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מאמא-מיה
להיות
אומרים שיועצת השנה של הסלבס,

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

האח התותח

מיה שטיינהארט-זיו ,תושבת שוהם,
היא מיכל דליות הבאה

הלחץ בבית משפחת בן-נתן
גדל ,ככל שרואים שם
איך ההפקה מקדמת את שי חי,
על חשבון עמרי (בצילום),
נציגנו בבית האח הגדול.
ראיון עם האח התאום

הג’ונגל
מלך
עומרי חנם ,בוגר תיכון שוהם ,פיתח

אפליקציית משחקים ,המדורגת
במקומות הראשונים בגוגל סטור

צילום :ינאי יחיאל

תחבורה :נבדקת אפשרות להביא את הרכבת הקלה לשוהם
נדל”ן 200 :דירות מוזלות יוגרלו בין צעירי שוהם
פלילים :חוקרי להב  433פשטו על משרדי החברה הכלכלית
בריאות :קופ”ח כללית סוגרת מרפאות ביישוב
נעים להכיר :בית קברות שוהם
אוכל :ארבע מסעדות חדשות יפתחו בקרוב

הפיצה מס’  1באיכות ובמחיר פיצה פצץ שהם ממשיכה במבצעים מטורפים!
היכונו להפתעות נוספות!!!
מגש פיצה L

רק ₪25

סניף שהם

במקום בלבד ללא תחליפי גבינה!! מוצרלה ועמק בלבד

כשר בהשגחת הרבנות

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

רוצים לשנות את צבע הרהיטים?

₪

וותק  22שנה | יחס אישי ,מקצועיות אמינות ושירות

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

ג’יפ ומסחרי  -תוספת  | ₪ 10מסחרי גדול  -תוספת ₪ 15
רכב  7מקומות  -תוספת ₪ 10

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

בפייסבוק

ב טרם

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

אין כפל מבצעים הנחה לקוראי העיתון ולמציג מודעה זו בלבד

שו
תחד את ה

קי בל ת ם

ביטוח

הרחיצה כוללת :שאיבת אבק ,ניגוב
הרכב פנים-חוץ .אבק מלוח שעונים

תכנון פיתוח ואחזקת גינות

אל

רחיצה פנימית
וחיצונית
 +עץ ריח

50

₪

כל פתרונות הביטוח
תחת קורת גג אחת!

ת נו

לפני

אחרי

הצע

סניף שהם 03-9730630

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

שיקום גינות ● כריתת עצים
דשא סינטטי ● מערכות השקיה ממוחשבות

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

ת
צ
ו
ג
מרהי ה
בה

תחפושות לפורים
מחירים
נוחים

תחפושות
למבוגרים

* התמונות להמחשה בלבד

תחפושות מותג
שושוי זהר

מגוון ענק
של אביזרים
מתחם האיירפורט סיטי  | 03-6544499 :הרצל  20תל-אביב077-4304129 :
חפשו אותנו בפייסבוק Mortoys

2
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מחפש חנות
או שירות בשוהם?
כל העסקים

בכל הענפים

באתר שוהם פלוס

הכל בלחיצת כפתור
מותאם גם לטלפון הסלולרי

4
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פה כל המשפחה ישנה טוב
ועוד נשאר כסף בארנק
סדרת מזרונים אורטופדים "ד"ר ברונו"
המיוצר על פי תורת האוסטיופאטיה

להורים

מיטת ג'אסטין מעוצבת

₪ 2,650
במקום ₪ 4,750

מזרון הבריאותי הראשון
ד"ר ברונו

לנסיכות!

 Extra diamond double topלטקס

₪ 1,950

מיטה 120/190

₪ 4,250

במקום ₪ 4,250

במקום ₪ 5,450

לסבא וסבתא
מיטה מתכווננת

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

לילדים
מיטה מעץ מלא

 + 190/90ארגז מצעים ענק

לנוער

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

₪ 2,450

₪ 1,250

במקום ₪ 3,850

במקום ₪ 1,950

₪ 6,500

מזרון  private kidsלטקס
מומלץ לילדים

במקום ₪ 11,500

מזרון מולטי-אייר קלאסי

₪ 850

₪ 1,250

לילדים

במקום ₪ 1,250

במקום ₪ 2,450

מיטה וחצי

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

₪ 1,850
במקום ₪ 2,700

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

במקום ₪ 195

מזרני איילון  -כפר טרומן
ייצור ושיווק מזרונים בהתאמה אישית

052-2-728220 ,03-9721493

כפר טרומן ,משק ( 6ליד משתלת דרך ארץ) ● www.ayalon-mizronim.co.il
פברואר  | 2016גליון 205
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50

ות
משונניטין

לקראת האביב

דגמים חדשים במיטב הבדים
של החברות המובילות

מבחר שולחנות אוכל נפתחים עד  4מ'

מערכות ישיבה לסלון | מזנונים | פינות אוכל | שולחנות אירוח | כורסאות מעוצבות | ספות נוער | מיטה וחצי

03-5364440
6
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רח' אברהם גירון  ,7יהוד | שעות פתיחה :א'-ה' 10:00-19:00 :יום ו'09:30-13:00 :

הה׳׳׳׳׳
בס"ד

חנות המחשבים של שהם
משתלמים במחיר
הכי מקצועיים
הכי אמינים
הכי שרותיים

מעבדת מחשבים ניידים/נייחים במקום

מכירת מחשבים ניידים/נייחים במחירים מיוחדים
כל הציוד ההיקפי למחשב ראשי דיו מקוריים  /ממוחזרים
משחקי מחשב

קומפיוטר און ליין

המומחים למחשבים

טל'  ,03-9795583טלפקס  ,03-9793183מרכז מסחרי שהם
computeronline@bezeqint.net www.computer-on-line.co.il
פברואר  | 2016גליון 205
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לראשונה בארץ טיפול חדשני

מתיחת פנים ללא ניתוח
טיפול בחוטים נספגים

סוגי
הטיפולים
במרפאה:
 בוטוקס
 כל סוגי ההזרקות

מילוי והדגשת עצמות
לחיים | מילוי ועיצוב
שפתיים | מילוי שקעים
מתחת לעיניים |
העלמת קמטים | מילוי
שקעים בלחיים

 מזותרפיה
 פילינג
 אנטי אייג'ינג

מבצע החודש
 ₪לחוט

100

ד"ר קסטל אושרת ,רפואה אסתטית

עוסקת בתחום  13שנים | ברפואה  27שנים
ליעוץ חינם ולקביעת תורים 052-8305126 | 050-4410644
8
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חומרים
מאושרים
ע"י משרד
הבריאות

בס"ד

אירופאית בישראל
ברמההגדול
סלון היופי
מבצעי חורף חמים לתושבי שוהם והסביבה
לקוראי עיתון "שוהם פלוס" בלבד

המספרה הגדולה מעניקה לכם

בכל טיפול במספרה מעל ₪ 150

חינם

צביעת
שיער

מתנה

חינם

חינם

עיצוב וניקוי
גבות  +שפם

מניקור
רפואי

תספורת
אופנתית
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

חינם

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

לבחירה

חינם

טיפול להסרת שיער
בלייזר :פנים  /בית שחי
 /מפשעות  /ידיים /
רגליים

תסרוקות ערב
₪ 250-150
מילוי  /בניית ציפורניים
₪180 / 90
מניקור  /פדיקור רפואי
₪ 90 / 45
לק ג'ל  -חיזוק ציפורניים
₪ 90
עיצוב גבות  /הדבקת ריסים
₪ 100 / 35
שעווה פנים  +גבות  /שעווה כל הגוף ₪ 200 / 65
שעווה ידיים (יד מלאה  /עד המרפק)
₪ 35 / 45
שעווה רגליים (רגל מלאה  /עד הברך) ₪ 40 / 85

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

ט.ל.ח

תמיד רצית להיות חלקה? זו ההזדמנות שלך! הסרת שיער במכשיר המתקדם בעולם  50% -הנחה
להזמנות( 052-5617900 ,08-9208558 :הנהלה)

דוד המלך  ,2לוד (מול בנק לאומי ועיריית לוד) | חניה בשפע |  | www.mispara-gdola.co.ilפתוח רצוף :א'-ה' ,09:00-20:00 :ו' 09:00-15:30
פברואר  | 2016גליון 205

9

האם כשמכונת הכביסה
שלך מתקלקלת ,אתה לוקח
אותה למעבדה?
מרבית תקלות המחשב ניתנות לפתרון מהיר
אצלך בבית ,בעסק ,או אפילו בתמיכה טלפונית
אלון טל ,מומחה מס'  1בשוהם 20 ,שנות נסיון בחברות גדולות

יפתור לכם במהירות ובמקצועיות כל בעיה במחשב

הדוקטור שלך
למחשבים
אלון טל

יותר מהר
יותר זול

יותר מקצועי
א
ח
ר
י
ו
ת
לכל תי

קון

התקשרו לאלון טל 052-8432366
מעבדה :רח' רימון 17

10
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alon-ta@zahav.net.il

רויטל נצנץ

הפקת חינות
שמלות
ע
ר
ב
ל
ה
ש
כ
רה
ב
עיצוב אישי

גםהלפקת חינה
מגזר הדתי

מיוחתחפושות
בתפידרוהת לפורים
אישית

אוהל  עיצוב אולם ותפאורה מלאה לטקס החינה 
חיפויי קירות  אפיריונים  שמלות כלה לחינה  בגדי
חתן ושמלות חינה לבנות המשפחה  מתוקים לחינה 
עמדת ספינג' ומופלטה  ערבי מקווה
"רויטל נצנץ הפקת חינות"
חפשו אותנו ב -
הרימון  ,17שוהם רויטל 052-2508310
פברואר  | 2016גליון 205
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חודש פברואר/מרץ

הטבה

לקור
אי “שוה

ם פלוס”

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

350
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חשד :דליפת האמוניה במחסן
שופרסל  -כתוצאה מרשלנות

תוכן
תוכן
העיתון
העיתון

הנקרא ביותר בשהם
הנקרא ביותר בשהם

צילום :רועי ברקוביץ

28

וחבל
וחבל

מודיעין
מודיעין

קבלו את האח התאום

הלחץ לפני ההדחה אצל משפחת בן-נתן בשוהם,
גדול לא פחות מאשר על עמרי ,בעיקר כשרואים
שם איך ההפקה מקדמת את שי חי על חשבונו.
בינתיים התאום שלו ,רועי ,כבר הפך לפרזנטור של
מותג ג'ינסים בינלאומי .אחי אתה הכי

34

דרכה האחרונה של רעיה בירן

החודש הלכה לעולמה רעיה בירן ,תושבת שוהם
ומי שליוותה את אהוד ברק לאורך כעשור ושימשה
כראש לשכתו בתקופות בחירות * מותה היכה
בתדהמה את חבריה וקרוביה ,שרובם לא ידעו על
מחלת הסרטן עמה התמודדה

40

להיות מאמא -מיה

48

מלך הג'ונגל

כתוצאה מלחץ מוגבר במיכל האמוניה ,נפלט השבוע גז רעיל במרלו"ג שופרסל
באזור התעשיה .המשטרה חסמה את התנועה ועובדים פונו מהאזור
לא היו נפגעים באירוע דליפת האמוניה
במרכז לוגיסטי של חברת שופרסל ,שאוכלס
לאחרונה באזור התעשיה שוהם .כבישי
הגישה לאזור שנחסמו למשך מספר שעות
על ידי המשטרה ,נפתחו כעבור מספר שעות.
השבוע ,בבוקר יום שלישי ,החלה דליפה של
אמוניה ,ככל הנראה עקב לחץ מוגבר במיכל,
והוא נפלט באמצעות ווסת לחץ והתפזר
באוויר .למקום הוזעקו כוחות כיבוי אש,
מד"א ומשטרה ,שחסמה את הכניסה לאזור
התעשייה .העובדים פונו מהמבנה ,ורק
כעבור מספר שעות ,לאחר שהופחת הלחץ
במתקני האמוניה ,חזרה הפעילות למסלולה
וצירי התנועה נפתחו מחדש.
גורם במערך הכיבוי העריך כי התקלה נגרמה

עקב רשלנות בתחזוקה וגישה חופשית
למתקני האמוניה ,לאנשים שאינן מוסמכים
לטפל במערכת כה מסוכנת.
אין זו פעם ראשונה שבה דולפת אמוניה
באזור .לפני מספר שנים התפזר ענן גז
אמוניה מעל בתי שוהם ,כתוצאה מתקלה
במפעל אוסם באזור התעשייה .הסכנה
ביישוב הייתה ממשית ,באופן שרכבי
המועצה עם מערכות כריזה נשלחו לרחובות
היישוב כדי להודיע על עוצר והורו לציבור
להסתגר בבתים ולסגור חלונות ופתחים.
לפני כשנתיים אירעה דליפה במפעל העופות
הוד חפר בעמק חפר ,שם גם נהרג אחד
הכבאים כתוצאה מנזקי אמוניה.

האם מישהו מרעיל חתולים בשוהם?

קוראים לה יועצת השינה של הסלבס ,אומרים שהיא
המיכל דליות הבאה ,ויש לה אלפי עוקבים בפייסבוק,
עשרות אנשי מקצוע שליוותה ובית ספר הראשון
מסוגו בארץ להורות ושינה שהקימה בשוהם .מיה
שטיינהרדט-זיו ( mamamayaבשבילכם) הצליחה
להפוך סטטוס של אמא צעירה ובודדה למודל
להורות ולפרויקט חיים מצליח

תמותה רחבה בקרב חתולי רחוב בשוהם
מעוררת חשד כי מדובר במעשי הרעלה.
בימים האחרונים דווח על מספר פגרי
חתולים ,שהמשותף לכולם היא העובדה
שאין עליהם סימני דריסה .על פי דיווחי
תושבים פגרים נמצאו ברחוב לכיש ,בגן
החבל ,בכיכר סנונית וברחוב המצפה.
תושבת שוהם ,אורית פרי-לרר המטפחת

עומרי חנם ,בוגר טכ"ם בתיכון שוהם וקצין ביחידה
מטכ"לית ,השתחרר לפני שלושה חודשים מצה"ל
ומיד רץ להגשים חלום של פיתוח אפליקציית
משחקים .נכון לעכשיו היא זוכה לציונים גבוהים
ומדורגת במקומות הראשונים בגוגל סטור

כרטיס להרצאה של רונה רמון עולה בשוהם
 85שקלים ובקרית אונו  30שקלים

מדורים

הסיפור האמיתי  | 52שופינג 56
חדשות  | 13שטח עירוני  | 24הורות,
מדורים
לוח 70
|
66
נדל"ן
|
64
צהוב
|
60
| 26רובי
עירונישל
במטבח
אחת על אחד
הורות ,הסיפור האמיתי  | 52שופינג 56
 ||58שטח
חדשות 15
אחת על אחד  | 58במטבח של רובי  | 64צהוב  | 68נדל"ן  | 70לוח 74
מערכת :שרון חן ,לימור בר-נתן ,רובי פורטנוי
050-9800809
עוזיאלרוביחזקיהו
לימורענת
ומפיקה:
פרסום
מנהלת
פורטנוי
בר-נתן,
שרון חן,
מערכת:
חזקיהומיקי א .יפרח ,עדי גרזון
עיצוב גרפי:
עורכת גרפית :חנה זר
שקרוןעוזיאל
מפיקה :ענת
עוזיאלאילן
מנהלות פרסום :ענת עורך:
דואקצילה שהרבני
חזקיהו,
עורכת גרפית :חנה זר שקרון עיצוב גרפי :מיקי א .יפרח ,עדי גרזון
עורך ראשי :אילן דואקonline
www.shohampls.co.il

מדריך הטלפונים

online
 1519שהם 60850
ת.ד.
מו"ל :שהם תקשורת בע"מ ,רח'
www.shohampls.co.il
הטלפונים
תבור  ,88מדריך
טלפון ,03 -9793061 :פקסshoampls@017.net.il ,03 -9794958 :
 1519שהם 60850
מו"ל :שהם תקשורת בע"מ ,רח' תבור  ,88ת.ד.
www.shoampls.co.il
ויישובי חבל מודיעין
פלוס' מופץ בשהם
טלפון',03 -9793061 :שהם
shoampls@017.net.il
,03 -9794958
פקס:

www.shoampls.co.il

'שהם פלוס' מופץ בשהם ויישובי חבל מודיעין

בעלי חיים ,פנתה בתלונה ל"תנו לחיות
לחיות" ,לאחר שהתרשמה כי מועצת שוהם
אינה מתייחסת ברצינות לתלונותיה.
הווטרינר אמנון דווידוף קרא למועצה
לאסוף את הפגרים ולשלוח אותם לבדיקה.
ממועצת שוהם נמסר כי פגרי חתולים ישלחו
לנתיחה ,על מנת לברר נסיבות התופעה.

המועצה :לא נכון להשוות מחיר כרטיס לאירוע בודד ,אלא תכנית פעילות שנתית
כיצד יתכן שמחיר כרטיס לאותו מופע בדיוק,
עולה במתנ"ס קרית אונו כשליש ממחירו
בשוהם ,ואיך קורה שבמתנ"ס בבאר-יעקב,
משלמים על מפגש נשים ,כמחצית הסכום
מכפי שדורשת החברה לתרבות חמש בשהם?
לפני מספר ימים התפרסמה מודעה המזמינה
את נשות היישוב לערב העוסק בהעצמה,
בהנחיית הידוענית צופית גרנט.
עלות הכרטיס בשהם עמדה על  85שקלים
ואילו בבאר יעקב ,נמכרו כרטיסים לאותו
אירוע ב 50-שקלים .מעיון בתוכן המודעה,
נראה כי אין הבדל בין האירועים ,למעט
העובדה שבשוהם התוכנית כוללת גם יין
וכיבוד קל.
בנוסף ,לפני כשבועיים הזמינה החברה
העירונית לתרבות את רונה רמון ,אלמנתו של
האסטרונאוט אילן רמון ,להרצות בפני נשים,
כשכרטיסים להרצאה נמכרו ב 85-שקלים.

בירור שערך "שוהם פלוס" ,העלה כי בקרית
אונו המתנ"ס המקומי מכר כרטיסים לאותו
אירוע ב 30-שקלים ,ואילו במועצה המקומית
מיתר נמכרו כרטיסים לאותה הרצאה ב60-
שקלים.
ממועצת שוהם וחמש נמסר בתגובה" :מדובר
באירוע שהכנסותיו מוקדשות למימון עלויות
ההפקה ,הכוללת גם קבלת פנים עם כיבוד
ויין .המועצה והחברה העירונית חמש מפיקות
לאורך השנה שלל אירועים ומופעים בחינם
או בסבסוד ,ולכן לא נכון יהיה להשוות מחיר
כרטיס לאירוע בודד ,אלא תכנית פעילות
שנתית .מחירי הכרטיסים לאירוע הם החל
מ 75-שקלים לאימהות במעונות ובצהרוני
חמש ובמועדון המנויים 80 ,שקלים בהרשמה
מוקדמת ,ו 85-שקלים ביום האירוע עצמו".

דימוי עצמי והעצמה אישית
קשיים במערכות יחסים
שיפור התקשורת הזוגית
■

טיפול במבוגרים טיפול זוגי
טיפול בבני נוער ()16-18
הדרכת הורים
הדרכה למטפלים
■

■

פחדים ,חרדה ,דיכאון

■

■

מצבי משבר ,שינויים וקבלת החלטות

קליניקה בשהם03-9791164 052-2908367 ,

מבצע חורף

טיפול ראשון של לק
ג'ל/מילוי ב₪ 60-
במקום .₪ 80
YARDEN COSMETICS

בניית ציפורניים   ₪ 150מילוי 80
לק ג'ל   ₪ 80מניקור ₪ 50
הדבקה אמריקאית ₪ 80
עיצוב גבות  +שפם ₪ 30
פדיקור ₪ 100

₪

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

לקביעת תורים :טל' 052-4050750

רחבת פנינה
ליד בניין המועצה

ניתן לממש את ההטבה פעם אחת בלבד ללקוחה | יש כפל מבצעים | ירדן קוסמטיקס רשאית להפסיק את המבצע בכל עת
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עדיין לא מאוחר לחבר את הרכבת לשוהם

בשבוע שעבר נערכה פגישה העשויה לקדם את הארכת קו הרכבת הקלה מתל אביב עד צומת אל-על .גיל ליבנה :נודע לנו
גם על תוכנית להכשרת קו רכבת ישראל מאירפורט סיטי לנתב"ג ומשם לתל-אביב
עדיין לא מאוחר לחבר את שוהם לקו המתוכנן
של הרכבת הקלה היוצא מתל אביב לכיוון מזרח
ומגיע עד צומת הטייסים .בחודשים האחרונים
דווח כאן בהרחבה על ציר חדש" ,הקו הסגול",
שתכננה חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים)
מתל-אביב עד צומת הטייסים ,עם תחנות
ברמת גן  ,בר אילן ,תל-השומר ,קירית אונו,
ויהוד .תחקיר "שוהם פלוס" העלה כי שוהם
תהיה העיר היחידה במטרופולין גוש דן ,שלא
תהיה מחוברת בעוד כעשור ,לרשת הקווים של
הרכבת הקלה.
בשבוע שעבר נפגשו גיל ליבנה ויועצי תחבורה
מטעם המועצה ,עם מנכ"ל נת"ע ,כדי לשכנע
אותם בחשיבות הארכת הקו הסגול מצומת
הטייסים דרומה עד איירפורט סיטי .הדיון
הסתיים בכך שהשניים ייזמו פגישה משולשת
עם מנכ"ל משרד התחבורה ,כדי לקדם את
הנושא.
במהלך הפגישה הציג ליבנה תוכנית לתוספת
קטע בקו הסגול מבני עטרות לאורך שני
קילומטרים ,עד תחנת הרכבת המתוכננת
בצומת אל-על" ,תחנת תעופה" ,שאת הקמתה
מקדמת בימים אלה רכבת ישראל.
כמו בירושלים ,פסי הרכבת הקלה מותקנים
בכבישים העירוניים וליבנה הציע תוכנית
למסילה על כביש חדש שיוכשר מצומת
הטייסים עד צומת אל-על ,המיועד להחליף
את כביש התעשייה האווירית ,שיהפוך לכביש
פנימי.

בין שוהם לתל-אביב ,כך נאמר לליבנה ,נאמד
בכ 40-דקות ולכן החיסכון הנסיעה לא יהיה
משמעותי בהשוואה לחלופות הקיימות היום.
בהקשר זה השיב ראש המועצה כי לא כל
הנוסעים משהם והסביבה מעוניינים להגיע

לתל אביב וכי יש חשיבות גם לתחנות שבדרך".
החלטה כזו מושפעת משיקולים פוליטיים.
אתה לא נחשב מקורב לשר התחבורה.
"תמיד כשהייתי צריך את השר ישראל כץ,
הוא היה קואופרטיבי .צריך לזכור שהקו ישרת

קווי הרכבת הקלה ורכבת ישראל
המתוכננים בגוש דן

גם את יישובי חבל מודיעין ולראש המועצה
האזורית ,שמעון סוסן ,יש עניין גדול בכך.
אם יידרש לחץ פוליטי ,זה יעשה על ידי שתי
המועצות ביחד"
"הצגנו את נתוני אוכלוסייה ותושבים ואת
התפתחות אזורי תעסוקה באזור .את רעיון
השאטל משוהם לאיירפורט סיטי ,שיתמוך
בהבאת נוסעים לרכבת תעופה ולרכבת
הקלה".
לא הגעת אליהם מאוחר מידי?
ליבנה" :בסוף השנה נת"ע אמורה להגיש
תוכנית מתוקנות לציר הנסיעה ,וזאת בשל
כוונה לפנות את בסיס תל-השומר .פנינו
בעיתוי נכון וסוכם שאנחנו נקיים פגישה
משולשת עם מנכ"ל משרד התחבורה ,שהוא
בעצם הגוף שמזמין מנט"ע את הקווים.
בפגישה נכחו מנהל אגף התכנון של נת"ע
ויועץ מטעמם לקו הסגול .הם היו פתוחים
וקואופרטיביים לרעיון ולא ניסו להניא אותנו
בטענה שהתוכניות סגורות והקו כבר מוגדר.
עובדה היא שסיכמנו ללכת יחד למנכ"ל משרד
התחבורה כדי להציג בפניו את העניין .אם
המשרד יתקצב את הנושא ,נת"ע יבצעו את
התכנון"

רכבת מאירפורט סיטי לנתב"ג

לא אחת דווח כאן על האבסורד שבתחנת רכבת
תעופה שתוקם בהשקעה של מיליוני שקלים,
אך תשרת רק מסילה שתעבור מצפון הארץ
לדרומה .באופן כזה ,המעוניינים לנסוע ברכבת
משוהם לתל אביב ,יאלצו לעלות על לרכבת
באיירפורט סיטי ,לנסוע לתחנת לוד ושם
לעלות על רכבת לתל-אביב .האבסורד הזה
מקומם במיוחד ,היות והנגישות מאיירפורט
סיטי לתל אביב יכלה להיות נוחה ,אם רכבת
ישראל היתה מחליטה לסלול מסילה קצרה
העוברת בשטחים החקלאיים ,לאורך שלושה
קילומטרים ,מתחנת נתב"ג לאירפורט סיטי.
כך הנסיעה ברכבת לתל-אביב הייתה הופכת
אטרקטיבית .כעת מסביר ליבנה" :נאמר לנו
שקיימת תוכנית לחיבור המסילה המזרחית
עם מסילת נתב"ג ,שתוכל לנתב רכבות גם
לכיוון מסילת נתב"ג ומשם לתל-אביב .אנחנו
עדיין לא ראינו תוכנית כזו ,אך המידע נמסר
מחברה המייעצת לתוכנית המתאר של שוהם
שהיא מהחשובות בהנדסת תנועה בארץ" 

 200מיליון שקלים לקילומטר

בחברת נת"ע הוסבר לנציגי המועצה כי עלות
קילומטר מסילה מתוחשב לפי  200מיליון
שקלים .העלות ,כפי שהוצגה ,מופרכת מיסודה
והיא משקפת עלויות ריאליות במרכזי ערים,
שם נדרשת העתקת תשתיות של בתים ,קווי
חשמל ,תקשורת ,מים ,גז ,ניקוז וביוב למקומות
אחרים .העלות האמיתית של התקנת מסילה
בין צומת הטייסים לאירפורט סיטי ,תהיה זולה
במאות אחוזים מכפי שתואר ,היות ומסלול
המסילה מצומת הטייסים לאירפורט סיטי,
יעבור בשטחים חקלאיים בתוליים ,שכמעט
ואין בהם תשתיות תת קרקעיות או עיליות.
מסילת הרכבת הקלה ,כמו בירושלים ,מותקנת
על מערכת הכבישים העירוניים והיא מתקדמת
בקצב ממוצע של  25קמ"ש .פרק הזמן לנסיעה

