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

חמש ארוחות הבוקר הטובות באזורנו

מעיצוב בתים
לעיצוב חיים

עד כמה עיצוב הבית שמתאים
לנו משפיע על החיים שלנו,
ולמה מרבית האנשים
חיים בבתים שלא
מתאימים להם?

כך יהפכו
הכבישים הפנימיים
לחלק מרשת בינעירונית

אם שאלתם את עצמכם ,למה בשעות
הבוקר התנועה מתנהלת באיטיות
מרגיזה בשוהם ,התשובה היא
שאפליקציית  Wazeמפנה את הנהגים
מכביש  444לשדרות עמק איילון ,כדי
לדלג על הפקקים בצומת בית נחמיה

נדל”ן :קוטג’ מדורג עליון נמכר ב 3.14-מיליון שקלים | ראש טוב :הוכפל מספר תלמידי המדעים בתיכון
חינוך :מנהלי בתי הספר במלחמת הישרדות | תעשו כבוד :גם בשוהם יש נשיא | אוכל :מה אוכלים ביום חורף קר?

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

רק ₪24.90

במקום בלבד ללא תחליפי גבינה!! מוצרלה ועמק בלבד

סניף שהם

כשר בהשגחת הרבנות

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

רוצים לשנות את צבע הרהיטים?
לפני

אחרי

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

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

כל פתרונות הביטוח
תחת קורת גג אחת!
אל תחדשו את הביטוח
בטרם קיבלתם הצעתנו
סניף שהם 03-9730630
משרד ראשי – 03-5611561
רח’ לינקולן  ,19תל-אביב 67134
www.cohav-shavit.co.il

תכנון פיתוח ואחזקת גינות

שיקום גינות ● כריתת עצים
דשא סינטטי ● מערכות השקיה ממוחשבות

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

מחפש חנות
או שירות בשוהם?
כל העסקים

בכל הענפים

באתר שוהם פלוס

הכל בלחיצת כפתור
מותאם גם לטלפון הסלולרי
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כשר מהדרין

פותחים את השנה עם חבילות
אטרקטביות לכל סוגי האירועים
אירועי קונספט  /חתונות  /בריתות  /בר מצווה

מבצע בלעדי לתקופת העומר
בין התאריכים1.5.16 - 25.5.16 :

רח’ אלטלף  ,3יהוד ׀  077-9979977׀ www.shorashim1.co.il
האולם מכיל עד כ 500-אורחים בישיבה סביב שולחנות ועד כ 700-אורחים באירועי קוקטייל | ט.ל.ח | *בכפוף לתקנון החברה

פרוייקט היוקרה בשוהם

למה לשלם יותר?

4

רוקי בכרמים 03-974-7575
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קבוצת רכישה

אותה דירה  20%פחות

 100%תכנון ועיצוב

בנייני מגורים ובתים צמודי קרקע מיוחדים
ופורצי דרך ,בסגנון הבאוהאוס
היוקרתי והמיוחד המשלב את התכנון
האורבני עם הפסטורליות והכפריות
בשוהם בתכנונו של האדריכל גידי בר אוריין,
אשר מגדירים מחדש את המילה "בוטיק"

 100%איכות

פנטהאוזים לופט בין היפים בארץ ,בתים
פרטיים מרהיבים בסגנונם ודירות גג וגן
הנהנות ממרפסות וגינות ענק עם דגש על
חווית מגורים מפנקת ,מפרט עשיר ויוקרתי
המתוכנן בקפידה והכל כדי להעניק
למשפחות חווית מגורים מושלמת

 100%הזדמנות

אחרונה לרכישת דירות ובתי
יוקרה מפנקים ומיוחדים במחירים
חסרי תקדים של לפחות 20%
פחות ממחירי השוק ולהעניק
לכם הזדמנות לשנות את איכות
חייכם ואת אופי מגוריכם בשוהם

רח' האודם  ,63בניין המועצה ,שהם ruky.m2@gmail.com
ינואר  | 2016גליון 204

5

50

ות
משונניטין

איכות של נגר פרטי במחירי חנות מפעל

מבחר שולחנות אוכל נפתחים עד  4מ'

 500מ"ר תצוגה מרהיבה
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 :
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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
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שירות פסיכולוגי משלים
בשוהם

הנכם מוזמנים להיעזר במגוון שירותים פסיכולוגיים
משלימים ,שמעניק הצוות המקצועי והמיומן של השירות
הפסיכולוגי החינוכי ,בשעות אחר הצהריים:

תושבי שוהם אומרים תודה
למתנדבים

 טיפול פסיכולוגי פרטני
 טיפול זוגי ומשפחתי
 אבחונים פסיכודידקטיים
 אבחון פסיכולוגי
השירות ניתן בשעות אחר הצהריים
לילדים ובני משפחותיהם ולמבוגרים,
תוך שמירה על סודיות מלאה ,ואי העברת
מידע בין שפ”מ לשפ”ח.
השירות בתשלום מוזל ובפיקוח מקצועי
של מנהלת השירות הפסיכולוגי בשוהם.

לפרטים ולקביעת פגישה:

03-9731224

(בימים א’ ,ב’ ,ג’ בין השעות )15:30-17:30

ערב הוקרה למתנדבי שוהם וחלוקת אותות
למתנדבי השנה לזכר ברוך סלטו ז”ל
יום שני ,כ”ט שבט ,8.2.16 ,שעה ,19:30
מרכז אמנויות הבמה
בהוקרה למתנדבי שוהם – להקת טרנזיסטור שרים אריק איינשטיין

הכניסה חופשית בהצגת הזמנות בלבד.

לקבלת הזמנות :אהובה זביב ,רכזת מתנדבים052-4280116 ,
ואצל ראשי ארגוני ההתנדבות.

קול קורא

למגשרים מוסמכים (כולל פרקטיקום)
לקראת הקמת מרכז גישור קהילתי בשהם.
המרכז יפעל לגישור סכסוכים בקהילה בתחומים שונים:
תכנון ובניה ,שכנים ,משפחה,
סכסוכים עסקיים ,ומול רשויות.
מרכז הגישור יפעל ללא מטרות רווח ,שירותי הגישור
יינתנו בתעריף מוזל ,וחלקם ללא תמורה.
המגשרים יעברו הכשרות מתאימות מעת לעת.

חדקונית הדקל
האדומה

חדקונית הדקל האדומה היא חיפושית הנחשבת לאחד המזיקים הקשים של
הדקלים .המזיק בעייתי משום ששלבי הנגיעות הראשונים לרוב אינם ניתנים
לגילוי .זחלי החדקונית מכרסמים בתוך הגזע ובכתר הדקל (בעיקר בדקל
קנרי) וגורמים נזק קשה ביותר ,עד כדי נפילת כותרות או עצים שלמים.
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
מקצועי מורשה ולנקוט בפעילות מנע למניעת מחלת העצים והתמוטטותם.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד החקלאות www.moag.gov.il

יש להעביר הפנייה בצרוף תעודות,

לאהובה זביב במייל ahuvaz@shoham.muni.il
או בפקס  ,9791369עד 30.1.16
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מועצה מקומית שוהם

מנהל או מנהלת
קבוצת ווטסאפ בשוהם?

אנחנו צריכים אותך....
מועצת שוהם מגבשת בימים אלה קבוצת ווטסאפ לעדכון מיידי של
התושבים בהודעות חשובות :הודעות לשעת חירום ,סגירת צירי
תנועה ,הנחיות בטחוניות ועוד.
אם אתם מנהלים קבוצת ווטסאפ ביישוב
(הורי הכיתה או הגן ,קבוצת חבר’ה ,טיולים ,התנדבות וכד’)
אנא שלחו הודעת ווטסאפ למספר 052-4280106
או הודעת דוא”ל עם שם ומספר טלפון לדוברת המועצה
 dganit@shoham.muni.ilלציין בכותרת המייל “ווטסאפ מועצה”
בשעת הצורך ,המועצה תשגר הודעה לחברי קבוצת החירום,
שיעבירו אותה לקבוצה שהם מנהלים.

מנצחת!!!
תמונה
מחפשים
יש לכם תמונה יפה של שוהם?

נשמח לפרסם אותה
בחוברת הדיווח השנתי של המועצה ,לסיכום שנת .2015
תמונת נוף ,רחובות ,מבנים ,תמונה מאירוע או פעילות או כל נושא אחר.
שלחו אלינו את התמונה ברזולוציה מקורית
בדוא”ל  doveretshoham@gmail.comעם ציון קרדיט צילום.
(המועצה אינה מתחייבת לפרסם את כל התמונות שיישלחו).
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חודש ינואר /פברואר

הטבה

לקור
אי “שוה

ם פלוס”

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

350
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ועד הפעולה החתים  400מתנגדים
לכניסה החדשה לשוהם

תוכן
העיתון

הנקרא

ביותר

בשהם

וחבל

מציע לבנות כניסה לשכונה המתוכננת ,דרך שד' עמק איילון

מודיעין

 400תושבים חתמו בשבוע האחרון
על עצומה הקוראת לבטל את המחלף
המתוכנן מכביש  444לרחוב צורן בדרום
היישוב וממנו לרחוב המכבים .כך אומרת
ראש ועד הפעולה ,ד"ר ליאור יצחקי .בין
החותמים ,רבים מהורי התלמידים בביה"ס
ניצנים ,שכביש הכניסה המתוכנן יעבור
לידו .השבוע שכר הוועד עורכי דין ועומד
להתקשר גם עם יועץ תנועה ,על מנת לסכל
את תכנית הכניסה.
ועד הפעולה נסמך על עמדת משרד
התחבורה השולל את תכנית המחלף,
מטעמים של בטיחות .בנוסף ,הוא נסמך
גם על התנגדות שהביע המשרד להגנת
הסביבה ,הטוען כי הכניסה החדשה תפגע
בערכי טבע בתוואי נחל בית עריף .יצחקי:
"רחוב צורן אינו מתאים לנפחי תנועה
של כביש ראשי ,משום שהוא רחוב צר,
ובעיקר משום שבקצה שלו נמצא בית ספר

16

כך הופכים שדרות עמק
איילון לכביש בינעירוני

כבר היום מנתבת תוכנת  Wazeאת התנועה העושה
דרכה על כביש  444לגוש דן ,דרך שדרות עמק איילון,
בכל פעם שנוצר פקק תנועה בצומת רנתיס.

30

החמישיה הפותחת

כבר שמענו מכל מי שיודע משהו על תזונה שהארוחה
הכי חשובה ביום היא ארוחת הבוקר .כדי לסייע לכם
לעשות את זה הכי טוב שאפשר ,החלטנו לתרום
את גופנו למדע ולצאת לבדוק עבורכם את ארוחות
הבוקר המוגשות באזור .ביצים קושקשו ,ירקות נחתכו,
שקשוקות הוגשו במחבתות לוהטות ולחמים נבצעו,
ואנחנו שבענו וקינחנו גם בקפה .קבלו את חמשת
ארוחות הבוקר הטובות ביותר ,שיגרמו לכם להתחיל
את היום עם שיר חדש בלב.

42

יסודי .אסור להרשות שתלמידים צעירים
יסתובבו ויחצו כביש סואן בשוהם".
 אתם מציעים שלא תיבנה כניסה נוספת?"אנחנו מבינים היטב ששוהם מתרחבת
וקיים צורך בכניסה חדשה .יש שלוש
אפשרויות הגיוניות מזו המתוכננת
היום :האחת ,מכביש  453המפריד בין
שוהם לבסיס בית נבאללה ,שתיכנס ישר
לשכונה כ"א המתוכננת ,השניה  -מהמחלף
המתוכנן לשכונה כ"א אבל ללא הזרוע
המתפצלת לרחוב צורן ,והשלישית  -דרך
שד' עמק איילון ,בכיכר שאחרי הפניה
לבית עריף .ככל הידוע לנו ,זו האופציה
המועדפת על המועצה ,שבעצמה תומכת
במאבק הציבורי שלנו .אני קוראת לכל מי
שבטיחות התנועה ,הדאגה לשלום הילדים
ואיכות החיים ביישוב יקרים לו ,להצטרף
אלינו"
רחוב צורן המיועד להוות זרוע במחלף

מעיצוב בתים לעיצוב חיים

עד כמה עיצוב הבית שמתאים לנו משפיע על החיים
שלנו? למה מרבית האנשים חיים בבתים שלא
מתאימים להם ולא מביאים את מי שהם לידי ביטוי?
איך מתמודדים עם תירוצים כמו "אין לי את זה" ו"אני
לא יכול לבד" ואיך קשור מושיק גלאמין לכל העניין
הזה?

תיכון שוהם מתכוון לפתוח מגמת סייבר
בשיתוף חיל מודיעין

מדורים
חדשות  | 15שטח עירוני  | 26הורות ,הסיפור האמיתי  | 52שופינג 56
אחת על אחד  | 58במטבח של רובי  | 64צהוב  | 68נדל"ן  | 70לוח 74

יתקבלו אליה מצטייני מגמות טכ"ם ומדעי המחשב ,שעתידם יובטח
בסיום שירותם הצבאי

מערכת :שרון חן ,לימור בר-נתן ,רובי פורטנוי
מפיקה :ענת עוזיאל חזקיהו
מנהלות פרסום :ענת עוזיאל חזקיהו ,צילה שהרבני
עורכת גרפית :חנה זר שקרון עיצוב גרפי :מיקי א .יפרח ,עדי גרזון
עורך ראשי :אילן דואק

online
www.shohampls.co.il

בתיכון שוהם מתכוונים לפתוח בשנת
הלימודים הבאה מסלול אליטיסטי,
המיועד לקבוצה מצומצמת של תלמידים
מצטיינים במגמות הנדסת תוכנה וטכ"ם.
תוכנית לימודי הסייבר מיועדת לפעול
רק בבתי ספר בהן המגמות האלה פועלות
בהצלחה .עדיין לא ידוע מה יהיה היקף
הכשרתם של הבוגרים בחיל מודיעין ואם
יידרשו לחתום שירות קבע ,אך ברור כבר
עתה כי מערך המודיעין של צה"ל ניצב

מדריך הטלפונים

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

www.shoampls.co.il

'שהם פלוס' מופץ בשהם ויישובי חבל מודיעין

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

בפסגת הטכנולוגיה העולמית ,וכשהבוגרים
ישתחררו מצה"ל עם ניסיון של מספר שנים,
יהיה להם ביקוש עצום במשק והם יוכלו
להשתלב במשרות אטרקטיביות בתנאי
שכר מופלגים.
מנהלת בית הספר ,אסתר פוסטר ,סירבה
להרחיב אודות המגמה החדשה ,עד
אשר יתקבל אישור סופי ממשרד החינוך
לפתיחת המסלול בשוהם

אימון נוער ,צעירים והורים

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

אחינועם עיני

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

  052-8227552האתר החדשwww.ahinoam-einy.com :
ינואר  | 2016גליון 204

15

תחקיר waze :מסיטה את עומס התחבורה
מכביש  444לתוך שוהם
תוכנת הניווט מפנה מאות נהגים ביום מהכביש העמוס לשדרות עמק-איילון ,כדי לדלג על הפקקים בצומת בית-נחמיה,
יוצרת בעיות בטיחות ,מקשה על התחבורה ביישוב ותורמת לזיהום האוויר  nעומס התחבורה כיום הוא רק שלב ראשון,
שבהמשכו יהפכו הכבישים הפנימיים בשוהם לחלק מרשת כבישים בינעירוניים

עומסי התחבורה הכבדים בשדרות עמק איילון בשעות
הבוקר ,נגרמים בין היתר בשל פקקי התנועה בצומת בית-
נחמיה .מתברר כי תוכנת הניווט  Wazeמפנה בשעות
העומס את הנהגים בכביש  444המעוניינים להגיע מערבה,
לעורק התנועה הראשי בתוך שוהם ,בצומת המרומזרת
שליד המושב.
כך למעשה נכנסים כלי רכב רבים בכניסה הצפונית ,חוצים
את היישוב לכל אורכו עד היציאה הדרומית ,ומשם הם
פונים לצומת אל-על ,בדרכם לעבר איירפורט סיטי ,נתב"ג,
רמלה ,לוד ,תל-אביב ולמעשה לרוב ערי גוש דן.
מנהל בכיר העובד באזור התעשייה שוהם ,אמר השבוע
ל"שוהם פלוס"" ,במהלך יום העבודה אני יוצא לפגישות
לכיוון צומת אל-על ,ולפחות במחצית מהנסיעות Waze
מנווט אותי דרך שדרות עמק איילון .זה לא קורה בעשר
בלילה ,אבל זה עניין של שגרה בשעות היום בהן יש פקקי
תנועה בצומת בית-נחמיה .כך למעשה הכבישים הפנימיים
של שוהם הופכים לעורק תחבורה ונתיב לתנועת כלי רכב
רבים ,שבכלל לא נלקחה ואינה ערוכה לקלוט עומסים
כאלה".

חרב פיפיות

בחודשים האחרונים נערכים בשוהם דיונים על תכנון
נתיבי התחבורה .בין היתר מדובר על שתי כניסות חדשות
שיוכשרו מכביש  444לשוהם ,ויקלו על התחבורה ביישוב.
כביש אחד יתחבר ל 444-מרחוב צורן בשכונת רקפות
וכביש נוסף יתחבר משכונת כרמים ל .444-שני החיבורים
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הללו ,שבמקור נועדו לשפר את התחבורה בשוהם ,עלולים
להתברר כחרב פיפיות ויביאו לתוצאות הפוכות מהמטרה
שלשמה נועדו ,בכך שיעודדו נהגים רבים לקצר את
ההמתנה בפקקים ולהגיע לגוש דן דרך הכבישים הפנימיים
בשוהם .לדבר יהיו השפעות ניכרות ,לא רק על עומסי
התחבורה בכבישים השכונתיים המיועדים לשימוש פנימי
ולא לתנועת מכוניות בינעירונית ,אלא גם על בטיחות הולכי
הרגל ,הרעשים ,זיהום האוויר וערך הנדל"ן.
התחזית המתוארת כאן אינה אפוקליפטית ולמעשה היא
מתחילה להשפיע על ערך הבתים ברחוב צורן ,למרגלות בית
הספר ניצנים .מדובר ברחוב קטן וחדש באחד המקומות
היפים והרוגעים ,שבו נבנו בשנים האחרונות בתים צמודי
קרקע .תושבת שבנתה שם לאחרונה את ביתה ,מספרת
כיצד חרב עליה עולמה ,כשנחשפה בימים אלה לתוכנית
הכניסה החדשה ליישוב ,לפיה הרחוב הפסטורלי יהפוך
לחלק מזרוע במחלף כניסה מכביש  444ליישוב ,ודרכו
כנראה גם תתנהל תנועת מכוניות לערי גוש דן ,לפחות
בשעות העומס .מתווך מקומי ששוחח עימה השבוע ,הסביר
לה כי אם התוכניות אכן יצאו לפועל ,ערך הבית שלה ירד
בשיעור דרמטי.
עומסי התנועה בכביש כיום ,רחוקים מלשקף את העומס
שיווצר בו בעתיד .בשנים הקרובות תגבר מאד התנועה על
 444כתוצאה מאיכלוס מאסיבי לאורכו ,בין היתר תוספת
של כ 15-אלף יח"ד בראש העין ,הרחבת העיר אלעד,
פיתוח בית העלמין המטרופוליני מצפון לשוהם ,המיועד
להכיל  330אלף נפטרים ,הרחבה ואכלוס אזור התעשייה
שוהם שממנו ואליו תתנהל תנועה של מאות משאיות

ביום ,ולקינוח  -הרחבה פי שלוש של הצבאי בית נבאללה,
המתבצעת ממש בימים אלה ,באופן שגבולותיו ישתרעו בין
מושב חדיד לכפר טרומן.

רואה את הנולד

ראש מועצת שוהם ,גיל ליבנה ,שלח השבוע מכתב דחוף לשר
התחבורה ,ישראל כץ ,בעניין המשבר התנועתי המתרחב,
בצומת בית-נחמיה וצומת רנתיס (בית אריה).
"קטעי הכביש  444באזור בית-נחמיה ובאזור צומת רנתיס,
נותרו חד מסלוליים" ,כותב ליבנה" ,ובעטיים נגרמים עומסי
תנועה כבדים בשעות הבוקר ואחה"צ ,ופקקים שנמשכים
על פני קילומטרים אחדים" .לדברי ליבנה ,הפתרון להפחתת
עומסי התחבורה הוא חיבור כביש  461היוצא מתל-אביב
ומסתיים בצומת בני עטרות ,לכביש חוצה ישראל.
ב 2004-אישרה הוועדה לתשתיות לאומיות את הארכת
הכביש עד גבעת כוח ,שם אמור לקום מחלף המתחבר עם
כביש  444ולהמשיך עד לכביש  .6מאז שגובשו התוכניות
חלפו  12שנים שבהן לא אירע דבר .כעת מפציר ליבנה בשר
כץ להכיר בצורך הדחוף ולתקצב ,לפחות בתוכנית החומש
החדשה ,את החיבור בין  444לחוצה ישראל.
אם התוכנית הזו תצא לפועל ,תושבי האזור יחושו הקלה
משמעותית בעומסי התחבורה.

אילן דואק
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הכרת המים
חיזוק קשר הורה-ילד
חיזוק השרירים
הנאה להנעה
תחושת מסוגלות וביטחון עצמי
שיפור קואורדינציה והתפתחות מוטורית
בריכה מחוממת ומקורה הפועלת באישור משרד הבריאות וברישיון עסק
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מושב חדיד (בהרחבה החדשה) ,בית emeli@bezeqint.net | 050-5781400 | 117
חפשו אותנו בפייסבוק
emeli pool shmueluv
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אסתר פוסטר רוצה תיכון ללא מתחרים
ואילו אביבה וגנר מעוניינת להפוך את חט”ב יהלו”ם לתיכון שש שנתי
הצפי לירידה במספר הילדים ביישוב עשוי להקטין בשליש את מספר התלמידים בצוקים וניצנים,
לעומת רבין שישמור על גודלו מאחר והוא המיועד לקלוט תלמידים משכונת כרמים הצעירה

ניגוד אינטרסים בין בתי הספר נחשף בשבוע
שעבר ,במהלך דיון שעסק בעתיד בתי הספר
בשנים הקרובות והרושם שעלה ממנו היה כי
כל אחד ממנהלי בית הספר ,מנסה להבטיח
את שרידותו ומעמדו של המוסד אותו הוא
מייצג.
מנהלת התיכון ,אסתר פוסטר ,יחד עם
סגניתה ,איריס בויקיס והנהגת ההורים ,אסתר פוסטר .תיכון גדול עם אביבה וגנר .אופק
התפתחות מקצועי
דיברו בקול אחיד על התיכון כעל פרה מגוון אפשרויות
קדושה שאין לגעת בה .הם הביעו דעה לפיה מאטרקטיביות בית הספר בעיני מורים
יש לשמר את התיכון במתכונתו הנוכחית מוכשרים וחדורי מוטיבציה .וגנר הסבירה כי
ודחו על הסף אופציה להפוך את חט"ב אם החט"ב תהפוך לתיכון ,יהיה באפשרותה
יהלו"ם לתיכון מתחרה .פוסטר אף הסבירה לגייס כח אדם איכותי ואף לשמר אותו
כי לו היה הדבר ניתן ,מוטב היה להרחיב את בביה"ס לאורך שנים.
תיכון שוהם ,מ 11-כיתות בשכבה כיום ל 15-הנחת עבודה הרווחת כיום בקרב גורמי חינוך,
כיתות ,כדוגמת תיכון בליך ברמת-גן המונה גורסת כי המצב האופטימלי בחטיבות ביניים
 2,000תלמידים .את עמדתה היא נימקה הוא שש כיתות בשכבה ,בעוד שביהלו"ם
בכך שהרחבת ביה"ס תאפשר להגדיל את כל שכבה מונה  12כיתות .בגיל המתאפיין
היצע המקצועות ,המגמות ולהציע לתלמידים בלחצים הורמונליים ושבו כל תלמיד נאבק על
מגוון אפשרויות ,גם במורים מקצועיים וגם מקומו החברתי ,נכון יותר לדעת וגנר ,לצמצם
את מספר התלמידים בשכבה ,אך להרחיב
במעבדות ,מתקנים ותשתיות.
מנגד ,מנהלת חט"ב יהלו"ם ,אביבה וגנר ,את המוסד לשש שנים ,באופן שהוא למעשה
ביטאה עמדה הפוכה וניסתה לשכנע מדוע יש יתחרה מול תיכון שוהם .חסרון נוסף של
להפוך את החט"ב לתיכון שש שנתי מכתה ז' חטיבה תלת שנתית המצויה תמיד בתווך שבין
עד י"ב .לדבריה ,הפורמט התלת שנתי הנהוג יסודי לתיכון ,היא תחושת הארעיות והזמניות
כיום ,מגלם חסרונות רבים ,אחד החשובים הרווחת בין התלמידים.
שבהם הוא היעדר אופק התפתחות מקצועי מנהלות בתי הספר היסודיים היו
למורים המעוניינים להתקדם לכתות גבוהות אמביוולנטיות ביחס לשאלה אם להרחיב
הנבחנות לבגרות .היעדר אפשרות כזו גורעת את הלימודים ביסודי משש לשמונה שנים.

