ירון הדברות

שירות מוסמך
להדברת מזיקים

35
נשנות
סיון

ג'וקים  נמלים  קרציות  פרעושים  עש
בגדים  ריסוס טרום אירוע נגד מעופפים
רישיון משרד הבריאות והגנת הסביבה 365

שוהם:

03-9731845
03-9734222

גיליון מס’  198יולי 2015
|

| online

|

|

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

אמיר
של
הקיץ
השבוע מלאו לאמיר בלחסן  18שנים וחבריו שסיימו תיכון
כבר עומדים להתגייס .שש שנים אחרי שנפגע ,אמו
מוניקה מדברת עלבניצוחן
עיתון
שלוכאב .מסמך אנושי.
החמצה
ומוניקה בלחסן,
פרידה רז
מזמינים את תושבי שהם לקחת חלק בפרויקט:

מוכנים ,היכון ,רוץ ...ובחוץ!

כרובית

עזבו אתכם מחדרי כושר ממוזגים,
הטרנד החדש בשוהם הוא אימון
הדואג לחלוקת
בחגיםה OUT -הוא לגמרי
מזון לקשישים ונזקקיםבחוץ.
פרטים בגיליון הבא
ה IN -החדש

פרויקט

כרובית

יוצא לדרך.
פרטים בגיליון

חוק המונופול :שופרסל לא תוכל לרכוש את “מגה” בשוהם
דמוגרפיה :לרוב המשפחות כבר אין ילדים בבית ספר
תיכון :מסיבת הפרום הזכירה בת מיצווש
שלהבת :ההרשמה לשנה הבאה ירדה ב40%-
תחבורה :שתי כניסות חדשות יבנו מכביש 444
פיצות :מי אמר שתחרות זה רע?
נדל”ן :תכירו את הבית היקר בשוהם

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

רק ₪24.90

סניף שהם

במקום בלבד ללא תחליפי גבינה!! מוצרלה ועמק בלבד

כשר בהשגחת הרבנות

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

רוצים לשנות את צבע הרהיטים?
לפני

לפני

אחרי

אחרי

מבצע לחידוש פנים הרכב
ניקוי וחידוש כל ריפודי הרכב

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

249

400

₪

 ₪בלבד

כולל :ניקוי יסודי של המושבים והריפוד ,ניקוי
שטיח קבוע וניקוי הפלסטיקה בפנים הרכב
אין כפל מבצעים הנחה לקוראי העיתון ולמציג מודעה זו בלבד
לרכב מסחרי קטן או  7מקומות  -תוספת ₪ 100

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

בפייסבוק

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

בס”ד

סדנא לצמיחה עסקית
משרד רואה חשבון
עובד כדורי
מזמין את לקוחות המשרד
לסדנא ללא עלות
08:15-08:30
08:30–09:30
09:30–09:40
09:40-10:40
10:40-11:00
11:00-12:00
12:00-12:10
12:10-13:00

התכנסות וכיבוד קל
שיווק בפייסבוק ,גוגל ,עיתונות ,בלוגים ,אינסטגרם ,באנרים
הפסקה
משא ומתן ותורת השיכנוע :טיפים להצלחה במשא ומתן
הפסקה
קריאת שפת גוף
איך לשדר מקצועיות ,כריזמה ,ואיך לקרוא את הצד השני
הפסקה
אסטרטגיות להגדלת מכירות  -טיפים מעשיים

הסדנא תתקיים ביום ה׳30.7.15 ,
באולם בשוהם
מספר המקומות מוגבל ,עד  50נרשמים
* עלות למי שאינו לקוח + ₪ 2,800 :מע״מ

טלפון להרשמה03-9772727 :

עובד כדורי
רואה חשבון

או-קיי פיננסים ופתרונות מיסוי בע”מ

מימוש ישיר בע”מ

2
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כשר מהדרין

מבצע
חד פעמי
לתאריכים אחרונים
ביולי/אוגוסט
בר/בת מצווה קיץ
הכל כלול במחיר אטרקטיבי

מבצע חתונה
ליל כלולות במלון  5כוכבים במתנה
(מינימום  200אורחים)

לחוגגים ברית/ה
שובר ע"ס  400ש"ח מתנה לקניות ב-
(מינימום  120מוזמנים)

*אין כפל מבצעים ו/או הנחות | *למביא מודעה זו במעמד סגירת האירוע

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 | *בכפוףלתקנון החברה

4
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Outlet
באחריות מלאה

עד 70%

הנחה על תצוגות ועודפים

LG Smart TV

סטנדים ומתלים
מעל  100סוגים שונים של מתלים

 Smart Share lשיתוף ביתי אלחוטי למסך מכל מכשיר ביתי
 lמסך Permium LED
55" l

וזרועות למסכים שונים ,מכל הסוגים ובכל
הרמות ,לחווית צפיה מושלמת.

9,000

₪

רק 5,600

₪

Mcp-50

כל האיכות של רמקול מוגבר ,ניידות של תיבת
נגינה ,והנאה של מערכת קריוקי.
 100יח' של  Mcp-50מתצוגות ומחודשים.
רק

500

₪

290

₪

רמקול מוגבר "12

רסיבר 5.1

 lאקוולייזר  5ערוצים
 lחיבור לכל מקור שמע אפשר

 lחיבור ל 7-רמקולים שונים העובדים בו זמנית
Full HD / 100WATTS X7LG l

350 Watts l

1400

3500

₪

רק 790

₪

₪

רק 1,790

₪

רמקולים למחשב
ולחדרי ילדים

 lאיכות סטיריו HI FI
 lטכנוליית באס דינמי לצליל נקי

200

₪

רק 80

₪

משפצים? מגוון הפתרונות הגדול במדינה
במח

יר שאסור לפרסם...

עד 24

אולם תצוגה שוהם  :OUTLETאגוז  | 4חמ"ן מודיעין03-7355016 ,

| אולם תצוגה מרכזי אור יהודה :היוצרים 03-7355026 ,6
גליון יולי  | 2015גליון 198

5

49

ות
משונניטין

איכות של נגר פרטי במחירי חנות מפעל

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

במחירים ללא פערי תיווך

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

ה

בס”ד

30

מ
שנות מוניטין
ו
ס
ח
ך
ש
מ
מ
כ
ת
ל
ו
נ
א
אודי
ו
אות ומיזוג ת
רכב
מכונאות
א
ו
י
ר
לרכב
לכל סוגי הרכבים
בהנהל

המבצע

ים לח
ודש ימ

מבצע שטיפת רכב חינם

ים למ

ביא מ
ו
ד
ע
ה
ז

בתיקון עד  ₪500שטיפה חיצונית חינם | בתיקון מעל  ₪500שטיפה חיצונית ופנימית חינם
מבצע רדיו דיסקים
החל מ₪ 350-

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

מבצע
מצברי שנפ

בדיקת
מזגן
 25%הנחה
חינם
בדיקה והתקנה חינם
מבצע! טיפול 10,000

₪ 450

בדיקת ברקסים חינם

לרכבי בנזין

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

8
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ו

רי
ל
חי
המ

יבות בגו
התח ביותר ים
זול לל
ר ה כו
מחי ם

ש דן

מע

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

"מ

מקלחון
 6מ" צירים2 ,
ד
ל
תו
ת,
מ' x80
 80ס"מ

690

0
₪ 99

₪

כנף 0
כפולה 12ס"מ,
6
כולל מו מ"מ
ט מגבות

620

מ

קלחון צי
 2דל רים 2 ,דל
תו
ת
ק
תות נפתחות 6 ,בועות,
מ"מ,
x80
 80ס"מ

מקל
הרמוניקחהון צירים
 6מ"מ ,מתקפל
80x80

220
₪ 1,

₪

ארון סנ
דוויץ ,ציפ
וי
מרא
פו
ר
מ
מ
ה עוצבת 20 ,צ ייקה,
בעים
 80ס"מ
2
₪
 10ס"מ
0
₪
 12ס"מ
₪

1,2272
1,39 5
2,06

ארון ס
מרנאדוויץ ,ת
ל
וי
צי
פ
ה
וי פו
מעוצבת 22 ,צב רמייקה,
עים
 80ס"מ
2
₪
 10ס"מ
0
₪
 12ס"מ
₪

1,3700
1,64 0
2,18

מקל
חון חזית,
2
ד
ל
תות
ממי פנימה והחוצ נפתחות
ה,
דה 70
ס"מ עד
0
0
1
ס
"מ

0
₪ 72

*מע
ל  100ס
"מ תוספ

ת

תשלום

ארון סנדו
מעוצב וית,ץ תלוי ,צי
פ
וי
פו
ר
מ
יי
ט
ריקה שקטה 22 ,צקה ,מראה
בעים
 80ס"מ
₪
 102ס"מ
₪
 120ס"מ
₪

1,5800
1,64 0
2,20

ארון סנ
מראה דוויץ ,צי
פ
וי
פו
ר
מעוצבת 20 ,צ מייקה,
בעים
 80ס"מ
2
₪
 10ס"מ

1,3704
3
₪ 1,5

סטודיו אריאל

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

המחיר כולל מע"מ | לא כולל הובלה והתקנה | התמונות להמחשה בלבד | עד גמר המלאי | ט.ל.ח
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האתר החדש
גם עיתון מקוון
גם מדריך טלפונים

כולל סלולריים של התושבים

גם מדריך בתי העסק
בשהם והסביבה

הכל בלחיצת כפתור
מותאם גם לטלפון הסלולרי

12
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מועצת שהם מפרסמת השבוע נתונים
חדשים אודות בתי הספר

תוכן
העיתון

הנקרא

ביותר

בשהם

24

וחבל

מודיעין

הקיץ של אמיר

השבוע ימלאו לאמיר בלחסן 18שנים .החודש,
חגגו חבריו לשכבה את סיום לימודיהם בתיכון
שוהם ,אבל אמיר לא היה שם .הוא לא הכין
בגדים לערב ה"פרום" ,לא רקד והשתולל וגם
לא נהג ברכב מסביב לכיכר .שש שנים לאחר
שנפגע בתאונת פגע וברח שהותירה אותו
בתרדמת ,כותבת מוניקה ,אמו ,פוסט מרגש
על ההחמצה ועל הכאב ובתוך כל אלה ,לא
שוכחת להשאיר באומץ רב ,גם מקום קטנטן,
לאופטימיות

34

מוכנים ,היכון ,רוץ ..ובחוץ!

תשכחו מכל מה שחשבתם על חדרי כושר,
סטודיו ממוזג לפעילות גופנית או מרתף
שהסב עצמו לחלל אימון .ה-מקום לעשות
בו ספורט ,להזיע וגם להיות לגמרי חלק
מהסביבה הוא החוץ ,לגמרי תחת כיפת
השמיים ■ תעשו סיבוב בגן החבל או בשביל
ההליכה המקיף את היישוב ותבינו בדיוק על
מה אנחנו מדברים .אנשים הולכים ,רצים לבד
או בקבוצות ריצה ,עושים  TRXואפילו יוגה,
והתופעה רק הולכת ומתפשטת .ה OUT -הוא
לגמרי ה IN -החדש

מדורים

חדשות  | 13שטח עירוני  | 20הורות ,הסיפור האמיתי  | 38אחת על אחד 42
שופינג  | 44במטבח של רובי  | 46צהוב  | 50נדל"ן  | 52לוח 55
מערכת :שרון חן ,לימור בר-נתן ,רובי פורטנוי
מנהלת פרסום ומפיקה :ענת עוזיאל חזקיהו 050-9800809
עורכת גרפית :חנה זר שקרון עיצוב גרפי :מיקי א .יפרח ,עדי גרזון ,יותם דואק
עורך :אילן דואק
online
www.shohampls.co.il

מדריך הטלפונים

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

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

מהנתונים המפולחים לבתי ספר עולה כי אחד מארבעה הורים
בניצנים ואחד משלושה ביהלו"ם ,נותנים למוסד ציון נכשל .רוב
גדול נותן ציונים גבוהים לתיכון ,לרבין ,שלהבת וצוקים.
כל הממצאים על בית הספר של הילד שלך
בחודש שעבר דווח כאן כי  12%מההורים
בבתי הספר היסודיים דירגו את בית הספר
היסודיים ביישוב בציון נמוך  ,1-5 ,בסולם
 .1-10הנתון שסיפקה המועצה ,על פי סקר
מכון סמית ,היה ממוצע המשקלל את יחד
חוות הדעת על חמישה בתי הספר יסודיים .גם
בנוגע לשתי חטיבות הביניים פורסמו נתונים
ממוצעים .כך למעשה נגרע מהישגי בתי הספר
המצטיינים ,כשם שצויירה תמונה חיובית מדי
על בתי ספר חלשים.
השבוע העבירה המועצה ל"שוהם פלוס" נתונים
חדשים ומפולחים לכל בית ספר בנפרד ,מהם
עולה שונות רבה בהערכת ההורים.
באבן חן ,רק אחד מ 20-הורים ( ,)5%הביע
אכזבה ונתן לביה"ס ציון  .1-5בשלושת
היסודיים -רבין ,צוקים ואבני החושן ,אחד
לכ 13-הורים ,7-8% ,הביעו הערכה כה נמוכה.
ובמקום האחרון מדורג בי"ס ניצנים ,בו אחד
מארבעה הורים ,27% ,מביע הערכה שלילית.
בית הספר הבולט בהערכות גבוהות ביותר
הוא רבין ,שם  86%מההורים העניקו למוסד
ציון  .9-10אחריו מדורג צוקים והאחרון בין
היסודיים הוא ניצנים.
באשר לחטיבות הביניים ,בחודש שעבר

התפרסם נתון משוקלל לשלהבת ויהלו"ם
ביחד ,לפיו  25%מההורים העניקו להן ציון
 .1-5מהנתונים החדשים עולה כי רק אחד
מ 17-הורים ,6% ,העניק לשלהבת ציון נכשל,
ואילו בחט"ב יהלו"ם כמעט אחד משלושה
הורים ,30% ,נתן לביה"ס הערכה שלילית78% .
מהורי התלמידים בשלהבת העניקו למוסד
ציונים גבוהים ,8-10 ,ואילו ביהלו"ם העניקו
 29%מההורים ציונים גבוהים לביה"ס.
בתיכון 70% ,מההורים העניקו ציון 23% ,8-10
נתנו ציון  6-7ו 8%-נתנו ציון .1-5
בעקבות פרסום חלק מהממצאים בחודש
שעבר ב"שוהם פלוס" ,התעוררה סערה בקרב
מורי יהלו"ם וראש המועצה ,גיל ליבנה ,מיהר
לעודד את רוחם אותם באיגרת ,לפיה הוא
סבור כי ההורים שוגים בהערכתם הנמוכה.
בין היתר כתב" :אני מבקש להתייחס אל הטור
אשר פורסם אודות סקר שביעות הרצון שערכה
המועצה ,ומציג את בית הספר באופן שאינו
מבטא את ההערכה הראויה לו .להבנתי ,הסקר
משקף פער בין התדמית הנמוכה והמציאות
הטובה השוררת בבית הספר – תדמית,
המושפעת ממורכבות החטיבה ,מגודלה העצום
ומקשיי גיל ההתבגרות" 

שביעות הרצון מרמת הלימודים בבתי ספר יסודיים
ציון בסולם 1-10

רבין

מרוצה (ציון )8-10
בינוני (ציון )6-7
לא מרוצה (ציון )1-5
הציון הממוצע

86%
7%
7%
8.79

אבני החושן אבן חן צוקים ניצנים
54%
38%
8%
7.21

62%
33%
5%
7.67

70%
23%
7%
7.67

41%
32%
27%
6.73

שביעות הרצון מהרמה הלימודית בחטיבות ביניים
ציון בסולם 1-10

יהלו"ם

שלהבת

מרוצה (ציון )8-10
בינוני (ציון )6-7
לא מרוצה (ציון )1-5
הציון הממוצע

29%
41%
30%
6.11

78%
17%
6%
8.28

בניצוחן של
עיתון
פרידה רז ומוניקה בלחסן,
מזמינים את תושבי שהם לקחת חלק בפרויקט:

כרובית
הדואג לחלוקת

מזון לקשישים ונזקקים בחגים
פרטים בגיליון הבא
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מרכול “מחסני מזון חינם פלוס”
יפתח באזור התעשייה

נאסר על רשת שופרסל להשתלט על סניף "מגה" במול שוהם ,במידה וזה ייסגר
החלו עבודות באזור התעשייה שוהם
להקמה של מרכז מסחרי חדש ובו
מרכול דיסקאונט "מחסני מזון כמעט
המרכז מסחרי ישתרע על שטח בנוי
של כ 7,000-מ"ר .לשם השוואה,
שטחו הבנוי של המרכז המסחרי
אשטרום במרכז היישוב ,עומד על 11
אלף מ"ר.
יובהר כי לא מדובר במרכול הנבנה
בצפון היישוב לאורך שד' עמק איילון,
אלא בפרוייקט מעבר לכביש .444
"מחסני מזון כמעט חינם" נחשבת לרשת
מוזלת והסניף שיפתח ישתרע על 3,000
מ"ר ,כ 600-מ"ר יותר משטחו של "שופרסל
שלי" במרכז היישוב .על פי לוח הזמנים
המתוכנן ,המתחם יושלם לקראת סוף
.2016
בתוך כך עתידו של המרכול מגה בעיר במול
שוהם לוט בערפל ואפשר שבעליו ,רשת
הריבוע הכחול ,יאלצו להעביר אותו לידיים
אחרות.
רשת שופרסל ,המפעילה כבר שניים
משלושת המרכולים ביישוב ,מנועה
מפתיחה של סניף שלישי .זאת בהתאם
לחוק המזון שעבר בשנה שעברה ,האוסר
על רשתות להתרחב מעבר ל 30%-ממחזור
המכירות ביישוב ,כדי למנוע מהן להשתלט
על שווקי המזון ביישובים ולמנוע תחרות.

החוק ,למרבה הצער ,אינו תקף לגבי
מרכולים קיימים אלא רק ביחס לחנויות
חדשות .לפיכך שופרסל בכל מקרה תמשיך
ליהנות ממנופול המחזיק בשניים משלושת
המרכולים ביישוב.
במידה ומגה תיאלץ לסגור את המרכול,
היא תוכל להעביר אותו לגורם חיצוני .אם
תהיה זו רשת דיסקאונט ,דוגמת רמי לוי
המגלה בשנים האחרונות עניין ביישוב ,מפת
הצרכנות ביישוב תיפתח בפעם הראשונה
לתחרות אמיתית ,אחרי שנים בהן תושבי
שוהם היו קהל שבוי בידי מונופול שופרסל.
בהקשר למצבה של מגה ,לפני שבועיים
נרשם בסניף בשוהם מחסור בעוף טרי,
פירות ,ירקות ומוצרי חלב ולכן רבים
מיהרו לערוך את קניותיהם במרכולים
אחרים .אולם בימים אלו חזרו המדפים שם
להתמלא בסחורה טרייה המצויה בשפע 

שתי כניסות חדשות לשוהם

נתיבי גישה חדשים יחברו בין שוהם לכביש  444ויקלו על עומס התנועה ביישוב
אלו נערכים דיונים על אופייה ומספר
תושביה.
הכניסה הרביעית ,שוהם צפון ,מתוכננת
להתחבר לכביש  444צפונית לשכונת
כרמים החדשה והמשכה יהיה בדרך
העוקפת את היישוב ומסתיימת ברחוב
החבל .הדרך הזו צפויה להקל משמעותית
על עומסי התנועה ביישוב בעיקר בשעות
הבוקר והקמתה מותנית בשינויים
בתוכנית הרחבה של גבולות היישוב
והתפרסותה של שכונת כרמים צפונה
לאורך כביש .444
יובהר כי הכניסה ליישוב מגשר בית
נחמיה תוכשר בשנים הקרובות ,ומנגד,
עד השלמת הכניסה הצפונית ביותר
יחלפו לפחות חמש שנים.
בימים אלו מבוצעות עבודות להרחבת
לשחרור צוואר הבקבוק בצומת בית
נחמיה.
עם השלמת העבודות במקום תתאפשר
נסיעה מהירה לכיוון כביש מס' ,1
וכך תיחסך מנהגים רבים ההשתרכות
בפקקים באזור צומת אל-על.
עם זאת ,יצוין כי גם פקקי התנועה בצומת
אל-על יבואו באחד הימים על פתרונם,
אם וכאשר משרד התחבורה ימצא דרך
לתקצב תכנית חומש מאושרת לשנים
הקרובות ,הכוללת גם הקמת מחלף
במקום 

בתוך מספר שנים יוכלו תושבי היישוב
להיכנס מכביש  444משלוש כניסות
שונות  -שוהם צפון ,שוהם מרכז ושוהם
דרום .זאת במקום שני נתיבי כניסה
ליישוב עד כה.
הדרך הראשונה שתוכשר ,שוהם דרום,
תיסלל משכונה כ"א החדשה ותאפשר
נגישות מהירה לכביש  .444עם השלמתה
יוקל עומס התנועה על שתי הכניסות
הפעילות כיום.
שכונה כ"א מתוכננת להיבנות בדרום
היישוב ,על שדות בית נחמיה ,למרגלות
ביה"ס ניצנים ,ודרכה יעבור נתיב יציאה
מהיישוב בגשר בית נחמיה .הכניסה
החדשה תחסוך מתושבי השכונה ,כמו
גם מהדיירים בשכונות הדרומיות :מ"ד,
הדסים ואלונים ,נסיעה איטית ומורטת
עצבים בשעות הבוקר ,לאורך כשני
קילומטרים בשדרות עמק איילון עד
היציאה הצפונית .כן תתאפשר לנהגים
המתגוררים בשכונות אלה לשוב בשעות
הערב מכיוון צפון ,ולהגיע לבתיהם
במהירות רבה יותר.
בנוסף ,הכניסה החדשה תקנה נגישות גם
לאזור מטווח אימפריאל בפארק שוהם,
שם מתוכנן להיבנות מרכז פנאי ,ונופש.
התכנית החדשה תצא לפועל בשנים
הקרובות ,אך הקמתה מותנית באישור
סופי לבניית שכונה כ"א ,שבימים

גלית דקל
פסיכולוגית חינוכית בכירה ()M.A

פסיכותרפיה משולבת גוף-נפש
להתמודדות עם קשיים בויסות חושי ורגשי,
חרדות ,טראומות וסימפטומים גופניים.
טיפול רגשי לילדים ,נוער ומבוגרים.
הדרכת הורים.
הדרכה מקצועית למטפלים.
מרחב טיפולי בגישה המשלבת גוף נפש רוח