כנסות

ה

צאות

הו

ניאזוב יפה
רו”ח
שירותי הנהלת חשבונות
לעצמאים וחברות
דו”חות שנתיים ומאזנים
החזרי מס וייצוג מול רשויות

ספיר  ,18שהם | טל | 03-7448813 :נייד052-8334183 :
פקס | 03-7448814 :מיילyaffa72@bezeqint.net :
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בפשיטה שערכה המשטרה בחברה הכלכלית ,הוחרמו מסמכים ,ניירות ומחשב
באיחור של כמה וכמה שנים נפל דבר
ביישוב ,כשלראשונה בתולדותיו פשטו
בשבוע שעבר חוקרי המשטרה על
משרדי החברה הכלכלית שוהם ,בקומה
השלישית בבניין המועצה ,במסגרת
חקירה שעניינה חשד להטיית מכרזים
לעבודות פיתוח ביישוב לפני כחמש
שנים ,בתקופה בה כיהן צבי הוכמן
כמנכ"ל החברה הכלכלית.
לבניין המועצה הגיעו בלבוש אזרחי
ארבעה חוקרים מיחידת להב 433
והפתיעו את דיירי הבניין .הם שהו
במשרדים שעה ארוכה ,במהלכה החרימו
מחשב ,לקחו מסמכים וערכו חיפוש.
באותה עת עובדי החברה הסתובבו
במקום חיוורים ,המומים ומובכים
מהמעמד.
מהחברה הכלכלית נמסר מאוחר
יותר" :עובדי החברה שיתפו פעולה עם
החוקרים ומסרו לחוקרי המשטרה את
כל החומרים שביקשו" .בשלב זה לא
נעצר איש מעובדי החברה הכלכלית
בעבר או בהווה.
הביקור במשרדי החברה הכלכלית נערך
ככל הנראה ,במסגרת הרחבת חקירה נגד
גבי מגנזי ,קבלן עבודות פיתוח ותושב
היישוב ,הנחקר בחשדות למעורבות
בפלילים במועצה האזורית מטה יהודה
וברשויות מקומיות נוספות .מגנזי
ואחרים היו שותפים במכרזים לעבודות

פיתוח ביישוב ,שבאחד מהם
עתרה חברה שהפסידה
לביהמ"ש העליון והעלתה
חשד להדלפת מידע
השווה מיליונים ,מהחברה
הכלכלית לחברות לעבודות
פיתוח שזכו במכרזים ,בהם
גם "מגנזי תשתיות".
השופט ,חנן מלצר ,הביע בקול רם
את דעתו על אופן ניהול המכרזים בחברה

אחרי מרפאת העור שנסגרה ,קופ”ח כללית סגרה גם את
המרפאה הכירורגית בשוהם
ביחס הפוך למתואר בפוסטרים
המקשטים את סניף קופת חולים כללית
בשוהם ,שעיקרם תיאור מגוון שרותים
רפואיים מודרניים ,בפועל הקופה הולכת
ומצמצמת את שירותיה לתושבי שוהם.
לאחרונה נגרעו ממצבת הרופאים בסניף
שוהם שלושה רופאים מומחים .שניים
הם מומחים לרפואת עור ,אחת  -רופאה
המתגוררת בנתניה שמאסה בנסיעה
הלוך ושוב לשוהם ,ואילו מומחה נוסף
לרפואת עור ,יצא במהלך השנה שעברה
להשתלמות שהסתיימה זה מכבר.
לפני מספר חודשים עוד נמסר למתעניינים
כי הוא ישוב לעבוד בשוהם כבר בינואר,

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

הכלכלית כשהסביר לעורך דין
שייצג את אחת החברות
כי" ,על דברים כאלה
משפטים
מתנהלים
פליליים" .האמירה הזו,
מפי שופט עליון ,שהיתה
אמורה לפחות להניע את
המשטרה כדי לברר במה
דברים אמורים ,נתקלה באדישות
ודבר לא נעשה .סיקור רצוף של הפרשה

ב"שוהם פלוס" אמנם הניע את הוכמן
להתפטר מתפקידו .אבל אם אם תהיתם
במה הוא עבד לאחר פרישתו ,התשובה
היא שעבר לספק שירותים לחברת מגנזי.
מאז אותה פרשה חלפו כאמור חמש
שנים .מפקח בניה באחד הפרויקטים
לפיתוח ,שטען כי יש בידו מידע חמור,
כבר הלך לעולמו והניסיון לרדת לחקר
האמת יהיה קשה מאשר בעבר .ובכל זאת
מוטב מאוחר מאשר כלל לא 

 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

אך מאחר וסגירת המרפאה עברה ללא
מחאות ציבוריות ,הוחלט בהנהלת הקופה
לסגור את המרפאה באופן סופי.
סגירת מרפאת העור היתה רק קדימון
לקראת הבאות :לא מכבר הלך לעולמו
רופא מומחה שניהל את המרפאה
הכירורגית בסניף המקומי.
גם במקרה שלו ההנהלה לא טרחה לשבץ
רופא מחליף וגם המרפאה הכירורגית
בשוהם נסגרה ככל הנראה סופית.
לפציינטים הנזקקים לשירותים של רופא
עור או כירורג ,לא נותר אלא לקבוע תור
בעיר אחרת בגוש דן.
יש לציין כי בניגוד לנתוני הלשכה

המרכזית לסטטיסטיקה ,המלמדים
כי שירותי בריאות כללית היא הקופה
הגדולה בישראל במספר מבוטחיה,
בשוהם קופ"ח מכבי היא המדורגת
ראשונה ומבטחת  50אחוזים מהתושבים.
אחריה ,בפער משמעותי ,מדורגת קופת
חולים כללית שבה רשומים  38אחוזים
מהתושבים .במאוחדת רשומים  9אחוזים
ובלאומית  3אחוזים.
אם מדיניות המחוז בכללית היא לצמצם
ככל הניתן את בשירותים הרפואיים
ביישוב ,אולי נכון להמליץ למיעוט הרשום
בכללית לשקול מעבר לקופת חולים
איכותית יותר 

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 ( 18שכונת רקפות) שהם ת.ד 5026
משרד ראשי:
שד’ דוד המלך  33פינת רח’ אורי לסר  ,1ת”א 64954
טל ,03-6915678 :פקס03-6915679 :

edlayahu@barak.net.il ■ www.he-she-law.co.il

רחבת החולה  ,6שהם
טל' 052-2742646
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רבע מהדירות במחיר למשתכן בשכונה החדשה יוגרלו בין צעירי שוהם

כדי למתן את ההתנגדות הציבורית ,הוחלט להקצות בשכונה  200דירות שיוגרלו בין בני המקום ,זכאי משרד השיכון .הדירות ישווקו בהנחה בשיעור
 200-300אלף שקלים ליח"ד .ליבנה" :זו הזדמנות אמיתית למשפחות צעירות ולבני המקום לגור כאן"
רבע מהדירות בשכונת הענק שתיבנה
בדרום היישוב ,ישווקו לבני המקום
במסגרת "מחיר למשתכן" בהגרלה
שתיערך בלעדית בין צעירי שוהם .הסדר
מחיר למשתכן יישקף הנחה שתעניק
המדינה לקבלנים במחיר הקרקע,
בשיעור הנאמד ב 200-300-אלף שקלים
ליחידת דיור ,כנגד התחייבות לגלגל את
ההנחה לעבר הרוכשים.
בני המקום שיוכלו ליטול חלק בהגרלה
הם זכאי משרד השיכון שיהיו רשומים
בתעודת הזהות כתושבי שוהם בשלוש
השנים שלפני להגרלה ,הצפויה להיערך
במהלך .2018

להמתיק את הגלולה

בשבועות האחרונים ערך ראש המועצה,
גיל ליבנה ,סדרת דיונים עם ראש מטה
הדיור הממשלתי אביגדור יצחקי ,מנכ"ל
החברה הממשלתית "דירה להשכיר" עוזי
לוי ,ועם רשות מקרקעי ישראל .הצדדים
סיכמו ביניהם על כמה תופינים שיפחיתו
את ההתנגדות הציבורית בשוהם להקמת
השכונה החדשה ,שצביונה האורבני
רק ירחיק את היישוב מחזונו הכפרי -
קהילתי .דיור מוזל לבנים ממשיכים הוא
הראשון שבהם.
הטבה נוספת ,היא שינוי במערך הדרכים,

כך שמחלף הכניסה ליישוב מכביש 444
יועתק מזרחה לאזור המטווח ,במקום
סמוך לבתי שכונת רקפות .על פי התכנון
החדש ,הכניסה והיציאה ליישוב לא
יתאפשרו דרך רחוב צורן שתושביו פתחו
במאבק ציבורי ומשפטי ,כדי למנוע את
הסבת הרחוב הצר והשקט בו הם גרים,
לזרוע של כביש  .444הכניסה והיציאה
לשוהם יתבצעו מצומת מרומזרת
שתתחבר ישירות לשכונה החדשה.
בנוסף יוכשרו שתי דרכי גישה שיתפצלו
משד' עמק איילון ויובילו למרכז השכונה.
כביש אחד יתפצל מכיכר סייפן  -הכיכר
הדרומית ביותר ,והשני יתפצל במעלה
שד' עמק איילון ,היכן שנמצא כיום מפרץ
חניה.

פחות דירות

לדברי ליבנה ,התגבשה הסכמה עם
המדינה להפחתת מספר הדירות
מ 1610-ל 1370-יח"ד ,הכוללים 1220
דירות ועוד  150יחידות בבית גיל זהב.
הקיטון במספר הדירות יבוא לידי ביטוי
בהנמכת הבניינים בקומה אחת ,לשש
ולחמש קומות ,וביטול מספר בניינים,
כך שמספרם לא יעלה על  .60השכונה
שתהיה הגדולה ביותר בשוהם ,תהיה
לדברי ראש המועצה גם המרווחת ביותר,

כאשר רק בשליש משטחה 130 ,מתוך
 450דונם ,יוקמו מבני מגורים .יתרת
השטח ,כ 320-דונם ,תשמש לפארקים
ומרכז מסחרי .לשם ההשוואה ,שכונת
חמניות המונה כאלף יח"ד ב 57-בניינים,
משתרעת על פחות ממחצית שטחה של
השכונה החדשה.
עוד יוקמו בשכונה בתי ספר יסודי
ועל יסודי ,מתחם ספורטק הכולל
מגרש כדורגל והיכל ספורט ,מועדון
נוער ,מתנ"ס ובית תרבות .בין השכונה
לכבישים הסובבים אותה 444 ,ו– 453
תוקם סוללה אקוסטית מגוננת ושבילי
אופנים.
התוכניות המתוארות כאן הוסכמו במשא
ומתן בין הצדדים ,והן הוגשו השבוע
כהתנגדות מוסכמת על יזמי התכנית.
הן עדיין טעונות אישור רשמי הצפוי
להתקבל רק בעוד כחודשיים בוועדה
הדנה בהתנגדויות .לדברי ליבנה ,במידה
וההסכמה לא תאושר בוועדה ,המועצה
תתנגד לתוכנית כולה.
ליבנה" :זו תהיה שכונה הפונה לצעירים
שתשפיע לטובה על תהליך התבגרות
אוכלוסיית הישוב .היא המנוף היחידי
שנשאר לנו כדי להצעיר את ממוצע
הגילאים ולתת הזדמנות אמיתית
למשפחות צעירות ולבני המקום לגור

כאן .אני ממליץ לצעירים שלנו לתכנן את
צעדיהם מעכשיו ,כך שיוכלו ליטול חלק
בהגרלה לבני היישוב .כמחצית מהדירות
בשכונה ישווקו במסלול מחיר למשתכן,
כך שכ 200-דירות יעמדו להגרלה
בלעדית לתושבי הישוב .יתר הדירות
ישווקו במסלול רגיל לכלל הציבור ,בהם
גם משפרי דיור מהישוב ,ויכללו תמהיל
דופלקסים ,דירות  4, 3ו 5-חדרים,
דירות גג ודירות גן – גג ".

איכלוס חרדים

ראש המועצה ,המבקש להפיג את החשש
הרווח בציבור מאכלוס חרדים בשכונה
המוזלת ,טוען שמדובר בטענות בעלמא.
לדבריו" ,מחירי הדיור יהיו עדיין יקרים
ביחס ליישובי המרכז ,מה עוד שחרדים
מסתייגים ממגורים בבניינים בני 5-6
קומות ,כדי להימנע משימוש במעלית
שבת .לראיה ,הוא מביא כדוגמה את
היישוב החרדי אלעד ,בו הבניה אינה
חורגת מגובה ארבע קומות .מנגד ,ניתן
להציג דוגמאות הפוכות ,כמו שכונות
ירושלים ,שבהן חרדים מתגוררים גם
בבניינים בני שש קומות .מגורים בקומה
גבוהה אכן נחשבים לחסרון ,אך על כך
מפצה מחיר זול בהרבה מאשר בקומה
נמוכה 

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

כי זכיתם ב100,000 -

 .₪האם הייתם מסרבים לקחת?

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

✓ השירות  -אישי

✓ ותק וניסיון של למעלה מ 11-שנים

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

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

שיפוץ דירות ׀ וילות ׀ חנויות | משרדים

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

מאז 1993

בהנהלת דודו ויובל  -תושבי שהם info@dune.co.il
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נעים להכיר :בית קברות שוהם

בעוד שנה יוכשר באזור התעשיה בית עלמין לתושבי
שוהם ובו  3,000חלקות קבורה
תוכנית חדשה להכשרת בית עלמין
באזור התעשיה שוהם אושרה להפקדה.
ובמידה ולא תיתקל בהתנגדיות מצד
משרד הדתות ,היא תאושר בתחילת
 ,2017וכבר במהלך השנה יובאו נפטרי
שוהם למנוחת עולמים בבית עלמין
באזור התעשייה הי-פארק שוהם.
ההחלטה על הקמתו התקבלה לנוכח
הדחיות האינסופיות בהקמת בית
העלמין המטרופוליני בשטח מחצבות,
מצפון לשוהם.
למועצה אין כיום בית עלמין משלה
והיישוב משוייך לבית עלמין האזורי
ירקון.
לפני שנים אחדות ,בעקבות הסכם
שנחתם בין מועצת שוהם למועצה הדתית

חבל מודיעין ,נרכשו מאה חלקות בבית
העלמין חדיד עבור נפטרי הישוב .מאחר
ומכסת החלקות כבר עומדת להסתיים,
יזמה המועצה תכנית הקמת בית עלמין
מקומי באזור התעשייה הצפוני הי-
פארק שוהם.
המגרש המיועד לקבורה משתרע על
כ 15-דונם והוא יכיל  3,000חלקות,
כשחלק מהנפטרים יקברו בקבורת שדה
וחלקם במבני קומות.
התכנית כוללת חניון גדול ,מתחם
הספדים ,מבנה טהרה ושירותים.
התכנית טעונה אישור הוועדות השונות
ומשרד הדתות .היוזמה להקמת בית
עלמין החדש אושרה להפקדה בוועדה
המקומית 

תושבי סחלבים ישקיפו לנוף של מפעלים
במקום ליער שוהם

אושרה המרת השטח הירוק במפעלים חדשים שישתרעו
עד גבול פארק שוהם ויסתירו את היער לתושבי השכונה
הנוף המרשים של פארק שוהם ,הנשקף
מבתי שכונת סחלבים ,יתחלף בשנים
הקרובות בנוף צפוף של מפעלים באזור
תעשייה השייך לחבל מודיעין ,מול הכניסה
הצפונית לשוהם .זאת לאחר שוועדת
הערר המחוזית לתכנון ובניה ,דחתה
בשבוע שעבר את התנגדותה של מועצת
שוהם ,לתוכניות הבינוי שהגישה מועצת
חבל מודיעין ,המעוניינת להוסיף שדירת
מפעלים חדשים באזור התעשייה השייך
לתחום שיפוטה.
נכון להיות ,כביש הכניסה לאזור התעשייה
החל מהרמזור ועד העיקול צפונה ,עובר
בשטח המיועד לייעור ואסור לבנייה .כעת
אישרה הוועדה למועצת חבל מודיעין לקדם

תוכנית בינוי ,לכל אורך רצועת הקרקע
שרוחבה כמה מאות מטרים ומשמשת כיום
כמסלעה לצמחיה ,כדי להקים שם מפעלים
חדשים .מועצת שוהם התנגדה למהלך
בטענה ששדרת המפעלים תחסום את
הנוף לתושבי סחלבים .זאת בנוסף לפגיעה
בערכי טבע ופגיעה אנושה בפארק שוהם,
שהמפעלים יגיעו עד מורדותיו הצפוניים.
לפני כשנה מועצת חבל מודיעין ביקשה
להגדיל השטח הבנוי באזור התעשייה ,אך
מליאת מועצת שוהם דחתה מכל וכל את
הדרישה בגלל פגיעה צפויה ביער ופגיעה
בנוף .אישור התוכניות משמעו תוספת
הכנסות מארנונה שישלמו לה המפעלים,
בסדרי גודל של מיליוני שקלים בכל שנה 

למי מפריע השילוט בערבית בכניסה למושב ברקת?
מי האנשים שמוחקים את הכיתובים
בשפה הערבית משלטי הכוונה בצומת
הכניסה למושב ברקת? פעם אחר פעם
עובדי החברה הלאומית לדרכים (מע"צ),
נאלצים להחליף את ארבעת שלטי
ההכוונה לנהגים המוצבים על עמוד
ומצביעים על כיווני נסיעה לירושלים ,ראש
העין ,רמלה ותל-אביב .גם שלט חמישי

המותקן מצידו השני של הכביש ומצביע
על הכניסה למושב ,הושחת גם הוא .על פי
החוק ,הכיתוב על השלטים מצוין בשלוש
שפות :עברית ,ערבית ואנגלית ,כאשר רק
הכיתוב בשפה הערבית הושחת .על אחד
השלטים ריססו הוונדליסטים כיתוב,
"מוות לערבים".
אין זו פעם ראשונה שהשילוט בשפה

הערבית בכניסה למושב מרוסס ובשנים
האחרונות נאלצו עובדי החברה לדרכים
להחליף את השלטים מספר פעמים,
כשזמן קצר לאחר החלפתם הם מושחתים
שוב .מנגד ,שילוט בכניסה לגבעת כוח
ובצומת המתחברת לכביש  444המצויים
בסמוך למושב ,אינם ניזוקים ,אולי בגלל
חשש של הוונדליסטים להתרחק מהבית 

ברורית וולס

פסיכולוגית קלינית וחינוכית
טיפול פסיכולוגי
למבוגרים ,ילדים ונוער

 25שנות ניסיון
רח' מכבים  ,100שוהם | נייד bruritwal@walla.co.il | 050-5499558
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צילום :שני הלוי

 טיפול פרטני
 הדרכת הורים
 טיפול וייעוץ לילדים
בגיל הרך
 איבחון פסיכולוגי,
פסיכודידקטי
ואיבחון רגשי

(במלעיל)
תכשיט
סטודיו לתכשיטים

תמי צור וייסמן
מושב גינתון  ,98נייד( 050-8482703 :בתיאום טלפוני)
 www.tamy.zur.co.il׀ tamy.zur@gmail.com

דורון
יעקב
עבודות שיפוץ בראש
שקט וברמה גבוהה

עבודות שיפוץ וגמר מהיסוד
עבודות גבס
עבודות צביעה פנים וחוץ
עבודות אינסטלציה
תוספות בניה

054-4742339
רח' הדקל  18שוהם

עבודות ריצוף וקרמיקה
אמבטיות וחדרי שירותים
עבודות חשמל

ארבע מסעדות חדשות יפתחו תוך חודשיים בשוהם

דומינו'ס פיצה תהיה הרביעית מתוך חמש פיצריות שיפעלו בשוהם עד הקיץ הקרוב .בנוסף לה ייפתחו חומוסיה במרכז המסחרי,
מסעדה אסייאתית במול שוהם ובית קפה במרכז גן החבל .שתיים מהמסעדות יהיו פתוחות גם בשישי  -שבת
מול שוהם

גן החבל

מרכז מסחרי

שדרה צפונית ,מרכז מסחרי

ארבע מסעדות חדשות יפתחו בקרוב
בשוהם ופתיחתן תגדיר מחדש את
התחרות וחלוקת השוק בשוהם.
במול שוהם תיפתח בתחילת מרץ מסעדה
אסיאתית מרשת "ג'פאן ג'פאן" ,המונה
כיום תשע מסעדות הפרושות ברחבי
הארץ ,בעיקר בערי פריפריה .היא תפעל
כמסעדת אקספרס ומשלוחים ,במקום
ששימש עד לפני מספר שנים את מסעדת
ההמבורגרים "אלדורדו" ותתחרה על
אותו קהל לקוחות של מסעדת "אצה"
במרכז המסחרי.

יוכלו להציב שולחנות ברחבה המשתרעת
עד המדרגות לכיכר ספרא ומשקיפה לעבר
המזרקה.
מסעדה רביעית שתפתח בעוד כחודשיים
היא דומינו׳ס פיצה ,המצויה נכון להיום
בשלבים סופיים של חתימת חוזה עם
הנהלת המרכז המסחרי ,לפתיחת סניף
במפלס התחתון ,בין בית הקולנוע
לטכנו-שוהם .רשת דומינו׳ס היא השנייה
בגודלה בארץ ומונה  55סניפים ,מהם
שניים כשרים .הסניף שיפתח בשוהם
לא יהיה כשר ,ובנוסף לפיצות חלביות,
לראשונה ימכרו ביישוב גם פיצות בשריות
עם תוספות פופולריות כנקניק פפרוני.
הסניף ביישוב יפעל בניהול ישיר של
הנהלת הרשת ולא באמצעות זכיין ,והרשת
מתכוונת לפנות גם לציבור המסורתי.
דומינו'ס פיצה ופארק קפה בגן החבל,
יהיו בשלב זה המסעדות היחידות
שיפעלו בשוהם בשישי שבת.

בסניף המקומי של דומינו'ס יוצבו שולחנות
ויתאפשר ללקוחות לסעוד במקום.
אחת המגרעות של הקולנוע המקומי היא
היעדר אפשרויות בילוי משלים אחרי הסרט.
כך ,בתום ההקרנה יוצאים הצופים מבית
הקולנוע לעיר רפאים חשוכה ומסוגרת,
כשהיחידים שניתן לפגוש בהם בשעות
אלה הם חתולי רחוב .דומינו'ס פיצה אמורה
להציע לצופים סוג של חוויה משלימה
ולמתן במשהו את התחושה המעיקה.

הקטנועים.
כדאי לדעת כי  25שקלים למגש משפחתי,
אינו מחיר הפסד .בגוש דן ניתן למצוא
מגשים משפחתיים במחיר כזה בכמה
מקומות ופיצריה אחת נוספת ,בחולון,
מסתפקת אפילו ב 12-שקלים למגש
משפחתי  .מה מכילה פיצה כזו – זו כבר
שאלה אחרת.
בפיצה רומא נהגו עד כה להסביר כי
ההתכתשות בענף נוגעת בעיקר לשתי
הפיצריות הצמודות במול שוהם וכי המרחק
הגיאוגרפי מרחיק אותה מזירת התחרות.
יש אמת מסוימת בדברים ואכן הניזוקה
העיקרית ממהלכיה של פיצה פצץ היא
שכנתה ,פיצה האט ,בעיקר במכירות בדלפק.