ברורית וולס

היו ביניהן כאלה שתמכו בהרחבת בתי
הספר לכיתות ז'-ח' ,בטענה שתלמידי
השכבות הבוגרות יפגינו בגרות ומנהיגות
ויתמודדו עם קשיי הגיל בבית הספר
היסודי ,טוב יותר מאשר בחטיבת ביניים.
מנהלת ביה"ס ניצנים ,תמי בן-נביא
התבטאה בעד בית ספר שמונה שנתי
וכך גם מנהלת אבן חן ,קרן רז-נצר ,אך
מנהלות רבין וצוקים לא הביעו עמדה.
נציגי בתי הספר היסודיים הביעו דאגה
מהאפשרות שיאבדו עם הזמן מגודלם ,בשל
הזדקנות היישוב והנסיגה במספר הילדים.
הבעיה הזו אינה רלוונטית ביחס לבי"ס רבין

המיועד לקלוט את תלמידי שכונת כרמים
החדשה והוא יהנה בשנים הקרובות מתזרים
תלמידים קבוע ויציב .גם אבן-חן ישמור
על ממדיו –  3כיתות בשכבה ,בזכות מסלול
'קשת' שכבר כעת משתלב בבית הספר .מנגד,
נראה כי בתי הספר צוקים וניצנים יצטמצמו
משלוש לשתי כתות בשכבה ו 12-כיתות בכל
בית הספר .מהסיבה הזו הביעו נציגי ההורים
בניצנים ורבין ,דעה ,לפיה יש למתוח את
הלימודים ביסודיים לשמונה שנים .בנוסף
הם דרשו לשנות את מפת אזורי הרישום,
באופן שגם הם ניצנים ורבין יקבלו תלמידים
מהשכונות החדשות 

מעון אוטיסטים יוקם בשכונה כ”א החדשה
מיועד לאכלס  24איש ,מחציתם תושבי שוהם המתגוררים יחד עם הוריהם

מעון המיועד לאוכלוסיית מוגבלים יוקם
בשכונת כ"א החדשה בשוהם ויתגוררו בו
כ 24-בוגרים המצויים על הרצף האוטיסטי.
כמחצית מ 24-הנפשות שיגורו במעון הם
תושבי שוהם המתגוררים כיום יחד עם הוריהם
ומשפחותיהם ,ומחציתם יבואו מחוץ ליישוב.
לכל אחד מהדיירים יוקצה חדר משלו ובשטח
המשותף תתקיים פעילות עבודה ,חוגים,
טיפולים רפואיים והדרכה ,תחת השגחתם של
צוות מדריכים .המעון שיקלוט צעירים החל
מגיל  21וישמש להם כבית לכל החיים.
עלות הבניה תגיע ל 12-מיליון שקלים.

 7מיליון שקלים ימומנו מכספי משפחות
המטופלים והביטוח הלאומי ,ועוד  5מיליון
שקלים יבואו מכספי תרומה שאותה תפעל
מועצת שוהם לגייס מקרב נדבנים ,בתמורה
להנצחת שמם.
המועדון יאפשר לאוטיסטים להתגורר
בסמיכות למשפחותיהם והוא ינוהל על ידי
אלו"ט – האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים
המטפלת ב 12-אלף משפחות ברחבי הארץ
ופועלת לקידום זכויות הילדים והבוגרים,
לפיתוח שירותים לילדים ולעידוד הידע
והמחקר בתחום 

בס"ד

פסיכולוגית קלינית וחינוכית
טיפול פסיכולוגי
למבוגרים ,ילדים ונוער

שייקה לגובה  -הרמות מנוף והובלות
 טיפול פרטני
 הדרכת הורים
 טיפול וייעוץ לילדים
בגיל הרך
 איבחון פסיכולוגי,
פסיכודידקטי
ואיבחון רגשי
 25שנות ניסיון
רח' מכבים  ,100שוהם | נייד bruritwal@walla.co.il | 050-5499558
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פתרונות הרמה לגבהים שונים
רהיטים ,חומרי בניין ,אלומיניום
לוחות גבס ,פרגולות דקים
 -גובה עד  27מ' -

מעברי דירות | דירות משרדים
פריטים בודדים | פירוק והרכבת רהיטים
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בשל תיכנון לקוי ,המועצה נאלצת להרוס מתקנים חדשים ולבנות אותם מחדש

אחרי הבית הסגול ,מועדון הספורט וכיכר ספרא ,מגיע תורו של משכן אומנויות הבמה שנחנך רק לפני שבע שנים ,ובקרוב גם הוא יסגר לצורך בניה מחדש
המועצה" :העיקרון הוא להתאים את המבנים לצרכים המשתנים"

התנהלות המאופיינת בראייה קצרת טווח,
שאינה לוקחת בחשבון את צורכי היישוב
העתידיים ,גורמת לכך שמועצת שוהם
נאלצת פעם אחר פעם ,לבנות מחדש מתקני
ציבור יחסית חדשים ,כדי להתאים אותם
בכל פעם מחדש לגודל היישוב וצרכיו .כך
טוענת עינת מירון ,חברת דירקטוריון החברה
לתרבות חמש .זאת בעקבות סגירתו הקרובה
של משכן אומנויות הבמה ,לצורך הגדלת
הקיבולת מ 350-ל 500-מושבים .בנוסף ,גם
הבמה הצרה מלהכיל מופעים מסדר בינוני
ומעלה ,תורחב באופן שניתן יהיה להציג
באולם מופעים גדולים יותר .מירון מסבירה
כי המחסור במושבים מחייב את חמש לסבסד
מופעים וכל שנת פעילות בשבע השנים מאז
שנבנה המשכן ,מסתיימת בגירעון כלכלי.
מירון" :פעם אחר פעם חוזרת התופעה
של מתקנים ותשתיות ציבוריות חדשות
שהמועצה נאלצת לפרק ולבנות מחדש ,בגלל
תכנון לקוי ,חוסר הבנת הצרכים העתידיים
וההתבגרות האוכלוסייה .אני מדברת על
הבית הסגול שנוספה לו בהמשך קומה שניה,
על מועדון הספורט שכמעט כשגרה מצוי
בהליכי בניה והרחבה ,על כיכר ספרא שנבנתה
ונהרסה מחדש וכעת המשכן לאומנויות שגם
הוא נבנה לפני מעט מאד שנים .בנוסף ,כבר
היום ברור שמועדון גיל הזהב בשדרות עמק
איילון ,שגם הוא חדש יחסית ,בקושי עונה
לצרכים של האוכלוסייה המתבגרת ההולכת
ומתרחבת ,וגם שם נצטרך לבנות מחדש

טלאי נוסף או להרוס את הכל ולבנות מחדש.
אני לא מכירה אף בית פרטי שדייריו בונים
והורסים אותו בכל חמש-שש שנים ואין
סיבה שכך יקרה במתקני ציבור .לא מדובר
בכסף פרטי אלא בכספי ציבור ולכן המועצה
מתייחסת לטעויות האלה בסלחנות".
ממועצת שוהם נמסר בתגובה" :העיקרון
המנחה אותנו בייזום והקמת מבני ציבור
ושדרוג המבנים הקיימים ,הוא להתאימם
לגודל הישוב ולצרכים המתהווים ומשתנים עם

השנים ,תוך שמירה על איזון תקציבי ומניעת
הרפתקאות פיננסיות המשעבדות את קופת
המועצה בעתיד ,לטובת ההווה .כך למשל,
מרכז אומנויות הבמה הוקם לפני כעשור שנים
בעלות של כ 10-מיליון שקלים ושירת את
הישוב נאמנה במאות אירועים ומופעים וגם
כסטודיו מרכזי למחול .אילו המועצה היתה
ממתינה לצבירה של  40מיליון שקלים  -עלות
הקמת האולם בחבל מודיעין  -לא היה נבנה
בשוהם מרכז אומנויות כלל ,והיינו מצטופפים

עד היום באולם בית התרבות .עלות פרויקט
הרחבת מרכז האומנויות מוערכת בכ5.5-
מיליון שקלים בלבד ,ועם סיומו יעמוד לרשות
תושבי הישוב אולם מופעים מודרני עם כ530-
מושבים ,ובמה רחבה המתאימה לכלל מופעי
אומנויות הבמה .המועצה גאה בפרויקט
שדרוג מועדון הספורט לרווחת התושבים
והמנויים .לפרויקט זה נערכה תכנית כוללת
המבוצעת בשלבים ,בהתאם למקורות
הכספיים העומדים לרשות המועצה" 

כבוד הנשיא

דוד פרץ התמנה על דעת עצמו לנשיא קהילת בית הכנסת המרוקאי
למורת רוחם של המתפללים האחרים

דוד פרץ ,פעיל בבית התפילה "אהבת
ישראל" ,מינה את עצמו לאחרונה בחוסר
סמכות ,לנשיא בית הכנסת במתחם ספרא,
בו מתפללת העדה המרוקאית.
לאחרונה הופתעו רבים בציבור הדתי
ביישוב ,לקבל הזמנה לאירוע חנוכה,
בהשתתפות אישים חשובים והאם השכולה,
המחנכת מרים פרץ .בפרסומים המקדימים
נאמר כי האירוע יפתח בדברי ברכה של שני
מכובדים :ראש המועצה גיל ליבנה ודוד פרץ
 נשיא קהילת אהבת ישראל .חברים בביתהכנסת סיפרו כי אורחים מחוץ ליישוב ,בהם
יו"ר ברית יוצאי מרוקו שהשתתף באירוע,
התרשמו מהתואר המפוקפק וביקשו לחלות

את פניו של הנשיא החדש בדברי שבח
וחנופה.
ככל הידוע ,תואר נשיא בית כנסת אינו קיים
בשוהם ואף אינו מקובל בארץ.
מכל מקום ,מאז אותו אירוע מכונן ,ממשיך
הנשיא פרץ לעטות על עצמו גינוני אצולה
ולהציג את עצמו בהזדמנויות שונות כנשיא
בית הכנסת.
מתפללים ששוחחו עם "שוהם פלוס" אמרו
כי נמנעו מלהתעמת איתו בפומבי ,אולם
ההשתלטות על בית התפילה היא לצנינים
בעיניהם ובעיני רבים מקרב  150המשפחות
בקהילת אהבת ישראל.
אחד החברים הסביר" ,מתפללים יחד איתנו

שופט מחוזי ושני פרופסורים מבר-אילן,
ובכל זאת הם לא מתנשאים מעל האחרים.
אם הם לא מרגישים מורמים מעם ,אין מקום
לשים דווקא אותו למלוך עלינו" .דוד פרץ
סירב למסור את תגובתו לדברים 

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
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קבלן הבית של מועצת שוהם ,גבי מגנזי
נעצר בחשד למתן שוחד במועצת מטה יהודה
הדבר האחרון שיפתיע את עובדי מועצת שוהם יהיה ביקור פתע של חוקרי יחידת  443במשרדי החברה הכלכלית

גבי מגנזי (מימין)
הדבר האחרון שיוכל להפתיע את עובדי מועצת שוהם ,יהיה
ביקור של חוקרי משטרת ישראל במשרדי החברה הכלכלית,
שייערך במסגרת הרחבת החקירה בעניינו של גבי מגנזי,
תושב שוהם והקבלן עבודות הפיתוח מהגדולים בארץ.
מגנזי ,על פי הפרסומים ,חשוד כי שיחד את ראש מועצת
מטה יהודה משה דדון ,החשוד גם במעורבות בעבירות מין
והעביר לו כסף מזומן בשקיות.
בכירי מטה יהודה אינם היחידים שנחקרים ברשויות
המקומיות והחקירה ,שכבר הסתעפה לרשויות נוספות,
עשויה להגיע גם ליישוב ,היות שחברת מגנזי תשתיות ביצעה
בשוהם עבודות רחבות היקף ,בהן פיתוח אזור התעשייה,
פיתוח שכונת כרמים ,פיתוח ככר ספרא המחודשת ופיתוח
שכונת רקפות באזור בית הספר ניצנים.
בשנת  2012היה מגנזי מעורב בפרשה שסוקרה ב"שוהם
פלוס" והסתיימה בהתפטרות של מנכ"ל החברה הכלכלית,
צבי הוכמן ובאמירות בוטות של שופטי בית המשפט העליון,
על אופן ניהול מכרזי הפיתוח בחברה הכלכלית ,שבהן זכו
מגנזי וקבלנים אחרים ,ובתחושה קשה בקרב התושבים.

לדייק על חוט השערה
בתחילת שנת  2012פרסמה החברה הכלכלית שוהם ,מכרז
לעבודות פיתוח בשכונת רקפות ,שעל פי הערכת מהנדס
מומחה נאמדו ב 12-מיליון שקלים .החברה הודיעה
למתמודדים כי עליהם לנקוב בהצעתם ,רק באחוז ההנחה
על אומדן המחיר .עוד החליטה החברה הכלכלית לקבוע
אחוז הנחה מקסימלי ,שמעבר לו כל הצעה תיפסל .ההיגיון
בשיטה זו ,נבע מהרצון לסנן מתמודדים שיספקו עבודה

כנסות

ה

צאות

הו

במחיר נמוך מאד ובאיכות ירודה .אלא שכאן החליטה
החברה הכלכלית כי שיעור הנחת המקסימום ישמר בסוד
והוא יונח במעטפה בתיבת המכרזים.
בחברת "עמת תשתיות" שהתכוונה להתמודד במכרז ,היו
משוכנעים כי שיעור ההנחה הסמויה ,הידועה רק לעורכי
המכרז ,נועד לאפשר את הדלפת המידע ,שוויו מגיע
למיליוני שקלים ,לאחד הקבלנים .לנוכח החשדות עתרה
"עמת" לבית המשפט המחוזי ,בדרישה להורות על ביטול
הנחת המקסימום הסודית ,או לחילופין לגלות את שיעורה
לכל המתמודדים .משנדחתה עתירתה ,הציעה 'עמת'
במעטפת המכרז הנחה בשיעור  25אחוזים .הצעתה נפסלה
לאחר שהתברר כי הנחת המקסימום שנקבעה למכרז עמדה
על  18אחוזים .עוד שישה מציעים הפסידו באותו מכרז ,אך
מי שקלעה "בינגו" לשיעור ההנחה המדויק היתה דווקא
חברת אחמד חסן ,שבמקרה או לא ,כבר עבדה באותה עת
ביישוב והייתה מצויה בקשרי עבודה שוטפים ורצופים עם
ראשי החברה הכלכלית .לאחר שהפסידה עתרה "עמת
תשתיות" שוב לבית המשפט העליון וטענה שחברת אחמד
חסן "ידעה" לכוון באופן תמוה לסכום ההנחה המיטבי ,בשל
קרבתה לעורכי המכרז .לביסוס דבריה ,טענה כי במכרז
מקביל שנפתח באותו יום ,זכתה חברת מגנזי תשתיות,
שאף היא עבדה בשוהם וגם ראשיה עמדו בקשרי עבודה
שוטפים ורצופים עם הנהלת החברה הכלכלית .חברת מגנזי,
כמו חברת אחמד חסן ,הפליאה לדייק על חוט השערה
והציעה  14אחוזי הנחה -בדיוק כשיעור הנחת המקסימום
הסודית שנקבעה למכרז הזה וכמובן זכתה בעבודה.

על דברים כאלה מתנהלים משפטים פליליים
בית המשפט הורה על ביטול המכרז בו זכתה חברת אחמד
חסן .השופט העליון ,חנן מלצר ,כתב בהחלטה כי ההתנהלות
מנוגדת לעקרונות היסוד של דיני המכרזים ,פוגעת בשוויון
בין המתמודדים ועלולה לגרום לאבדן מאות אלפי שקלים
מכספי התושבים ללא הצדקה .השופט כתב כי ההתנהלות
"עלולה להביא לפגיעה בטוהר המידות ,שכן היא יוצרת
תמריץ רב מעבר לרגיל לגורמים הקשורים בעורך המכרז,
להדליף את המידע בעל הערך שהם אוצרים בידם לאחד
המציעים" .השופט הוסיף עוד כי "אין אלא להניח לעת
הזו כי המשיבה חברת אחמד חסן ,מבצעת השלב הקודם
בפרויקט ,הצליחה לקלוע בדייקנות לחסם האמור ,כתוצאה

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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משילוב של מזל ומיומנות בלבד ,וכי בדיוק כך הצליחה גם
המשיבה ,מגנזי תשתיות ,לקלוע לחסם כזה במכרז מקביל".
לעורך הדין של חברת אחמד חסן ,שהתעקש לטעון כי
המכרז התנהל ללא דופי ,אמר השופט מלצר" :בוא תאמר
לי איך פגעו פעמיים בדיוק בסכום הזכייה? על דברים כאלה
מתנהלים משפטים פליליים".
שלא כמו הקבלן אחמד חסן חסר המזל ,איש מהמתחרים
לא עתר לביהמ"ש לביטול המכרז בו זכה מגנזי ,ולכן הוא
יכול היה לגשת לביצוע העבודה באין מפריע.
פסק הדין והתבטאויותיו של ביהמ"ש שסוקרו ב"שוהם
פלוס" במשך חודשים ,אילצו את הוכמן להתפטר מתפקידו.
ואולם לא היה בהם די כדי שגזור על עצמו תקופת צינון.
להיפך ,הוא הרגיש מספיק נוח ובטוח כדי שעם פרישתו
מהחברה הכלכלית ,יעבור להעניק לחברת מגנזי שירותים
ניהוליים שונים.
מועצת שוהם אינה הרשות המקומית שהתקשרה עם מגנזי
במשך שנים רבות .חברתו פועלת בערים רבות בארץ ,בין
היתר מודיעין ,תל-אביב ,ראש העין ,יהוד ,אשדוד ועוד.
כפי שאפשר להסיק מהפרסומים ,בהחלט אפשרי כי יוחלט
לבחון את התנהלות החברה ברשויות נוספות בהן גם שוהם.
מבקר מועצת שוהם אמנם הפיק דו"ח שהוציא את
המעורבים בפרשה צחים כשלג .האם יהיה בדו"ח הזה כדי
להניח את דעתם של חוקרי יחידת  ?443נחיה ונראה

עבר להעניק שירותים למגנזי .צבי הוכמן

מבית מועלם פורמייקה
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הום אנד גלאס מעצבים לכם את הבית

חיפויי קיר מזכוכית | מקלחונים | מעקות זכוכית | מראות | דלתות אלומיניום בשילוב זכוכית | זכוכיות
מודפסות | אביזרי אמבט | אביזרי מטבח | פרזול למטבחים וארונות | פחי אשפה | פתרונות אחסון | ידיות
לריהוט | אקססוריז לעיצוב הבית ומוצרי הום סטיילינג
לתיאום פגישת ייעוץ עם המעצבים:
052-6962299 ,03-7281154

בקרו אותנו באתר הבית:
מ.א הום אנד גלאס

רח' היצירה  ,10א.ת .אור יהודה
שעות פתיחה :א'-ה'  ,8:00-18:00יום ו' 8:00-13:00
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הוכפל מספר התלמידים בתיכון הפונים במסלולי טכ"ם ופיסיקה בפעם הראשונה בשוהם
בשלוש השנים האחרונות חל גידול עד עשרות אחוזים ברישום לכל מקצועות המדעים
מתאפשרת הוזלת הארנונה
תוך שלוש שנתונים הוכפל בתיכון שוהם מספר התלמידים
הפונים למסלולי טכ"ם ופסיקה ,זאת בנוסף לגידול
בנרשמים לכל מקצועות המדעים ,בהם :כימיה ,ביולוגיה,
מדעי המחשב וביוטכנולוגיה.
הגידול המרשים ביותר נרשם במסלולי טכ"ם ,כאשר השנה
רשומים בשכבת י'  56תלמידים ,לעומת  38שנרשמו
בשנה שעברה ו 23-שנרשמו לפני שנתיים והם לומדים
כעת בשכבה י"ב .למסלול לימודי פיסיקה נרשמו השנה 96
תלמידים הלומדים כעת בשכבת י' ,לעומת השנה שעברה
בה נרשמו  64תלמידים הלומדים כעת בכתה י"א ,ואילו
לפני שנתיים נרשמו רק  50תלמידים הלומדים כעת בשכבה י"ב.
הנתונים האלה מצטרפים לשורת נתונים מרשימים שדווחו
כאן ,לפיהם צעירי שוהם מדורגים במקום השלישי בישראל
בשיעור הנבחנים בבגרות ברמת  5יח"ל במתמטיקה ,שעמד
בשנה שעברה על  22.8%מתלמידי י"ב ,לעומת 10.7%
בממוצע הארצי .גם בפיסיקה מדורג היישוב במקום גבוה,
כאשר שיעור הנבחנים משוהם בבגרות  5יח"ל ,עמד על
 15.67%ובהיבט זה שוהם מדורגת במקום ה 22-מבין 260
רשויות מקומיות בארץ.
מחזיק תיק החינוך במועצה ,גלעד רבינוביץ ,אומר כי
"הגידול בשיעור הפונים למסלולי מדעים ,נובע מתוכניות
חשיפה מוגברת לתחומים אלה ,הפועלות ביישוב מזה
חמש שנים בקרב תלמידים ביסודי ובחט"ב יהלו"ם .בין
היתר מופעלות בבתי הספר היסודיים תכניות לעידוד
מדעים בשיתוף עם מכון דוידסון וקורס הכרות עם תחום
הסייבר ,קורסים ושיתופי פעולה בכיתות ט'-י' עם חברת נס
טכנולוגיות וקורס יזמות בכתה ז'.
בחט"ב יהלו"ם מופעלות שתי תוכניות שונות אותן
מובילים מהנדסים מהתעשייה האווירית ,שנועדו לחשוף
תלמידים לעולם הטכנולוגיה ,מדע וחלל .תכניות נוספות

בחטיבת יהלו"ם הינן יזמים צעירים ,פרחי רפואה וסייבר.
מנהלת אגף החינוך ,אופירה ביטון ,אמרה כי התיכון שהם
נכלל בתכנית עתודה מדעית טכנולוגית לתגבור לימודי
המדע וטכנולוגיה של משרד החינוך.

הגידול במספר תלמידי המדעים בתיכון
שכבה
י'
י'
י'
י'
י'
י'
יא'
יא'
יא'
יא'
יא'
יא'
יב'
יב'
יב'
יב'
יב'
יב'

מקצוע
פיסיקה
כימיה
ביולוגיה
מדעי המחשב
טכ"מ
ביוטכנולוגיה
פיסיקה
כימיה
ביולוגיה
מדעי המחשב
טכ"מ
ביוטכנולוגיה
פיסיקה
כימיה
ביולוגיה
מדעי המחשב
טכ"מ
ביוטכנולוגיה

מספר תלמידים
96
83
105
49
56
46
64
72
102
42
38
40
50
60
97
46
23
34

תעריפי הארנונה למגורים הופחתו בשלושה אחוזים ,ששווים
עד  200שקלים למשפחה בשנה .היות והמועצה מתחילה
השנה לקבל ארנונה עסקית מאזור התעשיה החדש
מועצת שוהם היא אחת מעשר רשויות מקומיות בארץ
שבהן תופחת הארנונה בשנת  .2016שיעור ההוזלה יעמוד
על  3%בהשוואה לשנת  2015והוא יכנס לתוקפו כבר
מחשבון הארנונה שיישלח בימים אלה לתושבים .ההוזלה
תקפה רק ביחס לארנונה למגורים ואינה נוגעת למיסים
העירוניים החלים על בתי עסק.
על פי תחשיבי ועדת הכספים ,ההוזלה בארנונה עשויה
להגיע לכ 200-שקלים לשנה לבית אב ,והיא מתווספת
לביטול אגרת השמירה וביטול חיוב הארנונה על מחסני
גינה ,המהווים יחד הפחתה של כ ₪ 400-בשנה לבית אב.
במועצה מעריכים כי הוזלת הארנונה תגרע מקופת המועצה
הכנסות ממיסים בסך שני מיליון שקלים.
על פי תחשיבים ,דירה ששטחה עד  125מ"ר תזכה להנחה
בסך  106שקלים בשנה בתעריף הארנונה ,בית ששטחו
עד  250מ"ר יזכה להנחה כ 150-שקלים בשנה ,ואילו בית
ששטחו מעל  300מ"ר יזכה להנחה הגבוהה מ 200-שקלים.
שוהם היא אחת מעשר הרשויות המקומיות בישראל
שמשרד הפנים התיר להן להפחית את התעריפי הארנונה
למגורים .ביתר  250הרשויות המקומיות ברחבי הארץ ,חלה
התייקרות בשיעור אחיד של .1.27%
היוזמה להפחתת התעריפים באה בעקבות פנייתם של
חברי המועצה ,יוסי לוי ודפנה רבינוביץ שפנו ,בתיאום עם
המועצה ,למשרד הפנים והציגו בפניו את תוכניות הפיתוח
הכלכלי של היישוב .משרד הפנים נתן את הסכמתו להפחתת
התעריפים ,בהסתמך על צפי למקור הכנסות חדש ,מארנונה
מסחרית שישלמו בתי העסק החדשים באזור התעשייה
ממזרח לשוהם.
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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 | 072-2204005 :פקס072-2204007 :
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שביל אופניים ביער שוהם יחנך בט"ו בשבט

ט"ו בשבט :אירועי שנת הילדים ייפתחו
בפנטזיה ביער שוהם

ביום שישי 22 ,לינואר בשעה  12:00יחנך שביל אופניים חדש ביער שוהם,
שהוא מהיפים בארץ.