ערב מבוא

לק
פיורסס חלימה
בת
ביום חמישיה שמאנית
בשעה 0ה23.7 - :0
20
מותנהללבאהרתששלום
מה מראש

התקשרו אלינו ,אנו כאן בשבילכם ,03-7367439 :גלית דקל052-2739188 :
מייל | galiyaspace@gmail.com :אתר הביתWWW.GALIYA.CO.IL :
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נשף ה’פרום’ של בוגרי י”ב לא התעלה על מסיבת בת מיצווש

אוכל במשורה ,אטרקציות חלשות ודי.ג'יי בינוני .כך מאשימים בוגרי התיכון את המפיק .הוא מצדו סרב להציג דו"ח הכנסות והוצאות ,כדי להוכיח שלא לקח רווח
מופרז .לדבריו ,תלמידים בעלי אינטרס כספי להפיק את האירוע הסיתו את האחרים .ההצלחה היתה מטורפת ולראיה  -מכתב תודה מרגש מוועד ההורי השכבה

נשף ה'פרום' שבוגרי שכבה י"ב נערכים
לקראתו בהתרגשות זמן רב מראש ונחשב
לפסגת האירועים לסיום שנות התיכון,
הסתיים בתחושות אכזבה ומפח נפש .לדברי
התלמידים הוא לא התעלה מעבר לרמה של
אירוע בת מצווה .זאת על אף שכל אחד מהם
שילם דמי השתתפות לא מבוטלים בסך 370
שקלים ,ובסך הכל  115אלף שקלים.
בעוד שבשנים הקודמות בוגרי התיכון ארגנו
את הנשף בכוחות עצמם ,השנה הפקת
האירוע טופלה על ידי הנהגת ההורים.
התלמידים העריכו כי מעורבות של מפיק
מקצועי תוביל את הנשף לשיאים חדשים
שלא נראו במחזורים קודמים של התיכון.
ואולם לתחושתם האירוע שנערך שיקף
מציאות הפוכה .לתחושתם ,המפיק שילשל

לכיסו כשכר טרחה ,חלק לא מבוטל מהסכום
והותיר סכום צנוע עבור שכירת שירותים
שונים .אחת הטענות נוגעת למזון שהוגש:
התלמידים ציפו שכנגד הסכום ששילמו,
יתאפשר להם לאכול סביב שולחנות .בפועל
הוגשו מנות פתיחה בעמידה בדוכנים,
כמקובל בקבלת פנים .המזון כלל סלטים,
כדורי פלאפל ופסטה .קציצות הקבאב
שהוצאו מהמטבח חוסלו כבר בדקות
הראשונות .פיצות ועוגות חולקו רק לפנות
בוקר ומנות עיקריות לא הוגשו כלל .כך גם לא
מומשה הבטחה לספק מזון לאורך כל הנשף.
לדברי תלמידים רבים מהם חזרו הביתה
רעבים .עוד טוענים התלמידים כי התקליטן
היה בינוני והאטרקציות שהובטחו לא עמדו
בציפיות .הנהגת התלמידים דרשה מהמפיק

מירי זמוקס

הנחיית אסטרטגיות למידה
ופיתוח מיומנויות למידה

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

החופש הגדול
מהווה הזדמנות
לצמצם פערים לימודיים
ההרשמה נפתחה .מספר המקומות מוגבל

קורסי הכנה
לקראת מעבר
לחטיבת הביניים
והתיכון

זה הזמן לסגור פערים במתמטיקה ובמקצועות רבי מלל,
ולרכוש אסטרטגיות למידה יעילות לקראת שנה"ל תשע"ו
בהנחיית מירי זמוקס
הכנה לבחינות אמי"ר ופסיכומטרי (החלק של האנגלית)
בהנחיית עדי גפני
וגם לבחינת הפטור באוניברסיטאות
אנו שמים דגש על:
הקניה ,תרגול ויישום אסטרטגיות למידה :ארגון ,קריאה,
הבנת הנקרא ,הבעה בכתב ,חשיבה ומתמטיקה.
עידוד החשיבה והבנת ההגיון שבשפה בכל מקצועות הלימוד.
ייעוץ והדרכה לתלמידים עם לקויות למידה.
והפרעת קשב ,ולהוריהם.

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

קורסים
באסטרטגיות
למידה
למקצועות רבי
המלל ,לאנגלית
ולמתמטיקה על
פי תוכנית ייחודית
המותאמת לצרכיו
של הלומד

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

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

בתום האירוע ,לחשוף את מאזן ההוצאות
וההכנסות ,אך הוא דחה את דרישתם
והאשים את הנהגת התלמידים בהתקרבנות.
המפיק ,טל לב ,אמר בתגובה" :אוכל
הוגש מתחילת האירוע ועד סופו לפנות
בוקר ,כולל  12דוכני מזון שנבחר ע"י
התלמידים בהם היו"ר גל שחר .האטרקציות
המובטחות -כפכפים לבנות ,רובוט ענק
וכוסות מהבהבים ,סופקו במלואם .הארגון
היה מופתי וההצלחה היתה מטורפת .מדובר
ב 10-20-מלעיזים שלחלקם היה אינטרס
כספי להפיק את האירוע בעצמם .בסיום
קבלנו מכתב הוקרה מרגש מהנהגת הורי
השכבה המדבר בעד עצמו ,על הנשף ,האיכות

וההפקה .יש ל"טל הפקות" מוניטין של 26
שנה ו 300-אירועים מוצלחים ומעולם לא
כוונו כלפינו טענות כאלה .אנו המומים
מהתלונות".
התלמידים פנו לראש המועצה בבקשה
לקיים בסוף השבוע נשף חוזר ,שייפצה אותם
על עוגמת הנפש .המועצה אמנם הסכימה
להעמיד לרשותם את אחד האולמות ללא
תשלום ,בכפוף לשעות פעילות המותרות.
מכל מקום ,ברור כי אירוע כזה לא יוכל
לצאת לפועל ,מאחר ורבים מהתלמידים
העומדים להתגייס במהלך הקיץ ,מבלים
כעת את ימי האזרחות האחרונים בחופשות
לחופי איים במדינות הים התיכון.

נסיגה של שליש במספר הנרשמים לשלהבת
רק  60תלמידים יפתחו את שנת הלימודים ,לעומת  95בשנה שעברה

שנת הלימודים הקרובה בישיבת ואושלהבת
היא החלשה ביותר מחמשת השנים האחרונות
ולמוסד נרשמו בסך הכל  60תלמידים ,לעומת
 95בשנה שעברה .בקרב הבניות חלה ירידה
מ 57-תלמידות בשנה שהסתיימה ל37-
שנרשמו לשנה"ל הקרובה ,וקרב הבנים נרשמה
ירידה מ 38-ל 23-תלמידים בשנה הבאה.
הנתונים מצביעים גם על היפוך מגמה ,היות
ולאורך ארבע השנים האחרונות חל גידול עקבי
במספר התלמידים .משנה לשנה.
מחזיק תיק החינוך הדתי ,חבר המועצה אבי
אלטלף ,טוען כי הרישום הדל הוא תוצאה של

משבר ניהולי המתרחש מזה שנתיים במוסד,
לצד קמפיין אגרסיבי מאחוריו עומדים הורים
בעלי אינטרס ,שרשמו את ילדיהם למוסדות
חינוך אחרים ,בעיקר אולפנת צפירה ,והם
מקווים שהרשמה כקבוצה גדולה משוהם תקל
על ילדיהם חברתית ותסייע בקבלת הטבות
מהנהלת המוסד .בנוסף ,טוען אלטלף" ,הגיעו
לאוזני ידיעות על השמצות שמקורן במוסדות
חינוך לבנים כנגד ישיבת שלהבת .עם אלה אין
לי בכלל תחרות .למרות האמור ,יותר ממחצית
הבוגרים באבני החושן עדיין נרשמים לישיבה
ולאולפנת שלהבת וזה הישג לא מבוטל" 

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

משפץ?

מן יועץ!!!
הז 050-77
60607
דורון
לא עלות
ל

Make
yourself
at home

הסט כולל מיכל הדחה גרמני
לחצן ואסלה תלויה תוצרת איטליה
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לראשונה בשוהם ,לרוב המשפחות
אין ילדים בגיל בית ספר
תוך חמישה שנתונים פחת שיעור הילדים ביישוב ב44%-

אוכלוסיית שוהם הולכת ומתבגרת בקצב
מואץ ומספר הילדים ביישוב הולך ופוחת
משנה לשנה .שוהם שנודעה כמקום מצוין
לגידול ילדים ,מנתה בשנותיה הראשונות
 2.2ילדים בממוצע לבית אב ,מגלה בימים
אלה כי לראשונה מאז היווסדה ,לרוב
המשפחות ,52% -אין ילדים בגיל בית
ספר .לעומת זאת ל 48%-מהמשפחות יש
ייצוג במערכת החינוך היישובית ,בעיקר
בשכבות הבוגרות .ככל שהגילאים צעירים
יותר ,כך שיעור הילדים הולך ופוחת.
עיון במספרי התלמידים בארבעת בתי
הספר היסודיים :רבין ,אבן חן ,אבני
החושן וניצנים ,משקף היטב את מגמת
הירידה במספר הילדים ביישוב ,משנה
לשנה באופן עקבי .כך ,בשנה"ל הקרובה
ילמדו בשכבת כתות ו' בכל ארבעת בתי
הספר ביישוב  485תלמידים .לעומת זאת
במחזור כתות א' שיחל ללמוד בחודש
ספטמבר ,מונה רק  336תלמידים .זהו
פער המשקף נסיגה של  44אחוזים במהלך
חמש שנים.
הסיבות לירידה במספר הילדים ,נובעות
מהקושי של משפחות צעירות לרכוש נכס
ביישוב ובנטישה של דור הבנים משוחררי
הצבא ,המחפשים לעצמם פתרונות
דיור זולים יותר .גם אוכלוסיות חדשות
העוברות לגור ביישוב ,הן ברובן משפחות

בגיל מתקדם של משפרי דיור ורק למיעוט
ממשפחות מבוססות מתאפשר לסייע
לבנים הממשיכים ,לרכוש נכס ראשון
ביישוב.
מועצת שוהם ,כמו כל הרשויות המקומיות
בישראל ,מנעה לאורך שנים בניית דירות
קטנות לצעירים ועודדה בניה של יחידות
גדולות ויקרות ,כדי להבטיח את אכלוסן
של משפחות מבוססות.
בשנים האחרונות ,משהבינו בשלטון
המקומי כי יישוב נטול ילדים הוא מקום
חסר חיוניות ,החלה מועצת שהם לפעול
בכיוון ההפוך .במכרז קרקעות לבנייה
רוויה בשכונת כרמים נדרש הקבלן הזוכה,
משולם לווינשטיין ,להקצות שיעור לא
מבוטל מהיקף הבניה לדירות  3חדרים,
אך נראה כי לנוכח מחירי הקרקע הגואים,
הדירות הללו לא יהיו בהישג ידם של
צעירים.
מנגד ,בשכונה כ"א העתידית נראה כי
ייבנו עשרות יחידות דיור המיועדות
לאוכלוסיות צעירות.
עם זאת ,לא ברור עד כמה אכלוס מקבצים
בודדים של צעירים בפאתי היישוב ,יתרום
אם בכלל ,לריענון והצערה של שכונות
ותיקות הבנויות מצמודי קרקע .נראה כי
אלה יהפכו במרוצת השנים לריכוזים של
אוכלוסיה מבוגרת 

מלחמת הפיצריות גרמה לסגירה
של אחד המותגים והוזלת מחירים

בשבוע שעבר נסגר סניף פיצה סיציליאנו באיירפורט סיטי ובשוהם הפיצריות
מורידות מחירים עד מחצית מאשר לפני שנה .מי אמר שתחרות זה רע?
מלחמת הפיצריות שהחלה עם פתיחתו
של סניף האט במול שוהם ,נותנת את
אותותיה .לפני ימים אחדים נסגר סניף
פיצה סיציליאנו ,שפעל בחוסר הצלחה
באיירפורט סיטי.
עד פתיחתה של רשת האט ליישוב עוד
חיו שתי הפיצריות הוותיקות ,פיצה פצץ
במול שוהם ופיצה רומא במרכז המסחרי
בשלום .אולם כניסתה של המתחרה
החדשה טרפה את הקלפים ולפרק זמן
היא הפכה האט לגורם הדומיננטי בענף.
רבים התדפקו על דלתותיה והסניף
הצטייד בקטנועים נוספים כדי לספק
את הביקוש למשלוחים.
הנפגע העיקרי היה השכן ,פיצה פצץ,
שהנהלת מול שוהם התכוונה להוציא
אותו מהמתחם .הבעלים ,עזרא חרתי,
סירב לקבל את הדין ולאחרונה הגיש
תביעה נגד הנהלת המתחם ,בטענה
להפרת הסכם בלעדיות .בנוסף הוא
חתך מחירים ומגש משפחתי שנמכר עד
אז ב 49-שקלים ,הוזל למשך תקופה
ל 19.9-שקלים בקניה בדלפק .כך הוא
כבש את השוק מחדש .כעת היא נמכרת
ב 24.9-שקלים .בדיקה השבוע בגוגל
מעלה כי בעוד פיצה פצץ ופיצה רומא
במרכז המסחרי זוכות ל 590-הקלקות

בגוגל בכל חודש ,חלקה של האט ביישוב
מסתכם ב 390-הקלקות חודשיות.
זכיין הסניף ,גיא בן-עמי ,מסביר כי
להקלקות אין משמעות 35%" :מהפניות
אלינו מתבצעות באפליקציה שאינה
נספרת בגוגל .אנחנו מספר  1במכירות
בשוהם ועוברים את יעדי המכירות
שהוגדרו לנו" .בן-עמי הודיע כי פיצה
במגש משפחתי בדלפק תימכר מעתה
ב 45-שקלים.
עזרא חרתי טוען גם הוא להובלה" :פיצה
פצץ מחזיק היום  60-70אחוזים מהשוק
ביישוב .מאז שהוזלתי מחירים גדלה
מאד כמות המגשים וגליתי שהקונספט
הזה משתלם לי .רוב הלקוחות מגיעים
מהמודעה בעיתון ,לכן נתוני גוגל,
מחמיאים ככל שיהיו ,אינם משקפים את
התמונה האמיתית .התקהלות הקונים
בכניסה לחנות מייצגת הרבה יותר".
רוני מלול ,בעליה של פיצה רומא" :פיצה
משפחתית גדולה עם שתיה  1.5ליטר
נמכרת אצלנו כבר שנים ב 59-שקלים.
שתי הפיצריות במול שוהם צמודות אחת
לשנייה ומתחרות חזק על המבקרים
במקום .אני רחוק משם ולכן היריבות הזו
אינה נוגעת לי" 

רפואה סינית ויפנית
ני מטופלת באופן
כבר הרבה שנים שאבלט דיסק ונטייה
ת
אלטרנטיבי בעקבוהגעתי לפני כחצי
לברונכיט ,ולטלי ת חכמה ,קשובה,
שנה .פגשתי מטפל מק וסבלנות .היא
עו
מסבירה בחכמה בשלי ,וריככה אותו
הרגיעה את הגוף דה נראית לי רק
ה שלי .תו
ואת הנשמ שלא מספיקה...
מילה אחת
אלפי תודות!
ריה סטמבלר,
אורית או
מושב בן שמן

טיפולים למבוגרים וילדים

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

רפואה יפנית טלי בללטי | מומחית לדיקור סיני ויפני | 054-2475119
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תמי צור וייסמן
מושב גינתון  ,98נייד( 050-8482703 :בתיאום טלפוני)
 www.tamy.zur.co.il׀ tamy.zur@gmail.com

צילום :שני הלוי

ליווי צמוד עד הריפוי!

(במלעיל)
תכשיט
סטודיו לתכשיטים

15

איסור חניית
משאיות בשוהם
הודעת אגף הנדסה
אגף הנדסה במועצה המקומית שוהם מבקש להביא לידיעת הציבור
שבהתאם להחלטת ועדת תחבורה ,תנועה ורשות תמרור אסורה
חניית משאיות מעל  10טון ברחבי הישוב שוהם
בימים א'-ה' מהשעה  18:00ועד  07:00למחרת
וביום ו' משעה  14:00ועד יום א' בשעה .07:00
חניית משאיות תותר באזור התעשייה של שוהם בחניון הצפוני
שיועד לחניות משאיות.
הנחיה זאת תכנס לתוקף ב.1.9.15-
להזכירכם ,קווים מס'  13ו 29-של חברת קווים מגיעים
אל אזור התעשייה ויוצאים ממנו.
אולם הספורט ,תיכון שהם ,רחוב החושן 2

דשא סינטטי

לגינות ומרפסות

מחירים מיוחדים לרגל הקיץ :דשא איכותי  +הובלה  +התקנה

דביר052-6264441 :

dvirmeir@gmail.com
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מחאת הסרדינים  -לא אצלנו

הכי טוב לגור בשכונת אלונים ולחבוש כיפה
שביעות הרצון משרותי המועצה בולטת בקרב תושבי שכונת אלונים ובקרב הציבור
הדתי .תושבי הדסים וגבעולים הם הפחות מרוצים ביישוב

מסיבות שאינן מספיק ברורות ,תושבי
שכונת הדסים הם הפחות מרוצים מבין
תושבי שוהם .בעוד  20%מתושבי שוהם
העריכו את איכות השירותים העירוניים
ביישוב בציון מצוין ,הרי שרק  5%מתושבי
הדסים נתנו הערכה כזו .גם בשכונת
גבעולים שיעור שביעות הרצון התברר
כנמוך מאשר בקרב כלל הציבור והוא עמד
על  15%שהעניקו לאיכות השירותים ציון
מצוין.
מנגד בשכונות אלונים וברושים ,שתי
שכונות ותיקות ומטופחות הבנויות
בתים פרטיים 24% ,מהתושבים מעניקים
למועצה ציונים מצוין .שביעות רצון גבוהה
מהממוצע ניכרת גם בקרב תושבי הבנייה
הרוויה ,בשכונות שסמיכות לבית הכנסת

ילדי כיתות א' ברבין ,אבן חן וניצנים ילמדו  27בכיתה ובצוקים ואבני החושן  31תלמידים בכיתה

ספרא ,בשכונה מ"ד ,ברחוב מכבים
ובמתחמים באזור רחוב הזוהר.
הנתונים הללו עולים מסקר שערך מכון
סמית בחודש מאי בהזמנת מועצת שוהם,
בו נדגמו  500בתי אב ביישוב.
פערים גדולים בשביעות הרצון ניכרים
בהתפלגות התשובות בין דתיים לחילוניים.
בעוד  31%מהציבור הדתי מגדיר את
השירותים הכוללים כמצוינים ,הרי שבקרב
ציבור חילוני השיעור הזה עומד על .19%
יתכן ושביעות הרצון הגבוהה בקרב דתיים,
נובעת משרותי הדת המפותחים ביישוב,
בהם בתי כנסת מפוארים ,מקוואות וישיבת
שלהבת .מעניין לציין כי במגזר המסורתי
רק  16%תיארו את שרותי המועצה
כמצוינים 

הערכת האיכות הכוללת של שירותי המועצה לפי משתני רקע

ממוצע ישובי

שכונה טללים ,חמניות ,קשת ,סחלבים
אלונים ,ברושים
גבעולים
ורדים ,רקפות ,יובלים ,ע .איילון ,מכבים
יעלים
הדסים

איכות כוללת
טובה
מצויינת טובה
ומטה
מאוד
40%
40%
20%
49%
32%
29%
36%
46%
43%

21%
24%
15%
23%
19%
5%

31%
44%
56%
41%
35%
52%

בשונה מיישובים רבים בארץ ,המוחים על
רמת הצפיפות במוסדות החינוך ,שיעור
הצפיפות ביישוב לא יהיה גבוה במיוחד.
התלמידים העולים לכיתות א' בבתי הספר
היסודיים :רבין ,אבן חן וניצנים ילמדו
ברווחה יחסית ,עם  27תלמידים בכתה,
לעומת  31תלמידים בכתה בצוקים ובאבני
החושן .השכבות הצפופות ביותר בבתי
הספר היסודיים יהיו כיתות ד' ברבין 34 -
תלמידים בכתה ושכבת ה' באבן חן 33 -
ילדים בכיתה.

בחטיבת הביניים יהלו"ם ילמדו השנה 1,097
תלמידים ,כשתלמידים החדשים שייקלטו
בכתה ז' ילמדו  35תלמידים בממוצע בכתה.
תיכון שוהם ימנה  1,058תלמידים והעולים
לכתה י' ילמדו יחד עם  32תלמידים בכל כתה.
במערכת בתי הספר היסודיים תפתח שנה"ל
עם  2,591תלמידים .ביה"ס הגדול ביותר
יהיה רבין ,שימנה  630תלמידים ,בתי הספר
צוקים ,אבן חן ואבני החושן ימנו כ520-
תלמידים כל אחד ,והקטן ביותר ,ניצנים,
יימנה  400תלמידים 

תשתיות המחשוב יורחבו בבתי הספר

הלמידה המקוונת בבתי הספר צועדת
צעד נוסף קדימה ,עם כניסת מודל עבודה
של "אחד לאחד" בעזרת כיתת מחשבים
ניידים לתלמידים ביסודי ומחשבים אישיים
לתלמידים בחינוך העל-יסודי.
כיתת המחשבים הניידים הפועלת זו שנה שניה
בבתי הספר היסודיים עתידה להתרחב בעגלה
נוספת לכל בי"ס בשנת הלימודים הקרובה.
בכל עגלה כ 35-33-מחשבים ניידים ,שעוברים
בין כיתות ד' -ו' לפי מערכת מתוכננת מראש,
הבוחרת בקפידה את תחומי הדעת והשיעורים
שיילמדו במודל החדש.
במהלך השיעור משתמשים התלמידים
בחומרי למידה דיגיטליים איכותיים כשדרך
הלמידה בהם מותאמת אישית ללומד ולצרכי
הלמידה ,עשירה בחוויה ,מאפשרת נגישות
למקורות מידע באינטרנט ,מגוונת בסרטונים,

ומשחקים ממוחשבים המלמדים את הנושאים
בצורה מהנה ומרתקת.
בשנת הלימודים תשע"ו תמשיך ותתרחב
תכנית פדגוגיה חדשנית רב שנתית במודל
הוראה  1:1לשלוש כתות בתיכון .במסגרת
התוכנית רוכש כל תלמיד מחשב נישא אישי.
התכנית מהווה נדבך נוסף למהלך יישובי
רחב שמטרתו ,קידום תהליכי הוראה ,למידה
והערכה בעל יסודי כרצף מתפתח במערכת
החינוך היישובית במגמה להקנות ולהטמיע
אוריינות טכנולוגית ,אוריינות מידע  ,חשיבה
מסדר גבוה ,שיתוף ותקשורת ולמידה עדכנית.
התוכנית הדרגתית וצומחת והחלה בשנה זו
עם שתי כתות בתיכון .בשנה"ל תשע"ו תגדל
התכנית לשלוש כתות בתיכון והיא עתידה
להתרחב בהדרגה לחט"ב יהלו"ם ולישיבה
התיכונית והאולפנה שלהבת 

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
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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
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טפטים

* ט.ל.ח *אין כפל מבצעים

כשר

מטעמי אליסון

מכירת אוכל מוכן בכל ימות השבוע
שירותי קייטרינג ואירועים

 21שנות ניסיון
חפשו אותנו ב-

"מטעמי אליסון"

עקבו אחרינו ב -

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

מטעמי אליסון

מטעמיאליסון

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

מיכאלה מרמוביץ מכיתה ה' 1מבית ספר רבין זכתה
בגמר של מחוז המרכז בתחרות האיות באנגלית של
משרד החינוך לילדים דוברי אנגלית בכיתות ה'-ו'

חבאן זה כאן

מושב ברקת חגג  60שנה להווסדו עם תערוכה מרהיבה ומחזמר חוצה דורות
תושבי מושב ברקת ,יוצאי מחוז חבאן שבדרום
מרח תימן ,חגגו השבוע  60שנה להקמת המושב.
לאורך חודשים רבים נאספו מהתושבים כלי
אוכל ועבודה ,ספרי קודש ,אריגים ופרטי לבוש,
נעליים אותנטיות ,תכשיטים ומכלים ששימשו
להחזקת ה"כחל" – אבקת האיפור של הנשים,
איגרות ומסמכים היסטוריים ואפילו סכיני
שחיטה מקוריים.
המוצגים הוצגו בחדר מורשת זמני והתקווה היא
כי ביום מהימים ישמשו בסיס להקמת מוזיאון
ליהדות חבאן במושב .בבית העם של ברקת
הוגש כיבוד תימני מסורתי ובהמשך הערב העלו

מקצועיות.
ביטחון.
הצלחה.

