שישי הראשונים הסתערו תושבי שוהם על השוק החדש, אך בשישי האחרון כבר נרשמה רגיעה. בקרוב ייפתחו שם דוכנים נוספים    

מאז  חלפו  מאז  שבועות  שלושה 
הפיחה  אנסקי  מיכל  שהסלבריטאית 
ובעלי  בשוהם  המסחר  בחיי  חדשים  חיים 
מהיקף  רצון  שביעות  מביעים  הדוכנים 
המכירות בשוק האיכרים הפועל בימי שישי 

ברחבת המרכז המסחרי.
לשוהם  האיכרים  שוק  את  להביא  היוזמה 
כחלק  המסחרי,  המרכז  הנהלת  מצד  באה 
הצפויה  התחרות  לקראת  מההיערכות 
ונבנה בכניסה  מול המרכז המסחרי ההולך 

להעריך  בהחלט  ואפשר  ליישוב  הצפונית 
המתחרה  מול  אטסטרטגי  כמהלך  אותו 
משמעותית  הגדיל  אמנם  השוק  החדש. 
המסחרי  במרכז  הקונים  תנועת  את 
שאינם  כאלה  בעיקר  הסוחרים,  ומרבית 
השוק,  דוכני  מצד  ישירה  לתחרות  נתונים 
שתרמה  מהיוזמה  רצון  שביעות  הביעו 
ביום  המגיעים  התושבים  בשיעור  לגידול 
האטרקציה  בזכות  המסחרי,  למרכז  שישי 
שביעות  מביעים  כולם  לא  ואולם  החדשה. 

מתחרים  בשוק  מהדוכנים  חלק  רצון. 
הפועלות  הוותיקות  בחנויות  ישירות 
ביום  דווקא  בפרנסתם,  ונוגסים  במתחם  
המכירות המשמעותי ביותר. את  הסוחרים 
האלה מנסה הנהלת המרכז המסחרי לפצות 

על בסיס נקודתי
דוכן  המפעיל  רשפון  ממושב  צמחים  מגדל 
זרעים, דבש וצמחים, גם בשוהם וגם בשוק 
האיכרים בנמל תל-אביב אמר בבוקר שישי 
אמנם  בשוהם  המכירות  היקף  כי  האחרון 

קטן מזה שבנמל אך גבוה מאשר בשווקים 
אחרים, הוא הסביר כי על אף ששוהם אינו 
השוק  של  המצוין  מיקומו  גדול,  יישוב 
משום  החיסרון,  על  מחפה  היישוב  במרכז 
את  אליו  מנקזת  המסחרי  המרכז  שרחבת 
בסוף  קניות  העורכים  התושבים  מרבית 
הראשונים  השבועות  לדבריו  השבוע. 
לגבי  אינדיקציה  מהווים  אינם  להפעלתו 
העתיד, מאחר ותקופת ההפעלה הראשונה, 
בעיקר כשמדובר בשוק חדש מסוגו, הנהנה 

בוקריה - פינת עמק איילון

מעורר  מצוינים,  ציבור  ויחסי  ממוניטין 
סקרנות רבה ומושך קהלים גדולים. המבחן 
שבועיים  בעוד  יהיה  להערכתו,  האמיתי, 
שלושה, כאשר ההתלהבות תדעך והשיקול 
הכספי יתפוס את מקום הטבעי. בסיום יום 
על  ודיווח  נלהב  פחות  נשמע  הוא  העבודה 
נסיגה בשיעור 30% בפדיון ביחס לשבועיים 
הארץ,  מדרום  אחר  חקלאי  הראשונים.  
שורש,  וירקות  תיבול  עשבי  בשוק  המוכר 
ציין אף הוא כי חלה בשישי האחרון ירידה 

של 20 אחוזים במכירות.       
להתרחב  צפויה  עדיין  השוק  פעילות 
ובשבועות הקרובים יפתחו במקום דוכנים 
אך   ואחרים,  חלווה  מיני  חמוצים,  של 
היתר  כרגע  אין  תברואתיות  מגבלות  בשל 
סלטים,  תבשילים,  של  במקום  למכירה 
מזון  ומוצרי  דליקטסים  דגים,  בשר, 
ומהווים  יתרה  הקפדה  המחייבים  רגישים 
דוכני  מזון.   בשווקי  חשובות  אטרקציות 
בקפידה  נבחרו  אנסקי  של  בשוק  הבוטיק 

תוצרת  מציגים  בהתאם  מחויבים  והם 
לאין  עולה  אכן  והיא  איכותית  חקלאית 

שיעור באיכותה על זו שבמרכולים.
בתנועת  הגידול  כי  להעריך  היה  אפשר 
המסחרי,  במרכז  שישי  ביום  הלקוחות 
במול  בחנויות  ובראשונה  בראש  תפגע 
במגה  ואולם  בעיר.  מגה  ובמרכול  שוהם 
בעיר טוענים בתוקף כי לא ניכר שום שינוי 
בשבועות  שישי  בימי  המכירות  במחזורי 

האחרונים.    

שונה  האיכרים  בשוק  הקניה  חוויית 
והיא  המרכולים  של  הסינטטית  מהחוויה 
מזכירה במשהו את שווקי האיכרים ברחבי 
אירופה. הניחוח האירופאי הזה מהלך קסם 
על תושבי שוהם ורבים מוכנים לשלם קצת 
ולפנטז  בשוהם  לטייל  שיוכלו  ובלבד  יותר, 
עורכים  הם  שהנה  ספורות,  לדקות  ולו 
הפריזאי  מופטארד  בשוק  קניות  להנאתם 
או בבוקריה הספרדי. הפנטזיה הזו, מסתבר 

   שווה הרבה -

להיחשף

 מרכז                      מציג:
פעילות לבני ובנות מצווה

            - כשחוויה ומשמעות נפגשים

 לעמוד
מול קהל

 להתבגר
בכיף

 הכל במגוון
פעילויות חוויתיות

ללמוד 
בעצמי

להרגיש

להבין

להכיר 
מקרוב

 יש כל כך הרבה שבילים...
מהו השביל של המתבגר/ת שלך?

מהרו להירשם לפעילות הקרובה

It’s now or never

16
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השוק השוקק של אנסקי
בשני ימי שישי הראשונים הסתערו תושבי שוהם על השוק החדש, אך בשישי האחרון כבר נרשמה רגיעה. בקרוב ייפתחו שם דוכנים נוספים    

מאז  חלפו  מאז  שבועות  שלושה 
הפיחה  אנסקי  מיכל  שהסלבריטאית 
ובעלי  בשוהם  המסחר  בחיי  חדשים  חיים 
מהיקף  רצון  שביעות  מביעים  הדוכנים 
המכירות בשוק האיכרים הפועל בימי שישי 

ברחבת המרכז המסחרי.
לשוהם  האיכרים  שוק  את  להביא  היוזמה 
כחלק  המסחרי,  המרכז  הנהלת  מצד  באה 
הצפויה  התחרות  לקראת  מההיערכות 
ונבנה בכניסה  מול המרכז המסחרי ההולך 

להעריך  בהחלט  ואפשר  ליישוב  הצפונית 
המתחרה  מול  אטסטרטגי  כמהלך  אותו 
משמעותית  הגדיל  אמנם  השוק  החדש. 
המסחרי  במרכז  הקונים  תנועת  את 
שאינם  כאלה  בעיקר  הסוחרים,  ומרבית 
השוק,  דוכני  מצד  ישירה  לתחרות  נתונים 
שתרמה  מהיוזמה  רצון  שביעות  הביעו 
ביום  המגיעים  התושבים  בשיעור  לגידול 
האטרקציה  בזכות  המסחרי,  למרכז  שישי 
שביעות  מביעים  כולם  לא  ואולם  החדשה. 

מתחרים  בשוק  מהדוכנים  חלק  רצון. 
הפועלות  הוותיקות  בחנויות  ישירות 
ביום  דווקא  בפרנסתם,  ונוגסים  במתחם  
המכירות המשמעותי ביותר. את  הסוחרים 
האלה מנסה הנהלת המרכז המסחרי לפצות 

על בסיס נקודתי
דוכן  המפעיל  רשפון  ממושב  צמחים  מגדל 
זרעים, דבש וצמחים, גם בשוהם וגם בשוק 
האיכרים בנמל תל-אביב אמר בבוקר שישי 
אמנם  בשוהם  המכירות  היקף  כי  האחרון 

קטן מזה שבנמל אך גבוה מאשר בשווקים 
אחרים, הוא הסביר כי על אף ששוהם אינו 
השוק  של  המצוין  מיקומו  גדול,  יישוב 
משום  החיסרון,  על  מחפה  היישוב  במרכז 
את  אליו  מנקזת  המסחרי  המרכז  שרחבת 
בסוף  קניות  העורכים  התושבים  מרבית 
הראשונים  השבועות  לדבריו  השבוע. 
לגבי  אינדיקציה  מהווים  אינם  להפעלתו 
העתיד, מאחר ותקופת ההפעלה הראשונה, 
בעיקר כשמדובר בשוק חדש מסוגו, הנהנה 

בוקריה - פינת עמק איילון

מעורר  מצוינים,  ציבור  ויחסי  ממוניטין 
סקרנות רבה ומושך קהלים גדולים. המבחן 
שבועיים  בעוד  יהיה  להערכתו,  האמיתי, 
שלושה, כאשר ההתלהבות תדעך והשיקול 
הכספי יתפוס את מקום הטבעי. בסיום יום 
על  ודיווח  נלהב  פחות  נשמע  הוא  העבודה 
נסיגה בשיעור 30% בפדיון ביחס לשבועיים 
הארץ,  מדרום  אחר  חקלאי  הראשונים.  
שורש,  וירקות  תיבול  עשבי  בשוק  המוכר 
ציין אף הוא כי חלה בשישי האחרון ירידה 

של 20 אחוזים במכירות.       
להתרחב  צפויה  עדיין  השוק  פעילות 
ובשבועות הקרובים יפתחו במקום דוכנים 
אך   ואחרים,  חלווה  מיני  חמוצים,  של 
היתר  כרגע  אין  תברואתיות  מגבלות  בשל 
סלטים,  תבשילים,  של  במקום  למכירה 
מזון  ומוצרי  דליקטסים  דגים,  בשר, 
ומהווים  יתרה  הקפדה  המחייבים  רגישים 
דוכני  מזון.   בשווקי  חשובות  אטרקציות 
בקפידה  נבחרו  אנסקי  של  בשוק  הבוטיק 

תוצרת  מציגים  בהתאם  מחויבים  והם 
לאין  עולה  אכן  והיא  איכותית  חקלאית 

שיעור באיכותה על זו שבמרכולים.
בתנועת  הגידול  כי  להעריך  היה  אפשר 
המסחרי,  במרכז  שישי  ביום  הלקוחות 
במול  בחנויות  ובראשונה  בראש  תפגע 
במגה  ואולם  בעיר.  מגה  ובמרכול  שוהם 
בעיר טוענים בתוקף כי לא ניכר שום שינוי 
בשבועות  שישי  בימי  המכירות  במחזורי 

האחרונים.    

שונה  האיכרים  בשוק  הקניה  חוויית 
והיא  המרכולים  של  הסינטטית  מהחוויה 
מזכירה במשהו את שווקי האיכרים ברחבי 
אירופה. הניחוח האירופאי הזה מהלך קסם 
על תושבי שוהם ורבים מוכנים לשלם קצת 
ולפנטז  בשוהם  לטייל  שיוכלו  ובלבד  יותר, 
עורכים  הם  שהנה  ספורות,  לדקות  ולו 
הפריזאי  מופטארד  בשוק  קניות  להנאתם 
או בבוקריה הספרדי. הפנטזיה הזו, מסתבר 

   שווה הרבה -

Nabih Dent  ד"ר שרקייה, רופא שיניים           צאלון 21, מודיעין סנטר

 ONE SHAPE שתלים | שיקום על גבי שתלים | טיפול שורש בטכנולוגית 
סתימות לבנות | אורתודנטיה

054-3060355  |  072-2515000

 על המרפאה
.The Best Or Nathing :אנחנו במרפאת שיניים של ד"ר שרקייה במודיעין, דוגלים במוטו 

 כל אחד מלקוחותינו זוכה לטיפולי שיניים איכותיים ומתקדמים ביותר,
תוך כדי הקפדה מושלמת לצרכי הלקוח.

לא כמו שחשבת...
השתלת שיניים?

       לא כמו שחשבת...

השתלות שיניים ב-4 ימים
להשתלות שיניים ללא עצם

חדש בישראל!

זה לא חלום!

ניתן לקבל את 

 הכתרים הקבועים

 3 ימים

מיום ההשתלה

 השתלת שיניים מחייבת מקצועיות רבה, ניסיון ואסתטיקה.
ד"ר שרקייה, הינו רופא שיניים בעל ניסיון רב. טיפול ההשתלה נעשה 

במיומנות גבוהה, מקצועיות ואחריות. וההחלמה? ההחלמה מהירה 
וההרגשה טבעית ונינוחה.
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“אני מבקשת סליחה ממי שנפגע ממני”      
 ראיון על הישגיהם המרשימים של צעירי שוהם במתמטיקה ופיסיקה, קיבל תפנית כאשר מנהלת התיכון, אסתר פוסטר,

הודתה בגלוי לב ביחס לא ראוי כלפי תלמידים שנפגעו מבית הספר, וביקשה להתנצל בפניהם
מנהלת  על  לאחרונה  עברו  קלים  לא  ימים 
שעבר  בשבוע  פוסטר.  אסתר  התיכון, 
פלוס"  "שוהם  האינטרנט  אתר  סיקר 
במבחני  היישוב  צעירי  של  הישגיהם  את 
הבגרות במתמטיקה ופיסיקה אשר בהחלט 
המחמאות  שוהם.  לתלמידי  מחמיאים 
להנהלת בית הספר ולמוריו עוררו  תגובות 
מה  והוריהם.  תלמידים  מצד  נזעמות  
התיכון  תיאור  דווקא  היה  אותם  שקומם 
בתלמידיו,  בכבוד  הנוהג  כמוסד  המקומי 

ללא קשר להישגיהם הלימודים. 
של  הפייסבוק  בעמוד  תיארו  המגיבים 
"שוהם פלוס"  עוולות שגרמו להם המנהלת 
והמורים, סיפרו כיצד זילזלו בהם והקטינו 
בציפיות  עמדו  שלא  משום  רק  אותם, 
לחפש  שנאלצו  כתבו  אחרים  הלימודיות. 
את מקומם במוסדות חינוך מחוץ ליישוב. 
בין הכותבים בלטה תושבת שהם, כרמלה 
בן-זקרי, שסיפרה כי בנה, היום כתב עיתון 
ונאלץ  שוהם  לתיכון  התקבל  לא  "הארץ", 

לפנות ללימודים ב'אנקורי'. 
ההגינות  בתלונות,  ראש  להקל  מבלי 
מחייבת לציין כי הן אינן מייצגות את הרוב 
הגדול של בוגרי בית הספר, המסכמים את 
ואפילו  חיובית  כחוויה  במוסד  שנותיהם 
פרץ  מפוסטר  מחלצות  הן  אבל  מעצימה, 
מעריכה  "אני  רגשות.  של  אופייני  לא 
מהניסיון  הספר  בית  למד  השנים,  שעם 
אומרת  משתפרים",  שאנחנו  בטוחה  ואני 
פוסטר. "ברור לי שיש תלמידים שלא היינו 
איתם מאה אחוז והם יצאו פגועים מאתנו. 
סליחה  מבקשת  אני  בכאב,  ובאמת  בצער 

ממי שנפגע ממני".
הריאיון עם פוסטר נערך בתחילת השבוע, 
לפיהם  מחמיאים,  ממצאים  פרסום  לרגל 
בשנה  התמודדו  שוהם  מתלמידי   23%
שעברה עם בחינת בגרות 5 יח' במתמטיקה, 
במערכת  ביותר  הקשה  לאתגר  הנחשבת 
החינוך, מה שמיצב אותם במקום השלישי 

בישראל.  
אינם  הנתונים  כי  לציין  חשוב  לדייק,  כדי 
אלא  המקומי,  לתיכון  רק  מתייחסים 
במבחני  שנבחנו  שוהם  תלמידי  לכלל 
ובכלל  בגרות במתמטיקה בשנה החולפת, 
מחוץ  הלומדים  הדתי  המגזר  תלמידי  זה 

חילוניים,  תלמידים  מיעוט  וכן  ליישוב 
שלמדו אף הם בבתי ספר מחוץ לשוהם.

רמת  תלמידי  מדורגים  הטבלה  בראש 
יחידות  לחמש  נגשו   25% שם  השרון, 
עם  שניה  מדורגת  הרצליה  במתמטיקה, 
שיעור  למעשה  שוהם.  ואחריה    24%
שוהם  צעירי  מקרב  יחידות  ב-5  הנבחנים 
הארצי,  הממוצע  מאשר  מכפול  יותר  הוא 

העומד על 10.7% מתלמידי ישראל.
ולא רק מתמטיקה: 15.67% מבין תלמידי 
ניגשו  גבוה,  הנחשב  שיעור  י"ב,  שכבת 
בשנה שעברה למבחני 5 יחידות בפיסיקה, 
ומאתגר.  לקשה  הוא  גם  הנחשב  מקצוע 
ה-22  במקום  מדורגת  שוהם,  זה  בהיבט 
כאשר  בישראל,  המקומיות  הרשויות  בין 
 38% הארצית,  המצטיינת  בפקיעין, 
ניגשו בשנה שעברה לבחינה.  מהתלמידים 
 30% עם  שמואל  גבעת  מדורגות  אחריה 

ואעבלין עם 26%.

שיפור בכימיה ובמקצועות ההומניים
לפיה  הדעה,  רווחת  ביישוב  רבים  בקרב 
התיכון מעודד תלמידים לוותר על 5 יחידות 
בגרות  למבחני  ולפנות  שונים  במקצועות 
שיעור  להבטיח  כדי  זאת  יחידות,   4 של 
בכלל.  הבגרות  במבחני  יותר  גבוה  זכאים 

"אני מודעת לטענה הזו ושומעת אותה כבר 
היה  לא  ומעולם  נכון  לא  זה  רבות.  שנים 
"כשאנחנו  פוסטר.  אסתר  אומרת  נכון", 
יחידות,  ל-4  לרדת  לתלמידים  ממליצים 
זה כדי למנוע מצב בו התלמיד ייצא קירח 
עם  נמנה  שהתיכון  העובדה  ומכאן.  מכאן 
ובפיסיקה,  במתמטיקה  בארץ  המובילים 
כן  שאנחנו  כך  על  ברור  באופן  מצביעה 
מאתגרים את התלמידים למצות את מלוא 

היכולות שלהם".
ששיעור  העובדה  את  מסבירה  את  איך 
בביולוגיה  יח"ל  ב-5  הנבחנים  התלמידים 
למתמטיקה  יחסית  נמוך  וכימיה 

ופיסיקה?
מצוין,  מצבנו  בביולוגיה  וגם  בכימיה  "גם 
טוב  המצב  הערביות  שברשויות  נכון  אבל 
בתיכון  התלמידים  כמות  בכימיה  יותר. 
היו  בעבר  מכך.  ויותר  הוכפלה  שוהם 
שתי  לנו  יש  ועכשיו  תלמידים  תשעה  רק  
המפקח  של  הנתונים  פי  על  גם  כיתות. 
השנים  לאורך  המקצוע,  להוראת  הארצי 
הספר  בתי  עם  נמנים  אנחנו  האחרונות 

המצטיינים בתחום".
את  מרוויח  הספר  שבית  לומר  אפשר 
בזכות  רבה  במידה  המרשימים  הישגיו 

ההורים והמורים הפרטיים?

תורם  באמת  הבית  ספק.  שום  בכך  "אין 
מקבלים  הילדים   .50% לתלמידים 
מההורים את היכולת, העידוד והמוטיבציה 
למקצועות  אותם  מכוונים  גם  והם 
מבינות  בשוהם  המשפחות  מאתגרים. 
דוחפות  והן  העתיד  זה  וטכנולוגיה  שמדע 
כך  אחר  אלו.  בכיוונים  התלמידים  את 
נמצאים המורים שתורמים לתלמידים עוד 

".30-40%
זה  במדעים,  מתמקד  הספר  בית  אם 
במקצועות  היא  התורפה  שנקודת  אומר 

הומניים?
את  מעודדים  ואנחנו  חולשה  שום  "אין 
ריאליים  מקצועות  לשלב  התלמידים 
לתלמידי  ולהיפך.  הומניים  לימודים  עם 
ממליצים  אנחנו  למשל,  אמנות  מגמת 
לשלב מקצוע מתחום המדעים. יותר מכך, 
עידוד  רואים  אנחנו  האחרונות  בשנתיים 
תלמידים  אצל  כבר  מדעיים   למקצועות 

שמגיעים אלינו מחטיבת יהלו"ם. 
רוצה  הייתי  אני לא אסתיר שבאופן אישי 
בתיכון.  ההומניים  הלימודים  את  לחזק 
אבל   דרישה,  היתה  תמיד  להיסטוריה 
בשנים האחרונות לא היה ביקוש ללימודי 
יותר.  טוב  המצב  ועכשיו  ותנ"ך,  ספרות 
עובדים  אנחנו  הלימוד,  למקצועות  בנוסף 
נטילת  ועל  החברתי  החינוך  חיזוק  על 

אחריות חברתית".   
האין  לערבית.  מגמה  פועלת  הספר  בבית 
רק  להועיל  יכולה  הזו  שהמגמה  נכון  זה 

לצבא ואין בה שום תועלת לתלמיד? 
התלמידים  כך.  חושבת  לא  ממש  "אני 
מהחטיבה  עולים  כשהם  במגמות  בוחרים 
לתיכון, ואני לא בטוחה שהם חושבים בגיל 
כל כך צעיר על הצבא. יש לנו 34 תלמידים 
למוצלחת  נחשבת  והיא  לערבית  במגמה 
מאוד. אנחנו חיים במזרח התיכון והמגמה 
לימודי  תחום  לכל  אופקים  פותחת  הזו 
המזרחנות. לו היה מדובר בילדים הפרטיים 
לומדים  היו  הם  אם  שמחה  הייתי  שלי, 
מזה',  ייצא  'מה  השאלה,  את  כזו.  במגמה 
אפשר לשאול גם ביחס ללימודים במגמות 
שהן  ועובדה  תיאטרון,  או  אמנות  כמו 

 "מגמות מצליחות ומבוקשות
אילן דואק 

לדליה אוחנה היקרה,
איתך באבלך הכבד במות אימך

ברכה מנשה ז"ל
מי ייתן ולא תדעו עוד צער

גיל ליבנה, ראש המועצה
סגני ראש המועצה, חברי המועצה

מנכ"ל המועצה ועובדיה.

בס"ד

054-8422376

 טיפול משפחתי וזוגי
 טיפול במצבי משבר

 שיפור יכולות התקשורת
 מציאת פתרונות להבטחת הצלחת הנישואים

הרב מרדכי מנע
יועץ נישואים ומנחה משפחה

חפצים ביעוץ והכוונה?
דיסקרטיות 

מובטחת
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חגיגת מבצעים
לחנוכה 

בפרפקטפלור

₪

₪

צילום: רועי ברפמן

בשבוע  התקיים  הגואה  המתיחות  רקע  על 
של  ראשון  מפגש  "צוקים"  בבי"ס  שעבר 
זכות,  איילת  והמחנכת  ה'  כיתה  תלמידי 
ה' מבי"ס האורתודוכסי  עם תלמידי כיתה 
פרויקט  במסגרת  "סנט-מיכאל" מיפו, 
בשיתוף  תל"י  קרן  שיזמה  וזהות"  "דיאלוג 

. "JCJCR" עם
“דיאלוג  פרויקט  מאחורי  העומד  הרעיון 
בתי  בין  לבבות  הוא קירוב  וזהות”, 
ערוצי  ופתיחת  ויהודים  ספר ערבים 

נתוני הגיוס של צעירי שוהם הם מהגבוהים 
מנתונים  עולה  כך  ישראל.  יישובי  בין 
הנתונים  אלה.  בימים  לפרסום  שנמסרו 
כי  מתברר  ומהם   2012 לשנת  מתייחסים 
התיכון  בוגרי  הבנים  מקרב  הגיוס  שיעור 
הגיוס  שיעור  גם  ל-98.4%.  מגיע  המקומי 
גבוה  הוא  שוהם  תיכון  בוגרות  מקרב 

במיוחד ועומד על 96.2%.
ביישוב,  בני הנוער  שיעור הגיוס בקרב כלל 
כולל אלה שאינם לומדים בתיכון המקומי, 
אחד  רק  אחרות,  במילים   .95% על  עומד 

מכל 20 בנים אינו מתגייס לשירות צבאי. 
היישוב  בנות  כלל  של  הגיוס  שיעור 
משמעותית  נמוך  הוא  לצה"ל  המתגייסות 
ועומד  התיכון  תלמידות  בקרב  מאשר 
מכך  נובע  לדבר  ההסבר   .79.3% על 
פונות  ביישוב  הדתי  המגזר  מבנות  שרבות 

להתנדבות במסלול שירות לאומי.
כלל  בקרב  וגם  התיכון  בוגרי  בקרב  גם 
לתרומה  נכונות  ניכרת  ביישוב,  הנוער  בני 
ארבעה  מכל  שלושה  כאשר  משמעותית, 

בנים מתגייסים למסלול כלוחמים.
תלמידי  מקרב  לקצונה  המתגייסים  שיעור 
בארץ,  ביותר  מהגבוהים  הוא  גם  שוהם 
כאשר  בממוצע אחד מכל שישה בנים ובנות 

מסיים בהצלחה קורס קצינים.  

מפגש יהודי ערבי נערך בין תלמידי צוקים 
לבני נוער מיפו

במהלך שנה"ל מתוכננים חמישה מפגשי קירוב לבבות בין תלמידים 
מצוקים לבני נוער ערביים

שיעור הגיוס לצה"ל מקרב תלמידי
תיכון שוהם - מהגבוהים בארץ

אחד משישה בנים ובנות משוהם פונה לקורס קצינים,
שלושה מכל ארבעה בנים בוחרים במסלול קרבי

מתוך  זאת  ומורכבים.  ישירים  הידברות 
חברה  ובניית  קהילתית  למעורבות  חזון 
מעודד  יותר. הפרויקט  טובה  ישראלית 
הבנה וסובלנות בין תרבותית בעזרת מפגש 
ומעודד  וערבים,  יהודים  ילדים  בין  ישיר 
אישיים,  ובין  חברתיים  כישורים  פיתוח 

בחברה רב תרבותית.
במהלך השנה יערכו חמישה מפגשים כאשר 
בהלימה  שונה,  בנושא  יעסוק  מפגש  כל 

לחגים משלוש הדתות.

המפגש בביה"ס צוקים

נתוני הגיוס המעודכנים של שוהם 
בהשוואה לממוצע הארצי:

תיכון שוהם - גברים:
שיעור גיוס: 98.4%, ממוצע ארצי 93.4%

גיוס משמעותי: 93.4%, ממוצע ארצי 87.5%
אחוז גיוס ללחימה מתוך פוטנציאל: 73.8%, 

ממוצע  ארצי 61.7%
שיעור קצינים: 15.2%, ממוצע ארצי 9.1%

תיכון שוהם - נשים
שיעור גיוס: 96.2%,  ממוצע ארצי 89.8%

גיוס משמעותי: 92.1%, ממוצע ארצי 87.3%
מתוכן גיוס ליתר איכות: 81.9%,

ממוצע ארצי 74.6%
שיעור קצינות: 16.6%, ממוצע  ארצי 9.7%

גיוס בקרב בנים בשוהם
שיעור גיוס: 95.1%, ממוצע ארצי 74.6%

גיוס משמעותי: 90.5%, ממוצע ארצי 85.3%
אחוז גיוס ללחימה מתוך פוטנציאל: 72%, 

ממוצע  ארצי 64.1%
שיעור קצינים: 17.1%

גיוס בקרב בנות בשוהם
שיעור גיוס: 79.3%, ממוצע ארצי 58.5%

גיוס משמעותי: 93.1%, ממוצע ארצי 87.3%
מתוכן גיוס ליתר איכות: 83.5%, 

ממוצע  ארצי 74.4%
שיעור קצינות: 17.4% 
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היכל התרבות מודיעין מכבים רעות
www.shows.org.il 08-9737333

בשעה 22:00

ם
צי

ל
מ

מו
ם 

עי
רו

אי
מהפכת ההנדסה הגנטית

 ידידיה גפני 21.12.15 בשעה 20:30 

הצגת התיאטרון ״האבא״
תיאטרון בית ליסין 7,9,10.01.16

הצגת התיאטרון ״גטו״בשעה 20:30 
תיאטרון הקאמרי 18.01.16 בשעה 20:30 

הצגת התיאטרון ״כנר על הגג״
תיאטרון הקאמרי 26,27.01.16

בשעה 20:30 

אמבכלל - להקת המחול הקיבוצית
 30.12.15 בשעה 20:30 

הצגת התיאטרון ״מר ורטיגו״ 
תיאטרון גשר 04.01.16 בשעה 20:30 

זהבה ושלושת הדובים
 תיאטרון אורנה פורת 13.12.15 בשעה 17:30 

שבת הזהב - תיאטרון אורנה פורת 
14.12.15 בשעה 17:30

על קוסמים ונוודים
תרבויות בראי הקולנוע

 15.12.15
בשעות 17:00, 20:00

דב אלבוים
סדרת התנ״ך

״על היחס לאחר ולזר״ 
16.12.15 בשעה 20:30

להתרגש. להתחבר. לאהוב

25.12.15
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בית ספר
לסטיילינג

ואופנה

שרה
 לפרטים נוספים:  שרה רוזנר 052-6611402רוזנר

 רח' התמר 7 שוהם  
חפשו אותי ב-         בית ספר לסטיילינג ואופנה חוג למחט שרה רוזנר

 סדנת כריות נוי מעוצבות
כוללת: בדים, חומרים קפה ועוגה

משך: 3 שעות של הנאה )בוקר או ערב(
בקבוצות קטנות עד 7 משתתפות

עלות: 250 ₪ 

לא נדרש ידע  בתפירה

ניתן לקבוע סדנאות 
בקבוצות סגורות

המארגנת פטורה 
מתשלום!

סדנאות נוספות 
יתקיימו בהמשך

 עקבו אחרי
הפרסום

סדנת כריות נוי

 רקדני מרכז חמש למחול
 של דולי זורניצר יופיעו באירועי החנוכה

של הקהילה היהודית בברלין
משלחת מחול מהלהקות הייצוגיות של דולי זורניצר 
והופעות  מחול  לכנס   8.12.15 האחרון  ג'  ביום  יצאו 
ד'(  )יום  אתמול  כבר  בברלין.  היהודית  לקהילה 
היהודי  בתיכון  יהודי  נוער  בפני  הרקדנים  הופיעו 
על  לשיח  התלמידים  עם  נפגשו  מכן  ולאחר  בברלין 
ה'(  )יום  היום  אלה.  בימים  ובארץ  בברלין  החיים 
למחול  הספר  בבית  מחול  סדנאות  הרקדנים  יעברו 
flying steps בשיתוף רקדנים גרמנים ומיד לאחר 
 Russian House-ה באולם  לחזרות  יצאו  מכן 
מקומי.  לקהל  יופיעו  שם  ברלין  במרכז  הממוקם 
בסדנאות  היום  את  הרקדנים  יתחילו  ו'(  )יום  מחר 
יהדות  יצאו לסיור מקיף בעקבות  ולאחר מכן  מחול 
בבית  היהודי,  ברובע  ביקור  היתר  בין  שיכלול  ברלין 
מחנות  קורבנות  לזכר  באנדרטה  היהודי,  הקברות 
בבית  ההשמדה(,  למחנות  האיסוף  )נקודת  הריכוז 
הכנסת הגדול שנשרף בליל הבדולח ואתרים חשובים 

נוספים. 
מחרתיים )יום שבת( ימשיכו הרקדנים את סדנאות 
בין  בברלין   מודרך  לסיור  יצאו  מכן  ולאחר  המחול 
היתר יבקרו הרקדנים בשער ברדנבורג, הטירגארטן, 
בבניין הרייכסטאג, בחלקה הקומוניסטי לשעבר של 
גלרי,  איסט   – ברלין  חומת  הקטנה,  רוסיה   – העיר 

צ'קפוינט צ'רלי ואתרים חשובים נוספים.
ביום א' יפגשו הרקדנים עם הקהילה היהודית ויופיעו 

הקהילה.  של  החנוכה  חג  אירועי  במסגרת  בפניהם 
ואקרובטיקה מחול  במופע  לצפות  יצאו   בערב 

פלאטאס  שטראס  פרידריך  בתיאטרון   The Wyld
)מאולמות התיאטרון הגדולים בעולם(.