הקרן הקיימת תקיים בשוהם סדר ט"ו בשבט ושירה בציבור
מועצת שוהם והחברה העירונית חמש
יפתחו את אירועי שנת הילדים בשוהם
ב"פנטזיה ביער" ,צעדת ט"ו בשבט בירוק,
שתצא מהיישוב לפארק יער שוהם ביום
שישי הבא ( ,)22.1החל מהשעה .13:00
מסלול הצעדה ,שתצא מגינת קדם דרך
מובל המים ,יהיה מעגלי ,ודרך יוכלו תושבי
שוהם לנטוע לרגל ט"ו בשבט .לאורך
ברפמןהילדים לפגוש פיות קסומות
יוכלו
הצעדה
צילום :רועי
ושדונים מופלאים בתחנות דרך חוויתיות:
פינת סיפורי יער ,פיית ההולה-הופ ,פיית
המשאלות ,קדירת המכשפה ,משחקים
וחידונים לאורך הדרך עם שדוני היער,
סדנאות יצירה ,הדרכות עם נאמני יער

שוהם הצעירים ,שירה ביער עם שהם-ביט
ופעילות עם תנועות הנוער.
מסלול הצעדה ייצא מגינת קדם ,לגבעת
הספלולים ,חניון ברסלר ,חירבת תנשמת,
נטיעות (מול חניון שיימש) לגינת קדם
בחזרה .אורך המסלול כ 2-ק"מ.
בנוסף ,הקרן הקיימת לישראל מזמינה
את תושבי שוהם לסדר ט"ו בשבט ביום
שלישי ( )19.1בשעות  ,20:30-22:00בבית
התרבות ,בהשתתפות הרב דוד סתיו.
במסגרת הערב יסבו האורחים לשולחן ערוך
לקריאת ההגדה בהנחייתו של אלון גוטר,
לחיבור בין המקורות לנוף ארצנו.
צילום :רועי ברפמן
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תוואי השביל עובר
בחלקו בחורש צפוף של
עצי אורן וחלקו בשטח
לרוכבים
המאפשר
לראות תמונת פריחה
מלבבת של מקבצי
חצבים ,רקפות ,מרבדי
כלניות ופרחים אחרים
בהתאם לעונה.
באזור אמנם קיימים
כבר כמה שבילים
פירטיים שנפרצו על
ידי רוכבי אופניים
ואופנוענים ,אולם זה
הסינגל המוסדר הראשון ביער שוהם והוא
מיועד לא רק לרוכבי על ,אלא גם לרוכבי
אופניים בעלי יכולת בינונית .הכשיר אותו
דורון אמיץ ,האיש שפיתח את מרבית
הסינגלים בבן-שמן ובתל-חדיד.
ניתן להתחיל את הרכיבה בחלקו המזרחי
של יער שוהם ,באזור הגובל בכביש .6
המסלול מתחיל מהחניון ברחוב צורן,
למרגלות בי"ס ניצנים בשוהם ,או מהחניון
בכניסה למושב בית נחמיה .משם רוכבים
אל המעבר מתחת לכביש בית נחמיה-
אלעד ,משם יש לרכוב מזרחה בשביל רחב
המקביל לשדות המושב ,עד שמתקרבים
כמה עשרות מטרים מכביש  ,6שם השביל
צוקים
בביה"ס
המפגש
קלה לעבר פארק
בעליה
שמאלה
מתעקל

שוהם .יש לרכוב צפונה במקביל לכביש ,6
שם עובר סינגל ותיק ומוכר ,שממנו מתפצל
הסינגל החדש בעליה חדה לכיוון מערב
וטיפוס בשביל צר ומתפתל .ברגע שזהיתם
את השביל ונכנסתם אליו ,אין דרך לטעות
במסלול.
אפשר גם לרכוב מהכיוון ההפוך ,מצפון יער
שוהם וזהו בעצם המסלול הרשמי .מהכיוון
הזה הרכיבה היא במגמת ירידה וקלה יותר
מאשר בכיוון השני.
בראש הפארק יש ממצאים ארכיאולוגיים
וסמוך נמצא חניון המשמש את רוכבי
האופניים להפסקות .הסינגל אינו ממש
ארוך ולכן רוכבים ברמה גבוהה עושים אותו
אפילו פעמים במהלך אותה רכיבה.
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ריינה ,הכלבה הגששית
ריינה ,רועה בלגית בת שנה וחצי ,שמגדלת חן חזן מחנות החיות בשוהם ,היא לא סתם כלבה חכמה
אלא גששית מומחית ,שמוצאת כלבים אבודים

בכל גיל אפשר להיות יפה יותר...

צילום :רועי ברפמן

לפעמים חן חזן ,המוכרת לכם מחנות החיות במרכז שוהם,
מביאה איתה את הכלבה שלה ,ריינה ,לעבודה .הילדים
והמבוגרים מתרפקים עליה והיא מחזירה אהבה וכשכושי
זנב .אלא שריינה ,קפיץ אנרגטי בת שנה וחצי היא לא
עוד כלבה יפה אלא גם גששית מומחית שהצליחה למצוא
בחודשים האחרונים מספר כלבים שנעלמו מבתיהם.
חן ,מאלפת כלבים מוסמכת ,בת  ,24במקור ממודיעין,
מתגוררת כיום עם ריינה במושב אחיסמך .את ריינה,
צילום :רועי ברפמן
הבלגית הכירה ,כשהאחרונה היתה בת  8שבועות,
הזאבה
במסגרת קורס אילוף לכלבי עבודה" .במהלך הקורס,
מוכשרים הכלבים להיות כלבי גישוש ,הגנה ותקיפה ,כאשר
לאחר הקורס ,הם משמשים בדרך כלל את כוחות הביטחון
בפעילויות לאיתור אבודים או חשודים ,שמירה וכדומה".
חן החלה את הקורס עם ריינה ,אשר הפכה לכלבת המבחן
שלה" .אם בתחילת הקשר שלנו התלבטתי אם להשאיר
אותה אצלי הרי שמהר מאוד הבנתי ,שריינה ואני לא ניפרד
ומאז אנחנו צמודות האחת לשנייה" .ריינה ,כלבה דעתנית,
יודעת להשיג בדיוק את מה שהיא רוצה" .היא גדולה
ומאסיבית ,אנרגטית וחכמה .היא אוהבת אנשים ומשוגעת
על ילדים ,אבל בפקודה ,היא יכולה להיות התקפית  -הכל
תלוי בחינוך ובפקודות שהיא מקבלת".
תוך כדי לימודים ,הבינה חן שלריינה לא רק אנרגיות אלא
גם חוש גישוש מפותח" .זה התחיל עם מציאת אנשים או
חפצים דוממים בעקבות ריח ,והמשיך עם מציאת כלבים -
מה שקשה יותר לאתר".

לאחר הקורס ,אם כן ,נעזרו בחן ובריינה כבר מספר משפחות
שכלביהן אבדו .הראשונה היתה שלומית מלכה ,זוגתו של
יהודה לוי" .גיששנו אחר הכלבה של שלומית לאורך שעות,
ראינו אותה כמה מטרים מאיתנו והיא ברחה ,כנראה מפחד.
ביום השלישי היא חזרה הביתה בעצמה בדיוק במסלול
שריינה חיפשה אחריה" .מספר ימים אחרי כן ,איתרה ריינה
את עקבותיה של כלבת פיטבול מהאזור" .בשלב מסוים,
ריינה נעצרה וחזרה על עקבותיה ואני כבר חשבתי שהיא
לא יודעת מה היא עושה .למחרת ,התקשר אלי הבעלים של
הפיטבולית וסיפר שריינה עצרה בנקודה המדויקת שבה
עצרה הכלבה שלו  -שם נאספה על ידי נהג אוטובוס שגנב
אותה .מישהו שהצליח לרשום את מספר לוחית הרישוי של
הרכב הביא לכך שהבעלים הגיעו לנהג ,ניהלו אתו משא
ומתן והכלבה הוחזרה לבעליה".
לאחרונה ,מצאה ריינה כלבה נוספת ,פודלית קטנה שברחה
מבית באחד היישובים בחבל מודיעין" .ריינה גיששה שעתיים
בעקבותיה ומצאה אותה מותשת ליד שער היישוב .הבעלים
היו המומים ושוב  -היה פה סוף שמח והכלבה ניצלה".
לא כל מקרה מסתיים בהצלחה" .חשוב לעשות עבודת שטח
ולחפש את הכלב קרוב ככל האפשר לרגע היעלמו ,שכן
לאחר מספר ימים כבר קשה לאתר את עקבותיו בשל הריח
שמתפוגג .לכן ,אם הודיעו לנו על כלב שאבד אנחנו יוצאות
לגישוש גם בחגים וגם בלילות .ריינה היא מומחית אמיתית,
וכשהכלב נמצא ,זה בהחלט מחמם את הלב".
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מגיע לך!

טיפול אנטי-אייג'ינג
לשיקום העור:

 לעור בריא ,מתוח
וחלק יותר
 הבהרת כתמים
 הפחתה של קמטים
וקמטוטים
 מיצוק העור
 חידוש העור וייצור קולגן

ע"י מכשור מתקדם ותכשירים פעילים
אבחון וייעוץ מקצועי ללא עלות
נשים ,גברים ונוער

יעל שרגא  -קוסמטיקאית פרא רפואית
 ,052-3404251שוהם
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חן וריינה" .כל מבצע שמסתיים במציאת הכלב מחמם את הלב"
Berklee Ccllege of Music

Make yourself at hame
* כפוף לתקנון * התמונות להמחשה בלבד

סניף מודיעין:

שדרות המלאכות  ,1מודיעין

08-9266736
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כבר שמענו מכל מי שיודע משהו על תזונה שהארוחה הכי חשובה ביום היא
ארוחת הבוקר ■ כדי לסייע לכם לעשות את זה הכי טוב שאפשר ,החלטנו
לתרום את גופנו למדע ולצאת לבדוק עבורכם את ארוחות הבוקר המוגשות
באזור ■ ביצים קושקשו ,ירקות נחתכו ,שקשוקות הוגשו במחבתות לוהטות
ולחמים נבצעו ,ואנחנו שבענו וקינחנו גם בקפה ■ קבלו את חמשת ארוחות
הבוקר הטובות ביותר ,שיגרמו לכם להתחיל את היום עם שיר חדש בלב
מאת :אילן דואק ולימור בר נתן
ברשת קפה לנדוור ,שמונה כבר קרוב ל 50-סניפים
ברחבי הארץ ,אוהבים לדבר על "חווית הלנדוור"
ולא בכדי .הכל התחיל במרכז ברלין ב 1919 -עם
בית קפה קטן שפתח משה לנדוור ,שלימים עשה
עלייה והפך לבית הקלייה הראשון בארץ .שמונה
עשורים מאוחר יותר נפתח בית הקפה לנדוור,
ומאז זרמו הרבה מאד פולי קפה ,פוקצ'ות ואוכל איטלקי-
ים תיכוני עדכני בסניפי הרשת .העובדה שהסניף המקומי
באיירפורט סיטי מלא מבוקר ועד ערב מוכיחה שהלנדוורים
יודעים כנראה על מה הם מדברים .זה מתחיל כבר בעיצוב
המיוחד והמזמין של בית הקפה על כליו המרהיבים,
הבחירה המדויקת בסטייל ובפריטים והשירות הנעים.

קפה לנדוור איירפורט סיטי

הרוח הלנדוורית

ארוחות הבוקר ,מהן ניתן ליהנות לאורך כל היום ,הן כבר
הסיבה האמיתית לשמה התכנסנו כאן.
כמקובל בז'אנר ,תוכלו ליהנות ממה שכולנו קוראים לו
ארוחת בוקר ישראלית מפנקת ,אלא שכאן -ההגשה
המרהיבה ,הבחירה בחומרי גלם טריים ואיכותיים
והתחושה שרוצים לפנק -מורגשת היטב.

קחו לדוגמא את "בוקר לנדוור" הקלאסית:
תוכלו לבחור כל ביצה ותוספת שאתם
אוהבים ,מבחר גבינות וממרחים שמצליחים
להתרומם מעט מעל הבנליות -גבינת שמנת,
פטה ,זיתים ,לאבנה בזעתר ,גווקמולי ,פלפלים
קלויים וממרח חלווה ,שהיה פשוט ממכר.
לאלו נוספו גם יוגורט עם גרנולה ודבש ,קונפיטורת פרי
ולחמים טריים ושווים במיוחד .מיץ טבעי ושתייה חמה
עוזרים להחליק את כל אלו בגרון.
נסו גם את בוקר גלילי -ביצת עין וסלט קצוץ ,המוגשים על
בסיס פוקצ'ה עם טחינה וזיתים בצד -פינוק חגיגי וטעים
במיוחד להתחיל איתו את הבוקר .ואם אתם במוד קצת

יחתה

אחר -בוקר איכרים עם אומלט פטריות ,תרד ,כרישה וגבינת צאן,
שמוגש עם ארוחת הבוקר  -יעשה לכם נעים בבטן.
מי שאצלו ארוחת בוקר היא קודם כל שקשוקה ,לא ייצא מקופח .לצד
השקשוקה הקלאסית מוגשות גם שקשוקה ים תיכונית עם גבינת
פטה ,חצילים ופטרוזיליה ושקשוקה חלומי עם גבינת חלומי ותרד.
השקשוקה מוגשת בתוספת סלט ,זיתים ,טחינה ולחם טעים במיוחד
(חיטה לבנה או דגנים לבחירתכם) מתנור לבנים.
רוצים רק טעימה קטנה כדי לפתוח את היום? כריכון של בוקר
מלחמניית הבית עם טונה /צפתית  /גבינה צהובה /חביתה /חציל
וטחינה יעשה את העבודה.
אם אתם בעניין של מתוק על הבוקר -לכו על המוזלי של לנדוור-
יוגורט  ,4.5%גרנולה ,פירות העונה ודבש או על הפנקייק שמוגש עם
סלט פירות ,קצפת ,מייפל אמיתי ושוקולד נוטלה.

בס"ד

נוסד בשנת 1955

טוחנים
במקום
קפה ,פרג
ואגוזים

כשר
בהשגחת
הרבנות
שהם
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מבחר פירות יבשים
בתפזורת באריזות שי
במבחר מגשים
●

הזווית הכלכלית:

הזווית הכלכלית :בוקר לנדוור ,₪ 58 -בוקר איכרים -
בתוספת  ,₪ 10בוקר זוגית  ,₪ 109 -בוקר גלילי ,₪ 45 -
בוקר טבעוני  ,₪ 58 -שקשוקה  ,₪ 49 -מוזלי ,₪ 37 -
כריכון של בוקר .₪ 14 -

הזווית האינפורמטיבית:

כתובת :רחוב הנגב ,קריית שדה התעופה
טלפון | 03-8011111 :אתרwww.landwercafe.co.il :
שעות פתיחה :א'-ש' .23:00 – 8:00

רח’ תרשיש  ,70שהם

03-6414400

א’-ה’  ,09:00-20:00יום ו’ 08:00-15:00
פיצוחי ש .רדעי

www.radai.co.il
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 ,icaffeכפר דניאל

בית לאוכל שנולד מאהבה
 icaffeשוכן בבית אבן עתיק אמיתי ,ויש הטוענים שהמבנה הוקם עוד
בתקופה הצלבנית ושימש כחאן דרכים .באווירה מיוחדת זו אומרים במקום
שהם "בית לאוכל שנולד מאהבה" .המקום שפתוח בשישי-שבת בלבד ,אכן
מציע חווית אירוח קצת אחרת ,כולל המרפסת החיצונית שבימי החורף היא
מקורה ומחוממת .התחושה היא שהגעתם למקום אחר עם אווירה רגועה ,בלי
לחץ ובלי קשר לאזור הפחות אטרקטיבי שבה ממוקם בית הקפה .המקום
מנוהל על ידי בני הזוג שלומית ורן בן ארי ,והתחושה ב icaffe -היא בהחלט
משפחתית .רן הוא השף שאחראי לתפריט המבוסס על מוצרים בעבודת יד,
כשהלחמים (לחמי שאור בעיקר) ,הממרחים ,הרטבים והקינוחים מיוצרים
במקום.
ארוחת הבוקר (יחיד או זוגית) מציעה את התפריט המוכר של ביצה במבחר
צורות הגשה ועם תוספות לבחירה ,עשויה ביצי משק טריות ,המוגשת עם
סלט ירקות קטן ,גבינות ,ממרחים ,לחמים טריים ושתייה קרה וחמה .לצד
הגבינות המוכרות נדגמו טפנד זיתים ,לאבנה מצוינת וסלט צ׳רצ׳י מעניין.
למעוניינים בפינוק מיוחד -מוגשת ארוחת בוקר של שף מפנק זוגי ,שמציעה
גם מבחר קינוחים תוצרת בית.
חובבי השקשוקה יוכלו להתענג על שקשוקה ביתית טעימה מאד (אם כי
קטנה למדי) ,עשויה עגבניות טריות מהערבה -לדברי השף ,ומוגשת עם
לאבנה ,טחינה וסלט פלפלים מצוין ,ומלווה בשתייה קרה וחמה .שקשוקה
פיראוס מגיעה בתוספת של חצילים קלויים וגבינת פטה ויש גם שקשוקה
ירוקה עם תרד טורקי ונגיעות קרם פרש.
הטבעונים שבחבורה זוכים למנות מיוחדות דוגמת בוקר טבעוני ,הכולל
מבחר לחמניות כפריות הנאפות במקום עם ממרחי ירקות ,ריבה ,זיתים,
סלט ירקות ישראלי וקציצות ירק וקטניות או שקשוקה טבעונית עם סלט
ירקות ,לחם ומבחר מטבלים צבעוניים .ובכלל ,תזונה בריאה ומזינה היא
אג'נדה ב ,icaffe -במיוחד לאחר שרן ,שף המקום ,התמודד לאחרונה עם
מחלה שתקפה אותו ,וגרמה לו לראשונה בחיים לעסוק בספורט אינטנסיבי
ואף להשתתף בטריאתלונים .רן גם מעביר הרצאות וסדנות של תזונה בריאה
ובישול בריא וטעים במקום.
אם מתחשק לכם משהו מתוק -מוזלי הכולל יוגורט ביו עם פירות העונה,
גרנולה תוצרת בית ,חלבה ודבש דבורים טהור -יעשה את העבודה.

הזווית הכלכלית:

בוקר כפרי יחיד  ,₪ 59 -זוגי  ,₪ 110 -אגף השקשוקות-
 ,₪ 59-64מוזלי ₪ 44 -וארוחת ילדים.₪ 35 -

הזווית האינפורמטיבית:

כתובת - iCaffe :מתחם הצורפים ,כפר דניאל
טלפון | 08-9152448 :אתרwww.icaffe.co.il :
שעות פתיחה :שישי  ,13:30 - 9:00 :שבת .15:00 - 10:00 :
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חומוס בהדונס ,איירפורט סיטי

חומוס עושים באהבה

חומוסיית בהדונס (פטרוזיליה בערבית) באיירפורט
סיטי אמנם נפתחה רק לפני שנתיים ובהתאם לכך
בעליה אינם נושאים על גבם מורשת של דורות
כמו בחומוסיות המיתולוגיות העוברות מדור לדור,
ולמרות זאת זו אחת המסעדות המפוצצות בסועדים
באיירפורט סיטי המלאה במסעדות ובתי קפה מכל
המינים והסוגים.
המקום מתנהל כעסק משפחתי .הזכיין ,איציק באלס
( )41מגיע למקום מפתח תקווה בחמש בבוקר ,כדי
להתחיל בבישול החומוס המושרה שנמשך כמה וכמה
שעות .אחר כך מגיעים למקום הוריו ,יוסי ודליה,
שעובדים בשירות לקוחות ,לאחר שמכרו מסעדת
פועלים של שניצל ושווארמה" .מכרנו את הכל ועכשיו
הם איתי" ,מספר איציק" .אני מכין את החומוס
ונמצא על פס הייצור והם בשירות לקוחות .אשתי
מגיעה בצהריים כדי לתגבר ,ומתפעלת את הקופה".
הסנדלר לא הולך יחף והחומוסולוג אוהב חומוס,
כמצופה" .ההורים שלי אוכלים פה יום יום חומוס על
הבוקר .גם בשבת בבוקר אוכלים אצלנו בבית סביח

עם חומוס .ככה זה אצלנו העיראקים".
הבחירה של איציק לנהל את בהדונס מקורה בכלל
באהבה" .אני חבר טוב של בעלי הרשת" ,הוא מספר.
"הייתי אוכל אצלו בסניף הראשון ברמת גן ארבע
פעמים בשבוע וככה התחברנו".
את המקום ,כאמור ,הוא פותח בתשע בבוקר ,אבל
הוא עצמו מגיע כבר בחמש לפנות בוקר לאחר
שהשרה את גרגירי החומוס כל הלילה ,ואז מבשל
אותו כחמש שעות לערך .איציק מספר כי עיקר הלחץ
הוא סביב השעה  11-12בבוקר" ,אז מגיעים כל
הילדים של שוהם ואנשי הייטק מהאזור".
בבהדונס יש מגוון מנות חומוס חם וטרי ,המוגש
באופן הבסיסי ביותר .חידושים וווריאציות ,כמו
חומוס עם בשר ,חומוס ,עם פטריות ואפילו כדורי
פלאפל ,אינם כלולים בתפריט .מה שכן מגישים פה
זה חומוס פול ,חומוס גרגרים ,חומוס עם מסבחה
(גרגרים מעורבים עם חומוס ,טחינה ולימון) .המנות
מגיעות עם פלחי בצל חי ,פלפל חריף ,חמוצים ופיתות

רכות וטריות.
המטבח פתוח כדי שכולם יוכלו לראות את רמת
הניקיון.
ככל שהדבר נוגע לקולגות ,באלס משתדל לקמץ
בקומפלימנטים ,אפילו אם ששואלים אותו על
חומוסיות במחוזות רחוקים כמו יפו ,הגליל או מזרח
ירושלים" .אין רמה של חומוס כמו שלי ואני לא
נוגע בחומוס במקום אחר" ,הוא אומר" .אני מטפל
בחומוס שלי כמו בתינוק ,ואוהב את כל האנשים
שבאים לאכול אצלי".

הזווית הכלכלית:

 ₪ 26למנת חומוס בצלחת ,כולל חמוצים ופיתות.

הזווית האינפורמטיבית:

כתובת :בהדונס ,איירפורט סיטי
טלפון ,03-6356626 :נייד050-5475657 :
שעות פתיחה :א'-ה' 9:00-17:00 -ו'.9:00-15:00 -

לראשונה בארץ טיפול חדשני

מתיחת פנים ללא ניתוח
טיפול בחוטים נספגים

חומרים
מאושרים
ע"י משרד
הבריאות

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
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א-פיה קסומה ,קפה-קונדיטוריה ,קיבוץ עינת

חוויה מהאגדות

קיבוץ עינת הפך לאט ובשקט לאופציה קולינארית
מעניינת באזור .הוא מציע כמה וכמה מקומות
לאכול בהם ,החל מהמסעדות ובתי הקפה בתחנת
הדלק דור אלון בכניסה לקיבוץ ועבור לתוך הקיבוץ
עצמו ,שם פועלים שלושה בתי אוכל .המוכר בהם
הוא החומוס של ג'ינג'י ,ולידו באותו מתחם נמצאים
סושיה ובית קפה צנועים.
המקום שרובכם אינו מכיר הוא בית הקפה
והקונדיטוריה א-פיה קסומה .המקום קיים כבר 12
שנה ,אבל רק לפני חצי שנה הופרט ועבר לידיה של
אחת מחברות הקיבוץ המתפעלת אותו יחד

עם נערות חינניות מהקיבוץ
והסביבה .מי שמגיע לשם
חוזר בגלגל הזמן לקיבוץ של פעם.
המקום הוא מבנה קיבוצי ישן ,המרצפות
כמעט היסטוריות וגם השולחנות הם מתוצרת
הנגרייה המקומית .הקונספט הקיבוצי המיוחד
הזה מהווה דווקא יתרון ,ומקנה לבית הקפה קהל
לקוחות נאמן ,גם מקרב תושבי שוהם ,המחפשים
מקום שקט וחוויה קצת אחרת .א-פיה הוא מקום
שקט ואינטימי ,לא צפוף וללא מוזיקה ,ותוכלו לנהל
שם בלי שום בעיה שיחה רוגעת .ניתן לשבת בפנים
או בחצר לבחירתכם.
המנה המובילה היא ארוחת בוקר של פיות ,הכוללת
לחמניות ולחם מתוצרת מקומית ,טחינה בצבעים,
גבינות ,ריבה מתוצרת עצמית ,ביצים עשויות
בהתאם לבקשתכם ,סלט פיות עם גרעינים קלויים,
וכמובן שתייה חמה או קרה .יש גם ארוחת בוקר
טבעונית ,הכוללת ריבה תוצרת בית ,קיש טבעוני,

הזווית הכלכלית:

ארוחת בוקר של פיות  -יחיד  57 -ש"ח ,זוגי 98 -
ש"ח .פיות טבעוניות  64 -ש"ח .מוזלי  45 -ש"ח.