077-5508026
רח' עמק איילון פינת תרשיש ,1
קומה א'
(במרכז המסחרי מעל מרכול "יש")

www.shinaim.net

בקרו אותנו ב . -
"רשת שיניים"

22
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תושבי המושב מחזמר יפהפה ,משולב בסרטים
וראיונות ,בו לקחו חלק תושבים רבים – מילדי
הגן ועד ותיקי המושב.
במחזמר ,סיפרו על העלייה ארצה ,נתנו דוגמה
לטקס חינה ולחופה בסגנון יהדות חבאן ,סיפרו
חוויות על הברז הראשון במושב ,על משחקי
הילדים בימים ,על החיזורים ועל הזוגות שנוצרו
ועל ההווי המיוחד שנרקם לאורך השנים.
ואנקדוטה לסיום :אחד מכוכבי הערב ,היה עזרא
מיטב מ"טכנו שוהם" ,שהפגין על הבמה כישורים
של כוכב אמיתי .מעכשיו ,כשתיכנסו לטכנו
שוהם – תנו כבוד!

תחרות הגמר התקיימה ברעננה בחודש יוני ,והשתתפו
בה  30ילדים מבתי ספר שונים במחוז המרכז והשרון,
שכל אחד מהם זכה לפני כחודש בתחרות מקומית בבית
הספר שלו .הילדים היו צריכים לשלוט באיות של 300
מילים ברמה של חטיבת הביניים .לאחר  6הכתבות ו3-
סבבי איות בקול רם ,המנצחים נדרשו אף לאיית ברמה
גבוהה לגילם מילים שלא היו ברשימה.
מיכאלה ייצגה את שוהם בכבוד וזכתה בגמר המחוזי
במקום השלישי והמכובד וקיבלה מדליה ותעודה

ספרי לימוד חדשים ומשומשים

ריהוט וציוד משרדי ● ציוד לאומנות וליצירה ● ציוד למחשב ולמדפסת ● הפקות דפוס

 15%הנחה

על כל מכשירי הכתיבה
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הקיץ
ומוניקה" .אני
מיר
א רואה את עצמי
לא דיו אבל אין לי
בלע ה למה זה קרה"
תשוב

מכל זוכרת מוניקה בלחסן את העיניים
הצוחקות של אמיר שלה .אלה שכבשו
במבטן את המורות בבית הספר וגרמו
להן להתאהב בילדון השובב ,שהמיס
לבבות .אלא שהעיניים האלה ,שהיו כל כך
מלאות חיים ,עצומות כבר שש שנים ,מאז נפגע אמיר
בתאונת פגע וברח ביהוד ,שהותירה אותו בתרדמת.
כשמוניקה משחזרת מה עבר עליה ברגעים שבהם
הודיע לה יוסי ,אביו של אמיר ,על התאונה ,היא נסערת
והעיניים שלה נמלאות בדמעות .חלקים מסוימים היא
זוכרת בבירור מוחלט וחלקים אחרים ,היא אומרת,
נמחקו לחלוטין מהזיכרון שלה .כך למשל ,היא זוכרת
שכמעט ולא שמעה מה אמר לה יוסי אבל שהיטיבה
לשמוע את קולות הרקע של הפרמדיקים ,אשר הודיעו

יותר
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בקשר שמדובר בילד עם פגיעת ראש קשה מאוד.
המונחים הרפואיים אינם זרים לה .כחובשת המשמשת
כנהגת אמבולנס מתנדבת זה למעלה מעשור ,חוותה לא
מעט אירועים קטלניים בכבישים ועזרה לפנות נפגעים
ועל כן ידעה בבירור ,שמצבו של אמיר שלה ,רחוק
מלהיות מעודד.
אמיר נולד ב 21-ביולי .בן מזל סרטן ,כמו אמו .החודש
ימלאו לו  18שנים ואת המאורע שמסמל מעבר לבגרות
ונחוג בשמחה רבה אצל בני גילו ,מציינת מוניקה בכאב
ובתסכול .כשבני המחזור שלו בתיכון שוהם סיימו
לפני מספר שבועות את כיתה י"ב וחגגו במסיבת סיום
ובנשף ,היא חשבה על אמיר שלה ,שהיה צריך להיות
שם ,איתם .מהכאב הפרטי הזה ,נולד פוסט שהעלתה
בעמוד הפייסבוק שלה ,שבו היא מבכה את ההחמצה
הגדולה.

של

אמיר

השבוע ימלאו לאמיר בלחסן 18
שנים  החודש ,חגגו חבריו לשכבה
את סיום לימודיהם בתיכון שוהם,
אבל אמיר לא היה שם  הוא לא
הכין בגדים לערב ה"פרום" ,לא רקד
והשתולל וגם לא נהג ברכב מסביב
לכיכר  שש שנים לאחר שנפגע
בתאונת פגע וברח שהותירה אותו
בתרדמת ,כותבת מוניקה ,אמו ,פוסט
מרגש על ההחמצה ועל הכאב ובתוך
כל אלה ,לא שוכחת להשאיר באומץ
רב ,גם מקום קטנטן ,לאופטימיות
מאת :שרון חן

מהיכן מגיע הצורך שלך לכתוב?
"הצורך קיים בי לטוב ולרע  -זה מקום
שאני יכולה קצת לפרוק בו רגשות ואנשים
גם מחכים לבשורות טובות .לכן ,כשיש
כאלה אני מעדכנת .לא שקעתי לרגע אחרי
התאונה ,לא אפשרתי לעצמי להתפרק .אני
מזמינה ציוד ,קונה תרופות ,בודקת ,קונה
אוכל  -לי ולעוד מטפלים שמתגוררים פה,
דואגת שהכל יהיה בסדר עם אמיר ,דואגת
לפרנסה .אנשים אומרים לי שאני אשה
חזקה וזה משעשע אותי ,אבל גם מעניק
הרבה כוח .יש לי גם רגשי משבר אבל אני לא
מחצינה אותם .הכתיבה מעניקה לי אפשרות
להביע רגשות ,להתפרק קצת".

היום בו השתנו החיים

מוניקה 48 ,ושבועיים ,ילידת ארגנטינה,
עלתה ארצה עם משפחתה כשהיתה בת

חמש .לא הרבה היא זוכרת משם אבל
הטמפרמנט שלה מסגיר משהו מהגנים
הדרום אמריקניים .היא מנהלת חשבונות
במקצועה ולאורך שנים מתנדבת במקומות
שונים ,כמו במד"א ובשנים האחרונות
ב"פרויקט כרובית" שאנשיו מבשלים
ומחלקים אוכל לבתי קשישים .לאחרונה
החלה ללמוד צילום באופן מקצועי וניסיונות
הצילום שהיא מוציאה תחת עדשת המצלמה
שלה  -פורטרטים ,טבע ,בעלי חיים ומשחקי
אור וצל ,רגישים ויפים.
היא נישאה ליוסי ,השניים הביאו לעולם
את ענבל 21 ,ואת אמיר .18 ,כשאמיר היה
כבן שנה ,עברה המשפחה להתגורר בשוהם.
מספר חודשים לפני התאונה ,נפרדו יוסי
ומוניקה .ב 26-באוגוסט  ,2009כשאמיר
שהה אצל אביו ביהוד ורכב על הסקייטבורד
החשמלי שלו ,אירעה התאונה.



מזמינים אתכם ללמוד שחייה
לחזק את השרירים ולהרגיע את הנפש והגוף

שיעורי שחייה
פרטיים או זוגיים

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

שחיית פעוטות
לימוד שחייה בסגנונות שונים
חיזוק השרירים והיציבה
העלאת הביטחון העצמי והמסוגלות
עצמאות
צ
ו
ו
ת
ה
ב
ר
הנאה
ובעל נייכה מקצועי
ס
י
ון רב

בריכה מחוממת ומקורה

הפועלת באישור משרד הבריאות וברישיון עסק

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

emeli pool shmueluv
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אמיר לפני התאונה.
י
לד יפה ושובב ,שכבש
את
לב
המורות

מה את זוכרת מיום התאונה?
"התכוונתי לקחת את אמיר לסופרלנד .הוא היה
אמור לעלות לכיתה ז' לאחר שסיים את לימודיו
בבית הספר צוקים .כל הספרים היו כבר מוכנים
לשנה הבאה ואנחנו ניצלנו את ימי החופש
האחרונים כדי לבלות .שכן עזר לי לתקן פנצ'ר
בגלגל וכשעליתי הביתה כדי להתארגן ולאסוף
את אמיר ,יוסי התקשר .זו היתה שיחה קשה
מאוד .הוא התחיל לצעוק שלאמיר היתה
תאונה ואז הפסקתי לשמוע אותו ושמעתי
את הפרמדיקים ברקע .הם דיווחו שהם בדרך
לחדר ההלם בתל השומר עם ילד מחוסר
הכרה ,הסובל מפגיעת ראש קשה .זה היה
הכי גרוע שאפשר .אני לא זוכרת מה קרה
אחרי כן ,אבל מצאתי את עצמי עם הבת שלי
בדרך לבית החולים ,עוקפת מימין ומשמאל.
עם גוסטבו בוקולי,
שחקנה לשעבר של
בצומת בני עטרות תפסתי את מוקד מד"א
מכבי חיפה
ירקון ,שאנשיו פינו אותו ואמרתי שאני
נהגת אמבולנס ושייכת למוקד איילון.
ניסיתי לברר מה קרה והמוקדנית היתה
עדינה ומקסימה .היא ניסתה להרגיע אותי
והעבירה הודעה למוקד איילון .כשהגעתי
לבית החולים ,התחילו להגיע לשם חברים
שלי ממד"א".
אמיר הובהל לצילום וחדר הניתוח
ומאז ,הפך הזמן לעניין עלום בזיכרון של
מוניקה" .שהינו שם ימים ,שבועות .אמיר סבל מפגיעות
בבית החזה ,הריאות שלו נפגעו וכמובן הראש .עשו הכל נמרץ .עם כל הקושי בכך  -ידעתי שהוא היה הכי מוגן שם
כדי לייצב אותו והוא הועבר לטיפול נמרץ .רק אחרי ופתאום  -הוא אמור לעזוב למוסד ומי יודע מתי ייגשו
שלושה שבועות אמרו לנו שהוא יצא מכלל סכנה .הוא אליו ומה יקרה אם הוא יסבול  -מי יעזור לו? החלטתי
שהוא יעבור למוסד על גופתי  -הוא יטופל בבית".
היה נראה נורא".
ההחלטה אילצה אותה לעבור מספר שינויים באופן
לאחר כחודשיים וחצי ,כינסו הרופאים את מוניקה
מידי .תוך מספר שבועות ,עברה עם ענבל
ויוסי לשיחה והסבירו להם שלא נותר
ואמיר לדירה ברחוב תמר ,בשכונה
עוד דבר שהם יכולים לעשות
"יוסי
ה' בשוהם ,ערכה מספר
עבורו" .יעצו לי להכניס
התחיל לצעוק
שיפוצים בדירה כמו הרחבה
אותו למוסד סיעודי  -לא
שלאמיר היתה תאונה ואז
של המעברים ובניית חדר
היה טעם להעביר אותו
אמבטיה גדול ,בו ניתן
כשנסעתי
לשיקום.
הפסקתי לשמוע אותו ושמעתי
לקלח את אמיר כשהוא
לראות את המוסד,
את הפרמדיקים ברקע .הם דיווחו
שוכב על מיטה מיוחדת.
פרצתי בבכי .התייפחתי.
שהם בדרך לחדר ההלם בתל השומר
היא התייעצה עם
הייתי המומה .כל הלחץ
עם ילד מחוסר הכרה ,הסובל
גורמים שונים בבית
שהצטבר אצלי לכל
החולים ורכשה מיטת
האלה,
אורך השבועות
מפגיעת ראש קשה .זה היה
שכיבה ,מיטת "עמידון" -
האנשים
את
יצא כשראיתי
הכי גרוע שאפשר"
שמתכווננת לתנוחת עמידה
ששכבו שם ללא תזוזה .אמרתי
ומאפשרת להעמיד את אמיר
לעצמי שאמיר לא יהיה שם ולא
כשהוא קשור ומחובר היטב למיטה ,מנוף
בשום מוסד אחר".
אולי זו היתה ההבנה שזהו ,שאין מה לעשות עבורו להרים את אמיר ,אופניים לפיזיותרפיה ועגלת נכים
משוכללת" .קופת חולים דואגת לצייד אותנו בציוד
יותר?
"אולי ,ואולי זה היה הפחד לצאת מהחממה הזו של טיפול שוטף ,ואת היתר השגתי במשפטים ובריבים ,מכספי

בניצוחן של
עיתון
פרידה רז ומוניקה בלחסן,
מזמינים את תושבי שהם לקחת חלק בפרויקט:

כרובית
הדואג לחלוקת

מזון לקשישים ונזקקים בחגים
פרטים בגיליון הבא
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מוניקה בלחסן" .אם
אוכל לתקשר איתו
אפילו במצמוץ ,זה
יהיה נהדר"

הביטוח של האנשים שפגעו באמיר".
שש שנים אחרי  -עוד לא הסתיימה תביעת הנזיקין
שהגשת?
"לא .עד עכשיו יש דיונים".

ללא סליחה

התאונה אירעה באזור התעשייה ביהוד .בני הזוג עמרי
נעים ופנינה תורן נסעו ברכבם ופגעו באמיר שנהג בצדי
הכביש בקורקינט חשמלי .אמיר נפגע והוטח לקרקע
כשהוא פצוע קשה .במקום להגיש לו עזרה ,בני הזוג
נמלטו מהמקום ואף טרחו לשטוף את הרכב במכון
לשטיפת מכוניות .אלא שעדים שנכחו במקום סייעו
בפרטים ומצלמות האבטחה של מכון השטיפה ,הסגירו
את נתיב המילוט של הרכב .מסוק שהועלה לאוויר ,גילה
אותם והם נעצרו.
על השניים נגזרו שלוש שנים ובניכוי שליש ,ריצו בפועל
שנתיים ,היא בנווה תרצה והוא במעשיהו" .במהלך ריצוי
העונש הם הביאו לעולם ילדה ,יצאו לחופש .זה לא היה
מאסר ,זו היתה קייטנה .הגשנו ערעור על ניכוי השליש
 טענו שהעונש על עבירת פגע וברח בחוק הוא  14שנה,אבל בית המשפט לא השתכנע והם שוחררו בשנת 2012
וממשיכים בחייהם".

מה הכי מתסכל אותך?
"שהם הפקירו אותו על הכביש .אפילו כשברחו מהמקום
הם לא העלו בדעתם להתקשר למשטרה ולדווח ששוכב
שם ילד שנפגע ושישלחו אמבולנס .הם השאירו אותו
למות .מי שמצאה אותו היתה העובדת בחנות הירקות
הסמוכה".
הם הביעו חרטה?
"כן ,כי אמרו להם .מהרגע שהם נכנסו לבית המשפט לא
הנחנו להם לרגע  -הגענו לכל דיון כדי לתת להם הרגשה
לא נעימה .הם שלחו נציגה של המשפחה לטיפול נמרץ,
כשהיא מלווה בעורך דינה כדי להתנצל ,אבל גירשנו
אותה .היה ברור שהם יבקשו סליחה  -אבל אין סליחה
על דבר כזה .תאונות קורות ,את זה אני עוד יכולה להבין,
אבל הפקרה של ילד על הכביש? את זה לא אבין לעולם".
את מסוגלת להגיע במסגרת ההתנדבות לאירועים של
תאונות דרכים?
"כן ,זה לא מחזיר אותי לתאונה של אמיר ,אבל מה שכן
קשה לי הוא להיזכר במקומות בהם בילה לפני התאונה.
למשל ,גן היובל  -שם הוא שיחק עם חברים .לאורך

"לא
שקעתי לרגע
אחרי התאונה ,לא אפשרתי
לעצמי להתפרק .אני מזמינה
ציוד ,קונה תרופות ,בודקת ,קונה
אוכל  -לי ולעוד מטפלים שמתגוררים
פה ,דואגת שהכל יהיה בסדר עם
אמיר ,דואגת לפרנסה .יש לי גם
רגשי משבר אבל אני לא
מחצינה אותם"
תקופה ארוכה לא הייתי מסוגלת לעבור שם .יש לי המון
תמונות בזיכרון ממנו ,משחק שם .אמיר היה ילד שובב,
מלא שמחת חיים ,שעשה תעלולים אבל היה אהוב מאוד
על החברים והמורים  -כי הכל אצלו נעשה מתוך טוב לב.
אי אפשר היה לכעוס עליו".
על המקרר מגנטים שמחלקם ניבטים פניו .ילד שחום
עם שיער מקלות שחור וארוך ומבט ממזרי בעיניים.
"הוא היה ספורטאי בנפש .הוא עשה סקי מים ,גלש
בסקייטבורד ,היה לו שיווי משקל אדיר .אני משוכנעת
שהוא לא היה אשם בתאונה ,אבל מה זה משנה עכשיו?"
חשבת פעם מה יקרה בעתיד אם תקלעי עם האמבולנס
למצב בו תצטרכי לסייע לאחד מבני המשפחה של אלה
שפגעו באמיר?
"כן ,זה עלה בראשי .אני לא יודעת איך אגיב אבל למרות

כמה עוד?
הסערה הרגשית ,אני מאמינה
"אמיר
"אם הוא יפקח עיניים ואני אוכל
שאסייע להם  -ממש כמו
יודע שאני זו
לתקשר אתו אפילו במצמוץ
שמסייעים למחבלים".
 זה יהיה נהדר .בינתייםלאחר התאונה ,השתנו חייה
שניגשת אליו ולא אדם אחר.
העיניים שלו עצומות".
של מוניקה מקצה לקצה.
הוא מגיב  -כשניגשים אליו הוא
"את קמה בבוקר ולא
מתנשם יותר עמוק ,הוא זז .הוא
מנחשת איך ישתנו החיים
מרגיש .לפני כמה ימים הזזתי לו
שלך" ,היא אומרת .לאחר
מספר שבועות בהם שהתה את הכרית ופתאום הוא נמתח .זה
ליד מיטתו של אמיר בבית
סדר היום של אמיר מעורר
גרם לי לפרוץ בצחוק .עכשיו
החולים ,חזרה לעבוד בכפר
התפעלות .הוא מועבר במהלך
אני מחכה לעוד"
סבא ואחרי כן עברה לעבוד ברמת
היום פעמיים ל"עמידון" ולעגלת
כשהיא
גן .בשעות אחר הצהרים,
הנכים ,יושב מעט בשמש ,שומע
מגיעה הביתה ,היא מבלה עם אמיר .ביתר
סיפורים שמקריאים לו מורים המגיעים
הזמן מצאה לעצמה תחביבים כמו קורס הצילום שלקחה ,אליו הביתה שלוש פעמים בשבוע ,או מוסיקה ,תכניות
או בילוי עם בני משפחה וחברים טובים שעוטפים אותה שונות ומערכונים שמקליטה עבורו אמו ,אותן הוא שומע
באהבה .מדי שבת מגיעים לביתם לקידוש ,אנשים שומרי באוזניות .אחת לשבוע מגיעה הביתה מורה לאמנות
מצוות מהשכונה ,מעבירים שיעור על פרשת השבוע ,שמציירת עם אמיר  -היא מחזיקה את הצבע ושניהם
שרים ומביאים עימם הרבה שמחה ,לדבריה" .הם באים משרבטים וצובעים .מראהו מטופח ומסודר  -הוא לבוש
לכאן במקום להיות עם המשפחות שלהם ואין לי מילים בגדים נקיים ,מקולח מדי יום ,שיניו מצוחצחות פעמיים
להודות ולשבח את המסירות שלהם".
ביום והציפורניים נגזזות .אחת לתקופה ,הוא מגיע
פעמיים נסעה לחו"ל ,לנשום קצת אוויר" .השארתי כאן לביקורת במרפאת שיניים מיוחדת לילדים עם צרכים
צבא שלם שיטפל בו" ,היא אומרת בחיוך.
מיוחדים בתל השומר.
את הפעילות הפיזית של העברתו מכיסא למיטה או בקרוב תצטרכי לגלח אותו.
לקלח אותו ,עושים העובדים הזרים והיא מנצלת את "כן" ,מוניקה מחייכת" .מה שמדהים הוא שהתאונה לא
הזמן לטפח ,ללטף ,לבדוק שהוא בסדר ,לרכוש תרופות ,פגעה בגדילה שלו .כל הגוף שלו עובד למעט חלקים במוח
לוודא שהוא אכל ,שמע תכנית ושנוח לו" .אני מעיקה  -הכליות עובדות ,הלב ,הריאות .הוא נושם בכוחות עצמו.
עליו עם הנשיקות שלי".
זה הזוי! הוא גדל ומתרחב עם השנים כמו כל נער בגילו,
מהן היכולות שלו כיום?
כולל שיעור ,התעבות הזרועות ,שפמפם קטן שיש לו מעל
"בעבר הוא לא זז בכלל ואילו היום הוא מזיז ידיים השפה העליונה".
ורגליים .התקדמות מאוד מאוד איטית ,אבל יש שם מה הלאה?
משהו  -בשנתיים האחרונות הצליח אדם שעבד אתו "קשה לומר .הוציאו לאמיר את שתי האונות הקדמיות
לגרום לו ללחוץ על זמזם ,או להישאר לשבת זקוף מבלי במוח בעקבות לחץ תוך מוחי וידוע שתאי מוח לא
להישען על הכרית .הוא חיבר את כף היד שלו לצבע  -מתחדשים ,ומצד שני  -אומרים שהתאים שנותרו
ואמיר הזיז את יד שמאל ושרבט ציור .כשמלטפים אותו מחפשים דרך לתקשר האחד עם השני ולחדש את ההולכה
מבלי לדבר אליו קודם  -הוא קופץ והדופק
במוח ,וזה מה שמביא להתקדמות בקרב
שלו עולה .עשו לו בדיקת שמיעה
אנשים שהיו בתרדמת לאורך שנים.
"החיילת
והוא אמנם שומע טוב ,לפחות
לכן ,אני עוד אופטימית שאולי
של
השני
מהעבר
באוזן אחת".
תהיה עוד התקדמות".
הוא מבין?
החברים שלו ,שהיו
הקו התווכחה אתי .אמרתי לה
יודעת
לא
אני
"כן ,אבל
מדהימים והגיעו המון
שהילד שלי ב'קומה' ,והיא לא הבינה
מה .הוא יודע שאני ניגשת
בעבר  -עוד מגיעים
מה זה והתעקשה שאני צריכה להביא
אליו ולא אדם אחר .הוא
לבקר?
מגיב  -כשניגשים אליו את אמיר לבסיס .אמרתי לה שזה בלתי
"מעט .אין לי טענות -
הוא מתנשם יותר עמוק,
להפך .הם הגיעו לאורך
אפשרי לצערי ושאם היא לא מאמינה
לפני
הוא זז .הוא מרגיש.
שנים ,אבל בתיכון זה
לי ,שתשלח משטרה צבאית ואם
כמה ימים הזזתי לו את
הידלדל .יש חבר אחד,
החבר'ה יחליטו לגייס אותו -
הכרית ופתאום הוא נמתח .זה
עומר ,שמגיע מדי שבוע ועוד
בבקשה"
גרם לי לפרוץ בצחוק .עכשיו אני
כמה חברות טובות .וזהו .זה
מחכה לעוד".
עצוב אבל זה טבעי ,אין מה לעשות".