ביום שני יסיירו הרקדנים במרכז העיר ויבקרו מאחורי 
הקלעים בתיאטרון האופרה ברלין. המשלחת תסיים 

את ביקורה ביום שלישי ותחזור לשוהם.
יותר מחשיפת  זורניצר: "בעיניי, אין דבר סמלי  דולי 
היהודית  והמורשת  להיסטוריה  שלנו  התלמידים 
ואת  חוסננו  את  המסמל  חג  החנוכה.  בחג  בגרמניה 
בגרמניה  ישראלים  נוער  בני  הופעת  הרוח.  ניצחון 
הגדרת  על  בדיוק  עונה  ישראליים  חומרים  עם 
והצמיחה. אנו רואים חשיבות  התקומה, ההמשכיות 
ובהופעתם  וגרמני  ישראלי  נוער  בין  בחיבור  רבה 
אלה,   בימים  דווקא  בגרמניה,  ישראלים  רקדנים  של 
נתונים  בפרט  ואירופה  כולו  המערבי  העולם  בהם 
תחת מתקפות טרור, נוכחותם של ישראלים צעירים 
בגרמניה וחיבורם לנוער גרמני מסייעים משמעותית 
יוצאים  אנו  שנה  מדי  ולאופטימיות.  לסולידריות 
שונים  מחול  באירועי  המדינה  ואת  שוהם  את  לייצג 
בעולם. מעבר להישגי הלהקות והרמה המקצועית של 
הרקדנים, אנו מקפידים על הערך המוסף במפגש של 
הרקדנים עם הקשר היהודי ונוער מקומי בארצות בהן 

אנו מבקרים" 
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 פה כל המשפחה ישנה טוב
ועוד נשאר כסף בארנק

   052-2-728220 ,03-9721493
www.ayalon-mizronim.co.il  ●  )כפר טרומן, משק 6 )ליד משתלת דרך ארץ

ייצור ושיווק מזרונים בהתאמה אישית
מזרני איילון - כפר טרומן

ן ו י ס י נ ת  ו נ ש  3 0
י מ ו א ל נ י ב ן  ק ת ו  ת ל  ע ב

לנוער
מיטה וחצי קפיטונז'

120/200
מרופדת + ראש לפי בחירה

₪ 2,450
 במקום 3,850 ₪

מזרון מולטי-אייר קלאסי

₪ 1,250
 במקום 2,450 ₪

מזרון הבריאותי הראשון 
ד"ר ברונו

 Extra diamond double top  לטקס

₪ 1,950
 במקום 4,250 ₪

להורים
מיטת ג'אסטין מעוצבת

₪ 2,650
 במקום 4,750 ₪

לילדים 
 מיטה וחצי

בגוונים שונים,  190/120, מזרון 
אורטופדי לפי בחירת דרגת קושי 

₪ 1,850
 במקום 2,700 ₪

 סדרת מזרונים אורטופדים "ד"ר ברונו"
המיוצר על פי תורת האוסטיופאטיה

 לטיולים  מזרונים במבחר צבעים 125 ₪ במקום 195 ₪

לנסיכות!
מיטה 120/190
₪ 4,250

 במקום 5,450 ₪

לילדים
מיטה מעץ מלא

190/90 + ארגז מצעים ענק

₪ 1,250
 במקום 1,950 ₪

מזרון private kids  לטקס
מומלץ לילדים

₪ 850
 במקום 1,250 ₪

לסבא וסבתא
מיטה מתכווננת

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

ריחוף ושינה נטולת לחצים

₪ 6,500
 במקום 11,500 ₪
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בגלגול הזה
מדי סופשבוע אפשר לראות אותם ביערות ובשבילי האופניים באזור – זוגות של רוכבים, רואים ועיוורים, 
יזמה  ולא" אשר  "כן   עמותת  גם במסלולים מורכבים  אופניים מאורכים, כשהם מדוושים בקצב  על 
את המיזם החברתי המופלא הזה, מיוצגת על ידי חבורת רוכבים משוהם המספרים על האתגרים, על 

האחריות כלפי חבריהם העיוורים ועל העצמה וחברות טובה שממלאת את הלב  מיוחד לחג האורים

ק א ו ד ן  ל י א  : ת א מ

יכולים  משוהם,  השטח  רוכבי 
רוכבים  בקבוצות  לעיתים  להבחין 
המיועדים  טנדם,  אופני  על  באזור 
יש  ואחורי.  קדמי  רוכבים,  לשני 

זוג  בבני  שמדובר  הסבורים  כאלה 
שהאהבה ביניהם מלבלבת עד שאינם 

הרכיבה.  בזמן  אפילו  להיפרד,  מוכנים 
משקפי  שמאחורי  היא  שהאמת  אלא 

חברתי  מיזם  מסתתר  והקסדה,  הכהים  השמש 
ראשון במעלה, המחבר בין רוכבים רואים ועיוורים.

מספר קבוצות כאלה פועלות ברחבי הארץ, בהם קבוצת 
"כן ולא" בה נוטלת חלק  חבורת רוכבים משוהם - שוקי 
סעד, 52, מנשה כהן, 52, שחר אלון 54, אורנה לוטן, 48, 
רובם   .51 יוסף,  ואשר  בח.מ.ש  הספורט  מרכז  מנהלת 
ביערות  ושיח  אבן  כל  שמכירים  כביש  או  שטח  רוכבי 
שנים  שש  כבר  פעילים  וחלקם  שוהם,  את  הסובבים 

בקבוצה. 
שהם  בגלל  הנחות  לחבר'ה  עושים  לא  "אנחנו 

שרות  מהנדס  סעד,  שוקי  מסביר  עיוורים", 
בחברת תוכנה, רוכב אופני שטח מזה עשור. 

לגוון  הוא  והרעיון  אתגרית  היא  "הרכיבה 
מגבלות  במסגרת  המסלולים.  את 

במסלולים  רוכבים  אנחנו  הטנדם 
קשים  אפילו  ולפעמים  בינוניים 
לטנדם.  המותאמים  בסינגלים  וגם 
הדרך.  של  בפיתולים  היא  הבעיה 
אופני טנדם הם כמו משאית קטנה 

ולא קל לתמרן איתם".
איפה אתם רוכבים?

ביער  הגולן,  ברמת   - מקום  "בכל 
בתל-חדיד,  בבן-שמן,  חרובית, 

בפלמחים ובמקומות נוספים".

העיניים של 
הסטוקר

עם  במפגשים  מתחילים  הרכיבה  מסעות 
עיוורים וכבדי ראיה בכל רחבי הארץ, באירועים 

מתוכננים ומתואמים מראש. 
הזוגיים  האופניים  את 
מיוחד,  נגרר  על  מסיעים 
כאמור,  עצמן,  והרכיבות 
מביישות  היו  ולא  מאתגרות 
בארץ.  השטח  רוכבי  טובי  את 
כארבע  בממוצע  אורכת  הרכיבה 
כרוכה  וכשלעצמה  ברוטו  שעות 
שהלוגיסטיקה  אלא  רבה.  בלוגיסטיקה 
בטלה בשישים כשהקבוצות יוצאות לדרך. כל זוג לוקח 
היטב  מאובזרים  הרוכבים  המסלול.  את  רבה  ברצינות 
ומאמץ  שרירים  עבודת  מפגינים  כשהם  לדרך  ויוצאים 
ב'היי'  הנפש  ניכר אבל  הפיזי בהחלט  לא קטן. המאמץ 
וכבדי  העיוורים  "הרוכבים  ומחזקת.  טובה  והאווירה 

כבדי  לחברת  הן  חשוב  מסר  איתם  מביאים  הראייה 
הראייה והן לחברה הרואה – לפיו כל אחד יכול לעשות 
לנו  "יש  סעד,  מסביר  פעולה",  ושיתוף  רצון  עם  הכל, 
הי-טק,  אנשי  בהם  ואילך,   30 מגיל  ועיוורות  עיוורים 

שוטרים ונכי צה"ל, שאחד מהם הוא גם קטוע יד". 
מעבר להנאה הנקודתית, הטיולים האלה משפיעים על 

אורח החיים של הרוכבים? 
נחיה,  בכלב  נעזר  הוא  כאשר  גם  עיוורון,  עם  "אדם 
מהרוכבים  רבים  חופשי.  באופן  במרחב  לנוע  יכול  אינו 
שהם  תוך  חייהם,  במהלך  עיניהם  מאור  את  איבדו 
נהיגה,  כמו  מקובלים  ניידות  אמצעי  על  לוותר  נאלצים 
רכיבה על אופניים או אפילו הליכה מהירה. האפשרות 
לחוות שוב תנועה חופשית ומהירה במרחב, היא יכולת 
העיוורים  של  דבקותם  להעריך.  קשה  רואה  שלאדם 
פעילות  כמה  עד  מוכיחה  השנים,  לאורך  והתמדתם 
לתדמיתם  האישי,  לביטחונם  ותורמת  מעצימה  זו 
כאנשים  אותם  החברה  לקבלת  עצמם,  ובעיני  בחברה 
חלק  והישגים.  שאיפות  מוטיבציות,  יכולות,  בעלי 
מהעיוורים אף משתתפים דרך קבע בתחרויות 
איש  ישראל,  רוכב  כמו  ארציים,  ומסעות 
הקבוצה  כשהנהלת  ותריאטלונים,  הברזל 
הנדרשים  התנאים  את  להם  מספקת 

עקב מוגבלותם".
מי מייצר אופני טנדם?

"חברת 'קנונדייל', יצרנית אמריקנית 
אופני  בעיקר  המייצרת  ממותגת  
אופניים  גם  אבל  רגילים,  שטח 
זוגיים, אותם היא מאבזרת במיוחד 
זוג  מיוחדים.  בהילוכים  זו  למטרה 

כזה עולה 40 אלף שקל".
חוץ מאשר ליהנות, מה אתה עושה 

ברכיבה?
שמאחורי  הרוכב  של  העיניים  "אני 
וכל הדרך אנחנו מדברים. הרכיבה עם 
שמתרחש  את  לראות  יכול  שאינו  אדם 
סביבו אינה ענין של מה בכך. על המתנדב 
ולביטחונו  לשלומו  האחריות  מוטלת  הרואה 
לכל  דרך  בכל  לו  לסייע  עליו  העיוור,  הרוכב  של 

לשמש  ובנוסף,  הרכיבה  אורך 
כעיניים ולתאר לו את המראות 

של מרחבי הטבע מסביב".
הסבר  מוענק  הרכיבה  לפני 
ועל  השטח  תוואי  על  כללי 
הוא  האם   – בו  הקושי  מידת 
קשה או קל, בוצי או סלעי, היכן 
לדווש  ניתן  ואיפה  להיזהר  יש 
מתחלקים  בהמשך  בחופשיות. 
המובילים   – קפטנים  של  לזוגות 
למען  הראייה.  כבדי   – ו"סטוקרים" 
של  מצב  ואין  מתחלפים  הצוותים  העניין, 

זוגות קבועים. 

מרגישים את השטח
איך מתארים שטח לאדם שאינו רואה?

"כל העניין הוא לתאר את החוויה. בשונה מנכות אחרת, עיוורון יוצר תלות 
מוחלטת בבן הזוג. אני מודיע לו ומדרבן אותו כשמגיעים לעליות, כשהוא 
חלק  קצב.  להוריד  או  להגביר  לו  אומר  אני  לקראתן.  מתכונן  לא  בכלל 
משמעותי מההנאה נובע מהקשר בין הרוכבים. אגב, חלק מתהליך ההכשרה 
של הקפטנים הוא אימון רכיבה על אופני טנדם כמו עיוור, כשהקפטן יושב 
להבין את  כך אפשר  רק  ומישהו אחר מוביל אותו.  ועיניו מכוסות  מאחור 

החוויה שעוברת על העיוור".   
איך הם חשים ברכיבה?

חדים,  חושים  יש  לעיוורים  השמש.  כיווני  את  השטח,  את  מרגישים  "הם 
בעיקר חוש ריח מאוד מפותח. לפני זמן מה הגענו לשדה שצומח בו גם זעתר 

והם היו הראשונים להבחין בכך".
לחברויות,  בסיס  הם  הקבוצה,  חברי  בין  המחברים  האופניים  מסעות 
וטיולים שמסתיימים בטבילה בבריכה טבעית או בנחל, ארוחות  סיפורים 
בשטח ו"על האש", קפה על פינג'אן והרבה הומור כמו שכבר שאל מישהו 
יותר  מאחת הקבוצות - "איך נכנסים ארבעה פילים לפולקסוואגן? הרבה 

בקלות מעשרה טנדמים על העגלה שלנו"...
חוץ מההרגשה טובה של תרומה לחברה, אתה מרוויח מזה משהו?  

"האדם העיוור תורם לחוויה את התחושות שלו, שאדם כמוני לעיתים אינו 
מעניינת:  תופעה  מתרחשת  "כאן  סעד.  מסביר  רואה",  שהוא  מפני  מרגיש 
בגלל הסיטואציה של חוסר שוויון בין הצדדים והיעדר תחרות עם העיוור, 
סמלי  כל  את  הראשון  מהרגע  כבר  מעליהם  משילים  הרואים  המתנדבים 
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בגלגול הזה
מדי סופשבוע אפשר לראות אותם ביערות ובשבילי האופניים באזור – זוגות של רוכבים, רואים ועיוורים, 
יזמה  ולא" אשר  "כן   עמותת  גם במסלולים מורכבים  אופניים מאורכים, כשהם מדוושים בקצב  על 
את המיזם החברתי המופלא הזה, מיוצגת על ידי חבורת רוכבים משוהם המספרים על האתגרים, על 

האחריות כלפי חבריהם העיוורים ועל העצמה וחברות טובה שממלאת את הלב  מיוחד לחג האורים

ק א ו ד ן  ל י א  : ת א מ

יכולים  משוהם,  השטח  רוכבי 
רוכבים  בקבוצות  לעיתים  להבחין 
המיועדים  טנדם,  אופני  על  באזור 
יש  ואחורי.  קדמי  רוכבים,  לשני 

זוג  בבני  שמדובר  הסבורים  כאלה 
שהאהבה ביניהם מלבלבת עד שאינם 

הרכיבה.  בזמן  אפילו  להיפרד,  מוכנים 
משקפי  שמאחורי  היא  שהאמת  אלא 

חברתי  מיזם  מסתתר  והקסדה,  הכהים  השמש 
ראשון במעלה, המחבר בין רוכבים רואים ועיוורים.

מספר קבוצות כאלה פועלות ברחבי הארץ, בהם קבוצת 
"כן ולא" בה נוטלת חלק  חבורת רוכבים משוהם - שוקי 
סעד, 52, מנשה כהן, 52, שחר אלון 54, אורנה לוטן, 48, 
רובם   .51 יוסף,  ואשר  בח.מ.ש  הספורט  מרכז  מנהלת 
ביערות  ושיח  אבן  כל  שמכירים  כביש  או  שטח  רוכבי 
שנים  שש  כבר  פעילים  וחלקם  שוהם,  את  הסובבים 

בקבוצה. 
שהם  בגלל  הנחות  לחבר'ה  עושים  לא  "אנחנו 

שרות  מהנדס  סעד,  שוקי  מסביר  עיוורים", 
בחברת תוכנה, רוכב אופני שטח מזה עשור. 

לגוון  הוא  והרעיון  אתגרית  היא  "הרכיבה 
מגבלות  במסגרת  המסלולים.  את 

במסלולים  רוכבים  אנחנו  הטנדם 
קשים  אפילו  ולפעמים  בינוניים 
לטנדם.  המותאמים  בסינגלים  וגם 
הדרך.  של  בפיתולים  היא  הבעיה 
אופני טנדם הם כמו משאית קטנה 

ולא קל לתמרן איתם".
איפה אתם רוכבים?

ביער  הגולן,  ברמת   - מקום  "בכל 
בתל-חדיד,  בבן-שמן,  חרובית, 

בפלמחים ובמקומות נוספים".

העיניים של 
הסטוקר

עם  במפגשים  מתחילים  הרכיבה  מסעות 
עיוורים וכבדי ראיה בכל רחבי הארץ, באירועים 

מתוכננים ומתואמים מראש. 
הזוגיים  האופניים  את 
מיוחד,  נגרר  על  מסיעים 
כאמור,  עצמן,  והרכיבות 
מביישות  היו  ולא  מאתגרות 
בארץ.  השטח  רוכבי  טובי  את 
כארבע  בממוצע  אורכת  הרכיבה 
כרוכה  וכשלעצמה  ברוטו  שעות 
שהלוגיסטיקה  אלא  רבה.  בלוגיסטיקה 
בטלה בשישים כשהקבוצות יוצאות לדרך. כל זוג לוקח 
היטב  מאובזרים  הרוכבים  המסלול.  את  רבה  ברצינות 
ומאמץ  שרירים  עבודת  מפגינים  כשהם  לדרך  ויוצאים 
ב'היי'  הנפש  ניכר אבל  הפיזי בהחלט  לא קטן. המאמץ 
וכבדי  העיוורים  "הרוכבים  ומחזקת.  טובה  והאווירה 

כבדי  לחברת  הן  חשוב  מסר  איתם  מביאים  הראייה 
הראייה והן לחברה הרואה – לפיו כל אחד יכול לעשות 
לנו  "יש  סעד,  מסביר  פעולה",  ושיתוף  רצון  עם  הכל, 
הי-טק,  אנשי  בהם  ואילך,   30 מגיל  ועיוורות  עיוורים 

שוטרים ונכי צה"ל, שאחד מהם הוא גם קטוע יד". 
מעבר להנאה הנקודתית, הטיולים האלה משפיעים על 

אורח החיים של הרוכבים? 
נחיה,  בכלב  נעזר  הוא  כאשר  גם  עיוורון,  עם  "אדם 
מהרוכבים  רבים  חופשי.  באופן  במרחב  לנוע  יכול  אינו 
שהם  תוך  חייהם,  במהלך  עיניהם  מאור  את  איבדו 
נהיגה,  כמו  מקובלים  ניידות  אמצעי  על  לוותר  נאלצים 
רכיבה על אופניים או אפילו הליכה מהירה. האפשרות 
לחוות שוב תנועה חופשית ומהירה במרחב, היא יכולת 
העיוורים  של  דבקותם  להעריך.  קשה  רואה  שלאדם 
פעילות  כמה  עד  מוכיחה  השנים,  לאורך  והתמדתם 
לתדמיתם  האישי,  לביטחונם  ותורמת  מעצימה  זו 
כאנשים  אותם  החברה  לקבלת  עצמם,  ובעיני  בחברה 
חלק  והישגים.  שאיפות  מוטיבציות,  יכולות,  בעלי 
מהעיוורים אף משתתפים דרך קבע בתחרויות 
איש  ישראל,  רוכב  כמו  ארציים,  ומסעות 
הקבוצה  כשהנהלת  ותריאטלונים,  הברזל 
הנדרשים  התנאים  את  להם  מספקת 

עקב מוגבלותם".
מי מייצר אופני טנדם?

"חברת 'קנונדייל', יצרנית אמריקנית 
אופני  בעיקר  המייצרת  ממותגת  
אופניים  גם  אבל  רגילים,  שטח 
זוגיים, אותם היא מאבזרת במיוחד 
זוג  מיוחדים.  בהילוכים  זו  למטרה 

כזה עולה 40 אלף שקל".
חוץ מאשר ליהנות, מה אתה עושה 

ברכיבה?
שמאחורי  הרוכב  של  העיניים  "אני 
וכל הדרך אנחנו מדברים. הרכיבה עם 
שמתרחש  את  לראות  יכול  שאינו  אדם 
סביבו אינה ענין של מה בכך. על המתנדב 
ולביטחונו  לשלומו  האחריות  מוטלת  הרואה 
לכל  דרך  בכל  לו  לסייע  עליו  העיוור,  הרוכב  של 

לשמש  ובנוסף,  הרכיבה  אורך 
כעיניים ולתאר לו את המראות 

של מרחבי הטבע מסביב".
הסבר  מוענק  הרכיבה  לפני 
ועל  השטח  תוואי  על  כללי 
הוא  האם   – בו  הקושי  מידת 
קשה או קל, בוצי או סלעי, היכן 
לדווש  ניתן  ואיפה  להיזהר  יש 
מתחלקים  בהמשך  בחופשיות. 
המובילים   – קפטנים  של  לזוגות 
למען  הראייה.  כבדי   – ו"סטוקרים" 
של  מצב  ואין  מתחלפים  הצוותים  העניין, 

זוגות קבועים. 

מרגישים את השטח
איך מתארים שטח לאדם שאינו רואה?

"כל העניין הוא לתאר את החוויה. בשונה מנכות אחרת, עיוורון יוצר תלות 
מוחלטת בבן הזוג. אני מודיע לו ומדרבן אותו כשמגיעים לעליות, כשהוא 
חלק  קצב.  להוריד  או  להגביר  לו  אומר  אני  לקראתן.  מתכונן  לא  בכלל 
משמעותי מההנאה נובע מהקשר בין הרוכבים. אגב, חלק מתהליך ההכשרה 
של הקפטנים הוא אימון רכיבה על אופני טנדם כמו עיוור, כשהקפטן יושב 
להבין את  כך אפשר  רק  ומישהו אחר מוביל אותו.  ועיניו מכוסות  מאחור 

החוויה שעוברת על העיוור".   
איך הם חשים ברכיבה?

חדים,  חושים  יש  לעיוורים  השמש.  כיווני  את  השטח,  את  מרגישים  "הם 
בעיקר חוש ריח מאוד מפותח. לפני זמן מה הגענו לשדה שצומח בו גם זעתר 

והם היו הראשונים להבחין בכך".
לחברויות,  בסיס  הם  הקבוצה,  חברי  בין  המחברים  האופניים  מסעות 
וטיולים שמסתיימים בטבילה בבריכה טבעית או בנחל, ארוחות  סיפורים 
בשטח ו"על האש", קפה על פינג'אן והרבה הומור כמו שכבר שאל מישהו 
יותר  מאחת הקבוצות - "איך נכנסים ארבעה פילים לפולקסוואגן? הרבה 

בקלות מעשרה טנדמים על העגלה שלנו"...
חוץ מההרגשה טובה של תרומה לחברה, אתה מרוויח מזה משהו?  

"האדם העיוור תורם לחוויה את התחושות שלו, שאדם כמוני לעיתים אינו 
מעניינת:  תופעה  מתרחשת  "כאן  סעד.  מסביר  רואה",  שהוא  מפני  מרגיש 
בגלל הסיטואציה של חוסר שוויון בין הצדדים והיעדר תחרות עם העיוור, 
סמלי  כל  את  הראשון  מהרגע  כבר  מעליהם  משילים  הרואים  המתנדבים 
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emeli pool shmueluv חפשו אותנו בפייסבוק

   גם כשקר בחוץ - אצלנו חם
שחיית

פעוטות

צוות הבריכה מקצועי 

צוות הבריכה מקצועי ובעל ניסיון רב

ובעל ניסיון רב

שחיית תינוקות מגיל 3 חודשים 
פעילות משותפת להורה וילד

 חיזוק השרירים         חיזוק קשר הורה-ילד
תחושת מסוגלות וביטחון עצמי

 הכרת המים         הנאה להנעה         
שיפור קואורדינציה והתפתחות מוטורית 

 בריכה מחוממת ומקורה
הפועלת באישור משרד הבריאות וברישיון עסק
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בשנת 98', הפצירו העובדים של דורון כהן במעסיק שלהם שיכין יין. "העסקנו 
אז עובדים זרים מרומניה והם החליטו שהגיע הזמן שנעשה יין ממש כמו אצלם 
תושב  כהן,  משחזר  שלו",  הביתי  היקב  את  יש  משק  לכל  שם  בכפרים,  בבית, 
מושב גינתון. "הבאתי ענבים, אמרו לי תעשה ככה ותעשה ככה ויצא חומץ. אמנם 

משובח, שאנחנו משמשים בו עד היום – אבל חומץ".
יין,  עושים  איך  ללמוד  והתחלתי  "הסתקרנתי  נשאר.  והחיידק  הלך  החומץ 
ניר שחר במושב טל שחר". חברו של כהן, בנג'ו דוק, הצטרף אליו ואחרי  אצל 
כן הצטרף לחבורה גם טל, אחיו הצעיר של בנג'ו. "התחלנו לטייל ברחבי הארץ, 
חיפשנו כלים לאחסון יין, שיטות, ענבים. את התוצרת הראשונה אחסנו במכלי 
חלב. לא היה אז מספיק ידע וציוד ליקבים ביתיים ולא היה מה ואיפה לרכוש. 

מחברים. אפילו מכולת קירור מיד שניה,  קיבלנו 
והכנו  בחצר  גפנים  במחסן קטן ליד, נטענו 

ולחברים.  למשפחה  ניסוי יין  עשינו 
והשאר  היסטוריה וטעייה 

כבר  אנחנו  היום   – , ם י ר י כ מ
ומאוד  ם מבינים  י ב ה ו א

את התחום".
הם  אגב,  מכריזים כיום, 

כעל  עצמם  ה על  ש ו ל ש "
הוא  החצי  בנו וחצי".  שחר, 

נגישות  בעל  בנג'ו,  האוכל של  לתחום 
את  מזין  אשר  בכוחות והבירות,  המקום 

ורעיונות חדשים. 
99' אבל נשאר כפי שהוא עד היום, יקב בוטיק קטן,  היקב הוקם אם כן בשנת 
שיווק  חברת  העסיקו  מסוימת  תקופה  בשנה.  בקבוקים   4,000-5,000 המפיק 
בקבוקים  אלף   12 עד  היקב  מכר  אז  ומסעדות,  לחנויות  היינות  את  שהפיצה 
הישנה.  למתכונת  חזרו  והכמויות  נסגרה  השיווק  חברת  מ-2008  אולם  בשנה, 
"לפני כמה שנים לדוגמה, היה  יתרונות ליקב שאינו מסחרי", מסביר טל.  "יש 
לנו מרלו שלא היה עדיין מוכן לשתייה. אמרנו ששווה לתת לו עוד שנה-שנתיים 
ובתקופה הזו לא היה יין ביקב. אם זה היה עסק שהיינו מתפרנסים ממנו, זה היה 

גורם לנו נזק אבל כיוון שאנחנו באים מאהבת היין פשוט חיכינו".
בלנד  על  המבוסס   ,2009 מבציר  קוואטרו  יין  ביקב  למצוא  אפשר  עוד  כיום 
ויש גם קברנה מ-2010 ומ- ושירז  זנים – קברנה, מרלו, פטיט סירה  מארבעה 

2011 שהושק בשבוע שעבר, רגע לפני החג. 
היין של גינתון זכה במספר פרסים ומוערך בקרב ייננים, שפים וחובבי יין. ניתן 

קטנה  בכמות  וגם  במעדניות  הארץ,  בכל  ופאבים  שף  במסעדות  אותו  למצוא 
מה  לבקבוק,  שקל  מ-60  מתחיל  זאת,  לעומת  מחירו  איכותיים.  במרכולים 

שמעניק תמורה טובה מאוד לקניה.
"נכין כמות לא  לבן.  יין   – ליקב תוספת מעניינת  השנה, הם מתכוונים להוסיף 

גדולה של גוורצטרמינר יבש ואולי קצת ריזלינג", אומר דורון.
מה פתאום לבן?

שמש  לנו  יש  תיכונית,  ים  מדינה  אנחנו  הלבן.  ליין  עוול  עושה  ישראל  "מדינת 
שרמת  לבן,  יין  מתאים.  לא  זה  חם  ביום  קברנה  ולשתות  השנה  רוב  לאורך 

יותר,  קטנה  בו  האלכוהול 
ולהמשיך  לשתות  מאפשר 
את היום. משהו לא הלך טוב 
עם היין הלבן – ניסינו להיות 
אירופה. היינות הלבנים היו 
בינוניים ולא טעימים לאורך 
שנים, הם היו חצי מתוקים, 
היה להם שם רע והגיע הזמן 
לתקן את העוול. צריך פשוט 
ולספר  איכותי  יין  להכין 
שהוא  כדי  עליו  נכון  סיפור 

יחזור לככב".
גם סביב הרוזה אגב, קיים זלזול קשה.

"שלא בצדק", אומר טל. "רוזה הוא יין מענבים אדומים שלא 'ישבו' על הקליפות 
– מה שהוריד את הצבע העז מהיין וגרם לו להיות ורדרד. זה יין נפלא שעוד יחזור 

ובגדול".
בחצר  לשבת  מראש,  בתיאום  אפשר  אז  שישי,  בימי  בעיקר  היא  ליקב  ההגעה 
של דורון כהן, לטעום ולרכוש יין במקום. מדי פעם הם מקיימים ערבי טעימות 
וכלל את הרצאתו של  – כמו ערב שהתקיים לאחרונה  בשילוב מרצים אורחים 
הבאים  היין  ערבי  אחר  בפייסבוק  לעקוב  מומלץ  יין.  וחובב  עיתונאי  גת,  יאיר 

ולחכות לרגע שבו יושקו היינות הבאים של היקב.

הסטטוס החברתי. לאדם מהיישוב 
אחריות  לקחת  מזדמן  לא  כמעט 

משמעותית כל כך על עצמו, כמו 
רואה  שאינו  אדם  על  אחריות 
לרכוב  יכול  אינו  ומלכתחילה 
זו   - שהיא  בחינה  מכל  לבד. 

לכולנו,  מעצימה  תחושה  באמת 
להם ולנו".  

זו רכיבה נוחה?
לתפעול  מסורבלות  טנדם  "אופני 

בהתחלה אבל אחרי תרגול וכמה רכיבות, זה 
הופך להיות כמו כל רכיבה רגילה אחרת".  

נופלים הרבה?
"בערך כמו רכיבת שטח רגילה, אבל אתה כקפטן צריך 
להיות ערני מאד, להחזיק חזק את הכידון. אתה חייב 

מאחוריך  שיושב  במי  ממוקד  להיות 
ותלוי בך תלות מוחלטת.  העיוורים 
ובצדק,  מנפילות  יותר  פוחדים 
מה  יודעים  אינם  שהם  משום 
עומדים  הם  מה  על  להם,  מצפה 
עצים  סלעים,  אלה  אם   – ליפול 
או שיחי קוצים. כשאדם אינו יודע 
הפציעה  שלו,  הגוף  על  להגן  איך 

עלולה להיות קשה יותר".
רוכבים  העיוורים  הספורטאים  מרבית 
יוצאים  וחלקם  בשבוע  אחת  פעם  מאשר  יותר 

יחד לטיולים בחו"ל. 
איך מסתדרים כספית?

"אין כאן גוף שמסבסד אותנו וכל משתתף, סטוקר או 
קפטן, משלם את חלקו בטיול. בחנוכה ובפסח אנחנו 

עורכים בארץ טיולי רכיבה במשך שלושה ימים ולנים 
באכסניות שונות".

יותר מעמותה ספורטיבית
ארצי  ממיזם  חלק  היא  משוהם  המדריכים  קבוצת 
ופועל  יוגב,  מוטי  היזם  ידי  על   2006 בשנת  שהוקם 

"הרכיבה עם אדם שאינו יכול לראות את שמתרחש סביבו אינה ענין של מה 
בכך. על המתנדב הרואה מוטלת האחריות לשלומו ולביטחונו של הרוכב העיוור, 
עליו לסייע לו בכל דרך לכל אורך הרכיבה ובנוסף, לשמש כעיניים ולתאר לו את 

המראות הנפלאים של מרחבי הטבע מסביב"
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מה האני מאמין שלך? 
"אני מאמינה שהתחזוקה היא סוד ההצלחה לאורח חיים בריא ולבריאות טובה", אומרת 

טלי. "תחזוקה כזו שומרת אותך במודעות ועם עיניים פקוחות ומונעת ממך לסטות 
מהמסלול. למטרות תחזוקה מדובר במעקב אצל גורם מטפל פעם בחודש. כמובן 

שבמצבים אקוטיים, כמו דלקות פעילות, פריצות דיסק, כאבים אורטופדיים, קשיים 
במערכת הנשימה והעיכול, כאבים גניקולוגיים ובעיות שינה - התדירות גבוהה יותר.

כאב הוא חוסר איזון, וכולנו למעשה רוצים להיות במצב של איזון". 
בללטי מטפלת בבעיות אלו וברבות אחרות באמצעות ארגז כלים רחב שצברה במהלך 

השנים. בין הכלים הטיפוליים שהיא מציעה עיסוי, דיקור, פרחי באך, כוסות רוח, מוקסה 
ועוד. "הטיפולים מותאמים אישית לכל אדם בהתאם לבעיה הספציפית שלו", היא 

מדגישה. לאחרונה פתחה קליניקה בבית נחמיה ומציעה טיפול אישי, מקצועי ומסור.
לא בכדי היא בחרה בסלוגן "ליווי צמוד עד הריפוי" שמלווה אותה בדרכה. 

אנו נמצאים רגע לפני החורף, כשמערכת החיסון נחשבת פגיעה יותר.
על מה את ממליצה? 

חשוב לשמור על אזור הצוואר, בעיקר בחלק האחורי אליו פולשת רוח קרה על פי רוב 
והן גב תחתון. צעיפים הם אביזר חשוב בחורף. 

מומלץ לחמם את הגוף באמצעות משקאות חמים עם תוספת של תבלינים מחממים 
ואנרגטיים דוגמת קינמון וג'ינג'ר. תוספת של לימון ודבש יעשו לכם רק טוב.  

טבלייה של ויטמין C ביום מסייעת בשמירה על המערכת החיסונית.

שיהיה לכם לבריאות  
היא מתמחה ברפואה סינית ויפנית, מאמינה שתחזוקה היא סוד ההצלחה לאורח חיים בריא, ומציעה טיפולים מותאמים אישית 
באמצעות מגוון של כלים טיפוליים  |  אתם מוזמנים להכיר קצת יותר מקרוב את טלי בללטי שמציעה לכם ליווי צמוד עד הריפוי

עבור טלי בללטי, מומחית ברפואה סינית ויפנית, טיפול באנשים הוא לא מקצוע, הוא דרך חיים. כבר כמעט עשור שהיא מתמחה ומטפלת במטופלים מגיל ינקות ועד שיבה 
במגוון רחב של טכניקות טיפוליות. טלי היא בוגרת ארבע שנות לימודי רפואה סינית בקמפוס ברושים מבית אוניברסיטת תל אביב, מומחית ברפואה יפנית לאחר שהתמחתה 

שנתיים אצל המאסטר רן כליף, ולאחר מכן ארבע שנות סטאז' בקליניקה של כליף בתל אביב. 

ניתן לחזק את אלמנט המתכת והמים שקשורים לסתיו ולחורף ע"י תבשילי קדירה 
שהתבשלו בבישול ארוך יחד עם ירקות שורש, דלעת ופראסה, ולמעשה כל מה שצומח 

מתחת לאדמה ומביא איתו אנרגיה שאנו זקוקים לה בחורף. מומלצות גם קטניות 
שהושרו ל- 24-72 שעות. 