פיקניק בטבע

דרומה משם ,במרכז גן החבל ,ליד מגרש
הכדורסל ,יפתח במחצית אפריל "פארק
קפה" ,בית קפה בר .המקום יפעל שבעה
ימים בשבוע ויגיש תפריט חלבי שיכלול
ארוחות בוקר ,צהריים וערב ,ובראנץ'
של שבת בבוקר .למעוניינים יציעו גם
סלסילות ובהן יינות ,גבינות וקישים,
כדי לערוך סעודת פיקניק באחת הפינות
ברחבי הגן .הקונספט הזה ,שהוא חדש
בארץ ,מופעל כיום במתחם שרונה בתל-
אביב ויהיה מעניין לעקוב אחריו בשהם.
במרכז המסחרי עומדת להיפתח
חומוסיית "מדאמס" ,רשת בהתהוות,
המונה כבר שני סניפים בתל-אביב.
החומוסיה  -פלאפליה תבוא במקום
"אופטיקנה" שנסגרה לאחרונה ,ותתחרה
גם בפאלאפל חתוכה שבמרכז .בעליה

חוויה בהרזיה
עם גילה אלישיב

שיטת "חוויה בהרזיה" מיועדת
לכל מי שמבין שהדיאטות
אינן יעילות וכדי לרזות
לטווח ארוך יש צורך
בשינוי פנימי מהותי

פיצה וסרט

בזירה הארצית ,דומינו'ס ופיצה האט
הן מתחרות ותיקות ,כאשר פיצה האט
מתמקדת יותר בהגשה במקום ,בעוד
שדומינו'ס מתמקדת בעיקר במשלוחים.
בשוהם המצב יהיה הפוך.אולמות ההקרנה
בקולנוע לב בערבי שישי ובמוצ"ש
מתמלאים בצופים ,שבסיום ההקרנה
יוצאים למתחם חשוך ומשמים ,בו
החנויות ובתי ההסעדה סגורים עד האחרון
שבהם .בשונה ממרבית סניפי הרשת,

אימון אישי להרזיה

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

ניתן לשלב בתכנית שיטות הוליסטיות כגון:
פרחי באך
רפלקסולוגיה
דמיון מודרך

גילה אלישיב  -מאמנת לאורח חיים בריא וירידה במשקל לפרטים050-9660069 :
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בחצי מחיר

ענף הפיצות התנהל בשוהם על מי מנוחות
במשך שנים ארוכות ,כאשר שתי הפיצריות
הוותיקות" ,פצץ" במול שוהם ו"רומא"
במרכז המסחרי ,התנהלו באופן בלעדי.
פתיחת הסניף של פיצה האט במול שוהם,
מטרים ספורים מפיצה פצץ ,היה סימן
לפתיחתה של מלחמה רוויית יצרים.
עזרא חרתי ,בעליה של פיצה פצץ ,שרבים
כבר מיהרו להספיד אותה ,השיב מלחמה
שערה ,כשהכריז על מבצע הוזלות למגש
ב 25-שקלים במכירה בדלפק ,כמחצית
ממחירה קודם לכן.
חרתי מסביר כי הצלחת המבצע הניעה
אותו לאמץ את המודל הכלכלי הזה באופן
קבוע .לדבריו ,על המחיר הזול מחפה היקף
מכירות רחב .ההוזלה מתאפשרת בעיקר
חסכון במרכיב היקר ביותר בפיצה  -עלות
המשלוח ,הנאמדת על פי כלכלנים בענף
ב 16-שקלים לשליחות .התחשיב הזה
כולל את שכר השליח ,הביטוח ואחזקת

החגיגה נגמרת

אבל גם בפיצה רומא יבינו בקרוב כי
תור הזהב עומד להסתיים .כניסתה
הצפויה של פיצה דומינו'ס לאותו מתחם,
עשויה להעצים את התחרות ,גם בין
הפיצריות במרכז המסחר וגם בין היריבות
המסורתיות ,האט ודומינו'ס ,הממותגות
כפיצריות פרימיום ברמת מחירים דומה.
לאלו הסבורים כי ארבע פיצריות הן די
והותר ביישוב קטן ,נגלה כי בחודש יולי
כאן תפתח פיצריה חמישית .בשיחה עם
יזמי המרכז המסחרי הנבנה סמוך ליציאה
הצפונית ,הם טוענים כי כבר הושג הסכם
עם רשת ממותגת ,שאת זהותה הם
מסרבים כרגע לחשוף 
אילן דואק

ליובל חגי (חג'ג)

תנחומינו במות אמך
שוהם פלוס

למה לזרוק
אם אפשר לתת?
הפנינג יום המעשים הטובים

קול קורא להגשת בקשות תמיכה
במשלחות ייצוגיות ובמיזמים
לעידוד ופיתוח קשרי חוץ שהם
מנהלי\ות משלחות ייצוגיות משהם ותושבים המעוניינים לקבל את
תמיכת המועצה ,באמצעות הוועדה לקשרי חוץ במועצה המקומית
שהם ,עד לסכום מירבי של  ,₪ 15,000מוזמנים\ות להגיש בקשה
באמצעות טופס המצוי באתר .www.shoham.muni.il

עדיפות תינתן ל:
משלחות ומיזמים בעלי פוטנציאל למינוף ופיתוח קשרי חוץ לשהם לטווח
ארוך ,המקיימים קשר משמעותי עם גורמים בחו"ל ,קהילות יהודיות או
ארגונים אשר להם יכולת תרומה משמעותית לקהילת תושבי שהם.
המבקשים את תמיכת המועצה ,יתבקשו להציג את מהות בקשתם בפני
הוועדה.
 nמשלחות היוצאות בסיוע ועידוד וועדת קשרי חוץ ,יחויבו במעבר תהליך
הכנה מטעם החברה העירונית חמש ,ובתום הנסיעה ,יחויבו בהצגת הסיכום
בפני הוועדה.
 nאת הטופס יש למלא ולהשיב עד ליום ראשון .3.3.16
 nיש למען את הבקשה לוועדת קשרי חוץ שהם באמצעות רכזת הועדה,
הגב' ענת דותן באמצעות דוא"לanat@shoham.muni.il :
או בפקס .03-9723018
וועדת קשרי חוץ ,תמיין את הבקשות עפ"י תבחינים שנקבעו מבעוד מועד,
אותם ניתן למצוא באתר המועצה. www.shoham.muni.il :
לפרטים נוספים יש לפנות לענת דותן בטל' .03-9723010

בברכה,
פלג רשף
יו"ר וועדת קש"ח ומשלחות שהם

יום ג'19:00-16:00 | 15.3.16 ,
רחבת הכניסה למועצת שוהם

אנו מזמינים אתכם להגיע ולתרום לעמותת "יד עזרה
ושולמית" ביום המעשי הטובים :תחפושות ,צעצועים,
ציוד לחיילים ,ספרים ,בגדים במצב טוב ועוד.

מחכים לכם....
לפרטים נוספים:
אהובה זביב ,רכזת מתנדבים 052-4280116

חדקונית הדקל האדומה
חדקונית הדקל האדומה היא חיפושית הנחשבת לאחד
המזיקים הקשים של הדקלים .נוכח מקרים שנתגלו
לאחרונה בארץ ,החלה המועצה בטיפול מניעתי בשיטת
הזרקה ,אשר נמצאה כיעילה לטיפול מונע בעצי הדקל
במרחב הציבורי.
אנו קוראים לתושבים אשר בביתם קיים עץ דקל
להתייעץ עם מדביר מומחה ולנקוט בפעילות מנע
למניעת מחלת העצים והתמוטטותם.
תושבים אשר רוצים בכך ,יכולים לפנות באופן פרטי
לחברת דויטש ובניו ,המועסקת על ידי המועצה
בפרוייקט זה ,לקבלת השירות במחיר  + ₪ 200מע"מ
לעץ (מחיר מיוחד לתושבי שוהם בלבד).
 nפרטים בטלפון 09-8990671
פרטים נוספים על חדקונית
הדקל ניתן למצוא באתר
משרד החקלאות:
www.moag.gov.il

www.shoham.muni.il
פברואר  | 2016גליון 205

23

בדרך לאליפות אירופה בלונדון עוברים באליפות ישראל למאסטרס
מיה גולן .מלגה וכניסה
לנבחרת ישראל

לוחמים בע"מ

תכירו את נבחרת הטקוונדו של אייל שמש ,שזכתה
במקומות ראשונים באליפות ראשון הפתוחה
מכבי שוהם ,הכוח העולה בשחיית המאסטרס בישראל,
הדהימה אפילו את עצמה באליפות החורף שהתקיימה
ב 5-בפברואר באשדות יעקב.
עשרים שחייניות ושחיינים התחרו ב 70-משחים אישיים
וב 14-משחים קבוצתיים וחזרו עם שלל מדליות אישיות
וקבוצתיות .בסך הכל זכו
שחייני המאסטרס ב38-
מדליות זהב 20 ,מדליות כסף
ו 11-ארד.
לראשונה בתולדות שחיית
המאסטרס בישראל ,מכבי
שוהם אף זכתה בגביע על
המקום הראשון הקבוצתי
בבנות ובניקוד הקבוצתי הכללי בגביע המקום השני.
"נכון" ,מעידים חברי הקבוצה ,חלקם שחייני עבר מוכרים,
"זו עוד סטטיסטיקה יבשה .אבל מאחורי כל משחה
אישי ניצב שחיין העומד לפני המקפצה והלב שלו פועם

בחוזקה .זו התרגשות ,זו אנרגיה אדירה שמתפרצת מרגע
הישמע יריית הזינוק ,זה מאבק בעייפות תוך כדי המשחה,
זה להמשיך למרות שהשרירים זועקים הצילו ,זה המחסור
באוויר ,כי הראש במים רוב הזמן ,זה  19השחיינים
האחרים שמעודדים בחוץ בגרונות ניחרים וזה האדרנלין
שמתפוגג רק זמן רב לאחר תום
המשחה".
את חבורת שחייני המאסטרס
מאמנת עדי ביכמן ,השחיינית
האולימפית של ישראל בסידני.
אז לאן עכשיו? בחודש מאי
הקרוב יטוסו עשרה שחייני
מאסטרס של מכבי שוהם
לאליפות אירופה ,שתתקיים בבריכה האולימפית בלונדון.
עד אז יבלו השחיינים בשגרת אימונים מפרכת ,על מנת
להתכונן לתחרות.
לונדון מחכה – לשחייני המאסטרס של מכבי שוהם!

המרכז הווטרינרי

מגן דוידוף

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

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

שרותי המרפאה:

חיסונים לכלבים וחתולים חיסוני כלבת ומתן רשיונות
רפואה פנימית בדיקות דם מיידיות
שרותי הדמייה (רנטגן ואולטארסאונד) אשפוז יומי ו24-
שעות מספרה מזון מסחרי ורפואי
תכשירים הדרכה ויעוץ
בנושאי טיפול ואילוף

חירום

 24שעות

ד"ר אמנון דוידוף  050-2584453 :רח' היסמין  ,13שהם
טל׳ 03-9794004

amnonvet@netvision.net.il  www.davidoff.me
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באחת השבתות החולפות ,התקיימה אליפות ראשון
הפתוחה בטקוונדו .חניכיו של אייל שמש ,מדריך הטקוונדו
משוהם ,עשו לו נחת כשהגיעו למקומות ראשונים  -יהב
בדש בן ה 15-ומיה גולן בת  11זכו במדליות זהב וארז חדש
בן  ,11זכה במקום השלישי ובמדליית ארד.
"טקוונדו היא אמנות לחימה שמקורה בדרום קוריאה",
מסביר שמש ,39 ,מדריך טקוונדו מוסמך מטעם מכון וינגייט
ואלוף ישראל לשעבר ,המלמד את התחום בשוהם מזה
שש שנים" .מתאמנים אצלי תלמידים בני  3וחצי ומעלה,
שלומדים לא רק הגנה עצמית אלא גם קואורדינציה ,שיווי
משקל ,אסטרטגיה וכיבוד היריב וערכים – שני דברים לא
פחות חשובים מספורט".
ואגב ,מיה גולן ,שקטפה בשנה החולפת את מדליית הזהב
באליפות ישראל ,זכתה בחודש החולף בכבוד נוסף :ראש
המועצה גיל ליבנה ,העניק לגולן ,בת  ,11כזכור ,מלגה על
הישגיה ועל כניסתה הרשמית לנבחרת ישראל.
אייל ,כבוד?
"בהחלט .התחלנו כאן בקטן וכיום בית הספר שלנו מגיע
להישגים ולמדליות מכובדות"
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המתעמלות של ריטה קורש בדרך
לאליפות ישראל
בנות נבחרת שוהם השתתפו לפני
שבועיים באליפות חולון הפתוחה
בהתעמלות אומנותית.
ארבע קבוצות בתרגילים קבוצתיים
התחרו ,וארבעתן דורגו במקום
הראשון.
זהו הישג מרהיב ויוצא דופן עבור
הנבחרת וגאווה בלתי רגילה
ליישוב.
גם בתרגילים האישיים הבנות הגיעו
להישגים מרשימים :עמית בן-רובי
דורגה במקום ראשון עם כדור ,שני
אסרף במקום שני עם כדור ,עדי
אדר במקום שני עם חישוק ,דניאל
אליצור במקום שלישי עם כדור,
ליה קניג במקום שני באלות ,ירדן
אבירם במקום שני בסרט.
בקטגוריית הבוגרות :מורי קניג
מקום שני באלות ,עופרי מאיר
מקום שני בכדור ונועם כהן מקום
שני עם סרט.
זוהי תחרות נוספת מוצלחת
במיוחד לנבחרת שוהם.
הבנות בעיצומה של עונת התחרויות
ומתכוננות בכל הרצינות לאליפות

עמית בן-רובי במקום הראשון

ישראל שתתקיים בחודש הבא .הכבוד
לכל הבנות ,למאמנת ריטה קורש ולצוות
המדריכות

מורה לטכניקת
אלכסנדר
טיפול
בכאבי גב,
צוואר
עמוד שדרה
וגפיים

שיפור הרגלי תנועה ויציבה

נסיון עם נגנים ,רקדנים,
ספורטאים ואנשי מחשב

טכניקה לשיפור השימוש בעצמנו
שלומית בירן

טל'  ,03-7365730נייד  | 054-7354304רח' המצפה  ,32שהם
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דור העתיד של מכבי שוהם שחייה

באמצע חודש ינואר נערכו במכון וינגייט
מוקדמות אליפות ישראל לגילאי .10-14
 35שחיינים צעירים ממכבי שוהם
המתאמנים אצל המאמן הראשי ,אייל עילם
ואצל המאמנת ניקול לואיס ,קפצו למים
במשך יומיים למשחים שונים ושברו שיאים

אישיים רבים.
 15שחיינים צעירים עלו למשחי הגמר
באליפות ישראל ויקפצו למים  40פעמים
במשך ימי התחרות ,שתחל בימים הקרובים.
איחולי הצלחה לשחיינים הצעירים שמביאים
כבוד לאגודה וליישוב

רועי בן-
נתן בקמפיין לחברת w jeans

ק ב ל ו א ת

הלחץ לפני ההדחה אצל משפחת בן-נתן בשוהם ,גדול לא פחות מאשר על עמרי ,בעיקר
כשרואים שם איך ההפקה מקדמת את שי חי על חשבונו .לא ברור אם עמרי יקבל בסיום
העונה תוכנית טוק-שואו או קמפיין דוגמנות ,אבל בינתיים התאום שלו ,רועי ,כבר הפך
לפרזנטור של מותג ג'ינסים בינלאומי .אחי אתה הכי
מאת :אילן דואק
מיום רביעי שעבר ועד מוצאי שבת האחרון ,בית משפחת
בן-נתן ברחוב תרשיש היה כסיר לחץ מבעבע .רועי ,אחיו
התאום של עמרי" :מרגע שידעתי שהוא מועמד להדחה
התחיל סטרס אדיר .זו אולי תכנית ריאליטי ,אבל אני לא
יכול להוציא את עצמי מהתחרות .אסור לי לנוח על זרי

28

פברואר  | 2016גליון 205

דפנה ,לאכזב את עמרי ולא לתת לו לנצח .נכנסתי למוד
של התרגשות וסערת רגשות ,ובמשך  48שעות הסתובבתי
עם שני טלפונים .הסתובבתי בחמישי בלילה במועדונים
הגדולים כדי לפנות למבלים ברמקולים .אני עושה המון
טלפונים ומטפל באינסטגרם ובפייסבוק ועושה הכל

בשבילו".
איך אתה מסביר את זה שאמא שלך ,תת -אלוף ,קצינת
חן ראשית ,אשת הברזל של צה"ל בשנות ה ,90-מוצאת
את עצמה כשהבן שלה משתתף בתוכנית פח?
"מה שיפה באמא ,למרות שהיא מקובעת באוכל שלה,

א
צ
ל
נ
ו
ח
ם
כל השנה
ברי

כה מחוממת ומקורה

לכתוב באופן גורף עמרי (בלי ו')
בתשובה הלפני אחרונה כתוב  200אלף .אחרי הנקודה צריך רווח.
יש מקום שכתוב מישהו שבא מהפריפריה לעשות לו – לפני לעשות תוסיפי ו' חיבור,
שיהיה "ולעשות"

שחיית
פעוטות

בחצי האחרון ,תחליפי את השאלה "עד כמה אתם עושים לו נפשו" בשאלה :עד כמה
המאמצים שלכם יכולים להשפיע על ההצבעות?
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עמרי בן-נתן
צילום :ינאי יחיאל

זה שהיא היא בכלל לא מקובעת בחיים.
יחסית לגילה הלא צעיר היא למדה להשתלב,
להבדיל מאבא שלי שמחזיק בדעות מיושנות.
פעם באמת קולונל או גנרל בצבא היה משהו.
היום ,עם כל הצער ,אנשים מתייחסים לפליטי
ריאליטי יותר מאשר לקצין בכיר .ההורים
יודעים שבסופו של דבר יש כאן משחק בנפש
של הבן אדם ואפשר לצאת מתוכנית כזו עם
צלקות ומזה הם חוששים".
מה באמת עמרי עשה בצבא?
"היה ספורטאי מצטיין .שנינו היינו חברי
נבחרת ישראל .הוא היה שני ואני שלישי
באירופה בסקי מים .בחרנו לייצג את המדינה
בחו"ל במקום לבזבז זמן בקריה".
הוא הסתפק בתעודת עורך דין או שגם עבד
בתחום?
"הוא עובד במשרד ברמת גן ומתמחה בנזיקין
ורשלנות רפואית .אבל קודם כל הוא מאמן
נבחרת ישראל בסקי מים ורק בזמן הפנוי
הוא עוסק בעריכת דין".
אפי ,אתה היית האמא בבית כל השנים?
"אני סגן אלוף בדימוס .עסקתי בכח אדם
והייתי אחראי בקבע על חוק שירות מילואים
ופרשתי כשנולדו התאומים .יהודית אמרה,
'מישהו מאתנו צריך להשתחרר מהצבא וזה
לא אני' ,אז השארתי אותה בצבא ופרשתי

כדי לגדל אותם".
רועי ,זו אחת העונות הכי חזקות באח הגדול
"יש פה קונצנזוס שנקרא שי חי .הוא מתמודד
שהצליח לקחת את התוכנית למקום אחר,
לטוב ולרע .זה מתמודד שהכין שעורי בית
כדי לקחת את העונה ויצר אינטריגות ושיח
שהקפיץ את העונה הזו מעל ומעבר .בכל
העולם הקונספט של האח הגדול שרד
שנתיים-שלוש וירד .בין השאר כי במדינות
אחרות האח הגדול הוא סדום ועמורה ,עם
הרבה סקס ואלימות .ברוסיה היה אפילו רצח
בתוכנית ולכן היא ירדה .האח הגדול לוקח בן
אדם אנונימי ואם הוא דומיננטי בבית ,מיד
הוא הופך לאיש הכי מפורסם בישראל".
עמרי התכונן לקראת הכניסה לבית?
"שעורי הבית שהוא הכין היו שלא צריך
להתכונן .עמרי אמר שהוא הולך להיות
שלושה חודשים בבית האח ואין טעם לבוא
עם אסטרטגיה מוכנה מראש ,כי ממילא
הקליפות יורדות ובסוף אתה נשאר מה
שאתה באמת".
ההפקה נותנת יתרון לשי חי על חשבון
אחיך .זה מקומם אתכם?
"על זה שיש עריכה מגמתית ,אי אפשר
להתווכח .תסתכל על הפרומואים והתוכנית
ותראה ששמונים אחוז מהזמן מוקדש



חיזוק קשר הורה-
חיזוק השרירים
הכרת המים
ילד
תחושת מסוגלות וביטחון עצמי
הנאה להנעה
שיפור קואורדינציה והתפתחות מוטורית

גם כשקר בחוץ  -אצלנו חם

בריכה מחוממת ומקורה
הפועלת באישור משרד הבריאות וברישיון עסק

צוות הבריכה מקצועי ובעל ניסיון רב
מושב חדיד (בהרחבה החדשה) ,בית 117
emeli@bezeqint.net | 050-5781400
חפשו אותנו בפייסבוק

emeli pool shmueluv
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צילומים :ינאי יחיאל

״דודו יקח מקום ראשון״



"לדעתי הוא התאהב" .קסניה

אנחנו מדברים בעיניים .עמרי

לשי חי .ברגע שהעריכה המגמתית נותנת לו את הבמה,
אוטומטית הוא הופך לקונצנזוס .זה מאד מקומם ,אבל
הגעתי להבנה שעמרי הוא לא דמות צבעונית שמשתנה
ולכן הוא לא יספק את הסחורה שההפקה מחפשת .עמרי
לא ינצח את העונה ,כי הוא דמות נעימה ,מלח הארץ ,איש
שהלך בתלם ,עשה צבא ,סיים כעורך דין ,עובד במשרה
מכובדת ואנשים הולכים אחריו .לא התעללו בו בילדות,
הוא לא מטרוסקסואל והוא גם לא חתך את איבר מינו .בנו
עליו בתור החתיך שיכנס לספין עם בחורות והוא הפתיע
וביסס את עצמו ,לא רק בתור הבחור היפה" .אפי" :היחס
של ההפקה מקומם והרבה אנשים מתקשרים ואומרים
לי 'תפנה אליהם .זה לא הוגן הדרך שבה מקדמים את שי
חי'".
באחת ההתבטאויות בבית האח ,הוא אמר שמעולם לא
התוודה באהבתו כלפיך .הופתעת?
"זה לא הפתיע אותי כי אנחנו מדברים בעיניים .אני לא
צריך שהוא יגיד .אני יודע שהוא אוהב אותי כמו שאני
אוהב אותו .יש ביננו סנכרון ורגש שאנחנו לא צריכים
לדבר .היו מצבים שידעתי שאני צריך להיות שם והדרך
היחידה להגיע אליו הייתה במסוק .באחת הפעמיים הוא
אמר שאינו יכול ללכת לשירותים כי תיכף יגיע מסוק.

שתי דקות אחר כך באמת המסוק הופיע מעל בית האח.
אני לא יכול להגיד שזו טלפתיה אבל זה סנכרון .גדלנו
יחד כאישיות אחת ,עם אותם מנגנונים וחינוך .יש משהו
מיוחד בתאומות".
כמה פעמים הופעת בשמי נווה אילן עם הליקופטר?
"המסוק הגיע אליו ארבע פעמים .רציתי לשלוח לו מסר,
תהיה עם זה ותזהר מההוא .בפעם השנייההעלנו את אימא
למסוק ביום הולדתה ה 66-כדי שיראה אותה .כתבנו
הכרזה' ,אין אהבה בעולם כמו אהבה של אימא' .הוא מאד
התרגש .חשבתי שאם ההפקה לא מצליחה להוציא ממנו
רגש ,אני אראה לכולם שהוא יודע גם לבכות .ההתרגשות
הזו עשתה פלאים לאהדה כלפיו".
אפי" :אנחנו מקבלים טלפונים מכל רחבי הארץ .למשל יש
נכה על כיסא גלגלים בטבריה שפתחה בבית שלה חמ"ל.
יהודית מקבלת טלפונים מקצינות בצבא וזה מחמם את
הלב".
רועי ,אותך לא רצו להכניס באיזה שלב לבית האח?
"הציעו לי בהתראה של שלושה ימים ,להיכנס יחד עם
ארבל ותניה .הסכמתי בתנאי שיבררו אם הוא מוכן.
ההפקה רצתה להפתיע ולא הסכימה לדרישה שלי ,לכן
לא נכנסתי .לפני שבועיים ,כשהוא היה מדוכדך ,אז כבר

 50לק ג'ל
₪
 180בנייה בג'ל
₪
 150בניית ציפורניים
₪
 80מילוי
₪
 70ציפוי
₪
לציפורן טבעית

● אימון נוער לניהול לחצים והתמודדות יעילה עם אתגרי הגיל.
● הכוונת צעירים אחרי צבא בתחום הלימודי ,המקצועי והאישי.
● אימון הורים לתקשורת מקדמת עם ילדיהם.

אקריל  /ג'ל בנייה

30
₪
10
₪

הסרת שפם

50/30
₪

30

פינצטה  /חוט
חוט

מריחת לק ברגלים

רגיל /ג'ל
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רציתי מיוזמתי להיכנס כדי לאזן את מצב הכוחות .לא
מספיק ששי חי הכי חזק בבית ,פתאום הוא עוד מקבל
חיזוק מחברתו .זה לא הוגן כי זה כבר לא אחד נגד אחד.
פניתי להפקה ,אבל זה לא התאים להם כי היו באותו
זמן משימות .בכל מקרה ,אני לא מתחרט על כך .רציתי
להיכנס רק בשבילו"
יכול להיות שיפנו אליך שוב?
"אולי רק לצורך משימה מסוימת .כל מה שיוכל ללכוד
מבט ביני לעמרי ,אני אשתף פעולה"
הוא יגיע לגמר?
"אני מאמין שהוא יגיע לחמישיית הגמר ומשם אלוהים
גדול .יש שם אנשים יותר קולניים וצבעוניים שייקחו
את הדירה .אני מקווה שלפחות יהיה לו מקום בגמר,
כדי שיבינו שלמלח הארץ ,אדם שמכבד את הוריו,
מאופק ,שנותן כבוד לאחר ,יש מקום בגמר ,ולא רק
למטרוסקסואל ,איש ה"אמת בפרצוף" או דמות קיצונית
וצבעונית מעפולה".
ווידוי האהבה שלו לקסניה ,זה אמיתי?
"עמרי היה במערכות ארוכות ומה שהוא אמר לה היה
אמיתי לגמרי .הוא לא יגיד את זה סתם ככה בשביל
המצלמות .זו לא אסטרטגיה של זוגיות .לדעתי הוא

אימון נוער ,צעירים והורים

מכחול ובטבילה

עיצוב וסידור גבות

"עריכה מגמתית
שנותנת לו את הבמה" .שי חי

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

אחינועם עיני

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

  052-8227552האתר החדשwww.ahinoam-einy.com :



מבית מועלם פורמייקה

עולם הזכוכ תי

הום אנד גלאס מעצבים לכם את הבית

חיפויי קיר בצבע והדפסה | דלתות וקלפות מזכוכית למטבחים | מקלחונים | משטחי זכוכית ,מדפי זכוכית,
זכוכיות בהדפסה ,זכוכיות בצבע | בכל עוביים והגדלים | מראות | מעקות זכוכית למדרגות ובריכות
תכנון  ,ייצור וביצוע על ידי מעצבים ואנשי מקצוע הטובים בתחום
אנו מתחייבים לאיכות ,שירות ומקצוענות ללא פשרות
רח' היצירה  ,10א.ת .אור יהודה
אתם מוזמנים להתרשם בדף שלנו ב:
לתיאום פגישת ייעוץ באולם התצוגה:
שעות פתיחה :א'-ה'  ,8:00-18:00יום ו' 8:00-13:00
מ.א הום אנד גלאס
052-6962299 ,03-7281154
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"שו
הם יכולה לתת רוח גבית מט
ורפת" .השלט בכניסה ליישוב


התאהב .יש משהו ביופי ,בשקט ,בחן ,באיפוק והסבלנות
של קסניה"
אפי ,היית רוצה את קסניה ככלתך?
"אני צריך להכיר אותה .לא יודע מה להגיד לך .אנחנו
מקבלים כל אחת ולא מתערבים .קודם כל צריך צריך
לקלף אותה ואז נראה איך זה יתקדם כשהוא ייצא החוצה.
האמת שהוא יצא עם הרבה בנות"
רועי ,זה יפה שהוא מסמרטט את דודו?
"עמרי לקח אותו כפרויקט מתחילת התוכנית ,כי יש
בו משהו מכיל .הוא זיהה את החלש וקיבל אותו תחת
חסותו ,עוד הרבה לפני שדודו הפך פוטנציאל לנצח".
אם לא עמרי ,את מי הייתם רוצים לראות מנצח?
אפי" :אני הייתי רוצה את דודו" .רועי" :גם אני חושב

״אהבה של

אימא״ .יהודית מימין ,אפי מא

חור ומשפחת בן -נתן המורחבת

שבמדינה מתוקנת ,חשוב לקחת אדם מהפריפריה
ולעשות לו קפיצת מדרגה".
את אותו דבר יכולת לומר גם על ברק
"ברק כבר קיבל את הפרס שלו .החסינות היא הדבר הכי
טוב וגם הכי רע שיכל לקרות לו".
ומי באמת יזכה לדעתכם?
אפי" :דודו יקח מקום ראשון ועמרי מקום שני או שלישי".
רועי" :דודו ראשון ,שי חי שני ,עמרי שלישי ,אור רביעית
וברק חמישי מכוח הנסיבות".
עד כמה המאמצים שלכם יכולים להשפיע על ההצבעות?
"מה שקובע זה הצבעות .אם  20אלף העוקבים שלו
באינסטגרם יצביעו בשבילו ,הוא יגיע לגמר".
המועצה מסייעת לכם?