צה"ל קורא
לו
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מתי יש "פיקים" של כאב?
"כמעט מדי יום .ביום הולדת שלו ,שהוא
יום עצוב מאוד עבורי .גם יום ההולדת
שלי עצוב לי .גם החגים .גם היום הזה של
סיום י"ב וגם יום התאונה שלו .בכל יום
אפשר למצוא משהו .לאחרונה הוא קיבל
צו גיוס  -גם זה היה הלם עבורי שגרם לי
צחוק גדול אבל גם כאב".
הצבא לא מעודכן?
"כנראה שלא  -זו פשוט חלמאות .החיילת
מהעבר השני של הקו התווכחה אתי .אמרתי
לה שהילד שלי ב'קומה' ,והיא לא הבינה מה
זה והתעקשה שאני צריכה להביא את אמיר
לבסיס .אמרתי לה שזה בלתי אפשרי לצערי
ושאם היא לא מאמינה לי ,שתשלח משטרה
צבאית ואם החבר'ה יחליטו לגייס אותו -
בבקשה" ,מוניקה מגחכת.
אשה מיוחדת מוניקה .חזקה ,רגישה,
סימפטית להפליא ,מוכשרת ,מצלמת,
מתנדבת .לפני מספר שבועות ,במסגרת
ההתנדבות שלה ב"פרויקט כרובית"
אפתה לא פחות מאשר  50עוגות.
מאיפה האופטימיות?
"מעצמי ,אני יודעת מאיפה?" ,היא צוחקת.
"עשיתי אפילו קורס ליצנות רפואית -
אבל לזה כבר לא היה לי כוח".
תשאירי את אמיר בבית לתמיד?
"בוודאי  -כל עוד אוכל לטפל בו בעצמי".
את חושבת לפעמים איפה הוא היה היום ,אלמלא
התאונה?
"כן ,הרבה .אני מדמיינת אותו ,חולמת שהוא בריא.
אמיר היה ילד נמרץ ופחדתי שבחטיבה הוא יתפזר
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מוניקה" .תאונות קורות,
את זה אני עוד יכולה
להבין ,אבל הפקרה של
ילד על הכביש? את זה לא
אבין לעולם"

עם אמיר" .אני מעיקה
עליו עם הנשיקות שלי"

וייכשל .בכיתה ו' ניסינו אם כן לתת לו ריטלין וחשבתי
לעצמי מה היה קורה איתו לאורך השנים  -האם הוא
היה לוקח את עצמו בידיים ולומד? האם הוא היה נשאר
שובב? היה לי ברור שאם הוא היה ילד רגיל הוא היה
בולט חברתית".
אם היו מאפשרים לך את הבחירה  -היית מעדיפה
שהוא לא ישרוד את התאונה?

"חשבתי על זה הרבה ולא הגעתי לתשובה חד משמעית.
בהתחלה כעסתי על אלוהים ,אחרי כן התאבלתי .אנשים
הביאו לי נרות ותהילים  -לא אמרתי לא ,אבל זה לא
קירב אותי לאמונה .אני לא רואה את עצמי בלעדיו אבל
אין לי תשובה למה זה קרה ומה אני צריכה ללמוד מזה.
לעת עתה ,כל בוקר אני הולכת למיטה שלו ומנשקת
אותו .זה שווה לי הכל" 

ידין עילם ספרים

מבצע לשבועיים בלבד!
תיק מתנה

הצגת
ב

עה זו
מוד

בקניה של ציוד לביה״ס מ₪ 200-
*המבצע בתוקף עד  * 31.7.15המבצע לא כולל ספרי לימוד וחוברות עבודה

חדש

מכונה לעטיפת ספרים
בניילון ממוחזר

עוטפת כל סוגי הספרים ב 20-שניות בלבד!

בקניית ספרי לימוד זיכוי
לרכישת ציוד

לביה”ס*

מהסכום
המבצע בתוקף עד 31.8.15

כל הציוד לבית-הספר במחירים אטרקטיביים
ניתן להזמין ספרים בפקס072-2818334 :
או במיילnm2330@gmail.com :

* בקנייה של ציוד בית ספר מעל  ● ₪ 200אין כפל מבצעים
● המבצע מתייחס לחנות בשהם בלבד ● החנות רשאית להפסיק את המבצע לפי שיקולה בכל עת או עד גמר המלאי

מרכז מסחרי שהם ,השדרה הצפונית ,טל’072-2818240 :
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חלוקת תו חניה
לאזרחים ותיקים

אזרחים ותיקים ,המבקשים לקבל
תו חניה לחניוני המרכז המסחרי
(חניה חופשית מ 8:00-12:00-בלבד)
מתבקשים להגיע לאגף איכות הסביבה
לצורך קבלת התו .החל מיום .19.7.15
כדי לקבל את התו יש להמציא את המסמכים הבאים:
✔ ת.ז .המעידה על המגורים בשהם
✔ תעודת אזרח ותיק
✔ רשיון רכב בבעלות מבקש התו
התו יחולק באגף איכות הסביבה בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-12:00

יריד חוגים
יישובי
חופשה מרוכזת

יום ה'27.8.15 ,
החל משעה  ,18:00גן היובל
מפעילי החוגים ביישוב ,אשר מעוניינים להשתתף ביריד
החוגים היישובי ,שיתקיים במסגרת חגיגת סוף הקיץ.
פרטים והרשמה מוקד חמש 9723001
מחיר השכרת דוכן ביריד חוגים .₪ 150 -
ההרשמה עד 6.8.15

המועצה המקומית שוהם תצא לחופשה מרוכזת
ביום ד’ ,כ’ אב5.8.15 ,
ותשוב לעבודה ביום רביעי ,ד’ אלול.19.8.15 ,
המוקד העירוני פועל כסדרו.
החברה העירונית חמש תצא לחופשה מרוכזת
ביום א’ ,כ”ד אב9.8.15 ,
ותשוב לעבודה ביום ראשון ,א’ אלול.16.8.15 ,
המוקד העירוני פועל כסדרו.
בימים אלה יהיה גם מוקד החברה העירונית חמש סגור לקבלת קהל.

מוקד חמש www.hamesh.co.il 03-9723001
המוקד העירוני www.shoham.muni.il 106
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חדש בשוהם!

אינטרנט אלחוטי של בזק

לגלישה חופשית במבני ציבור מרכזיים
החודש יצא לדרך פיילוט של בזק ,בשיתוף
המועצה המקומית שוהם ,להפעלת אינטרנט
אלחוטי חינם לרווחת התושבים במבני ציבור
ברחבי היישוב :בניין המועצה ,בית התרבות,
מרכז אמנויות הבמה ,בית הגמלאי ,שבט
הצופים ,מועדון הספורט שוהם ומרכז ספרא.

“על שנאת חינם חרב בית המקדש ובשל אהבת חינם יבנה”

ערב ט’ באב – מפגש הידברות

הכ
מוצ”ש ,ט’ באב  25.7.15הציניבוסרה חופשית
מרכז אמנויות הבמה
מוזמן
 21:00קריאת מגילת איכה ביחד
 21:30מפגש הידברות

הרב דוד סתיו משוחח
עם העיתונאי אראל סג”ל בנושא:
“תרבות השיח בחברה הישראלית”

רישום להסעות מוסדות חינוך
שנת הלימודים תשע”ו

הרישום להסעות לבתיה”ס היסודיים בלבד
יתבצע במשרדי אגף החינוך,
החל מיום שני13/7/15 ,
ועד ליום ראשון.16.8.15 ,
רישום מאוחר:
יתקיים באגף החינוך החל מיום ראשון23.8.15 ,
ועד יום חמישי .27.8.15
בתקופת רישום זה אין התחייבות
להנפקת כרטיס נסיעה
עד 1/9/15
שעות הרישום:
ימים א’-ה’ בין השעות ,8:00-10:00
יום ג’ בין השעות 16:00-18:00
הטפסים מצויים באתר המועצהwww.shoham.muni.il :

מוקד חמש www.hamesh.co.il 03-9723001
המוקד העירוני www.shoham.muni.il 106
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קליקסנטר חוגגים
צילום וסלולר

ם
מבצעים מטורפי ל 3-ימים בלבד!
שירות ,איכות ו 3-חודשי אחריות

20-22.7.15
מבחר מטענים

ב50%-

הנחה

לדוגמא:
מטען לאייפון 4

רק ₪ 22.5

מגוון כבלים
לסמארטפון

1+1

iphone 6 64GB

Galaxy S5 16GB Galaxy S6 32GB

*₪ 4,150

*₪ 2,900

*₪ 2,049

*למשלמים במזומן
או בתשלום אחד

*למשלמים במזומן
או בתשלום אחד

*למשלמים במזומן
או בתשלום אחד

רק

שנה אחריות

שנה אחריות

רק

₪ 15
₪ 50

רק

LG G3 32GB

מגיני זכוכית
לסמארטפון

רק

שנה אחריות

LG G4 32GB
רק

*₪ 1,949

*₪ 3,090

*למשלמים במזומן
או בתשלום אחד

*למשלמים במזומן
או בתשלום אחד

שנה אחריות

שנתיים אחריות

10

הנחה
%
על כל תיקוני הסלולר במעבדה

עמק אילון  ,30שהם (צמוד לסטימצקי)

יום הולדת
תיקון כל סוגי המכשירים

כל החנות

עד

70%

ועוד המון מבצעים

₪ 25
 20%הנחה

על כל מחזיקי המפתחות
מעץ וספלים בעיצוב אישי

מגוון זרועות
סמארטפון לרכב

השני ב50%-

הנחה

₪ 60

על כל הקנבסים
לדוגמא :קנבס
20x30

₪ 64
₪ 80

כיסוי מגן
לסמארטפון
כולל הדפסה בעיצוב אישי

מגוון אלבומי
תמונות

ב50%-

הנחה

₪ 28
₪ 59

בכל קניה מעל ₪ 350
קבלו שובר
₪

50

למימוש בחודש אוגוסט

03-9793366

חפשו אותנו ב-

המבצעים בתוקף בין התאריכים  20.7.15עד  22.7.15או עד גמר המלאי .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

המרת קלטות
לDVD-

50%

הנחה

הנחה

מ
ו
כ
נ
י
ם
,
תשכחו מכל מה שחשבתם על
חדרי כושר ,סטודיו ממוזג לפעילות
גופנית או מרתף שהסב עצמו
לחלל אימון ■ ה-מקום לעשות בו
ספורט ,להזיע וגם להיות לגמרי
חלק מהסביבה הוא החוץ ,ממש
תחת כיפת השמיים ■ תעשו סיבוב
בגן החבל או בשביל ההליכה
המקיף את היישוב ותבינו בדיוק
על מה אנחנו מדברים ■ אנשים
הולכים ,רצים לבד או בקבוצות
ריצה ,עושים  TRXואפילו יוגה,
והתופעה רק הולכת ומתפשטת ■
ה OUT -הוא לגמרי ה IN -החדש
מאת :לימור בר נתן

34
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מני שחק מדגים מה
עושים עם רצועות
הTRX. -
בתמונות הנוספות:
הקבוצות של מני
בפעולה

היכון,
אתם מוזמנים לעשות סיבוב בשעות בין ערביים
בגן החבל או בשביל ההליכה המקיף את היישוב.
לא תאמינו כמה אנשים מפגינים שם נפש בריאה
בגוף עוד יותר בריא .אנשים רצים ,הולכים,
רוכבים על אופניים ,מבצעים תנועות משונות
עם רצועות שקשורות מעצים ( TRXליודעי חן),
עושים יוגה ,ובאופן כללי נראה שהאוויר הפתוח
עושה להם טוב והם מרוצים מהחיים שלהם.
מה שנראה אולי כה-ספורט ביישוב הוא ריצה.
כבר הפסקנו לספור כמה אנשים וקבוצות רצות
פה ביישוב ,כשאת קבוצות ה GRC -כולם כבר
מכירים .אחד השחקנים המעניינים והנחמדים
בתחום הוא מני שחק ( ,)30מאמן ריצה וכושר
ותושב שוהם ,העוסק בתחום כבר  8שנים .יש
לו תואר ראשון מוינגייט ותעודת אימון בתחום
הריצה והאתלטיקה ,והוא מעיד על עצמו שכל
חייו הוא עוסק בספורט .מני מנהל ומאמן שלוש
קבוצות ריצה שונות ביישוב ובמגוון של רמות:
מתחילים ,בינויים ומתקדמים .קבוצות הריצה
שלו מתקיימות בחוץ ,בגן החבל בשעות הערב,
ובקרוב תפתח קבוצה של בני נוער שתפעל

ר
ו
ץ
...

בשעות הבוקר המוקדמות.
מני ,מה תוכל לספר על הקבוצות השונות?"קבוצה ראשונה מתאמנת כבר כמעט שנתיים
והיא הותיקה והמתקדמת שלי .כולם רצו במירוץ
הלילה של האחרון של תל אביב  10קילומטרים,
וחלקם מתכוננים לחצי מרתון .קבוצה שנייה
סוגרת שנה ראשונה של אימון ונמצאת ברמה
בינונית .משתתפיה רצו כבר כמה מירוצים של
 5ק"מ ,ומרוץ הלילה הקרוב של תל אביב יהיה
מרוץ עשרת הקילומטרים הראשון שלהם .קבוצה
שלישית נפתחה ממש לפני חודש".
מי מגיע יותר לקבוצות כאלו ,גברים או נשים?"בדרך כלל יש רוב לנשים ,אבל אצלי בקבוצות
זה חצי חצי .מבחינת גילאים -מדובר בגילאי 35+
ועד גילאי ה."50-

רצים גם בפייסבוק

פעילות גופנית באוויר הפתוח היא לגמרי לא
המצאה חדשה ,אבל נראה שלאחרונה התופעה
הולכת ותופסת תאוצה.
-למה בחוץ? מה רע לנו בחדר ממוזג לרוץ על

.
ובחוץ!
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
הליכון?
מני" :אני חושב שהרבה יותר כיף לרוץ
בחוץ .היו לי גם קבוצות שהתאמנו באולם,
אבל האוויר והאווירה עושים את העבודה.
מכיוון שמזג האוויר גם נוח במרבית
השנה ,אין בעיה של חורף קר מאד או
גשמים שאי אפשר לעמוד בהם .בימים
חמים ,מתאמנים בשעות הערב ,כשכבר
חם פחות".
מחקרים רבים כבר נכתבו על יתרונות
פעילות גופנית בחוץ למול אימון בחלל
ממוזג .קחו לדוגמא את המחקר אשר
נערך באוניברסיטת יוטה ,שבחן השפעה
של ריצה על הליכון לעומת ריצה בחוץ
מבחינה פיזית ומנטאלית .המחקר גילה
כי רצים אשר ביצעו את הריצות שלהם
בחוץ היו מרוצים ב 225% -יותר לעומת

מי שרצו על הליכון במקום סגור .ניתן
לשער כי הסיבה לכך היא השילוב של אור
השמש ,הרוח והנוף המתחלף בעיניים,
שאחראיים לתחושה הטובה יותר.
באותו המחקר נתנו לשתי הקבוצות
לצאת לריצת  5קילומטר .מסתבר כי מי
שרצו בחוץ ,רצו בממוצע ב 4-דקות פחות
מאלו שרצו על הליכון ובמקום סגור.
איך אתה מסביר את הפריחה ההמוניתשל קבוצות הריצה?
מני" :פעם באמת לא היו כל כך הרבה
קבוצות ריצה ,והיו כל מיני סטיגמות
ומיתוסים כמו זה שריצה דופקת את
הברכיים .האמת היא בדיוק הפוכה :ריצה
ופעילות גופנית מונעת פציעות ,משפרת
את הבריאות ,ובעניין הזה אין כל חשש.
עניין חשוב נוסף הוא תופעת העדר.



מחלקה מיוחדת למעצבים ואדריכלים
יועצי תאורה מוסמכים

LIGHTING DESIGN
www.raziel-lighting.co.il

חפשו אותנו ב-

רזיאל תאורה ב-

ותגיעו

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

חנות המפעל:
רח' הסתת  ,18מרכז עינב ,מודיעין
 ,08-6221100פקס08-6346930 :
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מאור שר (עומד בחולצה הצהובה) במהלך אימון

פתאום כולם רצים ,ואנשים חושבים לעצמם שאם
חבר שלהם מהעבודה התחיל מאפס בגיל  45ורץ
במרתון הלילה של תל אביב ,אז גם הוא יכול ,והוא
מחפש לעצמו מסגרת מתאימה .הפייסבוק ,שהוא
המדיה הפרסומית הכי חזקה היום ,מלא ברצים
ודיווחים שלהם על הצלחות ,ויש לזה אפקט חזק
מאד".
ריצה בסופו של דבר היא ספורט די אישי .איך זהעובד בקבוצה?
"זה בדיוק הסוד של העניין" ,הוא אומר" .כשאתה
בחדר כושר לבד ,אין לך סביבה תומכת ,קשה לך
להתמיד ,ואם לך בא לך ללכת לאימון לא תלך גם
אם עשית מנוי לשנה .הסוד של הקבוצה הוא הסוד
להתמדה ,ובלי להישמע קלישאתי ,זה מה שהופך
אותה למשפחה .בקבוצות שלי אני דואג לא רק
לאימונים ,אלא גם לערבי גיבוש ולהרצאות ואפילו
למדים מיוחדים .ברגע שאתה לא מגדיר את זה
כחוג ,אלא מצטרף לקבוצת ריצה או למועדון ריצה,
ההשתייכות והזיקה לקבוצה מחזקת אותך וגורמת
לך לחפש כל הזמן את המטרה הבאה".
ומי שמגיע לקבוצות אלו אצנים ומשוגעים לדבר?"ממש לא .הרוב המוחלט הוא של אנשים שפעם
אחרונה היו בשיעורי ספורט בתיכון .אנשים
מחליטים ללכת על זה ,ויש כאלו שלוקחים את זה גם
רחוק .מרתון הפך היום להיות כמעט דבר טריוויאלי.
יש מי שמגיעים לבד ,יש כאלו שבאים בזוגות -זוגות
של חברים או בעל ואישה ,ויש גם קבוצות כמו
הקבוצה החדשה שלי ,שמורכבת מ 10-נשים שהן
חברות ,וכל אחת הביאה את השנייה.
חשוב לי להדגיש שאני לא עומד עם סטופר ,וכל

התהליך צריך להיות הדרגתי ,מבוקר ונכון .חשוב
להכין את הגוף ,לעשות תרגילי כוח ולעבוד בצורה
נכונה .בנוסף לאימוני הריצה ,מתקיים אימון אחד
בשבוע שהוא אימון כוח .באימון הזה אין ריצות,
גם אם מישהו הוא מרתוניסט .לתרגילי הכוח יש
חשיבות גדולה מאד במניעת פציעות ולהצלחה
בתהליך" ,מסביר מני.