הזווית האינפורמטיבית:

מנהלות :אפיה פיה קסומה ,קיבוץ עינת.
טלפון | 052-3682319 :שעות פתיחה :א' ,ג' ,ד' ,ה'
 ,8:00-16:00ב'  ,8:00-19:30שישי עד .15:00

 50לק ג'ל
₪
 180בנייה בג'ל
₪
 150בניית ציפורניים
₪

לחברנו יריב

 80מילוי
₪
 70ציפוי
₪
לציפורן טבעית

ליבנו איתך

מכחול ובטבילה

אקריל  /ג'ל בנייה

30
₪

עיצוב וסידור גבות

10
₪

הסרת שפם

50/30
₪

36

לחמניות או לחם מחמצת ,סלט ושתייה ,וארוחת
בוקר של מוזלי מיוגורט או יוגורט כבשים.
עוד שווה לנסות את הקוראצאן -קרואסון ממולא
לבנה עיזים מוגש עם טחינות ,ביצה קשה ,חציל קלוי,
חמוצים ועגבניות שרי טריות.
המקום פועל גם כקונדיטוריה המשווקת מתוצרתה
לאורחים ולקונים המגיעים במיוחד ורוצים לקחת
מבחר עוגות ,עוגיות ומאפים הביתה.

פינצטה  /חוט
חוט

מריחת לק ברגלים

רגיל /ג'ל
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אפרת בן חיון 050-3636314
מושב בית עריף ,משק 2

שוהם פלוס

מבצעים לשנה החדשה

דשא סינטטי איכותי לגינות ומרפסות
הקמת גינות צמחיה | השקיה | דקים
מבצע דשא למרפסת
רק  85ש"ח למ"ר

צפיפות  | 900/18גובה  40מ"מ | אחריות  5שנים
* מינימום הזמנה  8מ' | *המחיר כולל הובלה והרכבה
לפני

אחרי

אחרי לפני

דביר - 052-6264441 :פגישת ייעוץ חינם
dvirmeir@gmail.com
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בית קפה ארומה ,שוהם

ארומה של בית

ארומה הוא בית הקפה השכונתי של שוהם ,המנוהל
על ידי ארז פייר ומשפחתו ,והם יודעים היטב כיצד
לשלב את היתרונות של רשת יחד עם יחס אישי,
כשרבים מהלקוחות הם קבועים וזוכים שם ליחס
משפחתי.
ארוחת הבוקר המוכרת ,העונה לשם בוקר ישראלי,
מציעה לסועדים שתי ביצים לפי בחירה ,סלט
ירקות ,גבינת חמד ,טונה ופלפל קלוי ,והיא מוגשת
עם טחינה ,לחם ,חמאה וזיתים .לצידה ,עשו ברשת
ארומה מאמץ לצאת מהקופסה ולהציע ארוחת בוקר
מקורית משלהם .כך נולדה ארוחת בוקר כתום .מה
קיבלנו שם? חביתה מקופלת עשויה משתי ביצים
כשבתווך מילוי בטטה מתקתק .לצד החביתה הוגשה
גבינת שמנת עם בצל המכוסה בנתח סלמון מעושן.
למנה נלוו פרוסות לחם קלוי בשמן זית וסלט קטן
הכולל :רוקט ,עגבניות שרי ובצל סגול מתובל בשמן
זית .ניתן להוסיף לארוחה קפה ומיץ גזר כתום.
חובבי השקשוקה יוכלו לאכול שקשוקה משתי
ביצים ,רוטב עגבניות ופלפלים ,פטרוזיליה ,טחינה,
לחם וחמאה .הטבעונים שבחבורה יוכלו ליהנות
מארוחת בוקר טבעונית ,הכוללת חביתת חומוס,
סלט ירקות ,לחם ,זיתים ,פלפל קלוי ,חציל קלוי
ופטריות צלויות.
בארומה מאמינים באוכל טרי ופשוט ,אך בו זמנית
גם ייחודי ,כאשר המנות עשויות במקום עם ההזמנה,
השירות אדיב ,מהיר ומקצועי והמחירים נוחים .אולם
אוכל זה לא הכל ברשת ,שם מדברים גם על ערכים.

הארומאים מתגאים בקידום נושאים חברתיים רבים,
ביניהם קידום אנשים עם מוגבלות ,קיימות ואחריות
חברתית .אחד הדברים הנחמדים למי שהנושא חשוב
לו הוא הערכים התזונתיים אותם מקפידים לציין
עבור כל מנה כולל המלצות מוינגייט.
בארומה טוענים כי בסניפי הרשת משתמשים בחומרי
גלם איכותיים ביותר .מפולי הקפה ,דרך החיטה ועד
לפירות והירקות – הכול מגיע אל הלקוח במינימום
זמן ובכפוף לנהלים קפדניים על שמירת האיכות.
איכות אשר מתאפשרת בזכות קומפלקס המפעלים
של הרשת השוכן בעמק האלה ,שבו מתבצעת
קליית הקפה ,הכנת הבצקים ללחם
ולמאפים ,חיתוך ירקות טריים ,הכנת
הרטבים וכדומה .בסניפים משתמשים
בתוצרת הטרייה ובמוצרים המופצים

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
38
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בס"ד

ממפעלי הרשת להכנת המנות על-פי הזמנת הלקוח.
תהליך יעיל ,מוקפד ומהיר זה מבטיח שכל לקוח בכל
אחד מסניפי ארומה יקבל מוצרים איכותיים בזמן
אמת.

הזווית הכלכלית:

ארוחת בוקר כתום/ישראלי₪ 36 :
ארוחת בוקר כתום/ישראלי ,כולל שתיה₪ 44 :
ביצי עין על לחם קלוי₪ 28 :
ביצי עין על לחם קלוי ,כולל שתיה₪ 36 :
שקשוקה₪ 33 :
שקשוקה ,כולל שתיה₪ 41 :

הזווית האינפורמטיבית:

מנהלות :המרכז המסחרי שוהם
טלפון | 03-9772290 :שעות פתיחה:
א'-ה' ,07:00-21:30 :שישי07:00-14:30 :

הרב מרדכי מנע
יועץ נישואים ומנחה משפחה

חפצים ביעוץ והכוונה?
 טיפול משפחתי וזוגי
דיסקרטיות
 טיפול במצבי משבר
מובטחת
 שיפור יכולות התקשורת
 מציאת פתרונות להבטחת הצלחת הנישואים

054-8422376

התימני
תבליני

חנות בניחוח אחר

חגיגת
ט"ו בשבט מטורפת
של פירות יבשים מיוחדים,
אקזוטיים ומלאי טעם

חדש :קפה טורקי ערביקה וברזיל
טרי ,טחון על המקום

תבלינים טריים וארומטיים  תערובות ייחודיות תוצרת
בית  טוחנים במקום  חלווה טריה בכל הטעמים
| פיצוחים טריים קלויים וטבעיים  אורז וכל סוגי
הקטניות  משקאות מיוחדים  מאפים תימנים 
מוצרים ללא גלוטן
מוצרים משלימים
לאפייה

מוצרים
לסושי

טלפון03-6347552 :

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

שהם
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מעיצוב
בתים
לעיצוב
חיים
עד כמה עיצוב הבית
שמתאים לנו משפיע על
החיים שלנו? ■ למה מרבית
האנשים חיים בבתים שלא
מתאימים להם ולא מביאים
את מי שהם לידי ביטוי? ■
איך מתמודדים עם תירוצים
כמו 'אין לי את זה' ו'אני לא
יכול לבד' ואיך קשור מושיק
גלאמין לכל העניין הזה?

אורית סטמבלר

לא תאמינו כמה הרבה אנשים חיים בבתים שלא באמת
מתאימים להם מבחינת עיצוב ושלא משרתים אותם נכון.
ועוד יותר מזה ,לא באמת מצליחים להביא לידי ביטוי את
מי שהם ,את מה שהם ואת מה שהם צריכים.
מי שבאמת ראתה זאת במו עיניה וגם חזרה לדווח מהשטח
היא אורית סטמבלר ( ,)40תושבת בן שמן בשנה וחצי
האחרונות ,עורכת מוערכת בטלוויזיה ,מדריכה ,ג'ינג'ית
מסקרנת ומי שתוכלו לפגוש במסגרת הרצאה מרתקת
שהיא מעבירה ,העונה לשם "מעיצוב בתים לעיצוב חיים"

42
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מאת :לימור בר נתן
(ב 3/2 -בבית הקפה  icaffeבכפר דניאל).
"אחרי מאות בתים ברחבי הארץ שביקרתי בהם ,מאות
משפחות שפגשתי ועשרות תהליכי שיפוץ וחידוש של בתים
שונים ומגוונים ,אני יכולה לומר שגיליתי ש 80%-מהבתים
נראים אותו הדבר" ,אומרת אורית" .אנשים מעצבים את
הבית שלהם בהתאם למה שראו בעיתון ,אצל השכנים,
בחנות או בטלוויזיה ,ולכן לא באמת אפשר להרגיש את
האופי של האנשים שחיים בבית".
כל העניין של אורית עם עיצוב ומה שגרם גם לה להפסיק

לפחד ממנו התחיל למעשה בתוכנית "בא לחדש לכם"
עם מושיק גלאמין .אורית שימשה כעורכת התוכנית ומי
שליוותה אותה בשלוש העונות הראשונות שלה .חשוב לה
להדגיש שהיא לא מעצבת פנים או בעלת השכלה מקצועית
בתחום ,אבל הרבה מאד ניסיון ועבודה בשטח  -אפשרו לה
להבין לעומק את העולם הזה.
"אני באמת מאמינה שעיצוב שמתאים לנו ושנכון לנו -
משפיע על החיים שלנו ויכול לשנות אותם ברמות מסוימות.
זה חלק מלקחת אחריות על החיים שלנו ,בדיוק כמו

אורית בזמן הצילומים ל"בא לחדש לכם"

שלוקחים אחריות על תזונה ,על ספורט,
אחריות כלכלית או אחריות על המשפחה
שלנו .גם אחריות על סביבת המגורים שלנו
היא חלק בלתי נפרד מהדרך ליצור לעצמנו
חיים טובים ,נעימים ,שמאפשרים לנו להביא
את עצמנו לידי ביטוי בצורה הכי טובה ולחיות
בכיף .זה מתחבר גם לשם ההרצאה" -מעיצוב
בתים  -לעיצוב חיים" ,מכיוון שעיצוב יכול
לשדרג את החיים שלנו ,ומגיע לנו לחיות
במקום שעושה לנו טוב".

אם אתה יכול לדמיין את זה

הרעיון לתוכנית "בא לחדש לכם" צמח אחרי
המחאה החברתית של  ,2011כשהבריף
שקיבלה אורית הוא להביא אנשים שזקוקים
לשינוי אמיתי בתוך ביתם ולאו דווקא
סיפורי מצוקה או בעיות" .המשימה שלי
היתה למצוא את ההקשר הסיפורי ,כיוון
שיש מיליון בתים כאלו ,אז למה דווקא
הבית של איקס ולא של ווי" ,היא נזכרת.
"מושיק גלאמין ואני התחלנו לבקר בבתים
ולעשות תחקירי עומק ,כשמה שחיפשנו
הוא סיפורים של אנשים ,שהמצב המנטאלי
שלהם בא לידי ביטוי בנראות של הבית ואיך
שינוי בבית יוכל לאפשר להם משהו חדש
בחיים".
יש לה עשרות דוגמאות של סיפורים בהם
עיצוב יצר שינוי .אחד מהם הוא של משפחה
משדרות שביתה נפגע פעמיים מטיל גראד.
"המשפחה הזו חיה בתחושת חוסר בטחון
בבית שלה ,ואת מבינה מהר מאד שכל מה
שצריך לעשות זה קצת לעצב מחדש כדי
להכניס אנרגיה אחרת ,אבל השאלה האם
הסיפור מספיק חזק כדי להחזיק תוכנית",
מספרת אורית" .המטרה היתה לייצר סוג

של השראה ולא להפך ,ומכיוון שהרעיון לא
היה תוכנית של סיפורי מצוקה ,לא רציתי
שירחמו עליהם .ואז ,פתאום ,כשהמצלמות
כבר כבו ,יצאנו לחצר האחורית הענקית
שלהם ,שממולה ניצבה חומת בטון אפורה
ענקית .הבעל סיפר לנו שהוא הכי רוצה
לחזור הביתה מהעבודה ,לשבת בחצר
בסבבה ולהיות מסוגל לדמיין לעצמו את
כל מה שהוא רוצה לדמיין .מייד הבנו שזה
"הבינגו" שלנו ,סידרנו את החצר בצורה
מדליקה ,כולל פינת ישיבה ודשא סינטטי.
על מחסן הפלסטיק שהיה בחצר ציירנו ציור
של עצים וגדר -רעיון היסטרי של מושיק,
ופתאום המפגע הזה הפך להיות משהו
מגניב .את הקיר מבטון צבענו בשלושה
צבעים שונים עם קומפרסור ,כשלמושיק
היתה עוד הברקה והוא לקח שרשרת לדים
ויצר איתה על הקיר את המילה ."Imagine

כשהשלט מגיע למקרר

עיצוב ,גם אם נשמע כמו משהו טכני לעיתים,
הוא מחולל שינוי אמיתי.
"עיצוב יוצר תחושה" ,אומרת אורית" .כשאת
נכנסת לבית ,את יכולה להרגיש חום ,קור,
ניכור או לחץ .יכול להיות שלא תמיד אנחנו
מבינים עד הסוף את התחושות ,ואולי אפילו
מפרשים זאת לא מדויק או בהקשר האנושי,
אבל זה העיצוב .זה נכון בבית פרטי וגם בגן
ילדים ,במשרד ובקופת חולים".
האסימונים ירדו גם במקרה הפרטי שלה.
"אני לדוגמא אדם מבולגן בכל רמ"ח
אבריי" ,היא אומרת בישירות שמאפיינת
אותה" .אני זוכרת שבדירה הראשונה שלי,
אני והשותפה שלי היינו קושרות את השלט
של הטלוויזיה למיטה ,כי אחרת הוא היה



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
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מגיע למקרר ולמקומות משונים אחרים ובחיים לא
מצאנו אותו .כשהתחלתי להבין את המשמעות של איך
סביבת המגורים שלי משפיעה עלי ,התחלתי להקפיד על
סדר ,וזה עשה לי סדר בראש ושקט פנימי .היום אני כבר
במצב שאם אני פתאום רואה שהבית מבולגן ,אני מבינה
שמשהו אצלי בראש לא מסודר ואני לא מפוקסת.
העניין הוא להבין מה הצרכים שלך בהתנהלות בבית
ואיך נותנים להם פתרונות סביבתיים .בבית שלי שולחן
פינת האוכל הוא גם פינת העבודה שלי .אני הרי לא יכולה
להפוך לאדם מסודר לגמרי ,ולכן מצאתי פתרון :יש לי
ארגז עץ יפה שמצאתי בברצלונה וסחבתי כל הטיול עד
שחזרנו לארץ ,והוא תמיד ליד השולחן .כשאוכלים ,אני
אוספת הכל לארגז ,וכשאני רוצה לעבוד אני מחזירה
את הבלגן שלי ,כיוון שככה אני עובדת .מצאתי פתרון
שמאפשר לי גם בלגן וגם סדר ,וכך אני מונעת תסכול
והלקאה עצמית".

שרירים בגוף שלנו .מה זאת אומרת 'אני לא יכול'?
אפשר להסתכל באינטרנט ,לחפש מקורות השראה וגם
להסתובב בחנויות או בבתים של אחרים ולקבל השראה
ורעיונות ,וזה בסדר .נכון ,לא תהפוך למעצב פנים ,אבל

סיפור כזה הוא מה שקרה לאילנית לוי ושהוצג בעונה
הראשונה של "בא לחדש לכם" .אורית" :אילנית לוי
קנתה בית מיד לאחר הגירושין מאיל גולן .היא קיבלה
אותו בדיוק בתקופה שבה הופיעה בפסטיגל ,שזו תקופה

"

עיצוב שמתאים לנו ושנכון לנו  -משפיע על החיים שלנו
ויכול לשנות אותם ברמות מסוימות .זה חלק מלקחת אחריות
על החיים שלנו ,בדיוק כמו שלוקחים אחריות על תזונה ,על
ספורט ,אחריות כלכלית או אחריות על המשפחה שלנו
כן תסדר לעצמך את הבית בצורה שמתאימה לך .זה יותר
מהכל עניין של פחד או חוסר הבנה עד כמה עיצוב משפיע
ברמה עמוקה על החיים שלך".
עוד היא מדברת על מי שמעצב את ביתו כמו שהוא
חושב שבית צריך להיות מעוצב ולא בהתאם למי שהוא

"

שאין בה דקה לנשום .היא נתנה למעצב מפתח ותקציב,
וכשהגיעה לביתה חשכו עיניה .הבית עוצב בהתאם למה
שהוא חשב שהיא רוצה ,אבל בשום צורה לא התאים
לה .בסלון הוא הציב שולחן כסוף מברזל ששוקל טונה,
אבל אילנית היא חולת ניקיון וכל יום שוטפת את הבית,
וזה לא מסתדר .זו דוגמא למה קורה כשמעצב לא לוקח
בחשבון את האישיות של האדם שגר בבית או שהאדם
לא מביא את הצרכים שלו למעצב".
ומה לגבי האמירה של 'אין לי כסף'?"זה משהו שאנשים אוהבים מאד להגיד ,אבל זה לא עניין
של כסף ,אלא של תשומת לב .ראיתי הרבה בתים ,ואני
לא מדברת על דירות שכורות ,שבהם יש חוט ,בית מנורה
ונורה .להיכנס לבית ולראות את זה  -זו בגדר הזנחה .הרי
יש אהילי אורז שעולים  19שקל ,כך שזה לא עניין של
כסף .את ההזנחה הזו אפשר יהיה לראות בעוד רבדים
של החיים".

להתמקד בילדים
ולשכוח את הזוגיות

'אין לי את זה'

הרבה מאד אנשים נתקעים כבר בשלב הראשוני ,ופעמים
רבות משותקים על ידי פחד להתחיל בכלל לעשות משהו.
אורית" :אחד התירוצים הראשונים הוא 'אין לי את זה'
או 'אני לא יכול לבד' .אבל אין דבר כזה ,כיוון שעיצוב
היא מיומנות שניתן ללמוד לפתח ,בדיוק כמו שמפתחים
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ולצרכים שלו" .הרבה מאד שנים עיצבתי את הבית
בהתאם להצעות של חברים או למה שראיתי ,אבל זה לא
התאים למי שאני .בית הוא המקום שבו אתה בא לידי
ביטוי ויכול להיות בו מי שאתה ,ולכן זה כל כך חשוב.
מקרה מתסכל יותר הוא של מי שלוקח מעצב ונותן לו
להוביל ,ואז מקבל בית יפה (שגם עלה הרבה בדרך כלל)
והוא לא מרגיש בו בבית".

אחד הסיפורים שאורית זוכרת הוא של משפחה מהקיבוץ
ששינוי בעיצוב השפיע על חייה במיוחד.
"הגענו למשפחה עם ילדים צעירים שחיה בבלגן,
ובתחילה לא מצאנו מה שונה אצלם מבתים אחרים עם
ילדים .גם העניין שהיא ממוצא אתיופי וגדלה בפנימייה
והוא קיבוצניק לא עבד .פתאום קלטתי שכל הבית הוא
ילדים :המשחקים שלהם בסלון ,בחדרים ובכל הבית,
הציורים שלהם בכל מקום ועל המקרר תמונות של
הילדים ואף תמונה של ההורים .לא היו בבית דיסקים,
ספרים או חפצים של מבוגרים ,שביטאו את אישיות
ההורים .מהתחקיר הבנו שאין בעיה בזוגיות ,אלא שהם
פשוט שכחו את עצמם לגמרי .החלטנו לשלוח את הזוג
במהלך יום הצילומים עם מצלמת פולרואיד לטייל בחוץ
ופשוט לצלם עצמם יחד .מהחיוך על השפתיים שלהם
כשחזרו יד ביד אחרי שעה וחצי ,היה ברור שהם רק היו
צריכים להיזכר שהם גם זוג .מהתמונות שצילמו יצרנו
תמונה גדולה ויפה שאותה מיקמנו בפינת האוכל .עוד
למדנו שהוא אוהב מאד מוזיקה והיא רצתה פעם ללמוד
אומנות .מושיק יצר ארבע תמונות של אלבומי מוזיקה
שתלינו בסלון ,ועל השולחן הנחנו ספרי אומנות מחנות
יד שנייה .ההתלהבות שלהם ריגשה אותנו .העיניים שלה
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נצצו כשהיא התיישבה בסלון ודפדפה בספר האומנות.
מבחינתי ,אם פעם ביום היא תציץ בספר ,תיזכר מיהי וזה
לא יהפוך אותה לאימא טובה פחות ,עשינו את שלנו".
ואין פה בעיה של מציצנות או חשיפה?"בשונה מתוכניות כמו "סופר נני" ,שם יש מחיר לחשיפה,
ב"בא לחדש לכם" החשיפה נעימה ובמידה מועטה,
והרווח הוא מוחשי מאד וברור עבור האנשים שרוצים
שינוי".

של התוכן ,ומושיק יביא את ההתמחות שלו בעיצוב.
לאט לאט למדתי דברים חדשים ,והיתה לי הזכות שלרוב
האנשים שמפחדים מעיצוב אין ,מכיוון שהייתי חשופה
לעשרות תהליכי עיצוב מההתחלה ועד הסוף .אני זוכרת
שהייתי חופרת למושיק כדי להבין לעומק את הדברים.
אם הוא בחר לצבוע בתכלת ,למשל ,חיפשתי צידוק
תסריטאי והתעקשתי להבין למה .בהתחלה היה לו קשה
להסביר ,כי אצלו הכל אינטואיטיבי ,אבל עם הזמן הוא

שתמיד אומר את האמת שלו .כך זה היה
בעבודה איתו  -לטוב ולרע ,וכך זה גם בהישרדות.
אני חושבת שזה סופר אמיץ מצידו להשתתף בתוכנית,
ואין סיכוי שאני הייתי עושה זאת .אני זוכרת שצילמו
תוכנית אצל איתי תורג'מן זמן רב אחרי שהוא השתתף
ב"הישרדות" ,והוא אמר שזה הדבר שהוא הכי מתחרט
עליו ,ולכן הדהים אותי עוד יותר שמושיק הסכים
להשתתף .אולי הוא רצה לאתגר את עצמו ,ובטח
שלרזות ...הישרדות היא מצב קיצון מאד ארוך וקשה,
החוויות הרגשיות שם הן מטורפות ,ואפשר לראות מי
זה מושיק ,אלא שכאמור כל הסיטואציה היא מוקצנת
מאד".

הכל מתחבר

כשמושיק הגיע ל"הישרדות"

את החוויה שלה מהתוכנית "בא לחדש לכם" אורית
מתארת כמדהימה.
"הייתי מאוהבת" ,היא אומרת" .זה היה ניסיון ראשון
שלי בתחום העיצוב ,ומטבעי אני אדם סקרן שאוהב
אנשים ,ומה שחיפשתי היה את הסיפורים האנושיים.
הייתי כותבת תסריטים לתוכנית אחרי שבמשך ימים
הייתי מנסה להיכנס לראש ולנפש של האנשים ,להבין
אותם ולהבין איך אני נוגעת בהם בצורה שתאפשר להם
לעשות את השינוי.
העבודה עם מושיק גלאמין היתה מרתקת" .שני מופרעי
קשב וריכוז זה תמיד מאתגר" ,היא אומרת בחיוך.
"מושיק הוא בן אדם עם דמיון יצירתי ברמות מדהימות,
מאד רגיש וקולט מצוין אנשים .בדיוק כמו שאני הייתי
נכנסת לראש של משתתפי התוכנית בשביל התסריט,
הוא היה נכנס לראש שלהם בשביל ליצור עבורם את
העיצוב שמתאים להם ושיביא איתו שינוי.
הדבר המעניין מבחינתי שקרה לי בתוכנית הוא הלמידה
שלי .בתחילת הדרך הייתי בטוחה שאני אביא את הצד

שיתף איתי פעולה והסביר את ההיגיון שבדברים .הוא
היה אומר לי שהכורסה עם הפרחים הירוקים היא הרהיט
שבעלת הבית הכי אוהבת ,ואז דרך עיצוב הקיר וצביעתו
בצבע מסוים ,הוא הבליט את הכורסה הזו.