"המועצה נתנה לנו לתלות שלטי חוצות ומפרסמת בעמוד
הפייסבוק שלה .אם שוהם תהיה מלוכדת מאחוריו ,עם
אחוזי הצבעה גבוהים ,זה ייתן לו רוח גבית מטורפת".
אתם באמת מקבלים יותר תמיכה מתושבי משוהם?
"יש נשים מאד דומיננטיות משוהם שעוזרות לנו .גם
הראיון הזה ב"שוהם פלוס" יכול להוסיף הרבה .בכל הארץ
יחד ,לדעתי אין יותר מ 70-אלף שמצביעים בהדחות,
ובגמר זה עשוי להגיע ל 200-300-אלף .זאת הסיבה שגם
אלף איש משוהם יכולים להשפיע על התוצאות".
כבר קיבלתם פניות כדי שהוא ידגמן בסוף העונה?
רועי" :כן ,אבל בינתיים אני כבר חודש פרזנטור של
" Wג'ינס" .מותג חדש בארץ" 

לכבוד יום האשה הבינלאומי ,את החשובה ביותר!!!

אני מזמינה אותך לטיפול פנים מפנק ומקצועי
עם תוצאות כבר מהטיפול הראשון

נשים ,גברים ונוער

שיפור ניכר במיצוק העור ,הבהרה ,הפחתה של קמטים וקמטוטים
לעור חלק ,בהיר וקורן
ובנוסף:
 ₪ 330לטיפול במקום ₪ 450

יעל שרגא  -קוסמטיקאית פרא רפואית
 ,052-3404251שוהם
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דרכה
האחרונה
של

רעיה
החודש הלכה לעולמה רעיה בירן ,תושבת
שוהם ומי שליוותה את אהוד ברק לאורך
כעשור ושימשה כראש לשכתו בתקופות
בחירות  בירן ,מנהלת בית ספר בעברה ומי
שלקחה חלק בוועדות להחלת יום לימודים
ארוך ולקידום נשים בעבודה ,לא שיתפה
את הסביבה בדבר מחלתה ומותה התקבל
בהפתעה בקרב רבים  היא הותירה
אחריה בעל ,ארבעה ילדים ,ביניהם ענבל
קרייס ,לשעבר מנהלת פרויקט החץ ונכדים
מאת :שרון חן
לאורך שנים ,ליוותה רעיה בירן את אהוד ברק .השניים
הכירו בנעוריהם ,שמרו על חברות אמיצה ובירן ניהלה את
לשכתו של ברק לאורך עשור ,מרצח רבין ועד אשר הפסיד
בבחירות לראשות הממשלה לבנימין נתניהו ב.2007-
לאחרונה ,התמודדה עם מחלת הסרטן ,אולם לא שיתפה
כמעט איש ממכריה בעניין ,מה שהפתיע רבים מהם ,לאחר
שנודע דבר מותה.
רעיה בירן ,ילידת קיבוץ מעיין צבי ,היתה רעייתו של אמנון
בירן ,קצין המבצעים לשעבר של סיירת מטכ"ל .בני הזוג
התגוררו בראשון לציון והיו הורים לארבעה :ענבל ,רן ,שירי
וגילי וסבא וסבתא למספר נכדים .בשנים האחרונות עברו
להתגורר בשוהם ,סמוך לענבל קרייס ומשפחתה .קרייס,
בתם הבכורה ,מי שכיהנה עד לא מזמן כראש מינהלת
פרויקט החץ נשואה לאיציק קרייס ,ממלא מקום המשנה
למנהל בית החולים שיבא ולשעבר קצין רפואה ראשי.
לאורך השנים ,עד שפרשה ממשרד החינוך ,היתה מורה
לביולוגיה וגיאוגרפיה ומנהלת חטיבת ביניים בראשון
לציון .בהמשך ניהלה את מכללת טומשין בעיר ובין היתר,
הוציאה ספר לימוד ,הקימה אגף לספרי לימוד בהוצאת
הספרים כנרת ותקופת מה עבדה ברשות למלחמה בסמים.
היא היתה חברה בעמותה להחלת יום לימודים ארוך
ולקידום נשים בעבודה וניהלה עם בעלה חברה קטנה
שעסקה במורשת צבאית והיסטורית ושאת החומרים שלה
כתבה בעצמה.
בירן לא תכננה להיות יד ימינו של ברק אולם מה שהחל
כעזרה לחבר ,הפך עם השנים לייעוד ,בעיקר בזכות כישורי
הארגון שלה והיא הפכה למנהלת הלשכה וליוותה את ברק
כשר ביטחון וכיו"ר מפלגת העבודה" .כשרבין נרצח אהוד
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היה שר בממשלתו" ,סיפרה בראיון בלעדי שהעניקה לעיתון
"שוהם פלוס" לפני כעשור" .כולנו היינו בטראומה מהרצח
ובהמשך ,מההפסד של שמעון פרס בבחירות .ואז אהוד
החליט לרוץ .התכנסנו ,החברים ,כדי לעזור לו ולאט לאט
נכנסנו לזה".

כוס קפה עם ראש ממשלה

את אהוד ברק הכירה בירן כשהיתה כבת  16והוא היה בן
" .20הוא היה קטן ,ללא תואר ,אבל תמיד הוביל ותמיד
היתה לצדו הבחורה הכי יפה .הוא אדם מיוחד ,רגיש ומלא
חוש הומור למרות שהבדיחות שלו הן בדיחות קרש כאלה,
של קיבוצניקים" ,אמרה אז בחיוך" .יש לו חברים שהולכים
איתו שנים ומאוד מעריכים אותו .זו תופעה מיוחדת,
החברות הזו  -בין חברי סיירת מטכ"ל שנשארו לאורך כל
השנים ,התחתנו ביחד ,הולידו ילדים באותן שנים .נכון
שחברויות משתנות ,וכשאתה הופך להיות רמטכ"ל או
ראש ממשלה ,יש לך באופן טבעי פחות זמן לכוס קפה עם
החבר'ה ,אבל הידיעה הזו שהחברים שלך תמיד שם ,היא
שמלווה אותו גם היום".
על הפרידה של אהוד ונאווה סירבה בירן לדבר בתוקף" .מה
שהיה בינם הוא עניינם הפרטי" .לעומת זאת ,על העבודה
עם החבר אהוד ,דיברה בלהט ,לא פחות מאשר על האדם
עצמו" .אני יכולה גם לנזוף בו כשצריך אבל עם כל הלחץ
הוא תמיד במצב רוח טוב .הוא לא אדם שיודע לצעוק".
 מה כן מוציא אותו משלוותו?"כשמאשימים אותו בחוסר ציונות ,כשאומרים דברים שלא
אמר .המושג 'אהוד ברח' נטבע בתודעה ואנשים נתפסו לזה
מבלי לדעת בעצם מיהו .אהוד הוא לוחם ,מדינאי ,אדם

חכם ואמיץ".
לפני כעשור ,לאחר מלחמת לבנון השנייה ,היתה הבשלה
לקאמבק של ברק לפוליטיקה .בירן לא התלהבה מהמהלך.
"מה חסר לו בחיים? הוא איש מאושר ,מבלה ,חי ,פעיל .למה
הוא צריך שמחר יקום מולו מישהו משומקום ,ויטיח בו 'לא
הבאת לי ,לא נתת לי' .המחיר שהוא משלם גדול מאוד".
אך כשברק החליט לרוץ ,היא היתה אתו" .אם ייבחר לראש
ממשלה הוא יידע לטפל בעניין המדיני ואז גם דברים
אחרים יסתדרו" ,אמרה .באותה עת ,הלכו איתו פואד ,בוז'י
הרצוג ,שלום שמחון ,איתן כבל ויולי תמיר .אולם השמאל,
כמו שבירן אמרה זאת ,לא ידע לאחד כוחות וההמשך היה
ידוע  -ברק הפסיד את הבכורה לנתניהו.
לאחר ההפסד ,בירן נפרדה מהפוליטיקה ושבה לחייה
הפרטיים .לפני מספר שנים חלתה אך רק מעטים ידעו על
מצבה הבריאותי" .רעיה היתה אשה חזקה וחכמה" ,מספר
מעצב השיער איתן ליליוס ,שבירן נמנתה עם לקוחותיו
בשלוש השנים האחרונות" .היא לא גילתה את דבר מחלתה
כדי לא להעיק על אחרים וכדי שלא ירחמו עליה .היא
היתה אלגנטית ,מוקפדת בלבושה וגם בהתנהלות הכללית.
היו לנו שיחות על פוליטיקה אבל היא מעולם לא נכנסה
לוויכוחים וכיבדה כל אדם ודעתו".
ליליוס מתנדב מדי פעם בהוספיס במרכז הרפואי תל
השומר ,שם הוא מסרק את שיערן של חולות סרטן סופניות.
"באחד הימים ,התקשרה אלי בתה של רעיה .היא סיפרה
שאמה במצב קשה ועדיין ,ביקשה שאגיע לסדר את שיערה.
הגעתי לביתה ,סירקתי אותה והיא היתה מאושרת .לאחר
יומיים ,רעיה נפטרה .אני שמח שהגשמתי את מבוקשה
להראות טוב ,גם ברגעיה האחרונים" 

מרפאה
בהסדר
גם בשוהם!

יש לך כלב? חתול?
חדש בישראל  -קופת חולים לכלבים וחתולים
כיסוי כל ההוצאות הרפואיות וכל החיסונים השנתיים
כולל ניתוחים ,אשפוזים ,בתי חולים ,כל הבדיקות והטיפולים ,צילומי רנטגן,
בדיקות אולטראסאונד ,כל בדיקות המעבדה בישראל ועוד
מרפאות ומרכזי חירום בהסדר בכל הארץ.

הצטר
סוףפול למרפאט
תעשו

הוצאות
צפויות ,תרוויחו ר הרפואיות הבלתי
א
ש שקט וביטחון!

לפרטים | www.marpet.co.il | Info@marpet.co.il | 073-2409505 :

"מרפאט  -קופת החולים לחיות מחמד"
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 -כתבת תדמית -

סניף הדגל של עוז קרמיקה – מתחם ישפרו מודיעין מתמחה בפתרונות איכות לעיצוב הבית והמשרד בשוק הפרטי והמוסדי
ובנוסף הינו סניף המספק חומרים לעשרות פרויקטים קבלניים ציבוריים ופרטיים הנמצאים בשלבי בנייה ברחבי הארץ
ובמודיעין והסביבה בפרט.
הסניף מתפרש על פני  700מ"ר מעוצבים היטב במתחם ישפרו של העיר  .מדובר בסניף הדגל של עוז קרמיקה – רשת
וותיקה ומובילה בתחום עיצוב הבית.
סניף עוז קרמיקה – מתחם ישפרו מודיעין נפתח לפני  10שנים ונמצא בצמיחה מתמדת.
בסניף מוצגות קולקציות אירופאיות מובילות .הקולקציות מוצגות במבחר סגנונות מרהיבים .הסניף מציע ללקוחותיו
מגוון עשיר בתחום העיצוב:
ריצופים  פרקטים  חיפויים  כלים סניטריים  ריהוט אמבט  חדרי ספא ובנוסף אביזרים נלווים מהמותגים
המובילים באיטליה ובספרד.
בסניף ניתן להתרשם מאריחים מדוקקים במידות לא שיגרתיות1.60x3.20 ,1.60x1.60 :EXTRA EXTRA ,

טעימה ממיטב המותגים המוצגים בסניף:

ב"עוז קרמיקה" מיישמים את סלוגן החברה – MAKE YOURSELF AT HOME
לקוחות החנות מספרים על צוות מקצועי ואדיב באווירה משפחתית ייחודית.

"בית הינו מבנה קבע המשמש למגורים .מקום אותו אדם אוהב ובו הוא מרגיש שייכות
וביטחון .בית הוא משפחה ,בית אב ,קבוצת אנשים בעלת קשר דם חזק"
(מילון אבן שושן)

הצוות האדיב והמקצועי בסניף מבין את החשיבות והאחריות הכרוכות בליווי לקוחות החנות ,שכן ,מדובר בהגשמת
חלומות לאנשים ובעוז קרמיקה רואים בזאת שליחות וזכות עצומה .וכשזאת הגישה העסקית  -הלקוחות תמיד יהיו
מרוצים.
הנהלת הרשת מקפידה מדי שנה לשלוח את צוות המעצבים והאדריכלים שלה לתערוכות עיצוב חובקות עולם כדי להישאר
תמיד מובילים בעיצוב ותמיד להביא ללקוחות את המוצרים החדישים והיפים ביותר מכל העולם.
בעוז קרמיקה מבינים את החשיבות הרבה באיכות השירות ולכן ניתנת ללקוחות הסניף פגישת עיצוב חינם ללא התחייבות
בבית הלקוח (בתיאום מראש עם יועצי החנות).
כמו כן לקוחות הסניף נהנים מהדמיה בתלת מימד לא תשלום וללא התחייבות כחלק ממובילות השירות " -רואים לפני
שקונים"
לקראת פסח  ,2016מבצעים חגיגיים וחסרי תקדים כדי שלכולנו יהיה חג פסח מעוצב.
כל הפרטים בסניף עוז קרמיקה  -ישפרו מודיעין.
שעות פתיחה :ראשון – חמישי  ,9:00 – 19:00ימי שישי/ערב חג Qz-ceramica@co.il | 8:30 – 13:30

מחכים לראותכם,

צוות עוז קרמיקה סניף ישפרו מודיעין.
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Make yourself at hame
* כפוף לתקנון * התמונות להמחשה בלבד

סניף מודיעין:

שדרות המלאכות  ,1מודיעין

08-9266736
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להיות מאמ
קוראים לה יועצת השינה של הסלבס ,אומרים שהיא
המיכל דליות הבאה ,ויש לה אלפי עוקבים בפייסבוק,
עשרות אנשי מקצוע שליוותה ובית ספר הראשון
מסוגו בארץ להורות ושינה שהקימה בשוהם ■
מיה שטיינהרדט-זיו ( Mamamayaבשבילכם),
שהצליחה להפוך סטטוס של אמא צעירה ובודדה
ברילוקיישן בבוסטון למודל הורות ולפרויקט חיים
מצליח ,מאמינה שתינוקות יכולים לישון כבר מגיל
אפס ,מקדמת גישה הוליסטית לגידול ילדים ,ודוגלת
בחופש לבחור ולא בבחירה חופשית
מאת :לימור בר נתן
אם היה משהו שהיה ברור למיה
שטיינהרדט -זיו כבר מגיל אפס זה שהיא
תעסוק בעיתונות .ככה זה כשאת שייכת
למשפחת גפן ,מי שהקימו וייסדו את רשת
המקומונים "גל גפן" יחד עם משפחת גל.
"משחקי הילדות שלי היו לעשות עיתון",
נזכרת מיה" ,היתה לנו מחברת קרטון
חומה והיינו מכינים עיתון גל גפן לילדים,
וחלום חיינו היה לנהל פעם את גל גפן .היינו
משפחה מורחבת מבחירה" .עוד כילדה היא
חילקה עיתונים ,היתה קלדנית ,מוקדנית
ועוד הרבה מאד תפקידים בדרך ,וכמובן
שלאחר לימודי התואר הראשון במנהל

עסקים ניהלה את מחלקת שירות הלקוחות
של גל גפן .מה שהסיט אותה ממסלול
החיים הברור היה האהבה" .פגשתי את
בעלי במהלך לימודי התואר השני במנהל
עסקים ,ובעקבותיו יצאתי ללמוד בבוסטון
למה שהפך אחר כך להרפתקת חיי ולמעשה
למה שהוליד את  ,"Mamamayaהיא
מספרת.
 10ימים לאחר שמיה טסה לחו"ל ,מירה
גל קיבלה דום לב ונפטרה ממש בידיים של
אמא של מיה" .זה היה מטורף מכיוון שמירה
היתה דודה ואמא שנייה מבחינתי ,הבת
שלה היתה כמו אחותי הגדולה ,והטרגדיה

היתה נוראית .חזרתי לחודש וחצי לישראל
כדי לנסות להתמודד עם האסון המשפחתי,
ולאחר מכן חזרתי לבוסטון".
למרבית הצער ,המוות של מירה יצר קרע
בין המשפחות ,ולאחר עשר שנים של
התרחקות החליטו הוריה של מיה למכור
את העסק למשפחת גל .מיה חיה באמריקה
והמציאה את עצמה מחדש במו ידיה.

כוכב נולד

המשפחה הצעירה ,שכוללת עכשיו גם תינוק
חמוד ,ישבה כמו שאוהבים לקרוא לזה 'על
סיר הבשר' באמריקה ,אבל מיה הרגישה

שאין לה באמת קהילה תומכת" .היו
ישראליים אבל או שהם באו לשנה לפוסט
דוקטורט או שנמצאו בתחנת ביניים ויש
בית כנסת רפורמי בחגים ,אבל אין קהילה
של משפחות ותמיכה אמיתית" ,מספרת
מיה" .שידכו לי בחורה ישראלית שתמכה
בי טלפונית בהתנדבות ,הסבירה לי לאיפה
ללכת ,ולמעשה קלטה אותי לקהילה .היא
פתחה לי צוהר לעולם של תמיכה באימהות
אחרי לידה ,ואני הבנתי היטב את הצורך
ואת הפוטנציאל .צריך לזכור שמדובר בשנת
 ,2004ויש אומנם אינטרנט וקהילות ב-
 ,YNETאבל זה לא המצב שקיים היום .ככה

מא-מיה

סטודיו לכלות בשוהם

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

מצאתי חברות ישראליות דרך בליינדייטס
בבתי קפה בבוסטון ,והשתתפתי בקבוצת
אמהות .באחד הימים המנחה לא הגיעה בגלל
סופת שלג ,והמנהל והחברות שלי ביקשו
ממני להנחות את הקבוצה .למרות החשש,
וכישראלית עם החוצפה הידועה והידע
שצברתי כבר כמי שתמיד חוקרת ולומדת כל
נושא ,הבנתי שיש לי מה לתת והתאהבתי.
אני זוכרת עצמי חוזרת הביתה בהיי ומבינה
שכוכב נולד ,ושבעצם אותה תשוקה הצילה
את חיי מליפול למסכנות של בחורה צעירה
אחרי לידה שהמשפחה והחברות שלה
בישראל ולהפוך למי שיש לה שליחות לעזור

לאנשים אחרים".
מיה ממשיכה ללמוד ,צוברת ידע ומעריצים
נלהבים ,ומנחה קבוצות ,וכשהיא חוזרת
לארץ ב 2008 -היא ממשיכה ללמוד באופן
מקצועי את הדברים ולצבור תעודות.
להכשרה שלה כדולה פוסט פארטום ומלווה
אמהות אחרי לידה נוספות גם התמחויות
ברפואה משלימה ורפואת ילדים משולבת,
ייעוץ שינה ,מכון אדלר ועוד .היא מבינה
שהדברים נבנים נדבך על נדבך ושהם קשורים
אחד בשני" .למעשה כל דבר שלמדתי השלים
לי את המודל ההוליסטי שאני מיישמת אותו
ומלמדת אותו כיום" ,אומרת מיה.

052-5454455

בתיאום מראש

חפשו אותנו בפייסבוק "כלה להשגה  -סטודיו לכלות"
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אחד הנושאים שמיה אוהבת במיוחד הוא ייעוץ השינה.
"למדתי את תחום ייעוץ השינה בבוסטון ולאחר מכן
בקורסים הראשונים שהתחילו בארץ ,ויש היום מגוון
שיטות ומודעות לחשיבות הנושא" ,היא אומרת.
אחרי שהנחתה קבוצות בכל הארץ ,תמכה באמהות
אחרי לידה בקורסים ובבתים ,לימדה והדריכה אנשי
מקצוע בתחום (סופרויז'ן וליווי מקצועי למדריכי הורים
ויועצי שינה) ,שימשה כמרצה במכון אדלר ובמכללת
רידמן ופתחה קליניקה פרטית בשוהם ,הגיעה גם
קפיצת המדרגה הבאה ופתיחת Mamamaya
 -schoolבית הספר להורות ולשינה הראשון בישראל.

הגישה המשולבת של
MamaMaya

אם תרצו את כל התורה על רגל אחת ,או בעצם על
שתי רגליים ,הרי שהחיים של הילד (ושל כולנו בעצם)
לפי מאמאמיה בנויים על שתי רגליים –אחת מהן היא
תפקודים והשנייה יחסים ,ועל פרח עם חמישה עלי
כותרת.

החינוכית כולל חוגים וחברים .למעשה מדובר בכל מה
שעוטף את הילד בקביעות בחיי היומיום ,הווה אומר-
מסגרת חינוכית ,חוגים וחברים ואיך אני מתנהל שם-
האם אני זקוק לחברים או שקשה לי בתחום ,איך אני
מתנהל בבית הספר או בגן ,האם אני רץ לחוג של רוני
שומרון או חושש להגיע לשם וכדומה".
המעגל האחרון הוא מה שמיה קוראת לו .well being
"כאן למעשה מדובר בהכל .זה יכול להיות טילים
ומלחמה ,זיהום אוויר ,מגורים בשוהם או באוהל בדואי
ליד באר שבע ,מישהו במשפחה שחלה במחלה ,הורים
שמתגרשים ,אבחון או חוסר אבחון של קשב וריכוז,
שברתי יד ואיך זה משפיע עלי בתקופה הקרובה ועוד.
זה למעשה כל מה שעוטף את חיי בתקופה מסוימת
והוא משתנה על בסיס תקופתי .הרבה פעמים את
שומעת הורים אומרים 'אנחנו בתקופה טובה עם הילד',
כיוון שיש תקופות אחרות לגמרי של מריבות ומלחמות
חורמה".
כמובן שכל המעגלים הללו משתלבים ביניהם כל הזמן.
את הגישה ההוליסטית של מיה מאמצים עשרות

"כשאני מגיעה לאמא אחרי לידה לביקור בית ,אני מגיעה אחרת .קודם כל
חיצונית -עם ג'ינס ,לא מאופרת ובלי בושם ,ודבר ראשון אני מודה לה שהזמינה
אותי ומבקשת לשטוף ידיים ,כי אני מביאה את העולם מבחוץ ועומדת לגעת
בדבר הכי יקר וטהור שיש לה .אני נכנסת עם חיוך ,בגובה העיניים ,מבקשת
רשות לגעת בילד ושואלת מאיפה היא רוצה להתחיל ,מה היא צריכה ואיך אני
יכולה לעזור לה .אני שואלת אותה איך היא מרגישה ,כיוון שרוב הסיכויים שמאז
שנולד לה ילד לא שואלים אותה איך היא מרגישה ותשומת הלב ניתנת לתינוק.
רק לאחר מכן אני בודקת ומאבחנת את התינוק ומגישה את הסיוע הנדרש".
"הילד שלנו הוא פרח בעל חמישה עלי הכותרת שהם
התפקודים שלו" ,היא מסבירה" .התפקודים הם:
שינה ,התפתחות מוטורית ,ויסות עצמי וחושי ,מצב
בריאותי ותזונה .את הפרח הזה עוטפים מעגלים
שהם בעצם מערכות היחסים שלו עם העולם .המעגל
הראשון שעוטף אותו במעגל היחסים הוא המשפחה
הגרעינית .כאן מדובר על הורים ,האם יש לי אחים ומה
פער הגילאים ,איזו מערכת יחסים יש לי עם כל אחד
מהאחים ,איך הזוגיות של ההורים ,מהן דרכי החינוך
בבית האם הן מתאימות לי וכדומה.
המעגל הבא הוא המשפחה המורחבת והמסגרת

תלמידים נלהבים בבית הספר שלה ואלפי עוקבים
של קבוצת הפייסבוק והאתר שלה .בנוסף לכל אלו
היא מקיימת מעגלי אמהות במרכז אתגר ,ומרגישה
שזו התרומה שלה לקהילה .זאת לצד הרצאות בחוגים
ובמסגרות חינוכיות שהילדים שלה נמצאים בהם
בשוהם .היא גם בוחרת משפחה בחודש ומלווה אותה
בחינם כחלק מערך ההתנדבות שהיא מאמינה בו.

החופש לבחור

הרבה מאד אימהות אחרי לידה ומשפחות חייבות למיה
את השפיות בתקופה קשה זו ,חלקם הם סלבס מוכרים.

"גל גדות לקוחה שלי ואני תומכת בה במעברים ,וגם
רותם סלע ,נועה וולמן ואביב אלוש" ,אומרת מיה" .אני
עובדת איתם על הרבה מאד נושאים ותחומים ,אבל
לא משנה לי אם את גל גדות או לימור משוהם ,מכיוון
שלכולנו יש את אותן צרות וכולנו מתמודדים באותה
דרך כשאנחנו לא ישנים בלילה".
אמהות אחרי לידה נמצאות הרבה מאד פעמיםבתקופה קשה ,ופתאום להכניס מישהו זר למקום
הכי אינטימי שלהן עם הקשים ,החרדות ,חוסר השינה
והזמן לעצמך ותחושות האשמה זה לא פשוט
"זה להיכנס בדיוק למקום הכי אינטימי שלהן ,ולכן
כשאני מגיעה לביקור בית ,אני מגיעה אחרת .קודם
כל חיצונית -עם ג'ינס ,לא מאופרת ובלי בושם ,ודבר
ראשון אני מודה לאמא שהזמינה אותי ומבקשת
לשטוף ידיים כי אני מביאה את העולם מבחוץ ועומדת
לגעת בדבר הכי יקר וטהור שיש לה .אני נכנסת עם
חיוך ,בגובה העיניים ,מבקשת רשות לגעת בילד
ושואלת מאיפה היא רוצה להתחיל ,מה היא צריכה
ואיך אני יכולה לעזור לה .אני שואלת אותה איך היא
מרגישה ,כיוון שרוב הסיכויים שמאז שנולד לה ילד
לא שואלים אותה איך היא מרגישה ותשומת הלב
ניתנת לתינוק .רק לאחר מכן אני בודקת ומאבחנת את
התינוק ומגישה את הסיוע הנדרש".
יותר מהכל ,מיה רוצה שכולנו נבין עד כמה חשובה
הגישה ההוליסטית בגידול ילדים" .ילד הוא "מוצר"
הוליסטי והוא מכלול של תפקודים ושל יחסים ,והוא
נושא על כתפיו הקטנות את מערכת היחסים של
ההורים ,את המצב הכלכלי ואת זיהום האוויר" ,היא
אומרת" .חשוב לי שאנשים יבינו שהפרח הזה על עלי
הכותרת הרבים והשונים שלו בונה ילד בריא בגופו
ובנפשו .כולם אומרים שהם רוצים ילד מאושר ,אבל
זו אמירה ריקה מתוכן .מאושר הוא מי שקיבל הכל
בחיים? ממש לא .מה שעושה ילד מאושר זה שהוא
רוצה לזחול ולגעת בשולחן ,והוא מאושר כי הצליח
לבצע וגילה שיש לו את המסוגלות .האושר הזה נבנה
על ידי חלומות שמגיעים אליהם ,כוחות ואמונה עצמית
ובניית עצמאות מתוך ערך עצמי ,ואלו מתפתחים
ומשתנים בכל גיל".
עוד היא אומרת כי חינוך הוא חינוך לערך עצמי ,ולכן
מאמינה שצריך להתייעץ עם הילדים ולשמוע אותם.
"אני מאמינה שילדים הם אנשים קטנים עם רצונות,



אגף איכות
הסביבה

שומרים על שהם נקיה
עדכון על שינוי בימי ניקיון
מדרכות ואיסוף גזם

מועצת שוהם עברה למתכונת חדשה של ניקיון המדרכות ופינוי הגזם
והגרוטאות ביישוב .על פי תכנית זו ,מרוכז פינוי הגזם והגרוטאות ליום
פינוי אחד מדי שבוע בכל שכונה .ימי ניקיון המדרכות יבוצעו ביום העוקב
לפינוי ,וביום נוסף ,לפני סוף השבוע.
כנובע מתכנית הניקיון החדשה ,ניתן יהיה לראות את ערימות הגזם
והגרוטאות על המדרכות רק ביום הפינוי וביום הקודם לו .בשאר הימים יהיו
המדרכות נקיות ,פנויות ממפגעי גרוטאות וגזם ויישוב יהיה נעים למראה.