כבר שמעתם על ה?TRX -

 ,TRXאם במקרה עוד לא יצא לכם לשמוע את
המונח ,הוא אחד הטרנדים הלוהטים בתחום האימון
הגופני והכושר .מדובר בשיטת אימון פונקציונאלית
בעצימות גבוהה ,שהומצאה בארצות הברית על ידי
חייל בקומנדו הימי במטרה לשמור על כושר בכל
מקום .הבסיס לשיטה הוא שתי רצועות מתכווננות,
עליהן נתלים ומבצעים עשרות תרגילים מסוגים
שונים ,כשהאימון נעשה כנגד משקל הגוף ,ומביא
איתו תוצאות מוכחות.
מאור שר ( 23וחצי) ,מבצע אימוני  ,TRXהיט
ואימונים נוספים במסגרת פעילויות קיץ ספורטיבי
בשוהם לקהל הפתוח בחודש יולי .האימונים
מתקיימים בשביל ההליכה המערבי ליד מתקני
הכושר .המטרה של מאור היא להפוך זאת למסורת,
ובנוסף הוא מקיים גם חוג  TRXבחמש.
"בצבא הייתי מאמן כושר בחיל האוויר של יחידות
שלדג ,קורס טייס וכדומה ,וארגנתי אירועים
בסיסיים של משחקי כדורגל וכדורסל" ,הוא
מספר על הרקע שלו בתחום על אף גילו הצעיר.
"בנוסף ,עשיתי השתלמות לפני חודש של Fitness
 Outdoorבוינגייט".

בניצוחן של
עיתון
פרידה רז ומוניקה בלחסן,
מזמינים את תושבי שהם לקחת חלק בפרויקט:

כרובית
הדואג לחלוקת

מזון לקשישים ונזקקים בחגים
פרטים בגיליון הבא
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למה בחוץ?מאור" :קודם כל בגלל החופש .חופש ממקום סגור,
חופש ממה שיחשבו עלי ,חופש מביקורת של אנשים.
לא כל אחד אוהב להתאמן בסטודיו ,ובחוץ פחות רואים
אותך או שמים לב למה שאתה עושה .יתרון שני שזה
דבר שהוא יותר טבעי לנו מבחינה פיזיולוגית .גם האדם
הקדמון לא יצא לצוד או להתאמן בחדר עם משקולות",
הוא מוסיף בחיוך" ,והדבר הכי קרוב לטבע שלנו הוא
אימון בחוץ".
הבחירה ב TRX -היא אידיאלית לדעתו בחוץ" .אני
קושר את הרצועות לעץ או למתקנים ,וזה אימון שהוא
הכי נוח והכי מתאים גם לחוץ וגם לפנים .מדובר באימון
אידיאלי שעובד על משקל הגוף ,מדמה מצבים טבעיים,
ובונה את שירי הליבה ואת השרירים המייצבים שלנו
בצורה הטובה ביותר".

מישהו לרוץ איתו

תמונה קבוצתית .מימין בכתום :מני שחק

רוצים להצטרף לקבוצה ולהתחיל לרוץ? מני שחק מציע לכם כמה טיפים רגע לפני שאתם מתחילים:
עניין של גיאוגרפיה :בחרו קבוצה שנמצאת באזור גיאוגרפי שהוא ריאלי מבחינתכם .אם
הקבוצה פועלת במקום רחוק מדי ,סביר להניח שיהיה לכם קשה להתמיד.
התאמה :פועלות היום הרבה מאד קבוצות במקומות רבים .הקפידו לבחור כזו שמתאימה
לכם מבחינת לו"ז לימים ולשעות שנוחים לכם.
מפה לאוזן :מומלץ לברר עם חברים ומכרים לגבי קבוצות שפועלות באזור שלכם .יכול
לעזור לבוא עם חבר או מישהו שאתם מכירים ,לפחות בהתחלה.
אימון ניסיון :חשוב מאד לעשות אימון ניסיון ולראות שאתם מתחברים לקבוצה ולמאמן.

המאמן :תחום האימון הוא תחום פרוץ למדי ,לא רק בעולם הריצה ,אלא בכל ענפי
האימון .אין חוק שמחייב לקבל תעודת מאמן בכדי לפתוח קבוצה ,ולצורך העניין ,כל
אחד יכול לעשות זאת .לכן חשוב לדבר עם המאמן ,לבדוק מהי ההכשרה שלו ואיזה
ניסיון יש לו .חשוב גם לבדוק כמה שנים הוא רץ ומכין אנשים לריצה.
לא לפחד כלל :הכי חשוב זה לא לפחד .אחרי ששמעתם ,בדקתם ,דיברתם עם המאמן
ובדקתם שהוא איש מקצוע ,סמכו עליו ורוצו איתו בידיעה שהוא לוקח אתכם למקום
הנכון בדרך הנכונה והבטוחה 

בניית ציפורניים  לק ג'ל  מניקור  הדבקה אמריקאית  עיצוב גבות

10
20
בלבד
מתנה
₪

₪

על לק ג'ל או מילוי

עיצוב גבות

למקומון האיכותי של שוהם

דרושה
מנהלת פרסום
הבנה מסחרית ,נמרצת ,יוזמת ובעלת תודעת
שירות ,הופעה ייצוגית
לעבודה במשרה מלאה

קורות חיים למיילshoampls@017.net.il :

YARDEN COSMETICS

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

ניתן לממש את ההטבה פעם אחת בלבד ללקוחה | יש כפל מבצעים | ירדן קוסמטיקס רשאית להפסיק את המבצע בכל עת
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הורות .הסיפור האמיתי
מאת :לימור בר נתן

לחופש נולדו?

נגיד שכמו היפיפייה הנרדמת הלכת לישון ב 1-ליולי והתעוררת ב 1-לספטמבר,
הנה ארבעה דברים שהפסדת ,וכשתתעוררי (סביר להניח שרעבה ,בזיעה קרה
ובלי נשיקה מנסיך) תצטערי שהמכשפה ימחשמה לא סידרה לך פי  100יותר
חומר כדי שלא תזכרי שהם בכלל קרו לך

01

בור בתקציב המשפחתי:

בואו ניקח לדוגמא יום של ים .אחלה בילוי
לחופש ,נכון? אוטובוס הלוך וחזור 12 ,שקל לארטיק (כי הוא הולך ,)...בקבוק
שתייה כי הוא שכח לקחת את זה שהשארת לו במקרר לפני שיצאת לעבודה,
ארוחת צהריים (כי מה ,את רוצה שהילד שלך יהיה רעב?) ,ממתקים בשוק (כי
לפני שעלו על הקו מהכרמלית לשוהם ,היה להם זמן לסיבוב) ,פלאפל (כי שוב היו
רעבים .זה הגיל שנראה שהם רק אוכלים .כל הזמן .כל היום .כמו טרמיטים) וגם
כובע של בית"ר כי היה ממש זול בשוק .מאיזה צד של המטבע שלא תסתכלי על זה
הלכו  ,₪ 250ואנחנו מדברים רק על יום אחד.

02

המשפט האולטימטיבי שאין חופש גדול בלעדיו:

03

אחים לנשק:

04

ילדים זה שמחה???

38

אמא ,משעמם לי .באיזו שפה שזה לא יגיע ומאיזה כיוון שלא תהפכו את זה ,מדובר
באחד המשפטים המרגיזים ביותר בהיסטוריה .אני ,שכבר ראיתי את המחוג של
השעון זז בעצבנות מהכיוון של הארבעים אל מה שבא אחריו ,לא זוכרת שאי פעם
בחיים שלי בשום סיטואציה הרגשתי שמשעמם לי ועוד בחופש .אם אני הייתי
יכולה במשך חודשיים שלמים לשבת מול מסך כלשהו עם רגליים למעלה ,בדרך
כלל עם מזגן דולק ואיזה משהו לאכול ליד ,בלי חובות ,בלי הצורך לכבס למישהו,
לבשל למישהו ,לעמוד בדדליין של משהו או להסיע מישהו לאנשהו  -היו לי בטוח
מלא דברים להגיד .אין מצב שבעולם שמשעמם לי היה אחד מהם .זה גן עדן עלי
אדמות .יותר טוב מזה כבר לא יהיה לכם!
לא חשוב אם היא הלכה לישון רק בארבע לפנות בוקר (למה
אתם שואלים ,סתם ראתה טלוויזיה או התכתבה בווטסאפ או סתם משכה את
הזמן כי חלק מהקטע זה ללכת לישון ממש מאוחר) והתעוררה ברבע לשתיים
בצהריים ,והוא בדיוק יוצא מהבית לצופים לעוד יום עבודה בשעה שתיים ,תהיו
בטוחים שהרבע שעה הזו היא מועדת לפורענות .יריבו שם על מה רואים בטלוויזיה,
מי אכל את השלוק האחרון והתור של מי לפנות את המדיח היום .מריבותlet's ,
 ,face itהן הדרך שלהם ללא ברור מה בדיוק ,אבל הם לא יכולים בלעדיהן.
מבחינתי  -עד שאין דם לא טורחת להגיע אפילו.

לאן שלא תלכי ,הם שם .בקניונים ,בקולנוע ,בבתי
הקפה שאת אוהבת במיוחד ,על חוף הים ,בבריכה ,בגנ"ח ובשאר הגנים הציבוריים,
במרכז המסחרי ,על הספסל שמתחת לחלון חדר השינה שלך ובכל מקום .ככה
הרגישו במצרים כנראה במכת ארבה ,ערוב ,דבר שחין ומה שביניהן .זה היה בכל
מקום .זה בדיוק מה שקורה בתקופת החופש הגדול עם ילדים .לאן שלא תלכי,
הם שם .פאק איט ,כולה ממוצע של  3.2ילדים באזורים שבהם את מסתובבת .איך
הם התרבו ככה? הם מרעישים ,מדברים בקול ,דורשים דברים שברוב הזמן לא בא
לך להכניס את היד לארנק בשבילם ,ויותר מדי פעמים הם אומרים משפטים כמו
'אמא ,תקני לי'' ,אמא ,תגידי לו' או גרוע מכך' -אמא ,משעמם לי'.
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דוקטור ,תציל אותי!

כנסות

ה

בכל מדור אנו מארחים מומחה שמציע זווית
מקצועית ופתרונות אמיתיים לבעיות שכולנו
מתמודדים איתן כהורים ■ והפעם -אחינועם עיני,
מאמנת אישית המתמחה באימון מתבגרים
ובאימון הורים לתקשורת מקדמת עם ילדיהם,
מסבירה מה בין חופש לחופשה ,וממליצה לקבוע
כללים ברורים לחופשה והתנהלות הורית מתוך
דיאלוג ואחריות של כל הצדדים

חופשת הקיץ מזמנת למתבגרים ולהוריהם אתגרים לא פשוטים .השגרה ועמה הכללים
וההרגלים מתערערים ומפנים מקום לשפע זמן פנוי שלא תמיד ברור כיצד לנצלו.
במהלך השנה ילדינו עמוסים במחויבויות ,חוגים ומטלות לימודיות .יש ערך עצום
לחופשה המיועדת למילוי מצברים ,מנוחה ואפילו שעמום .אולם במקביל אנו מצפים
מהמתבגר לנהל את החופשה באופן אחראי מתוך עניין ומשמעות ,שגם ימנעו ממנו
סיכונים מיותרים.
הורים רבים חוששים משעות של רביצה מול "מסכים" ,שיטוט בשעות לא שעות
ותחושה של איבוד שליטה בכל הנוגע לגבולות וחלוקת התפקידים בבית.
יש מי שמנסים לרתום את הילד לעשייה ומציעים פתרונות ,ויש מי שמוותרים מראש
וחשים אכזבה ,תסכול והחמצה למראה ילדם חסר המעש.
אולם על מי מוטלת האחריות לניהול החופשה? על ההורה? על המתבגר? כיצד
מעבירים את האחריות מההורה למתבגר עצמו?
ואולי בכלל התפיסה היא הבעייתית  -האם מדובר בחופש או בחופשה?
כשאנחנו מדברים על חופש ,אנו מדברים על הרפיה והתמסרות להעדר מסגרת .לעומת
זאת ,חופשה היא הפוגה מוגדרת שיש לנהל מתוך הכנה ורצינות .מהי הגישה שתאמצו?
קבעו כללים ברורים הרלוונטיים לחופשה:
 .1עד כמה אתם מעוניינים להירתם לניהול החופשה ומדי פעם להסיע או להציע את
ביתכם כמקום מפגש .כמה פעמים בשבוע? באילו שעות?
 .2הגדירו מראש את שעות היציאה והחזרה לבילוי והקפידו עליהן.
 .3דרשו לדעת עם מי המתבגר יוצא ולאן .אולי הם לא תמיד יספרו הכל ,אך חשוב
שידעו שאתם בעניין ושההחזקה קיימת.
 .4קבעו חובות ומטלות שיהיו באחריותו הבלעדית של ילדכם בחופשה (ריקון מדיח,
הוצאת האח מהגן ,קיפול כביסה).
 .5הקציבו זמן לצפייה במחשב/טלוויזיה .אל תיכנעו למחאה שתעלה .שעמום הוא
הזדמנות מצוינת למציאת תעסוקה ועניין.
 .6לבילויים תכופים יש מחיר – הגדירו מהו הסכום אותו אתם מקציבים לשבוע.

צאות

הו

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

ספיר  ,18שהם | טל | 03-7448813 :נייד052-8334183 :
פקס | 03-7448814 :מיילyaffa72@bezeqint.net :

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

 150בניית ציפורניים
₪
מכחול ובטבילה

 80מילוי
₪
 50לק ג'ל
₪
30
₪

עיצוב וסידור גבות

10
₪

הסרת שפם

פינצטה  /חוט

חוט

חדש

פן 30-35

₪

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

 .7מציאת עבודה כרוכה בתכנון והוצאה לפועל שהמתבגר עדיין לא התנסה בהם.
התעניינו  -האם הוא מעוניין לעבוד ,מה יתאים לו ,וסייעו לו לאתר מקומות
אפשריים.

דימוי עצמי והעצמה אישית

 .8משעמם לו ,מאד! בררו יחד כיצד ניתן למלא בתוכן את השבוע .יתכן שבתיווך נכון
יפעל למציאה ויישום של פתרונות יעילים.
 .9האחריות לניהול והובלת דיאלוג מקדם ופורה עם ילדכם היא שלכם .הזמינו אותו
לשיחה לתיאום הציפיות בחופשה והעבירו לו את הכללים מתוך אמפטיה ודאגה.
הבהירו שאתם מצפים שייקח על עצמו את האחריות לקיימם .במהלך החופשה חזקו
שוב ושוב על שיתוף פעולה ועמידה בכללים.
 .10בקיץ ,הפיתוי לשמוט אחריות ולהתנהל הוא עצום ,אולם המחירים עלולים להיות
בהתאם .למרות הנראות ,ההעזה ותחושת הכל יכולים של המתבגרים הם עדיין
הילדים – שלכם! החזיקו ציפייה קבועה ,גלו אחריות ודרשו אחריות -ויהיה בסדר.

קשיים במערכות יחסים
שיפור התקשורת הזוגית
■

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

■

פחדים ,חרדה ,דיכאון

■

■

מצבי משבר ,שינויים וקבלת החלטות

קליניקה בשהם03-9791164 052-2908367 ,
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השילוש הלא קדוש
השילוש הלא קדוש

הביטוי
חופש
הביטוי
חופש
שלושה חמודים אמיתיים ,שאוטוטו עולים לכיתה ד' בבית
יצאנו לבדוק עם
יצאנו לבדוק עם שלושה חמודים אמיתיים ,שאוטוטו עולים לכיתה ד' בבית
הספר רבין ,למה יתגעגעו בתקופת החופש ,מה התוכניות שלהם לקיץ
החופש ,מה התוכניות שלהם לקיץ
בתקופת
הספרהםרבין ,למה
הבאה
יתגעגעולשנה
מאחלים לעצמם
ומה
ומה הם מאחלים לעצמם לשנה הבאה

נועה גברילוב בת  ,9עולה לכיתה ד'
נועה גברילוב בת  ,9עולה לכיתה ד'
מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בחופש
הספר? אליו בחופש
מתגעגעת
שאתלאהכי
הדבר
מה
בבית
כשאת
הגדול
לחברותבבית
כשאת לא
הגדול
הספר?בהפסקה".
ולצחוקים
"למורים,
בהפסקה".
ולצחוקים
לחברות
"למורים,
מה התוכניות שלך לקיץ הקרוב?
הקרוב?
כיףלקיץ
עושהשלך
התוכניות
מה
"מולקולה" ,ומאד
בקייטנת
"כרגע אני
ומאד
"מולקולה",
בקייטנת
כיף
עושה
אני
"כרגע
נהנית עם המשפחה .היינו בבריכה ובמיני ישראל,
ישראל,
בבריכה ובמיני
היינו
המשפחה.
ואנחנועם
נהנית
ולטבריה".
גם לאילת
לנסוע
מתכננים
ולטבריה".
לאילת
גם
לנסוע
מתכננים
ואנחנו
מה את מאחלת לעצמך לשנה הבאה?
הבאה?
לשנה
לעצמך
מאחלת
מה את
דברים
אלמד
ושאני
במבחנים
"בהצלחה
"בהצלחה במבחנים ושאני אלמד דברים
חדשים".
חדשים".
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גיא אוז ,בן  ,9עולה לכיתה ד'
גיא אוז ,בן  ,9עולה לכיתה ד'
מה הדבר שאתה הכי מתגעגע אליו בחופש הגדול
מתגעגע אליו בחופש הגדול
בביתהכי
הדברלאשאתה
מה
הספר?
כשאתה
הספר?
כשאתה לא
להפסקה ולשחק בהפסקות
בביתלצאת
ספורט,
"שיעורי
להפסקה ולשחק בהפסקות
לצאת
ספורט,
"שיעורישזה משחק כדורסל".
"בורג",
כדורסל".
"בורג" ,שזה
הקרוב?
משחקלקיץ
התוכניות שלך
מה
התוכניות
מה
הקרוב?דור ,והמון פעמים
לקיץ לחוף
שלךלנסוע
מתכננים
"אנחנו
פעמים
והמון
דור,
לחוף
לנסוע
מתכננים
"אנחנו
הולכים לים .בהמשך החופש נטוס ליוון כל המשפחה.
המשפחה.
ליוון כל
בהמשך החופש
מאד".
נטוס שם
כדורגל ,וכיף
לים.בקייטנת
הולכיםאני
עכשיו
הבאה?מאד".
וכיף שם
כדורגל,
בקייטנת
עכשיו
לשנה
לעצמך
אנימאחל
אתה
מה
הבאה?
לשנה
לעצמך
מאחל
אתה
מה
"שאני אצליח בלימודים ,ושנתגבש גם בכיתה וגם
אצליח בלימודים ,ושנתגבש גם בכיתה וגם
"שאני
בבית הספר".
בבית הספר".

צריההךחחוולפפקששר ההגגדדוול,ההייאודדכפעעיתתשבםםע??
וא ל,
בר
ביצרמייךם לקר לו  -האוחוכפפיש שבע ית תקנית

ביקמים שמ ועראכלות -ההחיחנוופשהה הגדבורלית ת
ה ,ההוקנמיצתא
ך המהגדול
מה ,בשתמערכ
קשממה,שברתקקוופפתתקהוחםינהוךמדהינמממללככתתיה,בי ושרמצאלא
ד ת
ה .ההססייבבהי לשכרךאל
בחודששמישםרידולההחחייננווךקוהםחהלימטדי
נ
ה.
ע
ל
י
פ
ב
הביחאודהשחיום יוליי אוגוךסהטחללימטורעל פגגרת קהילץכך
ים ו רת
היקיא החום הכבאוג
ד ,שולסלטאלממזוגרנייםם וללתתללמקיידץים
רור אם הכ
קירור אחחרריים,ב לד,אשלאלפאשרמזלגנים או אממיצדעיים
וולים,ללדיאםאלפלשמרו לממווררייםאוללאממדצעי
לילד
ד .ם ללמד
ים ללמוד.

יהלי אילן ,עוד מעט בן  ,9עולה לכיתה ד'
יהלי אילן ,עוד מעט בן  ,9עולה לכיתה ד'
מה הדבר שאתה הכי מתגעגע אליו
אליו
מתגעגע
כשאתההכי
הגדולשאתה
הדבר
מה
הספר?
לא בבית
בחופש
בבית הספר?
כשאתה לא
בחופש
שם"...
הגדול שעשינו
הצחוקים
"כל
שם"...
שעשינו
הצחוקים
"כל התוכניות שלך לקיץ הקרוב?
מה
התוכניות שלך
מה
הקרוב?זה נטוס
לקיץ ואחרי
בקייטנה
"עכשיו אני
נטוס
זה
ואחרי
בקייטנה
אני
"עכשיו
לחו"ל .לא יודע מה עוד נעשה .מה שיבוא
לחו"ל .לא יודע מה עוד נעשה .מה שיבוא
לי"...
לי"...אתה מאחל לעצמך לשנה הבאה?
מה
לשנהאתהבאה?
לעצמך
אתה
מה
המבחנים
ואעבור
מאחלבהכל
אצליח
"שאני
בשלום".אצליח בהכל ואעבור את המבחנים
"שאני
בשלום".