את הקריירה שלה בטלוויזיה התחילה אורית כתחקירנית
בתוכנית "ערב טוב עם גיא פינס" .היא עבדה ,בין היתר,
ב"חמש וחצי חדשות ערוץ הילדים" ,היתה עורכת
השידור החי של ערוץ הילדים ,ועורכת ראשית של "Y
בעשר" -חדשות הבידור ב YES-עם הילה נחשון ואביעד
קיסוס .עוד שימשה כמנהלת פיתוח התוכן של "ארצה
הפקות" ,עבדה ב"הוט בידור ישראלי" ובשנים האחרונות
התמחתה בתחום העיצוב עם "בא לחדש לכם" והתוכנית
"בבית של" ב HOT -על עיצוב בתי מפורסמים.
לבן שמן הגיעה אורית (רווקה -לכל המתעניינים)
לפני כשנה וחצי" .לקחתי בעצם שנת שבתון מעולם
הטלוויזיה ,והתחברתי מאד לאזור ,לטבע ולכל מה שיש
בסביבה" ,היא אומרת .לא טריוויאלי למי שחי בתל
אביב כל כך הרבה שנים לראות בשוהם כעיר שבה עושים

"

מושיק גלאמין הוא בחור חכם ,רגיש מאד ,כנה מאד ,ומי
שתמיד אומר את האמת שלו .כך זה היה בעבודה איתו  -לטוב
ולרע ,וכך זה גם ב"הישרדות" .אני חושבת שזה סופר אמיץ
מצידו להשתתף בתוכנית ,ואין סיכוי שאני הייתי עושה זאת

"

למדתי איך להסתכל על הדברים ,וכמעט אחרי כל יום
צילום הייתי חוזרת הביתה ועושה משהו בבית .לפעמים
חזרתי ב 11-בלילה מיום צילום עם רעיון ,ועד שתיים
לפנות בוקר סידרתי את הבית באנרגיות מטורפות".
מאחר ומושיק מופיע עכשיו ב"הישרדות" ,לאתתחמקי מלספר מה את חושבת עליו שם.
בתיאום
הטיפול מאד ,ומי
הזמנת מאד ,כנה
"מושיק הוא בחור חכם ,רגיש

מראש

קניות ,עובדים או נפגשים לקפה ,אבל היא מרוצה להיות
בגן העדן שלה רק שלושים דקות מתל אביב.
מה את עושה היום חוץ מההרצאות?"אני עובדת בפרויקטים של שדולת הנשים בתחום
הדרכה וחינוך לבני נוער ,מייצגת מוזיקאי בשם עומר
גונן האלה ,עובדת בצהרון בגן הדמוקרטי בשוהם ,ועדיין
עובדת לא במשרה מלאה בטלוויזיה".

טיפולי ווטסו

טיפול במים חמימים ועוטפים
מפנק ומרגיע שיוביל למסע של שקט ,רוגע וציפה קסומה
בבריכה מחוממת באווירה כפרית ושלווה
שיטת טיפול המשלבת מתיחות ועיסוי
מושב חדיד ( 117בהרחבה החדשה) ,טלפקס ,08-9292063 :נייד ● E-mail: emeli@bezeqint.net ● 050-5781400 :חפשו אותנו בפייסבוק
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emeli pool shmueluv



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

לנוער

מיטה וחצי קפיטונז'

לילדים

לסבא וסבתא
מיטה מתכווננת

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

מיטה מעץ מלא
 + 190/90ארגז מצעים ענק

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
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איך מתחברים כל כך הרבה דברים שלא בהכרח מתחברים?"ככה זה אנשים עם הפרעת קשב וריכוז ,"...היא אומרת בחיוך גדול,
ואז מרצינה" :וזה לא נכון שאלו דברים שונים ,מכיוון שהכל מתחבר.
העסק שלי הוא אני -אורית סטמבלר הפקות .אני יודעת להפיק כל
מיני דברים בכל מיני תחומים ,אז למה לקבע את עצמי? אני חושבת
שיש זכות סביב גיל ארבעים ,כשמתחילים לקבל חוכמה ולא צריך
לבחור רק דבר אחד .אני יכולה להביא את הניסיון שלי לידי ביטוי
בכל כך הרבה דרכים .גם כשאני בגן ,ואמהות
שנמצאות שם יותר מעשר דקות ,שואלות
אותי איך אני מסוגלת להסתדר עם הילדים
כל כך הרבה זמן ,אני יודעת שאני לוקחת
את הניסיון שלי מניהול שידור חי וצוותי
עבודה ,מעבודה כל כך הרבה שנים עם
ילדים ומהאהבה שלי לאנשים ,וזה
לא קשה לי לרגע .אני מאמינה
שכל החיים האלו בבן שמן
וההתרחקות מתל אביב עזרו
לי להתחבר למשהו שהוא
הרבה יותר פשוט ,אמיתי
ואותנטי ,ובפשוט שלי
אני הרי מדריכת צופים.
וכיום ,להביא את כל
הידע שאספתי לידי ביטוי
דרך הנחייה ודרך הדרכה ודרך
חינוך ודרך עמידה מול קהל וליצור
משהו בקבוצה -זה נס שהוא כיף לי
וטבעי ואותנטי לי ,ואני נהנית מכל
מושיק גלאמין
רגע" 

מאיפה מתחילים?
 .1חפשו את מקור ההשראה שלכם" .לי
למשל יש גלויה עם קרושה ,צבעוניות מסוימת ודוגמאות לפריטים ,והצלחתי
לתרגם את זה לבית שלם" ,אומרת אורית" .תמצאו פריט אחד שאתם אוהבים ,זה יכול
להיות אפילו עגילים ,תמונה ,מפה או בקבוק .תחקרו את זה ,תשאלו איזו תחושה הפריט הזה גורם
לכם להרגיש -חמימות ,חופש ,שמחה וכדומה ,וכשתבינו מה התחושה -תבינו איזו אווירה אתם רוצים בבית
שלכם .באינטרנט יש מיליון מקורות והשראה בבלוגים ,אתרי תמונות ו ,DIY -קבוצות פייסבוק וכדומה".
 .2ייצרו בעצמכם משהו לבית שלכם" .התגובה הראשונה היא 'מאיפה אני יודע' ו'יש לי
ידיים שמאליות' ,אבל מצאתי ברחוב מין חתיכה של שער ברזל ,צבעתי אותה ותליתי בחדר השינה ,וטוב
לי לראות שעשיתי משהו בעצמי לבית .אפשר גם לקחת מסגרות של תמונות -הכי פשוטות של איקאה
או כאלו שקונים בכמה שקלים בשוק הפשפשים ,להכניס תמונה שצילמתם או שראיתם ,ויש לכם משהו
שיצרתם בעצמכם בלי להיות פיקאסו".
 .3להתחיל בטקסטיל" .הכי קל לעשות שינוי ראשון דרך טקסטיל דוגמת כריות או שטחים,
במיוחד למי שמפחד מצבע .העלות נמוכה וזה להתחיל לצאת מאזור הנוחות באמצעות שינוי קטן כמו כרית
צבעונית שתתן לכם כתם צבע ואומץ להמשיך".
 .4תנו תשומת לב לכל פינות הבית" .אל תשכחו את כל פינות הבית ,כולל השירותים.
תשומת לב כזו הופכת כל פינה לאישית וחמה יותר .מספיק שתשימו במטבח איזה לב שקניתם ,וכבר
יהיה לכם נעים יותר לבשל ולראות אותו .לפני כמה ימים מצאתי מפיות מהממות ,הכנסתי מפית
למסגרת פשוטה של איקאה ותליתי בשירותים .זה הופך מיידית כל מקום לחם ונעים".
 .5תתחילו בקטן" .לא חייבים להחליט שמעצבים את כל הבית בבת אחת ,וגם לא חובה
להתחיל בסלון .זה יכול להיות תמונה או קיר אחד .כדאי להתחיל בקטן .קחו בחשבון שדברים
משתנים ,בדיוק כמו שאנחנו משתנים ,ויכול להיות שהקיר הצבוע מתאים לכם עכשיו ,אבל בעוד חצי
שנה כבר לא ידליק אתכם ,וזה גם בסדר".
והכי חשוב :תנסו! מקסימום זה ייצא מכוער...

יריד הודו בשהם

לילא מעצבים
לילא מותג חדש וצעיר שתוך  4שנים רכש לעצמו מקום של כבוד
בשוק האופנה הישראלי.
הדגש בלילא הוא באיכות הבדים ,בהדפסים מרהיבים ובעיצובים
מיוחדים .הוא משלב נוחות עם קו אלגנטי אותנטי.
לילא מעצבת ותופרת עם עושר הבדים ההודיים  -בדי כותנה
טבעיים בסוגי אריגה שונים ,הנצבעים בטכניקות מסורתיות ,הדפסי
יד ורקמות עשירות ,בסגנונות תפירה יחודיים.
טווח המחירים בלילא רחב ,ונע בין  ,₪ 120-550ולכן פונה לקהל
גדול .גם טווח המידות מתאים לכולן ,ממידה  36ועד מידה .56
יש גם בגדים לגברים.
לילא מוכרת בשיטה ייחודית :מחסן החברה נמצא
בחריש ,אך היא מסתובבת בכל הארץ בירידי הודו.
ניתן למצוא פרטים על הירידים באתר.lilain.co.il :
ניתן גם לרכוש את הדגמים באתר האינטרנט.
בשבת ,11:30-15:30 ,16/1
לילא מתארחת עם יריד הודו בבית הסגול בשהם
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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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 -כתבת תדמית -

יוצאת לכרמים

בחלקה הצפון מזרחי של שכונת כרמים ,באחד האזורים היפים והמבוקשים בשוהם,
מתוכננים להיבנות ארבעה בנייני מגורים ושדרת בתים פרטיים המגדירים מחדש את
המושג “פרויקט בוטיק”  על התכנון אמון האדריכל גידי בר אוריין ,המשלב עיצוב ניו-יורקי
אורבאני טיפוסי ,בכפריות ובפסטורליות המקומית .בתכנון ,פנטהאוזים-לופט מרהיבים
מהיפים בארץ ודירות גג וגן שייבנו תוך הקפדה על איכות פרימיום ,עד הפרט הקטן ביותר 
רוקי מויסה ,האשה והאנרגיה מאחורי קבוצת הרכישה הבונה את הפרויקט ,מספרת על
משפחות שהיא מלווה באהבה בדרך לבית החלומות שלהן ולמה בתפיסה שלה ,בית הוא
הרבה יותר מסתם בית
רוקי מויסה יושבת במשרדה שבבניין המועצה והטלפון הסלולארי שלה לא מפסיק
לרגע לצלצל .עם עבודה בלתי פוסקת בתיווך נדל“ן וכמנהלת קבוצות רכישה ,היא
עומדת בקשר יומי עם מאות בעלי דירות שאותם היא מכירה בשמם הפרטי (כולל
שמות הילדים) ,במקביל לעבודה מול קבלנים ,מעצבים ורשויות  -קשה להבין איך
היא נושמת.
מויסה מחייכת – “נדל“ן זה החיים שלי“ ,היא מודה בכנות“ .שמונה שנים אני חיה את
עולם התיווך ואת קבוצות הרכישה .היום אני חלק נכבד מההוויה הנדל“נית בשוהם
ושם מוכר גם בקרב גדולי הקבלנים“ .את הדברים היא אומרת מהלב ,ללא עניין
להתהדר בנוצות גדולות מדי" .ההכרויות והניסיון הרב מסייעים לי לבחור לקבוצות
ולפרויקטים שאני מקימה ,את מיטב השמות ,את האדריכל הטוב ביותר ,את חומרי
הגלם המשובחים ביותר ובעיקר את האפשרויות הרבות ביותר ,כדי לבנות למשפחות
שלי בית יוקרה בסטנדרט גבוה ובתכנון מוקפד במיוחד".
ארבעה פרויקטים בשוהם כבר מאחוריה ,ביניהם פרויקט רחוב האודם שהפך לשכונה
מרהיבה המונה  15בתים צמודי קרקע מהיפים בארץ ,ופרויקט סחלבים ,הכולל
ארבעה בניינים ומרכז מסחרי“ .החשיבה התכנונית שלי שונה .מבחינתי כל אחת
מהדירות היא פרט חשוב וייחודי בפני עצמו .בפרויקט החדש ,אני משלבת את הרעיון
התכנוני של הבתים צמודי הקרקע ברחוב האודם ,עם הבניינים בסחלבים – במתחם
יוקרתי אחד“.
מה הכי חשוב לך בתכנון?
“סלון ,פינת אוכל ומטבח כיחידה מרווחת ,גדולה ונעימה .לאורך רוב שעות
היממה ,החלל הגדול הזה פעיל ומשמש כמרכז המשפחה .כאן אוכלים ,מתכנסים
לארוחות שישי עם בני משפחה וחברים ,כאן מארחים ומכינים שיעורים –
זהו לב ליבו של הבית ,ועל כן חשוב לי שהוא יהיה גם גולת הכותרת שלו“.
קבוצת רכישה ,למי שעדיין לא סגור על הקונספט ,היא קבוצה של דיירים שבראשם
עומד מנהל האחראי לרכוש את הקרקע ,למצוא את הקבלן המבצע ,לתווך בין
הקבוצה למעצב ,לשלב את חומרי הגלם (ריצוף ,דלתות ,כלים סניטריים וכדומה) וכל
זאת“ ,אנחנו הקבלנים של עצמנו ולכן בונים בסטנדרט הכי גבוה לעצמנו .הגודל כן
קובע? בהחלט!
“קבוצת רכישה זה לא רק לנהל“ ,מתקנת מויסה את הדברים“ .זה אומר להיות האבא
והאמא של הפרויקט .ככזו ,עלי להיות קשובה לכל משפחה – לסייע בהתנהלות מול

הבנקים ,מול האדריכל ,לשנות דירות חמישה חדרים לשישה ,ולתכנן לכל משפחה
את הבית הטוב ביותר עבורה ,בהתאם לסגנון החיים של המשפחה".

לחלום גבוה
בימים אלה ,מצויה רוקי מויסה בעיצומו של פרויקט “רוקי בכרמים“ ,המתעתד להיות
מתחם מעניין ,המשלב דירות בוטיק ובתים צמודי קרקע ,גינון מטופח ושבילים
להולכי רגל ולרוכבי אופניים .על שטח של כ 9-דונם ייבנו ארבעה בנייני מגורים ולצדם,
תתפרש שדרת בתים פרטיים אשר מגדירים מחדש את המושג “פרויקט בוטיק“.
גידי בר אוריין ,אדריכל מוכר שהתמחה גם בשימור מבנים ,נבחר להוביל את
הפרויקט“ .אהבתי את הגישה שלו לשימור ולשדרוג הקיים“ ,אומרת מויסה.
“הפרויקט הנוכחי ,פורץ דרך .הבתים יהיו בסגנון ניו-יורקי אורבני ,משולבים בסגנון
הבאוהאוס ,שישדרו אלגנטיות יחד עם חמימות ונעימות.
הפרויקט יכלול פנטהאוזים לופט ,דירות גן עם גינות ששטחן מגיע עד  200מ"ר,
דירות גג עם תקרות גבוהות ובתי יוקרה פרטיים ,שבכולם דגש על פתחים גדולים
המכניסים אור ואווירה לבית ,זאת כדי להעניק למשפחות חוויית מגורים מושלמת.
החזיתות יחופו בטון ,עץ ,זכוכית וברזל והגוונים שישלטו יהיו גווני אפור ועץ חמים“.
מה הבשורה למשפחות שייקחו חלק בפרויקט?
“הנהנות העיקריות בפרויקט הן המשפחות שייקחו בו חלק .הן יקבלו בית חלומות
ובזכות תכנון נכון ישפרו את איכות החיים שלהן בכמה רמות .זוהי הזדמנות נדירה
למשפחות החולמות על בית פרטי ,לממש את משאלת הלב ,לשדרג דירה לפנטהאוז
לופט חלומי או לדירת גן עם מרתף מרווח ,ולשנות לטובה את מהלך חייהן“.
למה שווה להצטרף לקבוצה שלך?
“אני דעתנית ושתלטנית“ ,היא מחייכת“ .לפעמים זה חיסרון ,אבל כשמדובר בקבוצת
רכישה זה יתרון גדול .אני מתעקשת ,מנדנדת ,לא מוותרת ,נלחמת למען המשפחות
שלי ולבסוף – כשאני רואה את היחידות מתאכלסות ,אין מאושרת ממני .בית עבורי
הוא מקום מקודש ,שממנו צומחת המשפחה – לכן ,זה מוכרח להיות הטוב ביותר“ ■

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

רוייקט היוקרה בשוהם
פ
ותה דירה  20%פחות
א
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הורות .הסיפור האמיתי
מאת :לימור בר נתן

למי קראתם מחבקת עצים?
רגע לפני ט"ו בשבט וחג לאילנות ,אין לנו ברירה אלא לעצור רגע ולחשוב על מה אנחנו עושים או לא עושים
לכדור הארץ ■ כבר הבנו ,לצערנו ,שלכל דף שאנחנו מדפיסים ,עוגה שאנחנו אוכלים ונסיעה שאנחנו נוסעים לקחת את
הילדים מהצופים במקום ללכת ברגל -יש מחיר אקולוגי ■ אז איפה אתם נמצאים בהתנהלות שצובעת את העולם בירוק
לבין זו שמוכיחה שהירוק הוא השחור החדש?

.1

גינה ציבורית .אחר צהריים .הגעת בשנייה האחרונה
לאסוף את הילדים מהמוסדות הרלבנטיים ,ומהמצוקה
תקעת את המאפין המעאפן שהילדה קיבלה בצהרון
(רגע ,זה לא שאת אוכלת כאלו דברים ,אבל היית רעבה
בטירוף וייקח לפחות עוד שעה וחצי עד שתצליחי
לגרור אותם מהגינה הביתה וגם שם אין מה לאכול).
בקיצור ,אכלת .עכשיו מה תעשי עם העטיפה?

.2
.3

כולם מדברים על
טביעת רגל אקולוגית.
מה זה בכלל?

אתם יושבים בפיקניק ביער בן שמן,
נהנים מאוויר הרים ומנגל איכותי מחיות
מובחרות .פתאום את קולטת את
החבורה שלידכם מתקפלת ומשאירה
אחריה ערמות של זבל .מה תעשי?

.2
.3

תקומי ,תצעדי על נעלי העקב שלוחצות לך כבר מהבוקר כמה מאות מטרים טובים ,ותשליכי
בעדינות את העטיפה לפח.
תקראי לכל הילדים באזור ,תראי להם את העטיפה ,ותדגימי להם מה אפשר לעשות במקום
לזרוק אותה .קוראים לזה מיחזור -גם תגידי ותוסיפי תוך שאת מסבירה להם בדיוק מה משמעות
המושג.

.1
.2

המועצה המקומית
הכריזה על מבצע ניקוי
ביישוב ביום שישי
הקרוב .את באה?

.1

תכווצ'צ'י אותה ותדחפי בין הקורות של הספסל שאת שרועה עליו (להזכירך ,חזרת מיום ממש
קשה בעבודה ,ואין לך כוח בשיט להניע איבר .בקושי את הפה להגיד משהו רע על הבוסית,
הסייעת ,אמא שלו והעולם).

.3

ברור! מגיעה עם כל המשפחה ,מארגנת את השכנים ,ומגייסת את פורום הווטאסאפ
החופר של הכיתה כדי לרתום את כל ההורים .זו ממש מצווה!
רגע ,תנו לי לבדוק ביומן ...שיט ,בדיוק ביום שישי הזה אני לא יכולה .התנדבתי כבר
למשהו .לא זוכרת בדיוק .גם קשור לסביבה (קניון עזריאלי זו לא סביבה? ברור
שכן) .קשור גם לירוק (ראיתי סריג מטריף של מנגו בהנחה של  .40%הוא בצבע ירוק
בקבוק כזה).
מבצע ניקוי ביישוב? לא אומרים שעניי ביתך קודמים וכאלו? ראיתם איך הבית שלי
נראה מאז שמשטרת ההגירה החליטה להיכנס בעוזרות הגרוזיניות בשוהם? יש מצב
להעביר את המבצע הזה אליי?

מדד כמותי חד-מימדי שנותן הערכה לכמות משאבי הטבע הנדרשים על מנת לספק את
הצרכים ולקלוט את חומרי הפסולת של אוכלוסייה בעלת אורח חיים נתון .בקיצור ולמתקשים
יותר :עד כמה אנו צורכים משאבים ומייצרים פסולת בהשוואה לכמות המשאבים שיש בטבע,
לקצב התחדשותם הטבעית וליכולת של הטבע לקלוט את הפסולת שלנו.
מה שקורה כשהילד שלי הולך לגינה ,דורך בחרא של כלבים ואז מגיע הביתה ומסתובב בבית
עם הנעליים כדי לחפש את האוזניות של הפלאפון שלו.
תגידו ,זה נראה לכם אמיתי שאנחנו צריכים להתעסק גם בזה? עם כל הכבוד להתחממות,
לפליטות ולעצים ,יש לנו דאעש על הראש ,דקירות על בסיס יומי ותכף סוגרים לנו גם את
צומת ביל"ו בשבתות.

.1
.2
.3

אגש אליהם במהירות ובאסרטיביות ,אעיר להם על התנהגותם בנימוס
האופייני לי ,ואדרוש מהם לנקות אחריהם.
אעשה כאילו לא ראיתי .במקרה אביט בדיוק לצד השני ואסב את תשומת לב
הנוכחים לענני הנוצה המרהיבים שיש כרגע בשמיים.
מה אני מיכל דליות? אני המורה של המדינה? בקושי את הילדים שלי אני
מצליחה לחנך ,אז מי בדיוק מינה אותי לשר ההסברה ועוד כזה בלי תיק?
צילום :אתר decorhacks
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דוקטור,
תציל אותי!

בכל מדור אנו מארחים מומחה שמציע זווית
מקצועית ופתרונות אמיתיים לבעיות שכולנו מתמודדים
איתן כהורים וכמשפחה ■ והפעם  -אנחנו רוצים לדבר על הילדים שלנו ועל
הסביבה ■ מושגים כמו קיימות ,טביעת רגל אקולוגית ומיחזור נשמעים לנו לעיתים
כמו משהו שלא נוגע לילדים ,אולם כמו בכל תחום כמעט  -חינוך מתחיל מגיל
צעיר ,וילדים הם סוכני השינוי הטובים ביותר על פי רוב ■ מומחי "חלון ירוק" -אתר
הצעירים של קק"ל ,מציעים דרכים בהן כל אחד יכול לעזור בשמירה על הסביבה
האם נגזר על כולנו לחיות כמו הודי ממוצע כדי לא לכלות את המשאבים שלנו? התשובה היא לא.
הצעד הראשון הוא להיות מודעים .לבחון את הפעולות היומיומיות שלנו ולהתרגל לשאול :מה
ההשפעה הסביבתית של מה שאעשה עכשיו? איך אני יכול להקטין אותה?
הצעד השני הוא לעשות שינויים קטנים בחיי היומיום שלנו :ההשפעה הסביבתית שלנו מתבטאת
בבחירות שאנחנו בוחרים ,בהרגלים היומיומיים שלנו .שינוי קיצוני של כל ההרגלים בדרך כלל
לא יחזיק מעמד .הדרך היעילה היא לבחור הרגל או שניים ולהתחיל לעבוד עליהם .אולי אני לא
יכולה לוותר על אכילת בשר ,אבל יכולה להתרגל לנסוע לבית הספר באופניים במקום באוטו.
לעומת זאת ,חבר שלי מוכן ,אולי ,לעבור לתזונה צמחונית ,אבל לא מוכן לוותר על נסיעה באוטו.
כל אחד ומה שהוא יכול ומוכן.

אז מה עושים?
הנה כמה הצעות להפחתת טביעת הרגל האקולוגית של כל אחד מאיתנו (רובן ,אגב ,גם
ידידותיות לכיס):
 .1הפחתת נסיעה יומיומית ברכב פרטי .אפשר להגיע לבית הספר ,לאוניברסיטה ,לעבודה או
לחברים באופניים ,בתחבורה ציבורית וברגל .אם חייבים לנסוע ברכב פרטי ,להשתדל להתארגן
כך שכמה שיותר אנשים ייסעו בכמה שפחות רכבים.
 .2לאכול פחות בשר .לא כל אחד יכול או מוכן להפסיק לאכול בשר ,אבל חשוב לדעת שגידול
ושינוע בשר מכבידים מאוד על משאבי כדור הארץ .ככל שהתזונה שלי תכלול פחות רכיבים מן
החי – טביעת הרגל האקולוגית שלי תפחת משמעותית.
 .3לאכול אוכל מקומי ולא ארוז – או במילים אחרות – לוודא שכמה שפחות טיסות ,נסיעות,
אריזות ועטיפות נדרשו עבור האוכל שאנחנו אוכלים.
 .4להשתדל לזרוק פחות לפח – ובפשטות :לקנות פחות ,למחזר יותר.
 .5לחסוך באנרגיה – לכבות אורות ומכשירי חשמל (שימו לב שמצב  standbyעדיין צורך חשמל
רב) ,לוודא שמזגן עובד על  25מעלות ,לבחור מוצרים בעלי יעילות אנרגטית גבוהה ולעבור
לנורות חסכוניות.
 .6לחסוך במים – הכנרת מתרוקנת וכל מילה מיותרת .מומלץ לעשות מקלחות קצרות ,לסגור
ברז כשמצחצחים שיניים ורוחצים כלים ולחשוב כיצד ניתן עוד לחסוך במים.