שכונות

טקס הדלקת המשואות
בסימן “אזרחים למען ילדי ישראל”
ערב יום העצמאות ה 68 -למדינת ישראל
יום ד’ ,11.5.16 ,שעה 20:00

את המשואות ידליקו תושבי שהם ,מנוער ועד אזרחים ותיקים ,המסייעים ותורמים לילדים
בקהילה המקומית או במדינת ישראל ,ואשר בכך משמשים דוגמא ומופת לנתינה ולאזרחות.
אנו מזמינים אתכם להגיש מועמדות או המלצה על מועמדים ראויים ,באמצעות טופס המצוי
באתר החברה העירונית חמש  www.hamesh.co.ilעד לתאריך ה .31.3.16

הבחירה תעשה על ידי ועדה ציבורית בראשותה של הגב’ סוזי בר ,יו”ר ועדת תרבות.

טקס הדלקת משואות

ערב יום השואה תשע”ו  יום ד’ ,4.5.16 ,שעה 20:00
הוועדה לאירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה בשוהם ,מזמינה את הציבור להציע או להמליץ על
מועמדות ומועמדים להדלקת משואות בטקס זה ,על ידי ניצולי שואה תושבי שהם
או ניצולי שואה שבני משפחותיהם מתגוררים בשהם.
תמצית הנחיות מחייבות לכתיבת הצעה  /המלצה:
 תקציר רלוונטי של תולדות חיי המועמדת או המועמד בהיקף של עד  500מילים.
 נימוקים כבדי משקל לתרומתם הייחודית של המועמדת או המועמד בתחום המאבק על השמירה על רוח האדם.
 פרטי התקשרות מדויקים של המועמדים :מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני.
 פרטי התקשרות הממליץ/ה :מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני.
 ניתן להציע מועמד/ת אחד/אחת בלבד.
אנו מזמינים אתכם להגיש מועמדות או המלצה ,באמצעות טופס המצוי באתר
החברה העירונית חמש  www.hamesh.co.ilוזאת עד לתאריך ה .31.3.16

הבחירה תעשה על ידי ועדה ציבורית בראשותה של הגב' סוזי בר ,יו"ר ועדת תרבות.
בועדה ידונו רק הצעות שיעמדו בכללי ההגשה שלעיל.

אלונים ,הדסים ,כרמים,
סחלבים ,רקפות
ברושים ,גבעולים,
חמניות ,טללים
ורדים ,יובלים ,יעלים,
עמק איילון

יום פינוי גזם וגרוטאות ימי ניקיון מדרכות
רביעי

שני ,חמישי

שני

שלישי ,שישי

שלישי

ראשון ,רביעי

לתשומת לבכם
יש להוציא גזם וגרוטאות ביום הקודם ליום הפינוי בשכונתכם.
יש להקפיד על איסוף גזם רך ועלים בשקיות בלבד .המועצה אינה אוספת
מרבדי דשא .יש לפנותם עצמאית לאתר מורשה.
גרוטאות וריהוט הנובעים משיפוץ או מפינוי תכולת בית ,כגון מטבחים,
ארונות או מערכות ריהוט ,יש לפנות למכולה ולאתר הטמנה מורשה.
תושבים אשר מתכננים לבצע גיזום בהיקף נרחב ,מתבקשים לפנות מראש
לאגף איכות הסביבה לתיאום איסוף ופינוי בטלפון 03-9723051

נקודת איסוף גזם
ניתן לפנות גזם באופן עצמאי ,בכל ימות השבוע ,לנקודת איסוף הגזם ברח'
מודיעים בכביש הגישה למושב בית עריף.

פינוי גזם על ידי גננים
גננים אשר עובדים ביום שאינו יום הפינוי בשכונה ,נדרשים לאסוף את הגזם
לנקודת איסוף הגזם ברח' מודיעים.

מחזור קרטונים
אריזות קרטון יש לפנות למיכלי מחזור הקרטון הנמצאים במרכזי המחזור
השכונתיים.

לפרטיםwww.shoham.muni.il 03-9723051 :
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של טיפת חלב ,אבל לקטן בניתי תפריט חיסונים
שמתאים לו .כל ילד הוא אחר ומערכת הרגישויות שלו
היא שונה".
גם ההתנהלות הרפואית קיבלה כיוון אחר בבית:
"הגדולים היו "עטופים" באקמולי כדי שלא יכאב ,אבל
הקטן טופל ותוחזק בהומאופתיה ,ולכן מכל מחלה
יצא מהר מאד .חשוב להבין שאני לא חיה בקיצון .אני
מוקפת אנשי מקצוע טובים ורפואה קונבנציונלית זו
לא קללה ,אבל אפשר גם אחרת".
ולא משנה אם מדובר באקומולי או בפרחי בך ,עבורה
הילדים והבית הם "המטען הפנימי"" .בעלי תמיד אומר
שהוא התחתן עם הבת של גל גפן וקיבל את מאמאמיה,
ואני מוקירה לו תודה על החברות ועל התמיכה ועל זה
שהוא מבין את ההשתנות שלי ששינתה גם את הבית .הוא
בעצם ההורה "הנורמלי" אצלנו ,ואני נעזרת בו לאיזון".



ומה הלאה?"העסק שלי הוא הילד הרביעי שלי ,ואני משקיעה
בו את כל כולי .לקחתי את הכוח של מנהל העסקים
ואת הידע שצברתי ובניתי עסק ,שלימדתי אותו ללכת
צרכים ומחשבות שונות .עוד אני מאמינה בבחירה,
אבל לא בבחירה חופשית ,אלא בחופש לבחור .חופש
בחירה אומר תבחר בין זה ובין זה ,אבל אין לך בחירה
אם ללכת לבית ספר או לא ,כיוון שהתפקיד שלך הוא
להיות תלמיד".

מפתי בר לאוכל אורגני

ההתפתחות האישית והמקצועית של מיה השפיעה
באופן טבעי גם על הבית הפרטי שלה ועל שלושת
ילדיה (בן ,מיקה ואייל)" .הילד הבכור שלי אכל פתי
בר ,והקטן אכל אוכל אורגני עד גיל שנתים ורק אז

"כולם אומרים שהם רוצים ילד מאושר ,אבל זו אמירה ריקה מתוכן
מאושר הוא מי שקיבל הכל בחיים? ממש לא .מה שעושה ילד מאושר
זה שהוא רוצה לזחול ולגעת בשולחן ,והוא מאושר כי הצליח לבצע זאת,
וגילה שיש לו את המסוגלות .האושר הזה נבנה על ידי חלומות שמגיעים אליהם,
כוחות ואמונה עצמית ובניית עצמאות מתוך ערך עצמי,
ואלו מתפתחים ומשתנים בכל גיל".
נחשף לראשונה לממתקים ,וחשוב היה לי לחשוף אותו
כדי שלא יהיה שונה מילדים אחרים" ,היא מספרת.
"שני הגדולים שלי קיבלו חיסונים לפי לוחות הזמנים

והיום הוא כבר רץ .בית הספר הוא חלום שהגשמתי,
ואני אוספת חומרים כדי לכתוב ספר שהוא הדבר הבא
מבחינתי ,ובכל מקרה -הגבול הוא תמיד השמיים" 



פרוייקט היוקרה בכרמים

אותה דירה 20%-פחות!
למה לשלם יותר?

 100%עיצוב

בנייני בוטיק ובתי יוקרה בתכנון משרד
האדריכלים בר אוריין ,בהשפעת סגנון
הבאוהאוס החדשני ,המשתלב עם
הפסטורליות של שוהם.

 100%איכות

דירות גן ,גג ולופטים מרהיבים
מהיפים בארץ ,לצד בתי יוקרה
צמודי קרקע גדולים ומרווחים
על מגרשים של כ 300-מ״ר.

 100%הזדמנות

בלתי חוזרת ואחרונה ,לרכישת
בתי יוקרה במחירים חסרי
תקדים בשכונת כרמים בשוהם,
המתחדשת בימים אלה.

רוקי מויסה
03-974-7575
רח' האודם  ,63בניין המועצה ,שהם ruky.m2@gmail.com

קבוצת רכישה

פברואר  | 2016גליון 205

45



.1
.2

46

עשרת
הדברות
להורות
טובה
את מלמדת את הילדים לעשות דברים בעצמם
בהתאם לגילם וליכולתם .למשל :לשחק במשך
כמה דקות באופן עצמאי בשנת החיים הראשונה או
להשגיח על האח הצעיר ולסדר קניות בארון בגיל
בית הספר .כל דבר שהילדים יכולים לעשות למען
עצמם או למען סביבתם ,יפתח אותם ויגרום להם
לתחושת שייכות למשפחה ובעיקר לתחושה שהם
דרושים לנו ותרומתם לבית ולעצמם נחוצה.
את לא מתביישת להתייעץ עם ילדייך .למרות שהם
קטנטנים ,יש להם המון מה להציע .אם את מתייעצת
איתם ,מבקשת את חוות דעתם או את עזרתם ,את
מעצימה אותם וגורמת להם להרגיש שהדעה שלהם
חשובה ושווה .ילד שמרגיש שיש משמעות לדעה
שלו ,ישקיע בה ויפתח אותה גם בעתיד.
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מי מאיתנו לא משווה את עצמה לאמהות אחרות' :היא נמצאת עם הילדים שלה יותר
ממני'' ,היא מקדישה זמן איכות לכל ילד בנפרד ואני לא מצליחה'' ,היא אף פעם לא
צועקת ואני ■ '...מיה שטיינהרדט-זיו ,מומחית להורות ,לבריאות ולשינה ,מדריכת הורים
של אדלר ובעלת  ,Mamamaya Schoolמאמינה שההשוואה היא מיותרת ,והתשובה
האם את אמא טובה או לא נמצאת אך ורק בך ובדרך שבה את בוחרת לחנך את ילדייך ■
מיה עושה לנו סדר ומציעה  10דרכים לדעת אם את באמת נוהגת כאימא טובה

.3

את מאפשרת לילד שלך לבחור ולשאת בתוצאות
הבחירה שלו .בחירות קטנות יומיומיות מאמנות
את הילדים בקבלת החלטות ובנשיאה בתוצאות
הבחירה .למשל :אם יש חשש שירד גשם ,אפשרי
לילד לבחור אם לקחת מטריה .אם יפרוץ גשם והוא
יצטרך להסתתר או להירטב  -הוא ילמד להבא
לבחור אחרת .אם תכריחי אותו לקחת
מטריה ,גם אם ישתמש בה ואת תגידי
לו "אמרתי לך" ,הוא לא ילמד לבחור
או לשאת בתוצאות בחירותיו
אלא להפך -ילמד לעשות
רק מה שאומרים לו ולא
ידע לחשוב בעצמו מה
נכון לו ומה הוא צריך
על מנת לשפר את מצבו.

.4

את רואה את הדרך ולא רק את התוצאה .הילד
שלך התאמץ מאוד ,אבל בסוף לא הצליח .אם את
רואה את המאמץ ,את הדרך ואת הרצון ,מעודדת
זאת ומדגישה את הניסיון– גם הילד יעריך את
עצמו על המאמץ שעשה .לדוגמא :אם הילד למד
למבחן בבית הספר ולא הצליח כמו שהוא ציפה,
תזכירי לו שהוא למד ,התכונן ועשה את הדרך
בצורה הטובה ביותר ורק בזמן האמת
במבחן עצמו הוא לא הצליח .הדבר
ייתן לו גם מוטיבציה להמשך.

.5

את מבינה שכל אחד
רואה את הדברים מנקודת מבטו.
קוראים לזה "סובייקטיביות של
המבט" .יכול להיות שאת והילד

.6

.7

שלך תראו אחרת דברים או לא תסכימו על כמה
שכבות ללבוש כי עכשיו "קר מאוד" או "קר רק
קצת" .לילדים שלנו יש הסתכלות שונה על דברים
כיוון שלכל אחד יש מחשבות שונות ,רצונות שונים,
טעם שונה והעדפה שונה ,וחשוב ללמוד לקבל
ולכבד את טעמו והעדפתו של האחר.

.8

את לא מתערבת במריבות של הילדים ומלמדת
אותם להסתדר בכוחות עצמם .כשהילדים שלך
רבים או מתווכחים את לא השופט ולא התליין.
תפקידך ללמד אותם לתקשר ביניהם .תפקידך
הוא לא לדבר בשם צד אחד או להגן על צד שני.
אל תפתרי להם את הסכסוך ,למדי אותם לפתור
את הבעיה בדיבור בכוחות עצמם ,למדי תיווך,
פשרה וגישור" .מריבות אחים" הוא שדה האימונים
של "יחסים עם אחרים" .אפשרי להם להתאמן
עם הגדרת גבולות ברורים :בלי מכות ובלי "עושק
המיעוט" (אחד שתמיד מוותר ,אחד שתמיד נעלב,
שניים נגד אחד ,גדולים נגד צעיר וכדומה).

.9

את מאמינה בילד שלך בלב שלם .כשאת אומרת
לילד שלך "אני אתך" ,את מתכוונת לזה באמת.
כאשר הגננת או המורה קוראת לך לבירור ,תזכרי
שאת בצד של הילד .את לא בצד שלו אם את
צועקת ,כועסת ומקבלת את דעתו של הצד השני

שמכבד את עצמו ואת צרכיו מלמד את ילדיו לכבד
אותו כהורה וכאדם ,ובהמשך הם לומדים לכבד את
עצמם ואת זכותם.

מבלי להקשיב לילד שלך ולראות את הדברים
מנקודת מבטו .אולי הוא טעה ,אולי הוא התבלבל,
אבל את אמא שלו .פועל יוצא של התנהגות הורית
שכזו היא שכשאת מאמינה בילד שלך ,הוא לומד
שהוא ראוי שיאמינו לו ,ולומד להאמין בעצמו.

.10

את מחנכת את ילדיך בגישה של"הדגמת הדרך".
את לא יכולה להגיד לילדייך "בבית שלנו לא
צועקים" ,אבל את צועקת על הילדים כל הזמן .את
לא יכולה להגיד "אצלנו לא מקללים" ולך מתפלקת
איזו קללה קטנה כשמישהו חותך אותך בכביש.
זכרי כי אלו החוויות שמרכיבות את יומו של ילדך
בגן ובביה"ס ,סוג של מלחמת הישרדות ,אז אם לך
מותר  -גם להם מותר ,ולהפך -אם את מקפידה
שלא ,גם הם יקפידו שלא.
את אוהבת את עצמך וזוכרת את צרכייך.
את זוכרת שאת לא רק אמא,
אלא גם בן אדם .את זוכרת
לעשות את מה שאת אוהבת
בתוך המעגל המטורף של
השגרה .אצל אחת זה הרצון
לעשות ספורט ,אצל שנייה זה
ללכת לשופינג ,ואצל השלישית זה
פשוט להתעורר מאוחר כשאפשר .הורה

את מכבדת את בן זוגך ומלמדת את הילדים
"יחסים מהם" .ילדים גדלים עם מיתוסים
והבנות על החיים על פי מה שהם רואים בבית.
אם נקפיד לדבר בכבוד לבן זוגנו – הם ילמדו
לדבר בכבוד לחבריהם ולבני זוגם .אם נכבד
הסכמים שבן הזוג כינן עם הילדים ,למרות שהם
מפריעים לנו (אבל זה לא סוף העולם בענייננו)
– הילדים ילמדו לכבד הסכמים שאחרים עשו
ויבינו שבעולם הזה יש לנהל תקשורת ויחסים.
זכרו כי זוגיות הורית היא מודל לזוגיות
עבור ילדיכם ,הם צופים בכם כל
הזמן 

נוספת יוצאת לדרך
תוכנית
מתחילים בחופשת פסח

מציע תוכנית של  15מפגשים

מרכז

“כשחוויה ומשמעות נפגשים”
התוכנית מיועדת לבנים ובנות בכתה ו’

מתחיל

ים 13.4.16

מס המקו

מות מוגבל

להרגיש
להבין
להיחשף

לעמוד
מול קהל
ללמוד
בעצמי
להכיר
מקרוב

להתבגר
בכיף

פרטים והרשמה בטלפון
052-6148046 ,052-5942826

הכל במגוון
פעילויות חוויתיות

פברואר  | 2016גליון 205

47

עומרי חנם ,בוגר טכ"ם בתיכון שוהם וקצין
ביחידה מטכ"לית ,השתחרר לפני שלושה
חודשים מצה"ל ומיד רץ להגשים חלום
של פיתוח אפליקציית משחקים .נכון
לעכשיו היא זוכה לציונים גבוהים ומדורגת
במקומות הראשונים בגוגל סטור

מלך
הג'ונגל
מאת :אילן דואק | צילום :קרן מזור

עם שחרורו לפני שלושה חודשים ,משירות קבע ביחידה
מטכ"לית  ,הסתער סגן במיל' עומרי חנם ,22 ,על תכנון
ועיצוב האפליקציה שלו .לפני שבועיים האפליקציה,
 ,ZOO 1010עלתה לאוויר והיא כבר מדורגת בגוגל סטור

בין המובילות ,עם ציון מכסימלי שקיבל מהמשתמשים -
 5כוכבים ,ודירוג במקום ה 35 -המכובד ,ברשימה המונה
אלפי אפליקציות ,תוך שהיא מדלגת בקצב ההורדות
ובציון שקיבלה ,על אפליקציות ותיקות ממנה שכבר
רשמו עשרות אלפי הורדות.
האפליקציה של עומרי ,בוגר מגמת טכ"ם בתיכון שוהם,
נמנית על משפחת הפאזלים ,.ומתנהלת על רקע ג'ונגל בו
מסתובבות חיות וירטואליות ,שאותן השחקנים נדרשים
לסדר במבנה.
עומרי" :כל תקופת הצבא הסתובבתי עם החלום הזה.
שלוש שנים עברו עלי בחשיבה ,תכנון ואפיון שלה,
כשבכל הזמן הזה דבר לא העליתי דבר על הכתב והכל
נצרב בזיכרון .כשהשתחררתי ,ידעתי בדיוק מה אני
הולך לעשות עד הפרטים הכי קטנים ,ידעתי בדיוק
איך אני רוצה שהחיות ייראו .אגב ,עיצוב החיות
מאד חשוב ,כי הן בעצם הנשמה של המשחק .רציתי
שתהיה להן הבעה אנושית חמודה ומעניינת ,עם ברק
בעיניים ,כזו שתחבב אותן על השחקנים".
כמה מסובך לפתח אפליקציה?
"כשאתה מתכנן אפליקציה לשעשוע ,חשוב לקחת
בחשבון אלמנטים פסיכולוגיים של רגשות ותחושות
שייעלו בזמן המשחק ,כמו תסכול ,סיפוק והנאה .אין
לדברים האלה נוסחאות ברורות שאפשר ללמוד בבית

ספר .אני עבדתי הרבה על פי הרגש ומתוך חשיבה על
קהל המטרה .האפליקציה שלי לדוגמה ,מובנית עבור
אנשים לא מאד מבוגרים ,אלא לכאלה שיש להם גישה
בסיסית לעולם הדיגיטלי והם קצב חיים מהיר ".
למה בחרת לייצר משחק עם חיות ולא יצורים אחרים?
"רציתי משהו שכולם יכולים להתחבר אליו .בינינו ,אתה
מכיר מישהו שלא אוהב בעלי חיים? זה מדבר גם לבנים,
גם לבנות ,ובכלל לאנשים בכל מקום וגיל".
מה עוד חשוב חוץ מרגשות?
"חשבתי הרבה על האופן שהמשחק יעבוד ,על דרכים
ליצור שיתוף בין חברים ברשתות החברתיות ,איך לבנות
מתח מצטבר ,מה רמת הקושי ,האתגר ,הדמיון ויכולת
האלתור שנדרשת כדי למצוא פתרונות ולהצליח".
ומתי ידעת שהאפליקציה טובה?
"נתתי אותה למשתמשים שבאים מעולמות ותרבויות
שונים והתבוננתי מהצד ,כדי לעקוב אחרי התגובות
ולראות אם הם מבינים באופן ספונטני איך לשחק.
רציתי גם להבטיח שהקושי לא יתסכל אותם והם יזנחו
את המשחק אחרי דקה .מצד שני ,אם הניצחון מובטח,
האפליקציה תשעמם .החוכמה היא למצוא איזון וללכת
באמצע בין הקצוות".
למה בחרת דווקא במשחקים? יכול להיות שאתה קצת
ילדותי?

"אז זהו שלא ,כי משחקים הם הדבר
הכי רציני שיכול להיות .אם לא תצליח
לפתח משחק ממש טוב ,אתה תעוף תוך
שניות לסוף הרשימה בגוגל פליי סטור,
ושם אין סיכוי שבעולם שמישהו יראה
את האפליקציה שלך .אם אני ילדותי ,זה
במובן שמשחקים זה דבר מקסים בעיני.
אני יכול לפגוש כל אדם בעולם ולהתחבר
לחלק הילדותי שבו דרך הפאזל".
עומרי ,המתגורר כעת עם הוריו בשכונה
מ"ד ,בא ממשפחה בעלת רקע עמוק
במחשבים .שני הוריו עובדים כמנהלי
פרויקטים ,אמו בחברת הביטוח 'הראל'
ואביו בתפקיד דומה ב'ישראכרט' .הוא
הבן הבכור .אחיו הצעיר ממנו משמש
קצין קשר בצה"ל ואחותו תלמידת תיכון
שוהם" .אבא שלי בעצמו היה שותף
בסטארט-אפים שלא הצליחו ,והיתה לי
כל הזמן משאלה בלב להמשיך מהנקודה
שהוא נעצר .מי שעזר לי הכי הרבה זה אבא
שנתן עצות ,הדרכה וביקורת .בלעדיו אין
מצב שהייתי מצליח".
יש לך בכלל מודל להכנסות?

"קודם כל לא עשיתי את זה בשביל
להרוויח כסף ולראיה ,המשחק ניתן
להורדה בחינם ,למרות שהוא עולה
באיכויות שלו על רוב המשחקים
הנמכרים בתשלום .באופן עקרוני ,מוצר
כזה מכניס כסף מבאנרים של פרסומת.
כמה שיותר אנשים נכנסים ,כך גוגל
מעבירה תשלום יותר גבוה שנכנס ישר
לחשבון הבנק ".
החברים גאים בך?
"הרבה חברים נותנים לי רעיונות
מעניינים ,בעיקר בתחום המשחקים,
אבל גם רעיונות בתחום  .S.M.Sחלק
שטותיים ,אבל יש ביניהם גם רעיונות
ממש מעניינים"
גלה לנו מה הנוסחה להצלה?
"התהליך מורכב מרעיון טוב ,בתנאי
שהוא רלוונטי לכל הגילאים ,מילדים
ועד מבוגרים ,גם גברים וגם נשים והוא
פונה למכנה משותף הכי רחב האפשרי,
וחשוב שהוא יהיה גם ממכר .השלב
השני הוא התיכנות והעיצוב הגרפי של
המשחק .רעיונות נהדרים מסתובבים
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בשפע .הרבה מאד רעיונות נופלים בשלב היישום כי
יזמים בפוטנציה אינם יודעים גשת לעניין ונעצרים
אחרי ההתחלה ,או שהם מבצעים את זה בצורה לא
טובה .השלב האחרון הוא ההוצאה לאור שבו אתה
מנסה לגרום לרבים להכיר את האפליקציה .לפעמים

אני רואה אפליקציות מצוינות שהחנות הווירטואלית
לא חושפת ,מהסיבה שהשוק מוצף והתחרות קשה
ואכזרית .לפעמים גם כשהמוצר שלך טוב משל אחרים,
אתה תתקשה לקדם אותו בגלל שהשוק כל כך רווי".

האומץ להעז

"בין שלב הרעיון ,מבריק ככל שיהיה ,לבין היישום

בפועל ,יש הרבה מהמורות" ,מסביר עומרי" ,וזה נכון
לא רק לאפליקציות ,אלה בכלל בחיים .הרבה אנשים
הוגים רעיונות גאוניים בתחומים שונים ,אבל חוששים
מהרפתקאות ומעדיפים את המוכר והיציב  .אם אתה
מצליח להגיע עד הקצה שבו אתה מממש את החלום,
זה הרגע הכי מתוק בעולם .אני למשל ,עד עכשיו הולך
עם הראש בעננים .יכול להיות שלי היה אומץ לנסות,
בזכות התרבות והסביבה שבה גדלתי ,הערכים
מהבית או אולי זה עניין של הגיל צעיר והשלב שבו
אני לא מחויב עדיין לכלום".
עמרי נמצא כבר חצי שנה בזוגיות צמודה עם מאיה
טל ,מש"קית חינוך בסדיר ,המלווה אותו בכל
התהליך" .התייעצתי איתה על הרעיון ,הדמויות
והקונספט ,והיא נתנה הרבה הערות .מאיה למדה
בתיכון במגמת אומנות .יש לה הבנה בעיצוב והעצות
שלה היו נבונות ,בעיקר בקשר לצבעים ואיך להבליט
לחיות את העיניים .לא הוצאתי שום דבר החוצה עד
בלי אישור שלה .קודם להוצאה לאור היו לנו 5-6
גרסאות ובכל עדכון ישבתי איתה והיא נתנה לי כל
פעם עוד ליטוש ,עד שהגעתי לגרסה הסופית .הרבה
בזכותה ,הגרפיקה והצבעוניות באפליקציה עולה על
כה מה שאפשר למצוא היום".