ביטוח רכב

ביטוח דירה

ביטוח ספורטאים

ביטוח משכנתא

ביטוח קבלנים/ציוד הנדסי

ביטוח בריאות/סיעודי

פיננסים

ביטוח תאונה

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוחי עסקים

ביטוח נושאי משרה

ביטוח חבות מוצר

ביטוח כלים חקלאיים

ביטוחי אופנועים

ביטוחי משאיות

נסיעות לחו”ל

ביטוח ציוד כבד

ביטוח לחברי מושב

ביטוח חיות מחמד

ביטוח חוגים וקייטנות

סניף שהם  03-9730630משרד ראשי (תל-אביב) טל03-5611561 :
רח’ לינקולן  ,19תל-אביב ,מיקוד  ,67134טל( 03-5611561 .רב קווי) ,פקס03-5614588 .
www.cohav-shavit.co.il, e-mail: cohav@cohav-shavit.co.il
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אחת אחת

לאכול ,לאהוב ,לבשל

עם פרידה רז ,בשלנית ובעלת "ארוחות ערוכות" -
סדנאות בישול וקייטרינג
לימו

ר בר נתן

רבים מכם אכלו ממש מהידיים שלה ,אוכל מבחינתה זו קודם כל אהבה ,והיא מוכנה לגלות את כל הסודות מהמטבח
שלה בסדנאות שהיא עורכת ■ קבלו הצצה לסיר הסירים של פרידה

בכמה מילים:
בת  .55נשואה לעופר ,מנהל שירות בחברת רמזורים ,אמא
לשלושה (שרון ,גלעד ותמר) וסבתא לנכדה אחת ("חיים של
סבתא .)"...במקור מחולון.
איך בכלל התחיל החיבור שלך לתחום האוכל?"לפני הכל ,אני באה מאהבה לעניין .לא למדתי מעולם בצורה
רשמית ,ואני אוטודידיקטית ומבשלת כבר עשרות שנים.
לקחתי את האהבה לאוכל והפכתי אותה לעיסוק שלי .במשך
הרבה מאד שנים בישלתי בבתי הלקוחות בשוהם .זה התחיל
בקטן ,מתוך רצון להיות בבית כשהילדים מגיעים בצהריים,
והפך למשהו גדול הרבה יותר ,שנמשך גם לאורך שנים רבות.
כיום אני מעבירה סדנאות לבישול ומציעה שירותי קייטרינג
לאירועים של  100-120איש".
לבשל בבתי הלקוחות אומר ממש להיכנס לחיים שלהם .ישאיזו רכילות מעניינת?
"אני כנראה מכירה את חצי שוהם ,אבל יש לי רק דברים טובים
לומר על היישוב ועל מי שגרים בו .בעיניי יש פה אנשים נפלאים,
שכבר הפכו למשפחה עם השנים .יש באמת משהו מאד אישי
בלהיכנס לבית שלך ,למטבח שלך ולמה שהילדים שלך אוכלים
כל יום ,אבל החוויה מדהימה ומערכת היחסים נפלאה ,ואני
מחוברת לאנשים".
ומה הביא אותך בעצם לעבור לתחום של סדנאות בישול וקייטרינג?"בישלתי בבתים הרבה מאד שנים ,ומה שהתחיל בקטן עבר מפה לאוזן ,והיה כבר ביקוש
גדול הרבה יותר ממה שיכולתי לספק .רציתי להישאר בתחום ,אבל החלום שלי אף
פעם לא היה לפתוח מסעדה או קייטרינג גדול .מכיוון שאני מאד אוהבת אנשים ומאד
אוהבת לשתף מהידע שלי ,חשבתי על סדנאות ,והחלטתי לפתוח את המטבח שלי
ולגלות את כל הסודות.
מתוך הכרות עם מי שעבדתי אצלם ,שהיו בעלי משפחות שעבדו מבוקר עד לילה ולא
היה להם זמן לבשל ,בחרתי ללמד איך להכין מאכלים מהירים שמתאימים לבישול
למשפחה .גם מי שלא בשלן ,מגיע לפה ולומד איך להכין אוכל טעים במינימום זמן .אני
מציידת בטכניקות פשוטות ובטיפים ,והמקום שלי נראה כמו מטבח בבית ,ויש בו גם
את הציוד והמצרכים שיש בכל בבית .לא תמצאי מאכלים שלי שדורשים קניות מורכבות
ונדירות במקומות נידחים .יש לי סדנאות למנות עיקריות זריזות ,לממולאים ,לאוכל
אסייתי וגם סדנת עמים ועדות ,מכיוון שהאוכל שלנו בארץ הוא אוכל עדתי וחיבורים
של אוכל עונתי .יש גם הרבה מאד מנות קלות שעושות הרבה רושם .הרעיון הוא ללמוד
לבשל ,אבל בלי להשתעבד .כמובן שיש גם סדנאות מיוחדות לפי דרישת הלקוחות".
מי מגיע?"חברות שרוצות לבוא כקבוצה ,ערבי גיבוש ,ימי הולדת ומי שרוצה לשנות את המטבח
וללמוד דברים מעניינים ובכלל ,נורא כיף לדבר ,לאכול ,לשתות ולצחוק סביב שולחן
גדול .מגיעות אלי גם 'בלבוסטות' שרוצות לראות מה אני יכולה לחדש ,ויש בהחלט מה
גם בטכניקה וגם בתיבול ,שמשנה לגמרי את המטבח .נשים בעיקר מגיעות לסדנאות,
ולאחרונה היו לי גם כמה אירועים משפחתיים מיוחדים .בנוסף ,אני מקיימת ארוחות
פרטיות בחדר פרטי למי שרוצה לאכול טוב ,באווירה ביתית ונעימה ולא במסעדה,
ושיהיה אפשר גם לדבר ולצחוק .כאן התפריט נקבע כבר עם מי שמזמין את האירוע,
והגבול הוא השמיים.
יש לי כמה קבוצות קבועות שמגיעות פעם בחודשיים ,וכל פעם אנו בוחרים נושא מיוחד.
יש גם סדנאות מיוחדות לחגים ,אבל עקרונית אני מאד גמישה .חשוב לי לציין שגם
המטבח וגם הקייטרינג שלי הם כשרים .זה חשוב להרבה מאד אנשים ,וכיום גם אין שום
בעיה לבשל כשר ואפילו גורמה כשר".
נראה לי שאין מצב שהסנדלר הולך יחף במקרה שלך .מה אוכלים בבית משפחת רז?"כל אחד את מה שהוא אוהב ,ואני דואגת לבנות את הארוחה ככה שלכולם יש מה
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צילום:
לאכול .האוכל הוא אוכל בריא ,ואני כל יום מבשלת או דואגת שיהיה אוכל טרי .אפשר
בהחלט לומר שאני אמא שדואגת שהמשפחה שלה תאכל.
ביום שישי זו "ההשתוללות" האמיתית ,כי יש סביב השולחן מי שאוכל בשר ,צמחוני
וטבעונית ,ואני צריכה לדאוג שלכולם יהיה מה לאכול .אנחנו נפגשים קבוע כל שישי,
יחד עם אחי ומשפחתו ,וזו תמיד חגיגה אמיתית".
מותר אצלך להיכנס למטבח או שזה קודש הקודשים?"האמת שאין לי שום בעיה שייכנסו לי למטבח ,אבל נראה לי שהם בחרו לזוז הצידה .הם
מקבלים הכל על מגש של כסף ,אז למה צריך להתאמץ"...
מה את אוהבת לאכול?"באמת שהכל!"
מה את עושה כשאת לא עובדת?"האמת היא שאף פעם אין לי זמן ,ואני תמיד בסידורים של הבית או של העסק .פינוק
מבחינתי הוא לשבת עם חברות .יש כאלו שהולכות איתי יחד כבר עשרות שנים ויש
שאספתי עם הזמן".
את מעורבת בפעילות "פרויקט כרובית" לחלוקת מזון לקשישים ונזקקים בחגים .מהתוכלי לספר על זה?
"מי שבכלל התחילה את היזמה זו רופאה צעירה שיזמה את הפרויקט בקטן בין המכרים
שלה בראש השנה ,פסח ושבועות .זה התחיל כחבר מביא חבר ,וכך הגיע גם אלי.
התנדבתי כמה פעמים גם בארגון משלוחים וגם בעבודה בתחנה עצמה .מי שסחפה אותי
לתוך הפרויקט היא מוניקה בלחסן ,שארגנה גם משלוחים ועשייה רבה בשוהם .יחד
עם פעילות של שולה קרקוב במועצה ,העניין צבר תהודה ,וכמות האוכל והמשלוחים
שיצאו משוהם בפסח האחרון היתה פשוט מרגשת .אין לי בעלות או חזקה על העניין,
ואני פשוט שמחה שאני יכולה להיות בצד שנותן ועושה .מדהים להיות חלק מהסרט-נע
שעובד במקום ואורז מצרכים יבשים ,מתנות ואוכל מבושל למשפחות שבאמת צריכות
את זה" .
איפה היית רוצה לראות את העסק שלך בעתיד?"התמזל מזלי ואני עוסקת במה שאני באמת אוהבת .ממרום גילי ,ברור שאני כבר לא
בתחילת הדרך המקצועית שלי ,ואין לי חלומות על לגדול מאד או להפוך להיות מה
שאני לא .אני עובדת הרבה וקשה ,ורוצה להמשיך ליהנות ממה שאני עושה .טוב לי
בדיוק ככה" 

חדש בשוהם

רויטל נצנץ

שלמהלות ערב
שכרה

הפקת חינות

ב
עיצוב אישי

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

חפשו אותנו ב -

הרימון  ,17שוהם רויטל 052-2508310

"רויטל נצנץ הפקת חינות"

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

יותר מהר

יותר זול

הדוקטור שלך
למחשבים
אלון טל

א
ח
ר
י
ו
ת
ל
כל תיקון

יותר מקצועי

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



alon-ta@zahav.net.il

גליון יולי  | 2015גליון 198

43

.LOVE IS IN THE AIR

מדברים אהבה .עם אותיות עץ על מעמד
מבית נובל קולקשיין ,הצד השני יבין שאתם לא
רק מדברים ,אלא גם מתכוונים לזה₪ 42 .

אוטוטו מגיע ט"ו באב ,הלא הוא
הוולנטיין העברי ❤ בדיוק לשם כך
רצינו שוב להדגיש כי אהבה היא בעצם
כל העניין ❤ מדור מכל הלב!

המתנה האולטימטיבית
כדי לפנק את מי שאתם
אוהבים -שרשרת זהב
ותליון משובץ
יהלומים₪ 1,990 .
ברשת אימפרס.

אומנות עושים
באהבה .סדרת

אריחים מאוירים בסגנון
הפופ ארט של האומן
קית' הרינג הופכת כל
עיצוב לאומנות .החל
מ ₪ 48-ליחידה ברשת
אלוני.

לימור בר נתן

כאן גרה אהבה .ומה יותר טוב
מלהסביר באופן ויזואלי למי שלא
ממש מבין איך עושים את זה כמו
שצריך ₪ 112 .לשלישיית שלטים
של פלדינוקס.

לכל אחד יש את האחת
שלו ,לכל אחת יש את הנעל
שלה ...עקב ,שחור ,סקסי .מה
עוד צריך לומר?  ₪ 130ברשת
חנויות  SCOOPברחבי הארץ.

נשיקה ירוקה .כפות
מדליקות לסלט Molla kiss
מבית  ,Bugattiשיעשו שמח
בכל קערת סלט 199 .ש"ח
בחנויות העיצוב המובחרות.

בכל פה .לא משנה מה תגידי ,עם שפתון
אדום  GOLDEN LUSTREמבית איב
סאן לורן -זה ישמע מדהים.
 ₪ 196ברשתות הפארם.

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

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

●

בחופש הגדול

רכב  20מקומות

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

דנה נסיעות בע”מ נערכת עם צי של רכב  -אוטובוסים ומיניבוסים
מכל הסוגים להסעת בני נוער לים ולאתרי הבילוי במחירים אטרקטיביים

מבצע מיוחד לתקופת החופש הגדול
הזמנת הסעה לחברים? את/ה אינך משלם/ת!

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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●

●

זה תמיד אהבה! שלט אותיות
מרחפות מבית רשת חנויות
"ואהבת" מזכיר לנו שעברי לידר
יודע על מה הוא מדבר₪ 113 .
בחנויות הרשת.

במבט אופטימי .רעיון לא רע
להסתכל על העולם במשקפי שמש
צבעוניים בצורת לבבות מבית .ASOS
 ₪ 74והכל נראה טוב יותר.

יד אל יד ולב אל לב.
מלא אהבה .קולקציה
מלאה באהבה מבית מותג
תכשיטי הכסף הבינלאומי
תומס סאבו₪ 540 .
ברשת חנויות אימפרס
ברחבי הארץ.

נסי לדבר כמה שיותר עם
הידיים ,כשאת עם הלק
הזה של  .SACARAרק
 ₪ 4.90בחנויות הרשת.

שעה טובה לאהבה.

מה השעה? עם שעון
בצורת לב זו תמיד שעה
טובה לאהבה מבחינתנו.
 ₪ 349ברשת סווטצ'.

שפתיים יישקו .השפתיים המפורסמות שלא
ישאירו אף אחד אדיש על תיק קלאצ' מדליק
מבית טוונטיפורסבן ₪ 49.90 .בחנויות הרשת.

כחום הגוף .אי אפשר
לפספס עם מארז ט"ו
באב מבית פרמייר ים
המלח ,הכולל חמאת גוף
ומלח סקראב₪ 79.90 .
ברשתות הפארם.

מישהו לחבק.
אם הדבר
האמיתי לא
בנמצא ,הכרית
הזו של גולף אנד
קו תנסה לעשות
את העבודה.
₪ 89.90
בחנויות הרשת.

מחנה טייץ

עיצוב אופנה בחופש הגדול
הסדנאות
של שבוע ,שבועיים מתקיימות במחזורים
ו
שלושה
בחודשים יולי-אוגוסט

רוצות לעשות את צעדיכן הראשון בעיצוב אופנה,
אך לא ידעתן כיצד להתחיל?
יש לכן סטייל ותמיד חלמתן לעצב ולתפור
את בגדי הקיץ שלכן?
בית הספר לעיצוב אופנה וסטיילינג של
שרה רוזנר בשוהם מזמין אתכן לחוות את תהליך העיצוב במלואו,

בדיוק כמו המעצבים הגדולים .נעצב ונתפור קולקציה אישית
של פרטי לבוש ואביזרי אופנה קיציים.
בנוסף ,תלמדו טרנדים חדשים באופנה,
ליצור רקמות ודפוסים ,לתפור במכונת תפירה ועוד.
אין צורך בידע ונסיון קודם
קבוצות קטנות לפי גיל
מתאים לבנות כיתה ג'-י"ב

₪ 100
הנחה

לנרשמות
לסדנא שתערך
בתאריכים
9.8-13.8

שרה
רוזנר
בית ספר
לסטיילינג
ואופנה

לפרטים נוספים :שרה רוזנר 052-6611402

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

קיץ על העיר
שלהי הקיץ הם עונתם היפה של הפירות הטעימים ביותר.
שף רובי פורטנוי מציג ארבעה מתכונים עם פירות קיץ עסיסיים:
שני סלטים משודרגים ושני קינוחים מתוקים ,קלילים ומרעננים

סלט בורגול
בפירות קיץ
חומרים:
 2כוסות בורגול עבה ,שטוף ומושרה במים למשך שעה
 1כוס פטרוזיליה קצוצה
 3אפרסקים או נקטרינות חתוכים לחצי ופרוסים לפרוסות
 3שזיפים חתוכים לחצי ופרוסים לפרוסות
 3משמשים חתוכים לחצי ופרוסים לפרוסות
 10דובדבנים חתוכים לחצי ללא הגלעין
 1/2כוס שקדים פרוסים קלויים מעט בתנור
 1כפית שום כתוש
מעט פלפל צ'ילי חתוך קטן
שמן זית
מיץ לימון סחוט טרי
מלח
הכנה:
לערבב את כל החומרים בקערת ערבוב  ,להוסיף שמן זית,
מיץ לימון ומלח ,לערבב ולהגיש.
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AIRPORT
CITY

כל הדברים הטובים קורים

באבו-גוש
איירפורט סיטי

מבחר סלטים ,בשרים ,דגים ,שיפודים ,ממולאים ,קבב וצלעות כבש.
וכמובן מנת הדגל שלנו ,חומוס אבו גוש המפורסם.

עיסקית צהריים  -ימי א'-ה' 12:00-16:00
מנה ראשונה  -סלט אחד לבחירה :סלט ירוק  /כרוב  /חומוס  /טחינה  /חצילים ברוטב  /טורקי  /חציל בטחינה  /טבולה
מנה עיקרית לבחירה :שיפודי פרגית  /שיפודי לבבות  /שיפודי קבב כבש  /כבד עוף  /שניצל  /חזה עוף
תוספת לבחירה :אורז  /צ'יפס  /מג'דרה
בקלאווה  /קפה  /תה:

Happy Hour

35

& בלבד

 1/3בירה מהחבית

+
+

מנה חומוס

54

& בלבד

ארוחת ערב לילדים

35

& בלבד

שניצלונים  /שניצל

+
צ'יפס
+

פלאפל

סלט

ימים א'-ה' בלבד
בשעות16:00-19:00 :

ימים א'-ה' בלבד
בשעות17:00-21:00 :

עושים לכם שמח...
חוגגים בר/בת מצוה,
יום נישואין ,מסיבת הפתעה,
או כל אירוע אחר?
באבו גוש ידאגו לכם
לאירוע שלא ישכח!
תפריט מגוון:
בשרי וצמחומני ,שפע מקומות
במסעדה ומחוצה לה

מסעדת אבו גוש איירפורט סיטי מגישה אוכל אוטנטי ,טל03-5531733 :
המסעדה פתוחה כל השבוע כולל שישי שבת מהשעה  11:30ועד אחרון הסועדים רח' הנגב  ,5מתחם המסעדות ,קרית שדה התעופה |
חניה מסודרת במקום ל 90-דקות ,הכניסה לחניון מרחוב תבור  -בגב המסעדה
גליון יולי  | 2015גליון 198
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סלט פירות קיץ בגריל

חומרים:
 3משמשים חצויים ללא גרעין
 3אפרסקים חצויים ללא גרעין
 3שזיפים חצויים ללא גרעין
 2-3קוביות אבטיח במשקל כ 50-גרם הקובייה
 1סברס קלוף חתוך לחצי
 250גרם עלי רוקט או עלי בייבי
מעט גבינה בולגרית או פטה
חופן אגוזי פקאן סיני מסוכר
חומרים למרינדה:
 1/2כוס מיץ תפוזים סחוט טרי
 1/3כוס מיץ לימון סחוט טרי
 2שיני שום פרוס
 1/2כוס שמן זית
 1/3כוס שמן קנולה
 1כף שמן שומשום
מעט גרידת לימון
מעט פלפל שאטה חריף
 1כף סילאן,
מלח ,פלפל שחור

הכנת המרינדה:
להעביר את כל חומרי המרינדה לצנצנת ,לכסות ולערבב היטב.
הכנת הפירות:
לחמם היטב מחבת פסים ,לקלות בעדינות את הפירות משני
הצדדים .להעביר לקערה ולצקת מעל את המרינדה .להניח
בקערת ערבוב את עלי הרוקט או עלי הבייבי ,להוציא את
הפירות מהמרינדה ולערבב עם העלים ,לצקת מעט מהמרינדה
על הסלט ולערבב היטב ,להעביר לצלחת הגשה ,לגרד מעט גבינת
פטה או בולגרית ,לפזר מעט פקאן סיני מסוכר ולהגיש.

קרמבל שזיפים
מתוק חמצמץ
חומרים:
12שזיפים בשלים מחולקים לרבעים
לקרמבל:
 100ג' חמאה קרה חתוכה לקוביות
 100ג' סוכר
 100ג' קמח
 100ג' שקדים טחונים
 1כפית קינמון
 1/8כפית ציפורן טחון (לא חובה)
קורט מלח
הכנה:
מחממים תנור ל 180-צ .במעבד מזון שמים
את כל מרכיבי הקרמבל ומערבבים בפולסים
קצרים עד קבלת פירורים .אם התערובת
הופכת בצקית ,אפשר פשוט לפורר בידיים.
מכניסים למקרר למשך שעה.
משמנים בחמאה תבנית חסינה לתנור,
חותכים שזיפים לחצאים או רבעים ,מסדרים
בשכבה בתבנית ,מעל מפזרים את פירורי
הקראמבל ,אופים כ 20-דקות עד שהפירורים
מזהיבים ,מגישים עם כדור גלידה וניל על יד.
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טארט משמשים

לבצק:
 100ג' חמאה קרה חתוכה לקוביות
 50ג' אבקת סוכר
 100ג' קמח
 50ג' שקדים טחונים
 1חלמון
קורט מלח

לקרם שקדים:
 100ג' סוכר חום דמררה
 100ג' חמאה חתוכה לקוביות
 100ג' שקדים טחונים
 1ביצה
 1כף ליקר אמרטו
כ 15-משמשים חצויים

הכנה:
במעבד מזון מערבבים קמח ,אבקת סוכר ,שקדים טחונים וחמאה ,עד
לקבלת פירורים .מוסיפים ביצה ומעבדים לבצק .משטחים ועוטפים בניילון
נצמד .שומרים במקרר כשעה.
בינתיים מכינים את קרם השקדים:
במעבד מזון או מיקסר עם וו גיטרה מערבבים את כל חומרי הקרם עד
לאיחוד .כעבור כשעה מרדדים את הבצק על משטח מקומח לקוטר מעט
גדול מתבנית האפייה .מעבירים לתבנית  24אינטש בעדינות ומצמידים
לדפנות .את השאריות חותכים בסכין .מחממים תנור ל 170-מעלות.
חותכים נייר אפיה בהתאם לתבנית ,מניחים על הקלתית ומעליו מניחים
קטניות המשמשות כמשקולת כדי שהקלתית לא תתרומם .אופים  12דקות,
מוצאים בזהירות את הקטניות ונייר האפייה ,מחזירים לתנור ל 5-דקות
נוספות עד הזהבת הבצק .מוציאים ,מורחים את קרם השקדים ומסדרים
את חצאי המשמשים על הקרם בלחיצה עדינה .אופים בתנור  30דקות עד
שהטארט מתייצב.
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לה איפה מכינים את הפיצות
הטובות בעולם .בנאפולי
הוא נפגש עם פיצליו (שף של
לפיצות) מהחשובים בעולם
וניסה לשכנע אותו לעשות

חברת המועצה
מסיעת שוהם שלנו ,מיכל
רימון ,התפטרה לפני מספר
ימים בגלל אפשרות לניגוד
אינטרסים בין העיסוק שלה
כשאתם פוגשים
להבא את עורכת הדין לענייני
משפחה ,עינת גריכטר ,הקפידו
לקרוא לה ד"ר גריכטר.

איש הדלתות איזי
רוזנפלד פותח או-טו-טו
אולם תצוגה חדש
בכפר טרומן.

עורך הדין לענייני
גירושין ,שמעון חסקי ,נצפה
בימים האחרונים כשהוא רוכב
על ג'יפ חדש סובארו חדש.
להגנתו אמר שרכש אותו
מתנה לאשתו היפה ,דפי.
חברת המועצה דפנה
רבינוביץ הלכה בשישי שעבר
לבקר את חברתה עינת מירון
ולפתע עצמה את עיניה היפות
וצנחה בסלואו מושן .במרפאת
טרם במודיעין אובחן שבר
בעצם הבריח והוענק לדפנה
חודש מנוחה בבית.

בשבוע שעבר נערכה
מסיבת הפרום של תיכון
שוהם .היה קצת מבאס כי
ועד ההורים שנכח חסם בגופו
אפשרות שמישהו יכניס
וודקה למקום ,אבל הקטנות
האלה לא ממש הפריעו לרועי
גייסט וזוגתו ,שר חסון,
לרקוד בכאלה אנרגיות ,עד
שהרצפה השפריצה גצים.

כמנכ"ל נגישות לישראל,
העמותה המקדמת את
ענייני הנכים ,לבין זכייתה
של המועצה במכרז כיישוב
אשר ישמש מודל ברשויות
המקומיות ,איך צריך להיראות
יישוב מונגש.
במקום רימון ,יצטרף למועצה
אבי משיח ,נציג הגמלאים

המרכז את פעילות הילדים עם
הצרכים המיוחדים ביישוב ואת
ליגת הכדורסל לחובבים.

עליה לארץ .הבחור חשב
וחשב אבל ענה בסירוב.