כדאי להוסיף לאוכל תבלינים מחממים דוגמת פלפל שחור.
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סניף מודיעין: שדרות המלאכה 1, מודיעין 08-9266736

Make yourself at home
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העיוורים  אוכלוסיית  של  נוספים  אינטרסים  לקידום 
וכבדי הראיה. "עולמו של האדם העיוור כולל גם את 
הצורך בתעסוקה וצרכים נוספים הנובעים ממוגבלותו". 
בהמשך  אלה.  תחומים  לקידום  גם  פועלת  הקבוצה 
לכך, הוקמה לדוגמה קליניקה בגני תקווה המעסיקה 

קורס  לפועל  "הוצאנו  בלבד.  עיוורים  מעסים 
אשר  לעיוורים  אופניים  במכונאות 

מקומות  מספר  להם  נוצרו  בזכותו 
עיוורים  העסקת  וקידמנו  עבודה 

העמותה  שונים.  בארגונים 
יד  על  לעיוורים  לסייע  דואגת 
מחשבים  בתפעול  מתנדבים 
יש  מתקדמות,  ובטכנולוגיות 
עיוורים  המלווים  מתנדבים 

ובעת הצורך,  לבדיקות רפואיות 

מוענקת תמיכה כלכלית ותיווך מול מוסדות שונים".
אתם זקוקים למתנדבים?

"בהחלט. יש תמיד יותר ביקוש של עיוורים להשתתף 
ברכיבות. מבחינתם, אנחנו הקשר שלהם לעולם".

מה נדרש ממתנדב?
רוכבים  שהם  ונשים  גברים  מחפשים  "אנחנו 
נכונות  עם  אנשים  גדול.  לב  ועם  מיומנים 
לתרום מזמנם בשישי או שבת 3-4 שעות 
בכל פעם. לא חייבים להתנדב כל שבת 
בהתנדבות  גם  להסתפק  ואפשר 
לא  שהמתנדבים  רצוי  לעת.  מעת 

יהיו הורים לילדים קטנים, כי יש הרבה פעמים תקלות 
ומחויבויות של הרגע האחרון והעיוור שמצפה לרכיבה 

 "בקוצר רוח עלול למצוא את עצמו במפח נפש

"היכולת לחוות שוב תנועה חופשית ומהירה במרחב, היא יכולת שלאדם רואה קשה להעריך. דבקותם של 
הרוכבים והתמדתם לאורך השנים, מוכיחה עד כמה פעילות זו מעצימה ותורמת לביטחונם האישי, לתדמיתם 

בחברה ובעיני עצמם, לקבלת החברה אותם כאנשים בעלי יכולות, מוטיבציות, שאיפות והישגים"

 רוכבי אופניים המעוניינים להתנדב כקפטנים
מוזמנים לפנות לשוקי סעד, טל': 052-2591158



עגלת אופני הטנדם. אז איך 
מכניסים ארבעה פילים 

לפולקסווגן, ומה זה קשור לכך?

ד”ר דליהו רונן ושות', משרד עורכי דין
Dr. DLAYAHU RONEN & CO., LAW OFFICE

משרד עורכי דין ונוטריון
דיני משפחה וגרושין, יעוץ וגישור
■ הופעה וייצוג בבית משפט למשפחה

ובתי דין רבניים  ■ יעוץ מקדים לגרושין ותכנון 
חקירות ממוקדות  ■ מזונות אישה וילדים

■ אחזקת ילדים והסדרי ראייה
■ משפט בינלאומי-חטיפות ילדים

■ חלוקת רכוש ויחסי ממון  ■ ”ידועים בציבור”
■ הסכמי ממון  ■ צוואות וירושות- עריכת צוואות, 
התנגדות לצוואות ותכנון הורשה ■ הגירה  ■ בג”צים

סניף שהם:
רח’ הצור 18 )שכונה מ”ד( שהם ת.ד 5026

משרד ראשי:
שד’ דוד המלך 33 פינת רח’ אורי לסר 1, ת”א 64954

טל: 03-6915678, פקס: 03-6915679
edlayahu@barak.net.il ■ www.he-she-law.co.il

חג חנוכה שמח!

לפרטים:

0545-690-310
אולם הספורט, תיכון שהם, רחוב החושן 2, שהם

n חודש חינם  -  למצטרפים חדשים ולמתאמנים "חוזרים"!

n שילוב תרגילי בטן ועיצוב בכל אימון!

n וותק של 15 שנה!
n הספינינג היחידי בשהם ובאזור!

n אצלנו מתחייבים לתוצאות!

ספינינג

לא רזית - לא שילמת!
בס"ד
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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

חג חנוכה שמח



בקהילה היהודית ב- L.A כולם מכירים ואוהבים 
את מיטל ברכה - ספורטולי בשבילכם ■ כיום היא 

חיה בשוהם, מופיעה בהתנדבות במסגרת עמותות 
ופרויקטים לילדים חולים, חולמת על תוכנית טלוויזיה, 

ובעיקר מאמינה שהייעוד שלה הוא לשמח ילדים ■ 
תכירו את מי שחיה ונושמת ילדים וספורט, רחוקה 

מכל זיוף או אינטרס כלכלי, מודה על כל יום שבו היא 
עושה את מה שהיא באמת אוהבת, ותזכרו איפה 

שמעתם עליה בפעם הראשונה לפני שהיא הופכת 
לכוכבת הילדים הבאה!



גבירותיי ורבותיי: 
ספורטולי!

ן  ת נ ר  ב ר  ו מ י ל  : ת א מ

מאז שמיטל ברכה )35(- ספורטולי בשבילכם- זוכרת את עצמה היא רוקדת, שרה, עוסקת בספורט 
ואוהבת ילדים. מגיל 4 היא תמיד בתנועה, והספיקה לרקוד בכל מסגרת אפשרית באשדוד בה גדלה- 
בלט אצל ז'אן קנדיוטי, להקת "שלום ישראל" ועוד כמה בדרך. בצבא שירתה כקצינת ספורט, וכבר 
מגיל צעיר היה לה ברור בדיוק מה היא רוצה לעשות. "ספורט וילדים הם שתי האהבות הגדולות שלי 
בחיים שהתמזגו למקום אחד", היא אומרת בחיוך כובש. "אני זוכרת את עצמי עוד כילדה אומרת 
לאחותי שאני רוצה להופיע בפני ילדים ולשנות את העולם דרכם, וכך גם עשיתי מייד אחרי השחרור, 

כשהתחלתי להופיע בחוגים, בגני ילדים ובימי הולדת". 
ספורטולי, אם תהיתם מה מקור המיתוג החביב, קשור בכלל בשם החיבה של מיטל- טולי. "שנים 
כך", היא מספרת.  לי  גם כשגדלתי האחים שלי המשיכו לקרוא  ניסיתי להיפטר מהשם הזה, אבל 
חיה  שספורטולי  לעובדה  שאחראית  מי  היא  ותיקה,  שוהם  תושבת  שהיא  אגב,  תפארת,  אחותה 
ומתגוררת בשוהם עם שני ילדיה )4 וחצי ושנתיים( מאז ששבה לפני פחות משנה משהייה בת 9 שנים 

בארצות הברית. 

נוסעת בעקבות האהבה 
"הכרנו  ילדיה.  נולדו  גם  ושם  האהבה,  בעקבות  הברית  לארצות  נסעה  מיטל 
במין שידוך, ופשוט ארזתי מכולה ונסעתי אחרי הלב. בהתחלה עבדתי בכל מיני 
עבודות מזדמנות, אבל מהר מאד החלטתי לעסוק בייעוד שלי, ועבדתי בקהילה 
פיג'מה",  "ספריית  שנקרא  בגוף  גם  השתלבתי  הולדת.  ובימי  בגנים  היהודית 

שמעודד קריאה של ספרים בעברית לילדים". 
-לא קשה להיכנס לקהילה היהודית? 

אני  מיוחדים.  קשיים  חוויתי  ולא  ברור,  מאד  לי  היה  המסלול  שלא.  "האמת 
גם  למדתי  ביקוש.  לזה  והיה  לילדים,  איכותי  משהו  מביאה  שאני  מאמינה 
ואני  בוינגייט,  הרך  לגיל  תנועה  מכן  ולאחר  חינוכי  ייעוץ  חיפה  באוניברסיטת 

מאמינה שאני מביאה איתי עוד ערך מוסף בנוסף לאהבה לילדים". 
ולארגונים   Israeli- American Council ל-  ספורטולי  חברה  מאד  מהר 
ישראלי,  ניחוח  להן  שיש  ולפעילויות  גדולים  לפסטיבלים  שאחראיים  נוספים 
מהמון  זה  את  והרגשתי  בארה"ב,  נמצאת  "כשאת  אפשרי.  מקום  בכל  והופיעה 
ישראלים שחיים שם, את מחפשת את ישראל כל הזמן. זה סופרמרקט ישראלי 
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לכוכבת הילדים הבאה!



גבירותיי ורבותיי: 
ספורטולי!

ן  ת נ ר  ב ר  ו מ י ל  : ת א מ

מאז שמיטל ברכה )35(- ספורטולי בשבילכם- זוכרת את עצמה היא רוקדת, שרה, עוסקת בספורט 
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ספורטולי, אם תהיתם מה מקור המיתוג החביב, קשור בכלל בשם החיבה של מיטל- טולי. "שנים 
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נוסעת בעקבות האהבה 
"הכרנו  ילדיה.  נולדו  גם  ושם  האהבה,  בעקבות  הברית  לארצות  נסעה  מיטל 
במין שידוך, ופשוט ארזתי מכולה ונסעתי אחרי הלב. בהתחלה עבדתי בכל מיני 
עבודות מזדמנות, אבל מהר מאד החלטתי לעסוק בייעוד שלי, ועבדתי בקהילה 
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052-5454455 בתיאום מראש

Design your dream

חפשו אותנו בפייסבוק "כלה להשגה - סטודיו לכלות"

סטודיו לכלות בשוהם

עיצוב ותפירה אישיים לכל כלה
איפור  |  עיצוב שיער  |  ליווי צמוד ויחס אישי 



דצמבר 2015 | גליון 203 

ותרבות ותוכן ישראליים, ומשם גם נולד המופע שלי. אבי 
דור )שחקן ובמאי מוערך שזכור לכולם משלישיית "הופה 
מהלך  ספר  ובית  חבר  שלי,  המנטור  שהוא  היי"-ל.ב.נ.(, 
בתחום, יצר עבורי מופע שהוא טיול בארץ ישראל. כל פרק 
הוא ביקור במקום אחר, שיש לו גם עוד רבדים ומשמעויות. 
הופעתי איתו גם בווגאס, ולאחר מכן הגשמתי את החלום 

שלי גם להוציא דיסק". 
החיים ב- L.A. סיפקו למיטל הרבה מאד מופעים וחוויות 
הראשון  העצמאות  יום  פסטיבל  את  זוכרת  "אני  מרגשות. 
איש   10,000" נזכרת.  היא  מתרגשת",  ועדיין  בו  שהופעתי 
ארצות  באמצע  ישראל  דגל  עם  צועדים  לבנות  בחולצות 
הברית של אמריקה. למישהו שהוא פטריוט כמוני, ששירת 
ברמות  זה מרגש  כאן,  והלב שלו תמיד  בצבא  ארבע שנים 
אחרות. אני זוכרת שעליתי לבמה ופשוט רעדו לי הרגליים. 
שירים  ובכלל  צבאיות  להקות  של  שירים  במה  על  לשיר 
לארץ.  מחוץ  נעשה  כשזה  אחרים  מימדים  מקבל  בעברית, 

ללא ספק זהו מעמד בלתי נשכח".  

לעשות הכל מתוך בחירה
למרות ההצלחה בקהילה היהודית, הלב של ספורטולי 
חזרה  היא  גירושיה  לאחר  הביתה.  לחזור  רצה  תמיד 

לישראל עם שני בניה, ובחרה לגור בשוהם. 
נוחים  יותר  הרבה  יודעים,  שכולנו  כמו  החיים, 
 money was מיטל-  עבור  אבל  לים,  מעבר 
אנשים  "הרבה   .not an object
ואין  חזרתי,  למה  אותי  שואלים 
גבוהה  החיים  שאיכות  ספק 
מבחינתי  אבל  בחו"ל,  יותר 
העניין,  לא  הוא  החומר 
העדיפויות",  סדרי  אלא 
"אומרים  אומרת.  היא 
לי את המילה "הקרבה", 

אבל היא בכלל לא בלקסיקון שלי. עשיתי ואני עושה הכל 
הרכב  או  גדול  פחות  שלי  הבית  אם  מה  אז  בחירה.  מתוך 
שלי,  למשפחה  קרובה  אני  מאושרת!  אני  יותר,  מיושן 
הילדים שלי גדלים ביחד עם אלו של אחותי, ההורים שלי 
ואחי ומשפחתו איתנו, אני גרה ביישוב שאני פוגשת בו רק 

אנשים טובים באמצע הדרך, וזה משנה את הכל". 
המשפחה עבורה היא אחת מנקודות האור הגדולות בחייה. 
הזמן  שכל  ופתוח,  תומך  בית  מדהימה,  ילדות  לי  "היתה 
אפשרי-  חוג  בכל  הייתי  ומשפחה.  חברים  והולכים  באים 
אורגן, גיטרה, בלט ומדצ"ים, בלי רגע אחד משעמם. אמא 
שלי פנסיונרית ואבא שלי עובד ב"רב בריח", ובזכותם אני 
יודעת שהכל אפשרי. הם לימדו אותנו להעיז, לנסות, ללכת 
אני  שלי.  לילדים  זה  את  מעבירה  ואני  טוב,  הכי  על  תמיד 
כולנו מחוברים בצורה  היום  ועד  באמת חושבת שבורכתי, 

מדהימה". 
בעולם  משמעותיים  צעדים  ספורטולי  עושה  במקביל, 
הילדים. החלום שלה הוא תוכנית טלוויזיה, והיא מאמינה 
במה  ואמונה  סבלנות  קשה,  עבודה  הרבה  עם  יקרה  שזה 

ומשתלבת  מופיעה  היא  בינתיים  לילדים.  לתת  לה  שיש 
במגוון גדול של פעילויות ומפעלים בענף. 

מופיעה  מהחיים",  "גדולים  בפרויקט  משתתפת  "אני 
גם  ולאחרונה  מיוחדים,  לילדים  וגנים  שונות  בעמותות 
שיקומי  גן  אזר-   בכפר  החלומות"  ב"גן  מפעילות  חזרתי 
לחיים.  פרופורציות  לך  נותן  שפשוט  חולים,  שהיו  לילדים 
זו שבעצם מקבלת. זה הדבר הכי  את באה לתת, אבל את 
לי שנה  נותן לי את הכוח. היתה  והוא  אמיתי וטהור שיש, 
עבודה-  ולא  שלי  החיים  שהיא  הזו  והעבודה  פשוטה,  לא 
ממלאת לי את הנשמה. מבחינתי, אני אומרת כל יום תודה 
על האפשרות לקום ולעשות את מה שאני באמת אוהבת". 

-יש בכלל מקום בתעשייה הלא פשוטה זו לעוד מישהו? 
מקום  שיש  מאמינה  אני  אבל  ותמימה,  חדשה  אני  "אולי 
אם  ואדריכלים.  דין  עורכי  הרבה  שיש  כמו  בדיוק  לכולם, 
מאמינה  אני  מקום.  לך  יש  עושה-  שאתה  במה  טוב  אתה 
ומה  במקביל,  דמויות  לכמה  להתחבר  יכולים  שילדים 
ולא  שלי  והעשייה  לילדים  החיבור  הוא  אותי  שמעסיק 

התחרות בתחום".  


אם תכוון לירח, מקסימום תיפול בין הכוכבים

נובוטני  גיא  יחד עם  במקביל להתנדבות, מריצה ספורטולי מופע משלה, 
וארבע רקדניות, בפסטיבלים, בתי מלון, קניונים ומסגרות שונות לילדים. 

התגובות, אגב, מצוינות! 
"אין ספק שצריך לכתת רגליים, להתקשר ולהאמין בעצמך", היא מספרת על 
הדרך הלא קלה לפרוץ בתחום. "בחרתי לעשות את הדברים בעצמי, פגישות 
תמימות,  זו  אולי  לא.  לי  יגידו  ומקסימום  אנשים,  להכיר  פגישות,  גבי  על 

אבל אני מאמינה שאם תכוון לירח, מקסימום תיפול בין הכוכבים".  
-איך הילדים הפרטיים שלך מגיבים לכל העניין?

4 וחצי הוא המשווק הכי טוב שלי. אני שומעת אותו  "הבן שלי שהוא בן 
"עבור  בחיוך.  אומרת  היא  יח"צן",  צריכה  לא  ואני  לאנשים,  עלי  מספר 
החשוב  שהוא  המקום  על  ושומרת  נזהרת  אני  אמא.  רק  עדיין  אני  הקטן 
ביותר בעיניי כאמא. אני משתדלת לא להביא אותם להופעות, כדי שלא 
ירגישו  תהיה את הסיטואציה שילדים רוצים להצטלם ולפגוש אותי והם 

לא נעים. כשאני חוזרת הביתה, אני רק שלהם".  
לא  הזה  העניין  כל  וחלילה  חס  אם   Plan B על  חושבת  לפעמים  -את 

יצליח? 
"לא חשבתי על זה, כיוון שאני מרגישה שאני לא יכולה לעשות משהו אחר. 
מה שתמיד רציתי ושאני מאמינה שארצה הוא לעבוד עם ילדים. זה העולם 
הכי אמיתי שיש, ואני אדם אמיתי, ואיתם אין משחקים: או שהם אוהבים 
או שלא. זה גם המקום שהכי נוח לי בו. אם תגידי לי להופיע בפני מבוגרים, 
אני לא אדע מה לעשות עם עצמי. אבל אם יהיו שני ילדים או 3,000 ילדים 
- אין לי בעיה. הם לא שופטים אותך, רק אוהבים אותך, ואנחנו מבינים הכי 

טוב אחד את השני". 
-ומה קורה שיש לך יום מבאס במיוחד? 

"באופי שלי, אני נהנית מכל דבר שאני עושה ומהדרך, וגם מחוויות פחות 
יותר  קשות  בתקופות  גם  ולומדת.  הטובים  הדברים  את  לוקחת  קשות- 
והם  בבוקר  הילדים  לגן  נכנסת  כמו תקופת הפרידה, כשאני  בחיים שלי, 
רצים אלי- באותה השנייה כל הצרות שלי כבר לא רלבנטיות ולא מעניינות. 
והחיוך והחיבוק שלהם- שווים  ילדים,  מה שאני צריכה הוא כמה שיותר 
בשבילי את העולם כולו. זה יותר מכסף או מחומר או מכל דבר אחר. אני 
מאמינה שלכל אחד בעולם יש את הייעוד שלו, והייעוד שלי הוא לשמח 

 "ילדים

טיפול בכאבי גב, צוואר, 
עמוד שדרה וגפיים 

שיפור הרגלי תנועה ויציבה

 נסיון עם נגנים, רקדנים,
ספורטאים ואנשי מחשב

מורה לטכניקת אלכסנדר
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ותרבות ותוכן ישראליים, ומשם גם נולד המופע שלי. אבי 
דור )שחקן ובמאי מוערך שזכור לכולם משלישיית "הופה 
מהלך  ספר  ובית  חבר  שלי,  המנטור  שהוא  היי"-ל.ב.נ.(, 
בתחום, יצר עבורי מופע שהוא טיול בארץ ישראל. כל פרק 
הוא ביקור במקום אחר, שיש לו גם עוד רבדים ומשמעויות. 
הופעתי איתו גם בווגאס, ולאחר מכן הגשמתי את החלום 

שלי גם להוציא דיסק". 
החיים ב- L.A. סיפקו למיטל הרבה מאד מופעים וחוויות 
הראשון  העצמאות  יום  פסטיבל  את  זוכרת  "אני  מרגשות. 
איש   10,000" נזכרת.  היא  מתרגשת",  ועדיין  בו  שהופעתי 
ארצות  באמצע  ישראל  דגל  עם  צועדים  לבנות  בחולצות 
הברית של אמריקה. למישהו שהוא פטריוט כמוני, ששירת 
ברמות  זה מרגש  כאן,  והלב שלו תמיד  בצבא  ארבע שנים 
אחרות. אני זוכרת שעליתי לבמה ופשוט רעדו לי הרגליים. 
שירים  ובכלל  צבאיות  להקות  של  שירים  במה  על  לשיר 
לארץ.  מחוץ  נעשה  כשזה  אחרים  מימדים  מקבל  בעברית, 

ללא ספק זהו מעמד בלתי נשכח".  

לעשות הכל מתוך בחירה
למרות ההצלחה בקהילה היהודית, הלב של ספורטולי 
חזרה  היא  גירושיה  לאחר  הביתה.  לחזור  רצה  תמיד 

לישראל עם שני בניה, ובחרה לגור בשוהם. 
נוחים  יותר  הרבה  יודעים,  שכולנו  כמו  החיים, 
 money was מיטל-  עבור  אבל  לים,  מעבר 
אנשים  "הרבה   .not an object
ואין  חזרתי,  למה  אותי  שואלים 
גבוהה  החיים  שאיכות  ספק 
מבחינתי  אבל  בחו"ל,  יותר 
העניין,  לא  הוא  החומר 
העדיפויות",  סדרי  אלא 
"אומרים  אומרת.  היא 
לי את המילה "הקרבה", 

אבל היא בכלל לא בלקסיקון שלי. עשיתי ואני עושה הכל 
הרכב  או  גדול  פחות  שלי  הבית  אם  מה  אז  בחירה.  מתוך 
שלי,  למשפחה  קרובה  אני  מאושרת!  אני  יותר,  מיושן 
הילדים שלי גדלים ביחד עם אלו של אחותי, ההורים שלי 
ואחי ומשפחתו איתנו, אני גרה ביישוב שאני פוגשת בו רק 

אנשים טובים באמצע הדרך, וזה משנה את הכל". 
המשפחה עבורה היא אחת מנקודות האור הגדולות בחייה. 
הזמן  שכל  ופתוח,  תומך  בית  מדהימה,  ילדות  לי  "היתה 
אפשרי-  חוג  בכל  הייתי  ומשפחה.  חברים  והולכים  באים 
אורגן, גיטרה, בלט ומדצ"ים, בלי רגע אחד משעמם. אמא 
שלי פנסיונרית ואבא שלי עובד ב"רב בריח", ובזכותם אני 
יודעת שהכל אפשרי. הם לימדו אותנו להעיז, לנסות, ללכת 
אני  שלי.  לילדים  זה  את  מעבירה  ואני  טוב,  הכי  על  תמיד 
כולנו מחוברים בצורה  היום  ועד  באמת חושבת שבורכתי, 

מדהימה". 
בעולם  משמעותיים  צעדים  ספורטולי  עושה  במקביל, 
הילדים. החלום שלה הוא תוכנית טלוויזיה, והיא מאמינה 
במה  ואמונה  סבלנות  קשה,  עבודה  הרבה  עם  יקרה  שזה 

ומשתלבת  מופיעה  היא  בינתיים  לילדים.  לתת  לה  שיש 
במגוון גדול של פעילויות ומפעלים בענף. 

מופיעה  מהחיים",  "גדולים  בפרויקט  משתתפת  "אני 
גם  ולאחרונה  מיוחדים,  לילדים  וגנים  שונות  בעמותות 
שיקומי  גן  אזר-   בכפר  החלומות"  ב"גן  מפעילות  חזרתי 
לחיים.  פרופורציות  לך  נותן  שפשוט  חולים,  שהיו  לילדים 
זו שבעצם מקבלת. זה הדבר הכי  את באה לתת, אבל את 
לי שנה  נותן לי את הכוח. היתה  והוא  אמיתי וטהור שיש, 
עבודה-  ולא  שלי  החיים  שהיא  הזו  והעבודה  פשוטה,  לא 
ממלאת לי את הנשמה. מבחינתי, אני אומרת כל יום תודה 
על האפשרות לקום ולעשות את מה שאני באמת אוהבת". 

-יש בכלל מקום בתעשייה הלא פשוטה זו לעוד מישהו? 
מקום  שיש  מאמינה  אני  אבל  ותמימה,  חדשה  אני  "אולי 
אם  ואדריכלים.  דין  עורכי  הרבה  שיש  כמו  בדיוק  לכולם, 
מאמינה  אני  מקום.  לך  יש  עושה-  שאתה  במה  טוב  אתה 
ומה  במקביל,  דמויות  לכמה  להתחבר  יכולים  שילדים 
ולא  שלי  והעשייה  לילדים  החיבור  הוא  אותי  שמעסיק 

התחרות בתחום".  


אם תכוון לירח, מקסימום תיפול בין הכוכבים

נובוטני  גיא  יחד עם  במקביל להתנדבות, מריצה ספורטולי מופע משלה, 
וארבע רקדניות, בפסטיבלים, בתי מלון, קניונים ומסגרות שונות לילדים. 

התגובות, אגב, מצוינות! 
"אין ספק שצריך לכתת רגליים, להתקשר ולהאמין בעצמך", היא מספרת על 
הדרך הלא קלה לפרוץ בתחום. "בחרתי לעשות את הדברים בעצמי, פגישות 
תמימות,  זו  אולי  לא.  לי  יגידו  ומקסימום  אנשים,  להכיר  פגישות,  גבי  על 

אבל אני מאמינה שאם תכוון לירח, מקסימום תיפול בין הכוכבים".  
-איך הילדים הפרטיים שלך מגיבים לכל העניין?

4 וחצי הוא המשווק הכי טוב שלי. אני שומעת אותו  "הבן שלי שהוא בן 
"עבור  בחיוך.  אומרת  היא  יח"צן",  צריכה  לא  ואני  לאנשים,  עלי  מספר 
החשוב  שהוא  המקום  על  ושומרת  נזהרת  אני  אמא.  רק  עדיין  אני  הקטן 
ביותר בעיניי כאמא. אני משתדלת לא להביא אותם להופעות, כדי שלא 
ירגישו  תהיה את הסיטואציה שילדים רוצים להצטלם ולפגוש אותי והם 

לא נעים. כשאני חוזרת הביתה, אני רק שלהם".  
לא  הזה  העניין  כל  וחלילה  חס  אם   Plan B על  חושבת  לפעמים  -את 

יצליח? 
"לא חשבתי על זה, כיוון שאני מרגישה שאני לא יכולה לעשות משהו אחר. 
מה שתמיד רציתי ושאני מאמינה שארצה הוא לעבוד עם ילדים. זה העולם 
הכי אמיתי שיש, ואני אדם אמיתי, ואיתם אין משחקים: או שהם אוהבים 
או שלא. זה גם המקום שהכי נוח לי בו. אם תגידי לי להופיע בפני מבוגרים, 
אני לא אדע מה לעשות עם עצמי. אבל אם יהיו שני ילדים או 3,000 ילדים 
- אין לי בעיה. הם לא שופטים אותך, רק אוהבים אותך, ואנחנו מבינים הכי 

טוב אחד את השני". 
-ומה קורה שיש לך יום מבאס במיוחד? 

"באופי שלי, אני נהנית מכל דבר שאני עושה ומהדרך, וגם מחוויות פחות 
יותר  קשות  בתקופות  גם  ולומדת.  הטובים  הדברים  את  לוקחת  קשות- 
והם  בבוקר  הילדים  לגן  נכנסת  כמו תקופת הפרידה, כשאני  בחיים שלי, 
רצים אלי- באותה השנייה כל הצרות שלי כבר לא רלבנטיות ולא מעניינות. 
והחיוך והחיבוק שלהם- שווים  ילדים,  מה שאני צריכה הוא כמה שיותר 
בשבילי את העולם כולו. זה יותר מכסף או מחומר או מכל דבר אחר. אני 
מאמינה שלכל אחד בעולם יש את הייעוד שלו, והייעוד שלי הוא לשמח 

 "ילדים

אבחון וטיפול פסיכולוגי

• טיפול בילדים, נוער ומבוגרים

• טיפול משפחתי וזוגי

• הדרכות להורים ולאנשי מקצוע

• התערבות במצבי משבר

קליניקה בשהם ובפתח-תקוה
050-9235253 ,03-9235253

חגית גליק
פסיכולוגית קלינית מומחית 

פסיכולוגית חינוכית בכירה ומדריכה
מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

 גילה אלישיב - מאמנת לאורח חיים בריא וירידה במשקל    לפרטים: 050-9660069

שיטת "חוויה בהרזיה" מיועדת 
 לכל מי שמבין שהדיאטות

 אינן יעילות וכדי לרזות
 לטווח ארוך יש צורך
בשינוי פנימי מהותי

מעקב שבועי הכולל אימון אישי.
ליווי מקצועי לאורך כל הדרך.

 ניתן לשלב בתכנית שיטות הוליסטיות כגון:
     פרחי באך

     רפלקסולוגיה
     דמיון מודרך 

 חוויה בהרזיה
אימון אישי להרזיהעם גילה אלישיב
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עוצמה נשית ועסקית

מאת: לימור בר נתן

גילת מנצלת את ההזדמנות לספר על הקבוצה, שנפגשת פעם בשבועיים בבית 
הגימלאי, ותורמת רבות למשתתפותיה. "זו מסגרת נשית שכולה נתינה והעצמה 

עסקית ללא אינטריגות ועל בסיס של "שלח לחמך", וכולנו תורמות ונתרמות חזרה 
מפעילות זו". במסגרת הערב התקיימה גם תצוגה של הפקות חינה ושמלות כלה 

בהשתתפות "רויטל נצנץ" ו"כלה להשגה". 

מה היו התגובות? 
גילת: "הערב עורר עניין רב בקרב בעלי ובעלות עסקים בשוהם וביישובי האזור, והגיעו 
אליו אנשים רבים. התגובות היו מצוינות, התחושה היא כי עברנו ערב חוויתי שהוא גם 

מגבש וגם מלמד, ואנחנו כבר מחכות למפגשים הבאים". 

"עוצמה לעצמאיות שוהם" היא קבוצת נטוורק עסקית נשית שפועלת בשוהם כבר 
למעלה משנה וחצי. חברות בה נשות עסקים עצמאיות ממגוון מקצועות ותחומי 

עיסוק, שמדווחות על פרגון מדהים בין חברות הקבוצה, עניין, הנאה ולמידה הדדית. 
במהלך חודש נובמבר נערך בבית הגימלאי ערב מיוחד של הקבוצה, שהיה פתוח לכל 

מי שרק רצה להגיע, להכיר וגם להחכים. 
"בחרנו להביא לערב הזה הרצאת אורח של גלית פילוסוף, הנחשבת למאמנת עסקית 
וכלכלית מהמובילות בארץ, זאת לצד חשיפה של חברות הקבוצה ואורחות", מספרת 

גילת צדאקתי-כהן, עורכת דין וממובילות הקבוצה ביישוב.
"במסגרת הערב נתנו במה לעצמאיות הקבוצה ולאורחות להציג עצמן ואת פעילותן 

העסקית. למדנו מה צריך עסק לעשות כדי להניע עצמו ולקדם הצלחה, ונהנינו ממפגש 
משותף ומערב מצוין". 

קבוצת העסקים הנשית "עוצמה לעצמאיות שוהם" הפכה כבר לכוח נשי עסקי מוכר ומוביל ביישוב 
■ בערב מיוחד שכולו בסימן מקצועיות והעצמה, נחשפו בעלות העסקים לפעילות עסקית מגוונת 

ושמעו הרצאת אורח של המנטורית גלית פילוסוף ■ קבלו הצצה לערב שהיה וטיפים להצלחה

צילומים: קרו מזור
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 טיפול פרטני

 הדרכת הורים

  טיפול וייעוץ לילדים
     בגיל הרך

  איבחון פסיכולוגי,
     פסיכודידקטי
    ואיבחון רגשי

bruritwal@walla.co.il  |  050-5499558  רח' מכבים 100, שוהם  |  נייד

ברורית וולס
פסיכולוגית קלינית וחינוכית

 טיפול פסיכולוגי
למבוגרים, ילדים ונוער

25 שנות ניסיון

לק ג'ל/מילוי וקבלי - טיפול ראשון 
ב-60 ₪ במקום 80 ₪.

 טיפול שני שיוף ומריחת לק
ברגליים במתנה.

 טיפול שלישי עיצוב גבות
ושפם במתנה.

ניתן לממש את ההטבה פעם אחת בלבד ללקוחה | יש כפל מבצעים | ירדן קוסמטיקס רשאית להפסיק את המבצע בכל עת 

לקביעת תורים: טל' 052-4050750
רחבת פנינה ליד בניין המועצה

YARDEN COSMETICS

בניית ציפורניים
מילוי
לק ג'ל
מניקור
הדבקה אמריקאית
עיצוב גבות + שפם
פדיקור

₪ 150
₪ 80
₪ 80
₪ 50
₪ 80
₪ 30

₪ 100

מבצעי חורף
 הזמיני סדרת טיפולים של:

 טיפול ראשון של פדיקור
ב-80 ₪ במקום 100 ₪.