 -כתבת תדמית -

עיצוב -זה כל הסיפור!

עיצוב פנים הוא לא רק הלבשת הבית ,אלא חלק חשוב בהתנהלות היומיומית של בני הבית ■ יתרה מזאת ,תכנון ועיצוב נכון יכול
לעשות את ההבדל בין בית שכיף לחיות בו לבין תחושת חוסר שביעות רצון ■ אורנה עדן ,בעלת סטודיו לתכנון ועיצוב פנים עם ניסיון
של למעלה מ 12-שנה בתחום ,מסבירה כמה דברים שחשוב לדעת לפני קנייה ,שיפוץ או עיצוב הבית

מרגישים מוכנים לשינוי? אורנה מציעה כמה טיפים מנצחים

"עיצוב פנים כולל בתוכו תחומים רבים ביניהם תכנון נכון של
החלל ,צבעים ,תאורה ,צבע ועוד" ,מסבירה אורנה ,שעוסקת בתכנון
פנטהאוזים יוקרתיים ,בתים פרטים ,עבודה מול קבלנים בבנייה רוויה
ובפרויקטים של חיזוק מבנים (תמ"א " .)38את חלקם חובה לתכנן
כבר בשלב הבנייה וחלק קשור להלבשת הבית".
יש לא מעט אנשים בעלי ראייה כוללת וחוש אסתטי מפותח שיודעים
כיצד לעצב ולתכנן את ביתם נכון ויש מי שזקוק לאנשי מקצוע.
"מעצב פנים ידע להתמודד עם בעיות ואתגרים בתכנון לניצול
מקסימלי של החלל כך שיתאים בדיוק לצרכים ולרצונות של בני
המשפחה" ,מסבירה אורנה" .הוא יכול למנוע טעיות ,מכיר את חומרי
הגמר השונים וידע להתאים אותם לשפה העיצובית .בנוסף ,הוא יעזור
לכם לתכנן את התקציב וללוות את תהליך הבניה והשיפוץ".

 אוכל ,קדימה ,אוכל :המטבח הוא לב ליבו של
הבית .חשוב לדאוג להרבה מקומות אחסון ולתכנן
לפי הפונקציות השונות -אזור בישול ,אזור עבודה
וכדומה .למי שאוהבים לאפות ,למשל ,חשוב
לדאוג שכל צרכי האפייה יאוחסנו במקום אחד
נגיש למשטח העבודה .חשוב לתכנן בצורה נוחה
את המעברים בין הפונקציות המרכזיות במטבח-
הכיור ,המקרר והכיריים .מומלץ להתאים את
השימוש בחומרי גמר כמו דלתות ,למשל דלתות
פורמייקה קלות לניקוי ועמידות לשימוש
מתאימות במיוחד בבית עם ילדים קטנים.
 חוג הסלון :בסלון ניתן להעז עם צבעים
ומרקמים .אפשר לצבוע קיר אחד ליצירת נקודת
משיכה לעין .בעזרת צבע ניתן גם להפריד בין
אזורים שונים בחלל .גוף תאורה מיוחד יכול
ליצור דרמה .חשוב לבחור רהיטים שמתאימים
לגודל החלל ,ובעזרת וילון או שטיח כדאי לרכך
ולחמם את הסלון.
 בעניין האחסון :מקומות אחסון חכמים יכולים
להיות סלסילת קש גדולה ליד הספה לאחסון

שמיכת הטלוויזיה או העיתונים ,הדום עם תא
אחסון ,נישה שניתן לבנות בה בנגרות מותאמת
ארון לאחסון מעילים ,תיקים ,מפתחות ,דואר
ועוד .זכרו כי כל מה שהשקעתם בעיצוב הבית
ירד לטמיון אם הוא תמיד יהיה מבולגן.
 חדרי השינה :חשוב לתכנן נכון את מיקום
הרהיטים בחלל .זכרו שהחדר קטן יחסית ,אך
נדרש בו הרבה מקום והוא כולל רהיטים גדולים
כמו מיטה וארון ,שיש לתכנן נכון את היחס
והמעברים ביניהם .שימוש בצבעים מרגיעים,
טקסטיל כגון וילון ושטיח רגליים קטן -יהפכו
את החדר לנעים.
 הלבשת הבית :כאן מדובר בהגדרת אופיו של
הבית .אפשר לבחור סגנון מסוים דוגמת כפרי או
מודרני ולהשתמש באביזרים ורהיטים מתאימים
או לשלב בין סגנונות.
 ויהי אור :חשוב לבחור גופי תאורה שיאירו נכון
את הבית ויתאימו לחלל ,למשל מעל משטח
העבודה במטבח ,פינת האוכל ופינות עבודה
בחדרי הילדים.

לייעוץ ופרטים נוספים :אורנה עדן מעצבת פנים ,נייד 052-6352916 :ובפייסבוק
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יש דרך ללמוד את זה באופן מסודר?
"יש הרבה מכללות שמלמדות תכנות ועיצוב גרפי ,אבל
את הדרייב להיות יזם ,את האומץ והנכונות ליטול על
עצמך סיכון ,העלול להסתיים בתבוסה כלכלית או במפח
נפש ,אי אפשר ללמוד בשום מקום .או שיש לך את זה
או שלא".
אתה מתכוון ללמוד באוניברסיטה?

"אני מתכנן להתחיל ללמוד באוקטובר מדעי המחשב.
תיכון שוהם פתח לי חלון גדול במגמת טכ"ם ודרכו
הכרתי את שפות התוכנה .בנינו שם פרויקט על עסק ואת
מה שלמדתי שם ,לקחתי ויישמתי בנישה אחרת לגמרי".
אתה מתכנן עוד אפליקציות?
"עכשיו אני מתכוון להתמקד בשיווק האפליקציה
ואחר כך אאסוף את עצמי ואתפנה לדברים חדשים.
אני מאמין שעד תחילת הלימודים ,אוציא לאור עוד

אפליקציות משחקים ,לאו דווקא בקטגוריית פאזלים,
אלא בנושאים כמו ספורט ,פעולה ,משחקי לוחמים ,יריות
וחשיבה .אחרי הפעם הראשונה כבר יהיה הרבה יותר קל.
היו לי הרבה טעויות בהכנת האפליקציה ושילמתי שכר
לימוד עד שייעלתי את תהליך התכנון וההעלאה לחנות
הווירטואלית .בפעמים הבאות אני בטוח שהתהליך ייקח
פחות זמן .אגב ,אם למישהו יש רעיון טוב ,אני פתוח
לשמוע הצעות ורעיונות".
מי המודל לחיקוי שהיית רוצה להיות כמוהו?
"יש אפליקציית משחקים" ,אנגרי בירד" ,שיצאה לאור
ב 2013-שהיו לה עשרות מיליוני הורדות בכל העולם.
הסיפור המרגש הוא על היזם הצעיר שפיתח אותה בלי
שהיה לו כסף .הבחור הזה ,בערך בן גילי ,עבר מחברה
לחברה והציע שיפתחו איתו את הרעיון ,אבל המנהלים
והמומחים החשובים בכל מיני מועצות מנהלים
מכובדות ,לא ראו אותו ממטר .בסוף הוא נאלץ
מהגרושים שהיו לו ,להשיק את האפליקציה בכוחות
עצמו .את הסוף כולם יודעים .הסיפור שלו מלווה
אותי ואני משתדל להסתכל על מומחים ומנהלים
חשובים במבט ביקורתי וספקני".
איך אפשר להוריד את האפליקציה?
בחנות גוגל פליי סטור .חפשו את  ZOO 1010
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התעמלות ילדים

קבוצות לגילאי שנתים וחצי עד לכיתות ו'

פעילות גופנית המניעה את הילד להתמודד ,להעז ולהצליח.

כושר נערים/ות לכיתות ז' -ט'

מהירות ,כח מתפרץ ,תנועתיות וקפיצות פארקור.

כושר גופני לגברים

חדש!
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ילאי ( 4-6עד  7ילדים)
 כיתות ז'-ט'

להרשמה :מוקד ח.מ.ש 03-9723001

לפרטים נוספים :רוני שומרון  -מורה מוסמך בכיר לחינוך גופני 052-8941559
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הורות .הסיפור האמיתי
מאת :לימור בר נתן

פותחים מסך

יש מי שעבורו טלוויזיה היא פריט עיצובי בסלון ויש מי שעבורו זהו החיבור האמיתי לוריד של החיים ■ אז בין אם אתם באמת מאמינים
שאלישה פלורק היא ה BFF-האמיתית שלכם ,שאתם מזהים כל פאק שעושה ההפקה של "הישרדות" ושג'סי הוא הגיבור האמיתי
של "שובר שורות" ובין אם אין לכם מושג ירוק על מה אנחנו מדברים ,הגיע הזמן שתסתכלו לאמת בפנים
כשאתה אומר כמו כל אדם שלישי ברחוב שאתה לא רואה
"האח הגדול" ,למרות שהרייטינג עומד על סדר גודל של ,33%
אתה בעצם מתכוון ש...

.1
.2
.3

לא רואה? הצחקת אותי! הצטרפתי לערוץ "האח הגדול לצפייה ישירה 24
שעות ביממה" ואני מכיר כל מועמד כאילו היה אח שלי (היי אפי וזמבו-
לקבלת המפקדת עמוד דום!!! -בן נתן -הם משלנו!).
אין מצב שאשב במיוחד לראות אפילו שנייה ,אבל אם במקרה זפזפתי לשם-
סביר להניח שלא אעביר תחנה.
הרומן " "1984של ג'ורג' אורוול הוא ללא ספק אחד הספרים המשמעותיים
ביותר עבורי ,אם כי אני עדיין תוהה אם מדובר בביקורת על המשטר
הקומוניסטי או דיון בניגוד שבין המציאות הריאלית למציאות הווירטואלית.

החתונה של הבן דוד שלך נופלת בדיוק על הגמר
של "האח הגדול" .מה תעשה?

.1
.2
.3

אין מצב בעולם שאני מפסיד את ה-אירוע הטלוויזיוני של השנה .מה הסיכוי
גם שהוא ישבור את הסטטיסטיקות ולא יתגרש תוך חמש שנים?
הגמר מתחיל בשעה תשע וחצי .קחו בחשבון פרסומות ,מריחת זמן של
חסויות ,ארז טל מבלבל את המוח וכאלו .ישר אחרי החופה אני חותך לראות,
וחוזר שוב לחלק הטוב של הערב ,כשכולם כבר שיכורים מהתחת ולא ישימו לב
שהלכתי וחזרתי.
אין חשוב יותר ממצוות שימוח חתן וכלה .חוצמזה ,הוא כמו אח גדול בשבילי.

כשבשיחת אימהות בגינה אחר הצהריים מזכירים את
"הכוכב הבא לאירוויזיון" את...
בעלך חוזר מהעבודה מוקדם ביום שלישי ומציע לך לצאת איתו
לסרט .איך תגיבי?

.1
.2
.3

.1
.2
.3
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יודעת כבר מי המועמדים הפייבוריטים שלך לייצג את ישראל ומה אמרה להם
קרן פלס באודישן.
נמאס לך מקונספט ריאליטי השירים ,אבל בגלל שהילדים אוהבים לראות את
זה ,את מצטרפת אליהם ומביעה דעתך המלומדת על כישרונם של המועמדים
כאילו היית לפחות צדי צרפתי.
חושבת שזה בדיוק הזמן להתחבר לסמארטפון ולקרוא קצת על מתווה הגז
כדי להבין לעזאזל על מה כולם מדברים.

מה ,הוא נורמאלי? יום שלישי בערב זו את ואלישה מה"אישה הטובה" .מה זו
היציאה הזו שלו בכלל?
עד שהוא מציע משהו ,אני אגיד לא? מקליטה ובשנייה שחוזרים
סכמו וגלו מי אתם:
מתיישבת לראות ,לא חשוב מה השעה וכמה קשה היה הסרט.
איזה כיף .נארגן בייביסיטר ונלך לראות את "הסופרג'יסטיות"
 :5-7אחים שלנו ,אתם מכורים .אתם עמוק בסם ,ולא ברור איך תצאו ממנו .את אומנם עדיין
לא סגורה אם את אוליביה פופ או אלישה פלורק ואתה תוהה אם הגיבור האמיתי של "שובר
בלב שוהם .קצת תרבות ופמיניזם עוד לא הרגו אף אחד.
שורות" הוא וולטר וויט או ג'סי ,אולם סביר להניח שאתם חיים אותם הרבה יותר מאשר את
המצב הפוליטי ,תנאי המשכנתא שלכם או אפילו את יחסי הכוחות בכיתה של הילדה שלכם.
הברזת מהעבודה בתואנה שיש לך
 :9-11אתם יותר  Couch Potatoמאשר צופים נלהבים ,והרבה מאד פעמים כל מה שאתם
שפעת .איך יראה היום שלך?
באמת רוצים הוא פשוט לנקות את הראש מול הטלוויזיה ,לא ממש משנה באיזה ערוץ .רק
שלא תיפלו לאחד משני הקצוות ותמצאו עצמכם צופים במשחק בדמינטון שמשודר בערוץ
יורוספורט או לחלופין נשאבים עמוק מדי לעונה ה 12-של "האנטומיה של גריי" ,ומרגישים
אשכב מול הטלוויזיה (רצוי עם שילוב מושחת של חטיפים
צורך לחזור אחורה ולגלות מי בכלל היה מקדרימי.
מתוקים ומלוחים יחד) ,והיידה מרתון סדרות טלוויזיה
 :13-15אין דבר שפחות מעניין אתכם מאשר המסך הגדול או הקטן -תלוי את מי שואלים.
שאני חייבת להשלים.
האמת היא שתמיד האמנו שיש אנשים כמוכם ,אבל אף אחד מהם לא היה אף פעם בחבר'ה
סבתא שלי תמיד אמרה שהכי טוב לשפעת זה פשוט לישון.
שלנו ,לא בבית ספר ,לא בצבא ,לא באוניברסיטה ואפילו לא בווטאסאפ של ההורים מגן ערבה.
נכנסת למיטה ,מכבה אמצעי תקשורת ,וישנה עד שזה עובר.
אתם אולי נתפסים כאינטליגנטים אליטיסטיים בעיני עצמכם ,אבל אנחנו קצת מרחמים עליכם.
אבטל את העוזרת ואנקה בעצמי .חבל על הכסף ואני מנקה
פי אלף יותר טוב ואפילו לא עושה הפסקת קפה או מדברת
בגרוזינית בטלפון.
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דוקטור ,תציל אותי!

בכל מדור אנו מארחים מומחה שמציע זווית מקצועית ופתרונות אמיתיים לבעיות
שכולנו מתמודדים איתן כהורים וכמשפחה ■ והפעם  ,DOCTOR M -ד"ר לחינוך,
אמא לארבעה ומומחית לחינוך ,הורות ומשפחה ,מדברת על חשיפה של ילדים
למהדורות החדשות :איך לשמור על האיזון שבין ילדים מעורבים לבין ילדים
מפוחדים שנחשפים למידע שאינו מתאים להם ושהם לא תמיד יודעים כיצד
להתמודד איתו?
הורים רבים מונעים מילדים בגיל צעיר צפייה במהדורת החדשות בכדי לא לחשוף אותם
לתמונות וסיטואציות שאינם לגילם או לסיפורים שאינם יודעים להתמודד איתם ,מתוך רצון
לשמור על סביבה מוגנת ושלווה .אולם מה קורה כשהם מגיעים לבית הספר ונחשפים למידע
מחברים או דרך האינטרנט?
חשוב לזכור כי לילדים צעירים אין את היכולת לעבד את המידע החדשותי ולא תמיד הם
יודעים כיצד להתמודד איתו .הדבר עלול גם להביא לפחדים ,חוסר הרדמות בלילה או
בניית תמונה מעוותת בראשם .למה כל העולם שונא אותנו? מה זו אנטישמיות? זה אומר
שגם שונאים אותי? אם רבתי היום בגן זה גם קשור? למה אין שלום? האם מחר גם אבא שלי
יכול לפגוע בי? וכדומה .לכן ,הם זקוקים לנו ההורים כ"מתווכים" ,ככאלה שיפרשו להם את
ההתרחשויות ,שיסבירו להם ,ירגיעו אותם וינגישו להם את המידע בדרך נכונה והדרגתית.
ילדים מתקשים לקלוט ולהכיל תמונת מצב מלאה ומורכבת ,קולטים חלקי מידע ,ומרכיבים
לעצמם תמונה שלא תמיד הגיונית וריאלית .תפקידנו ההורים לבנות להם תמונה איתה יוכלו
להתמודד ולהבין.
דמיונות ,חרדות ופחדים ,הם שלב תקין בהתפתחות ילדים ,והם חלק מבניית האישיות
ויכולת ההתמודדות .תפקידנו כהורים הוא לתת למידע משמעות ,פרשנות והגנה ,ובעיקר
להוות הפרדה בין המידע לבין הילדים .להסביר להם שהסיפור הזה לא עומד להיכנס אלינו
מחר הביתה .כן חשוב לספר לילדים את הסיפור בשפה מובנת ומגוננת ,כזו שתנגיש את
המידע ותקל על עיבודו .חשוב להסביר לילדים שהחרדות לגיטימיות ושהגיוני לחשוש,
ושלעיתים גם אנחנו חוששים .חשוב לשוחח עם הילדים ולשדר להם מסרים של הגנה-
שבבית שלנו ,במשפחה שלנו אנחנו מוגנים .בדקו ממה הם חוששים ,איך הם חושבים
שהסיפור יכול לפגוש אותם ,עד כמה יש לסיפור השפעה על חייהם ומה ניתן לעשות ,אם ניתן,
כדי למנוע מצבים דומים בעתיד (כניסה לממד אחרי אזעקה ,לא לפתוח דלת לזרים ,חגורת
בטיחות ,נסיעה איטית ועוד).
גם לעוצמת התגובה השפעה על פירוש הילד את הסיטואציה .הורה שנכנס לפאניקה ומסביר
את המקרה החדשותי בהתרגשות וחרדה ,יעביר את התחושה לילדיו .הורה שיסביר ברוגע,
בשקט ,ללא התרגשות ועם סוף אופטימי ,יגרום לילד לעבד את המידע בדרך בריאה ונכונה.
מבחינת הילדים מילותיו והסבריו של ההורה משמעותית מאוד .אנחנו מבחינתם המקור
העיקרי למידע ,ולכן לדרך העברת המסר ול"מנגינה" משמעות רבה.
חשיפה מוקדמת מדי לחדשות עלולה להיות בעייתית ,אולם למצד שני כולנו רוצים לגדל
ילדים מעורבים ,אכפתיים ומעודכנים .ככל שהילדים גדלים ובעלי יכולת עיבוד והתמודדות
גדולה יותר עם המידע ,שתפו אותם ביותר פרטי מידע ,עודדו אותם לקרוא עיתון ,נהלו איתם
דיונים ,הרחיבו את המידע בפיסות מידע רלוונטי נוסף והפכו אותם לאזרחים מעורבים,
אכפתיים ואקטואליים ,הצורכים חדשות בצורה מושכלת ,הגיונית ,מבקרת וחכמה.

אז מה עלינו לעשות על מנת להנגיש לילד מידע חדשותי שאינו לגילו?
 אל תאפשרו לילד צעיר לצפות לבד ללא תיווך בחדשות או במידע אינטרנטי חדשותי.
 במידה והילד שואל שאלות ,תנו לו הסברים בהתאם לגילו וליכולתו הקוגניטיבית .אל
תנדבו מידע מעמיק מיותר שעלול לגרום לפחדים וחששות.
 במידה והילד מפחד ,חושש או נמצא בחרדה ,מצאו דרכים להרגיע אותו ,להעמיד את
המידע בפרופורציה ולתת לו תחושה שהוא נמצא במקום מוגן.
 נסו להתמקד בחיובי .בכל אירוע ניתן למצוא גם משהו חיובי .במקרה של מצב בטחוני,
ניתן להתמקד בעזרה ההדדיות וההתנדבות ,במקרה של תאונה ,ניתן להתמקד במה שנשאר
ובמי שניצל.
 עודדו ילדים בוגרים להיות מעורים ומעורבים אקטואלית .הקפידו לשבת גם איתם מול
הטלוויזיה ולהתייחס למידע החדשותי בעיניים ביקורתיות.

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

מחלקה מיוחדת למעצבים ואדריכלים
יועצי תאורה מוסמכים

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

רזיאל תאורה ב-

ותגיעו

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

חנות המפעל:
רח' הסתת  ,18מרכז עינב ,מודיעין
 ,08-6221100פקס08-6346930 :
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השילוש הלא קדוש

הטלוויזיה הלא-לימודית

מחקרים רבים עוסקים בהשלכות הבריאותיות ,האישיותיות והחברתיות
של צפייה מרובה בטלוויזיה ■ קבלו שלושה מעניינים במיוחד

מתים על טלוויזיה

צופי לילה

השפעות ארוכות טווח

מחקר שנערך באוסטרליה בקרב  11אלף
מבוגרים ושפורסם בשנת  2011בכתב העת
הבריטי לרפואת ספורט ,טוען כי צפייה בטלוויזיה
במשך שש שעות או יותר ביממה עלולה לקצר את
תוחלת החיים בחמש שנים .גבר אוסטרלי ממוצע
שצופה בטלוויזיה מקצר את חייו ב 1.8-שנים,
ואישה תקצר את חייה ב 1.5-שנים ,בהשוואה
לאנשים שאינם צופים כלל בטלוויזיה.
ההסבר לכך הוא שצפייה ממושכת בטלוויזיה
ידועה כתורמת למיעוט הפעילות הגופנית,
להשמנה להרגלי תזונה ,ולהרגלי שינה לא
בריאים ,ושגורמים אלה ידועים כגורמי סיכון
לתמותה מוקדמת ,במיוחד מהתקפי לב ושבץ
מוחי.
מסקנת החוקרים היא שצפייה בטלוויזיה היא
גורם תחלואה בר השוואה לזה של גורמי בריאות
אחרים כמו משקל יתר ופעילות גופנית.

האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים
טוענת כי ידוע שטלוויזיה ואמצעי מדיה
אחרים באים על חשבון שעות שינה וגורמים
להפרעות בשנה של ילדים ובני נוער .דבר זה
יכול ליצור בעיות שונות כמו בעיות ריכוז,
התפתחות ,והתנהגות .מחקר ארוך טווח ,על
מתבגרים בניו יורק מצא כי צפייה בטלוויזיה
של  3שעות ביום או יותר ,הכפילה את הסיכוי
לקשיי הרדמות בהשוואה למתבגרים שצפו
פחות משעה ביום .יש כיום גם עדויות כי
שעות שינה מאוחרות יותר ופחות שינה
עשויות להיות קשורות לסיכון מוגבר
להשמנת יתר .המכניזם יכול להיות שהפסד
שינה עלול להוביל לעודף נשנוש ולצריכה של
מזון פחות בריא כדי לשמור על ערנות ,או
שמניעת שינה מובילה לעייפות ,ולכן להעדפת
פעילות שנעשית בישיבה.

מספר השעות בהן צופים בטלוויזיה במהלך הילדות משפיע
גם לטווח הרחוק:
מחקר אוסטרלי משנת  2004מצא כי צפייה בטלוויזיה בגיל
הילדות במשך שעתיים ומעלה ,מגדילה את הסיכון למשקל
יתר ,כושר גופני נמוך ,עישון ,ורמות גבוהות של כולסטרול
בקרב אותם אנשים שהגיעו לגיל  26ב 15-17%-לעומת
ילדים שצפו פחות שעות .קשר זה נמצא לאחר שנלקחו
בחשבון גם משתנים אחרים כמו מעמד סוציו-דמוגרפי,
אינדקס משקל בגיל  ,5אינדקס משקל של ההורים ,עישון
של ההורים או פעילות גופנית בגיל .15
במחקר שפורסם ב ,2008-נמדדו מספר שעות הצפייה
של למעלה מ 1000-גברים ונשים שנולדו בתחילת שנות
השבעים .נמצא שככל שמספר שעות הצפייה היה גבוה
יותר בילדות ,כך גדל הסיכון למדד מסת גוף ( )BMIגבוה,
ולסיבולת לב-ריאות נמוכה .כלומר ,ההשפעה השלילית של
צפייה מרובה מדי בטלוויזיה במהלך הילדות נמשכת גם
לשנות הבגרות.

מקצועיות.
ביטחון.
הצלחה.

ד"ר ארנון ארד

מומחה ליישור שיניים

ד"ר יואב לייסר

מומחה כירורגיה והשתלות

סניף שיניים הינה מרפאת השיניים
היחידה בשוהם שהינה

מרפאת הסכם של הראל חברה לביטוח

עמק איילון פינת תרשיש
מרכז מסחרי קומה א'

077-5508026
אשדוד | באר שבע | בני ברק | יבנה | מודיעין-לפיד
נהריה | צפת | פתח תקוה | שהם | תל אביב

www.shinaim.net

חפשו אותנו ב -

"רשת שיניים"

הרשת קיימת מאז שנת 1985
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ד"ר גדי בינדר

שיקום הפה ואסטטיקה

מקבלים מבוטחים כל חברות
הביטוח וקופות החולים

ביטוח רכב

ביטוח דירה

ביטוח ספורטאים

ביטוח משכנתא

ביטוח קבלנים/ציוד הנדסי

ביטוח בריאות/סיעודי

פיננסים

ביטוח תאונה

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוחי עסקים

ביטוח נושאי משרה

ביטוח חבות מוצר

ביטוח כלים חקלאיים

ביטוחי אופנועים

ביטוחי משאיות

נסיעות לחו”ל

ביטוח ציוד כבד

ביטוח לחברי מושב

ביטוח חיות מחמד

ביטוח חוגים וקייטנות

סניף שהם  03-9730630משרד ראשי (תל-אביב) טל03-5611561 :
רח’ לינקולן  ,19תל-אביב ,מיקוד  ,67134טל( 03-5611561 .רב קווי) ,פקס03-5614588 .
www.cohav-shavit.co.il, e-mail: cohav@cohav-shavit.co.il
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בידיים שלו .צמיד עור הורס של תומאס סאבו לגבר ,שיוסיף
לו באופן מיידי טונות של סקס אפיל ₪ 735 .ברשת אימפרס.