בגרב שלכם

הסיבה מדוע אנחנו מצליחים למצוא רק גרביים בודדים למרות
שבוודאות הכנסנו זוגות גרביים למכונת הכביסה -תישאר לעד בגדר
אחת ה-תעלומות ■ רגע לפני שאתם משליכים את הגרביים היתומים
לפח ,קבלו כמה הצעות שימושיות עבורם
 כרית חימום :לוקחים גרב חזק במיוחד ,שאינו נמתח ,ממלאים בכוסמת ,מלח גס
ופרחי לבנדר ,שטובים להפצת ריח נעים ולהברחת מזיקים ,ותופרים היטב את הקצה.
מחממים במיקרו במשך כשלוש דקות ומתחממים.
 מפיץ ריחות :ממלאים גרב ניילון או גרב דק במיוחד בפרחי לבנדר או כל תערובת
מתאימה אחרת להפצת ריחות נעימים .קושרים קצה הגרב ותולים במקומות
אסטרטגיים בבית ,למשל בחדר האמבטיה ,השירותים ,בארונות הבגדים וכדומה.
 להלביש עציץ :תתפלאו ,גם לעציצים קר בחורף .פנקו אותם עם גרב ישן והלבישו
על העציצים .זה גם שימושי וגם מאוד יפה בעיניים.
 כיסוי דקורטיבי :על אותו עקרון ניתן לעטוף קופסאות אחסון ,פחית לאחסון
עטים לשולחן כתיבה ,כיסוי דקורטיבי לקופסאות טישיו ,וכיד הדמיון העולה על
רוחכם.
מקור :אתר "חלון ירוק" www.greenwin.kkl.org.il -
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השילוש הלא קדוש

הילדים
חדר
את
בירוק
מעצבים
בעידן בו שמירה על איכות הסביבה היא ערך חשוב ,קיים ביקוש לעיצוב חדרי ילדים בירוק כדרך של חיבור לטבע וכסמל
לצמיחה ופריחה ■ הנה שלושה טיפים כיצד לעשות זאת נכון

למה כדאי:

איך עושים זאת?

עניין של צבע:

הגוונים השונים של הירוק משדרים צמיחה ,טבעיות,
קלילות ,ובעיקר מראה צעיר ורענן .לכן מומלץ לשלב
בתכנון הצבעוניות של חדרי הילדים וחדרי הנוער את
גווני הירוק .הצבע הירוק משתלב נהדר בחדרי ילדים,
מקושר עם אלמנט העץ ,ומייצג צמיחה ,גדילה ,תנועה,
מוטיבציה ,אומץ ובריאות .בנוסף ,בגווניו הבהירים
נחשב הצבע הירוק כצבע התורם לאווירה רגועה.

דרך אחת היא בשילוב צבעוניות ברהיטים ,רצוי בדרך
של נגיעות -מגירות מתוך ארון ,שידה מתוך מערכת
עבודה וכדומה .דרך נוספת לשילוב הצבע הירוק בחדר
היא באמצעות אקססוריז ,כמו למשל כריות ,מתלי
בגדים ,הדום ,כיסא ישיבה ,שולחן עבודה וכדומה.

ניתן לשלב צבעוניות ירוקה גם באמצעות קירות
החדר .אפשר לצבוע את אחד הקירות בחדר בירוק
או בנגיעות ירוקות ,ניתן להשתמש במדבקות קיר
צבעוניות או לתלות מוטיב אומנותי על הקיר תוך
שימוש בגווני הירוק.

ייעוץ מקצועי :אסף טייכמן ,סמנכ"ל רהיטי דורון

סמייל דנט כתאני בע"מ

מקצועיות.
ביטחון.
הצלחה.
סניף שוהם

ד"ר ארנון ארד

מומחה ליישור שיניים

ד"ר יואב לייסר

מומחה כירורגיה והשתלות

רח' עמק איילון פינת תרשיש 1
קומה א' (במרכז המסחרי מעל מרכול "יש")

03-9735000
077-5508026

אשקלון | אשדוד | באר שבע | בני ברק | ביתר עלית | חדרה | חיפה
| טבריה | ירושלים ,ירושלים מרכז | יבנה | לפיד | מודיעין  -לפיד | נס
ציונה | ערערה | פתח תקווה | צפת | תל אביב | גבעת שמואל  -הנהלה

1-700-700-366
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

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
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מוגש בחום .קבלו את מראה החורף לפי & Golf
 .Coהקור מעולם לא נראה טוב יותר!

כשעיצוב ,אחסון

תקראו לזה נוסטלגיה ,זיכרונות או געגוע לפעם,
אבל ללא ספק סגנון הוינטאג' הרומנטי מחזיר
אותנו אחורה למשהו פשוט יותר ,שלם יותר וטוב
יותר ■ בדיוק בגלל זה הוא טרנדי לגמרי ותמצאו
אותו בארון הבגדים ,בעיצוב הבית ובחנויות
מתמחות שצצות בכל פינה ■ המדור מתגעגע

ונוחות נפגשים.

כבר שמעתם על חבית-תא? חבית במראה רטרו עם תא אחסון,
המשמש גם כשרפרף לישיבה -פתרון גאוני לבית.
 ₪ 150-300ברהיטי דורון.
בואו למיטה! עם סט מצעי חתונה
לבנה בסגנון וינטאג' ,סביר להניח שלא
תרצו לצאת בכלל מהמיטה.
 ₪ 540ברשת ורדינון.

לימור בר נתן

לקשקש
בקומקום.

בדיוק בימים
הקרים האלו,
כוס תה  -זה
כל מה שצריך.
הכינו אותה
עם קומקום
בסגנון של פעם,
ותתחממו עוד
יותר₪ 99 .
ברשת נעמן.

56

עושות עיניים .עם כל
האווירה הלא בריאה ,קשה
שלא להתגעגע לימים שהיינו
יכולות לעשות עיניים

שלום ,אני נוסעת?

היית רוצה ,אבל לא בדיוק .המזוודה
המהממת הזו היא דקורטיבית
ומיועדת לאחסון .שימי בה רק את מה
שהכי חשוב לך ₪ 489 .בקארה דיזיין.
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וזהו זה .בלי שום כוונות
נסתרות .כדאי להתחיל עם
משקפי שמש של ארמאני
ברשת אירוקה.₪ 1,199 .

למי קראתם

גלביה? השמלה
שעד לפני כמה שנים
לבשו בחופשות בטן
גב בסיני ,היא היום
פריט חובה בכל ארון.
אמצו את זו במראה
וינטאג' של .h&o
 ₪ 99בחנויות הרשת.

בצבעי הדגל .אריחים בכחול לבן מבית אלוני ,יהפכו כל חדר רחצה
למקום שלא תרצו לעזוב אותו אפילו לרגע .החל מ ₪ 400 -ברשת אלוני.

לחפש בנרות .עששיות
לעיצוב הן לגמרי  mustהיום.
לכו על זו ממתכת מעוצבת
בתכלת ,שתעשה לכם קודם
כל אור בלב₪ 119.90 .
לקטנה ו ₪ 199.90 -לגדולה
ברשת הרמוניה לבית.

הכורסה של ארצ'י
באנקר .זוכרים את

הכורסה שלאף אחד היה
אסור לשבת עליה? אמצו
לעצמכם את כורסת הרטרו
ההורסת הזו₪ 499.90 .
ברשת הרמוניה לבית.

בשעה טובה.

ויהי אור .גופי
תאורה של חברת
 TOSCOTבסגנון
וינטאג' מבית קרני
תכלת זו בדיוק הדרך
להאיר לכם את היום
בחורף הקרוב.₪ 2,368 .

עם שעון רטרו
דמוי עששית,
כבר לא יתחשק
לכם יותר לבדוק
מה השעה
בסמארטפון.
 ₪ 79.90ברשת
הרמוניה לבית.

טוב שמן טוב .מארז
שלישיית שמני זית Olea
 essenceמבית הבד של
הגולן ,המיוצרים בכבישה
קרה וללא סינון בטעמים
מיוחדים .העיצוב המרהיב
הוא כבר בונוס נוסף186 .
 ₪למארז בחנויות מרכזי
המבקרים ובאתר:
.www.oleaessence.com

ולי קראת פרח .כיורים פרחונית של חברת  BATHCOהספרדית ,שיעשו
לכם טוב בכל פעם שתשטפו ידיים .בלעדי ברשת חנויות נגב ,החל מ.₪ 1950-

זה
ל
א
ניתן חל

השתלת שיניים?

לא כמו שחשבת...

הכתריםלקבל אום!

הק ת
ב
מיום  3ימים ועים
ההש
ת
ל
ה

השתלת שיניים מחייבת מקצועיות רבה ,ניסיון ואסתטיקה.
ד"ר שרקייה ,הינו רופא שיניים בעל ניסיון רב .טיפול ההשתלה נעשה
במיומנות גבוהה ,מקצועיות ואחריות .וההחלמה? ההחלמה מהירה
וההרגשה טבעית ונינוחה.
חדש בישראל!

השתלות שיניים ב 4-ימים
להשתלות שיניים ללא עצם

על המרפאה

אנחנו במרפאת שיניים של ד"ר שרקייה במודיעין ,דוגלים במוטו.The Best Or Nathing :
כל אחד מלקוחותינו זוכה לטיפולי שיניים איכותיים ומתקדמים ביותר,
תוך כדי הקפדה מושלמת לצרכי הלקוח.
שתלים | שיקום על גבי שתלים | טיפול שורש בטכנולוגית ONE SHAPE

סתימות לבנות | אורתודנטיה

ד"ר שרקייה ,רופא שיניים

Nabih Dent
072-2515000

|

צאלון  ,21מודיעין סנטר

054-3060355
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אחת אחד

עם סרג'יו לשקוביץ
מגדל ומשווק ירקות אורגנים
בכפר טרומן

ירוק בעיניים

שרון חן

כשסרג'יו לשקוביץ לא עסוק בעישוב או בקטיף ירקות אורגניים ,הוא שוקד על לימודי תזונת הרמב"ם 

בחממות שלו במושב כפר טרומן ,אפשר למצוא הפתעות מיוחדות כמו דלעת יפנית ,מנגולד ששורשיו
צבעוניים או "ריגלת הגינה" שפעם נחשב לעשב שוטה והיום משדרג מנות גורמה  הנה כמה דברים שיש
לו להגיד על בריאות ,תזונה מהמקורות והדברה ירוקה  תבואו בגלל הירקות – תישארו בזכות החוויה
החממות יש 'פגייה' ובה אני מנביט את
הלקוחות של סרג'יו לשקוביץ יודעים
דור העתיד של הצמחים שיגדלו כאן.
שכשהם מגיעים לקנות אצלו ירקות –
הצמחים גדלים ללא הדברה ,דישון
כדאי שייקחו לעצמם עוד כמה דקות
כימי או הנדסה גנטית .אפשר להדביר
"ספייר" כדי לנשום את הריח הטרי,
גם באמצעים ביולוגיים ולגרום פחות
להציץ בסקרנות לתוך החממות
נזק למי התהום ,לקרקעות .זה הכל
הענקיות הפרושות לאורך החווה,
עניין של חשיבה .אפשר וצריך לחשוב
להתנסות בקטיף (תשאלו על צימוקי
אחרת".
עגבניות השרי ,באחריות) או סתם על
תסביר.
מנת לנהל סמול טוק עם סרג'יו ,איש
"חומרי דישון והדברה כימיים שוקעים
נעים וסבלני במיוחד ,המסביר כל מה
בגוף ,מצטברים וגורמים לתופעות כמו
שתרצו לדעת על ירקות אורגניים ,על
אלרגיות ,בעיות עיכול ומחלות שונות.
הקשר בין תזונה וריפוי ,על השימוש
ולא רק נזק .השיפור בא לידי ביטוי
בכל ירק ועוד.
גם בצורה הפוכה – אנשים שאוכלים
בחווה שלו הקיימת מזה קרוב לשלוש
מזון נקי מחזקים את מערכת החיסון
שנים במושב כפר טרומן (על הכביש
שלהם .אצלנו בבית אוכלים נקי
העוקף ,סמוך למשתלת עלה ירוק)
כבר מספר שנים ואני בהחלט רואה
בינות לחממות ,חנות קטנה עם ארגזי
שינוי בדרך ההתמודדות עם שפעות
עץ אליה מתנקזים הירקות שהוא
והצטננויות חורף .גם כשאנחנו חולים,
קוטף :עגבניות שרי ,קולרבי ,מנגולד
המחלה עוברת קל ומהר יותר".
בשני גוונים ששורשיו אדומים וצהובים
איך אתה בוחר מה לגדל?
לפלא ,סלרי ,קייל סגלגל ועדין בטעמו,
"הטבע מחליט עבורי  -לכל עונה
רוקט חריף ,חסות ,בזיליקום ,שמיר
הירקות והפירות המתאימים לה.
וכוסברה וגם נבטים מסוגים שונים
הטעם בהחלט משתנה כשאוכלים
כמו נבטי חילבה שטעמם חריף ונפלא
בהתאם לעונה ומי שטועם ירקות
ועוד .בדרך ,הוא מתכופף וקוטף גם
מה לזרוע"
ליט עבורי
ופירות שלא הוקפאו במקררים ,לא
עשב
עשב משתרע אשר נראה כמו
הטבע מח
שקוביץ" .
יכול יותר לאכול אחרת .ולא מדובר
שוטה ומכונה "ריגלת הגינה".
סרג'יו ל
רק בירקות עונתיים ,אלא במזון בכלל -
סליחה ,מה קטפת?
כשמפסיקים לצרוך סוכרים ,חומרי טעם וריח
"צמח בר הקרוי גם ריג'לה ,בריא מאוד וטעים,
או מזון מעובד ,בלוטות הטעם מפסיקות להתמכר לסוכרים ואפשר לחזור וליהנות
שהחקלאים נוטים לעשב ולזרוק ואילו לאחרונה ,שב ותופס מקום של כבוד בצלחות
מהטעם האמיתי של הפירות והירקות".
מסעדות היוקרה".
מאיפה מגיעים הירקות שחסרים בחווה?
"אני משלים וקונה תוצרת חקלאית שלא גדלה אצלי ,כמו דלעת יפנית שטעימה מאוד
בבישול ואפייה ,פירות שונים וגם מוצרים משלימים כמו שמן זית או טחינה ,מחוות
בימים אלה אתה לומד תזונה על פי משנתו של הרמב"ם ,למה?
חקלאיות אורגניות שכנות או מחקלאי הדרום ,להם חשוב לי לסייע באופן מיוחד .בדרך
"הרמב"ם ,שחקר את נפש וגוף האדם עוד לפני  800שנה ,ידע שלגוף יש את הידע הדרוש
זו אני משתדל לבטל את פערי השוק ולחסוך בעלויות לטובת הלקוחות שלי".
לו על מנת לרפא את עצמו ולכן חשוב שלא להפריע לו אלא לסייע לו באמצעות מזון
טרי ,צירופי מזון נכונים ,עיתוי האכילה ולא רק – יש משמעות גם לפעילות גופנית,
לשינה ולאוויר נקי ,אבל זה כבר לכתבה אחרת".
טיפ ללקוחות?
הוא בן  ,42יליד ברזיל ,נשוי ואב לארבעה .בשנת  ,'94עלה ארצה ,התנדב בקיבוצים ,למד
"לאכול טרי .ברגע שהירק נקטף הוא בשיא תכולת הוויטמינים והמינרלים שלו וככל
אגרונומיה בפקולטה לחקלאות ברחובות ועסק בגינון ובגידול דגי נוי.
שעובר הזמן הוא מאבד מהם .אם מחכים זמן רב מדי – הוא מתחיל להרקיב ואז עלולים
ספר על המקום.
להימצא בו רעלנים ,פתוגנים .עדיף אם כן לא לקנות ירקות פעם בשבועיים ,אלא לקנות
"בחווה מספר חממות ושטח פתוח בו אני מגדל גידולי שדה כמו אבטיחים ומלונים
בעונת הקיץ וביתר החווה אני מגדל כמעט את כל הירקות ,בהתאם לעונה .בצד
כמות קטנה בתדירות גבוהה" 

הרמב"ם ידע

הטעם האמיתי
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רויטל נצנץ

הפקת חינות
שמלות
ע
ר
ב
ל
ה
ש
בעיצוב א כרה
ישי

גםהלפקת חינה
מגזר הדתי

אוהל  עיצוב אולם ותפאורה מלאה לטקס החינה
חיפויי קירות  אפיריונים  שמלות כלה לחינה
בגדי חתן ושמלות חינה לבנות המשפחה
"רויטל נצנץ הפקת חינות"
חפשו אותנו ב -
הרימון  ,17שוהם רויטל 052-2508310
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כשחוויה ומשמעות נפגשים

היא תכנית “תוצרת שוהם” לבני ובנות מצווה ,המעניקה ומאפשרת
מקום של שיתוף פעולה ,יכולת הקשבה ,ביטוי עצמי וקבלת האחר ,בשנה משמעותית
ומרכזית בחייהם  בתכנית ,מפגשים המעניקים לבני הנוער הזדמנות להכיר את עצמם
ואת הסביבה שלהם והכל  -דרך חוויות
על כרטיס הביקור של גלי דויטש והילה כהן,
שתי חברות ושותפות משוהם ,כתוב “ערכים דרך
חוויות” .אפשר לקרוא את זה כמשפט רציף ואפשר
לקרוא כל מילה בפני עצמה ולהתחבר לדרך
ולחוויה שמציע העסק שלהן – “מרכז התבגרות”.
מדובר במרכז ערכי חברתי המאפשר לעבור תהליך
פנימי של התבגרות בצמתים חשובים בחיים,
“לאסוף ערכים” החשובים לכל אדם ולחזק
את אלה שיש לחזק באמצעות חוויות אישיות
בתקופות כמו לפני לידה ,לפני חתונה ,לפני הגיוס
לצבא ,לפני גיל  16וכדומה .את תכנית ההתבגרות
שלהן בחרו השתיים להתחיל עם הגיל המשמעותי הראשון – גיל המצווה.

 ,תכנית לבני ובנות המצווה
כוללת חמישה מסלולים שונים:

“בשבילי ואני” :מי אני ומהם השינויים הפיסיים שעוברים עלי? מה
אני רוצה מול מה שאני צריך.
“בשבילי והמקורות” :מה משמעות המילים “אני יהודי” ,איפה זה
פוגש אותי? הסימנים ומשמעותם.
“בשבילי והקהילה” :אני ומי שנמצא סביבי  -התמודדות עם האחר,
הזדמנות להכלה ונתינה.
“בשבילי והמדינה” :מחוץ לעיר או ליישוב שלי יש מדינה עם חזון ,עם
היסטוריה ועם עומק...
“בשבילי והרוח” :התמודדות עם אתגרים ,הפחד מול האומץ ומה
שביניהם.
כל אחד מהמסלולים הוא מסע של חוויות ,אשר מועבר בעשייה ,כמו טיול
בחלק משביל ישראל –בו ניתנת לילדים הזדמנות להנחות קטע או נסיעה
לכנסת ישראל כדי להכיר את חזון המדינה ומכאן גם את החזון הפרטי
של כל אחד ,ביקור במוזיאון העוסק בכסף  -כדי לעמוד על משמעותו של
הכסף בחיינו ,התמודדות עם הפחד שלי מול האומץ של האחר בפעילות
אתגרית בשטח ,סדנה בנושא זהות עצמית כדי להכיר ולקבל את השינויים
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החלים בגופי ,השתתפות ביום נגישות ,חלוקת
אוכל לנזקקים ומגוון עשיר נוסף של פעילויות
ערכיות שהילדים חווים כחלק מקבוצה.
התכנית פונה לבנים ובנות בנפרד ואפשרית
בשלוש חבילות שונות  -תכנית ליום אחד
מרוכז ,תכנית לאורך חצי שנה במהלכה
מתקיימים  12מפגשים או “מחנה התבגרות”
בכמה ימים מרוכזים ומתקיים באחת
מהחופשות בית הספר .המפגש האחרון
מוקדש להכנת הדרשה אשר הופכת עמוקה
ומשמעותית יותר לאחר התכנית.
“אולי בגלל התבגרות ה’אינסטנט’ של בני הנוער באלף השלישי ,הם
נותרים עם חסך בכל הנוגע ל’אני הפרטי’ שלהם ,מי הם ,מה פירושם של
אחריות ,חברות ,בגרות מינית ודימוי עצמי או מהי המשמעות שלהם
כחלק מהחברה ומהמדינה” ,מסבירות הילה וגלי’“ .בשבילי’ מאפשרת
להם ללמוד על עצמם ולעבור את טקס החניכה מילדות לבגרות – עם ערך
מוסף של חוויות שצברו .אלה ,מעניקות להם הסתכלות אחרת ,עוצמתית
וטובה ,על תהליך ההתבגרות ובעיקר  -על עצמם”.
גלי דויטש ,נשואה ואמא ל 3-בנות,
מאמנת אישית ומנחת קבוצות
והילה כהן ,נשואה ואמא ל2-
בנות ,מפיקת סדנאות ועוסקת
בלוגיסטיקה“ .התחברנו מתוך
הצורך האישי לצקת תוכן ערכי
בשנה משמעות וחשובה זו” ,הן
מסבירות“ ,ומשם הכל התגלגל.
אנחנו מבינות ,כאימהות וכנשות
מקצוע ,שלמידה משמעותית נעשית
רק דרך חוויות ויותר מהכל מאמינות
שכשיש לנו ‘למה’ ,אנחנו יכולים להשיג
את כל התשובות ל’איך’” 

Eitan & Matan
Hair Design

חד

ש! גם פאות

איתן ליליוס ומתן שרביט
מעצבי שיער

מספרת איתן ומתן היא מהטובות והנחשבות ביותר בארץ בתחום
של תוספות שיער.
צוות המספרה ידוע בכישוריו היחודיים בהתאמת פתרונות שיער
באופן מושלם לכל אחת ,ובשימוש בטכנולוגיות המתקדמות
בעולם.
מאחוריה  15שנות נסיון ויישום של פיתוחים חדשניים בתחום והיא
נחשבת למרכז מומחים בעלי מוניטין בלתי מעורערים בתחום
הקשירה והדבקת שיער.
פיתוחים בלעדיים:
פיתוחים ייחודיים למספרה מאפשרים להוסיף שיער באופן
אינטגרטיבי לשיער הקיים ולמבנה האנטומי של הראש ,כך שלא
ניתן יהיה להבחין כי אי פעם נעשה כאן שינוי.

בין הפיתוחים המובילים ניתן למצוא:
 – Olimpic קשירת שיער בשיטת אולימפיק – חיבור תוספות
שיער בחוטים בצורה מעגלית משתלבת.
 – Clip תוספת שיער בשיטת קליפס במיקום קבוע.
 – Loop תוספת שיער בשיטת לופ ,שילוב של הדבקה באזורים
ללא שיער.
 – Strip on תוספת לשיער דליל ברוב אזורי הראש ובשיער לבן
המחייב צביעה בתדירות גבוהה.
מעצבי השיער איתן ליליוס ומתן שרביט הציבו להם
למטרה להשתמש במוצרים הטובים בעולם ללא פשרות
וכל מוצר היוצא מהמספרה עובר תהליך בקרה קפדני –
זה סוד הצלחתם המהווה מודל לחיקוי בשוק התוספות.

מרכז מסחרי שוהם 03-9712667

שעות פתיחה :א'-ה'  ,8:30-20:00יום ו' 8:30-16:00
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בין אם היית מהילדות שמתכננות את החתונה שלהן מגיל  5ובין אם הגשמת
סוף סוף את הפנטזיה של אמא שלך רק בגיל  ,38סביר להניח שבמוקד העניין
עומדת שמלת הכלה שלך ■ כדי למנוע לחץ ,עצבים ועוגמת נפש ,חשוב
שתלבשי שמלה שמתאימה בדיוק לאופי ולגזרה שלך ,שנתפרה במיוחד עבורך
ושכל התהליך המורכב הזה יעבור באנרגיות טובות ובמקסימום הנאה ■
איך עושים את זה בדיוק? הנה כל מה שחשוב לדעת
ניסיון של מעל ל 30-שנה בתחום ,ומתאימה לכל כלה גם טוטאל
לוק באמצעות מאפרות ומעצבי שיער מומחים.
למי שמעדיפה להתארגן בבית או בבית מלון ,מציעה רותם
סטודיו נייד ליום האירוע שמגיע אל הכלה עם צוות מקצועי,
ואפילו מארגנת את הלו"ז הלחוץ ,והעיקר -שהכלה תחייך ותהיה
מאושרת.

עבור רותם בוסאני ,הרוח החיה שמאחורי "כלה להשגה" ,הדבר
החשוב ביותר בערב החתונה הוא את .בסטודיו הבוטיקי שלה
תזכי לשמלת כלה בעיצוב אישי או מה שנקרא בעגה המקצועית
.Custom made design
"אני מעצבת עבור כל כלה שמלה משלה בתפירה אישית
ובהתאמה אישית ,כשמה שעומד למול עיני הוא להתאים את
השמלה לכלה ולא להיפך" ,אומרת רותם" .אנחנו עובדות עם לוח
השראה ,מגלות ביחד מה רוצה כל אחת ,על מה היא חלמה ,מה
הגזרה שנכונה לה ,ומתאימות את השמלה האידיאלית עבורה".
רותם ( ,)32בוגרת המכללה למינהל בתקשורת ומנהל עסקים,
עבדה במשך שנים כמפיקת אירועים ,במיוחד בתחום החתונות,
ואיכשהו תמיד מצאה עצמה עם הכלות ,מייעצת ,מרגיעה ותומכת.
כמי שאוהבת לעבוד עם אנשים ,היא הבינה מהר מאד את הייעוד
שלה ,למדה תדמיתנות ותפירה ,ופתחה את העסק ,שעבורה הוא
הגשמת חלום ועשייה מאהבה.
הסטודיו הלבן הוא ביתי ושיקי בעת ובעונה אחת ,משרה אווירה
נעימה (כולל העוגיות תוצרת בית של סבתא) ,ומורגש שרותם
חשבה על כל פרט בדרך ליום הגדול" .בתקופה הלחוצה הזו של
החתונה ,הדבר החשוב ביותר הוא לעשות הכל באנרגיה טובה
ובכיף" ,היא אומרת .רותם מעסיקה תופרות מקצועיות בעלות

הנה  3טיפים קטנים לפני בחירת השמלה ליום הגדול

 .1קדימה ,זוז! מומלץ לזוז עם השמלה במהלך המדידות :להרים
ידיים ,לרקוד קצת וכדומה .רק בעמידה מול המראה לא מתקבלת
התחושה הנכונה.
 .2אשליות או לא להיות .יש משחקים של שקיפויות וטקסטורות
שאפשר לעשות כדי לטשטש מה שצריך מבלי שתצטרכו לרדת
אפילו קילו .נגיעות כאלו יודעים לעשות אנשי המקצוע המיומנים.
 .3אל תעשי יותר מדי מדידות 4-5 .מדידות הן די והותר" .כמו כל
דבר בחיים ,כשאנחנו רואות משהו יותר מדי  -אנחנו מתרגלות
אליו ,וזה לא טוב .צריך להתגעגע לשמלה" ,אומרת רותם בחיוך.