אמנון דווידוף,
וטרינר ושף המתמחה במטבח
האיטלקי ,לקח את אשתו
דינה לסיבוב נוסטלגיה
בדרום איטליה ,כדי להראות

גם המעצבת
אורי גנון ,פינקה את
עצמה וקפצה עם המשפחה
לאיטליה ,לרגל יום הולדתה
הלא משנה כמה.

רואה החשבון
עובד כדורי נמנה השנה עם
כוכבי ליגת הכדורסל של
שוהם ומשחק שם במסגרת
קבוצת אי.סי שטיפסה למקום
שני בבית תחתון ,או אלוהים
יודע מה.
עובד מברוק ,כל הניצחונות
זה בזכותך?
"האמת שרוב הזמן ישבתי על
הספסל ,אבל מאוד עודדתי
את החבר'ה מבחוץ וזה
ממש עזר".

ק נה
ות ש
20
על
מ

שיפוצים
א.צ
טיח ,צבע ,ריצוף
משפצים את הבית מחדש

שליכט צבעוני חיצוני ופנימי
שיפוצים כללים
מחירים נוחים | עובד בשוהם מאז 1993
עשרות המלצות מתושבי שוהם

קבלן רשום
מס' 29155

נייד 050-5380442
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עיצובים
בהתאמה אישית

חם ..חם ...חם ...מבצעים לוהטים לקיץ!
שמלות לילדות
2990-6990

כל השורטים

מבצע! כל כפכפי

חפשו אותנו בפייסבוק

 2ב11990-

משווקים בלעדיים באיזור של

ב4990-

צות T
ילחדוולת ונערות

3990-6990

בנוסף קולקציית אירועים חדשה ביבוא אישי
PETITO

איירפורט סיטי 03-9733513

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

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

זה הזמן למדרס המושלם

הגיעה
קולקציית סנדלי

כל מותגי ההנעלה
במקום אחד

אכורריוטת שינה
הטובו ופדיות
ת בעולם

התעשייה האווירית וקבוצת חברים
אני עובד
יין
קל
בן
דה תושבי שוהם המליצה לי על ראו
בהת
לעבו
אמה אישית
די לטפל בבעיית דורבן שלא טופלה
המומחים ,כ
במכון כונים אחרים הנחשבים "יוקרתיים".
בהצלחה במ
בן פתר את הבעיה בצורה מצוינת
ראו
תוך זמן קצר.
אני מרוצה וממליץ עליו בחום.
יהודה פריד ,רמת אביב

המומחים  -הולכים על הטוב ביותר!
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
החזרים
כספיים מכל
קניון לוד סנטר קומה ב’ 08-9155050
קופות החולים
www.gavpro.com
הרצל  ,63רמלה 08-9292892

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

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

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

מוצרי דֿ”ר גב ,סאקוני ,ברוקס ,נעלי מורן ,אסיקס ,נעליים אורטופדיות ,כריות אורטופדיות ,מכשירי עיסוי ,חגורות גב ,מגיני ברכיים ,מדרסי גרפית ,מוצרי דֿ”ר גב ,סאקוני ,ברוקס ,נעלי מורן ,אסיקס ,נעליים
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עסקאות נדל"ן  -מכירה
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ נדל"ן
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
בבושמת  ,21קוטג' טורי  6חדרים ששטחו  177מ"ר,
●

שיא :בית בשוהם נמכר ב 5.175 -מיליון

מחיר שיא לעסקת נדל"ן בשוהם :בימים אלה נחתם
הסכם למכירה של בית בודד בשכונה מ"ד היוקרתית,
ברח' מכבים  - 45פינת השחם ,תמורת  5.175מיליון
שקלים .הנכס בנוי על מגרש חד משפחתי פינתי
מהגדולים ביישוב ששטחו  600מ"ר .הבית משתרע
על  270מ"ר בנוי ,כולל מרתף ששטחו  90מ"ר ויש בו
 7חדרים ויחידה מניבה .הבית נבנה לפני יותר מעשור,
נמכר לפני כשבע שנים והקונים ערכו בו שיפוץ מקיף.
במשך יותר משנה הבית הוצע למכירה ,עד אשר
נמצאו לו בחודש שעבר רוכשים ,משפחה משוהם
המשדרגת דיור.
מחיר השיא הקודם שנרשם ביישוב היה לבית חד
משפחתי ברחוב בזלת  ,26שנמכר תמורת 4,925
מיליון שקלים .המוכרים באותה עסקה היו בעליו של
הבית שנמכר כעת במחיר שיא ברחוב המכבים 

קפיצה של  11%במחיר דירות  4חדרים

עקב הסתערות קונים לא נותר בשוהם מלאי דירות  4חדרים .מחסור נרשם גם בדירות  5חדרים
הסתערות הקונים וביקושים חסרי
תקדים נרשמו בחודשיים האחרונים
גם בשוהם ודירות בנות  4חדרים,
התייקרו סביב  11%בהשוואה לשנה
שעברה ..כך לדוגמה ,לפני כשנה נמכרו
ברחוב המצפה האי זוגי דירות בנות 4
חדרים סביב  1.65מיליון שקלים ,אך
בחודשיים האחרונים נחתמו לפחות

דואט
לדלת
ועיצוב

שלוש עסקאות למכירה של נכסים
כאלה ,במחירים שבין  1.8-1.82מיליון
שקלים.
האות להסתערות על נדירות ניתן ביום
שהנרשמים בקבוצות הרכישה הרבות
שהתמודדו על מגרשים לבניה רווייה
בשכונת כרמים ,הפסידו במכרזים
וכולם בעת ובעונה אחת מיהרו לנתב

דלתות בבית הן כבר מזמן לא רק מחיצה שמפרידה בין חללי הבית השונים  nדלתות הפנים הן אלמנט
עיצובי מרכזי בבית וריהוט לכל דבר ועניין  nאיזי רוזנפלד ,מנכ"ל ובעלי  ,DUET B2Bשאחראי לייבוא
בלעדי של דלתות איכותיות וחדשניות מאיטליה עם אישור מכון התקנים ,פותח דלת לאיכות לעיצוב אחר

לא נהיה הראשונים לומר שבכל פעם שדלת אחת נסגרת ,דלת אחרת
נפתחת ,אבל כן חשבנו שכדאי שתכירו את החברה שפותחת לכם
דלת איכותית וחדשנית לעיצוב הבית שלכם.
חברת  Falerpannelliהינה חברה ותיקה וגדולה מאד ומותג מוביל
באיטליה .היא פרוסה על פני שטח של  30,000מ"ר ,וכבר כמה
עשורים מתמחה רק בייצור דלתות .בשנה האחרונה קיבלה תואר
משר הכלכלה האיטלקי על היותה חברה המייצרת איכות וחדשנות
עיצובית .מי שאחראית להבאת הבשורה האיטלקית לישראל היא
 ,DUET B2Bהנציגה הבלעדית של החברה בארץ.
"הדלתות שאנו מייבאים מיוצרות במפעל באיטליה במיוחד לשוק
הישראלי ,תוך התאמה לתנאי האקלים ולצרכים" ,מסביר איזי
רוזנפלד ,מנכ"ל החברה ובעליה" .הדלתות מגיעות כמוצר מוגמר
ועוברות בדיקה ואישור של מכון התקנים ,מה שמבטיח איכות מעולה
וראש שקט.
חשוב להבין שדלת צריכה להתאים לתנאי הקור והחום המשתנים,
להיות עשויה מחומרים איכותיים ולעבור בדיקה יסודית של מכון
התקנים .מבלי להקפיד על פרמטרים אלו ,הדלת מיוצרת באיכות
ירודה ועלולה להתעוות ולא לשרת את הבית לאורך שנים רבות.
אני לא מוכן להתפשר על איכות או בטיחות".
החברה שלך נקראת  .DUET B2Bלמה בעצם?
איזי" :דואט זה שניים כמובן ,ואני מאמין שעסקים עושים תמיד בין
שניים :בין החברה לבין הלקוח .כבר  18שנה שאני עוסק בתחום
הדלתות והעיצוב במגוון תפקידים וחברות .בשנתיים האחרונות
החלטתי לצאת לדרך עצמאית וחדשה ולהביא איתי את הידע
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את כספם לשוק היד השנייה ביישוב.
לתופעה הזו תרמו גם הצהרותיו של
השר כחלון על כוונה לייקר את מס
הרכישה לרוכשים דירה שניה .מתווכים
ששוחחו עם "שהם פלוס" ,טוענים כי
דירות  4חדרים אזלו לגמרי מהשוק
המקומי וניכר מחסור גם בדירות בנות
 5חדרים 

נמכר ב 2.836-מיליון שקלים.
● במצפה  ,53דירת  4חדרים ששטחה  110מ"ר ,קומה ,3
עם מרפסת ,נמכרה ב 1.825-מיליון שקלים.
● במכבים  ,82דירת גן  4וחצי חדרים מושקעת מאד,
ששטחה  120מ"ר עם גינה גדולה ,נמכרה ב 2-מיליון
שקלים.
● בתמר  ,21דירת  4חדרים ששטחה  108מ"ר ,יפה
ומושקעת ,קומה שניה ללא מעלית ,נמכרה ב1.58-
מיליון שקלים בפינוי לשנתיים.
● בזוהר  ,10דירת דופלקס  4חדרים ,קומה  3ללא מעלית,
ששטחה  76מ"ר ,עם מרפסת ששטחה  30מ"ר ,נמכרה
ב 1.594-מיליון.
● בעמק איילון  ,22במשה"ב ,דירת  4חדרים ששטחה 75
מ"ר  ,קומה  ,2נמכרה ב 1.42-מיליון שקלים.
● בזוהר  12דירת  4חדרים קומה  2ששטחה  107מ"ר
נמכרה ב 1.53-מיליון שקלים.
● בדקל  ,8דירת  4חדרים ששטחה  104מ"ר עם מרפסת
גדולה ,קומה ראשונה 2 ,חניות ,מושקעת  ,נמכרה
ב 1.87-מיליון שקלים.
● בבושמת  ,2דופלקס גן במתחם האחוזה 5 ,חדרים
ששטחה  129מ"ר עם חצר ששטחה  49מ"ר ,נמכרה
ב 2.19-מיליון שקלים.
● בדקל  , 8דירת  5חדרים ששטחה  125מ"ר ,קומה שניה,
 2חניות ,נמכרה ב 2.39-מיליון שקלים.
● בתירוש  11בשכונת כרמים בגינדי ,דירת  5חדרים
ששטחה  129מ"ר ,קומה שלישית 2 ,חניות ,נמכרה
בעסקת יד שניה ב 2.35-מיליון שקלים.
● במכבים  ,86דירת  5חדרים ששטחה  120מ"ר עם
מרפסת קטנה ,קומה ראשונה ללא מעלית ,זקוקה
לשיפוץ ,נמכרה ב 1.65-מיליון שקלים.
● במצפה  32דירת  5חדרים ששטחה  135מ"ר ברוטו,
קומה  ,3פונה לפארק ,נמכרה ב 2.21-מיליון שקלים.
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והניסיון ,בבייבי שהוא לגמרי שלי.
לאחר שסמנכ"ל החברה האיטלקית ביקר בארץ והבין את היתרונות
של החברה שלי והפוטנציאל של השוק הישראלי ,ניתנה לי הזכות
להוביל ולפתח מוצרים חדשים .היתרון הגדול ביותר שלי בקשר עם
החברה האיטלקית הוא שאני מחזיק מלאים גם במרכז הלוגיסטי שלי
וגם בשטחי החברה באיטליה ,על מנת לתת שירות מהיר ונגיש לכל
מגוון הדלתות שאני מציג באולמות התצוגה שלנו.
חברת  Falerpannelliהאיטלקית מאמינה ביכולות של החברה שלי,
ונתנה לי את הזכות לייצג אותה בכבוד ולהציע את הפתרונות הטובים
ביותר לשוק הישראלי".
מה לגבי עיצוב הדלתות?
"ניתן לקבל את הדלתות בכל סגנון עיצוב ,וסוגים של חריטה .בגדול
אפשר לדבר על שלושה סגנונות מרכזיים שמובילים את השוק היום:
מראה הייטקיסטי שהוא נקי מאד ,מראה כפרי ומראה רטרו.
בסגנונות אלו ניתן לעשות את סוגי החריטה המתאימים לעיצוב".
ואיזה צבעים הולכים במיוחד?
"לבן חלק ,לבן שבור והמוקה .כמובן שאפשר לצבוע את הדלתות בכל
סוגי הצבעים הקיימים במניפה".
אתם מוזמנים לפתוח דלת לעיצוב איכותי איטלקי.
 nאולם התצוגה :אלפסי  33תל אביב (מול קסטיאל)
 nאולם תצוגה חדש ומרלו"ג ייפתחו ב 2/8 -במתחם העסקים בכפר
טרומן מול תחנת הדלק.

‹‹

משרד תיווך וייעוץ משכנתאות
בהנהלת חגית מובשוביץ 054-6832944

הנוסחא המשלבת בין חלום למציאות

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

משרדנו י
הי
ה
סג
ור
ע
ק
ב
חו
פ
ש
ה
שנ
תי
ת בין התארי
למקרים ד
כים  15.7.2015ועד 26.7.2015
חופים או שאלות כלליות ניתן
לפנות לאבשי

גריי
ף/יועץ נדל"ן 050-3882255 -

בבלעדיות למכירה

בודד בשכונת
אלונים ברחוב
מרגלית

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

4,100,000
₪

בבלעדיות למכירה

דו משפחתי בשכונה א'

 270/375מ"ר.
מיקום מרכזי ושקט.
 6חדרים בתוספת מרתף עם
כניסה נפרדת ,תכנון מצוין.
מגרש במפלס אפס,
פינוי קיץ 2016

4,180,000
₪

הדמייה לאחר שיפוץ לשם המחשה

חדש אצלנו

בשנת  2015דירות לדורות מרחיבה את פעילותה במתן

ייעוץ משכנתאות פרטי גם לקהל הרחב
פתרון אובייקטיבי להלוואה אטרקטיבית!

משרדנו ברח' לשם  23א' שוהם .טל'03-9732121 ,03-9702112 :
מגוון רחב של נכסים נוספים באתר הביתwww.dirot-ledorot.com :
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‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ נדל"ן ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹

כמה תשלמו עבור קוטג' בשוהם?
 2.48נמכר ב-
מיליון שקלים

ברח' לכיש  100בשכונת גבעולים ,קוטג' מדורג
תחתון של חברת פנטהאוז ששטחו  140מ"ר,
 5חדרים ,מפלס אפס ,טעון שיפוץ 

 2.8נמכר ב-
מיליון שקלים

ברח' תבור  65בשכונת יעלים ,קוטג' טורי בפרויקט של
חברת מריו לזניק במפלס תחתון 5 ,חדרים ,ששטחו
 150מ"ר ,מרתף ששטחו  30מ"ר וגינה הפונה לוואדי 

 2.45נמכר ב-
מיליון שקלים

ברח' שגיא  35בשכונת יעלים ,קוטג' מדורג עליון של
חברת פנטהאוז ,במפלס קרקע  5 ,חדרים 140 ,מ"ר,
כולל יחידה מניבה  ,טעון שיפוץ יסודי 

DUET-B2B
יבוא ושיווק דלתות פנים מאיטליה

נציגות בלעדית
בישראל של חברת:

דלת אקווה  -עמידות לניזקי מים

054-5322822
54
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אולם תצוגה חדש בת"א -רח' אלפסי  ,33ת"א03-6444228 ,
תצוגה חדשה בכפר טרומן בכניסה לתחנת הדלק  -החל מה2/8-

רוקי מויסה עסקים בנדל״ן
פנטבהלאועזדילופט
חדשני
 6חדרים 180 ,מ"ר בנוי 2 ,מרפסות  120מ"ר ,מושקע ומדוגם בעיצוב אדריכלי
בלעדי

בכפר טרומן

 6חדרים ,במיקום מצוין ,מהמם מושקע ומרווח ,גינה מפנקת  +יחידה נפרדת

פנטבהלעאודיז חדש

 5חדרים לנוף פתוח ,מדוגם מעוצב לפרטי פרטים מטבח סמל ,אפשרות למעלית וג'קוזי
בלעדי

למכירה דו משפחתי
ברקפות 6 ,חדרים ,גדול ומרווח,
מגרש  380/260מ״ר ,מרתף ענק
כיחידה נפרדת ,פינוי גמיש

בלעדי

בלעדי

בלעדי

למכירה דירת גן
בסחלבים 5 ,חדרים ,מדוגמת
ומושקעת ,גינה גדולה במיוחד,
אפשרות לפינוי מהיר

למכירה דירת גן  5חדרים
בכרמים ,חדשה ומפוארת ,גינה ענקית,
אפשרות למרתף 2 ,חניות תת קרקעיות
ומחסן ,איכלוס קיץ 2017

בלעדי

בלעדי

למכירה דופלקס גן
למכירה דירת גן  4.5חדרים
בגבעולים ,דופלקס גן עליון,
במצפה ,מושקעת במיקום פסטורלי ,מטבח
גדול ומרווח ,פינת משפחה גדולה  120 +מ"ר מקסים ומיוחד ,יחידת מרתף גדולה עם
כניסה נפרדת ,משקיף לנוף
גינה מפנקת ,אידאלי למשפחות צעירות

בלעדי

ייחודי

להשכרה בסחלבים
דופלקס פנטהאוז  5חדרים מדוגם
ומושקע ,מרפסת  60מ"ר,
פונה לנוף פתוח

ייחודי

ייחודי

למכירה דו משפחתי
במ"ד ,פונה לנוף ,ייחודי ומושקע,
 2 ,410/400יחידות דיור במפלס
הבית ,חדרי שינה גדולים במיוחד

ייחודי

למכירה דופלקס גג  6חדרים
בקרבת המרכז ,גדול ומרווח,
מרפסת  50מ״ר ,מטבח נגר  +גלריה,
פינוי גמיש

למכירה  4.5חדרים
במצפה ,פונה לנוף מזרחי ,מרפסת
מרובעת ומרווחת ,מטבח גדול,
פינוי קיץ 2016
למכירה דירת גן  5חדרים
מרווחת ביותר 135 ,מ"ר בנוי ,חדר
משפחה גדול 2 ,גינות ,בקרבת
המרכז ובתי הכנסת ,פינוי גמיש

בלעדי

למכירה חד משפחתי  7חדרים
גדול במיוחד ,מרווח ,קרוב למרכז,
מרתף גדול במפלס הבית ,גימור
ברמת פרימיום ,נכס ייחודי ונדיר

למכירה דופלקס גג  8חדרים
מקסים ומרווח ,בקומת הכניסה 4
חדרים ,סלון ומטבח נגר .בקומה
השנייה יח' הורים גדולה במיוחד

למשרדנו דרושים
משווקים ומתווכים בעלי נסיון מוכח
נא לפנות לרוקי מויסה

תיווך מקרקעין

ייזום ושיווק פרוייקטים ■ ארגון קבוצות רכישה

רח' האודם  ,63בניין המועצה ,שהם ruky.m2@gmail.com ,טל'03-9747575 :
רוקי052-6870006 :
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חד משפחתי מיוחד  247/566מ”ר ,במיקום מרכזי ושקט ברחוב הולנדי .מתוכנן
היטב 7.5 ,חדרים גדולים ומוארים .יחידה עילית עם כניסה נפרדת .פינת משפחה
גדולה עם יציאה למרפסת .גינה קדמית ואחורית .הבית בנוי אבן ירושלמי.

קוטג’ עליון פינתי ברחוב הולנדי ,קרוב למרכז.
 4חדרים מוארים (אפשר להחזיר בקלות ל  5חדרים)  +יחידת דיור.
גינה קידמית ומרפסת גדולה לנוף .בית מושקע ושמור .אפשרויות להרחבה.

מרלן גרינבלט

יועצת נדל”ן

050-9732613

חברת התיווך הגדולה בישראל

משרד074-7034470 :

בס”ד

1

המומחיות שלנו
הרווח שלך!

מס'

במו
סשבים
וה
בי
ב
ה

בב

לע
דיות

התמונות להמחשה בלבד

חולם על אחוזה גדולה ,עם בריכת שחייה וחוות סוסים?

עכשיו זה אפשרי!

במושב גבעת כח ,הסמוך לשהם ,נחלה של כ 30 -דונם ,שני מבנים ומחסן של כ 500-מ"ר במחיר שלא יחזור!
למשרדינו משקים נוספים באזור המרכז
ב

בלע

דיות

למכירה בגבעת כח בהרחבה

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

ב

ב

בלע

למכירה מגרש  500מ"ר
בכפר סירקין המבוקש

בלע

דיות

דיות

למכירה מגרש  500מ"ר בחדיד

עם מלוא זכויות הבנייה ,לבנייה מיידית

ב

בלע

דיות

למכירה מגרש  500מ"ר בבית עריף

עם מלוא זכויות הבנייה ,במחיר אטרקטיבי.
לבנייה מיידית

ב

בלע

דיות

למכירה משק עזר במושב
משמר השבעה היוקרתי

 2.5דונם ,עם בריכת שחייה .לבנייה מיידית

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

תמיר דויד ,054-5537920 :טלפקס077-5537920 :
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●

www.infinitynadlan.com ● infinitynadlan@gmail.com

פרוייקט קורקוס שכונת רקפות.