הדרך להצלחה
מתחילה כאן 

גלית פילוסוף, מהמנטוריות המובילות בארץ בתחום 
האימון הכלכלי והעסקי, מבעלי קבוצת אש לידור פילוסוף 
לייעוץ כלכלי ועסקי, מומחית בהתייעלות, שיפור תהליכי 

עבודה ויצירת מוטיבציה, חושפת כמה מהתובנות והסודות 
המנצחים שיעזרו לעסק שלכם להצליח 

n על עשייה וניהול עצמי: "רעיון מבריק ותוכנית עסקית מצוינת הם חשובים 
מאוד אבל לא מספיקים כדי להביא תוצאות רצויות", אומרת פילוסוף 

וגם מסבירה: "מה שמביא תוצאות היא עשייה, ועשייה מפגישה אותנו עם 
הרגלים מגבילים של בני האדם. אדם שמתנהג בדחיינות בחייו, עשוי להתנהג 

בדחיינות גם בניהול העסק שלו, אדם שלא מנהל את הזמן שלו, עשוי גם 
לא לנהל את המשאב היקר הזה בעסק שלו. כשאנחנו מנהלים עסק, אנחנו 
מביאים אליו את ההתנהגויות שלנו. חלקן מקדמות וחלקן בולמות ועליהן 
צריכים להתאמן. על כן, ניהול עצמי הוא קריטי. "הצורך בעשייה בעסק לא 

נגמר לעולם, ומי שמפסיק לעשות- הולך אחורה. אנו נדרשים להיות במעגל 
אינסופי של עשייה, תובנות ויצירת פעולות, והכוח המניע של האדם הוא 

הניהול העצמי שלו, ובעיקר ניהול האנרגיה והלך הרוח שלו". 

n על מצב שיא ועולם פנימי עשיר: "אדם שרוצה להצליח, צריך להכניס עצמו 
למצב שיא", אומרת פילוסוף. מה זה אומר? ראשית- אנרגיה גבוהה! "אי 

אפשר להצליח עם אנרגיה שלילית או אנרגיה נמוכה". דבר שני וחשוב הוא 
הדיוק בעשייה. עוד חשובה מוטיבציה בשמיים ואינטגריטי בכל דבר שאתה 

עושה. "כדי להביא את כל אלו במקביל לתוכנית עסקית, חשוב לייצר עבודה 
אינסופית על העולם הפנימי שלנו", אומרת פילוסוף שמאמינה בעולם פנימי 

עשיר, שהוא מה שיוצר את העולם החיצוני שלנו. "עולם פנימי עשיר מסייע 
לך להתנהל עם ארבע התנהגויות עיקריות: אסרטיביות, מצוינות, אמפטיה 

ועבודה בפתרונות. 
אסרטיביות: האיזון שבין להיות במצב של אגו או במצב של התחשבות יתר. 

שניהם לא מקדמים אותך בעסק. 
מצוינות: האיזון שבין מושלמות לבין ויתור עצמי. שני אלו גם לא מקדמים 

אותך.
אמפטיה: האיזון שבין הזדהות מחד ואדישות מאידך. כבעל עסק, אם תזדהה 

יותר מדי עם הלקוחות שלך, לא תצליח לתת שירות, ואם תהיה אדיש כלפיהם 
- רק תפסיד. 

עבודה בפתרונות: להיות יצירתי כל הזמן, להביא פתיחות וגמישות 
מחשבתית. לוותר על ההאשמות ועל הצורך להיות צודק, זה לא יקדם אותך 

לשום מקום. בעסק, כמו בחיים, חשוב  להיות חכמים ולא צודקים".   

State of Mind n: "חלק גדול מההצלחה שלכם )למעלה מ- 60% לפי 
ההערכות( יושב על ה- state of mind שלכם ועל הסיפור שאתם מספרים 

לעצמכם. מי שאני, זה מי שאני אומר שאני. אם לדוגמא אני מציגה עצמי 
בצורה הבאה: 'שלום, אני גלית ואני יועצת 

נדל"ן'. זה לא  אומר הרבה, אבל 
אם אומר: 'שלום, אני גלית ואני 

יועצת נדל"ן מצוינת, אכפת לי 
מהלקוחות שלי, ואני הולכת 

איתם לאורך כל הדרך'- זה 
כבר נשמע אחרת. אל תגידו 

דברים שאתם לא, אבל שימו 
את המילה שלכם על מי 

שאתם כן. אם לא תאמרו- 
הלקוחות שלכם לא יוכלו 

לדעת".

צילומים: קרו מזור
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פרק ראשון: הקדמה
קארין )אטייב( לוין פותחת את הדלת לביתה בשוהם, 
כשהיא לבושה שמלה ירקרקה שחלקה התחתון עטוף 
שיפון ונעולה סנדלי סטילטו חומים. שערותיה קצרות 
ואופנתיות והיא מאופרת קלות ומשדרת עידון צרפתי 
במיטבו, מה שלא קשה כל כך כשאת צרפתייה מלידה 

והשיק הוא חלק בלתי נפרד מהגנטיקה שלך.

גם השולחן בפינת האוכל נראה כאילו נגזר זה עתה 
מגרסת הבית של מגזין ELLE . אגרטל פרחים, כוסות 

פורצלן בבורדו וירקרק ששימשו את סבתה, בקבוק יין 
אדום והכרחי ואוכל מדויק ועשיר בטעמו. ביף בורגיניון, 

מניפת דג אפוי בירקות, קציצות כרובית כמתאבן שגם 
ילדים מתעלפים עליו, מרק ירקות, פשטידת תפוחי 

אדמה, פלאן אמיתי, נימוח, קל ומדהים, טארט טאטן 
חתיכית ועוגת גבינה. וזו רשימה חלקית בהחלט.

מאז עלתה ארצה לפני כשנה וחצי עם בעלה, ברק 
ושלושת ילדיהם, חיפשה קארין לוין עיסוק שיהלום 

את כישוריה. בהכשרתה היא עוסקת בתחום משאבי 
האנוש אולם כיום, כשהיא לומדת לא רק את השפה 

העברית אלא גם את התרבות ואת המנטליות 
המקומית, עבודה נוחה שתגשר על מגבלות השפה, 

היתה עניין הכרחי. אז נכנסו לתמונה, באופן אקראי 
למדי, יכולותיה הקולינאריים, שגרמו לחברים סביבה 

להתפעל מהבישול הצרפתי העילי שזורם בעורקיה. 
כיום, מספר חודשים לאחר שבדקה את חומרי הגלם 

בשוק הישראלי, התארגנה והכינה תפריט הכולל עשרות 
ממיטב יצירותיה, ניתן להזמין אצלה ארוחות שלמות 

המבוססות על המטבח הצרפתי ולהיאנח בעונג לאחר 
כל לעיסה. בעוד רגע יגיעו גם סדנאות הבישול, אבל 

רגע, בהתאם לכללי ה"סלואו פוד": קודם הסיפור עצמו, 
שכולל אהבה ונישואים, גיור, ילדים ועליה ורק אחרי כן אוכל. 

קארין )אטייב( לוין לא חלמה שאת כפר ילדותה הציורי בצרפת יחליפו חיים אינטנסיביים בישראל 
ושעיסוקה במשאבי אנוש, יפנה את מקומו לטובת בישול צרפתי עילי

k
סיפור עם הרבה טעם וכישרון, על מי שנחתה היישר לתוך האזעקות של מבצע צוק איתן

ונראית כאילו יצאה לפני שניה מאחד מעמודי האמצע של ווג

אהבה בתפריט
פרק שני: העלייה

הסיפור של קארין וברק לוין משוהם, מזכיר בניחוחו 
הרומנטי את אחד מסרטי האוכל הטרנדיים שממיסים 

את הלב. הם חיים בארץ פחות משנה וחצי, לאחר 
שהות של 20 שנה בארצות הברית. כל אחד מהם הגיע 
ממקום אחר על פני הגלובוס ועשה את המסע הפרטי 
שלו לארצות הברית, מבלי לדעת שהנסיעה הזו תשנה 

את חייו לנצח.

קארין נולדה בכפר סן ז'רמן סור אקול, באזור פונטיין 
בלו, הממוקם כ- 45 דקות דרומית לפאריז. "זהו כפר 

שנראה כמו ציור, טובל בשדות תירס וירקות, נהר גדול 
ובתי אבן בני 200 שנה - משהו כמו הסרט שוקולד", 
היא מספרת בעברית של אולפן. "יש בכפר נהר, שני 

רחובות החוצים האחד את השני, בית ספר אחד וכמה 
חוות מסביב". 

בשנת 96', כשהיא בת 23, עזבה לארצות הברית לשנה, 
לסיים את לימודיה בשיווק וכוח אדם. "כך לפחות 

חשבתי, אבל אז הכרתי את ברק, והכל השתנה".
היא הגיעה לאוניברסיטת פיטסבורג, פנסילבניה 

והחלה להתאקלם, אז נתקלה בבחור נחמד שהציע לה 
מטריה. קראו לו ברק לוין והוא היה קצת יותר ותיק 

 )NBA( ממנה בקמפוס, סטודנט למינהל עסקים
מישראל ומדריך לריקודי סלסה ומרנגה.

ברק?
"כן, כן", הוא צוחק. "לימדתי את השכבה שלנו 

וחיפשתי בת זוג להדרכה. כשראיתי את קארין, כבר 
היתה לי תכנית איך להתקרב אליה. ראיתי אותה 

מתחת לאחד הבניינים, מחכה שהגשם ייפסק. 
פיטסבורג, גשומה וקרה בדרך כלל ולקארין לא היתה 
מטריה. היא עמדה שם במכנסי עור שחורים, עם צעיף 
ירוק ותסרוקת מסודרת ונראתה כמו אותן צרפתיות 

מאת: שרון חן
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מהז'ורנל. אמרתי 'וואו' ומרגע זה ידעתי שאני מוכרח להכיר אותה".
מצויד בכישורים בסיסיים של צרפתית שזכר מתיכון בליך ברמת גן, הציע האביר 

הישראלי בן ה-26 את שירותי המטריה שלו, ליווה אותה לתחנת האוטובוס וסיפר לה 
על החוג לריקודים שהוא מעביר.

אתה לא ממש לטיני.
"לא, אני פולני מהבית. כנער ברמת אפעל, הייתי מאוד ביישן ובגיל 6-15 לא היה לי 
מושג מה לעשות עם בנות. חבר הציע לי ללמוד לרקוד ריקודי שנות ה-60, כי היחס 

בין בנים לבנות שם הוא 1:10. הגעתי, התאהבתי בתחום ובאמת, מצאתי שם גם 
חברות. בהמשך, פתחו באוניברסיטת תל אביב, שם למדתי כלכלה, חוג לריקודים 

לטיניים ושם כבר עליתי בסולם הדרגות. כשפגשתי את קארין שאלתי אותה אם היא 
מוכנה להיות האסיסטנטית שלי והיא הסכימה".

איך הסתדרת עם בחור ישראלי?
"זה לא היה קל", היא מודה. "אנחנו מגיעים מתרבות שונה לגמרי. לברק אופי עקשני, 

חזק. הוא לא חושש להגיד ולעשות דברים. כשהכרתי אותו מצא חן בעיני שמתחת 
לקשיחות הזו הוא איש חכם, טוב ומצחיק. בארצות הברית אנשים מנומסים ושקטים, 

מה שברק לא היה במיוחד, אבל היה בזה קסם ועם השנים, הוא בעצמו התבגר 
והשתנה, כך שמצאנו את הדרך".

האסיסטנטית כאמור, הפכה מהר מאוד למושא אהבתו של המדריך וזמן קצר אחרי כן 
השניים נישאו, הביאו לעולם את ילדיהם עדן, בן 11 וחצי, אוריאן בת 10 וליאם בן 3 

וחצי, ונשארו להתגורר בארצות הברית למשך 20 השנים הבאות.

את נישואיהם ערכו בשני טקסים, האחד בצרפת והשני בישראל. "הטקס הראשון 
התקיים בנציגות העירייה בכפר של קארין", משחזר ברק, העוסק  בהשקעות בנכסים 
בארצות הברית. "מבית הוריה של קארין, צעדו כל המוזמנים בטור אחד דרך השדות, 
בעקבים מחודדים ובגדים מהודרים - זה היה מדהים, כמו סצנה מהסרטים של פליני. 

לאחר מכן, ערכנו טקס ומסיבה גם כאן, בישראל".

סמוך לחתונה, קארין בחרה להתגייר אצל רב קונסרבטיבי בארצות הברית, מה שהיא 
וברק זוכרים כחוויה נעימה במיוחד. "גדלתי כנוצרייה בבית חילוני", מסבירה קארין. 

"כשהכרתי את ברק וחשבנו על משפחה, היה לי חשוב שלמשפחה העתידית שלי 
תהיה גם נגיעה לדת ומסורת, ברמת ההשתייכות, השורשים. לא עם כל דבר ביהדות 
אני מסכימה, אבל רציתי להיות מסוגלת לדבר עם הילדים על המשמעות של להיות 
יהודים וישראלים, לחגוג חגים, להבין את משמעותם, לבשל את האוכל המסורתי".

והיום את מבשלת אוכל יהודי מסורתי?
"כן, למעט גפילטע פיש".

קארין וספר המתכונים של אמה וסבתה.
"סבתא שלי התגוררה בבית בן 200 שנה
ללא מים חמים והיתה בשלנית נפלאה"

טארט טאטן. אוכל שמבוסס על חומרי גלם מקומיים וטריים

 ברק: "בשנה שבה הכרנו, הזמנתי אותה לארוחה ברוח חג הפסח, אלא שאני 
לא יודע לבשל. קניתי בסופר צנצנות צהובות עם חתיכות גפילטע פיש וקארין 
פתחה את המקרר והיתה מזועזעת. זה נראה כמו איברים שטים בפורמלין ואני 

אמרתי שאנחנו אוכלים את זה"
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פרק ראשון: הקדמה
קארין )אטייב( לוין פותחת את הדלת לביתה בשוהם, 
כשהיא לבושה שמלה ירקרקה שחלקה התחתון עטוף 
שיפון ונעולה סנדלי סטילטו חומים. שערותיה קצרות 
ואופנתיות והיא מאופרת קלות ומשדרת עידון צרפתי 
במיטבו, מה שלא קשה כל כך כשאת צרפתייה מלידה 

והשיק הוא חלק בלתי נפרד מהגנטיקה שלך.

גם השולחן בפינת האוכל נראה כאילו נגזר זה עתה 
מגרסת הבית של מגזין ELLE . אגרטל פרחים, כוסות 

פורצלן בבורדו וירקרק ששימשו את סבתה, בקבוק יין 
אדום והכרחי ואוכל מדויק ועשיר בטעמו. ביף בורגיניון, 

מניפת דג אפוי בירקות, קציצות כרובית כמתאבן שגם 
ילדים מתעלפים עליו, מרק ירקות, פשטידת תפוחי 

אדמה, פלאן אמיתי, נימוח, קל ומדהים, טארט טאטן 
חתיכית ועוגת גבינה. וזו רשימה חלקית בהחלט.

מאז עלתה ארצה לפני כשנה וחצי עם בעלה, ברק 
ושלושת ילדיהם, חיפשה קארין לוין עיסוק שיהלום 

את כישוריה. בהכשרתה היא עוסקת בתחום משאבי 
האנוש אולם כיום, כשהיא לומדת לא רק את השפה 

העברית אלא גם את התרבות ואת המנטליות 
המקומית, עבודה נוחה שתגשר על מגבלות השפה, 

היתה עניין הכרחי. אז נכנסו לתמונה, באופן אקראי 
למדי, יכולותיה הקולינאריים, שגרמו לחברים סביבה 

להתפעל מהבישול הצרפתי העילי שזורם בעורקיה. 
כיום, מספר חודשים לאחר שבדקה את חומרי הגלם 

בשוק הישראלי, התארגנה והכינה תפריט הכולל עשרות 
ממיטב יצירותיה, ניתן להזמין אצלה ארוחות שלמות 

המבוססות על המטבח הצרפתי ולהיאנח בעונג לאחר 
כל לעיסה. בעוד רגע יגיעו גם סדנאות הבישול, אבל 

רגע, בהתאם לכללי ה"סלואו פוד": קודם הסיפור עצמו, 
שכולל אהבה ונישואים, גיור, ילדים ועליה ורק אחרי כן אוכל. 

קארין )אטייב( לוין לא חלמה שאת כפר ילדותה הציורי בצרפת יחליפו חיים אינטנסיביים בישראל 
ושעיסוקה במשאבי אנוש, יפנה את מקומו לטובת בישול צרפתי עילי

k
סיפור עם הרבה טעם וכישרון, על מי שנחתה היישר לתוך האזעקות של מבצע צוק איתן

ונראית כאילו יצאה לפני שניה מאחד מעמודי האמצע של ווג

אהבה בתפריט
פרק שני: העלייה

הסיפור של קארין וברק לוין משוהם, מזכיר בניחוחו 
הרומנטי את אחד מסרטי האוכל הטרנדיים שממיסים 

את הלב. הם חיים בארץ פחות משנה וחצי, לאחר 
שהות של 20 שנה בארצות הברית. כל אחד מהם הגיע 
ממקום אחר על פני הגלובוס ועשה את המסע הפרטי 
שלו לארצות הברית, מבלי לדעת שהנסיעה הזו תשנה 

את חייו לנצח.

קארין נולדה בכפר סן ז'רמן סור אקול, באזור פונטיין 
בלו, הממוקם כ- 45 דקות דרומית לפאריז. "זהו כפר 

שנראה כמו ציור, טובל בשדות תירס וירקות, נהר גדול 
ובתי אבן בני 200 שנה - משהו כמו הסרט שוקולד", 
היא מספרת בעברית של אולפן. "יש בכפר נהר, שני 

רחובות החוצים האחד את השני, בית ספר אחד וכמה 
חוות מסביב". 

בשנת 96', כשהיא בת 23, עזבה לארצות הברית לשנה, 
לסיים את לימודיה בשיווק וכוח אדם. "כך לפחות 

חשבתי, אבל אז הכרתי את ברק, והכל השתנה".
היא הגיעה לאוניברסיטת פיטסבורג, פנסילבניה 

והחלה להתאקלם, אז נתקלה בבחור נחמד שהציע לה 
מטריה. קראו לו ברק לוין והוא היה קצת יותר ותיק 

 )NBA( ממנה בקמפוס, סטודנט למינהל עסקים
מישראל ומדריך לריקודי סלסה ומרנגה.

ברק?
"כן, כן", הוא צוחק. "לימדתי את השכבה שלנו 

וחיפשתי בת זוג להדרכה. כשראיתי את קארין, כבר 
היתה לי תכנית איך להתקרב אליה. ראיתי אותה 

מתחת לאחד הבניינים, מחכה שהגשם ייפסק. 
פיטסבורג, גשומה וקרה בדרך כלל ולקארין לא היתה 
מטריה. היא עמדה שם במכנסי עור שחורים, עם צעיף 
ירוק ותסרוקת מסודרת ונראתה כמו אותן צרפתיות 

מאת: שרון חן
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מהז'ורנל. אמרתי 'וואו' ומרגע זה ידעתי שאני מוכרח להכיר אותה".
מצויד בכישורים בסיסיים של צרפתית שזכר מתיכון בליך ברמת גן, הציע האביר 

הישראלי בן ה-26 את שירותי המטריה שלו, ליווה אותה לתחנת האוטובוס וסיפר לה 
על החוג לריקודים שהוא מעביר.

אתה לא ממש לטיני.
"לא, אני פולני מהבית. כנער ברמת אפעל, הייתי מאוד ביישן ובגיל 6-15 לא היה לי 
מושג מה לעשות עם בנות. חבר הציע לי ללמוד לרקוד ריקודי שנות ה-60, כי היחס 

בין בנים לבנות שם הוא 1:10. הגעתי, התאהבתי בתחום ובאמת, מצאתי שם גם 
חברות. בהמשך, פתחו באוניברסיטת תל אביב, שם למדתי כלכלה, חוג לריקודים 

לטיניים ושם כבר עליתי בסולם הדרגות. כשפגשתי את קארין שאלתי אותה אם היא 
מוכנה להיות האסיסטנטית שלי והיא הסכימה".

איך הסתדרת עם בחור ישראלי?
"זה לא היה קל", היא מודה. "אנחנו מגיעים מתרבות שונה לגמרי. לברק אופי עקשני, 

חזק. הוא לא חושש להגיד ולעשות דברים. כשהכרתי אותו מצא חן בעיני שמתחת 
לקשיחות הזו הוא איש חכם, טוב ומצחיק. בארצות הברית אנשים מנומסים ושקטים, 

מה שברק לא היה במיוחד, אבל היה בזה קסם ועם השנים, הוא בעצמו התבגר 
והשתנה, כך שמצאנו את הדרך".

האסיסטנטית כאמור, הפכה מהר מאוד למושא אהבתו של המדריך וזמן קצר אחרי כן 
השניים נישאו, הביאו לעולם את ילדיהם עדן, בן 11 וחצי, אוריאן בת 10 וליאם בן 3 

וחצי, ונשארו להתגורר בארצות הברית למשך 20 השנים הבאות.

את נישואיהם ערכו בשני טקסים, האחד בצרפת והשני בישראל. "הטקס הראשון 
התקיים בנציגות העירייה בכפר של קארין", משחזר ברק, העוסק  בהשקעות בנכסים 
בארצות הברית. "מבית הוריה של קארין, צעדו כל המוזמנים בטור אחד דרך השדות, 
בעקבים מחודדים ובגדים מהודרים - זה היה מדהים, כמו סצנה מהסרטים של פליני. 

לאחר מכן, ערכנו טקס ומסיבה גם כאן, בישראל".

סמוך לחתונה, קארין בחרה להתגייר אצל רב קונסרבטיבי בארצות הברית, מה שהיא 
וברק זוכרים כחוויה נעימה במיוחד. "גדלתי כנוצרייה בבית חילוני", מסבירה קארין. 

"כשהכרתי את ברק וחשבנו על משפחה, היה לי חשוב שלמשפחה העתידית שלי 
תהיה גם נגיעה לדת ומסורת, ברמת ההשתייכות, השורשים. לא עם כל דבר ביהדות 
אני מסכימה, אבל רציתי להיות מסוגלת לדבר עם הילדים על המשמעות של להיות 
יהודים וישראלים, לחגוג חגים, להבין את משמעותם, לבשל את האוכל המסורתי".

והיום את מבשלת אוכל יהודי מסורתי?
"כן, למעט גפילטע פיש".

קארין וספר המתכונים של אמה וסבתה.
"סבתא שלי התגוררה בבית בן 200 שנה
ללא מים חמים והיתה בשלנית נפלאה"

טארט טאטן. אוכל שמבוסס על חומרי גלם מקומיים וטריים

 ברק: "בשנה שבה הכרנו, הזמנתי אותה לארוחה ברוח חג הפסח, אלא שאני 
לא יודע לבשל. קניתי בסופר צנצנות צהובות עם חתיכות גפילטע פיש וקארין 
פתחה את המקרר והיתה מזועזעת. זה נראה כמו איברים שטים בפורמלין ואני 

אמרתי שאנחנו אוכלים את זה"
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 פתוח:  א'-ד' 9:00-14:00, 16:00-20:00,
ה' 9:00-20:00,  ו' 8:00-14:30

טלפון: 03-6347552
שהםעמק איילון 161 )מעל מגה, ליד הדואר(

תבלינים טריים וארומטיים  תערובות 
ייחודיות תוצרת בית  טוחנים במקום 
  פיצוחים טריים קלויים וטבעיים 

פירות יבשים  אורז וכל סוגי הקטניות 
 משקאות מיוחדים  מאפים תימנים 

 מוצרים ללא גלוטן

מוצרים משלימים 
לאפייה

מוצרים 
לסושי

תבליני

חדש

 חלבה ישר
משוק מחנה יהודה 

במבחר טעמים 

חנות בניחוח אחר

התימני
תבליני
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ומאוד נבהלתי. התחלתי להסתובב בחנות ולחפש אנשים, עד שמצאתי מישהי 
שהסבירה לי שכולם בממ"ד כי שוב היתה אזעקה, ובאופן די משעשע, למרות כל 

המצב, דווקא נרגעתי", היא מחייכת. 

התאקלמת מאז?
"בכיתי במשך חמישה חודשים. בארצות הברית הייתי עצמאית ופה, מצאתי את עצמי 

בת 42 ולא מסוגלת לעשות כלום. לא מכירה, לא מתמצאת, ללא שפה. לאט לאט, 
התחלתי להכיר את היישוב, את בתי הספר והגן, את החנויות. לעומת ארצות הברית, 

שם קשה לשמור על חברות טובה, אנשים בארץ מאוד פתוחים וחמים - פגשתי 
אימהות של חברים מבית הספר והגן וכולן הציעו עזרה ותמיכה אמיתית. 

בשבועות שבהן ברק נסע לארצות הברית ונשארתי כאן לבד - הן היו שם בשבילי וכיום 
יש לי 12 חברות אמיתיות וטובות, שאיתן אני יכולה לדבר, להתייעץ. הן אושר גדול".

 פרק 3: המטבח
עם הזמן, כשהתרגלה למעבר ולסביבה, החלה להעז ויצאה את גבולות היישוב. 

"פתאום אחרי החורף התחיל אביב, הכל היה מלא פרחים מסביב, הלכתי בטיילת 
בשוהם, כבר הבנתי ודיברתי קצת עברית והתחיל להיות לי שמח. התעניינתי איפה 

אפשר לערוך קניות לבית, חיפשתי ומצאתי חנויות ונסעתי כדי להכיר והתרשם. אני 
צריכה להכיר את המוצרים כדי לקנות. ביליתי בחלק מהמקומות שעתיים, בדקתי, 

למדתי את החומרים".

במהלך השנה, במפגשים ובאירועים שונים, למדו החברים על כישוריה של קארין 
ועודדו אותה להפוך את הכישרון לעסק. "החברות אמרו לי: 'את פשוט מוכרחה', 

ברק: "בשנה שבה הכרנו, הזמנתי אותה לארוחה ברוח חג הפסח, אלא שאני לא יודע 
לבשל. קניתי בסופר  צנצנות צהובות עם חתיכות גפילטע פיש וקארין פתחה את 

המקרר והיתה מזועזעת. זה נראה כמו איברים שטים בפורמלין ואני אמרתי שאנחנו 
אוכלים את זה".

"בתמורה", הזמינה קארין את ברק אליה לארוחת חג המולד. "היא הבטיחה לי ארוחה 
צרפתית מסורתית ואני חיכיתי בסקרנות. הכל היה מקסים עד שראיתי את המנה 

העיקרית - רגלי צפרדע. התנצלתי ואמרתי לה שאני לא מסוג לאכול את זה", מחייך 
ברק. "לפני שהכרתי אותה לא אכלתי שרימפס וקלמארי, אז לאלה התרגלתי אבל 

צפרדעים ושבלולים וגם בשר ארנבת שמאוד פופולארי בצרפת, זה עדיין בלתי אפשרי 
מבחינתי".

לפני מספר שנים, החלה להתרקם התכנית לעלות לישראל. "ההחלטה היתה נכונה 
לכולנו, אבל חלק גדול ממנה היה הרצון לגדל את הילדים בארץ, במקום שבו יהיו 

חופשיים לטייל באופניים וברגל, מבלי שנצטרך להסיע אותם לכל מקום ומבלי 
לקבוע עם חבר לשעתיים בעוד שלושה שבועות, מה ששבר אותי לגמרי", מסביר ברק. 

"ארצות הברית נוחה וכיפית אבל לגדל שם ילדים זה כבר סיפור אחר".

קארין, מה ידעת על ישראל לפני שהכרת את ברק?
"גדלתי בידיעה שישראל מצויה כל הזמן במצב מלחמה, כי זה מה שהתקשורת מציגה 

ללא הפסקה. לפני שבועיים-שלושה ישבתי עם ליאם בגן השעשועים ואמא שלי 
התקשרה אלי בדאגה כי בטלוויזיה הצרפתית הראו את הפיגועים שהחלו. הסברתי לה 

שזה לא מה שקורה בשטח, אמרתי לה שהשמיים היו כחולים, שהכל רגוע ושיש המון 
ילדים מסביב".

ברק: "לפני שקארין הגיעה לפה היא היתה בטוחה שכל ישראל היא בני ברק ושאלה 
אותי אם אפשר להביא ביקיני. אמרתי שזו חובה".

הם עלו ארצה באוגוסט 2014, מספר ימים לפני סיום מבצע צוק איתן ונחתו ברחוב 
נורית בשוהם. לא זו בלבד שקארין נאלצה להתמודד עם החום הקופח והמנטליות 

הלא מוכרת, קבלת הפנים שזכתה לה, היתה האזעקות שעדיין הדהדו ברחבי גוש דן. 
"נחתנו ביום רביעי ובשבת הוזמנו לבראנץ' בבריכה אצל בני המשפחה של ברק.

היה נחמד ורגוע עד שנשמעה אזעקה וכולם יצאו מהמים ונכנסו לממ"ד. 
ברק אמר 'אה, זו רק אזעקה' ואני הייתי המומה. זו היתה האזעקה הראשונה ששמעתי 

בחיי. בימים הבאים נשמעו חמש אזעקות נוספות. אמרתי לברק 'מה עושים? כך 
ייראו החיים של הילדים שלנו?' והוא הרגיע אותי. אחרי יום יומיים ערכתי קניות 

בסופרמרקט בתשע בערב, ופתאום לא ראיתי אנשים. חשבתי ששכחו אותי בחנות 

וחשבתי שזו דרך טובה לעסוק ולהתפרנס ממשהו שאני אוהבת". היא המשיכה 
אם כן לחקור את חומרי הגלם והפרודוקטים בישראל ואף הקימה גינת ירק קטנה 

בחצר האחורית. במקביל, שקדה על הכנת תפריט ובו איגדה כמה עשרות מתכונים 
משובחים, החלה לקבל הזמנות, בעיקר מחברים ומכרים אשר הגיבו בהתלהבות רבה 
וכיום, היא מבשלת לכל מי שמבקש ליהנות ממטעמי המטבח הצרפתי במיטבו, מנות 

 טעימות ויפות לעין שאפשר להגיש באותו יום או לקרר/להקפיא ולחמם למחרת היום. 
 Le - את השיווק היא עושה מפה לאוזן מדי חודש ובאמצעות דף הפייסבוק שלה

Salé Sucré de Karine - ובתרגום חופשי - "המלוח והמתוק מאת קארין".

מה גילית על הטעם של הקהל הישראלי?
"הישראלים אוהבים לאכול, מעריכים אוכל טוב ומעדיפים עוף ודגים, בעיקר סלמון, 
פשטידות ומרקים". ברשימה המכובדת של המנות שהיא מציעה, אפשר למנות חזה 

ברווז צרוב במחבת ברוטב שמנת וויסקי, חזה עוף צרוב עם זיתים שחורים מתובלים, 
בקר ברוטב יין אדום עם גזר ופטריות בבישול איטי, פילה סלמון במרינדת לימון 

ורוטב הולנדייז, פאייה עם פירות ים או עוף, פסטה רחבת שכבות ברוטב עגבניות, 
גבינת ריקוטה ותרד, קיש המבוסס על בצק פאי ומכיל שפע של ירקות לבחירה, מרק 
כרישה ותפוחי אדמה ומרק בצל צרפתי עם המון יין לבן ועשבי תיבול, גראטן תפוחי 

אדמה או כרובית, אספרגוס קלוי, ערמונים קלויים עם פטריות, פירה דלעת עם רוטב 
פסטו, ריזוטו פטריות, עולש ברוטב בשמל וקינוחים כטארט טאטן, מוס שוקולד, 

פלאן, קרם אנגלז, בצק עלים במילוי קרם שקדים - והרשימה ארוכה, מעניינת 
ברעננותה ובעיקר מפתה.

מאיפה הכישרון?
"סבתא שלי התגוררה בבית בן 200 שנה ללא מים חמים והיתה בשלנית נפלאה. 

היא השתמשה בחלב שהגיע היישר מהחליבה וגידלה ירקות בגינה. את האוכל 
המעולה שהכינה בישלה על אש פתוחה. גם אמי היא בשלנית נהדרת. פעמיים בשנה 

בלבד, באירועים מיוחדים, אכלנו במסעדות ובכל יתר הזמן - בבית. אני התחלתי 
לבשל כשהייתי בת 7-8 וכיום אוריאן מבשלת כמה מנות בעצמה".

קארין שולפת מחברת מתכונים משפחתית מרגשת המתגלה כאוצר בלום, בה נאספו 
לאורך 60 שנה לערך, מבחר ממתכוניהן של סבתה ואמה, כתובים בכתב ידה המסודר 

של האם ומעוטרים בדברי הסבר וצילומים ליד. 

ברק: "בבית הוריה של קארין, יש מקרר שגודלו שליש מהמקררים בארץ. לא שומרים 
ולא מקפיאים אלא מבשלים כאמור, מעכשיו לעכשיו, פעם פעמיים ביום. למזלנו - 
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היא לקחה איתה את ההרגל הזה הלאה ואני והילדים, המרוויחים הגדולים. קארין לא 
מבשלת רק בסופי שבוע או כשמגיעים אורחים אלא כעניין יומי. הילדים מבינים את 

חשיבותו של אוכל ביתי איכותי ואוהבים לאכול בבית".

הטיפ שלך לבישול נכון?
"לטעום ולתקן בזהירות. משתמשים בארץ בהמון שמן, לפעמים יותר מדי. 

חשוב מאוד להשתמש בתבלינים עדינים וטריים, שלא יהיו דומיננטיים מדי, ביין 
אדום ולבן ובשמנת - כשהחוכמה היא שהשמנת תישאר בחלקה על הצלחת ולא 
תיספג כולה במזון. ולא פחות חשוב מכך - שצורת ההגשה תהיה יפה ומזמינה".

מה הלאה?
"שואלים אותי איך אפשר ללמוד ממני לבשל ואני חושבת על האפשרות לקיים בעתיד 

סדנאות  בישול לנשים, לנערות, אולי לאימהות ובנות".

היום, את כבר מרגישה כאן בבית?
"צרפת היא השורשים שלי, המקום שבו גדלתי, התרבות, ההורים שלי, הילדות - מה 
שיישאר חלק ממני לתמיד. ישראל היא המקום שבו אני מתגוררת עם המשפחה וזה 
בהחלט בית מבחינתי, שאני מתרגלת ולומדת להכיר ולאהוב. האנשים החמים כאן, 

החברות, הערכים המשותפים למרות הבדלי התרבויות - אני שמחה להוסיף טעם 
לחייהם של אנשים בעזרת הבישול שלי, כי יש הרבה ביניהם שמוסיפים טעם של 

שמחה לחיים שלי".

קארין: "נחתנו ביום רביעי ובשבת הוזמנו לבראנץ' בבריכה אצל בני 
המשפחה של ברק. היה נחמד ורגוע עד שנשמעה אזעקה וכולם יצאו 
מהמים ונכנסו לממ"ד. ברק אמר 'אה, זו רק אזעקה' ואני הייתי המומה.