לתיאום פגישה וייעוץ אישי" :כלה להשגה"
רותם בוסאני נייד052-5454455 :

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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●

●

כתבת תדמית

ברור שכולם כוכבים!

אלירז שדה ,סיוון קליין או ילדת בת מצווש ,בשביל הבימאי אהד פרי ,כולם כוכבים.
סרטי תדמית לעסקים קטנים ,או קליפ מוזיקלי לאירוע ,באיזה סרט אתם רוצים להיות?
לבימוי והפקת סרטים ,אהד מופיע עם הרכב
מוזיקלי ,עם שירים אותם הוא כותב ומבצע.
את הקשר שלו למוזיקה ושירים ניתן למצוא גם
בסרטים “ .כמעט כל ילדי בר או בת מצווה רוצים
לשיר כמו בתוכניות הטלוויזיה .הפקה של קליפ
מיוחד לילד ,זה פשוט כיף גדול ומזכרת מדהימה
מהאירוע“ ,מסביר אהד .את הקליפים הוא יוצר
יחד עם הילדים וההורים ובשיתוף עם עופר
שריקי ,מוזיקאי מוכשר ומנהל אולפן הקלטות
מתקדם.

בשביל אהד פרי ,שכבר הפיק וביים תוכניות
טלוויזיה בהשתתפות עודד מנשה ,אייל גולן,
גורי אלפי ואלירז שדה ,אין הבדל בין סלבריטי
מהטלוויזיה לבעל עסק קטן או ילדת בת מצווש.
אחרי שנים רבות בטלוויזיה ,הכוללות את
ניהול ערוץ “אגו“ והפקת תוכניות לערוץ עשר,
הוא מפיק כיום גם סרטים לעסקים ולאנשים
פרטיים.
“כמה סרטים ראיתם ביוטיוב או בפייסבוק
שלכם השבוע? סרטי הוידיאו מהווים כיום את
הכלי היעיל והאפקטיבי ביותר בתחומי השיווק
והמכירות וכמובן בתחום הבידור“ ,מסביר אהד,
“סרטי וידיאו חושפים אותך טוב יותר ,מוכרים
טוב יותר ומסבירים טוב יותר מכל מדיה אחרת.
אחרי שנים רבות בתחום ,אני כבר יודע שכולם
כוכבים .לכל אחד יש סיפור ואני יודע לספר
אותו -בסרט!“ ,כך פרי.

את חברת “פרי -מדיה“ הקים השנה ,מתוך הבנה
שגם עסקים קטנים ובינוניים ,רוצים לשווק
באמצעות וידיאו על מנת להגיע ללקוחות.
“הניסיון שלי מאפשר להתאים את הסרט הנכון
לכל עסק .לבחור יחד את המסרים החשובים
ולהפיק את הסרט הנכון ובמחיר שפוי“ ,כך פרי.
“בשבילי כל פגישה ,כל יום צילום ,וכל סרט שאני
יוצר הוא חגיגה ,כיף ,ולא חשוב אם זה סלב או
ילדת בת מצווש .בשבילי כולכם כוכבים“ ■

אהד פרי מתגורר במושב גינתון כ 15-שנים,
נשוי ללי-את ואב לאוריין ,נעם ואביגיל .מעבר
אהד פרי בצילומים לקליפ של מיטל טרבלסי -
שיר חדש “בין המציאות לדמיון”

אהד פרי ״פרי מדיה״

נייד ,054-9220203 :דוא״לohad@perry-media.com :

Perfect floor
המרכז האזורי לעיצוב הבית

3

פרקט למינציה

3

תוצרת  MODERNA UNICLICגרמניה  -הטוב בעולם!
מתנה:
בקניית  3חד' ומעלה
מערכת קריוקי ביתית במתנה מבית Pure-Acoustics
בנוסף פרקטים ממיטב החברות העולמיות
התחייבות למחיר הזול בארץ!

3

מבצע:

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

דלתות פנים

רק  199 -ש"ח

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

וילונות ומוצרי הצללה

 ,165x235רק  499ש"ח

וילונות בד ,ונציאני ,ורטיקאלי ,גלילות בד ,רומאיים ועוד.
בהתאמה אישית לפי צרכי הלקוח ,במבחר בדים איכותי,
עשיר ומגוון ובמחירי סוף עונה

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

מבצע:
וילונות גלילה זברה החל מ 159*-ש"ח למ"ר
וילונות גלילה בד החל מ 149*-ש"ח למ"ר
*לא כולל מע"מ

תוצרת  Bragaאיטליה  100%למינטו
החל מ* 1259ש"ח
כולל מדידה ,ידיות והתקנה

תוצרת "שטיחי כרמל" במגוון צבעים ודגמים

*לא כולל מע"מ.

פרקט לחדר עד  10מ"ר

3

פרקט עץ

הגיעו קולקציות חדשות של פרקטים מעץ טבעי
ממיטב החברות באירופה.
מחירי מבצע ,החל מ 120*-ש"ח למ"ר

3שטיחים

שטיחי אריגה לחדרי ילדים

3

בנוסף שטיחים מקיר לקיר

3

דקים ופרגולות

מחלקה לביצוע דקים ופרגולות ברמה גבוהה

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

050-3557557 ,03-5336699

טפטים

מבחר חדש ומרהיחב של טפטים ממיטב היצרנים
החל מ 250 -ש"ח לגליל
קולקציות חדשות לחדרי ילדים ,כולל טפט
תמונות של דמויות קומיקס ועוד

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

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

* ט.ל.ח *אין כפל מבצעים
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במטבח של רובי

מה אוכלים ביום
חורף קר?
הנה ארבעה מתכונים משובחים של מרקים

חמים לימי החורף

נזיד עדשים כתומים וכבש
בנוסח מזרחי
חומרים לציר כבש:
 1ק"ג כתף כבש חתוך לנתחים גדולים
 2גזרים חתוכים לקוביות
 2בצלים לבנים חתוכים לקוביות
 3גבעולי סלרי חתוך לקוביות
 1כרישה חתוכה לקוביות
 5עלי דפנה ,מעט פלפל אנגלי ,מלח
הכנה:
להניח את כל החומרים בסיר גדול להרתיח,
להסיר קצף ושומן ולבשל כשעה על אש קטנה.
לסנן ולשמור את קוביות הבשר והנוזל בנפרד.
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חומרים למרק:
 500גרם עדשים כתומות שטופות היטב 2 ,בצלים לבנים חתוכים לקוביות
 3גזרים חתוכים לקוביות 4 ,שיני שום כתוש
רבע כוס שמן זית ,צרור עלי טימין קצוץ
מעט פלפל שאטה גרוס ,מלח
אופן הכנה:
לאדות בסיר את הבצל ,השום ,הגזר והטימין בשמן זית ,להוסיף את העדשים ולאדות מעט ביחד ,להוסיף את ציר הכבש
המסונן ,להביא לרתיחה ולהסיר קצף ושומן ,להנמיך את הלהבה ולבשל  40דקות עד שהעדשים רכות .חשוב לערבב
מידי פעם את המרק כך שהעדשים לא ידבקו לתחתית הסיר וישרפו.
בנפרד ,לחתוך את בשר הכבש המבושל לקוביות קטנות ,להוסיף לנזיד ולבשל עוד  10-15דקות ביחד .לסחוט מעט מיץ
לימון למרק ,לשפר תיבול מלח ופלפל .להגיש עם מעט כוסברה או פטרוזיליה קצוצים מעל ולחם טוב ליד.

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

alon-ta@zahav.net.il
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מרק קרם פטריות בנוסח צרפתי
חומרים לציר פטריות:
 2שקיות קטנות של פטריות מיובשות (ניתן להשיג במרכולים)
 2.5ליטר מים
הכנה:
להשרות את הפטריות במים כחצי שעה ,להביא לרתיחה ולבשל כחצי שעה על אש
קטנה ולסנן .ניתן להכין ציר גם מאבקת מרק פטריות במקום פטריות מיובשות ,אז
מוסיפים שלוש כפות אבקת מרק על אותה כמות מים.
חומרים למרק:
 1ק"ג פטריות שמפניון חתוכות לרבעים 1/2 ,ק"ג פטריות פורטובלו חתוכות לרבעים
 4בצלי שאלוט חתוכים לקוביות קטנות 3 ,שיני שום כתוש
צרור עלי טימין קצוצים 1 ,כוס יין לבן יבש
 1מיכל קטן שמנת לבישול ,מלח 1/4 ,כוס שמן קנולה
אופן הכנה:
לאדות בסיר את בצלי השאלוט ,השום והטימין בשמן ,להוסיף את הפטריות ולאדות
מעט יחד ,להוסיף יין לבן ולבשל עד שהיין מתאדה ,להוסיף את ציר הפטריות ,לערבב
היטב ,להביא לרתיחה ,להסיר קצף ושומן ולבשל כחצי שעה על אש קטנה .להוסיף את
השמנת ולבשל עוד  5דקות ,לטחון בבלנדר ,לסנן היטב ולשפר טעם ,להרתיח שנית
ולהגיש עם קרוטונים של שום תוצרת בית ומעט עירית קצוצה מעל .ניתן לטפטף מעט
שמן כמהין על המרק לפני ההגשה.

מרק בטטה ותבלינים אסיאתיים
חומרים:
 4יחידות בטטה בגודל בינוני קלופות וחתוכות לקוביות
 2יחידות כרישה שטופות וחתוכות לפרוסות
 4שיני שום כתוש
 2גבעולי למון גראס חתוך לפרוסות
 4-5עלי כפיר ליים (להשיג בחנויות מתמחות)
 1קופסה חלב קוקוס
 2וחצי ליטר ציר עוף
 3-4כפות סוכר חום
מעט צ'ילי חריף
מלח
 1/4כוס שמן קנולה
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אופן הכנה:
לאדות בסיר את הכרישה ,שום ,למון גראס
וכפיר ליים בשמן קנולה ,להוסיף את הבטטה
ולהמשיך לאדות עוד  5דקות ,להוסיף את
הסוכר החום והצ'ילי ,להוסיף את ציר העוף
ולהביא לרתיחה ,להסיר קצף ושומן ולבשל
על אש קטנה  40דקות ,להוסיף חלב קוקוס
ולבשל עוד  10דקות ,לטחון את המרק
בבלנדר ולסנן .להרתיח שנית לפני ההגשה
ולשפר טעם .חשוב שטעמו של המרק יהיה
מאוזן במתיקות ובחריפות .להגיש עם פקאן
מסוכר ועירית קצוצה מעל.

מרק קרם שעועית
חומרים:
 1בצל לבן חתוך לקוביות
 2-3גזרים חתוכים לקוביות
 4עגבניות חתוכות לקוביות
 4שיני שום פרוסות
חזה אווז חתוך לקוביות
 1כף תימין קצוץ
 500גרם שעועית לבנה
מושרית במשך  24שעות
 2ליטר ציר עוף או ירקות
מלח ,פלפל שאטה גרוס
 1/3כוס שמן זית
הכנה:
מאדים את הבצל ,הגזר והשום
בשמן זית ותימין ,מוסיפים את
קוביות חזה האווז ,מאדים מעט ,מוסיפים
את העגבניות ,מוסיפים את השעועית והציר ומביאים
לרתיחה .מקפים (מסירים שמן וקצף) ומבשלים על אש קטנה
עד לריכוך השעועית .טוחנים בבלנדר ומסננים .מרתיחים
שנית ,משפרים טעם ומגישים עם קרוטונים פריכים.

אהובל׳ה  -קייטרינג בוטיק חלבי

בהשגחתכהרשר

הרב דודבסנות שהם
תיו

האירוע מתקרב?
רוצים באמת ליהנות מהאירוח
מבלי להתעסק באוכל ובהגשתו?
קייטרינג בוטיק ואיכותי
לאירועים עד  60איש
קייטרינג אהובל'ה מאופיין באוכל בוטיק איכותי ,מוקפד בחומרי הגלם
ובעיצוב המנה .אהובה מאמינה כי הקשבה ללקוחותיה ולצרכיהם ומתן
שירות מעל המצופה הם המפתח להצלחתו של כל ערב
ימי הולדת || בר/ת מצווה || מסיבות קוקטייל || מפגשי חברים || ארוחות משפחתיות
בראנצ'ים חגיגיים || עוגות ועוגיות בהזמנה מראש || או כל רעיון אחר!
 fאהובל׳ה  -קייטרינג חלבי | | 050-8450452

ahuvale71@gmail.com | ahuvale.co.il
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עיתון "אבן שוהם"
אוהב לפרסם ידיעות משטרה
על כל מיני גנבים קטנים,
שנתפסו ביישוב .רק על עצמו
הוא לא כותב .לפני חודש וחצי
לקח ללא רשות שני תצלומים
שאותם סרק משוהם פלוס
ולא בפעם הראשונה .אבל לפני
שבועיים הוא שבר שיא של
עצמו ,כשהוריד מאתר שוהם
פלוס חמש כתבות ופרסם
אותן עם שינויים בטקסט.
בכתבה שישית על הפרשת
חלה ,הוא פשוט העתיק כמו
שהיא את הכותרת "בואי
חלה" שהתפרסמה לכתבה
באותו נושא .אם להיות
עקביים ,אז עד הסוף...

המלך הקודם ,שחר
בן עמי ורעייתו מיכל ,ערכו
בר מצווה לבנם תומר במרכז
האירועים לימון .לרגל האירוע,
דאג שחר לצמצם את הגזרה
בעשרה ק"ג לפחות.
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וגם אצל יוסי לוי,
עוזר שר הרווחה וחבר מועצת
שוהם ,החיים סבבה .בדיוק
אתמול ,הוא ואשתו איילה,
קפצו לכמה ימי התאווררות
בחופי נורמנדי.

ודווקא דגנית
שטיניג ,דוברת המועצה,
מסתובבת בימים אלה אבלה
וחפוית ראש ,עם היוודע מותו
של דיויד בואי ,שהיה אחד
מסמלי ילדותה.
דירה בשותף .עומרי
מועדון הגרושים
והגרושות בשוהם הולך
ומתרחב וכבר מונה מאה
איש .למי שמתעניין ,הרוב
שם נשים ויש כמה פרקי ב'.
אתמול הם יצאו לפאב אוסקר
וויילד בפתח תקווה ,כדי
לחגוג יומולדת לילידי ינואר.
בין המבלים נצפו כמה אושיות
בלונדיניות וגבוהות.

החיים כמרקחה
אצל אפי ויהודית בן-נתן ,מאז
שבנם עומרי ,נכנס לבית האח
הגדול.
אפי ,מה שלום הילד?
"אני מרוצה ממנו אבל ההפקה
עושה מניפולציות .אין מה
לעשות .טוב שהוא מתנהג
בהתאם ובינתיים מצבו טוב".

אתם במעקב תמידי?
"לא כל היום ,אבל כשאני
רואה עימותים אני לא זז
מהטלוויזיה .יהודית יותר
עוקבת אחרי התוכנית
ומצחיק ,אבל אנחנו רואים
אותו יותר באון ליין מאשר
לפני כן".
גיליתם עליו משהו חדש?
"גילינו שהוא שומר על כבוד
המשפחה ואוהב אותה ושהוא
חבר של החברים שלו .תמיד
ידענו שהוא בן אדם .המון
חברים מהעבר שלא היו
בקשר ,מתקשרים אלינו כעת
וזה מרגש אותנו .אומרים לנו
כמה הוא מקסים".
אתה בטח בונה על הדירה
שיקבל הזוכה במקום
הראשון.
"אני לא מתכנן כלום .אם הוא
יזכה זה יהיה נחמד ואם לא,
זה גם בסדר .קנינו לו ולאחיו
דירה משותפת ברמת גן.
אם הוא יזכה ,לכל אחד מהם
תהיה דירה משלו".

סופרת הילדים,
סיגל מגן ,השיקה בסילבסטר
בפעם הראשונה ספר
למבוגרים" ,בין סגול ובין
תכלת"
מאיפה השם?
"זה דיאלוג בשירה על החיים,
ההיגיון לעומת הרגש ,דמיון
ויכולת ללכת בעקבות הלב".
אחרי כל ספרי הילדים
מה פתאום ספר למבוגרים?
"זה לא היה מתוכנן .זה דיאלוג
עם פרופסור למדעי המחשב,
עפר עציון .במקור אני באה
מתחום ההי-טק .אולי סוף
סוף התבגרתי .אולי".

השפית ואשת
החסד המקומית ,פרידה רז
העבירה סדנת בישול ,יחד
עם המאסטר שפית לאמה
שחאדה ,לנשים יהודיות
וערביות במתנ"ס לוד,
בפרוייקט "מבשלים שלום".

אירועים 2016

ל י ול ד ת

עיצובים
בהתאמה אישית

מ
ארז

ים מיוח

דים

מבחר עצום של שמלות בנות מצווה ושושבינות ,וחליפות לבני מצווה
ליפות
בריחת/בריתה

מגפיים

נעלי
בובה

שושבינים
ושושבינות

ילדים מתלבשים בסטייל בבית של יעל .חנות לימים שמחים ואירועים

מיי קידס ג׳ינס

משווקים בלעדיים באיזור של

איירפורט סיטי 03-9733513

סובל מכאבי גב? סובל מכאבי ברכיים?
כפות הרגליים הורגות אותך?

זה הזמן למדרס המושלם
החזרים כספיים
מכל קופות החולים

הגיעה
קולקצייה חדשה

חפשו אותנו בפייסבוק

שעות פתיחה:
א'-ה' ,09:00-21:00 :ו'09:00-14:30 :
מוצ"ש :בתיאום מראש
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הללמכלית .רופאיםם באובררטךופשלא יכולתי רכיים?
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ממ"אולר ,המליץ לי לפנ ד"ר
עומהמומחים" ,שהוא בות לראובן
ד על הרגליים .עצמ
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והיום ,ח לטובה .כבר אח בן הכין לי מדרס ו הוא
ודשיים אחרי ,אין לי רי שבועיים הרגשתי ים ,החיים
בכלל כאבים .טוב
רינ
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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
ינואר  | 2016גליון 204

69

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

שיא :קוטג' מדורג עליון נמכר
ב 3.14-מיליון שקלים

מחירי הנדל"ן בשוהם
טיפסו ב 8-אחוז ב2015-

הבית ברחוב תבור הוצע למכירה במשך חודש ימים והמוכרים הסכימו במהלך המשא
ומתן להוזיל ממחירו  40אלף שקלים

המחיר הממוצע למטר רבוע בדירת מגורים בשוהם עומד כיום על על
 19,126שקלים למ"ר .כך עולה מניתוח עסקאות הנדל"ן שבוצעו ביישוב
במהלך חודש דצמבר  .2015בדצמבר  2014המחיר הממוצע למטר רבוע
בנוי ביישוב עמד על  17,782שקלים .רמת מחירי הנדל"ן החדשים
משקפת התייקרות ממוצעת של הנכסים ביישוב ,בשיעור המתקרב
ל 8-אחוזים בשנה.
מבדיקה עולה כי מחירי הנדל"ן למגורים למטר רבוע בשוהם ,גבוהים
מ 14-ערים במרכז הארץ ,אך נמוכים מחמש ערים הכוללות את תל-
אביב ,גבעתיים ,רמת גן ,הרצליה ורמת השרון.

קוטג' מדורג עליון של חברת 'פנטהאוז' נמכר בימים
האחרונים ברחוב תבור  18בשכונת יעלים ,במחיר שיא של
 3.14מיליון שקלים .מדובר בבית ששטחו כ 160-מ"ר ,והוא
מנה במקור חמישה חדרים ,בנוסף למרתף ששטחו כ25-
מ"ר היכול לשמש כיחידה מניבה .לפני מספר שנים הבית
עבר שיפוץ במהלכו הוסבה מרפסת פתוחה ששטחה כ30-
מ"ר ,לסוויטת הורים מרווחת הכוללת גם חדר שירותים
מרווח .לבית צמודה גינה מטופחת ששטחה כ 65-מ"ר .רמת
הגימור של הנכס היא גבוהה ביותר ולרוכשים לא נותר אלא
לבוא ולהשתכן .הקוטג' הוצע למכירה במשך חודש ימים
אצל מתווכים בשוהם וכן באתר יד  ,2במחיר של  3.18מיליון
שקלים ,אולם המוכרים הסכימו להתפשר על  3.14מיליון
שקלים ,לאחר שדחו מספר הצעות שנעו סביב  3.1מיליון
שקלים .בתוך כך נודע כי קוטג' מדורג עליון הטעון שיפוץ
ברחוב הבשור ,שבעליו קיבל הצעת רכישה ב 3.3-מיליון
שקלים ,דחה אותה בימים אלה ,ככל הנראה מכיוון שהתחרט
מרפסת שהוסבה לסוויטה .רח' תבור  18והחליט לחזור בו ממכירת הבית.
מתווכי נדל"ן ביישוב אומרים כי המחיר שנקבע 3.14 ,מיליון שקלים ,יסמן מעתה רף חדש שאליו ישאפו
בעלי נכסים דומים שיוצעו למכירה .המתווכים טוענים כי מחירי קוטג'ים מדורגים תחתונים אינם דומים
למחירי העליונים ,מאחר והם אינם כוללים מרפסת ומרתף .לפי הערכתם ,שווי השוק של קוטג'ים מדורגים
תחתונים נע בין  2.4-2.9מיליון שקלים ,בהתאם למיקום ,רמת התחזוקה ,שטח הגינה ופרמטרים נוספים.
בימים אלה ,מציין אחד המתווכים ,מתקיים משא ומתן על קוטג' מדורג תחתון כשהמחיר הסופי עומד על
 2.7מיליון שקלים.

המחיר בשקלים למטר רבוע בדירת מגורים במרכז הארץ
תל אביב –יפו
גבעתיים
רמת השרון
הרצליה
רמת גן
שוהם
רעננה
נס ציונה
ראשון לציון
בת ים

29,728
24,632
23,637
22,064
21,857
19,126
18,129
17,240
17,035
17,027

חולון
הוד השרון
פתח תקווה
רחובות
כפר סבא
נתניה
אשדוד
רמלה
לוד
חדרה

16,852
16,748
15,888
15,622
15,288
14,674
13,161
12,094
10,908
10,595

מקור :דה מארקר ,יד  ,2שוהם פלוס

DUET-B2B
יבוא ושיווק דלתות פנים מאיטליה

דל
ת אקווה
לניעמידות
זקי מים

צולם באולם התצוגה החדש בכפר טרומן
נציגות בלעדית
בישראל של חברת:
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תצוגה בכפר טרומן בכניסה לתחנת הדלק03-6421010 ,

משרד תיווך וייעוץ משכנתאות
הנוסחא המשלבת בין חלום למציאות

אבשי גרייף יועץ נדל"ן
050-3882255

בהנהלת חגית מובשוביץ 054-6832944

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
₪
למכירה
קוטג' תחתון של פנטהאוז בשכונת גבעולים 175 ,מ"ר,
 5.5חדרים בתוספת מרתף כ 20-מ"ר בהיתר .בנוסף מומשו
זכויות הבנייה של הרחבת  2חדרי ילדים על חשבון מרפסת
בהיתר 40 .מ"ר גינה .פרטיות מושלמת .פינוי יולי 2016

2,790,000
₪
למכירה

למכירה

למכירה

למכירה

למכירה

דירת
 4חדרים
בקרבת המרכז.
זקוקה לשיפוץ
פינוי גמיש

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

מגרש
 250מ"ר.
במיקום טוב
בשכונת
כרמים

מיני פנטהאוז
 5חדרים שהוסבה
ל .4-דירה חדשה,
מושקעת מאוד
עם מרפסת גדולה
פונה לנוף .חניה
בטאבו בפרוייקט
גינדי .לפינוי מיידי

מיני פנטהאוז
בשכונת סחלבים
 5חדרים ,מושקעת
מאוד ,עם מרפסת
 20מ"ר פונה לנוף
מחסן גדול ו2-
חניות בטאבו
לפינוי קיץ 2016

1,850,000
₪

3,920,000
₪

2,190,000
₪

2,600,000
₪

2,620,000
₪

למכירה

להשכרה

קוטג' תחתון
דירת  4.5חדרים
של חברת פנטהאוז במיקום נדיר בקרבת
בקרבת המרכז
המרכז עם מרפסת
במפלס אפס,
פונה לנוף .דירה
מצב מצויין .אופציה מושקעת ויפה לטווח
לפתיחת מרתף
ארוך.
כיחידה נפרדת.
פינוי 4/2016
פינוי גמיש

2,850,000
₪

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 :

6,000
₪

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

כמה תשלמו על דירת  4חדרים בשכונות הוותיקות?
נמימכרה ב1.99-
ליון שקלים

נמימכרה ב1.7-
ליון שקלים

נמימכרה ב1.6-
ליון שקלים

בשד' עמק אילון  -רחבת נטיף ,1
בפרויקט 'עובד לוי' דירת ששטחה
 107מ"ר ,בבניין מחופה אבן ירושלמי 

ברח' הזוהר 25
דירה ששטחה  101מ"ר,
עם מרפסת ,קומה  ,1בבניין עם מעלית 

ברח' מכבים  71בפרויקט משה"ב ,דירה
ששטחה  93מ"ר ,קומה  ,1מתוחזקת במצב
טוב ,בבניין ללא מעלית 

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

1,990,000

בבלעדיות

בחמניות דירת גן 4 ,חד' ,מסודרת
ושמורה 2 ,חניות ,מחסן ,מעלית,
מיקום מעולה ,קרוב לכל מה שצריך

3,900,000

בבלעדיות

בתל אביב

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

2,375,000

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

במצפה  5חד' 130 ,מר ,קלאסית
מסודרת ומושקעת ,מרפסת
ענקית ,עם נוף פתוח ,מחסן,
 2חניות ,מיקום מעולה.