נעולה עליהם.

כל מי שנעלה את
המגפיים הגבוהות
האלו של קאטרפילר,
נשבעה שהיא מתכננת
לנעול אותן כל
החורף.₪ 599.90 .
להשיג ברשת גלי.

עיצוב על טהרת העור ,בין אם מעובד ,דמוי או
הדבר האמיתי ,הוא כבר פריט אולטימטיבי בארון
הבגדים ,במגרות האקססוריז ובעיצוב הבית ■
החורף הזה ,כשאחד הטרנדים הבולטים הוא
שימוש בחומרים מגוונים ,העור כובש שוב את
ראש המצעד ■ ויהי עור!
לימור בר נתן

עורות בצבעים .הבשורה לחורף
מבית סאקס היא קולקציה מעור
במראה קלאסי ובמגוון צבעים .אמצו
את הז'קט האפור הזה ותרגישו הכי
נועזים שיש ₪ 1,230 .ברשת סאקס.

מלאכת מחשבת .לא תוכלו להזיז את העיניים ואת
הרגליים משטיח  Pop Furעשוי מעור מבית קארה דיזיין.
 ₪ 6,496בחנות המדליקה בבן גוריון  59רמת גן.

שירותי הסעות וטיולים באוטובוסים ומיניבוסים ממוזגים ומפוארים לאירועים פרטיים ולמוסדות
●

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

●

שירות אדיב ומקצועי
הנהגים נבחרים בקפידה

רכב  20מקומות

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

●

לימי הולדת ,מסיבות ,בר/בת מצווה
קריוקי נוסע ,תאורה ססגונית
עם המון מצב רוח!

מחירים מיוחדים לתושבי שהם ,חבל מודיעין והסביבה
דנה נסיעות ,מושב בית-עריף בהנהלת אבישי אהרון
טל’ 03-9730598 :נייד 050-7320590 :פקס 03-9731211 :דוא”לdananesiot@gmail.com :
●
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●

●

"לקחת את ידי
בידך ואמרת לי".

מכוסה עור .שמיכות מפנקות במראה עור מבית ורדינון .לזה
קוראים להתפנק בסטייל .שמיכה זוגית ,₪ 400 -אך מהרו לנצל את
המבצע :קונים ב ₪ 200 -ומשלמים רק  ₪ 100ברשת ורדינון.

האמת שעם כפפות עור
בלוק קלאסי שכזה ,כל
מה שתגיד ישמע טוב.
 ₪ 69.90ברשת .H&O

למי קראת
שרשרת?

כמו כפפה

.Home Made

הישיבה בכורסת עור
קפיטונאז' בסגנון
וינטאג' תגרום לכם
להרגיש כאילו נוצרה
במיוחד עבורכם.
היופי ההורס הוא
לגמרי בונוס נוסף.
 ₪ 7,490בקארה
דיזיין.

לרגל .מגפיים
מפנקות של
המותג המוכר
והנוח האש
פאפיס ,שלא
תרצו להוריד
מהרגליים
גם כשתגיעו
הביתה.
₪ 399.90
להשיג ברשת
גלי.

מאלה הורסת
מאבני חן ועור,
שעוצבה על ידי
מעצבת התכשיטים
המוכשרת גלית
קרמר.₪ 320 .
לפרטים:
052-5834400
ובפייסבוק .בקרוב
פתיחת הסטודיו
החדש בשוהם.

פותחת תיק בבקשה .עם התיק הזה,
רק תחכי שיבקשו ממך כבר לפתוח את התיק
בכניסה לכל קניון ₪ 99.90 .ברשת .TOPTEN

עפר לרגליכם .עם מגפי עור גבוהות
של  ,SCOOPשאפילו מצוידות בפרווה,
תוכלו לדרוך על כל מי שאתן רוצות בדרך
למעלה ₪ 349 .בחנויות הרשת.
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אחת אחד

עם דורון תפוחי
רכז קהילה בשוהם ובחבל מודיעין

שרון חן

תמיכה ,דור שלישי

כמה מילים עם דורון תפוחי ,רכז קהילה תומכת בשוהם ובחבל מודיעין ,על שירות חשוב
שמסייע לקשישים בבית ,שומר עליהם מבעלי מקצוע לא הגונים ומכניס שמחה לחייהם
החמדן ,שלא הסכים להחזיר את הכסף .בימים אלה ,הבן שוקל לגשת עם העניין
עד לפני מספר שנים עסק דורון תפוחי ,בחקלאות .תפקיד שהתפנה במקרה
לערכאות משפטיות".
בתחום העבודה עם האוכלוסייה הבוגרת ,עורר בו סקרנות .הוא החליט לתת
מה מצבם של הוותיקים בשוהם ובחבל מודיעין?
לתפקיד הזדמנות ,שימש אב קהילה ובהמשך מונה לרכז קהילה ונפשו נקשרה
"לשמחתי ,רובם ברי מזל .גם אם לא כולם אמידים ,הם מתגוררים
באוכלוסיית הוותיקים באזור .מאז ,קרוב לעשור ,הוא הוא מקדיש את זמנו
בבתים מסודרים או סבירים .נתקלנו רק במקרים בודדים של
כרכז "קהילה תומכת" ,לסייע לכ 400-ותיקים באזור ,בכל בעיה שמתעוררת,
הזנחה או עוני וגם לכך אנחנו משתדלים למצוא פתרון בעזרת
מבקר ,דואג ,קשור בכל נימי נפשו לתפקיד ולאנשים ומשמש להם רשת
המועצות והוועדים .לא מדובר רק בעניינים טכניים ,חלקם פשוט
ביטחון בתחומים שונים .הוא בן  ,64תושב מושב בית נחמיה ,נשוי לחווה
סובלים מבדידות .יש כאלה שנפש חיה לא מתדפקת על דלתם
ואב לשלושה בוגרים.
לאורך שבועות .לעיתים שיחה קטנה או ביקור על כוס קפה
מה פירוש קהילה תומכת?
וישיבה בגינה על ספסל ,מרוממת את רוחם .לשמחתי,
"'קהילה תומכת' הוא גוף הקיים במועצות ועיריות בכל הארץ.
מתארגנות כיום קבוצות של תיכוניסטים משוהם ,לבקר
באזור שלנו ,מדובר בשיתוף פעולה מצוין בין המועצה המקומית
את הוותיקים באופן קבוע .מי שמארגנת את הפרויקט
שוהם והמועצה האזורית חבל מודיעין .המטרה היא לשמור
היא מרגלית לוי ,האחראית על מועדון הפנסיונרים
על קשר עם הפנסיונרים המבוגרים באזור ,רובם בני
בשוהם".
 ,65-90לבקר אותם בביתם ,לדאוג לצרכים קיומיים שהם
מי מתקצב את הפעילות?
לא יכולים לדאוג להם בעצמם כמו סידורי ביטוח לאומי,
"מדובר בתקצוב משותף של משרד הרווחה ,משרד
עניינים מוניציפאליים או ליווי לרופא ,לסייע בבעיות
הביטחון (המסייע לנכי צה"ל) ,ארגונים לניצולי שואה
תחזוקה קלות כמו החלפת גומייה בברז או החלפת נורה.
והמועצות :המחלקה לשירותים חברתיים בראשות נטע
במקרה של תיקונים רציניים יותר יש לנו קאדר של בעלי
לביא במועצה המקומית שוהם ומחלקת חברה וקהילה
מקצוע כמו נגרים ,חשמלאים ואינסטלטורים ,שעושים
בראשות ד"ר רונית לב במועצה האזורית חבל מודיעין .כן
עבודה טובה וגובים מחירים הוגנים".
לוקחת חלק בתקצוב העמותה לחבר הוותיק בראשות
מהיכן נולד הצורך?
אשר קריסטל .התשלום ,כמה עשרות שקלים בחודש ,תלוי
"גם אם ילדיהם של הוותיקים דואגים להוריהם ,לא תמיד
בהכנסות הוותיק .בתמורה לכך הוא מקבל לחצן חירום
יש להם זמן לסייע או להעניק להורים את תשומת הלב
שפעיל  24שעות ביממה ,המעניק שירותים רפואיים שונים
או הסיוע הרצוי ואת זה הם מקבלים מאתנו .יחד אתי
ומחובר למוקד נטלי ,ביקורים שוטפים שלנו ופעילות
פועלים בצוות ויקטור ון-שפיר ,אב הקהילה ורחל יונה,
מה לזרוע"
ליט עבורי
חברתית .אנחנו מקבלים דיווח על כל הזמנת רופא או
בכל
הרכזת החברתית .הוותיקים יוצרים עמנו קשר טלפוני
הטבע מח
עניין  -הם לא תמיד מסתדרים עם הטלפונים הניידים או שקוביץ" .
אמבולנס ומפקחים שבעלי המקצוע יעשו את עבודתם
סרג'יו ל
היטב".
הכבלים ולא מתמצאים בעניינים בירוקרטיים .לפעמים הם
מהי אותה פעילות חברתית?
מחפשים את הילדים ולא מאתרים אותם ונכנסים ללחץ.
"אנחנו מארגנים לאורך השנה חמישה טיולים בני יום אחד
הם תמימים ,חסרי ביטחון וחוששים שינסו לסדר אותם -
וטיול נוסף של ארבעה ימים .טיילנו למרכז פרס לשלום,
מה שלצערי קורה לא מעט".
לנאות קדומים ,שטנו בסירה בנמל יפו ,ביקרנו במוזיאונים,
תן דוגמאות.
אכלנו במסעדות .הטיולים רגועים ומותאמים גם לאוכלוסייה
"קשיש הגיע לחברת סלולר לתקן את המכשיר שברשותו
המשתמשת בהליכונים .בטיול הארוך ,אנחנו נעזרים במלווים.
ושכנעו אותו לרכוש מכשיר חדש ומשוכלל באלפי שקלים,
הוותיקים נרגשים מאוד מהטיולים ומצפים להם בקוצר רוח".
שהוא כמובן אינו זקוק לו .לאחר אינספור שיחות טלפון
למה ויתרת על החקלאות לטובת התפקיד הזה?
שלא נענו ,נסעתי אתו למשרדי החברה ואחרי דין ודברים,
"התגלגלתי לתפקיד במקרה והבנתי שהוא עושה לי טוב .זה מזכיר
הצלחנו לבטל את העסקה ולהחזיר לו את הכסף .במקרה
לי את ההורים שלי וכך אני מתייחס גם לאחרים  -כאילו הם אבא
אחר ,גבה אינסטלטור מאשה בת  80שביקשה להחליף
ואמא שלי .כשאני נכנס לביתו של אדם בודד ,שחש מדוכא בגלל
ברז ולתקן משהו קטן נוסף ,לא פחות מ 2,000-שקל.
המצב הכלכלי או בגלל בעיה שמציקה לו ,עוזר לו לפתור אותה
כשנדהמתי מגובה הסכום ושאלתי למה שילמה
ומכניס שמחה לביתו ,זה עושה לי את היום .אני ממליץ לכל אדם
לו ,אמרה שפחדה ממנו .יצרתי קשר עם בנה
ויידעתי אותו וביחד פנינו לאינסטלטור
בגיל המתאים ,גם אם יש להם ילדים בסביבה ,להצטרף לשירות" 
ליצירת קשר :דורון תפוחי –  ,050-4233646משרד ,03-5298870 :מיילdoron@modiin-region.muni.il :
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בתיקון עד  ₪500שטיפה חיצונית חינם | בתיקון מעל  ₪500שטיפה חיצונית ופנימית חינם
מבצע רדיו דיסקים
החל מ₪ 400-

בדיקת מיגון
לכל חברות הביטוח

מורשה ומאשר
בדיקות מיגון לרכב
לחברות הביטוח

נכשלת בטסט?

הכנה והעברת
טסט במשרד
הרישוי

טיפול בבעיות
מיחשוב ברכב

ואפשרות בדיקה ע”י
סורק תקלות חדיש

דחף  -תחנה אזורית ראשית של שנפ

הכן רכבך לחורף

✔ בדיקת בלמים
✔ בדיקת היגוי
✔ בדיקת אורות
✔ בדיקת וישרים

חינם

בדיקת מזגן חינם
מבצע! טיפול 10,000

₪ 500

בדיקת ברקסים חינם

לרכבי בנזין

מבצע
מצברי שנפ

25%
בדיקה והתקנה חינם
הנחה

אפשרות לרכב חלופי
בתיאום מראש

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

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

חמים
תבשילים
לימי גשם קרים

כשיורד גשם בחוץ או סתם כשקר ,אין דבר יותר מהנה מלאכול קערה של אוכל בייתי חם ומנחם .הנה ארבעה
מתכונים לחימום הגוף והנשמה :גולאש הונגרי ,פונדו שווייצרי ,תבשיל קדירה יווני וסיידר אסיאתי

מרק גולאש

כ 2-ליטר מרק

חומרים:
 1/2ק"ג בשר לגולאש חתוך לקוביות  1X1ס"מ
מעט קמח
 4כפות שמן קנולה
 2כפות בצל לבן חתוך לקוביות
 2-3שיני שום כתוש
 1פלפל אדום חתוך לקוביות
 1פלפל כתום חתוך לקוביות
 2כפות פפריקה איכותית
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צ'ילי חריף לפי הטעם
 1קופסה עגבניות תמר מרוסקות
 1קופסה קטנה רסק עגבניות
 1ליטר ציר עוף או בקר
 3תפוחי אדמה קלופים וחתוכים לקוביות
מלח ,פלפל שחור ,עלי דפנה ,מעט אורגנו

הכנה:
לקמח ,לפלפל ולהמליח את הבשר בסיר כבד ,לסגור את הבשר מכל
צדדיו בשמן קנולה .להוציא את הבשר ולהוסיף בצל ,לאדות ולהוסיף
שום כתוש ,פלפל אדום וכתום ,להוסיף את העגבניות המרוסקות ואת
רסק העגבניות ולערבב היטב .להוסיף את הבשר ולערבב עם שאר
החומרים ,להוסיף את הציר ,לערבב ולהביא לרתיחה ,להסיר קצף
ושומן ,להוסיף תבלינים ולבשל על אש קטנה כ 30-דקות .להוסיף את
תפוחי האדמה ולבשל עד ריכוך הבשר .במידה והמרק הופך סמיך מדי,
ניתן להוסיף ציר .להגיש חם עם לחם טוב.
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קדירת שוקי עוף בעגבניות,
ארטישוק ירושלמי וזיתי קלמטה

חומרים:
 10שוקי עוף ,רצוי קטומות 4 ,כפות שמן קנולה
 1כוס יין אדום 1,בצל לבן חתוך לקוביות 3 ,שיני שום כתוש
 8יחידות עגבניות חלוטות ,קלופות וחתוכות לקוביות
כ 1/2-ליטר ציר עוף 1/2 ,ק"ג ארטישוק ירושלמי קלוף וחתוך לקוביות גדולות
 1/2כוס זיתי קלמטה מגולענים וחלוטים כ 3-פעמים (לשם הפגת המרירות)
 1קופסה עגבניות תמר מרוסקות ,מלח ,פלפל ,פלפל צ'ילי ,אורגנו

הכנה:
לקמח את שוקי העוף ,לפלפל ולהמליח .לסגור אותן בסיר כבד בשמן קנולה מכל הצדדים.
להוציא את השוקיים ולהעביר לתבנית אפייה ,להוסיף את הבצל לסיר ,לאדות ולהוסיף שום,
קוביות העגבנייה ,עגבניות מרוסקות ויין האדום .לבשל מעט ולהוסיף
את הציר ,לבשל על אש קטנה כ 10-דקות ,בעזרת כף להסיר
קצף ושומן ,להוסיף את הארטישוק,
הזיתים ושאר התבלינים ולבשל יחד כ5-
דקות ,לצקת את הרוטב על העוף,
לאפות על חום בינוני עד שהעוף
מוכן.
• יש להיזהר עם כמות המלח מאחר
והזיתים מוסיפים מליחות לתבשיל.

פונדו גבינה שווייצרי

(מתכון ל 8-אנשים)
חומרים:
 200ג' גבינת אמנטל מגוררת
 250ג' גבינת צ'דר מגוררת
 250ג' גבינת גרוייר מגוררת
 1שן שום
 2כפיות קורנפלור
 1.5כוסות יין לבן יבש
 1באגט חתוך לקוביות  2X2ס"מ
כ 1/2-ק"ג תפוחי אדמה קטנים מבושלים בקליפתם במים ומלח
מלח ,אגוז מוסקט
ערכה לפונדו:
סיר ,מזלגות ייעודיות ותושבת לחימום

הכנה:
למרוח את שן השום בדפנות הסיר ,להוסיף
יין לבן ולהרתיח ,לערבב את הגבינות
המגוררות עם הקורנפלור ,להוסיף בהדרגה
את הגבינות ליין ולערבב היטב ,עד המסת
הגבינות על אש קטנה .חשוב שלא יהיו
גושים והתערובת תהיה חלקה .להוסיף
מלח ומעט אגוז מוסקט .להניח את הסיר
מעל הלהבה ,להניח בקערה קוביות באגט
ותפוחי האדמה מבושלים ,לנעוץ במזלג,
לטבול בגבינה ולאכול.
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חם
סיידר
בתבלינים אסיאתיים
חומרים:
 1ליטר סיידר
 1/2כוס סוכר חום
 2תפוחי עץ חתוכים לקוביות
 1כפית ג'ינג'ר מגורד
 1ענף למון גראס שטוף היטב ומעוך מעט
 1מקל קינמון
 2כוסות יין לבן יבש
מעט גרידת תפוז
הכנה:
להעביר את כל החומרים לסיר ,להביא לרתיחה ולבשל על אש
קטנה כ 20-דקות ,להוציא את הלמון גראס ולהגיש חם .במידה
ולא רוצים סיידר אלכוהולי ,ניתן לוותר על היין.

בס"ד

לא רזית  -לא שילמת!

ספינינג

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

 nאצלנו מתחייבים לתוצאות!
לפרטים:

0545-690-310

אולם הספורט ,תיכון שהם ,רחוב החושן  ,2שהם
פברואר  | 2016גליון 205
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אשר פאהן ודינה
פרומוביץ' נצפו בכנס חברות
כלכליות ברשויות מקומיות
שנערך במלון באילת .פאהן
תגבר את עצמו בעדנה ,אשתו.
פרומוביץ' הגיעה סולו.
ואת מי הם פגשו שם?
את קבלן עבודות הפיתוח
משוהם ,גבי מגנזי ,חופשי
ומשוחרר אחרי מעצר ממושך,
שהגיע לכנס כדי לעשות שיווק
למוצרי צנרת של חברת אברות
שבבעלותו.

חבר המועצה
יוסי לוי ,כוכב עולה בשמי
הליכוד המעוננים ,נסע
ל"ליכודיאדה" ,מסיבת
הקרחנה של הליכוד,
שהתקיימה במלון המאוד
עממי ,קלאב הוטל אילת.
מדוכדך קשות מהצפיפות
ומהדוחק ,קיצר לוי את
החופשה ביום אחד וחזר
כבר למחרת לשוהם ,לשלווה
הביתית ולפסוליה שרק איילה
אשתו ,יודעת להכין.

השפית פרידה רז
ערכה במטבח שלה סדנה
לממולאים .בין המשתתפות
נצפתה הסלב והמומחית
לשינה ,מיה שטיינהארדט-זיו
שאיך נאמר ,מאוד התקשתה
בגלגול עלי גפן ממולאים.
הצורה לא יצאה משהו אבל
לפחות היה לה רצון טוב
ללמוד .טוב ,היא בטח עייפה...

הדוקטור המעופף,
הווטרינר אמנון דווידוף ,שוב
אסף את עצמו ונסע לארצות
הברית ,לא כדי ללמוד על
מחלות פרקים אצל כלבים,
אלא כדי להתאוורר עם אשתו
דינה והבנות עדי והדר.
רק הבן ,לירון ,שבדיוק התחיל
ללמוד ניהול אתרים ,נשאר
בארץ.

מרוב מתח ,עצבים
וכסיסת ציפורניים בגלל מה
שקורה באח הגדול ,הלך
רועי בן נתן ,אחיו של עומרי,
אחד מדיירי הבית ,למכון
הקוסמטיקה של פאבל במרכז
המסחרי ,כדי שתשפץ את
הנזקים שעשה לעצמו.
יצא מושלם.

מכונת הספורט
דורון יעקב ,חזר הביתה
קצת מבואס ,לאחר שלא
הצליח לסיים בעשיריה
הראשונה קטגוריית הגיל
שלו את תחרות "חצי איש
הברזל" שנערכה באילת.
עכשיו הוא לוטש עיניים
למקומות הראשונים באחד
התריאטלונים שייערכו בארץ
בחודש מאי.

צילה ברמן אימצה
לעצמה גינונים של האלפיון
העליון ומדלגת מחופשה
לחופשה .לא מזמן היא
התמודדה בטורניר טניס
בטורקיה ומאז עשתה ביקור
מולדת קצר ומיד אחר כך
נסעה לחופשת סקי באתר
היוקרה השוויצרי ,סנט מוריץ.

הילה ,העובדת
הוותיקה ביותר בסטימצקי,
התחתנה עם שלומי אנאקר,
עובד מעבדה של חברת
התקשורת .YES
האיבנט התקיים ב"ג'ויה מיה"
בנחשונים.

ואם כבר סטימצקי,
לאשת הברזל ,גליה עירון
ולבעלה אמיר נולדו לפני
שבועיים נכדים תאומים.
עופר ,בעלה של
מנהלת בית הספר רבין,
אביבית קליין ,מונה למנהל
ארצי של משאבי אנוש בחברת
החשמל .קודם לכן עשה את אותו
תפקיד ,אבל רק במחוז הדרום.

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

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות ,התקשרו

052-6352916

ornaeden@gmail.com
www.ornaeden.co.il
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עיצובים
בהתאמה אישית

קולקציית מעבר  -דגמים חדשים לאביב
משהו חדש מתחיל אצ לי עכשיו

חליפות
ברית/בריתה

חליפות
בר מצווה

בנות
מצווה

שושבינים
שושבינות

חפשו אותנו בפייסבוק

מיי קידס ג׳ינס

משווקים בלעדיים באיזור של

איירפורט סיטי 03-9733513
Klein Reuben

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

ס
ו
ב
ל
י
ם
מ
כ
א
ב
י
ם
בברכיים?

המומחים מכון אורטופדי מתקדם
אני
ס
ו
ב
ל
ת
מ
ה
ב
מכונים א רכיי
ם
ו
כ
ב
ר
ע
ב
ר
אך לצערי ורטופדיים שהכינו לי מ תי במספר
סובל מכאבי גב? סובל מכאבי ברכיים?
לפני שנ לא הגעתי לשום ת דרסים,
כפות הרגליים הורגות אותך?
הג תיים ,בעקבות ה וצאה.
התאעיתי לראובן קליין במכוןפניה מרופא,
שי
פ
ו
ר
ב
ל
ת
ה
י
ם
מ
ל
ו
ר
י
מ
ג
המדרסים ,זמ יל .מעבר לכך ,ראובן מדרסים .מאז אני מ חים והוא
החזרים כספיים
ודאגה ל ן רב אחרי שכבר נכון תמיד לתקן ו רגישה
מכל קופות החולים
לקוחות שלו .אני ממליצשהילמתי עליהם והוא מרגליהתאים את
עליו בחום לכל מי שא ש מחויבות
ני מכירה

זה הזמן למדרס המושלם

נעלי נוחות
לנשים

בר

כה
אדרי ,שוהם

מדרסי ספורט  BOMבהתאמה אישית לפי ענפי הספורט השונים  -ריצה ,הליכה ,כדורסל ,סקי,
אופניים וכו’ .דקים במיוחד  3מ”מ עובי בלבד מהטכנולוגיות המתקדמות בעולם
מרכז מסחרי שהם 052-5857722 ,03-9773314
www.gavpro.com
הרצל  ,63רמלה 08-9292892
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בכמה צפויים דמי השכירות בשוהם
לרדת בשנים הקרובות?
הפרויקט המתוכנן של מאות דירות בשכירות מוזלת ,יוזיל את תעריפי
השכירות בכל השכונות בשוהם

מסירת הדירות לרוכשים בפרויקט 'גינדי',
הביאה בחודשים האחרונים להצפת השוק
בדירות שבעליהן רכשו אותן למטרת
השקעה ,ולתופעה של ירידת דמי השכירות
בסדרי גודל של  .15%ואולם הבנייה
המתוכננת של מאות דירות המיועדות
להשכרה בשוהם ,עלולה להביא בשנים
הקרובות לצניחה נוספת בדמי השכירות.
התוכנית הממשלתית להוזלת תעריפי
השכירות ברחבי הארץ ,באמצעות בניה
של דירות להשכרה לטווח ארוך ,במספר
יישובים בארץ בכללם שוהם ,נועדה להוזיל
את המחירים .בשכונה המתוכננת בדרום
היישוב ייבנו  300יח"ד להשכרה ארוכת
טווח .הדירות שם יושכרו בהנחה של
כ 20%-ממחירי השוק החופשי והתעריפים
יקבעו ביום השיווק לפי מחירי השוק באזור
באותו זמן.
תוספת כמות דירות שכזו עשויה להשפיע
במידה ניכרת על דמי השכירות בשוהם,
בעיקר בדירות  4חדרים ,וקצת פחות

בדירות גדולות יותר .קרוב לוודאי כי
התעריפים לא ישפיעו כלל על דמי השכירות
בקוטג'ים ,צמודי קרקע ומגורי יוקרה.
החברה הלאומית 'דירה להשכיר' היא
זו המקדמת את הקמת מתחמי הדיור
להשכרה בשוהם ,ולדברי מנכ"ל החברה,
עוזי לוי ,פרויקט ההשכרה לטווח ארוך
היחיד שכבר שווק בארץ ,ברעננה ,משמש
מודל חיובי ,לאחר שכבר הביא להוזלה
בשיעור  15%בדמי השכירות בדירות 4
חדרים בעיר.
יש לציין כי נכסי נדל"ן ביישוב ,כמו ברוב
הערים בארץ ,אמנם השביחו את ערכם מאז
שנת  2007בשיעור שנע סביב  70אחוזים,
אך התשואה על שכירות בשוהם ממילא
אינה מהגבוהות ועומדת על  3 – 2.9אחוזים
לשנה .אם דמי השכירות בשוהם יוזלו עוד
יותר ,האטרקטיביות של דירות להשקעה
ביישוב תלך ותפחת ,עד כדי חוסר כדאיות
בהשוואה לאלטרנטיבות אחרות ברחבי
הארץ 