קורקוס חברה לבניין
ות מתגשמים
ל
פ
עמים חלומ
נפתחה מחלקת שיפוצים חדשה
כל סוגי העבודות :בניה ,גבס ,טיח ,צבע ,חשמל,
אינסטלציה ,ריצוף ,בריקים ועבודות מיוחדות

KS

קורקוס

חברה לבניין

שלומי קורקוס  -קבלן רשום :מס’ 28374

שלומי קורקוס ,רח’ התמר  ,8שהם | משרד 050-6855656 ,077-5089808
בני ,מנהל עבודה ראשי054-6753526 :
בניית בתים פרטיים משלד ועד גמר

ליווי בתכנון הנדסי ואדריכלי

ושיפוצים
תוספות קומות
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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 -

השכרות

דרושים

להשכרה בשכונת כרמים,
דירת  4חדרים  130מ”ר +
מרפסת+חנייה ,חדשה
לחלוטין ,כניסה מיידית.
טל053-2221092 :

דרושה עובדת אחרי צבא
למעון פרטי במושב בית
נחמיה למשרה מלאה ,החל
מספטמבר.
תמי נטף .052-5270441

להשכרה דירת  5חדרים
ומרפסת 150 ,מ”ר ,ברח’ קדם,
קומה  ,2מעלית 2 ,חניות,
יפה ומשופצת .מאוקטובר.
.050-5372003

לסוכנות ביטוח “זהבי גונן”
הגדולה בשוהם ,דרושה
פקידה  ,רצוי עם ידע
בענף .קורות חיים למייל
shamuel_z@walla.com

להשכרה משרד מואר ויפה
בשטח של כ 40-מ”ר ,כולל
שירותים צמודים ,במבנה
באזור התעשייה חבל
מודיעין(ליד אוסם) ,לכניסה
מיידית.
לפרטים חיים/אביבה:
052-4052223 ,03-9721555

לשבט עמית שהם (הצופים),
דרושים מרכזי שבטים ,עבודה
חינוכית וניהולית ,עבודה עם
בני נוער .קורות חיים לדוא”ל:
jobs@zofim.org.il

בית פרטי בהרחבה של בית
נחמיה להשכרה או מכירה,
 6חדרים ,כולל קליניקה עם
כניסה נפרדת ,חצר מטופחת
גובלת בשטח פתוח ומעובד,
במצב מעולה .פינוי .7/15
אריה  ,052-3948982דניס
.052-4483254

מטפלות
ומשפחתונים

חברת ט.נ.מ בע”מ בע”מ
דרושה מזכירה למשרה מלאה
בפרויקט בניה באזור שוהם
לעבודה משרדית ,ידע הכרחי
בוורד ואקסל .עדיפות לבעלת
רכב ,מגורים בסביבה.
קו”ח לדוא”ל
.aviram.rubin@tnm.co.il
לקונדיטורית רוקוקו דרוש/ה
מוכר/ת ,לעבודה במשמרות
14:00-20:00 ,07:00-14:00
מעל גיל .18
לפרטים054-651-1044 :

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

שיעורים פרטיים
שיעורים פרטיים
במתמטיקה מסטודנט
לכלכלה ומשפטים
באוניברסיטת ת”א ,בעל
נסיון ,כולל הכנה לבגרויות.
אור 050-8815670
מורה מנוסה למתמטיקה
וכלכלן ,נותן שיעורים
פרטיים במתמטיקה,
לתלמידי בית ספר יסודי,
חט”ב ותיכון .הכנה למבחני
מעבר להקבצות.
052-4567226
מורה למתמטיקה במערכת
החינוך מעביר שעורים פרטיים
לתלמידי חט”ב ותיכון כולל
בגרויות  ,ליחידים וקבוצות.
עודד .052-8457344
מורה פרטי (מהנדס
מהטכניון) למתמטיקה
ופיזיקה לכל הרמות לתלמידי
תיכון וסטודנטים בבית
התלמיד אפשרי בודדים /
קבוצות ניסיון שנים ,יכולת
הגשה קלילה054-5517550 .
איתי

דרושה מטפלת  3ימים בשבוע
מצהריים ל 3-4-שעות,
להוציא ילדה מהגן ,כולל
בישול ועבודות בית קלות.
רכב חובה.
.054-4585339

דרוש סוכן/ת נדל”ן צעיר/ה,
לשהם והסביבה ,רצוי עם
רישיון ,עדיפות עם ניסיון
קו”ח לפקס077-5537920 :
או למייל:
infinitynadlan@gmail.com

מתמטיקה לכל הרמות
ולבגרויות ממורה מנוסה,
הצלחה מובטחת,
רפי .054-5832577

דרושה מטפלת  3ימים בשבוע
מצהריים ל 3-4-שעות,
להוציא ילדה מהגן ,כולל
בישול ועבודות בית קלות.
רכב חובה.054-4585339 .

דרוש/ה סייע/ת וטרינר/ית
למרכז רפואי חדיש בשהם,
רצוי ניסיון קודם
טל’050-2584453 :

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

טיפול בתינוקות בביתי בשהם,
עם חצר גדולה והרבה אהבה
פינוקים ותנאים נוחים,
לקבוצה של עד  3תינוקות,
אפשרות עד  .17:00בעלת
ניסיון והמלצות.
ורד .054-7795535
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לפעוטון ניצן “בא-לגן”
דרושה מטפלת חמה ואוהבת
רצוי עם ניסיון למשרה מלאה/
חלקית לפרטים:
יפה ,052-2642089
 03-7442177גן
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תלמידת כיתה י׳ מחוננת
מעבירה שיעורי עזר לילדים
בכיתות א-ו בכל במקצועות
לרבות אנגלית ומתמטיקה.
הדר .052-6660900

מורה למתמטיקה
וכלכלן ,נותן שיעורים
פרטיים במתמטיקה ובכל
המקצועות הריאליים,
לתלמידי בית ספר יסודי,
חט”ב ותיכון052-4567226 .
שיעורים פרטיים ובקבוצות
במתמטיקה ,מורה צעיר
ומנוסה בהכנה לבגרות ,יחס
אישי ומחירים נוחים .רועי
054-6933365
חיילת בוגרת בהצטיינות
של תיכון מדעים 5 ,יח’
מתמטיקה ואנגלית ,מקצועית
וסבלנית ,מעוניינת להעביר
שיעורים לתלמידים מכתות
א’ -י’ שעורים פרטיים בכל
המקצועות.
קורל .058-7555543
משלימים פערים בקיץ!
מורה ,דוברת אנגלית שפת
אם ,מעבירה בביתה בשהם
שיעורים פרטיים ,בדגש
על פיתוח יכולת שיחה
וקריאה בדרך חווייתית לכל
הגילאים 052-2929820 .חני

שיעורי נגינה

מורה לגיטרה בכל הסגנונות
יגיע אליכם עד הבית
ב ₪ 100-בלבד לשיעור.
צרו קשר 050-4083531 -
בעז.
חוג מוסיקה יצירתית להורים
וילדים בגיל  2-4יתקיים
במרכז אתגר בימי שלישי
אחר הצהריים ,כולל מוסיקה,
תנועה ,יצירה ונגינה .לפרטים:
חני מייטליס ,03-9794960
.052-2929820

עבודות עפר

ניר נטף ,קבלן עבודות עפר
ופיתוח ,חפירות למרתפים
ולבריכות ,פינוי פסולת,
תעלות .טל’057-4259066 :

בייביסיטר

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

יד שניה
מיטת תינוק למכירה
צבע בוק כולל מזרן במצב
חדש 350 .ש”ח.
נסים 0544-678681
שולחן כתיבה מעץ ,בנוי ע”י
נגר ,צבע עץ ולבן ,בתוספת
שידת  4מגירות עם גלגלים,
במצב טוב מאד 500 -ש”ח.
054-8180281
למכירה  2מזרני סילי
פוסטרופדי 200X80X20
למיטה זוגית  2 00X160במצב
טוב 400.ש”ח
0543103620
למכירה נעלי  Vansחדשות
בצבע ורוד בהיר .מידה .36
 200ש”ח.
054-5636900
אופני פעלולים חדשים שנקנו
כמתנה וקסדה מקצועית
במקום .₪ 900 ,1,400
052-5975088
מדיח כלים כמעט חדש
מתוצרת SAUTER
מחיר מבוקש .₪ 1000
057-5811409
אופני פעלולים חדשים שנקנו
כמתנה וקסדה מקצועית
במקום .₪ 900 ,1,400
.052-5975088
למכירה ספת נוער עם ארגז
מצעים מצופה פורמייקה,
נפתחת למיטה זוגית ,מצב
חדש.₪ 1000 .
.054-6644309
למכירה מכשיר תמי touch 4
בצבע שחור .
מחיר.₪ 1000 :
לפרטים  0526232394שי

משהםתיקונים
משה הטכנאי שירות

טיפה
מעל
כולם

מכונות כביסה • מדיחי כלים
מייבשים • תנורי אפיה
מחירים נוחים • אחריות על כל תיקון
• אמינות ללא תחרות

מעל  20שנות נסיון

דודי שמש
תיקון והרכבה

החלפת מאיצי חום
 052-6022777משה
תיקוני אינסטלציה
פתיחת סתימות

050-7337030 • 03-9794020
(לא בשבת)

רשיון 1771

אירועים
נדב
השכרת ציוד לאירועים

שירותי הדברה

בר/בת מצווה ,ימי הולדת ,בריתות וכל שמחה

19

שנות
נסיון

מגן ירוק

הדברה ופתרונות אקולוגיים Pest Management

שרות מהיר ,אמין ואיכותי
איציק טודורוס

 | www.masterim.co.ilכפר טרומן

050-9582904

משה האינסטלטור

מיכאל

052-6022777

✧ שולחנות ✧ כסאות ✧ מקררים
✧ שמשיות ✧ פוטונים ✧ כריות
✧ מחצלות ✧ שולחנות נמוכים
✧ שרפרפים בדואים

054-7333000

בס”ד

מצלמה דרךטרקמירותית לללאאשבירהיתור נזילות שירותי מיזוג אויר

שהם

● שירות ● מכירה ● והתקנה

הקץ לריחות ולנזילות
שטיפת מזגנים עם מכשיר מקצועי

מומחה לתיקון
כל סוגי המזגנים

ראובן כהן

החשמלאי
שלך בשהם
חשמלאי מוסמך

תיכנון וביצוע
כל עבודות החשמל

איתור ותיקון כל תקלה  24 -שעות ביממה

תאורת בית וגן ,הגדלות חיבור

תיקון והרכבת דודי שמש
תיקוני אינסטלציה
פתיחת סתימות

התקנת מערכות אזעקה ואינטרקום

טיפה
מעל
כולם

 | www.masterim.co.ilכפר טרומן

ייעוץ ופיקוח לעבודות חשמל לבונים בשהם והסביבה
הנפקת אישורים לרישוי עסקים

050-3250053

רח' נורית  ,62שהם

050-5406391
גליון יולי  | 2015גליון 198
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הבית שלך בידיים טובות
❱ רשתות ❱ תריסים ❱ חלונות
❱ דלתות ❱ פירוק והרכבת ארונות
קן
❱ החלפת ברזים ❱ פתיחת סתימות
אריה מת
❱ רשתות נגד יונים ❱ החלפת שקעים
ותקעים ❱ תליית אביזרים שונים ותיקוני נגרות קלים
❱ תיקוני גדרות ❱ התקנת ברזים ❱ תיקון שערים

עבודות אינסטלציה
ושרות תיקונים

דודי שמש וחשמל
במבצע!
עד  8שנות אחריות

התקנת חימום מהיר
שטיפת קולטים
מפיץ מורשה

054-4673298

אריה דולברג מתקן

בס"ד

חשמל יהודה

טוני
התופרת

מבצע כל עבודות החשמל
לבית ולעסק
הוספת נקודות
תליית נברשות ועוד...

ביצוע כל סוגי
התיקונים.

מקצועיות ושרות.
מחירים זולים.

דרושים
סוכני נדל”ן

החלפת כל סוגי הצילינדרים והמנעולים
הוספת דלת עץ לכניסת ממ"ד
ציפוי חדש לדלתות פלדלת וממ"ד
שירות לכספות ובניית כספות בהתאמה אישית
הוספת מנגנון נעילה עליון (ג'ואל)
תיקוני דלתות כניסה לבניני מגורים
התקנת מחזיר דלת
התקנת קודן לדלתות כניסה ביומטרי ומכני
התקנת קודן לדלתות כניסה בבנין משותף
שירות לדלתות וחלונות ממ"ד

*שירות  24שעות
ללא שבתות וחגים

לא בשבת

050-7259888

,054 – 4507784
077-6040128

לשפע נכסים

פורץ המנעולים

חשמלאי מוסמך

תנאים מעולים ושפע אפשרויות
לבעלי מוטיבציה ורצון לעבוד

דליה  -שפע נכסים
054-6322703

עד ₪ 45

www.poretshamanulim.co.il

הנגר
אלעד
עבודות נגרות בהזמנה

יותר משתלם
ניקוי בטיקט!
שמלה רגילה

גואל 052-5185557

שמלת ערב
עד ₪ 75

תרשיש - 1ק“ ,2בתוך “שקוף“

 10דקות ממך  50% -פחות
מכבדים כרטיסי אשראי

שעות פתיחה :א’-ה’ 16:00-20:00 ,7:00-13:00
שלישי אחה”צ  ,17:00-19:30יום ו’ 7:00-13:00

ניסים גאון  ,10אלעד (קרוב לכניסה לעיר) 03-9093791
60
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מטבחים ● אמבטיות
חדרי ילדים ● ארונות קיר
עבודות נגרות מיוחדות בהזמנה

050-5621322

os

עורכי דין

אורי סקוזה
עורך דין

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

נייד054-7911690 :

סניף שוהם076-5410072 :
skuzalaw@gmail.com

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

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

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

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

אושר אחזקות שערים או
ט
ו
מ
ט
י
י
ם

בס"ד

✱ מכירה ,התקנה ושירות לשערים אוטומטיים
✱ התקנת מנועים לכל סוגי השערים
✱ התקנת פתיחה סלולרית
✱ שיכפול כל סוגי השלטים
✱ תיקוני מסגרות
✱ עבודות שונות לפי דרישת הלקוח
מקצועיות  ,אחריות ואמינות מעל הכל

050-7833388
avi_1970@netvision.net.il

אבי  -ההנדימן האישי שלך
התקנת רשתות וצלונים ❘ תיקונים קטנים לבית
פירוק והרכבת רהיטים ❘ תליית וילונות ❘ תיקונים למשרד
ליווי מעבר דירות ❘ התקנת פלאזמות ❘ צביעה מקצועית לבית
התקנת כלים סניטריים ❘ חידוש חדרי אמבט ומקלחות
שיפוצים כלליים ❘ תריסים ❘ חשמל ❘ קידוחי בטון
עבודה עברית  -המלצות
במעברי דירה
תליית מנורות/
תמונות/מדפים

חייגו עכשיו להצעת מחיר

תיקונים פיקס
שיפוצים קטנים שעושים הבדל גדול לבית ולמשרד

בעל עסק
החלה
ההרשמה
למדריך
הטלפונים

הבטח מקומך

03-9793061

שהם  052-6848654אבי

.co.ilתיקונים פיקסavisaida111@gmail.com www.
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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.

דליה סופר

יש לנ
ו
ל
ק
ו
נכסים
שפע
ח
ב
ש
בילך
ניסיון רב ,מקצועיות ,אמינות ויעילות בתיווך

בבלעדיות מיידי  4 -חד' ,מושקעת
מרווחת ויפה
וילות

בבלעדיות דו משפחתי נעים,ייחודי,
מרווח קרוב למרכז .במיידי

בבלעדיות  4חד' במיקום שקט ,צופה לנוף
+אפשרות להגדלה של חדר ומרפסת
דופלקס  /קוטג'

דו משפחתי כ 240-מ"ר מרווח מיוחד  +יחידה  +בריכה ,מיידי.
במ"ד וילה יפה מושקעת מרווחת  +יחידה מניבה  +גינה גדולה.
וילה מרווחת במיקום מרכזי  +יחידה מניבה.
בבלעדיות חד משפחתי  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.
בבית עריף וילה  5חד' ,מטופחת ומושקעת ,גינה יפה
ומסודרת ,מיידי.
חד משפחתי יפה מסודר  +גינה גדולה ויפה ליד המרכז.
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.
וילה  6חד'  +יחידה מניבה ,גינה גדולה ,מיקום מרכזי.

דופלקס מהמם  3מפלסים  +מרפסות גדולות פונה לנוף ירוק.

דופלקס גן עליון  +גינה  +מ .גדולה  +יחידה לשיפוץ מיידי.
דופלקס גן חדש ומושקע במיוחד 6 ,חד' ,מיידי.
דופלקס גן פינתי  +יחידה מניבה  +נוף ,ייחודי.

דופלקס /פנטהאוז
דירת דופלקס/פנטהאוז חדש מושקע וייחודי ,מיידי.
פנטהאוז מהמם ,מושקע ביותר וחדש .מרפסות גדולות .לנוף.
פנטהאוז חדיש ,על כל הקומה ,ייחודי ,כדאי.

 6-3חדרים
דירת  5חד' ,יפה חדישה  +מרפסת כ 14-מ"ר ,מיידי.

דירת גן יפה 5.5 ,חד' ,במיקום מעולה.

דירת  4חד' חדישה מושקעת במיוחד  +נוף ירוק.
 5חד'  +מרפסת גדולה ,מושקעת ויפה ,כדאי.
דירת גן  4חד' מושקעת במיוחד ,גינה יפה.
דירת גן  5חד' יפה שהורחבה ,מיידי.

מגרשים
מבחר של מגרשים  250מ"ר ,בשכונת כרמים המתפתחת.
בהזדמנות מגרש  360מ"ר  +תוכנית אדריכל ,לזריזים.

להשכרה

דירת  5חד' ,מושקעת מהממת מרווחת ,מיידי כדאי.
וילה מרווחת 7.5 ,חד' ,קרוב למרכז ,יש חדר  +מקלחת
בקומת כניסה ,מיידי.
דו משפחתי  6.5חד' ,משופץ יפה מיידי.
דופלקס גן  5חד' ,גינה ,מרפסת גדולה  +יחידה ,מיידי.
חד משפחתי מרווח גדול ,קרוב למרכז ,גינה גדולה.
דירת  4חד' מרווחת מושקעת במיקום מרכזי.

ברשותנו מבחר נכסים נוספים
מכל הסוגים למכירה  /להשכרה

דליה072-2512300 ,054-6322703 :

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

צביקה בר הנכס שלך

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

2,260,000
בבלעדיות  5חדרים ,מצפה זוגי ,מחסן קומתי
גדול וצמוד לדירה 2 ,חניות נפרדות.

1,650,000
בבלעדיות ביובלים ,דירת  4חד' 110 ,מ"ר ,חדרים גדולים,
הרבה שטחי שירות ,ופוטנציאל להגדלה .חניה ,אזור נהדר,
קרוב למרכז המסחרי ,לגנים ,בתי ספר וכו'.

3,400,000

בבלעדיות בתל אביב ,בפרוייקט היוקרתי W
 3חדרים 85 ,מ"ר 2 ,חניות ומחסן ,כניסה  ,2/16ק.4
מצויינת להשקעה.

6,800,000

בבלעדיות בתל אביב

בפרוייקט היוקרתי ,סביוני רמת אביב 3 ,חד' 150 ,מ"ר !!
קומה גבוהה ,נוף לים ולפארקים ,מושקעת ברמות על:
חימום ריצפתי ,מטבח מאיטליה בהזמנה אישית ,פינוקים
למכביר 2,חניות צמודות ,מועדון ספא בריכה וכושר.

054-7575143
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4,400,000

בגבעולים דו משפחתי ענק
ומיוחד 300 ,מ"ר בנוי ב  3קומות,
מרתף  100מ"ר מסודר כמשרדים
כולל שירותים ומטבחון עם כניסה נפרדת ,חצר קדמית
ואחורית ,לאוהבי המרחבים והפוטנציאל...
בתמר  5.5חד' 140 ,מ"ר ,חצר
גדולה  100מ"ר ,נוף פנורמי ,הרבה
שטחי אחסון ,פוטנציאל רב

2,350,000

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

2,950,000

בגבעולים  5 ,220/380חד'  +יחידה
מניבה ,חצר גדולה ,הרבה אפשרויות
נוספות.

3,550,000

בעמק איילון קוטג' טורי 6 ,חד'
 +פינת משפחה ענקית 175 ,מ"ר,
גינה  40מ"ר ,משופצת ומסודרת,
להיכנס ולגור.

2,360,000

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

barz@netvision.net.il

בגבעולים דו משפחתי ,גדול
מרווח ומסודר ,חדיש ומודרני.

4,380,000

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

2,480,000
2,600,000

ברקפות דופלקס גן ,מרווח ומושקע,
 5חד' 150 ,מ"ר ,חצר  100מ"ר,
נוף מ ד ה י ם

2,850,000

בכרמים  5חד' ,חדשה מקבלן,
מרפסת גדולה ,פונה לפארק.

להשכר
ה 4 ,חד' במצפה0 ,

 11מר ,חני
ה ,מרפסת.₪ 5,600 ,
להשכרה
ביובלים  4חד' ,מעל
ית
קו
מה
רא
שונ
ה,
 2חניות.₪ 5,000 ,
להשכרה במצפה
 4.5חד 125 ,מ"ר2 ,
ח
ניו
ת,
ש
מו
רה
0
לה
.₪ 5,80
שכרה בתל אביב,

 2.5חד' ,בצ
פון הישן ,רחוב שק
שצריך ברדי
וס רגלי 70 ,מר ,מרו
הט
ת,
15
9/
,1/
0
0
7
7
.₪
להשכרה בתל אבי
רגלי 80 ,מ"ר ,ר ב 2.5 ,חד' ,בצפון הי
שן,
ש
קט
ה,
כל
מה שצריך ברדיוס
יהוט מלא.8000 1/8/15 .
להשכרה בבלעדיות
באזור תעשייה צ
פו
ני
של
לו
ישיבות /או
ד,
מ
שרד +חדר
לם קבלה ,מטבחון
ו
שיר
ות
ים
מ
ש
ות
פים₪ 3,700 ,
ט ,עורפית ,כל מה

2,480,000

ח
ג
שמ

יריב רענן  -תיווך והשקעות
כי מגיע לך שינוי מרענן
התקשרו03-9455000 :

 050-5505408יריב

 054-3188810אירית  052-4798564ויקי

בבלעדיות דו משפחתי פינתי צופה לנוף,
 270/190מ"ר חדש ,תכנון מצוין 01.12.15

0
0
0
,
0
8
9
3,

4,100,000
פנטהאוז  6חדרים 5 ,חדרים במפלס א',
 152מטר  +מרפסת  ,140קומה ב' עלית גג
 30מ"ר  +מרפסת  27מ"ר
להשכרה קוטג' טורי
בשכונה ט' 6 ,חדרים .כניסה מיידית

8,900

להשכרה בשכונת כרמים,
פנטהאוס  6חדרים.
מיידי לתקופה ארוכה

9,000

2,590,000

בשכונת סחלבים,
 5חד'  +פינת משפחה ,במפלס אחד,
מרפסת  18מ"ר

3,990,000
דו משפחתי ,בשכונה ג' 380/200 ,מ"ר,
 6חד' ,בריכה בחזית ,גינה אחורית .יחידת הורים
גדולה ומפנקת ,תקרה גבוהה בסלון

3,300,000
בשכונה ה' ,דו משפחתי6 ,
חדרים וחצי 330/180 ,מ"ר .אופ'
להרחבה

2,680,000
דופלקס גן 5.5 ,חד' ,גינה  50מ"ר.
כניסה נפרדת2 ,חניות 2 ,מחסנים,
פינוי שנה.

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