2,870,000

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

3,980,000

בכרמים מיני פנטהאוז מרווח 4 ,חד'
(במקור  130 )5מ"ר ,מושקעת ומסודרת,
מרפסת ענקית עם נוף מרהיב

2,650,000

ביעלים קוטג עליון משודרג ,משופץ
ומדוגם 7 .חד' 188 ,מ"ר ,יחידת הורים גדולה
ומושקעת ,מרפסת ,גינה גדולה כ 80 -מ"ר,
קרוב למרכז ,ניתן להפריד יח' דיור.

3,170,000

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

2,390,000

בגבעולים דו משפחתי ענק ומיוחד,
 300מ"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
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בסחלבים דירת גן  5חד' ,ענקית ומסודרת,
פינתית 145 ,מ"ר ,חצר  60מ"ר 2 ,חניות.

2,840,000

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

2,340,000

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

2,440,000

להשכרה בגבעולים,
קוטג תחתון 5.5 ,חד' ,מסודר,
חצר ,חניה .₪ 6,000
להשכרה במצפה
ונוף ,חניה .₪ 5,200

 4חד' ,קומה גבוהה ,פינתית,

בבלע
בצפון דיות להשכרה בתל אביב
הי
שן ליד מת
 80מ"ר מושקעת חם בזל ,דירת  2.5חד' ענקית
ומ
שופ
צת
ל
חלוטין עבור הבעלים!
מטבח ענק ,כולל ציוד
שולחנות ,ארונות קיר ,חשמלי ,מרוהטת כולל ספה,
מי
טה זוגית ,מכונת כביסה וכו'.
0
מתאימה לזוג/משפחה 7,20

.₪

barz@netvision.net.il

אורלי אורן
052-5765757

בהנהלת רובי יותם
050-2301555

סירקו את הקוד ותוכלו
להתעדכן און ליין בעמוד
הפייסבוק שלנו

עפרה וינר
052-3687708

למכירה
במצפה ייחודי ומושקע -
פנטהאוז חלומי  180מר עם
מרפסת כ 100-מ"ר 5.5 .חדרים
פונה לנוף פתוח עם  2חניות
ומחסן .שווה לראות !!!

למכירה

בבלעדיות

ברקפות ,דו משפחתי
חדש מפנק ביותר,
כולל מעלית ,בריכת
שחיה ,מרתף ,חדרים
גדולים ומרווחים.
כניסה מיידית

במצפה
פנטהאוז מקסים
 5חדרים פונה לנוף עוצר
נשימה ,פינת משפחה,
מרווח  +מחסן

בבלעדיות
בודד בשכונת אלונים
מגרש  ,548בנוי 237
 4חדרי שינה ,מרתף עילי ,ממ"ד.
נוף מרהיב שאין כמותו!!
לכיוון מערב .פינוי קיץ 16

בבלעדיות
בשכונת חמניות,
 4.5חדרים יפה,
מרפסת  15מ"ר  ,קומה גבוהה,
פינוי אפריל 2016

בבלעדיות
2,250,000

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

1,950,000

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

2,900,000

קוטג תחתון 140 ,מטר ,אופציה להגדלה.
בקרבת המרכז ובמיקום נוח ושקט
 5.5חדרים .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  4,5,6,7חדרים 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 /להשכרה
מחפשים לקניה דירת גן ,
דופלקס ,מיני פנטהאוס,
שקטה ,ללא תיווך054-7922492 .
למכירה בשוהם ,דו משפחתי 6
חדרים 180 ,מ”ר ,מגרש  350מ”ר,
מצב מצוין,052-3311351 .
.054-4552617
יחידת דיור (מרתף)  3חדרים,
מוארת מאווררת כחדשה
בסחלבים ,כניסה מרץ ,פרטים
נוספים  0523806172יניב
להשכרה יחידת דיור ברחוב תבור,
 1.5חדרים ,מטבחון ומזגן ,מיידי.
 2,300שקלים ,052-9426163
.052-4560857

יחידה להשכרה ברקפות ,חדשה,
 2חדרים ,מוארת וממוזגת ,ללא
למעשנים .טלפון,054-6579332 :
 050-6262680לא בשבת.
להשכרה דירת  5.5חדרים קרוב
למרכז ,ממוזגת ,מוארת ומרווחת,
 2מרפסות ,חניה ,במצב מצוין.
החל מאפריל.052-3254488 .
להשכרה במשרד מפואר חדר
ישיבות או חדר עבודה מאובזרים
לפי שעות או על בסיס יומי
צמוד לכביש  .6חנייה חינם.
שרון .03-9791000

בשוהם

ממוזגת ,מרפסת ,חדר בטחון,
ריהוט חלקי ₪ 3000 .לחודש
כולל ארנונה וכבלים .מתאים
ליחיד או זוג.052-5259799 .
יחידת דיור  2חדרים ,מרוהטת
וממוזגת ,מוארת ,מיקום מרכזי
בשוהם ,כניסה נפרדת ופרטיות
מירבית .כניסה מיידית.
.054-7540585
דירת  5חדרים מושקעת
ומשופצת עם מרפסת פונה לנוף,
מטבח וארונות חדשים ,ממוזגת,
ברחוב הזוהר ,קומה  2ללא
מעלית ,פינוי מיידי.
.052-3984726 ,054-4731711
להשכרה דירת  4חדרים חדשה
מקבלן בשכונת כרמים ,פרוייקט
אביסרור ,קומה  ,3חניה  ,מרפסת
לנוף.052-2512703 .

עסקים להשכרה

להשכרה במרכז פריז ,רובע ,16
דירת קרקע 2 ,חדרים ענקיים,
למשפחה עד  4נפשות ,עם כלי
אוכל כשרים .מינימום  4ימים.
.052-3311351 ,054-4552617

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

דירת  2חדרים בבית פרטי במושב
חדיד 58 ,מ”ר ,ללא מעשנים,

דרושים

למרפאת שיניים בשוהם דרושה
סייעת לעבודה במשמרות .ניסיון
בעבודה מול מחשב -יתרון .נא
לפנות לדליה .054-5621796
דרושה עובדת מעל גיל 18
לעבודה בקונדיטוריית רוקוקו
בשוהם כמוכרנית054-6511044 .

והסביבה

דרושה מטפלת דוברת עברית
לטיפול בקשיש בשוהם  3ימים
בשבוע בשעות  , 9:00-16:00טל’
 050-5776499רותי,
 054-8887472אורית.
למשרד שמאי רכב ביהוד דרושה
פקידה .ניסיון בענף הרכב/
חברת ביטוח  -יתרון .קורות חיים
למיילruthgta@zahav.net.il :
אפשרות למשרה חלקית או
מלאה.
לפעוטון “ניצן בא לגן” דרושה
מטפלת חמה ואוהבת ,רצוי עם
ניסיון ,למשרה מלאה/חלקית.
לפרטים ,יפה,03-7442177 :
052-2642089
להשכרה כורסה לפדיקור-
מניקור לפדיקוריסטית עצמאית
מספרה יוקרתית במתחם
האירפורט סיטי במיקום מרכזי
קהל לקוחות גדול ויוקרתי א’-ה’
שעות  , 09:00-19:00,ימי ו’
.054-8183848 , 09:00-14:00
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
דרוש/ה עובד/ת למשק בית 3
פעמים בשבוע 3 ,שעות כל פעם
בשוהם ₪ 50 .לשעה ,מיידי.
.050-3581784
למסעדה בשרית באיירפורט-

לעו״ד משהם

דרוש/ה נהג/ת

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

לפרטים  :מיטל054-8181684 -
לחברה העירונית חמש בשוהם

חשב/ת שכר
דרוש/ה
( 50%משרה)
התפקיד כולל :הכנת משכורות; מתן מענה לעובדים בנושאי השכר
ומרכיביו; טיפול בפרט בנושא הפרשות סוציאליות וגמל;
ממשקי עבודה עם גורמים שונים בחברה לרבות גורמים חיצוניים
דרישות :תעודת חשב שכר ,ניסיון של  3שנים לפחות בארגון גדול;
ניסיון בעבודה על מערכת "מיכפל"; ניסיון עם סביבת עבודה ממוחשבת
ושליטה מלאה בתוכנות  ;officeידע רחב בנושאי דיני עבודה,
מיסוי ,ביטוח לאומי וגמל
קורות חיים ניתן לשלוח למייל sigaly@shoham.muni.il
מועד אחרון להגשת מועמדות.28/1/16 :
תענינה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח ותעודה נלוות.
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סיטי דרושים מלצרים/יות אחרי
צבא .תנאים טובים למתאימים.
לפרטים ,050-225-5327
.03-553-1733

מטפלות

מטפלת חמה בעלת נסיון רב
מבקשת לטפל בתינוק או בילד
בביתו ,ניידת .המלצות יינתנו,
 ,052-3569440יהודית

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
להקבצות052-4567226 .
מתמטיקה  +פיסיקה +
פסיכומטרי  +אנגלית בביתך לכל
הרמות כולל בגרות  5יחידות
ממורה אקדמאי מנוסה מאוד,
052-2675359
הוראה מתקנת במקצועות רבי
מלל ,ה’ – י”ב ,מתמחה במיצ”ב
ובגרויות בהיסטוריה ,אזרחות,
תנ”ך ,ספרות .מחיר הוגן ,גישה
ויחס אישי .רונית 054-2533632
מורה מוסמכת לאנגלית לכל
הרמות בבית התלמידhots ,
בספרות ,השיטה החדשה בהבנת
הנקרא Unseen -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

שיעורי נגינה

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

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

מורה אקדמאית לפסנתר ואורגן,
ותיקה בשוהם  +המלצות ,מלמדת
בביתכם,03-5563621 .
 052-3556111ורדה.
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
.052-2929820 ,03-9794960

עיסויים

19

שנות
נסיון

מגן ירוק

רשיון 1771
שנה
טובה!

שירותי הדברה
הדברה ופתרונות אקולוגיים Pest Management

שרות מהיר ,אמין ואיכותי
איציק טודורוס

050-9582904

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

מעסה בכיר מתמחה בעיסוי
שוודי/גרמני ,רפואי ,ספורטאים,
מפרקים .אפשרות לטיפול בבית
הלקוח אלון 054-5288321

בייביסיטר

חיילת בת  20רצינית ואחראית
מעוניינת לעשות בייביסיטר
בסופישבוע ,מחמישי כד שבת.
.050-3913871

בן זוג

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

יד שניה

למכירה מיטת תינוק של שילב
במצב חדש  ,צבע בוק כולל מזרן
 .₪ 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.₪ 500 .
054-8180281
למכירה מיטת נוער .ב.₪ 300-
052-8780085

למועצה המקומית שוהם דרושים  /ות

מנהח"ש באגף גזברות
(היקף משרה )100% :מכרז 55/15

השכלה תיכונית ,הנהח"ש סוג .3
ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כמנהח"ש בארגון ,במוסד
או ברשות מקומית במשך  4שנים לפחות.
ניסיון בהפעלת מערכות מחשוב.
קורות חיים עד  20.1.16ניתן לשלוח לפקס03-9711204 :
או במייל hr@shoham.muni.il
תענינה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות.

מנהל/ת מחלקת שכר וארנונה
מכרז  100% – 53/15משרה

בוגר אוניברסיטה ( ).B.Aבכלכלה .חשב שכר בכיר
(עמידה בבחינת לשכת רו"ח) .חמש שנות ניסיון מוכח ומוצלח כחשב
שכר בכיר /מנהל יחידת שכר בארגון ציבורי או פרטי גדול.
( 400עובדים לפחות).
מועד אחרון להגשת מועמדות ,24.1.16 :לפקס 03-9711204
או במייל .hr@shoham.muni.il
תעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות.
(ממלא מקום משמש בתפקיד ,העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים)
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בס”ד

טוביה פנחס

הבית שלך בידיים טובות

חשמלאי מוסמך

הנגר
אלעד
עבודות נגרות בהזמנה

רשתות נגד יונים ונגד יתושים

במחירי מבצע

שיווק ,תיקון והתקנת
דודי שמש מכל הסוגים

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

 התקנת חימום מהיר
 שטיפת קולטים
 התקנת ברז
למניעת כוויות

עבודות אינסטלציה ושרות תיקונים

054-4673298

אריה דולברג מתקן

www.hendiman-arie.info

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

לשפע נכסים

אוויר נקי לנשימה

דרושים
סוכני נדל”ן

מטבחים אמבטיות
חדרי ילדים ● ארונות קיר
עבודות נגרות מיוחדות בהזמנה

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

תנאים מעולים ושפע אפשרויות
לבעלי מוטיבציה ורצון לעבוד

תיקון והתקנה ע"י מומחה בעל הסמכה למזגני:

דליה  -שפע נכסים
054-6322703

050-5621322

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

תרשיש - 1ק“ ,2בתוך “שקוף“

אבי  -ההנדימן האישי שלך

טוני
התופרת

כדאי להגיע
יקט
לט ֶ
ִ

התקנת רשתות וצלונים ❘ תיקונים קטנים לבית
תיקונים למשרד ❘ התקנת כלים סניטריים ❘ חידוש חדרי
אמבט ומקלחות ❘ שיפוצים כלליים ❘ תריסים ❘ חשמל
צביעה מקצועית לבית
קידוחי בטון עד  12צול

ביצוע כל סוגי
התיקונים.

מקצועיות ושרות.
מחירים זולים.

אין לך
מה לדאוג

עבודה עברית  -המלצות
במעברי דירה
תליית מנורות/
תמונות/מדפים

תיקונים פיקס

חייגו עכשיו להצעת מחיר

,054 – 4507784
077-6040128

שיפוצים קטנים שעושים הבדל גדול לבית ולמשרד

שהם  052-6848654אבי

.co.ilתיקונים פיקסavisaida111@gmail.com www.
בס"ד



יקט
ִט ֶ

גזור ושמור

הכי מקצועיים
בהסרת כתמים

שלומי הובלות ומשלוחים
לכל חלקי הארץ

 העברת דירות ,משרדים ופריטים בודדים כולל מנוף
 הובלות בעיר החל מ ₪ 100-
 פירוק והרכבת רהיטים
 אפשרות להשכרת רכב ונהג להובלה עצמית

לא ירד  -לא שילמת

 קווי שליחויות יומיומים
במרכז והשרון ,שוהם ,אלעד ,ב“ב ,נתניה וחדרה

מכבדים כרטיסי אשראי

050-3275056

www.shlomi-movers.dpaaaes.co.il
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אין כתם שלא יורד  -יש כתם שלא מסירים אותו



גזור ושמור

 10דקות ממך  50% -פחות




פרטיים

עסקים

חברות

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

באישור משטרת
ישראל

שירותי פריצה חכמה

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

מבצע החלפת צילינדר

החל מ99-

ש"ח

055-668-7249

שיר
ות ח

תושב שוהם

 24ש
לא בשבתעות

ירום

נזיקין  -רשלנות רפואית ,תאונות דרכים
ייצוג בבתי משפט  משפט מינהלי ובג״צים
דיני עבודה  סכסוכי ירושה ועזבונות
ייעוץ משפטי שוטף לגופים שונים  גישורים
רח' יסמין  ,133ת.ד ,3359 .שוהם  6081832 ,טל'054-2593561 :
פקס'  072-3377172 :דוא"לdoritpilo@gmail.com :

בעל עסק
החלה
ההרשמה
למדריך
הטלפונים

הבטח מקומך

03-9793061

www.doritpilo.wix.com/dplaw
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יש ל
נ
ו
ל
ק
ו
ח
ו
ת
עבורכם

דליה סופר

נכסים
שפע
ניסיון רב ,מקצועיות ,אמינות ויעילות בתיווך

לבעלי נכסים

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

בבלעדיות דירת  5חד' מרווחת,
גדולה .במיקום מעולה  +נוף

בבלעדיות דו משפחתי ,מרווח ויפה ,מטבח וסלון גדולים  +יחידה מניבה  +בריכה

בבלעדיות דו משפחתי מושקע 7 ,חד'  +יחידה מניבה כ 50-מ"ר ,כדאי ביותר

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

פנטהאוז מהמם 5 ,חד' ,מושקע מעוצב
 +מרפסת גדולה ,לנוף מהמם

וילות
חד משפחתי גדול ומרווח ,על מגרש גדול במיקום
שקט  +מרתף כיחידה.
דו משפחתי משופץ יפה מרווח וגדול  ,כדאי לראות.
דו משפחתי לשיפוץ ,מ .מרכזי ,ניתן לחלוקה ליחידות
מניבות.
דו משפחתי כ 240-מ"ר מרווח מיוחד  +יחידה  +בריכה,
מיידי.
במ"ד וילה יפה מושקעת מרווחת  +יחידה מניבה +
גינה גדולה.
בבלעדיות חד משפחתי  7חד' ,ייחודי ,סלון גדול,
מטבח גדול ,חדרים מרווחים וגינה גדולה.
בבלעדיות חד' משפחתי גדול  +אופציה ל 2-יחידות
מניבות ,מיקום מרכזי ,מגרש גדול.
בבלעדיות דו משפחתי כולל יחידה מניבה.
בכפר דניאל וילה מושקעת ביותר 5 ,חד' ,מרווחת,
קומה אחת ,מיידי.
בבית עריף וילה  5חד' ,מטופחת ומושקעת ,גינה יפה,
מיידי.
דו משפחתי 180/280חדיש ,ניתן להגדלה ,מיידי,
לזריזים.
וילה גדולה  +מרתף ,בשכונה ב' ,גינה גדולה ויפה,
לרציניים.
חד משפחתי גדול לשיפוץ ,מ .מרכזי ,יחידה מניבה,
כדאי.
דו משפחתי במ"ד ,380/408 ,כולל  2יחידות ,מיידי.
דו משפחתי  6חד' מרווח ונוח במיקום מבוקש ,כדאי.

דו משפחתי ייחודי ,יפה ,מרווח וגדול  +יחידה גדולה כ 75-מ"ר ,במיקום מעולה

בבלעדיות חד משפחתי 6 ,חד' מרווח,
מ .מעולה  +גינה גדולה

בבלעדיות חד משפחתי ,גינה גדולה
כולל יחידה מניבה .מיקום מעולה

דו משפחתי  6חד ,אופציה ליחידה ,לשיפוץ.
דירת  4חד' מרווחת ,במיקום מרכזי מבוקש ונוח.
וילה  6חד'  +יחידה מניבה ,גינה גדולה ,מיקום מרכזי .דירת גן  4חד' מושקעת במיוחד ,גינה יפה.
דופלקס  /קוטג'
מגרשים
קוטג טורי  6חד'  +אופ' לתוספת של כ 40-מ"ר ,מיידי
בהזדמנות מגרש כ 380 -מ"ר +היתרים  ,מיידי.
באזור המרכז המבוקש.
קוטג'  6חד' גדולים ,מרווחים ,מושקע ביותר ,מקסים מבחר של מגרשים  250מ"ר ,בשכונת כרמים
המתפתחת.
רק להיכנס ,מ.מרכזי.
דופלקס גן תחתון  5.5חד' ,כולל מרתף מסודר ויפה ,בהזדמנות מגרש  360מ"ר  +היתרים ,לזריזים.
מיידי.
להשכרה
דופלקס /פנטהאוז
בבלעדיות דירת גן  4חד' ,חדשה ומושקעת ,מיידי.
בחמניות פנטהאוז יפיפה  5.5חד' מעוצב  +נוף
מהמם ,מידי.
דופלקס גן  6חד' ,חדיש ומושקע מיידי.
ייחודי.
גדולה,
מ.
+
מרווח
מעולה,
מ.
במרכז,
פנטהאוז
בשכונה ה' דו משפחתי  6חד' ,פונה לנוף ,מיידי.
דירת דופלקס גג  6חד' ,מרווחת ,מ .מרכזי ,מיידי.
דירת דופלקס/פנטהאוז חדש מושקע וייחודי ,מיידי .בבית נחמיה וילה יפיפיה 6 ,חד' ,מטופחת המון עצי
פרי ותבלינים ,ייחודית ,מיידי.
פנטהאוז מהמם ,מושקע ביותר וחדש .מרפסות
גדולות .לנוף.
בית פרטי  6חד' מרווח  +מרתף ,בשכונה הוותיקה
כדאי.
ייחודי,
הקומה,
כל
על
חדיש,
פנטהאוז
קרוב למרכז ,גינה גדולה ,מיידי.
בבלעדיות דירת  4חד' בעמק אילון משופצת ויפה.
 6-3חדרים
דו משפחתי  6חד' ,במיקום מרכזי.
דופלקס גן  6חד' יפה ומטופח ,גינה גדולה ,חדיש,
במיקום מבוקש.
בהזדמנות דו משפחתי  6.5חד' ,מיקום מרכזי ,מיידי.
המרכז.
ליד
מעולה
במיקום
מרווחת,
דירת גן  5חד',
דופלקס גן תחתון  5חד' ,מיקום מרכזי ,מיידי.
קטנה.
מ.
מ.מעולה,
מרווחת,
דירת 5
חד' משופצת מרווחת במשה"ב קומה  ,2.5דירת  4חד' מרווחת מושקעת במיקום מרכזי.
דירת  4חד'
ללא מעלית.
ברשותנו מבחר נכסים נוספים
מיידי.
מ"ר,
כ14-
מרפסת
+
חדישה
יפה
דירת  5חד',
מכל הסוגים למכירה  /להשכרה
דירת גן יפה 5.5 ,חד' ,במיקום מעולה.

דליה072-2512300 ,054-6322703 :

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

יריב רענן  -תיווך והשקעות
כי מגיע לך שינוי מרענן
 050-5505408יריב

התקשרו03-9455000 :

למכירה

למכירה

למכירה

בבלעדיות

 052-4798564ויקי

בבלעדיות

בבלעדיות

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

בסחלבים ,דו משפחתי
פינתי 270/190 ,מ"ר
חדש ,פינוי מיידי

בכרמים בגינדי
מיני פנטהאוז  5חד'
מרפסת  30מ"ר

למכירה

למכירה

למכירה

בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות

בשכונה ב' ,דו משפחתי
גינה גדולה 380/250 ,מ"ר,
 6חד' ,אופ' ליחידת דיור

קוטג' 5.5 ,חד' ,במפלס
כניסה ,גינה .בקרבת
המרכז .מיידי

בבלעדיות

פנטהאוז יוקרתי

 5חד' במפלס אחד 140 ,מטר  140 +מ"ר מרפסת.
עליית גג  40מ"ר  23 +מ"ר מרפסת .יחיד בקומה ,נוף מערבי

ביובלים 4 ,חד'
כניסה מיידית

בבלעדיות

להשכרה

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

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

למכ ב
ב
יר ל
ע
ה  /ל די
ו
הש ת
כרה

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.
מרלן גרינבלט יועצת נדל”ן

050-9732613

משרד074-7034470 :

צילום וסלולאר

פותחים שנה חדשה עם מבצעים
מסגרות קולאז׳ שאסור לפספס

1+1
הזולה
מביניהן

החלפת מסך
לאייפד מיני

החלפת מסך
ipad 2/3/4

₪

₪

רק 329

רק 249

החלפת סוללה לiphone-

החלפת מסך
galaxy s5

4/4s/5/5s/5c

רק 99

המרת קלטת וידאו
לDVD-

רק 25

₪

רק 529

₪

ביטוח
לסמארטפון
החל מ-

12

המבצעים בתוקף עד  31.1.16או עד גמר המלאי .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח .החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת

עמק אילון  ,30שהם (צמוד לסטימצקי)
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₪

 ₪לחודש

בהתחייבות לשנה

חפשו אותנו ב-

03-9793366