עסקאות מכירה

● ברחוב הזוהר  ,7דירת גג  4חדרים ששטחה  100מ"ר עם גג צמוד ששטחו
כ 40-מ"ר ויציאה למרפסת  ,קומה שלישית ,שתי חניות בטאבו ,נמכרה
ב 2.25-מיליון שקלים
● ברחוב המצפה  ,28דירת גן  4חדרים ששטחה  115מ"ר ,זקוקה להשקעה,
עם גינה גדולה ,נמכרה ב 2.375-מיליון שקלים
● בשד׳ עמק איילון  ,31דירת טריפלקס  5.5חדרים ששטחה  140מ״ר,
קומה  2ללא מעלית ,נמכרה ב 1.7-מיליון שקלים
● ברחוב הסלע  ,13דירת גן שהורחבה משלושה ל 5-חדרים ,ששטחה 120
מ״ר ,מושקעת ,נמכרה ב 2.435-מיליון שקלים
● ברחוב הסלע  ,11דירת דופלקס  5חדרים ששטחה  107מ״ר ,במצב מצוין,
קומה שלישית ,שתי חניות ,נמכרה ב 2.13-מיליון שקלים.
● ברחוב המצפה  ,23דירת  4.5חדרים ששטחה  104מ״ר ,קומה  ,5עם
מרפסת הפונה לנוף מערבי ,נמכרה ב 2.24-מיליון שקלים
● ברחוב יזרעאל  7במרכז שוהם ,דו-משפחתי בן  6חדרים ללא מרתף,
ששטחו  171מ״ר ,על מגרש ששטחו  370מ"ר ,טעון שיפוץ ,נמכר
ב 3.775-מיליון שקלים
● ברחוב הדקל  12בשכונת סחלבים ,דירת  4חדרים ששטחה  100מ"ר ,עם
מרפסת ששטחה  30מ"ר ,קומה שניה ,שתי חניות ,נמכרה ב 1.95-מיליון
שקלים
● ברחוב הדקל  14בשכונת סחלבים ,דירת גן  5חדרים ששטחה  125מ״ר,
שתי חניות ,נמכרה ב 2.6-מיליון שקלים
● ברחוב קדם  14בשכונה מ״ד בבניינים הוורודים ,דופלקס גן  5חדרים
ששטחו  140מ"ר ,עם גינה  100מ"ר ,שתי חניות ,נמכר ב 2.7-מיליון

DUET-B2B
יבוא ושיווק דלתות פנים מאיטליה

נציגות בלעדית
בישראל של חברת:
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דל
ת אקווה
לניעמידות
זקי מים

תצוגה בכפר טרומן בכניסה לתחנת הדלק03-6421010 ,

משרד תיווך וייעוץ משכנתאות
הנוסחא המשלבת בין חלום למציאות
בהנהלת חגית מובשוביץ 054-6832944

אבשי גרייף יועץ נדל"ן
050-3882255

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

דירות לדורות שמחים לבשר כי חזרנו להשתכן בבניין המועצה קומה  .3אתם מוזמנים לבקר
בבלעדיות למכירה
בודד בשכונת אלונים ברחוב מרגלית
 195/517מ"ר ,הפונה לנוף חלקי,
 5חדרים  +ממ"ד .במפלס כניסה
כ 150-מ"ר .במפלס עליון כ 45-מ"ר
 +מרפסות .זכויות בנייה נוספות של
כ 40-מ"ר ,גינה גדולה .הבית עם המון
פוטנציאל במיקום שקט ופסטורלי.
פינוי גמיש

4,100,000
₪
בבלעדיות למכירה

מגרש  250מ"ר בכרמים שנמסר לבעליו
מחיר מבוקש ₪ 2,000,000
הכי אטרקטיבי בשוק – כל הקודם זוכה !!!
למכירה

למכירה

למכירה

דו משפחתי
 5.5חדרים,
מושקע ואטרקטיבי
במיוחד
עם גינה גדולה
הפונה לנוף.
פינוי גמיש

מיני פנטהאוז
בשכונת סחלבים
 5חדרים ,מושקעת
מאוד ,עם מרפסת
 20מ"ר פונה לנוף
מחסן גדול ו2-
חניות בטאבו
לפינוי קיץ 2017

3,920,000
₪

2,620,000
₪

בבלעדיות
להשכרה

להשכרה

קוטג' תחתון
של חברת פנטהאוז
בקרבת המרכז
במפלס אפס,
מצב מצויין .אופציה
לפתיחת מרתף
כיחידה נפרדת.
פינוי גמיש

דירת גן
 4חדרים בגינדי
למיידי,
אופציה לטווח ארוך

דירת  4.5חדרים
במיקום נדיר בקרבת
המרכז עם מרפסת
פונה לנוף .דירה
מושקעת ויפה לטווח
ארוך.
פינוי 4/2016

2,850,000
₪

5,500
₪

6,000
₪

דירות לדורות מרחיבה את פעילותה במתן

ייעוץ משכנתאות פרטי גם לקהל הרחב
פתרון אובייקטיבי להלוואה אטרקטיבית!

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

ק נה
ות ש
20
על
מ

א.צ שיפוצים
משפצים את הבית מחדש

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

קבלן רשום
מס' 29155

050-5380442
68
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אורלי אורן
052-5765757

בהנהלת רובי יותם
050-2301555

סירקו את הקוד ותוכלו
להתעדכן און ליין בעמוד
הפייסבוק שלנו

עפרה וינר
052-3687708

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

בבלעדיות

בבלעדיות

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

דירת  5חדרים.
 120מ"ר ,מרפסת ומעלית.
בית משופץ ובעיצוב
אדריכלי!!
מחיר אטרקטיבי

בבלעדיות

בבלעדיות

דו משפחתי ביעלים,
מגרש  380מ"ר,
בנוי כ 270-מ"ר
כולל מרתף חצי עילי.
שתי מרפסות שמש
אופציה ליחידה .גינה
קידמית ואחורית

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

למכירה

למכירה
בשכונת כרמים דירת
 5חדרים חדשה!!  2חניות
ומרפסת  15מטר.
הדירה משודרגת ,מושקעת,
ממוזגת מוארת ואוורירית.
מטבח גדול  ,חדר שינה
הורים מרווח במיוחד

במצפה ייחודי ומושקע
 פנטהאוז חלומי 180מ"ר עם מרפסת כ100-
מ"ר 5.5 .חדרים פונה לנוף
פתוח עם  2חניות ומחסן.
שווה לראות !!!

בבלעדיות
2,150,000

בחמניות ,דירת  4חדרים במצפה
 +מחסן וחניה .שווה לראות

בבלעדיות
2,350,000

דירת  4.5חדרים בחמניות קומה גבוהה,
מרפסת  14מטר פתוחה לנוף 2 ,חניות ושני מחסנים

4,100,000

בטללים דו משפחתי 7 ,חדרים
 +אופציה ליחידה

1,950,000

דירת  5חדרים מרווחת  +פינת עבודה מטבח גדול.
 2מרפסות ,אחת מהסלון והשנייה מחדר הורים

2,900,000

קוטג תחתון 140 ,מטר ,אופציה להגדלה .בקרבת
המרכז ובמיקום נוח ושקט 5.5 .חדרים .משופץ חלקית

3,750,000

בכרמים ,פנטהאוז מושקע ,מואר,
 5חדרים .מיקום מנצח!

בניין בוטיק מרהיב בשיווק בלעדי

דירות גדולות ומוארות במיוחד שילוב של נוחות ונוף עם מפרט מודרני מפנק,
וסטנדרט בנייה גבוה .דירות  7 ,6חדרים מגוונות

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

הגדול

פריטים עד ₪ 1,000

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

דירות ובתים למכירה
בכרמים ,דירת  5חדרים,
חדשה ,יפה ומרווחת  +מרפסת
 15מ”ר ,צד מערב פונה
לפארק ,עיצוב מיוחד ,מטבח
מדהים  +מזגנים  2חניות.
כניסה מיידית.050-6527996 .
מחפשים לקניה דירת גן ,
דופלקס ,מיני פנטהאוס,
שקטה ,ללא תיווך.
054-7922492

דירות ובתים להשכרה

דירת  4חדרים חדשה מקבלן
באביסרור בשכונת כרמים,
קומה  ,1חזיתית .
 052-2515755אריה.
להשכרה יחידת דיור ברחוב
תבור 1.5 ,חדרים ,מטבחון
ומזגן ,מיידי 2,300 .שקלים
,052-9426163
.052-4560857
יחידה להשכרה ברקפות,
חדשה 2 ,חדרים ,מוארת
וממוזגת ,ללא למעשנים.
טלפון,054-6579332 :
 050-6262680לא בשבת.

בשוהם

למשרד שמאי רכב ביהוד
דרושה פקידה .ניסיון
בענף הרכב/חברת ביטוח -
יתרון .קורות חיים למייל:
ruthgta@zahav.net.il
אפשרות למשרה חלקית או
מלאה.

להשכרה דירת  5.5חדרים
קרוב למרכז ,ממוזגת ,מוארת
ומרווחת 2 ,מרפסות ,חניה,
במצב מצוין .החל מאפריל.
.052-3254488

למרפאת שיניים בשוהם
דרושה סייעת לעבודה
במשמרות .ניסיון בעבודה מול
מחשב -יתרון .נא לפנות לדליה
.054-5621796

להשכרה במשרד מפואר
חדר ישיבות או חדר עבודה
מאובזרים לפי שעות או על
בסיס יומי צמוד לכביש .6
חנייה חינם.
שרון . 03-9791000

דרושה מטפלת דוברת עברית
לטיפול בקשיש בשוהם  3ימים
בשבוע בשעות , 9:00-16:00
טל’  050-5776499רותי,
 054-8887472אורית.

להשכרה דירת  4חדרים
חדשה מקבלן בשכונת כרמים,
פרוייקט אביסרור ,קומה ,3
חניה  ,מרפסת לנוף.
.052-2512703

עסקים להשכרה

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

לחנות היבואן של קולומביה
במתחם אירפורט סיטי
דרושים/ות מוכרים/
ות נמרצים/ות ,לעבודה
במשמרות .מתאים גם
לסטודנטים ,אפשרות לקידום,
אפשרות לשעות נוספות .קו”ח
ל alon@saar.com
למוקד פרוייקט מיכא״ל
בשוהם דרושים/ות מוקדנים/
ות ,רצוי עם ניסיון במכירות
ויכולת ביטוי גבוהה.
 054-2670001אורן

דרושים

לפעוטון “ניצן בא לגן”
דרושה מטפלת חמה ואוהבת,
רצוי עם ניסיון,
למשרה מלאה/חלקית.
לפרטים ,יפה:
052-2642089 ,03-7442177

למסעדה בשרית באיירפורט-
סיטי דרושים מלצרים/יות
אחרי צבא.
תנאים טובים למתאימים.
לפרטים ,050-225-5327
.03-553-1733

והסביבה

תופרות

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

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 מאוד052-2675359 ,
מורה מוסמכת לאנגלית לכל
הרמות בבית התלמידhots ,
בספרות ,השיטה החדשה
בהבנת הנקראUnseen -
ולימוד abc
,054-4568887
03-9661832

חיילת בוגרת בהצטיינות
של תיכון מדעים 5 ,יח’
מתמטיקה ואנגלית ,מקצועית
וסבלנית ,מעוניינת להעביר
שיעורים לתלמידים מכתות
א’ -י’ שעורים פרטיים בכל
המקצועות.
קורל .058-7555543
מורה ,דוברת אנגלית שפת
אם ,מעבירה בביתה בשהם
שיעורים פרטיים,
בדגש על פיתוח יכולת שיחה
וקריאה בדרך חווייתית לכל
הגילאים.
052-2929820

שיעורי נגינה

מורה אקדמאית לפסנתר
ואורגן ,ותיקה בשוהם +
המלצות ,מלמדת בביתכם.
052-3556111 ,03-5563621
ורדה.
מורה מקצועי לגיטרה בוגר
רימון ,מלמד תיאוריה,
סולמות ,פיתוח שמיעה ופיתוח
קצב ונגינה מול קהל.
.054-6367139

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

בייביסיטר

קבלת הצעות
להשכרת מבנה מעל מעון יום
לשרותי בריאות ,חינוך משלים או פנאי
בשכונת כרמים בשוהם
מכרז פומבי מס' 13/16

סיור מציעים בתאריך  ,25.2.16בשעה  12:00מבניין המועצה.
הצעות ניתן להגיש עד  10.3.16בשעה .16:00
עלות המכרז.₪ 800 :
בכבוד רב
גיל ליבנה ,ראש המועצה
טלפון לבירורים ניתן לפנות למר יוסי פרץ
בטל' 03 – 9723032 :או בדוא"ל .yossip@shoham.muni.il
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לעו״ד משהם

דרוש/ה נהג/ת

בעל/ת  3שנות ניסיון
לפחות כ 180-200-שעות חודשיות
גמישות .שכר שעתי.

לפרטים  :מיטל054-8181684 -

חיילת בת  20רצינית
ואחראית מעוניינת לעשות
בייביסיטר בסופי שבוע,
מחמישי כד שבת050- .
.3913871

בן זוג

גרושה בת  64משוהם מחפשת
חבר טוב/בן זוג/איש סוד/ידיד
לפעילות תרבותית וכו’ אנא
כתוב לת.ד 4093 .שוהם.

מח

ירי
ם נו

בס"ד

צבעי
מומחה

חים

כל עבודות צבע
שפכטל וגבס

ראובן כהן

החשמלאי
עבודה
נקיה
ומושלמת

שלך בשהם
חשמלאי מוסמך

לא בשבת

שרון שמאי
054-8405414

יד שניה

למכירה מיטת תינוק של שילב
במצב חדש  ,צבע בוק כולל מזרן
 .₪ 350סימה אביאני
.054-6441242

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

עבודות עפר

עבודות בובקט פלוס מיני
מחפרון ,פינוי פסולת מכולות
יוסי052-460-1041 :

דרושים

מכשירי כושר
( הליכונים,
אופני כושר,
משקוליות
וכו’).
בתרומה
לפעילות לבעלי
מוגבלויות.
שי0545690310 -

19

שנות
נסיון

מגן ירוק

רשיון 1771
שנה
טובה!

שירותי הדברה
הדברה ופתרונות אקולוגיים Pest Management

שרות מהיר ,אמין ואיכותי
איציק טודורוס

050-9582904
א.י .איטום ובידוד

ביצוע כל עבודות האיטום

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
רח' נורית  ,62שהם

050-5406391

שירות
אדיב

ניסיון
 15שנה

אייל
8
4
1
4
3
יוסי 050-34601041
052-4

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

עד  10שנות
אחריות

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

אלירן הלל ,מושב ברקת

050-9339949
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בס”ד

טוביה פנחס

הבית שלך בידיים טובות

חשמלאי מוסמך

רשתות נגד יונים ונגד יתושים
שיווק ,תיקון והתקנת
דודי שמש מכל הסוגים
 התקנת חימום מהיר
 שטיפת קולטים
 התקנת ברז
למניעת כוויות

עבודות אינסטלציה ושרות תיקונים

במחירי מבצע

הנגר
אלעד
עבודות נגרות בהזמנה

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

054-4673298

אריה דולברג מתקן

www.hendiman-arie.info

054-3160550
א.ג מיזוג אוויר  -אבי גולדברג
רחוב לכיש  ,151שוהם

לשפע נכסים

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

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
תיקון והתקנה ע"י מומחה בעל הסמכה למזגני:

דליה  -שפע נכסים
054-6322703

טוני
התופרת

ביצוע כל סוגי
התיקונים.

מקצועיות ושרות.
מחירים זולים.

,054 – 4507784
077-6040128

בס"ד
מוסמך
הטכניון

ח.י

חסון יעקב (קובי)

משפצים או בונים בית חדש?

מישהו צריך
לשמור עליכם!

אין לך
מה לדאוג
יקט
ִט ֶ

הכי מקצועיים
בהסרת כתמים

אין כתם שלא יורד  -יש כתם שלא מסירים אותו

אשמח לפקח למענכם על התנהלות העבודה
מול הקבלן המבצע ולדאוג שהבית שלכם נבנה כתקנו

 10דקות ממך  50% -פחות

054-5222440
khtopup@gmail.com

72

כדאי להגיע
יקט
לט ֶ
ִ

✓ ניהול פרוייקטים/פיקוח בנייה ושיפוצים
✓ ניהול מו"מ ,בחירת בעלי מקצוע
מובחרים וסגירת חוזים
✓ ביקורת איכות והוזלת עלויות
✓ עמידה בלוח הזמנים
ת.ד  3254שוהם
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050-5621322

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

תרשיש - 1ק“ ,2בתוך “שקוף“

מטבחים אמבטיות
חדרי ילדים ● ארונות קיר
עבודות נגרות מיוחדות בהזמנה
●

טיפקס ,דבקים ,צבעי שיער ,צבע אקרילי,
בוץ וחמרה ,חלודה ,שוקולד ,שוקו ,קפה,
רטבים ,מייק אפ ועוד ועוד

לא ירד  -לא שילמת
מכבדים כרטיסי אשראי

שעות פתיחה :א’-ה’ 16:00-20:00 ,7:00-13:00
שלישי אחה”צ  ,16:00-19:30יום ו’ 7:00-13:00

ניסים גאון  ,10אלעד (קרוב לכניסה לעיר) 03-9093791

עורכי דין

os

אורי סקוזה
עורך דין

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

נייד054-7911690 :

סניף שוהם076-5410072 :
skuzalaw@gmail.com

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

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

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

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

אושרי

המנעולן

מורשה רב בריח

החלפה והתקנת צילינדרים ומנעולים לבית,
לרכב ולכספת .התקנת מנעול כספת לדלת הבית.

מבצע החלפת צילינדר

החל מ99-

055-668-7249

משרד בוטיק המתמחה בתחום
הרשלנות הרפואית
מעל  16שנות נסיון בתחום

שיר
ות ח

תושב שוהם

החלה
ההרשמה
למדריך
הטלפונים

הבטח מקומך

באישור משטרת
ישראל

שירותי פריצה חכמה

ש"ח

בעל עסק

 24ש
לא בשבתעות

ירום

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

03-9793061

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

יש ל
נ
ו
ל
ק
ו
ח
ו
ת
עבורכ

דליה סופר

נכסים
שפע
ניסיון רב ,מקצועיות ,אמינות ויעילות בתיווך

בהזדמנות נדירה מיידי דו משפחתי מרווח וייחודי

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.

ם

בבלעדיות חד משפחתי ,גינה גדולה
בבלעדיות  4חד',
מ .מעולה +נוף ירוק ייחודי כולל יחידה מניבה .מיקום מעולה

דופלקס  /קוטג'
וילות
קוטג טורי  6חד'  +אופ' לתוספת של כ 40-מ"ר ,מיידי באזור
חד משפחתי גדול ומרווח ,על מגרש גדול במיקום שקט +
מרתף כיחידה.
המרכז המבוקש.
דו משפחתי לשיפוץ ,מ .מרכזי ,ניתן לחלוקה ליחידות מניבות .קוטג'  6חד' גדולים ,מרווחים ,מושקע ביותר ,מקסים רק
להיכנס ,מ.מרכזי.
במ"ד וילה יפה מושקעת מרווחת  +יחידה מניבה  +גינה גדולה .דופלקס  5חד' ,חדיש מושקע  +מרתף כיחידה יפה.
בבלעדיות חד משפחתי  7חד' ,ייחודי ,סלון גדול ,מטבח
דופלקס גן תחתון מושקע ביותר מהמם לכניסה מיידית.
גדול ,חדרים מרווחים וגינה גדולה.
בבלעדיות חד' משפחתי גדול  +אופציה ל 2-יחידות מניבות,
דופלקס /פנטהאוז
מיקום מרכזי ,מגרש גדול.
בחמניות פנטהאוז יפיפה  5.5חד' מעוצב  +נוף מהמם ,מידי.
מניבה.
יחידה
כולל
בבלעדיות דו משפחתי
פנטהאוז במרכז ,מ .מעולה ,מרווח  +מ .גדולה ,ייחודי.
בכפר דניאל וילה מושקעת ביותר 5 ,חד' ,מרווחת ,קומה אחת ,מיידי .פנטהאוז מהמם ,מושקע ביותר וחדש .מרפסות גדולות .לנוף.
דו משפחתי 180/280חדיש ,ניתן להגדלה ,מיידי ,לזריזים.
וילה גדולה  +מרתף ,בשכונה ב' ,גינה גדולה ויפה ,לרציניים.
 6-3חדרים
חד משפחתי גדול לשיפוץ ,מ .מרכזי ,יחידה מניבה ,כדאי.
דופלקס גן  6חד' יפה ומטופח ,גינה גדולה ,חדיש ,במיקום מבוקש.
דו משפחתי במ"ד ,380/408 ,כולל  2יחידות ,מיידי.
דירת גן  5חד' ,מרווחת ,במיקום מעולה ליד המרכז.
דו משפחתי  6חד' מרווח ונוח במיקום מבוקש ,כדאי.
דירת  5חד' מרווחת ,מ.מעולה ,מ .קטנה.
וילה  6חד'  +יחידה מניבה ,גינה גדולה ,מיקום מרכזי.
דירת  4חד' משופצת מרווחת במשה"ב קומה  ,2.5ללא מעלית.

בבלעדיות דו גדול חדיש
מושקע +יחידה מניבה

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

דירת  5חד' ,יפה חדישה  +מרפסת כ 14-מ"ר ,מיידי.
דירת גן יפה 5.5 ,חד' ,במיקום מעולה.
דירת גן  4חד' מושקעת במיקום מבוקש.
להשכרה
בבלעדיות וילה  7חד' גדולה ,קרוב למרכז.
דירת גן  4חד' ,חדשה ומושקעת ,מיידי.
דופלקס גן  6חד' ,חדיש ומושקע מיידי.
בשכונה ה' דו משפחתי  6חד' ,פונה לנוף ,מיידי.
בבית נחמיה וילה יפיפיה 6 ,חד' ,מטופחת המון עצי פרי
ותבלינים ,ייחודית ,מיידי.
דירת  4חד' בעמק אילון משופצת ויפה.
בהזדמנות דו משפחתי  6.5חד' ,מיקום מרכזי ,מיידי.
דופלקס גן תחתון  5חד' ,מיקום מרכזי ,מיידי.
דירת  4חד' מרווחת מושקעת במיקום מרכזי.
ברשותנו מבחר נכסים נוספים
מכל הסוגים למכירה  /להשכרה

דליה072-2512300 ,054-6322703 :

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

צביקה בר הנכס שלך

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

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

2,375,000

בכרמים  5חד מושקעת מאוד,
מעוצבת ומתוכננת להפליא ,מטבח
משודרג ,הרבה פינוקים ,חדרים
גדולים ,מרפסת ונוף מדהים.

2,690,000

3,900,000

בבלעדיות

2,340,000

2,440,000

בסחלבים דו משפחתי מדהים,
 5.5חדרים גדולים,180/280 ,
יחידת הורים במפלס הכניסה,
מושקע ,נוף מהמם.

3,980,000

בגבעולים דו משפחתי ענק,
 7חדרים 260 ,בנוי ,גינה ,150
יחידת הורים בקומה נפרדת.

3,630,000

במצפה  4חד' ,משופצת
אדריכלית ,ברמה גבוהה מאוד,
חניה ,מעלית ,מחסן ,מרפסת
גדולה ,להיכנס ולגור.

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

2,390,000

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

בתל אביב

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

בגבעולים דו משפחתי ענק
ומיוחד 300 ,מ"ר בנוי ב 3-קומות,
מרתף  100מ"ר מסודר כמשרדים
כולל שירותים ומטבחון עם כניסה
נפרדת ,חצר קדמית ואחורית,
לאוהבי המרחבים והפוטנציאל...

4,400,000

054-7575143
74

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

2,840,000
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בבלעדיות להשכ
מוארת ,נוף  .₪ 6400רה בכרמים  5חד' ,משודרגת,
להשכרה במצפה
ונוף ,חניה  4 5,200חד' ,קומה גבוהה ,פינתית,
.₪

barz@netvision.net.il

למכירה

בבלעדיות

יריב רענן  -תיווך והשקעות
כי מגיע לך שינוי מרענן
 054-3188810אירית  052-4798564ויקי
התקשרו03-9455000 :
 050-5505408יריב
ב נ י י ן ה מ ו ע צ ה  ,ר ח ’ ה א ו ד ם  ,6 3ק ו מ ה  ,3ש ה ם

בבלעדיות

בסחלבים 4 ,חד'
מרפסת  22מ"ר+ ,
מחסן  2 +חניות.
צופה לנוף

למכירה

בבלעדיות

פנטהאוז יוקרתי

בטללים ,דו משפחתי  430/340 ,מ"ר,
יחידה  +מרתף ,בריכה ,חימום תת רצפתי

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

למכירה

להשכרה

בבלעדיות

בבלעדיות

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

ל ב
מכיר בל
ע
ה  /די
להש ות
כ
רה

ב
ל בל
ע
ה די
שכרה ות

מרלן גרינבלט יועצת נדל”ן

050-9732613

במצפה 5 ,חד' ,מרפסת
 100מ"ר ,צופה לנוף
מערבי .החל ,1.5.2016
לטווח ארוך

ב
ל בל
ע
ה די
שכרה ות

בכרמים דירה  5חד’ חדשה מקבלן
 124מ”ר  15 +מ”ר מרפסת.
דירה מרווחת ונהימה 2 .חניות בודדות.
אפשרות לטווח ארוך.

דירת גן  4.5חד’
רמה גבוהה ,משופצת כולל מטבח חדש.
גינה  90מ”ר ,דק  +בריכה .ארונות בכל חדר.
 2חניות בודדות.

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 153 .מ”ר  +זכויות בניה לחדר נוסף.

למכירה

משרד074-7034470 :

צילום וסלולאר

חודש אדר שמח במיוחד
מכשיר

מכשיר

Samsung
note 3

Samsung J1
רק ₪ 499

רק ₪ 1499

המחיר הוא לתשלום אחד בלבד

המחיר הוא לתשלום אחד בלבד

החלפת מסך

iphone
5, 5s, 5c

רק 269

החלפת מסך
iphone 6
רק

489

₪

החלפת מסך
LG G3

החלפת סוללה לiphone-
4/4s/5/5s/5c

רק 99

רק ₪ 389

בגודל  30x40ס״מ

רק

רק 99

₪

₪ 130

המבצעים בתוקף עד  29.2.16או עד גמר המלאי .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח .החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת

עמק אילון  ,30שהם (צמוד לסטימצקי)

₪

הדפסה על קנבס

הדפסה על ספל קרמיקה

30
₪ 49

₪

₪

חפשו אותנו ב-

03-9793366