זו היתה האזעקה הראשונה ששמעתי בחיי"

ביף בורגיניון.
מנה צרפתית מסורתית שהתאקלמה היטב גם במטבח הישראלי

kמניפת דג. מנה יפה ומעודנתמרק ירקותשולחן מיצירותיה של קארין

משפחת לוין בהרכב מלא:
אבא ברק, אוריאן ועדן, וקארין, מחזיקה את ליאם. 

"אנחנו מרוויחים מהכישרון שלה"

ברק וקארין. "היא נראתה כמו מהז'ורנל.
ידעתי שאני מוכרח להכיר אותה"

40
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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-400 ₪
בדיקת מיגון 

לכל חברות הביטוח 

דחף - תחנה אזורית ראשית של שנפ

מבצע! טיפול 10,000
₪ 500 

בדיקת ברקסים חינם   לרכבי בנזין

מצברי שנפ
מבצע הכן רכבך לחורף

חינם

✔ בדיקת בלמים
 ✔ בדיקת היגוי

  ✔ בדיקת אורות

25% הנחה   ✔ בדיקת וישרים
בדיקה והתקנה חינם

בדיקת מזגן חינם

נכשלת בטסט?
 הכנה והעברת
טסט במשרד

הרישוי

אפשרות לרכב חלופי
 בתיאום מראש



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

שירות אדיב ומקצועי
     הנהגים נבחרים בקפידה

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

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

עם המון מצב רוח!

חג חנוכה שמח לכל לקוחותינו!
ומאוד נבהלתי. התחלתי להסתובב בחנות ולחפש אנשים, עד שמצאתי מישהי 

שהסבירה לי שכולם בממ"ד כי שוב היתה אזעקה, ובאופן די משעשע, למרות כל 
המצב, דווקא נרגעתי", היא מחייכת. 

התאקלמת מאז?
"בכיתי במשך חמישה חודשים. בארצות הברית הייתי עצמאית ופה, מצאתי את עצמי 

בת 42 ולא מסוגלת לעשות כלום. לא מכירה, לא מתמצאת, ללא שפה. לאט לאט, 
התחלתי להכיר את היישוב, את בתי הספר והגן, את החנויות. לעומת ארצות הברית, 

שם קשה לשמור על חברות טובה, אנשים בארץ מאוד פתוחים וחמים - פגשתי 
אימהות של חברים מבית הספר והגן וכולן הציעו עזרה ותמיכה אמיתית. 

בשבועות שבהן ברק נסע לארצות הברית ונשארתי כאן לבד - הן היו שם בשבילי וכיום 
יש לי 12 חברות אמיתיות וטובות, שאיתן אני יכולה לדבר, להתייעץ. הן אושר גדול".

 פרק 3: המטבח
עם הזמן, כשהתרגלה למעבר ולסביבה, החלה להעז ויצאה את גבולות היישוב. 

"פתאום אחרי החורף התחיל אביב, הכל היה מלא פרחים מסביב, הלכתי בטיילת 
בשוהם, כבר הבנתי ודיברתי קצת עברית והתחיל להיות לי שמח. התעניינתי איפה 

אפשר לערוך קניות לבית, חיפשתי ומצאתי חנויות ונסעתי כדי להכיר והתרשם. אני 
צריכה להכיר את המוצרים כדי לקנות. ביליתי בחלק מהמקומות שעתיים, בדקתי, 

למדתי את החומרים".

במהלך השנה, במפגשים ובאירועים שונים, למדו החברים על כישוריה של קארין 
ועודדו אותה להפוך את הכישרון לעסק. "החברות אמרו לי: 'את פשוט מוכרחה', 

ברק: "בשנה שבה הכרנו, הזמנתי אותה לארוחה ברוח חג הפסח, אלא שאני לא יודע 
לבשל. קניתי בסופר  צנצנות צהובות עם חתיכות גפילטע פיש וקארין פתחה את 

המקרר והיתה מזועזעת. זה נראה כמו איברים שטים בפורמלין ואני אמרתי שאנחנו 
אוכלים את זה".

"בתמורה", הזמינה קארין את ברק אליה לארוחת חג המולד. "היא הבטיחה לי ארוחה 
צרפתית מסורתית ואני חיכיתי בסקרנות. הכל היה מקסים עד שראיתי את המנה 

העיקרית - רגלי צפרדע. התנצלתי ואמרתי לה שאני לא מסוג לאכול את זה", מחייך 
ברק. "לפני שהכרתי אותה לא אכלתי שרימפס וקלמארי, אז לאלה התרגלתי אבל 

צפרדעים ושבלולים וגם בשר ארנבת שמאוד פופולארי בצרפת, זה עדיין בלתי אפשרי 
מבחינתי".

לפני מספר שנים, החלה להתרקם התכנית לעלות לישראל. "ההחלטה היתה נכונה 
לכולנו, אבל חלק גדול ממנה היה הרצון לגדל את הילדים בארץ, במקום שבו יהיו 

חופשיים לטייל באופניים וברגל, מבלי שנצטרך להסיע אותם לכל מקום ומבלי 
לקבוע עם חבר לשעתיים בעוד שלושה שבועות, מה ששבר אותי לגמרי", מסביר ברק. 

"ארצות הברית נוחה וכיפית אבל לגדל שם ילדים זה כבר סיפור אחר".

קארין, מה ידעת על ישראל לפני שהכרת את ברק?
"גדלתי בידיעה שישראל מצויה כל הזמן במצב מלחמה, כי זה מה שהתקשורת מציגה 

ללא הפסקה. לפני שבועיים-שלושה ישבתי עם ליאם בגן השעשועים ואמא שלי 
התקשרה אלי בדאגה כי בטלוויזיה הצרפתית הראו את הפיגועים שהחלו. הסברתי לה 

שזה לא מה שקורה בשטח, אמרתי לה שהשמיים היו כחולים, שהכל רגוע ושיש המון 
ילדים מסביב".

ברק: "לפני שקארין הגיעה לפה היא היתה בטוחה שכל ישראל היא בני ברק ושאלה 
אותי אם אפשר להביא ביקיני. אמרתי שזו חובה".

הם עלו ארצה באוגוסט 2014, מספר ימים לפני סיום מבצע צוק איתן ונחתו ברחוב 
נורית בשוהם. לא זו בלבד שקארין נאלצה להתמודד עם החום הקופח והמנטליות 

הלא מוכרת, קבלת הפנים שזכתה לה, היתה האזעקות שעדיין הדהדו ברחבי גוש דן. 
"נחתנו ביום רביעי ובשבת הוזמנו לבראנץ' בבריכה אצל בני המשפחה של ברק.

היה נחמד ורגוע עד שנשמעה אזעקה וכולם יצאו מהמים ונכנסו לממ"ד. 
ברק אמר 'אה, זו רק אזעקה' ואני הייתי המומה. זו היתה האזעקה הראשונה ששמעתי 

בחיי. בימים הבאים נשמעו חמש אזעקות נוספות. אמרתי לברק 'מה עושים? כך 
ייראו החיים של הילדים שלנו?' והוא הרגיע אותי. אחרי יום יומיים ערכתי קניות 

בסופרמרקט בתשע בערב, ופתאום לא ראיתי אנשים. חשבתי ששכחו אותי בחנות 

וחשבתי שזו דרך טובה לעסוק ולהתפרנס ממשהו שאני אוהבת". היא המשיכה 
אם כן לחקור את חומרי הגלם והפרודוקטים בישראל ואף הקימה גינת ירק קטנה 

בחצר האחורית. במקביל, שקדה על הכנת תפריט ובו איגדה כמה עשרות מתכונים 
משובחים, החלה לקבל הזמנות, בעיקר מחברים ומכרים אשר הגיבו בהתלהבות רבה 
וכיום, היא מבשלת לכל מי שמבקש ליהנות ממטעמי המטבח הצרפתי במיטבו, מנות 

 טעימות ויפות לעין שאפשר להגיש באותו יום או לקרר/להקפיא ולחמם למחרת היום. 
 Le - את השיווק היא עושה מפה לאוזן מדי חודש ובאמצעות דף הפייסבוק שלה

Salé Sucré de Karine - ובתרגום חופשי - "המלוח והמתוק מאת קארין".

מה גילית על הטעם של הקהל הישראלי?
"הישראלים אוהבים לאכול, מעריכים אוכל טוב ומעדיפים עוף ודגים, בעיקר סלמון, 
פשטידות ומרקים". ברשימה המכובדת של המנות שהיא מציעה, אפשר למנות חזה 

ברווז צרוב במחבת ברוטב שמנת וויסקי, חזה עוף צרוב עם זיתים שחורים מתובלים, 
בקר ברוטב יין אדום עם גזר ופטריות בבישול איטי, פילה סלמון במרינדת לימון 

ורוטב הולנדייז, פאייה עם פירות ים או עוף, פסטה רחבת שכבות ברוטב עגבניות, 
גבינת ריקוטה ותרד, קיש המבוסס על בצק פאי ומכיל שפע של ירקות לבחירה, מרק 
כרישה ותפוחי אדמה ומרק בצל צרפתי עם המון יין לבן ועשבי תיבול, גראטן תפוחי 

אדמה או כרובית, אספרגוס קלוי, ערמונים קלויים עם פטריות, פירה דלעת עם רוטב 
פסטו, ריזוטו פטריות, עולש ברוטב בשמל וקינוחים כטארט טאטן, מוס שוקולד, 

פלאן, קרם אנגלז, בצק עלים במילוי קרם שקדים - והרשימה ארוכה, מעניינת 
ברעננותה ובעיקר מפתה.

מאיפה הכישרון?
"סבתא שלי התגוררה בבית בן 200 שנה ללא מים חמים והיתה בשלנית נפלאה. 

היא השתמשה בחלב שהגיע היישר מהחליבה וגידלה ירקות בגינה. את האוכל 
המעולה שהכינה בישלה על אש פתוחה. גם אמי היא בשלנית נהדרת. פעמיים בשנה 

בלבד, באירועים מיוחדים, אכלנו במסעדות ובכל יתר הזמן - בבית. אני התחלתי 
לבשל כשהייתי בת 7-8 וכיום אוריאן מבשלת כמה מנות בעצמה".

קארין שולפת מחברת מתכונים משפחתית מרגשת המתגלה כאוצר בלום, בה נאספו 
לאורך 60 שנה לערך, מבחר ממתכוניהן של סבתה ואמה, כתובים בכתב ידה המסודר 

של האם ומעוטרים בדברי הסבר וצילומים ליד. 

ברק: "בבית הוריה של קארין, יש מקרר שגודלו שליש מהמקררים בארץ. לא שומרים 
ולא מקפיאים אלא מבשלים כאמור, מעכשיו לעכשיו, פעם פעמיים ביום. למזלנו - 
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היא לקחה איתה את ההרגל הזה הלאה ואני והילדים, המרוויחים הגדולים. קארין לא 
מבשלת רק בסופי שבוע או כשמגיעים אורחים אלא כעניין יומי. הילדים מבינים את 

חשיבותו של אוכל ביתי איכותי ואוהבים לאכול בבית".

הטיפ שלך לבישול נכון?
"לטעום ולתקן בזהירות. משתמשים בארץ בהמון שמן, לפעמים יותר מדי. 

חשוב מאוד להשתמש בתבלינים עדינים וטריים, שלא יהיו דומיננטיים מדי, ביין 
אדום ולבן ובשמנת - כשהחוכמה היא שהשמנת תישאר בחלקה על הצלחת ולא 
תיספג כולה במזון. ולא פחות חשוב מכך - שצורת ההגשה תהיה יפה ומזמינה".

מה הלאה?
"שואלים אותי איך אפשר ללמוד ממני לבשל ואני חושבת על האפשרות לקיים בעתיד 

סדנאות  בישול לנשים, לנערות, אולי לאימהות ובנות".

היום, את כבר מרגישה כאן בבית?
"צרפת היא השורשים שלי, המקום שבו גדלתי, התרבות, ההורים שלי, הילדות - מה 
שיישאר חלק ממני לתמיד. ישראל היא המקום שבו אני מתגוררת עם המשפחה וזה 
בהחלט בית מבחינתי, שאני מתרגלת ולומדת להכיר ולאהוב. האנשים החמים כאן, 

החברות, הערכים המשותפים למרות הבדלי התרבויות - אני שמחה להוסיף טעם 
לחייהם של אנשים בעזרת הבישול שלי, כי יש הרבה ביניהם שמוסיפים טעם של 

שמחה לחיים שלי".

קארין: "נחתנו ביום רביעי ובשבת הוזמנו לבראנץ' בבריכה אצל בני 
המשפחה של ברק. היה נחמד ורגוע עד שנשמעה אזעקה וכולם יצאו 
מהמים ונכנסו לממ"ד. ברק אמר 'אה, זו רק אזעקה' ואני הייתי המומה.

זו היתה האזעקה הראשונה ששמעתי בחיי"

ביף בורגיניון.
מנה צרפתית מסורתית שהתאקלמה היטב גם במטבח הישראלי

kמניפת דג. מנה יפה ומעודנתמרק ירקותשולחן מיצירותיה של קארין

משפחת לוין בהרכב מלא:
אבא ברק, אוריאן ועדן, וקארין, מחזיקה את ליאם. 

"אנחנו מרוויחים מהכישרון שלה"

ברק וקארין. "היא נראתה כמו מהז'ורנל.
ידעתי שאני מוכרח להכיר אותה"
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מרפאה וטרינרית

אחרי השקעה גדולה בתכנון, עיצוב ובנייה, סוף סוף נולד
המרכז הווטרינרי החדש ״מגן דוידוף שוהם״

המרכז הרפואי נותן פתרון ומענה לכל בעיה וטיפול וטרינרי 
המתקדם והחדיש ביותר באיזור

בתוכנית:
הרצאה בנושא טיפולי מפרקים חדשניים בכלבים וחתולים

ייעוץ והכוונה על ידי מאלף מקצועי ׀ חבילות פינוקים לבעלי החיים
הרמת כוסית וכיבוד קל

בואו לחגוג עימנו חגיגה כפולה, להרים כוסית 
ולחגוג את האור במשכננו החדש

נשמח לראותם,
צוות מגן דוידוף, דינה ואמנון דוידוף

מגן דוידוף
וטרינריה כללית וכירורגית, אישפוז, מרפאות מומחים 

מעבדת רנטגן, מזון לכלבים וחתולים

האירוע יתקיים ביום ראשון, 13.12.15, נר שמיני של חנוכה, 
החל מהשעה 17:00

יכבדו אותנו בנוכחותם ראש המועצה, גיל ליבנה
ורב היישוב, הרב דוד סתיו, שיקבע את המזוזה 

וידליק נר חנוכה

חנוכה שמח!

ד"ר אמנון דוידוף: 050-2584453 � רח' היסמין 13, שהם � טל׳ 03-9794004
amnonvet@netvision.net.il � www.davidoff.me

אנו שמחים להזמין את לקוחותינו, את בעלי הכלבים והחתולים,
את כל מכרינו ואת תושבי שוהם לחנוכת המרכז



דצמבר 2015 | גליון 203 

מצעד הפדיחות הגדול 
כולנו מחנכים את הילדים שלנו להיות אנשים טובים, נדיבים, חברותיים, דוברי אמת ושוחרי צדק ■ אלא שלפעמים כל 
התכונות הנעלות הללו באות לנו לא ממש טוב ■ זה בדיוק המקום שבו הפדיחות הכי גדולות קורות, וכל מה שלימדנו 

אותם עומד במבחן המציאות בואכה איפה נוכל לקבור את עצמנו ממש עכשיו ■ הנה כמה דברים שילדים נוהגים לומר 
ושגורמים לנו לשאול בקול רם )ובצדק(- סליחה, מישהו יודע של מי הילד הזה? 

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 וכמשפחה ■ 

והפעם- ברורית וולס, פסיכולוגית קלינית 
וחינוכית למבוגרים, ילדים, נוער והגיל הרך, 

מסבירה עד כמה קריטית ההשפעה של 
החווייה הגופנית הבסיסית של ילדים בגיל 

הרך על עולמם הרגשי ועל מערכת היחסים 
שלהם עם עצמם ועם הסביבה, וממליצה 

מה לעשות כדי לשפר את חווית המפגש של 
הילד עם עצמו ועם העולם סביבו 

המפגש בין הגוף, העולם הפנימי והרגש הוא קריטי בקרב תינוקות וילדים בגיל הרך. 
ילדים בגיל הרך חווים את עצמם וסביבתם דרך מה שהם חשים בחושים שלהם, 

ובמיוחד דרך המגע הפיזי עם הסביבה. כיום יש עלייה בהבנה ובמודעות לנושא של 
רגישות פיזית, ובעיקר ויסות תחושתי, והשפעתה על העולם הרגשי של הילד, על 

התפתחותו ועל מערכות היחסים שלו עם העולם. 
ויסות תחושתי הינו תהליך קליטת גירויים מהסביבה באמצעות החושים שלנו, במיוחד 

דרך המגע. תינוקות וילדים רכים שחווים בעיה בויסות התחושתי מרגישים ותופסים 
אחרת את העולם. הם  מרגישים לעיתים עודף רגישות בגופם, ובעקבות זאת חווים 

את העולם ואת הסובבים אותם כמאיימים, כמציקים ופוגעים בהם, גם אם באופן 
אובייקטיבי אין זאת כך כלל. כך, התינוק מרגיש את המזרון כגורם לו אי נוחות, הרעש 
סביבו נחווה כמאיים, האור חזק מדי, ואפילו החיבוק של אמא הופך לא נעים. החווייה 

היא של אי נוחות ופגיעות יתר, כשהסביבה לא מבינה מה קורה לילד. ילדים כאלו 
נוטים להיות בכיינים בדרך כלל ולא מרוצים, וכשהם גדלים מופיעות בעיות חברתיות.  
לעומתם, יש ילדים שהויסות החושי שלהם הפוך לגמרי והם בתת רגישות תחושתית. 

חסרה להם התחושה החזקה מול הסביבה. ילדים אלו מחפשים עודף מגע עם הסביבה: 
הם נוגעים בכל דבר, מחבקים בצורה קיצונית, מתעסקים ו"נמרחים" עם אוכל וכדומה. 

זו לא בעיה של חינוך או גבולות, אלא קושי לעצור עצמם מלגעת - מה שיוצר קשיים 
חברתיים וקושי מול הסביבה, כיוון שלחברים לא נעים, בסופר הם מפילים דברים 

וכולם מסתכלים, הגננת מעירה וכדומה. לא קל להיות הורה של ילד עם קשיים כאלה. 
בנוסף לויסות התחושתי, יכול להיות מדובר גם בילדים מסורבלים מוטורית, ילדים 

שהם רפויים מאד או אפילו מי שסובלים מבעייה קלה לכאורה כמו נוזלים באוזניים. 
התחושה של אותם ילדים היא כי העולם לא נעים ולא ברור להם, עד כדי תחושה 

שהעולם סביבם דוחה אותם, מאיים עליהם ורוצה לפגוע בהם. הם לא מבינים כי זוהי 
רק המערכת החושית שלהם. 

מה ניתן לעשות? 
  תסמכו על עצמכם! הורה שמרגיש שהילד שלו בוכה יותר מדי ולא מצליח 

להרגיע את עצמו- מומלץ שיגיע להתייעצות ראשונית עם איש מקצוע בכדי להבין 
האם מדובר בקושי או בהתנהלות. לפעמים כל מה שנדרש הוא שמישהו יעשה לכם 

סדר, שימליץ על התנהלות ברורה ונכונה יותר. ילדים, ובמיוחד תינוקות, מרגישים את 
ההורה שלהם, וכשהוא רגוע- הדבר מקרין גם עליהם. יתכן ותידרש המשכיות בצורת 
ריפוי בעיסוק או פיזיותרפיה, אבל ברגע שתשימו אצבע על הקושי ומה צריך לעשות- 

חלק מהבעיה נפתרה. 
 אתם לא אשמים! פעמים רבות כשהילד בוכה הרבה ולא מצליח להרגיע עצמו או 

מרביץ בצורה קיצונית- הדבר לוקח אותנו, ההורים, למקום של 'מה עשינו לא בסדר'. 
אולי לא נתנו לו מספיק תשומת לב, אולי זו בעיה של גבולות, וגם הסבתא והשכנים 

מעירים לנו. כשאנחנו פועלים ממקום של אשמה, אנחנו פחות יעילים ופחות מועילים. 
ברגע שנבין מאיפה הדברים מגיעים ומה צריך לעשות- נטפל בדברים טוב יותר. 

 עניין של תקשורת. עבודה על התקשורת בין ההורים היא חשובה, כיוון שפעמים 
רבות הורים נקלעים לחילופי האשמות ומריבות ביניהם- 'את רק מפנקת אותו' או 

'אתה קשה איתו מדי', כשכל צד מתחפר בעמדתו ואפילו מקלקל לשני את המקומות 
הטובים שלו. 

  יש תקווה! במרבית המקרים מדובר בקשיים שניתן לפתור אותם כשהם 
מאותרים בזמן ומטופלים. קל במיוחד לטפל בהם בגיל הרך, וכך לעזור לילד להתמודד 

ולשפר את החוויה שלו ואת מערכת היחסים שלו עם העולם ולמנוע תסכול וקשיים 
בהמשך הדרך. 

מכירים את זה שכל פעם שאתם קופצים למרכז לעשות משהו קטן, 
אתם מוצאים את עצמכם פוגשים את כל העולם ואשתו? בדיוק 

באמצע השיחה הכי מרתקת שלך עם השכנה לשעבר שהיתה איתך 
ביחד גם בשומרי משקל ועכשיו בחלי ממן על הבית הבריא שאת 

מנהלת, על איך הילדים שלך אוכלים ירקות בכל הצורות ובכל 
הארוחות, ועל כך שאין מצב שאלייך הביתה נכנס ג'אנק פוד, תסמכי 

על הילד שימשוך לך בשרוול ויגיד: "נו אמא, הבטחת לי שהולכים 
לאכול במקדונלדס. אני מת מרעב".  

מכירים את זה שהטלפון שלכם מצלצל, וזו בדיוק השיחה שהכי לא מתאים לכם 
לענות לה? תסמכו על זה שהילד ימהר להרים את הטלפון, וכשתגידו לו בשקט בשקט 

ובשפת סימנים "תגיד שאמא לא בבית", הוא ישאל בקול רם: "אמא, מה להגיד לו? 
שאת לא בבית?"

חנוכה נגמר ממש לפני כמה ימים, ואין באמת שמחה בלי הצגות החג השנתיות 
עטורות הכוכבים. בדיוק ברגע השיא של ההצגה שעדי הימלבלוי או אליאנה תדהר 

מצויות ברגע דרמטי במיוחד, יכול לקרות שיעלה ריח לא ממש נעים בשורה 9 בה 
אתם יושבים. תסמכו על זה שהקול הכי צלול וחזק בכל היכל נוקיה יהיה זה של הילד 

שלכם שישאל "אבא, הפלצת?" 

זה בדיוק הפעם הזו בחודש שנגמרו לך כל התירוצים ואת מגיעה עם בעלך והילדים 
לבית של ההורים שלו. כולם יושבים לארוחת הערב, רק את הצלחת להגריל כמובן את 

החמות הטורקייה היחידה בעולם שלא יודעת לבשל, את טועמת מקציצות הפראסה 
שלה ואומרת שכמו תמיד הן פשוט מדהימות. ואז יגיד יוסי ילד שלך מוצלח: "אמא, 

לא אמרת לפני כמה ימים שלקציצות של סבתא יש טעם של אבן, ועוד כזאת שעומדת 
הכי הרבה שנים ביער בן שמן ושבדיוק אותה כל מי שהולך להשתין בשיחים בוחר?"

יום הורים. סוף סוף הגיע התור שלכם, ואתם נכנסים לפגוש את המורה. היא מספרת 
על הילד, מתחילה כמובן בתכונות החיוביות שלו ורק אז עוברת לכל הבעיות שהוא 
עושה לה בכיתה. לקראת סוף השיחה את מישירה מבט אל התכשיט שלך ואומרת 

לו: "אז סיכמנו, שון, כל מה שגליה המורה אומרת לעשות בכיתה - אתה עושה ובלי 
להתווכח. גליה היא המורה והיא מחליטה מה קורה בכיתה בדיוק כמו שאמא ואבא 

מחליטים מה קורה בבית, בסדר?". דווקא אז הוא מחליט שיש לו זיכרון - דבר שהיה 
נראה בלתי סביר בעליל כשישבת ללמוד איתו למבחן בתורה, ויגיד: "אבל אמא, אז 

למה אמרת אתמול לאבא שגליה היא פוסטמה וגרושה ממורמרת ושצריך לעשות 
אחת ולתמיד משהו עם מה שהיא עושה לכיתה הזו?"
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מצעד הפדיחות הגדול 
כולנו מחנכים את הילדים שלנו להיות אנשים טובים, נדיבים, חברותיים, דוברי אמת ושוחרי צדק ■ אלא שלפעמים כל 
התכונות הנעלות הללו באות לנו לא ממש טוב ■ זה בדיוק המקום שבו הפדיחות הכי גדולות קורות, וכל מה שלימדנו 

אותם עומד במבחן המציאות בואכה איפה נוכל לקבור את עצמנו ממש עכשיו ■ הנה כמה דברים שילדים נוהגים לומר 
ושגורמים לנו לשאול בקול רם )ובצדק(- סליחה, מישהו יודע של מי הילד הזה? 

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 וכמשפחה ■ 

והפעם- ברורית וולס, פסיכולוגית קלינית 
וחינוכית למבוגרים, ילדים, נוער והגיל הרך, 

מסבירה עד כמה קריטית ההשפעה של 
החווייה הגופנית הבסיסית של ילדים בגיל 

הרך על עולמם הרגשי ועל מערכת היחסים 
שלהם עם עצמם ועם הסביבה, וממליצה 

מה לעשות כדי לשפר את חווית המפגש של 
הילד עם עצמו ועם העולם סביבו 

המפגש בין הגוף, העולם הפנימי והרגש הוא קריטי בקרב תינוקות וילדים בגיל הרך. 
ילדים בגיל הרך חווים את עצמם וסביבתם דרך מה שהם חשים בחושים שלהם, 

ובמיוחד דרך המגע הפיזי עם הסביבה. כיום יש עלייה בהבנה ובמודעות לנושא של 
רגישות פיזית, ובעיקר ויסות תחושתי, והשפעתה על העולם הרגשי של הילד, על 

התפתחותו ועל מערכות היחסים שלו עם העולם. 
ויסות תחושתי הינו תהליך קליטת גירויים מהסביבה באמצעות החושים שלנו, במיוחד 

דרך המגע. תינוקות וילדים רכים שחווים בעיה בויסות התחושתי מרגישים ותופסים 
אחרת את העולם. הם  מרגישים לעיתים עודף רגישות בגופם, ובעקבות זאת חווים 

את העולם ואת הסובבים אותם כמאיימים, כמציקים ופוגעים בהם, גם אם באופן 
אובייקטיבי אין זאת כך כלל. כך, התינוק מרגיש את המזרון כגורם לו אי נוחות, הרעש 
סביבו נחווה כמאיים, האור חזק מדי, ואפילו החיבוק של אמא הופך לא נעים. החווייה 

היא של אי נוחות ופגיעות יתר, כשהסביבה לא מבינה מה קורה לילד. ילדים כאלו 
נוטים להיות בכיינים בדרך כלל ולא מרוצים, וכשהם גדלים מופיעות בעיות חברתיות.  
לעומתם, יש ילדים שהויסות החושי שלהם הפוך לגמרי והם בתת רגישות תחושתית. 

חסרה להם התחושה החזקה מול הסביבה. ילדים אלו מחפשים עודף מגע עם הסביבה: 
הם נוגעים בכל דבר, מחבקים בצורה קיצונית, מתעסקים ו"נמרחים" עם אוכל וכדומה. 

זו לא בעיה של חינוך או גבולות, אלא קושי לעצור עצמם מלגעת - מה שיוצר קשיים 
חברתיים וקושי מול הסביבה, כיוון שלחברים לא נעים, בסופר הם מפילים דברים 

וכולם מסתכלים, הגננת מעירה וכדומה. לא קל להיות הורה של ילד עם קשיים כאלה. 
בנוסף לויסות התחושתי, יכול להיות מדובר גם בילדים מסורבלים מוטורית, ילדים 

שהם רפויים מאד או אפילו מי שסובלים מבעייה קלה לכאורה כמו נוזלים באוזניים. 
התחושה של אותם ילדים היא כי העולם לא נעים ולא ברור להם, עד כדי תחושה 

שהעולם סביבם דוחה אותם, מאיים עליהם ורוצה לפגוע בהם. הם לא מבינים כי זוהי 
רק המערכת החושית שלהם. 

מה ניתן לעשות? 
  תסמכו על עצמכם! הורה שמרגיש שהילד שלו בוכה יותר מדי ולא מצליח 

להרגיע את עצמו- מומלץ שיגיע להתייעצות ראשונית עם איש מקצוע בכדי להבין 
האם מדובר בקושי או בהתנהלות. לפעמים כל מה שנדרש הוא שמישהו יעשה לכם 

סדר, שימליץ על התנהלות ברורה ונכונה יותר. ילדים, ובמיוחד תינוקות, מרגישים את 
ההורה שלהם, וכשהוא רגוע- הדבר מקרין גם עליהם. יתכן ותידרש המשכיות בצורת 
ריפוי בעיסוק או פיזיותרפיה, אבל ברגע שתשימו אצבע על הקושי ומה צריך לעשות- 

חלק מהבעיה נפתרה. 
 אתם לא אשמים! פעמים רבות כשהילד בוכה הרבה ולא מצליח להרגיע עצמו או 

מרביץ בצורה קיצונית- הדבר לוקח אותנו, ההורים, למקום של 'מה עשינו לא בסדר'. 
אולי לא נתנו לו מספיק תשומת לב, אולי זו בעיה של גבולות, וגם הסבתא והשכנים 

מעירים לנו. כשאנחנו פועלים ממקום של אשמה, אנחנו פחות יעילים ופחות מועילים. 
ברגע שנבין מאיפה הדברים מגיעים ומה צריך לעשות- נטפל בדברים טוב יותר. 

 עניין של תקשורת. עבודה על התקשורת בין ההורים היא חשובה, כיוון שפעמים 
רבות הורים נקלעים לחילופי האשמות ומריבות ביניהם- 'את רק מפנקת אותו' או 

'אתה קשה איתו מדי', כשכל צד מתחפר בעמדתו ואפילו מקלקל לשני את המקומות 
הטובים שלו. 

  יש תקווה! במרבית המקרים מדובר בקשיים שניתן לפתור אותם כשהם 
מאותרים בזמן ומטופלים. קל במיוחד לטפל בהם בגיל הרך, וכך לעזור לילד להתמודד 

ולשפר את החוויה שלו ואת מערכת היחסים שלו עם העולם ולמנוע תסכול וקשיים 
בהמשך הדרך. 

מכירים את זה שכל פעם שאתם קופצים למרכז לעשות משהו קטן, 
אתם מוצאים את עצמכם פוגשים את כל העולם ואשתו? בדיוק 

באמצע השיחה הכי מרתקת שלך עם השכנה לשעבר שהיתה איתך 
ביחד גם בשומרי משקל ועכשיו בחלי ממן על הבית הבריא שאת 

מנהלת, על איך הילדים שלך אוכלים ירקות בכל הצורות ובכל 
הארוחות, ועל כך שאין מצב שאלייך הביתה נכנס ג'אנק פוד, תסמכי 

על הילד שימשוך לך בשרוול ויגיד: "נו אמא, הבטחת לי שהולכים 
לאכול במקדונלדס. אני מת מרעב".  

מכירים את זה שהטלפון שלכם מצלצל, וזו בדיוק השיחה שהכי לא מתאים לכם 
לענות לה? תסמכו על זה שהילד ימהר להרים את הטלפון, וכשתגידו לו בשקט בשקט 

ובשפת סימנים "תגיד שאמא לא בבית", הוא ישאל בקול רם: "אמא, מה להגיד לו? 
שאת לא בבית?"

חנוכה נגמר ממש לפני כמה ימים, ואין באמת שמחה בלי הצגות החג השנתיות 
עטורות הכוכבים. בדיוק ברגע השיא של ההצגה שעדי הימלבלוי או אליאנה תדהר 

מצויות ברגע דרמטי במיוחד, יכול לקרות שיעלה ריח לא ממש נעים בשורה 9 בה 
אתם יושבים. תסמכו על זה שהקול הכי צלול וחזק בכל היכל נוקיה יהיה זה של הילד 

שלכם שישאל "אבא, הפלצת?" 

זה בדיוק הפעם הזו בחודש שנגמרו לך כל התירוצים ואת מגיעה עם בעלך והילדים 
לבית של ההורים שלו. כולם יושבים לארוחת הערב, רק את הצלחת להגריל כמובן את 

החמות הטורקייה היחידה בעולם שלא יודעת לבשל, את טועמת מקציצות הפראסה 
שלה ואומרת שכמו תמיד הן פשוט מדהימות. ואז יגיד יוסי ילד שלך מוצלח: "אמא, 

לא אמרת לפני כמה ימים שלקציצות של סבתא יש טעם של אבן, ועוד כזאת שעומדת 
הכי הרבה שנים ביער בן שמן ושבדיוק אותה כל מי שהולך להשתין בשיחים בוחר?"

יום הורים. סוף סוף הגיע התור שלכם, ואתם נכנסים לפגוש את המורה. היא מספרת 
על הילד, מתחילה כמובן בתכונות החיוביות שלו ורק אז עוברת לכל הבעיות שהוא 
עושה לה בכיתה. לקראת סוף השיחה את מישירה מבט אל התכשיט שלך ואומרת 

לו: "אז סיכמנו, שון, כל מה שגליה המורה אומרת לעשות בכיתה - אתה עושה ובלי 
להתווכח. גליה היא המורה והיא מחליטה מה קורה בכיתה בדיוק כמו שאמא ואבא 

מחליטים מה קורה בבית, בסדר?". דווקא אז הוא מחליט שיש לו זיכרון - דבר שהיה 
נראה בלתי סביר בעליל כשישבת ללמוד איתו למבחן בתורה, ויגיד: "אבל אמא, אז 

למה אמרת אתמול לאבא שגליה היא פוסטמה וגרושה ממורמרת ושצריך לעשות 
אחת ולתמיד משהו עם מה שהיא עושה לכיתה הזו?"

.1
.2

.4

.5

.3
רזיאל תאורה מהווה בית חם למיטב האומנים בישראל 

 המתמחים בעיצוב תאורה. אנו מביאים אליך, קרוב לבית, 
את מבחר גופי תאורה בייצור עצמי וממיטב היצרנים בעולם.

ישנה אפשרות לביצוע שינויים בכל גופי התאורה המיוצרים על 
ידינו על מנת לספק לך את העיצוב המושלם לבית או למשרד

 מחלקה מיוחדת למעצבים ואדריכלים 
יועצי תאורה מוסמכים

כחול לבן

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

חפשו אותנו ב-                       רזיאל תאורה ב-            ותגיעו

 חנות המפעל:
רח' הסתת 18, מרכז עינב, מודיעין 
08-6221100, פקס: 08-6346930

www.raziel-lighting.co.il
LIGHTING DESIGN
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פדיחות שההורים עושים בווטסאפ 
כולנו מכורים היום לווטסאפ, וזה לא רק הילדים שלנו, אלא גם אנחנו, ההורים ■ יחד עם זאת, יש מי שלא תמיד מפנימים את 

חוקי הז'אנר ■ הנה 3 פדיחות שהורים )לא אתם, ברור שלא!( עושים לילדים שלהם שם 

השילוש הלא קדוש

1. כשהם שולחים הודעות נון-סטופ
כל יום, כל היום. לא משנה אם אתם בשיעור, 

בהפסקה, עם חברים, בחוג, בקניון… באיזשהו 
שלב זה מתחיל להציק. #הצילו

2. כשהם לא מבינים שקבוצה 
היא קבוצה 

ושואלים אתכם דברים 
אישיים ומביכים לפני כולם. 

#בא_לי_למות 
3. כשאימא מבקשת חיים ל"קנדי קראש"

וכשהיא נתקלת בסירוב, היא מאיימת שתפנה 
לחברים שלנו! רגע, רגע! הלכנו לשלוח לך חיים, כמה 

אמרת שאת צריכה? #עזבי אותי באמא שלך!

**מקור: ראש1, יולי 2015 

   03-6181122 ברק  בני   |  02-5805518 עילית  ביתר   |  08-6234421 שבע  באר   |  08-6738342 אשקלון   |  08-8551210 אשדוד 
           08-9164888 לפיד   |  08-9437676 יבנה   |  02-6251408 ירושלים   |  02-6729743 ירושלים   |  04-6220918 חדרה 
      03-5464626 גן  רמת   |  04-6355330 קציר-ערערה   |  04-6974505 צפת   |  03-9048060 תקווה  פתח   |  08-9402403 ציונה  נס 

שוהם 077-5508026 | תל אביב 03-5359115

בלקוחות  המטפלים  מנוסים  רופאים  צוות  במרפאתנו 
ומבוטחים בחברות הביטוח השונות. קופ"ח  פרטיים, חברי 

זה הזמן לחייך וליהנות משירותי
רפואת שיניים מתקדמים.

סניף שוהם | 077-5508026 | תרשיש 1

בדיקה וייעוץ

כולל צילומים

חינם!

מקצועיות. ביטחון. הצלחה.
www.shinaim.net

רשת מרפאות השיניים הפרטיות המובילה בישראל!

ד"ר ארנון ארד - מומחה לאורתודנטיה, למבוגרים וילדים
מתמחה בשיטות אסטטיות ללא סמכים (ברקטים)

ד"ר  יואב לייסר - מומחה  לכירורגיה פה ולסת, בוגר הדסה ירושלים  
מנהל המעבדה לחקר סרטן הפה, רופא בכיר בבית חולים רמב"ם בחיפה

ד"ר גדי בינדר - רופא משקם ,  מנהל רפואי, בעל ניסיון של 25 שנים,
מבצע למינייט בשיניים קידמיות

 גב' אירנה סיימון - שיננית, מקצועית עדינה ומעל הכול מאוד אנושית

זה הזמן לחייך וליהנות משירותי רפואת שיניים מתקדמים
במרפאתנו צוות רופאים מנוסים המטפלים בלקוחות פרטיים, חברי קופ"ח ומבוטחים בחברות הביטוח השונות

ד"ר ארנון ארד - מומחה 
לאורתודנטיה, למבוגרים וילדים. מתמחה 

ביישור שיניים בשיטות אסטטיות ללא 
סמכים )ברקטים(.

ד"ר יואב לייסר - מומחה לכירורגיה 
פה ולסת, בוגר הדסה ירושלים. מנהל 
המעבדה לחקר סרטן הפה, סגן מנהל 

מחלקת פה ולסת  ברמב"ם, חיפה. ביצוע 
הרמות סינוס ושתלים ברמה גבוהה 

ומקצועית.

ד"ר גדי בינדר - רופא משקם, מנהל 
רפואי, ניסיון 25 שנים, מבצע למינייט 

בשיניים קדמיות. ביצוע הלבנות שיניים 
בזמן קצר.

אירנה סיימון - שיננית, מקצועית 
עדינה ומעל הכל אנושית.

מזכירות - צוות מקצועי, מנוסה ואדיב.

סניף שוהם  03-9735000 077-5508026 | תרשיש 1

   03-6181122 ברק  בני   |  02-5805518 עילית  ביתר   |  08-6234421 שבע  באר   |  08-6738342 אשקלון   |  08-8551210 אשדוד 
           08-9164888 לפיד   |  08-9437676 יבנה   |  02-6251408 ירושלים   |  02-6729743 ירושלים   |  04-6220918 חדרה 
      03-5464626 גן  רמת   |  04-6355330 קציר-ערערה   |  04-6974505 צפת   |  03-9048060 תקווה  פתח   |  08-9402403 ציונה  נס 

שוהם 077-5508026 | תל אביב 03-5359115

בלקוחות  המטפלים  מנוסים  רופאים  צוות  במרפאתנו 
ומבוטחים בחברות הביטוח השונות. קופ"ח  פרטיים, חברי 

זה הזמן לחייך וליהנות משירותי
רפואת שיניים מתקדמים.

סניף שוהם | 077-5508026 | תרשיש 1

בדיקה וייעוץ

כולל צילומים

חינם!

מקצועיות. ביטחון. הצלחה.
www.shinaim.net

רשת מרפאות השיניים הפרטיות המובילה בישראל!

ד"ר ארנון ארד - מומחה לאורתודנטיה, למבוגרים וילדים
מתמחה בשיטות אסטטיות ללא סמכים (ברקטים)

ד"ר  יואב לייסר - מומחה  לכירורגיה פה ולסת, בוגר הדסה ירושלים  
מנהל המעבדה לחקר סרטן הפה, רופא בכיר בבית חולים רמב"ם בחיפה

ד"ר גדי בינדר - רופא משקם ,  מנהל רפואי, בעל ניסיון של 25 שנים,
מבצע למינייט בשיניים קידמיות

 גב' אירנה סיימון - שיננית, מקצועית עדינה ומעל הכול מאוד אנושית

בקרו אותנו ב -          "רשת שיניים"  | מקצועיות. ביטחון. הצלחה.
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ג'י הג'ירפה ואר הארנב
יצרה עבורה  ב', אמא שלה  כשבתה של סטפני קרמן לא הצליחה ללמוד את אותיות ה-ABC בכיתה 
איורים מקסימים שבכל אחד מהם, אות באנגלית המוצגת כחלק ממילה בעברית  לפני כחודש הפכה 
אסופת האיורים לספר שיצא לאור בהוצאת סטימצקי  מי שהעניקה ייעוץ מקצועי לספר היא עדי גפני, 
בעלת מרכז למידה בשוהם ומרצה לאנגלית בסמינר הקיבוצים, שמעידה על השיטה כפשוטה וגאונית

מירי זמוקס
הנחיית אסטרטגיות למידה 

ופיתוח מיומנויות למידה

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

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

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

לקויות למידה ומאבחנת דידקטית

ואחרי  צורך  בגלל  לעיתים  מתחילים  טובים  דברים 
גם  קרה  כך  בלעדיהם.  הסתדרנו  איך  לדעת  קשה  כן, 
במקרה של  סטפני קרמן מראש העין, אמא של שגיא 
מכיתה ח' ושל שקד, מכיתה ד'. כששקד למדה בכיתה 
ב', הבחינה אמא שלה שהיא לא מצליחה לקלוט את 
אותיות השפה האנגלית. "אפשר היה לעבור עם שקד 
על האותיות עשרות פעמים בקריאה רגילה, אבל כלום 
עם  בהתמודדות  עסקו  עוד  וחבריה  היא  נקלט.  לא 
לימוד השפה העברית והנה, היו צריכים להתמודד גם 
לא  מקודמתה.  לחלוטין  שונה  חדשה,  שפה  קשיי  עם 
מפליא שחלק מהם התקשו והגיבו כמוה, בתסכול גדול 

ובפחד".
גדושות  מנות  עם  אבל  בהוראה  מוקדם  רקע  ללא 
איורים  בתה  עבור  קרמן  יצרה  יצירתיות,  של 
גדולים ומאירי עיניים, שיסייעו לה לזכור את 
שכששיננתי  לב  "שמתי  האותיות. 
שהזכירו  בעברית,  מילים  איתה 
היא   – האות  'נשמעת'  איך  לה 
זה. היא היתה צריכה  קלטה את 
כל  עבורה  שתסמל  ההדמיה  את 

אות וזה עבד".
מילים  כן,  אם  יצרה  קרמן 
לאותיות: "בתים"   שהיו 

  L-ו - סירה,   C ג'ירפה,   –  G - ארנב,   R
יצרה  מהמילים  אחת  לכל  ישראל.  היא 
איירה  שבתוכו  וצבעוני,  גדול  ציור  גם 
הפך  תסכול,  של  "מחוויה  האות.  את 
של  כיף,  של  לחוויה  האנגלית  לימוד 
אומרת  הצלחה",  של  ובעיקר  משחק 
תוך  האותיות  את  למדה  "שקד  קרמן. 
מהן  לחבר  ידעה  כן  ואחרי  ספורות  דקות 
מילים שלמות. עד היום היא עובדת על פי 

השיטה ומצליחה בקלות רבה".
להתנסות  נוספים  ילדים  קרמן  כשהזמינה 
"הילדים  לבד.  לא  ששקד  הסתבר  בלימוד, 

בקלות  בעזרתה  ללמוד  הצליחו  מהשיטה,  הוקסמו 
שחשוב  בדעתי  עלה  אז  תסכול.  של  חוויות  ולתקן 
לכל  לסייע  כדי  לספר,  האלה  האיורים  את  להפוך 
הילדים המתקשים, ליהנות מהלימוד ולחוות הצלחה. 

הרגשתי שזו שליחות".
ההחלטה לצאת לאור גרמה לקרמן לחפש גורם מקצועי 
אשר ילווה אותה בתהליך המקצועי. "אני לא מורה ולא 
מומחית לחינוך מיוחד. עד עכשיו זה היה רק שלי אבל 
ידעתי שאם אני רוצה לפרסם את הספר ברמה ארצית, 
מגורם  וייעוץ  דעת  חוות  לקבל  האחריות  עלי  מוטלת 

מקצועי".
איל אילת, חבר קרוב ומי שאייר את הספר בכישרון רב, 
המליץ על עדי גפני, מורה לאנגלית ובעלת מרכז למידה 
הפועל בשוהם מזה 13 שנים. "סטפני יצרה שיטה פורצת 
המוכרת  גפני,  מעידה  לקטנים",  אנגלית  ללימוד  דרך 
בשוהם כמי שיצרה חוויות דומות של הצלחה לבני נוער 
את  הופכים  למידה  לקויות  עם  "ילדים  ביישוב.  רבים 
וכאן,  ביניהן  ומבלבלים  כיוון האותיות, משבשים אותן 
ההקשר  בעזרת  וכיוונה  אות  כל  לזכור  דרך  להם  יש 

והאיור".
"של  עליזים  באיורים  מלא  לעין,  ונעים  גדול  הספר, 
סטימצקי  בהוצאת  כחודש  לפני  לאור  יצא  פעם", 
קרמן  מעותקיו.  מאות  כבר  נמכרו  ואילך,  זה  ומרגע 
לא מפסיקה לקבל מחמאות ובקשות מהורים ומורים 
לרכוש את הספר והודעות על שהוא אזל בכמה חנויות 
מוצף  שלה  הפייסבוק  עמוד  המלאי.  מתחדש  ומתי 
ילדים  של  ותמונות  הורים  של  מתפעלות  תגובות 

שצולמו כשהם קוראים את הספר בהנאה. 
"הרעיון מדהים בפשטותו", מסכמת עדי גפני. "עד כה 
בעברית  מילה  יש  אות  לכל  שבהם  קלפים  עם  עבדתי 
שמכילה את הצליל של האות, אלא שהתמונות לא היו 
מושלמות כי לא ביטאו את הכיוון ואת המשמעות של 
האותיות. החידוש שסטפני קרמן יצרה הוא החיבור בין 
ולאיור משגע שמבטא את שניהם.  האות למלל קליט 

 "אין לי ספק שמדובר בשיטה פורצת דרך

 עדי גפני )מימין(, 
 סטפני קרמן ושקד.

 "הספר הזה
הוא שליחות"

רף
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עם כל הכבוד לקשת הגוונים, אין עוד 
צבע שעושה לנו טוב בלב כמו השחור 

 אף פעם אין מספיק ממנו בארון, הוא 
מעולה לכל אירוע, והכי חשוב- הוא גורם 

לנו להרגיש רזות יותר  המדור שמח 
שהשחור הוא הוא השחור החדש 

                      לימור בר נתן

 רואים עולם
 רק עם מזוודת

עלייה למטוס של 
 אמריקן טוריסטר.

₪ 595
וסט שחור שיעשה לך בחנויות המובחרות.

חם בלב. 

₪ 299.90
ברשת אמריקן איגל.

מגפונים במיטבם 
by מארק פישר. 

₪ 999.90
רק בחנויות 
המובחרות.

עששית פסיפס שחורה 
 לחורף הקרוב.

₪ 99.90
ברשת הרמוניה לבית.

בשעה טובה עם שעון שחור 
של המותג אן קליין.

₪ 399
ברשת אימפרס.

 חצאית שחורה הורסת.

 190 ₪ באתר
www.fam-fash.co.il 

 True Black Metallic -

₪ 539
ברשת נאוטיקה.

איב סאן לורן. זה 
מריח כמו שזה נראה. 

₪ 514
ברשתות הפארם.

תיק כמו שרצית בדיוק.  

₪ 160.90
.H&O ברשת

לעשות עיניים רק במשקפי שמש בעיצוב 
דורין פרנקפורט לרשת אירוקה.

  ₪ 699

ארזת לבד? ג'ינס 
סקיני שחור של 

סאקס. 

₪ 648
בחנויות הרשת.

צללית קולוריש מבית לוריאל פריז. 

₪ 119.90
ברשתות הפארם. 

 SACARA מראה לילה מעושן וזוהר של
 בול לסילבסטר הקרוב.

 רק 14.90 ₪ לאיילינר ג'ל
בחנויות הרשת.

להיראות 
ולהרגיש כמו 

מלכה במגפונים 
שחורים מתחרה 

.GUESS של 

 ₪ 749

בס״ד

דא

ב-א.ד. מערכות
חורף חם

שירות אמין ומקצועי ● מחירים אטרקטיביים ● כל עבודות האינסטלציה

התקנת חימום מהיר 	✔
החלפת גוף חימום לדוד 	✔

טיפול במערכת סולארית 	✔

נייד: 050-5686219 טל’ 03-9731281
בהנהלת אהוד מעטוף, מושב ברקת 103

מכירה ● התקנה ● שירות
דודי שמש וחשמל

מעל 20 
שנות נסיון
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עם כל הכבוד לקשת הגוונים, אין עוד 
צבע שעושה לנו טוב בלב כמו השחור 
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מעולה לכל אירוע, והכי חשוב- הוא גורם 

לנו להרגיש רזות יותר  המדור שמח 
שהשחור הוא הוא השחור החדש 

                      לימור בר נתן

 רואים עולם
 רק עם מזוודת

עלייה למטוס של 
 אמריקן טוריסטר.

₪ 595
וסט שחור שיעשה לך בחנויות המובחרות.

חם בלב. 

₪ 299.90
ברשת אמריקן איגל.

מגפונים במיטבם 
by מארק פישר. 

₪ 999.90
רק בחנויות 
המובחרות.

עששית פסיפס שחורה 
 לחורף הקרוב.

₪ 99.90
ברשת הרמוניה לבית.

בשעה טובה עם שעון שחור 
של המותג אן קליין.

₪ 399
ברשת אימפרס.

 חצאית שחורה הורסת.

 190 ₪ באתר
www.fam-fash.co.il 

 True Black Metallic -

₪ 539
ברשת נאוטיקה.

איב סאן לורן. זה 
מריח כמו שזה נראה. 

₪ 514
ברשתות הפארם.

תיק כמו שרצית בדיוק.  

₪ 160.90
.H&O ברשת

לעשות עיניים רק במשקפי שמש בעיצוב 
דורין פרנקפורט לרשת אירוקה.

  ₪ 699

ארזת לבד? ג'ינס 
סקיני שחור של 

סאקס. 

₪ 648
בחנויות הרשת.

צללית קולוריש מבית לוריאל פריז. 

₪ 119.90
ברשתות הפארם. 

 SACARA מראה לילה מעושן וזוהר של
 בול לסילבסטר הקרוב.

 רק 14.90 ₪ לאיילינר ג'ל
בחנויות הרשת.

להיראות 
ולהרגיש כמו 

מלכה במגפונים 
שחורים מתחרה 

.GUESS של 

 ₪ 749

טאקוונדו
הנאה ספורטיבית מלהיבה        לילדים, נוער ומבוגרים
 אייל שמש, חגורה שחורה דאן 3, אלוף ישראל בטאקוונדו 8 פעמים ומועדון "Taekwondo Sol" בשוהם,
ונפש. גוף  אימוני  המשלב  וערכי,  מלהיב  אולימפי,  וספורט  לחימה  באומנות  להשתלב  אתכם  מזמינים 

אייל שמש

אייל שמש 
מחפש את

האלוף 
 האולימפי
הבא
פרטים במועדון

טאקוונדו  אומנות לחימה מרתקת, המפתחת כישורים 
מנטאליים ופיזיים. אימוני הטאקוונדו מתאימים לבנים ובנות, 

ילדים )מגילאי 3.5 ומעלה(, נוער ומבוגרים.

טאקוונדו משפר את הביטחון העצמי ומקנה כלים לשליטה 
והגנה עצמית, תוך שמירה על כבוד הזולת.

האימונים בקבוצות קטנות, מחזקים עוצמה פנימית, ריכוז, יציבה, 
מוטוריקה, קואורדינציה וכושר גופני.

החוגים מתקיימים בכותר פיס, בבי"ס ניצנים ובשלהבת  |        אומנות לחימה טאקוונדו סול שוהם

לפרטים והרשמה: אייל שמש 050-6713989 | מוקד חמש 03-9723001 שלוחה 1
החוג בהדרכת אייל שמש B.A. בפסיכולוגיה, מאמן טאקוונדו מוסמך וינגייט ובעל הישגים אולימפיים

 קבוצת
מאסטרס 
למבוגרים

 מתאמנת זו השנה
 השלישית
חדשברציפות

עכשיו גם 
 באולם

שלהבת

 שיעור
ניסיון
חינם

Berklee Ccllege of Music
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היכל  מנכל  להיות   ,34 בן  רק  צעיר,  בחור  מגיע  איך 
התרבות? 

בקרית  המתנ"סים  ברשת  כילד  דרכי  את  "התחלתי 
הקהילתית.  הטלוויזיה  בתחום  כשהשתלבתי  אתא, 
בערוצים  טלוויזיה  ערכתי  תקשורת,  במגמת  למדתי 
עוד  ועורכים  כותבים  על  אחראי  והייתי  המקומיים, 
לפני הצבא. לאחר השחרור עסקתי בתחום הפרסום 
כולל  העירוני,  בפרסום  וטיפלתי  מאד,  אותי  שעניין 
הפרסום במתנ"ס. בגיל 22 נקראתי לנהל את מחלקת 
התרבות לאחר שהמנהלת שלו יצאה לשמירת הריון. 
מילאתי מקום במשך שנה, וכשהיא החליטה להישאר 
מנהל  הייתי  התפקיד.  את  לי  הציעו  הילד,  עם  בבית 
בתפקיד  ושימשתי  בארץ,  ביותר  הצעיר  המחלקה 
בתיאטרון  קצרה  אפיזודה  עברתי  שנים.   9 במשך 
חיפה, לאחר מכן ניהלתי את היכל התרבות אשקלון, 
לגמרי  שזה  לומר  אפשר  לכאן.  עברתי  ומאשקלון 

להתגלגל למקצוע כבר מגיל צעיר מאד".
-מה צריך להיות לך כדי לנהל מוסד שכזה?

לעולם התרבות  וזיקה  היכרות   - ובראשונה  "בראש 
והתיאטרון ובעיקר לאהוב תיאטרון, כיוון שמי שלא 
מתחבר לתחום- אין לו מה לעשות בו. שנית, להבין 
בשיווק ופרסום. את יכולה להביא את ההצגות הכי 
טובות, אבל אם לא תדעי לשווק אותן לקהל זו בעיה 
טוב,  צוות  לך  שיהיה  הוא  השלישי  הדבר  חמורה. 
שתצליחי להניע אותו ליעדים ולמטרות. זה השילוש 
בעבודה.  אותי  ושמנחה  בו  מאמין  שאני  הקדוש 
נהנה,  הקהל  את  לראות  הוא  ביותר  הגדול  הסיפוק 

מוחא כפיים בהתלהבות או מזיל דמעה כשצריך, ויוצא 
מאושר מההצגה או המופע. בשביל זה כולנו פה". 

- מכירת המנויים היתה מוצלחת? 
"מאד! פתחנו את עונת הבכורה עם 7 סדרות: שתי סדרות תיאטרון מבוגרים, שתי סדרות 
תיאטרון ילדים )לילדי גן ולגילאי א'-ד'(, סדרת זמר, סדרת קונצרטים עם גיל שוחט וסדרה 
של העשרה וידע. הצבנו יעד, ולשמחתנו עברנו אותו בלא מעט אחוזים. זה נותן לנו תחושת 
נכון. הדבר מעיד על כך שיש פה קהל טוב  סיפוק גדולה ומבהיר לנו שאנו עושים דברים 

שיודע להעריך תרבות, וזה לא סוד שיש עוד היכלי תרבות סביבנו והתחרות היא גדולה". 
-אז למה דווקא היכל התרבות חבל מודיעין?

"אם נדמה זאת למוצר, הרי שאת אותו מוצר אפשר לקבל במקום אחר, ואנו בחרנו לשים 
את הדגש על הערך המוסף שאנחנו מציעים. מדובר במקום חדש, עם הרבה חנייה מסביב, 
לנו להביא  גדולה מאד, המאפשרת  להיכל במה  יש  לכך-  ובנוסף  הנמצא באזור מתפתח, 
המוסף  הערך  לשמחתי,  האזור.  בכל  אחרות  במות  על  לקיים  ניתן  שלא  והצגות  מופעים 
שלנו למול המתחרים הוכיח עצמו, ורוב האנשים קנו מנוי מבלי שאפילו ראו את המקום או 
ידעו מהן ההצגות. כשהמנויים הגיעו לאולם, ראו את גודלו ויופיו, וגילו שמכל כיסא רואים 
טוב, שנעים לשבת באולם, שיש פינות ישיבה ובעתיד בית הקפה יתפקד כבית קפה לכל 
דבר- הם הבינו שמדובר בחוויית בילוי שלמה. אנשים היום לא רוצים רק לראות הצגה. הם 
מחפשים את מה שמעבר, רוצים לצד התוכן גם בילוי או משהו לאכול ולשתות. איירפורט 
סיטי, שמתפתחת כל הזמן מבחינת היצע מסעדות ובתי קפה, לצד העובדה שיש פה חנייה, 

עונה על הצורך הזה". 
מה תוכל לספר על הקהל שלכם? 

קהל  גם  ויש  מודיעין  חבל  מיישובי  הם  המנויים  רוב  ישובים!  מ-60  מלמעלה  מגיע  "הוא 

רמלה,  יהודה,  מאור  גם  מנויים  מגיעים  אך  משוהם,  רב 
ראשון לציון, מודיעין, יבנה וגם מתל אביב. התחושה 
שהיא שיש כאן קהל צעיר יותר מאשר בתיאטראות 
אחרים  כשבמקומות   ,40-50 גילאי  סביב  אחרים- 
לחוויה  אותנו  מחזיר  זה   .60-70 גילאי  על  מדברים 

השלמה שאנשים צעירים מחפשים". 
-מה תוכל לספר על ההיכל? 

הכי  התרבות  בהיכל  מדובר  להשתחצן,  "מבלי 
ההיכל  בארץ.  ההיכלים  בכל  וביקרתי  בארץ,  יפה 
יפיפייה  שורות,   22 ב-  ישיבה  מקומות   718 גדול- 
לקהל  חוויה  ונותן  מזמין  והוא  טובה,  בצורה  ובנוי 
עברי  להופיע.  שמגיעים  לאומנים  וגם  בו  שנמצא 
היא  שהתחושה  אמר  מזמן  לא  פה  שהופיע  לידר 
לשורה  גם  קרוב  ושאתה  אותך,  עוטף  שהקהל 
ממנהלי  מקבלים  שאנו  התגובות  באולם.  האחרונה 
לגודל  שמעבר  הן  הטכניים  והאנשים  התיאטראות 
"קזבלן"  כמו  הפקות  להביא  לנו  שמאפשר  הבמה, 
הבאה,  בשנה  אצלנו  שיוצגו  הפרפרים"  "סיפור  או 
חשיבה  שנעשתה  הן  לארח,  יכולה  במה  כל  ושלא 
על כל פרט. החל מהריהוט, הגישה לבמה של אנשי 
מרמת  פרט  וכל  התפאורה  הרכבת  אופן  התפעול, 
כניסת המשאית ועד לשילוט בחדרים. חשבנו פה על 
כל פרט, עבדנו קשה מאד, וגם הקהל וגם האומנים 

מרגישים זאת". 
-מהם השיקולים המנחים בבחירת הרפרטואר? 

"אנו משתדלים לפנות למכנה המשותף הרחב ביותר, 
וזו משימה לא פשוטה. אנחנו רואים את כל ההצגות 
)הבימה,  בארץ  הקיימים  התיאטראות  שבעת  של 
הקאמרי, בית לסין, חאן, גשר, באר שבע וחיפה(, ומתוכן 
אני  בתחום,  שנים  הרבה  כך  כל  אחרי  המנוי.  את  מרכיבים 
יכול להעיד שעוד לפני שראיתי את ההצגה, כבר לפי הכותב והבימאי, אני יכול לקלוע אם 
מדובר בשלאגר או לא. את "המוגבלים", "בילי שוורץ" ו"אלה גרוסמן" קניתי כבר על הנייר, 
וכשראיתי את ההצגות- הבנתי שלא טעיתי ושהן מצוינות. אני יכול להבטיח לקהל שהולכת 

להיות עונה מעולה, בטח בהצגות הסדרה וגם בהצגות הבחירה. 
למשל  כמו  יותר,  מצומצמים  לסקטורים  לפנות  מעזים  אנחנו  הבחירה,  בהצגות  דווקא 
בהצגה "האבא" הנהדרת של בית לסין עם ששון גבאי. הסדרה של גיל שוחט למשל היא 
ייחודית לנו. עד היום שוחט הפעיל סדרות בהן הקלאסי פוגש את הפופ. הצענו לו לארח 
אומנים "ים תיכוניים" יותר כמו שמעון בוסקילה או התזמורת האנדלוסית- שילוב מעניין 
שאי אפשר לראות בכל מקום. המופע שלו עם יסמין לוי, למשל, עולה אצלנו בבכורה, ואני 
מניח שייצור הרבה עניין. אותן סדרות נישה מלבד התיאטרון הן ייחודיות, והן מחדדות את 

השוני בינינו לבין היכלות אחרים". 
איפה היית רוצה לראות את היכל התרבות בעוד חמש שנים? 

"יש לי שני יעדים שאני מציב לעצמי: להגדיל את כמות המנויים בצורה משמעותית ולהפוך 
את המקום למרכז תרבות שוקק וחי, שאנשים יוכלו למצוא בו את כל תכני אומנויות הבמה 
שהם רק רוצים. בד בבד, אנו שמים דגש על טיפוח המגזר העסקי מתוך רצון לקיים במקום 
כנסים ואירועי חברה ולהפעיל אותו מבוקר ועד לילה. יש לנו את האולם הראשי ובנוסף עוד 
אולם קטן של 225 מקומות ישיבה, שני חדרים להשכרה, גלריה שניתן לקיים בה תערוכות 
ומרפסת חיצונית. יש כאן הרבה חללים שמאפשרים תכנים שונים ומגוונים, והיינו רוצים 

    "שכל חלל יתפוס את הנישה המיוחדת שלו

אחד אחת
לימור בר נתן

 עם רותם אדוט,
 מנכ"ל היכל התרבות חבל מודיעין 

סל תרבות 
הוא חובב מושבע של תיאטרון, שרואה כל הצגה חדשה שיוצאת ■ השילוש הקדוש להצלחה הוא לדעתו אהבה 

לתיאטרון, הבנה בשיווק ובפרסום וצוות טוב ■ והסיפוק הכי גדול בעיניו הוא לראות את הקהל נהנה ומאושר 
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מותאם גם לטלפון הסלולרי  
הכל בלחיצת כפתור

כל העסקים
בכל הענפים

באתר שוהם פלוס

מחפש חנות
או שירות בשוהם?
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האיטלקיה החדשה בשכונה
"סילו", בניצוחו של השף רובי פורטנוי, תושב שוהם, מושכת אליה תושבים מקומיים רבים, שניחוח גזרי 
העץ עליהם נאפות הפיצות, עושה להם את זה | את הסלטים הטריים, הדגים והפסטות המבוססים על 
חומרי גלם ים תיכוניים מובחרים, אפשר לאכול בבראנץ' חורפי ולהרגיש לרגע, שאתם נוסעים למסעדה 

בחולון אבל מגיעים לסיציליה

ב"סילו",  לזהות  שאפשר  ביותר  המעניינת  התופעה 
חודשים,  כשלושה  לפני  שנפתחה  החדשה  האיטלקייה 
היא שחלק לא מבוטל מסועדיה הם תושבי שוהם דווקא. 
שסילו  העובדה  אלמלא  לכתבה  רלוונטי  היה  לא  זה  פרט 
מפריע  שלא  מה  בחולון,  פרס  הספורט  במרכז  ממוקמת 
כאמור לסועדים משוהם לרדת מההר ולנסוע לשם, כברת 
בשעת  בערך.  נסיעה  דקות   30 שהם  ק"מ,   15 של  דרך 
צהריים של יום חול בשבוע שעבר, ישב בשולחן סמוך זוג 
בראש  שעומד  מי  היא  לכך  שהסיבה  שהסביר,  משוהם, 
המסעדה, השף רובי פורטנוי, שאחריו ילכו לכל מקום שבו 

יטביע את חותמו הקולינארי.
גילוי נאות: פורטנוי, אחד השותפים והרוח החיה מאחורי 
הסירים, הוא גם עורך מדור הבישול ב"שוהם פלוס". בעבר, 
של  השף  היה  אביב,  תל  בנמל  הטאבון  את מסעדת  ייסד 
מסעדת החופים מנטה ריי בתל אביב ושל נאמוס במרינה 
בהרצליה, ניצח את השף סטפן בתוכנית הטלוויזיה "קרב 

סכינים" וייעץ לתוכנית מאסטר שף. 
סילו מוגדרת כאיטלקיה המציעה מנות מאגן הים התיכון 

היא  מעולה.  באיכות  מקומיים  גלם  חומרי  על  ומבוססת 
טאבון  הוא  במרכזה  העיקרי  והאלמנט  ונעימה  עגולה 
נמשכה  שהקמתו  בארץ,  מסוגו  מהיחידים  ענק,  פיצות 
מספר שבועות. במרכזו, פלטה ענקית של אבן שמוט עליה 
את  המקבלים  ריחניים,  ומאפים  פיצות  פוקצ'ות,  נאפים 
פיצות,  )שף של  חומם מגזרי הדרים משובחים שהפיצליו 
תואר אמיתי לגמרי( מכניס לתנור ואין כמוהם כדי להעניק 

למאפים ארומה וניחוחות של אח עצים כפרי.
עיצוב  בתחרות  הגמר  בשלב  כעת  הנמצאת  המסעדה, 
וברזל  עץ  בין  שילוב  נעשה  בארץ,  מסעדות  של  שנתית 
מאפשר  למחצה  השקוף  והמטבח  גס  תעשייתי  בעיבוד 
אלמנטים  מיזוג  הסירים.  בין  הצוות  עבודת  את  לראות 
מודרניים ומסורתיים עם הטאבון הענק יוצר אווירה חמימה 

המאפשרת לחשוב לרגע שמדובר בכפר קטן בסיציליה. 
כל הקמחים המשמשים לבצקים עשויים מקמח גריסולה 
כדי  שעות   72 נחים  והבצקים  מאיטליה  היישר  המגיע 

לאפשר לגלוטן להיפתח כראוי לפני שהם נכנסים לתנור.
פוקצ'ה  לשולחן  הגיעה  הסביבה,  את  סוקרים  בעודנו 

ולצידה  אפויה  וגבינה  חצילים  קרם  צלוחית  עם  לוהטת 
זיתי  פטריות,  ארטישוק,  עם  ובורגול  כוסמין  סלט  הונח 
נטעמה  אלה,  אחרי  דלעת.  וטחינת  כבוש  לימון  קלמטה, 
מנת קובנייה דג נא, העשויה קוביות בס טרי, בצל אדום, 
היתה  נוספת  ומנה  אבוקדו  במעטפת  וכוסברה  בורגול 
רכה,  פולנטה  מצע  על  בשר  ממולאת  כרובית  עשויה 
שהגיעה מלווה בבריק ממולא בגבינות. שלושת המנות היו 
צלחות אמאייל בסגנון  על  והגשתן  וטריות מאוד,  טובות 

רטרו הוסיפה ללוק הכולל.
בהתאם להמלצת המלצרית, המנה הבאה שנטעמה היתה 
פיצה מוצרלה מעושנת, עם פלפלים קלויים, זיתי קלמטה 
מעולה,  רביולי  מנת  הגיעה  אלה,  אחרי  מאודה.  ותרד 
העשויה תבשיל זנב שור שהתבשל בקדירה שעות ארוכות 
שהבשר  עד  שאלוט  ובצלצלי  דלעת  שורש,  ירקות  עם 
דקה  בגלימה  כוסה  התבשיל  כל  מהעצמות.  ונשר  התרכך 
של בצק הרביולי. תענוג צרוף. לקינוח הוגשה עוגת גבינה 
יערה  סילו,  של  הקונדיטורית  שאפתה  מצוינת,  יורק  ניו 
אי  – פשוט  יותר מזה  נענע.  לעוגה התלוו  ספלי תה  ורד. 

אפשר היה לאכול פירור. חבל.
ארוחת  בופה  מגישה  סילו  רגילות,  פעילות  שעות  מלבד 
בוקר מיוחד מדי יום, בין השעות 9-12, הכולל שקשוקות 
פרמז'ן,  מקלות  ופוקאצ'ות,  פיצות  פסטי,  אנטי  קטנות, 
וארנצ'יני  קרוסטיני  זיתים,  טפנד  עם  ריקוטה  עוגות 
חורפי מפנק  בראנץ'  כאן  סיציליאניים. בשבתות מגישים 
פסטות  קדרות,  תבשילי  הכולל  בצהריים,   12 מהשעה 
להזמין  רצוי  עולם.  מוסיקת  מתנגנת  כשברקע  וצ'ולנט, 

מקום מראש, בעיקר בסופי שבוע.

 סילו, פארק פרס, שד' ירושלים 210 חולון,
טל' 03-5733315 

    
    

    
    

    
ק   

אוכלים בחוץ | אילן דוא
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הרימון 17, שוהם      רויטל 052-2508310 חפשו אותנו ב -               "רויטל נצנץ הפקת חינות"

הדוקטור שלך 
למחשבים

אלון טל

alon-ta@zahav.net.il    מעבדה: רח' רימון 17, שהם
 התקשרו לאלון טל 052-8432366 

 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?

אחריות לכל תיקון

יותר מקצועייותר זוליותר מהר

  חיפויי קירות  עיצוב אולם ותפאורה מלאה לטקס החינה  אוהל
אפיריונים  שמלות כלה לחינה  בגדי חתן ושמלות חינה לבנות המשפחה 

שמלות ערב 
להשכרה

בעיצוב אישי
 רויטל נצנץ

הפקת חינות

 הפקת חינה 

גם למגזר הדתי
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במטבח של רובי

מאמא תירס
הממליגה או הפולנטה – תלוי מאיזו תפוצה אתם מבשלים אותה, היא עיסת קמח תירס, שטעמה הניטראלי 

מאפשר לה חיבור מענג עם מאכלים וטעמים רבים | אפשר להגישה כדייסה חמימה, כפשטידה קרה 
או כריבועים פריכים שניצלו על מחבת או נאפו בתנור | תוסיפו אותה לסלט, ביצים, בשר, מרק או ירקות 

מוקפצים – ויש לכם ארוחה מחממת שאפילו שר האוצר שנכנס למסעדה רומנית – לא מפלל לה...

פולנטה, מתכון בסיסי
חומרים: 1.5 ליטר מים ) ניתן להחליף את המים בחלב(,
מעט מלח, 220 גרם פולנטה, 60 גרם חמאה או מחמאה

הכנה: מרתיחים את המים והמלח, מוסיפים את הפולנטה 
תוך כדי ערבוב תמידי, מבשלים על אש קטנה כ-10 דקות, 

מוסיפים חמאה ומערבבים היטב. מוסיפים מלח במידת 
הצורך ושומרים חם. במידה והפולנטה סמיכה מדי ניתן 

לדלל אותה במים או חלב.

פולנטה עם ראגו בשר
חומרים:  500 גרם בשר בקר טחון, 1 גזר גדול חתוך 

לקוביות קטנות, 1 בצל לבן בינוני חתוך לקוביות קטנות
4 שיני שום קצוץ, 1 כפית אורגנו יבש, 1 כוס עלי בזיליקום 

טרי, 1 קופסה )קטנה( רסק עגבניות, 1 קופסת עגבניות 
תמר משומרות רצוי מתוצרת איטליה )לטחון בבלנדר 

 לנוזל(, מלח ופלפל שחור, 1 כוס יין אדום יבש,
1/4 כוס שמן זית

הכנת הפולנטה: מכינים את הפולנטה כמו במתכון 
הבסיסי, ומניחים בצד.

הכנת הראגו: בסיר כבד ״סוגרים״ את הבשר במעט 
שמן זית עד שהוא משנה את צבעו. מעבירים את הבשר 

לקערה, מוסיפים לסיר את הבצל ומעט שמן זית, מאדים 
מעט ומוסיפים את קוביות הגזר, השום הכתוש והאורגנו. 

מאדים מעט ביחד ומחזירים את הבשר לסיר. מערבבים 
היטב ומוסיפים את היין האדום. מבשלים עד שהיין 

מצטמצם. מוסיפים את רסק העגבניות, את העגבניות 
המרוסקות ואת עלי הבזיליקום, מבשלים על אש קטנה 

כ-10-15 דקות ומתקנים תיבול.

הרכבת המנה: "מורחים" את הפולנטה בצלחת מרק 
עמוקה כמו שמורחים חומוס ומניחים את ראגו הבשר על 

הפולנטה. מי שאינו שומר כשרות יכול להוסיף מעל פרמזן. 
מגישים מיד.
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מסעדת אבו גוש איירפורט סיטי מגישה אוכל אוטנטי, טל: 03-5531733
א'-ה': 22:00-11:30, ו': 14:30-11:30, מוצאי שבת: 23:00-19:00

א'-ה' חניה בהסדר 90 דק' חינם, מהשעה 17:00 חניה חופשית

אירועים
פנים - 120 סועדים  |  חוץ - עד 200 סועדים

בר אלכוהול עשיר
טרי  |  ללא חומרים משמרים

כשר למהדרין

AIRPORT
CITY

פתוח 
במוצ"ש
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פולנטה ״קשה״, חציל קלוי ושלוש גבינות
המתכון דומה לפיצה אלא שבמקום בצק משתמשים בפולנטה. 

חומרים:
לרוטב:

רוטב עגבניות בסיסי לפיצה
1 שן שום כתוש, מעט שמן זית, אורגנו יבש

קופסת עגבניות שרי משומרות )מתוצרת איטליה, לטחון בבלנדר(
עלי בזיליקום טריים, מעט מלח, מעט סוכר

לתערובת הגבינות: 
50 גרם מוצרלה טרייה, מגורדת, 50 גרם גבינה בולגרית מגורדת

50 גרם גבינת פרמזן מגורד
לעיטור הפולנטה:

1 חציל גדול קלוי על האש, מקולף ומסונן, צרור עלי רוקט טרי, כף פירורי לחם

הכנה:
הכנת הפולנטה: מכינים מסה של פולנטה רכה ולאחר בישול מעבירים את המסה לתבנית 
משומנת מעט, משטחים היטב ומקררים עד שהמסה מתקשה. קולים את החציל, קולפים 

ומסננים, כדי שיגיר נוזלים.
הכנת הרוטב: מאדים בשמן זית שן שום כתוש, מעט אורגנו יבש, מוסיפים את קופסת 

העגבניות המשומרות )איטלקי( שאותן טחנו בבלנדר, מוסיפים מעט עלי בזיליקום טרי, 
מעט מלח וקורט סוכר. מבשלים על אש קטנה כ-10 דקות.

הרכבת המנה: מורחים את הפולנטה ברוטב העגבניות, חותכים את החציל לרצועות 
ארוכות ומפזרים על הרוטב. מפזרים מלמעלה את תערובת הגבינות באופן שווה על 

החצילים, ומעל, מפזרים את כף פירורי הלחם. מחממים תנור לחום של 250 מעלות צ'. 
אופים עד שהגבינה נמסה והפירורים הזהיבו. מוציאים מהתנור, מפזרים את עלי הרוקט 

ומגישים.

חומרים:
200 גרם עלי תרד טריים

1 בצל לבן חתוך לקוביות 
2 שיני שום כתוש

2 כפות שמן זית
מלח, מעט אגוז מוסקט

200 גרם גבינת קשקבל מגורד

הכנה:
מאדים בצל ושום בשמן זית עד להזהבה. מוסיפים 

את עלי התרד ומאדים עד שהעלים מתרככים ונפחם 
מצטמצם, מוסיפים מלח ואגוז מוסקט ומסננים. 

מכינים את מתכון הפולנטה הבסיסי רצוי על חלב. לאחר 
כ-5 דקות בישול מוסיפים את התרד ו-200 גרם גבינת 

קשקוול מגורד. מערבבים היטב, שוטחים את המסה על 
תבנית משומנת ומקררים כשעתיים במקרר. חותכים את 

המסה לריבועים של 5x5 ס״מ. מחממים היטב מחבת 
פסים, יוצקים מעט שמן זית למחבת, מניחים את קוביות 

הפולנטה, מטגנים 2 דקות מכל צד )להפוך בעדינות( 
ומגישים מיד.  

מומלץ: להגיש עם סלט עגבניות שרי, בצל אדום, פלפל 
חריף ועלי כוסברה וגבינה לבנה ליד. 

חומרים:
200 גרם פטריות שמפיניון חתוכות לרבעים

200 גרם פיטריות פורטובלו חתוכות לרבעים
200 גרם פיטריות מלך היער חתוכות לקוביות

9 כפות שמן זית
4 שיני שום כתוש

2 בצלי שאלוט קצוצים
1/2 כוס יין לבן יבש

50 גרם חמאה
מלח ופלפל שחור גרוס
1 כף עלי תימין קצוצים

טיפ: אפשר להוסיף שמן כמהין לפטריות בסוף התהליך
הכנה:

הכנת הפולנטה: מכינים את הפולנטה כמו במתכון הבסיסי, 
ומניחים בצד.

הכנת הראגו: מאדים את השאלוט, השום והתימין בשמן 
זית, מוסיפים את הפטריות ומקפיצים יחד. מוסיפים מעט 

מלח ואחריו את היין הלבן וממשיכים לבשל מעט עד שהיין 
מתאדה. מוסיפים את החמאה, מערבבים היטב, מוסיפים 

כמה טיפות שמן כמהין ופלפל שחור גרוס.

הרכבת המנה: בדומה לראגו הבשר –"מורחים" את הפולנטה 
בצלחת מרק עמוקה כמו שמורחים חומוס, מניחים מעל את 

תבשיל הפטריות, מפזרים גבינת פרמזן מעל ומגישים מיד.

פולנטה בראגו פטריות

פולנטה עם תרד מאודה וקשקבל
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פולנטה ״קשה״, חציל קלוי ושלוש גבינות
המתכון דומה לפיצה אלא שבמקום בצק משתמשים בפולנטה. 

חומרים:
לרוטב:

רוטב עגבניות בסיסי לפיצה
1 שן שום כתוש, מעט שמן זית, אורגנו יבש

קופסת עגבניות שרי משומרות )מתוצרת איטליה, לטחון בבלנדר(
עלי בזיליקום טריים, מעט מלח, מעט סוכר

לתערובת הגבינות: 
50 גרם מוצרלה טרייה, מגורדת, 50 גרם גבינה בולגרית מגורדת

50 גרם גבינת פרמזן מגורד
לעיטור הפולנטה:

1 חציל גדול קלוי על האש, מקולף ומסונן, צרור עלי רוקט טרי, כף פירורי לחם

הכנה:
הכנת הפולנטה: מכינים מסה של פולנטה רכה ולאחר בישול מעבירים את המסה לתבנית 
משומנת מעט, משטחים היטב ומקררים עד שהמסה מתקשה. קולים את החציל, קולפים 

ומסננים, כדי שיגיר נוזלים.
הכנת הרוטב: מאדים בשמן זית שן שום כתוש, מעט אורגנו יבש, מוסיפים את קופסת 

העגבניות המשומרות )איטלקי( שאותן טחנו בבלנדר, מוסיפים מעט עלי בזיליקום טרי, 
מעט מלח וקורט סוכר. מבשלים על אש קטנה כ-10 דקות.

הרכבת המנה: מורחים את הפולנטה ברוטב העגבניות, חותכים את החציל לרצועות 
ארוכות ומפזרים על הרוטב. מפזרים מלמעלה את תערובת הגבינות באופן שווה על 

החצילים, ומעל, מפזרים את כף פירורי הלחם. מחממים תנור לחום של 250 מעלות צ'. 
אופים עד שהגבינה נמסה והפירורים הזהיבו. מוציאים מהתנור, מפזרים את עלי הרוקט 

ומגישים.

חומרים:
200 גרם עלי תרד טריים

1 בצל לבן חתוך לקוביות 
2 שיני שום כתוש

2 כפות שמן זית
מלח, מעט אגוז מוסקט

200 גרם גבינת קשקבל מגורד

הכנה:
מאדים בצל ושום בשמן זית עד להזהבה. מוסיפים 

את עלי התרד ומאדים עד שהעלים מתרככים ונפחם 
מצטמצם, מוסיפים מלח ואגוז מוסקט ומסננים. 

מכינים את מתכון הפולנטה הבסיסי רצוי על חלב. לאחר 
כ-5 דקות בישול מוסיפים את התרד ו-200 גרם גבינת 

קשקוול מגורד. מערבבים היטב, שוטחים את המסה על 
תבנית משומנת ומקררים כשעתיים במקרר. חותכים את 

המסה לריבועים של 5x5 ס״מ. מחממים היטב מחבת 
פסים, יוצקים מעט שמן זית למחבת, מניחים את קוביות 

הפולנטה, מטגנים 2 דקות מכל צד )להפוך בעדינות( 
ומגישים מיד.  

מומלץ: להגיש עם סלט עגבניות שרי, בצל אדום, פלפל 
חריף ועלי כוסברה וגבינה לבנה ליד. 

חומרים:
200 גרם פטריות שמפיניון חתוכות לרבעים

200 גרם פיטריות פורטובלו חתוכות לרבעים
200 גרם פיטריות מלך היער חתוכות לקוביות

9 כפות שמן זית
4 שיני שום כתוש

2 בצלי שאלוט קצוצים
1/2 כוס יין לבן יבש

50 גרם חמאה
מלח ופלפל שחור גרוס
1 כף עלי תימין קצוצים

טיפ: אפשר להוסיף שמן כמהין לפטריות בסוף התהליך
הכנה:

הכנת הפולנטה: מכינים את הפולנטה כמו במתכון הבסיסי, 
ומניחים בצד.

הכנת הראגו: מאדים את השאלוט, השום והתימין בשמן 
זית, מוסיפים את הפטריות ומקפיצים יחד. מוסיפים מעט 

מלח ואחריו את היין הלבן וממשיכים לבשל מעט עד שהיין 
מתאדה. מוסיפים את החמאה, מערבבים היטב, מוסיפים 

כמה טיפות שמן כמהין ופלפל שחור גרוס.

הרכבת המנה: בדומה לראגו הבשר –"מורחים" את הפולנטה 
בצלחת מרק עמוקה כמו שמורחים חומוס, מניחים מעל את 

תבשיל הפטריות, מפזרים גבינת פרמזן מעל ומגישים מיד.

פולנטה בראגו פטריות

פולנטה עם תרד מאודה וקשקבל

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 60 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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 ענת קלמר, המייסדת 
והבעלים של עיתון אבן שוהם 
עד לפני כשנתיים, ייסדה לא 

מזמן מקומון חדש בעיר מגוריה 
הנוכחית, גבעתיים. תנחשו 

איך היא קראה לו? “גבעתיים 
פלוס״. צהוב לא יכול שלא 

להתמלא קורטוב של גאווה על 
השימוש בשם המנצח ונותר לו 

רק לאחל לקלמר לעשות גם 
עיתונות מנצחת.

  מיקי וגלית כהן 

מ״נבלט״ ערכו בר מצווה לבנם 
אליה בגן האירועים אריא, ומיד 

אחר כך התעופפו עם ארבעת 
ילדיהם לחופשה בתאילנד.

 חבר המועצה אלי 
יפרח החליט שאם הוא לא 

ידאג לעצמו, אף אחד לא 
יעשה זאת במקומו. באחד 
הבקרים לפני מספר ימים 

הגיע לסופרפארם אשר במרכז 
ויצא משם שמח וטוב לב, 

בידו בקבוק גומי עטוף בבד 
נעים למגע שבו הוא ימלא 

מים חמים ויחמם את כפות 
הרגליים, כמו שהיו עושים פעם. 

יפרח נשבע שזה בשביל הילד, 
אבל לפי החיוך שהיה נסוך על 

פניו, נראה לנו שהאבא יותר 
בכיוון.

  אם אתם רואים את 

חבר המועצה יוסי לוי, פותח 
רייסים על טויוטה חדשה, זה 

בגלל שהוא התמנה בשבוע 
שעבר לעוזר הפוליטי של שר 

הרווחה חיים כץ, גם הוא תושב 
שוהם. חוץ מזה לוי התמנה גם 

לחבר מרכז הליכוד העולמי. 
לרגל הג’וב החדש הוא לקח 

את איילה, האישה שאתו, 
לסופשבוע במלון המלך שלמה 

באילת.

יוסי, המלון במסגרת התפקיד?
חס וחלילה. תכתוב שכל אגורה 

ששולמה למלון היא מהכסף 
שלי״.

  בזמן שאתם פה 

קפאתם מקור, השפית פרידה 
רז צללה בחופי הטורקיז של 
זנזיבר, שלתה אצות ואכלה 

מאגוזי הקוקוס הנודעים של 
האי.  

 מעצב השיער מתן 
שרביט התחתן עם היפה 

בנשים, פאר מרציאנו, עובדת 
חברת גני יהושוע ואחרי יומיים 
כבר התייצב לעבודה במספרה.

סליחה רגע, וירח דבש?
“חשבתי על חופשה בארה״ב 

בזמן הקרוב, אבל לחץ העבודה 
במספרה לא מאפשר לי להרים 

את הראש. בינתיים שלחתי 
את השותף שלי, איתן ליליוס, 

לטיול מאורגן בהודו ובשבוע 
הבא, כשהוא יחזור, אני אצא 

להתאוורר״. 

 מנכ״ל המועצה, השף 
והקונדיטור דודי זביב, הסתובב 

השבוע בין עובדי המועצה 
וחילק סופגניות, אבל לא כאלה 

שהכין בעצמו. 

 אם גם אתם, כמו רוב 
ההורים, לקחתם את הילדים 

לפסטיגל, בוודאי ראיתם 
את מודעת הפרסום של בית 

הספר למחול של דולי זורניצר 
בתכניה של המופע. רקדני 

הלהקות של זורניצר השתתפו 
בקליפ הפרומו של “היי סקול 

פסטיגל״ בניצוחה של מרין 
טרמץ, שמלמדת היפ הופ 

במרכז חמש למחול ועבדה 
ככוריאוגרפית בהפקה. הפרסום 
אגב ניתן לבית הספר כצ’ופר על 
הכישרון והביצועים המרהיבים 

ב ח י נ ם. סחתיין.

חלק מבנות הלהקה ביום הצילומים
משפחת כהן

מתן שרביט ופאר מרציאנו

פרידה רז
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 סובל מכאבי גב? סובל מכאבי ברכיים?
 כפות הרגליים הורגות אותך?

זה הזמן למדרס המושלם
 החזרים כספיים
מכל קופות החולים

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

סובלים מכאבים בכפות הרגליים? Klein Reuben

ראובן קליין

המומחים מכון אורטופדי מתקדם

נעלי נוחות 
לנשים

ר 25 שנים שאני סובל מכאבי 
כב

גליים. הייתי אצל 
תופת בכפות הר

ם ויצרני מדרסים 
מומחים, אורתופדי

א הצליח להסביר 
אחד מהם ל

ואף 

עיה. הגעתי 
או לפתור לי את הב

מחים, השם 
ן ממכון המו

לראובן קליי

אמת הצליח 
ישמור אותו. הוא ב

 כל היום על 
מצב. כבעל מסעדה, אני עומד

להציל את ה

בים נעלמו כלא היו.
יים ולמרות זאת הכא

הרגל

רד בורגר", איירפורט סיטי
איתן דוד, מסעדת "

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

מוצ"ש: בתיאום מראש

חפשו אותנו בפייסבוק
עיצובים 

בהתאמה אישית

מיי קידס ג׳ינסמשווקים בלעדיים באיזור של

בר מצווהחליפות
מבצעי סופשנה

חליפות 
ברית/בריתה

שושבינים
ושושבינות

בנות 
מצווה

20%

30%

40%

50%
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DUET-B2B
 יבוא ושיווק דלתות פנים מאיטליה

054-5322822 נציגות בלעדית
בישראל של חברת:

דלת אקווה 

עמידות

לניזקי מים

צולם באולם התצוגה החדש בכפר טרומן

תצוגה בכפר טרומן בכניסה לתחנת הדלק, 03-6421010
משרדנו ברח' לשם 23 א' שוהם. טל': 03-9732121

www.dirot-ledorot.com       :מגוון רחב של נכסים נוספים באתר הבית

משרד תיווך וייעוץ משכנתאות
הנוסחא המשלבת בין חלום למציאות

אבשי גרייף יועץ נדל"ן
050-3882255

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

בהנהלת חגית מובשוביץ 054-6832944

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

4,180,000 
₪

 דו משפחתי בשכונת אלונים 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 
₪

הדמייה לאחר שיפוץ לשם המחשה

 דירות לדורות מרחיבה את פעילותה במתן

 ייעוץ משכנתאות פרטי גם לקהל הרחב
פתרון אובייקטיבי להלוואה אטרקטיבית!

דופלקס גן 5 חדרים בשכונת רקפות, 
 140 מ"ר, מרווח, מואר ומושקע.

 גינה כ-100 מ"ר פונה לנוף, מחסן,
2 חניות בטאבו. פינוי קיץ 2016

בבלעדיות למכירה

2,890,000 
₪

 קוטג' תחתון של פנטהאוז בשכונת גבעולים, 175 מ"ר,
5.5 חדרים בתוספת מרתף כ-20 מ"ר בהיתר. בנוסף מומשו 
זכויות הבנייה של הרחבת 2 חדרי ילדים על חשבון מרפסת 

בהיתר. 40 מ"ר גינה. פרטיות מושלמת. פינוי יולי 2016

בבלעדיות למכירה

2,790,000
₪

2,600,000 
₪

למכירה

 מיני פנטהאוז
 5 חדרים שהוסבה ל-4

 דירה חדשה, מושקעת מאוד
 עם מרפסת גדולה פונה לנוף.
 חניה בטאבו בפרוייקט גינדי.

לפינוי מיידי.

2,620,000 
₪

למכירה

 מיני פנטהאוז
 בשכונת סחלבים 5 חדרים

 מושקעת מאוד,
 עם מרפסת 20 מ"ר פונה לנוף
 מחסן גדול ו-2 חניות בטאבו

לפינוי קיץ 2016

2,850,000 
₪

למכירה

 קוטג' תחתון
 של חברת פנטהאוז

 בקרבת המרכז במפלס אפס,
מצב מצויין. אופציה לפתיחת 

 מרתף כיחידה נפרדת.
פינוי גמיש

6,000 
₪

להשכרה

 דירת 4.5 חדרים
במיקום נדיר בקרבת המרכז

עם מרפסת פונה לנוף.
דירה מושקעת ויפה לטווח ארוך.

החל מ-2/16

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

אושר לפרסם תוכנית להקמת שכונה עם 1,600 דירות, מחציתן למעוטי יכולת 

מתחמים  לתכנון  הוועדה  הודיעה  השבוע  בתחילת 
מועדפים לדיור, כי היא מאשרת להתנגדויות תוכנית 
בדרום  יח״ד   1,600 בת  חדשה  ענק  שכונת  להקמת 
היישוב, על כל שטח שדות מושב בית נחמיה. השכונה 
הספר  בית  בין  תשתרע  ביישוב,  הגדולה  שתהיה 
ניצנים ובתי הקיצוניים יגיעו עד לכביש הגובל בבסיס 
השכונה  בתי  המערבי  בגבולה  נבאללה.  בית  הצבאי 
השני  מצידו  שאגב  לשוהם,  הכניסה  כביש  עד  יגיעו 

יוקם אזור מסחר ותעשייה. 
 

הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור )הותמ״ל( 
הוקמה לפני כשנתיים כדי לייצר מלאי דירות ולהביא 
להוזלת מחירים, כשאחד היישובים שנבחר למטרה זו 
הוא שוהם. היא פועלת בהליך מזורז ומחויבת לסיים 
את הליך התכנון תוך פרק זמן של חמישה חודשים, 
ולא ניתן לערער על החלטותיה. על פי הערכה, שנתיים 
לאחר תום ההליכים השכונה כבר תתאכלס בדיירים. 

התוכנית  פרסום  כי  טוענת  שוהם  שמועצת  אף  על 
נטול חשיבות,  להתנגדויות, אינו אלא הליך פורמלי 
למעשה מדובר במהלך נוסף בדרך לכפייה של שכונה 
להפסד  מצטרף  הזה  הצעד  היישוב.  על  החדשה 
שאותו  המשפטי  בערוץ  לאחרונה  המועצה  שנחלה 
ניהלה במקביל, כאשר ביהמ״ש המחוזי דחה עתירה 

המועצה  ישראל.  מקרקעי  ורשות  הפנים  משרד  נגד 
פנתה לביהמ״ש בבקשה שיורה על ביטול התוכנית, 
תהיה  בשכונה  המתוכננת  הצפיפות  שרמת  בנימוק 
עוד  כיום.  בשוהם  מהצפיפות  שלושה  פי  גדולה 
טענה המועצה כי עומסי תחבורה שייווצרו כתוצאה 
של  הקיבול  ליכולת  מעבר  יהיו  השכונה,  מאכלוס 
כי  בעתירה  נאמר  בנוסף  ביישוב.  הכבישים  תשתית 
הרמה הסוציו-אקונומית של שוהם, תיפגע כתוצאה 

מאכלוס מתוכנן של אוכלוסיות חלשות ביישוב. 
כ-6,000  בעוד  היישוב  את  תגדיל  החדשה  השכונה 
תושבים שיתגוררו בבניינים בני שבע קומות, כך שיחד 
עם שכונת כרמים בה מתאכלסים הבתים הראשונים 

בימים אלה, שוהם תתקרב ל-30 אלף נפש. השכונה 
המתוכננת תהיה הראשונה ביישוב בה יווצר ריכוז של 
אוכלוסיות מעוטת יכולת, כאשר 224 יחידות ישמשו 
כדיור מוגן לבעלי מוגבלויות ועוד 600 דירות ישמשו 
בכ-20%  הזולים  בתעריפים  ארוך  לטווח  להשכרה 
מתעריפי השוק, לזכאי משרד השיכון שאין ביכולתם 
לרכוש נכס והם מתכוונים להתגורר בשכירות, על פי 
עקרון דומה לזה של חברת השיכון הציבורי ‘עמידר’. 

בתגובה להחלטה לפרסם את התוכנית להתנגדויות 
כי  פלוס״  ל״שוהם  ליבנה,  גיל  המועצה,  ראש  אמר 
מלמדת  אינה  ישראל  מקרקעי  רשות  של  הודעתה 
של  הגשה  תהליך  יחל  “כעת  התוכנית:  אישור  על 
מועדים  יקבעו  ולאחריו  יום   60 במשך  התנגדויות 
רק  ישיבות.  וכמה  כמה  במשך  התנגדויות  לשמיעת 
אז יוכרעו ההתנגדויות, כולל שינויים כאלו ואחרים. 
עד לאישור התוכניות עוד חזון למועד״. ליבנה הוסיף 
הלאומי,  הדיור  מטה  ראש  עם  הסכמה  “קיימת  כי 
היחידות.  מספר  הפחתת  על  יצחקי,  אביגדור 
לי  כבר  הציע  והוא  עומדת,  בעינה  ביננו  ההסכמה 
שנוכל  מקווה  אני  דיור.  יחידות  של  מופחת  מספר 
לסכם את הדברים בפגישה נוספת בסוף החודש. יש 
לנו עוד זמן עד שההתנגדויות ידונו וזה יהיה המקום 

להגיע לפשרות״ ■

ועדת התכנון קידמה השבוע את התוכנית לבניית שכונת הענק בכניסה הדרומית, כשאישרה לפרסם אותה להתנגדויות. השכונה תרכז 
אוכלוסיות חלשות, כאשר 600 דירות ישמשו להשכרה ארוכת טווח ועוד 224 יחידות ישמשו כדיור מוגן לאוכלוסיות מוגבלות. 

ראש המועצה, גיל ליבנה: עד אישור התוכנית עוד חזון למועד. קיימת הסכמה על הפחתת מספר הדירות

שדות בית נחמיה, שם תיבנה השכונה החדשה
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משרדנו ברח' לשם 23 א' שוהם. טל': 03-9732121
www.dirot-ledorot.com       :מגוון רחב של נכסים נוספים באתר הבית

משרד תיווך וייעוץ משכנתאות
הנוסחא המשלבת בין חלום למציאות

אבשי גרייף יועץ נדל"ן
050-3882255

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

בהנהלת חגית מובשוביץ 054-6832944

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

4,180,000 
₪

 דו משפחתי בשכונת אלונים 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 
₪

הדמייה לאחר שיפוץ לשם המחשה

 דירות לדורות מרחיבה את פעילותה במתן

 ייעוץ משכנתאות פרטי גם לקהל הרחב
פתרון אובייקטיבי להלוואה אטרקטיבית!

דופלקס גן 5 חדרים בשכונת רקפות, 
 140 מ"ר, מרווח, מואר ומושקע.

 גינה כ-100 מ"ר פונה לנוף, מחסן,
2 חניות בטאבו. פינוי קיץ 2016

בבלעדיות למכירה

2,890,000 
₪

 קוטג' תחתון של פנטהאוז בשכונת גבעולים, 175 מ"ר,
5.5 חדרים בתוספת מרתף כ-20 מ"ר בהיתר. בנוסף מומשו 
זכויות הבנייה של הרחבת 2 חדרי ילדים על חשבון מרפסת 

בהיתר. 40 מ"ר גינה. פרטיות מושלמת. פינוי יולי 2016

בבלעדיות למכירה

2,790,000
₪

2,600,000 
₪

למכירה

 מיני פנטהאוז
 5 חדרים שהוסבה ל-4

 דירה חדשה, מושקעת מאוד
 עם מרפסת גדולה פונה לנוף.
 חניה בטאבו בפרוייקט גינדי.

לפינוי מיידי.

2,620,000 
₪

למכירה

 מיני פנטהאוז
 בשכונת סחלבים 5 חדרים

 מושקעת מאוד,
 עם מרפסת 20 מ"ר פונה לנוף
 מחסן גדול ו-2 חניות בטאבו

לפינוי קיץ 2016

2,850,000 
₪

למכירה

 קוטג' תחתון
 של חברת פנטהאוז

 בקרבת המרכז במפלס אפס,
מצב מצויין. אופציה לפתיחת 

 מרתף כיחידה נפרדת.
פינוי גמיש

6,000 
₪

להשכרה

 דירת 4.5 חדרים
במיקום נדיר בקרבת המרכז

עם מרפסת פונה לנוף.
דירה מושקעת ויפה לטווח ארוך.

החל מ-2/16
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 דמיינו לעצמכם שאראלה ממפעל הפיס מתקשרת אליכם ומודיעה
כי זכיתם ב- 100,000 ₪. האם הייתם מסרבים לקחת?

שלוחת שהם בניהולה של ַאסַתר לרבוני קקון 
www.keshet-pf.co.il :נייד: 052-4639469    |   אתר   |   astar@keshet-pf.co.il :מייל
משרד ראשי: שדרות דואני 18, יבנה )מרכז יבנה סנטר(   |   טלפון: 072-2204005   |   פקס: 072-2204007

קשת המוצרים שלנו:
יעוץ וליווי למחזור משכנתא  דו"ח חיסכון משכנתא אישי  יעוץ וליווי ללקיחת 

משכנתא חדשה  הלוואה לכל מטרה  ביטוח משכנתא  טיפול בביטחונות

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

✓ הבדיקה - חינם       ✓ השירות - אישי       ✓ ותק וניסיון של למעלה מ-11 שנים

בעלי משכנתא?

בעלי משכנתא?מתכוונים לקחת משכנתא?

מתכוונים לקחת משכנתא?

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

היצף של דירות גינדי מוזיל את דמי השכירות 
 בשוהם בשיעור 10-15 אחוזים

בכמה תוכלו להשכיר את הבית שלכם?

בחודשים האחרונים מסרה חברת ‘גינדי׳ דירות רבות 
מבוטל  לא  חלק  כי  מתברר  וכעת  החדשים  לבעליהן 
מהנכסים הללו נרכשו למטרת השקעה. כתוצאה מכך 
נרשמה  ובעקבותיו  להשכרה,  נכסים  של  היצף  נוצר 
נסיגה בדמי השכירות ביישוב, בשיעורים של 10-15%. 
מסורתי  אופן  כי  מסבירה  שוהם,  אורית  המתווכת, 
לדירות  ביקוש  נוצר  אפריל,  מחודש  החל  שנה  בכל 
ביולי- ליישוב  לעבור  המעוניינים  שוכרים  מצד 

היצע  בגלל  לחץ  הורגש  לא  השנה  לדבריה  אוגוסט. 
רענן  יריב  הביקושים.  עם  שהתאזן  דירות  של  גדול 
ממשרד ריפרש מציין כי, מסוף חודש אוגוסט נרשמת 
עד  דירתו  את  השכיר  שלא  ומי  בביקושים  צניחה 
ספטמבר יכול להיתקע עם הנכס לתקופה ממושכת. 
לכל אורך השנה יש אמנם פעילות בתחום ההשכרה, 
אבל בהיקפים מצומצמים שנובעים מתהליכי גירושים 
באחד  לעבודה  שהתקבלו  אנשים  או  תושבים  של 

הביקוש  עיקר  לשוהם.  הסמוכים  התעסוקה  מאזורי 
למגורים בשוהם בא מצד משפחות שמטבע הדברים 
יותם ממשרד  רובי  בחופשת הקיץ.  לעבור  מעוניינות 
נכסים  היצף  כעת  שיש  “נכון  קובע:  פרימיום  נדל״ן 
שקלים  לאלף  גם  שמגיע  בשיעור  הוזלו  והמחירים 
פחות ביחס לשנה הקודמת, אך אין שום ספק שבעוד 

שנה דמי השכירות יעלו באופן משמעותי״. 
המתווך, צביקה בר, טוען כי שוהם הניבה לאורך השנים 
תשואות יפות בערך הנכסים, אך התשואה על שכירות 
 3% סביב  נעה  והיא  גבוהה  היתה  לא  מעולם  ביישוב 
ששיעור  לכך  הביא  האטרקטיביות  חוסר  לשנה. 
בארץ  מהנמוכים  הוא  ביישוב  המושכרים  הנכסים 
ועומד על כ-10%, לעומת תל-אביב בה שיעור הנכסים 
להשכרה מגיע ל-30%. כאשר שיעור כה קטן מהדירות 
של  קטנה  תוספת  אפילו  להשכרה,  מיועדות  ביישוב 

נכסים יוצרת טלטלה ומובילה לירידות מחירים ■

ברח׳ הבשור 116 בשכונת גבעולים, קוטג׳ טורי   ●
של פנטהאוז, עם גינה, ממוזג, הושכר ב-5,500 

שקלים לחודש, בהסכם לשנה.

חדש,  פנטהאוז  מיני  בגינדי,   7 תירוש  ברח׳   ●
 26 130 מ״ר, עם מרפסת  5.5 חדרים ששטחו 
2 חניות, הושכר  מ״ר, מטבח בסטנדרט קבלן, 

ב-5,500 שקלים לחודש, בהסכם לשנה.

ששטחה  חדשה   4 דירת  בגינדי,  תירוש  ברח׳   ●
קבלן,  בסטנדרט  מטבח  ממוזגת,  מ״ר,   100
בהסכם  לחודש,  שקלים  ב-5,100  הושכרה 

לשנה.

5 חדרים חדשה,  5 בגינדי, דירת  ברח׳ תירוש   ●
מ״ר,   17 מרפסת  עם  מ״ר   130 ששטחה 
ב-5,850  הושכרה  מהקבלן,  מטבח  ממוזגת, 

שקלים לחודש, בהסכם לשנה.

5 חדרים חדשה,  7 בגינדי, דירת  ברח׳ תירוש   ●
ששטחה 130 מ״ר, עם מרפסת 17 מ״ר, מטבח 
לחודש,  שקלים  ב-6,100  הושכרה  משודרג, 

בהסכם לשנה. 

חד- בית  אלונים,  בשכונת   9 לשם  ברח׳   ●
משפחתי 6 חדרים ששטחו 230 מ״ר, עם גינה 
ב-8,000  הושכר  בסיסי,  שיפוץ  אחרי  רחבה, 

שקלים לחודש, בהסכם לשנה. 

ברח׳ הזוהר 16 בשכונת יובלים, דירת 5 חדרים   ●
מעלית,  ללא  שניה  קומה  קטנה,  מרפסת  עם 
שקלים  ב-5,500  הושכרה  מאד,  מושקעת 

לחודש, בהסכם לשנה.

4 חדרים חדשה,  8 בגינדי, דירת  ברח׳ תירוש   ●
החדרים  בכל  קיר  ארונות  עם  מאד  מושקעת 
שקלים  ב-5,700  הושכרה  מעוצב,  ומטבח 

לחודש, בהסכם לשנה.

עסקאות נדל“ן 
השכרה:

המתווכים משוכנעים כי ירידת התעריפים היא זמנית ולקראת הקיץ המחירים יחזרו לטפס

קיימים פערים משמעותיים בתעריפי השכירות החודשית 
משנת  נובעת  השונות  זהה.  חדרים  מספר  בני  בבתים 
ההקמה של הנכס, משטח הבית ובעיקר מרמות הגימור. 

שבעליהם  רבים  נכסים  מוצעים  ביישוב  השכירות  בשוק 
מתחזקים אותם בהשקעה מינימלית, ומנגד ניתן למצוא 

מיעוט של נכסים בגימור מפואר. התעריפים - בהתאם.

דירות 5 חדרים: 5,500-7,000 ₪
קוטג׳ים:             7,000-10,000 ₪

דו משפחתיים: 8,000-11,000 ₪
בתים בודדים:  9,000-12,000 ₪

דירות 3 חדרים: 4,000-4,500 ₪
דירות 4 חדרים: 5,000-6,000 ₪
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03-974-7575 רוקי מויסה
ייזום ושיווק פרוייקטים ■ ארגון קבוצות רכישהתיווך מקרקעין

רח' האודם 63, בניין המועצה, שהם, ruky.m2@gmail.com טל': 03-9747575, 052-6870006

חפשו אותנו ב-

בנייני בוטיק ובתי יוקרה בתכנון 
משרד האדריכלים בר אוריין, 
בהשפעת סגנון הבאוהאוס 

החדשני, המשתלב עם 
הפסטורליות של שוהם.

דירות גן, גג ולופטים 
מרהיבים מהיפים בארץ, 

לצד בתי יוקרה צמודי קרקע 
גדולים ומרווחים על מגרשים 

של כ-300 מ״ר.

בלתי חוזרת ואחרונה, 
לרכישת בתי יוקרה 

במחירים חסרי תקדים 
בשכונת כרמים בשוהם, 
המתחדשת בימים אלה.

למה לשלם יותר???
אצלנו תשלמו כ-20% פחות ממחירי השוק

100% הזדמנות100% איכות100% תכנון ועיצוב

דירות 3 חד׳ החל מ-1.5 מיליון �₪
מיני פנטהאוזים 5 חד׳ החל מ-2.15 מיליון �₪

קבוצת רכישה / אומדן מחיר

פרוייקט היוקרה רוקי בכרמים שוהם
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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 

barz@netvision.net.il  054-7575143

 במצפה 4 חד', משופצת אדריכלית,
 ברמה גבוהה מאוד, חניה, מעלית,

מחסן, מרפסת גדולה, להיכנס ולגור.

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

ביובלים דופלקס גג 6.5 חד', 180 מ"ר, 
 משופץ ומושקע, מטבח ענק, מעלית,

2 חניות, נוף פתוח.
2,440,000 

 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 

2,870,000

3,170,000

2,390,000 בסחלבים 4 חד', משופצת ומסודרת, 
חניה, מחסן, נוף פתוח, מרפסת גדולה.

ביעלים קוטג עליון משודרג, משופץ 
ומדוגם. 7 חד', 188 מ"ר, יחידת הורים גדולה 
ומושקעת, מרפסת, גינה גדולה כ- 80 מ"ר, 

קרוב למרכז, ניתן להפריד יח' דיור.

במצפה 5 חד', 130 מר, קלאסית 
מסודרת ומושקעת, מרפסת 
 ענקית, עם נוף פתוח, מחסן,

2 חניות, מיקום מעולה.
2,340,000

2,890,000 

להשכרה בגבעולים, קוטג תחתון, 5.5 חד', מסודר, 

חצר, חניה 6,000 ₪.

להשכרה במצפה 4 חד', 110 מר, חניה, מרפסת  
.₪ 5,600

בבלעדיות להשכרה בתל אביב
בצפון הישן ליד מתחם בזל, דירת 2.5 חד' ענקית 

80 מ"ר מושקעת ומשופצת לחלוטין עבור הבעלים! 

מטבח ענק, כולל ציוד חשמלי, מרוהטת כולל ספה, 

שולחנות, ארונות קיר, מיטה זוגית, מכונת כביסה וכו'. 

מתאימה לזוג/משפחה 7,200 ₪.

1,990,000

3,900,000

 בבלעדיות בחמניות דירת גן
4 חד', מסודרת ושמורה, 2 חניות, מחסן, מעלית, 

מיקום מעולה, קרוב לכל מה שצריך

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

משותף: מקלחת שירותים, מטבח, מרפסת שירות.

 פרוייקט יוקרתי מדהים
בהרצליה פיתוח  על חוף הים 

דירות מפוארות בעיצוב יוקרתי ובאייכות גבוהה, 
רשום בטאבו, שומר 24/7, 2 חניות לכל דירה, 
ספורטן לדיירי הפרוייקט בלבד, מטבחים של 

bulthaup תוצרת גרמנית מובילה, תכנון מעולה, 
.STATE OF THE ART ,חדרים גדולים

ווך ללא עמלת תי

3,980,000 בסחלבים דו משפחתי מדהים, 5.5 חדרים 
גדולים, 180/280, יחידת הורים במפלס 

הכניסה, מושקע, נוף מהמם.

2,650,000  בכרמים מיני פנטהאוז מרווח, 4 חד'
)במקור 5( 130 מ"ר, מושקעת ומסודרת, 

מרפסת ענקית עם נוף מרהיב

 מרלן גרינבלט יועצת נדל”ן
050-9732613 משרד: 074-7034470

ה / להשכרה
     למכיר

דיות
בבלע

דופלקס גן מיוחד במיקום מבוקש מאוד מול המרכז המסחרי של שוהם.
בית יפה מתוכנן היטב, 5 חדרים מוארים ומרווחים. סלון בגובה כפול.

גינה גדולה הפונה לגן היובל. כניסה נפרדת ופרטית. קיימות זכויות בניה.
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א.צ שיפוצים
טיח, צבע, ריצוף

שליכט צבעוני, חיצוני ופנימי
שיפוצים כלליים

שיפוץ חדרי אמבטיה
עבודות גבס

עבודות אינסטלציה
מחירים נוחים | עובד בשוהם מאז 1993

עשרות המלצות מתושבי שוהם

050-5380442 

 ותק

שנה
מעל 20 

א.צ שיפוציםמשפצים את הבית מחדש

050-5380442 

 קבלן רשום
מס' 29155
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דירות ובתים למכירה 
/ להשכרה 

למכירה בשוהם, דו משפחתי 6 חדרים, 
180 מ”ר, מגרש 350 מ”ר, מצב מצוין.

    .054-4552617 ,052-3311351

להשכרה דירת 5.5 חדרים קרוב למרכז, 
ממוזגת, מוארת ומרווחת, 2 מרפסות, 

 חניה, במצב מצוין. החל מאפריל.
 .052-3254488

יחידה להשכרה ברקפות, חדשה, 
2 חדרים, מוארת וממוזגת, ללא 

למעשנים. טלפון: 054-6579332, 
050-6262680 לא בשבת.

להשכרה במשרד מפואר חדר ישיבות 
או חדר עבודה מאובזרים לפי שעות או 

על  בסיס יומי  צמוד לכביש 6. חנייה 
חינם. שרון 03-9791000

להשכרה במרכז פריז, רובע 16,  דירת 
קרקע, 2 חדרים ענקיים, למשפחה 
עד 4 נפשות, עם כלי אוכל כשרים. 

 מינימום 4 ימים.
 .052-3311351  ,054-4552617

דירת 2 חדרים בבית פרטי במושב 
חדיד, 58 מ”ר,  ללא מעשנים, ממוזגת, 

מרפסת, חדר בטחון, ריהוט חלקי. 
3000 ₪ לחודש כולל ארנונה וכבלים. 

מתאים ליחיד או זוג. 052-5259799.  

יחידת דיור 2 חדרים, מרוהטת 
וממוזגת, מוארת, מיקום מרכזי בשוהם, 

כניסה נפרדת ופרטיות מירבית. כניסה 
מיידית. 054-7540585. 

דירת 5 חדרים מושקעת ומשופצת 
עם מרפסת פונה לנוף, מטבח וארונות 
חדשים, ממוזגת, ברחוב הזוהר, קומה 

2 ללא מעלית, פינוי מיידי. -054
 .052-3984726 ,4731711

להשכרה במושב גינתון בהרחבה בית 
מטופח 120/500 מ”ר, 4 חדרים, כניסה 

מיידית, מיזוג. 052-2422660. 

להשכרה דירת 4 חדרים חדשה מקבלן 
בשכונת כרמים, פרוייקט אביסרור, 

 קומה 3, חניה, מרפסת לנוף.
 .052-2512703

עסקים להשכרה
להשכרה חדר מרווח למטרת קליניקה, 
חנות או משרד במרכז המסחרי שוהם, 

קומת המשרדים, מול מכבי דנט. מיידי. 
לפרטים 050-2588062. 

דרושים
להשכרה כורסה לפדיקור- מניקור 

לפדיקוריסטית עצמאית מספרה 
יוקרתית במתחם האיירפורט סיטי 

במיקום מרכזי קהל לקוחות גדול 
ויוקרתי א’-ה’ שעות ,09:00-19:00 ,

ימי ו’ 09:00-14:00 , 054-8183848. 

למשרד שמאי רכב דרושה מזכירה עם 
ניסיון בתחום ענף הרכב/חברת ביטוח. 

 קורות חיים לשלוח למייל:
.ruthgta@zahav.net.il 

אפשרות למשרה חלקית או מלאה.

לחנות היבואן של קולומביה במתחם 
אירפורט סיטי דרושים/ות מוכרים/
ות נמרצים/ות, לעבודה במשמרות. 

מתאים גם לסטודנטים, אפשרות 
לקידום, אפשרות לשעות נוספות. 

 alon@saar.com קו”ח ל

לדיסקרט  שוהם דרושה מוכרת 
אחרי צבא, שכר מעולה + בונוסים, 

לטווח ארוך. 050-5217687. 

דרוש/ה עובד/ת למשק בית 3 פעמים 
בשבוע, 3 שעות כל פעם בשוהם. 50 ₪ 

לשעה, מיידי.
  .050-3581784

למספרת שרית באיירפורט סיטי 
דרושה ספר/ית ופדיקוריסטית 

בעלת ניסיון וידע בבניית
 ציפורניים וג’ל תנאים טובים.

שרית: 03-9794147, 054-8183848

לבית ליופי- פאבל, במרכז המסחרי 
שוהם, דרושות מומחיות עם ידי זהב 

 לפדיקור מניקור.
לפרטים 050-2588062. 

דרושה מוכרת לחצי משרה לחנות 
חפצי נוי בשוהם, ניסיון במכירות חובה. 

.050-2332075

למוקד פרוייקט מיכא״ל בשוהם 
דרושים/ות מוקדנים/ות, רצוי עם 

ניסיון במכירות ויכולת ביטוי גבוהה. 
054-2670001 אורן

למסעדת בשרים כשרה באיירפורט 
סיטי, דרושים מלצרים/יות אחרי צבא, 

מארחת, אחראי/ת
משמרת עם ניסיון, טבח עם ניסיון

תנאים טובים+ בונוסים למתאימים
לפרטים לפנות לשי: 03-5531733

תופרות
טוני התופרת- ביצוע כל סוגי 

התיקונים. מקצועיות ושרות. מחירים 
זולים. 4507784 –

077-6040128 ,054

שיעורים פרטיים
שיעורים פרטיים במתמטיקה 
מסטודנט לכלכלה ומשפטים 

 באוניברסיטת ת”א, בעל נסיון, 
כולל הכנה לבגרויות.

אור 050-8815670

מורה מנוסה למתמטיקה וכלכלן, 
נותן שיעורים פרטיים במתמטיקה, 

לתלמידי בית ספר יסודי, חט”ב 
ותיכון. הכנה למבחני מעבר 

להקבצות.  052-4567226  

מתמטיקה + פיסיקה + 
פסיכומטרי + אנגלית בביתך לכל 

הרמות כולל בגרות 5 יחידות 
ממורה אקדמאי מנוסה מאוד, 

052-2675359

הוראה מתקנת במקצועות רבי 
מלל, ה’ – י”ב, מתמחה במיצ”ב 
ובגרויות בהיסטוריה, אזרחות, 
תנ”ך, ספרות. מחיר הוגן, גישה 

 ויחס אישי. 
רונית 054-2533632 

מורה פרטי )מהנדס מהטכניון( 
למתמטיקה ופיזיקה לכל הרמות 

לתלמידי תיכון וסטודנטים, בבית 
התלמיד, בודדים או קבוצות 
קטנות, 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 
   .abc ולימוד Unseen -הנקרא

03-9661832 ,054-4568887

שיעורים פרטיים ובקבוצות 
במתמטיקה, מורה צעיר ומנוסה 

בהכנה לבגרות, יחס אישי
ומחירים נוחים. 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.  

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

www.shoham.muni.il פירוט דרישות כל המשרות באתר
 קורות חיים ותעודות נלוות יש להגיש עד ל- 17.12.2015

hr@shoham.muni.il  בפקס 03-9711204 או במייל
תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז.

למועצה המקומית שוהם דרושים/ות

בודק/ת תוכניות בוועדה המקומית לתו"ב
)היקף משרה: 100%( – מכרז 47/15

ממלא מקום רכז/ת תברואה
)היקף משרה: 100%( – מכרז 48/15

פקח/ית עירוני/ת
)60% משרה( - מכרז  49/15

קצין/ת ביקור סדיר באגף חינוך וקהילה
)היקף משרה: 25%( – מכרז 52/15

סייר/ת שיטור קהילתי
)היקף משרה: 100%( מכרז  54/15

ה ב י ב ס ה ו ם  ה ו ש ב ל  ו ד ג ה ח  ו ל ה

דרושים

איש/ת מכירות
ניסיון במכירות חובה, שעות העבודה: 17:00-24:00

יום שישי פעם בחודש בשעות הבוקר, אפשרות למשרה חלקית

פקידה לשעות הבוקר
שעות העבודה: 8.30-16.30

איש אחזקה
במשרה מלאה + ניסיון

לאולמי האחוזה במודיעין

08-6640440, קו"ח לפקס או מייל:
info@haahuzah.co.il :למכירהפקס: 073-2783441  |  מייל

ברחוב תמר
דירת 5.5 חדרים 
)במקור( + גינה, 
 מרפסת גדולה,

פונה לנוף + מחסן 
צמוד וחנייה בטאבו. 

  050-4811122
סיימון
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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

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 
שנהנסיון

  טובה!

אבי - ההנדימן האישי שלך

עבודה עברית - המלצות

תיקונים פיקס
שיפוצים קטנים שעושים הבדל גדול לבית ולמשרד

במעברי דירה 
תליית מנורות/
תמונות/מדפים

חייגו עכשיו להצעת מחיר

התקנת רשתות וצלונים ❘ תיקונים קטנים 
לבית ❘ ניקוי מרזבים ❘ פירוק והרכבת 

רהיטים ❘ תליית וילונות ❘ תיקונים למשרד
התקנת פלאזמות ❘ צביעה מקצועית לבית 

התקנת כלים סניטריים ❘ חידוש חדרי 
אמבט ומקלחות ❘ שיפוצים כלליים

תריסים ❘ חשמל

הכן ביתך לחורף

קידוחי בטון עד 12 צול

www.תיקונים פיקס.co.ilavisaida111@gmail.com
שהם 052-6848654 אבי

ליווי מעבר דירות

שיעורי נגינה
שיעורי פסנתר ואורגנית לכל 

הגילאים ממורה מנוסה, בעל תואר 
ראשון . השיעורים באווירה מהנה, 

אפשרי בבית התלמיד.
054-4425642 אמיר.

מורה לגיטרה עם תוכנית לימוד 
מותאמת אישית לכל תלמיד, מלמד 

בבית התלמיד במחיר
נוח. 052-8086875  אלון. 

מורה אקדמאית לפסנתר ואורגן, 
ותיקה בשוהם + המלצות, מלמדת 

בביתכם. 03-5563621, 052-3556111 
ורדה.  

מורה מקצועי לגיטרה בוגר רימון, 
מלמד תיאוריה, סולמות, פיתוח שמיעה 

 ופיתוח קצב ונגינה מול קהל.
 .054-6367139

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

עיסויים
מעסה בכיר מתמחה בעיסוי שוודי/
גרמני, רפואי, ספורטאים, מפרקים. 
אפשרות לטיפול בבית הלקוח אלון 

054-5288321

בייביסיטר
חיילת בת 20 רצינית ואחראית 

מעוניינת לעשות בייביסיטר 
בסופישבוע, מחמישי כד

שבת. 050-3913871. 

בן זוג
גרושה בת 64 משוהם מחפשת חבר 
טוב/בן זוג/איש סוד/ידיד לפעילות 

תרבותית וכו’ אנא
כתוב לת.ד. 4093 שוהם. 

יד שניה
למכירה מיטת תינוק של שילב במצב 

חדש , צבע בוק כולל מזרן 350 ₪.  
סימה אביאני 054-6441242. 

שולחן כתיבה מעץ בנוי ע”י נגר, בצבע 
לבן ועץ, מידות: אורך 1.30, רוחב 60 

ס”מ, גובה 75 ס”מ, בתוספת שידת 4 
מגירות על גלגלים . במצב טוב מאד. 

 ניתן לפרוק ולקחת.
054-8180281.₪ 500

למכירה מיטת נוער. ב 300 ₪. 
052-8780085

חדר שינה קומפלט 1000 ש”ח
 ויטרינה - 400, מזנון 600

050-2858522 יוסי
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 שיווק, תיקון והתקנת
דודי שמש מכל הסוגים

 התקנת חימום מהיר
 שטיפת קולטים

  התקנת ברז
    למניעת כוויות

עבודות אינסטלציה ושרות תיקונים

חשמלאי מוסמך
טוביה פנחס

בס”ד

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

רשתות נגד יונים ונגד יתושים
במחירי מבצע

❰ תריסים ❰ חלונות ❰ דלתות 

❰ פירוק והרכבת ארונות ❰ החלפת ברזים 
❰ פתיחת סתימות ❰ החלפת שקעים ותקעים

❰ תליית אביזרים שונים ותיקוני נגרות קלים

❰ תיקוני גדרות ❰ התקנת ברזים ❰ תיקון שערים

הבית שלך בידיים טובות

אריה מתקן

אריה דולברג מתקן 054-4673298

ניקוי שמיכת פוך
נוצות וסינטטי

זוגית / יחיד
רק 70 ₪

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

ניסים גאון 10, אלעד )קרוב לכניסה לעיר( 03-9093791

10 דקות ממך - 50% פחות
מכבדים כרטיסי אשראי

כדאי להגיע
לִטיֶקט

ניקוי שטיחים 
במחיר הזול בארץ
ובאיכות הגבוהה ביותר

פריטים נוספים במחירים אטרקטיביים

בחורף

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

החלפת צילינדר בדירה חדשה
מחיר מיוחד לקבוצה

פורץ המנעולים
www.poretshamanulim.co.il

גואל 052-5185557

 לשפע נכסים
דרושים 

סוכני נדל”ן
תנאים מעולים ושפע אפשרויות 

לבעלי מוטיבציה ורצון לעבוד

דליה - שפע נכסים
 054-6322703 

 תרשיש 1 -ק“2, בתוך “שקוף“

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

054-3160550

אוויר נקי לנשימה
 שרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור

 תכנון ויעוץ ע"י צוות הנדסה
כולל אישורי כיבוי אש למבנים

התקנת מערכות מיזוג אויר, שיפוץ ואחזקה שוטפת

http://www.agac.co.il :בקרו אותנו באתר

תיקון והתקנה ע"י מומחה בעל הסמכה למזגני:
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עורכי 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

עורכי דין

os
אורי סקוזה

עורך דין
 מקרקעין ונדל"ן

דירות ומסחרי, ליווי 
משלב המו"מ ותכנון מס
מיסוי מוניציפלי וארנונה
תאונות דרכים, תאונות 

 עבודה וצד שלישי,
ביטוח לאומי, נזקי רכוש 

בדירות ועסקים
דיני משפחה, צוואות 

וירושות
רישום חברות

דיני עבודה













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
באישור משטרת 

ישראל

055-668-7249 תושב שוהם

מורשה רב בריח

מבצע החלפת צילינדר
החל מ-99 ש"ח

אושרי

המנעולן
שירותי פריצה חכמה

החלפה והתקנת צילינדרים ומנעולים לבית,
לרכב ולכספת. התקנת מנעול כספת לדלת הבית. 

שירות חירום

24 שעות

לא בשבת

נזיקין - רשלנות רפואית, תאונות דרכים
ייצוג בבתי משפט � משפט מינהלי ובג״צים

דיני עבודה � סכסוכי ירושה ועזבונות
ייעוץ משפטי שוטף לגופים שונים � גישורים

רח' יסמין 133, ת.ד. 3359, שוהם, 6081832 � טל': 054-2593561 
doritpilo@gmail.com :פקס':  072-3377172 � דוא"ל
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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 דו משפחתי 6 חד' חדיש מושקע + יחידה מניבה

 בבלעדיות חד משפחתי, 6 חד' מרווח,
מ. מעולה + גינה גדולה

 בבלעדיות חד משפחתי, גינה גדולה
כולל יחידה מניבה. מיקום מעולה

 פנטהאוז מהמם, 5 חד', מושקע מעוצב
+ מרפסת גדולה, לנוף מהמם

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

בבלעדיות דו משפחתי מושקע, 7 חד' + יחידה מניבה כ-50 מ"ר, כדאי ביותר

בבלעדיות דו משפחתי, מרווח ויפה, מטבח וסלון גדולים + יחידה מניבה + בריכה

חג אורים שמח

 ברשותנו מבחר נכסים נוספים
מכל הסוגים למכירה / להשכרה

וילות
חד משפחתי גדול במיקום מרכזי, ניתן להפוך ל- 2 

יחידות מגורים מרווחות נפרדות
דו משפחתי משופץ יפה מרווח וגדול , כדאי לראות 

דו משפחתי קטן בהזדמנות + זכויות בניה ,מיידי
דו משפחתי לשיפוץ, מ. מרכזי, ניתן לחלוקה ליחידות 

מניבות.
דו משפחתי כ-240 מ"ר מרווח מיוחד + יחידה + 

בריכה, מיידי.
במ"ד וילה יפה מושקעת מרווחת + יחידה מניבה + 

גינה גדולה.
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.

בכפר דניאל וילה מושקעת ביותר, 5 חד', מרווחת, 
קומה אחת, מיידי.

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 גג מרווח ויפה 6 חד', מיקום מבוקש, כדאי.

קוטג' 6 חד' גדולים, מרווחים, מושקע ביותר, מקסים 
רק להיכנס, מ.מרכזי.

דופלקס גן חדש ומושקע במיוחד, 6 חד', מיידי.
דופלקס גן תחתון 5.5 חד', אופציה למרתף, לשיפוץ, 

מיידי.

דופלקס /פנטהאוז
בחמניות פנטהאוז יפיפה 5.5 חד' מעוצב + נוף 

מהמם, מידי.
פנטהאוז במרכז, מ. מעולה, מרווח + מ. גדולה, ייחודי.

דירת דופלקס גג 6 חד', מרווחת, מ. מרכזי, מיידי.
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

מיני פנטהאוז 5 חד' מרווח ויפה, לזריזים, מיידי.
דירת 5 חד' מרווחת, מ.מעולה, מ. קטנה.

דירת 4 חד' משופצת מרווחת במשה"ב קומה 2.5, 
ללא מעלית.

דירת 5 חד', מרווחת גדולה + עלית גג, פינוי מיידי.

דירת 5 חד', יפה חדישה + מרפסת כ-14 מ"ר, מיידי.
דירת גן יפה, 5.5 חד', במיקום מעולה.

דירת 4 חד' מרווחת, במיקום מרכזי מבוקש ונוח.
5 חד' + מרפסת גדולה, מושקעת ויפה, כדאי.

דירת גן 4 חד' מושקעת  במיוחד, גינה יפה.

מגרשים
מבחר של מגרשים  250 מ"ר, בשכונת כרמים 

המתפתחת.
בהזדמנות מגרש 360 מ"ר + תוכנית אדריכל, לזריזים.

להשכרה
בבית נחמיה וילה יפיפיה, 6 חד', מטופחת המון עצי 

פרי ותבלינים, ייחודית, מיידי.
בית פרטי באיזור המרכז, מיידי.

בבלעדיות דירת 4 חד' בעמק אילון משופצת ויפה.
דו משפחתי 6 חד', במיקום מרכזי.

בבלעדיות בכרמים דירת 4 חד', יפה, מושקעת, כולל 
ארונות קיר ומרפסת גדולה, מיידי.

בהזדמנות דו משפחתי 6.5 חד', מיקום מרכזי, מיידי.
דופלקס גן תחתון 5 חד', מיקום מרכזי, מיידי.

דירת 4 חד' מרווחת מושקעת במיקום מרכזי.

דירת גן  5 חד' גדולים + מרפסת לנוף + חדר עבודה
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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

052-4798564 ויקי054-3188810 אירית050-5505408 יריב

כי מגיע לך שינוי מרענן
יריב רענן - תיווך והשקעות

 בבלעדיות
 קוטג', 5.5 חד'

במפלס כניסה, גינה
בקרבת המרכז

מיידי

למכירה

 בבלעדיות
 פנטהאוז יוקרתי
  6 חד', 180 מטר,
 מרפסת 140 מ',

יחיד בקומה 

למכירה

 בבלעדיות
בסחלבים, 4 חד'
 מרפסת 20 מטר,

צופה לנוף
חנייה+ מחסן

למכירה

 בבלעדיות
קוטג' חדש בגימור 

 יוקרתי
5 חד', גינה 110 מטר,

+יחידה מניבה

למכירה

 בבלעדיות
בסחלבים

 דו משפחתי פינתי
  270/190 מ"ר חדש,

פינוי 31.12.2015

למכירה

 בבלעדיות
 בסחלבים, 5 חד'
 מרפסת 22 מ"ר,

במפלס אחד

למכירה

 בבלעדיות
 בשכונה ב',

דו משפחתי גינה גדולה, 
,380/250 

6 חד', אופ' ליחידת דיור

למכירה

 חדש
בכרמים בגינדי

מיני פנטהאוז  5 חד'
מרפסת 30 מ"ר

למכירה

 בבלעדיות
 דירת 5 חד', ענקית

 + מרפסת 30 מ'
 + גינה 45 מ'.
לנוף מהממם

למכירה

03-9455000 התקשרו: 

בהנהלת רובי יותם
050-2301555

עפרה וינר
052-3687708

אורלי אורן
052-5765757

סירקו את הקוד ותוכלו 
להתעדכן און ליין בעמוד 

הפייסבוק שלנו 

רח’ החושן 2, שהם  03-9799930 

 בחמניות, פנטהאוז מושקע 5.5 חדרים,
 מרפסת כ-100 מ"ר פונה לנוף מרהיב,

מעוצב להפליא פינוי, קיץ 2016
בבלעדיות

4,300,000

 דו משפחתי קרוב למרכז,
שמור ומרווח, 5 חדרי שינה + מרתף גדול

בבלעדיות

4,290,000

בחמניות, פנטהאוז מרווח, 5 חדרים + פינת משפחה, 
נוף פתוח ויפהפיה, בית מפנק, מיקום מעולה בבלעדיות

בניין בוטיק מרהיב  בשיווק בלעדי
דירות גדולות ומוארות במיוחד  שילוב של נוחות ונוף עם מפרט מודרני מפנק, 

וסטנדרט בנייה גבוה. דירות 4,5,6,7 חדרים מגוונות 

במשרדינו, מגוון גדול נוסף של נכסים לקניה / השכרה, נשמח ללוות אתכם לנכס המושלם עבורכם

ברקפות-בפרוייקט הרבעיות המבוקש, קוטג 7 
חדרים, אופ' ליחידה מניבה השלב שלד לפני גמר 

אפשרות לעיצוב הפנים בעיצוב אישי לטעמכם
בבלעדיות

 דו משפחתי מדהים, בית מתוכנן בקפידה,
כולל כל הפינוקים האפשריים  ברקפות
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צילום וסלולאר

וקבלו מגן זכוכית לסמארטפון או אוזניות

רוכשים כרטיסייה להדפסת 1000 תמונות

מטען נייד לסמארטפון 
2500MAP

מגוון ענק של כיסויים

aux כבל / USB כבל אייפון 4 / מיקרו מעמד מגנטי לרכב

הזול מביניהםהזול מביניהן
1+1 1+1

מטורף לסוף שנה Sale

רק

רק רק

15 ₪רק

₪ 99

₪ 25

 ₪ 55

 ₪ 49

ועוד הרבה
מבצעים מטורפים

מגוון מסגרות לתמונות

₪ 19 90
4/4s/5/5c/5s
iphone-החלפת סוללה ל

8G ומקבלים דיסק און קי
ואלבום ל-300 תמונות

)שווי המתנה 80 ₪( מתנה
על כל 

האלבומים 1+1
 תגיעו לחנות, עשו לנו         בפייסבוק

ב-15 ₪ בלבד*


