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online

|

|

|  www.shohampls.co.ilהעיתון המקומי הטוב ביותר בישראל | 03-9793061
צילום :דובר צה"ל

אפרת נגר-יהודה ,מתרגמת את
החדשות לשפת הסימנים ומגשרת
בין החירשים לשומעים
פרויקט מיוחד בבית הספר “רבין”
מוכיח שאפשר ללמוד ,לחקור ואפילו
ליהנות גם בלי ספרים ומחברות
חינוך :חט”ב יהלום תיסגר ובמקומה יוקם תיכון נוסף
ביטחון :השיטור הקהילתי הופך למשטרת התנועה
פלילים :הפרקליטות מזהירה מהתקשרות
עם מגנזי תשתיות
בריאות :מאות מבוטחים בשוהם
יחליפו את קופ”ח כללית
נדל”ן :העסקה הזולה ביותר בשוהם
אוכל :תותים לנצח
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מקס סלע ז"ל
שנה בלעדיו

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

רק ₪25

סניף שהם

במקום בלבד ללא תחליפי גבינה!! מוצרלה ועמק בלבד

כשר בהשגחת הרבנות

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

רוצים לשנות את צבע הרהיטים?

ניקוי חמץ לפסח
120

₪

המבצע בתוקף
מ 17.3-עד ערב החג

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

מתחם תחנת הדלק “דור אלון” ,נתב”ג
03-9131131
תנו לנו

בפייסבוק

ב טרם

וותק  22שנה | יחס אישי ,מקצועיות אמינות ושירות

אין כפל מבצעים הנחה לקוראי העיתון ולמציג מודעה זו בלבד
ג’יפ ומסחרי :תוספת  | ₪30מסחרי  7מקומות :תוספת ₪30
בקניית  10שטיפות מראש  -שטיפת פסח חינם

שו
תחד את ה

קי בל ת ם

ביטוח

הניקוי כולל :פירוק מושבים ,ניקוי
בלחץ אויר בכל הרכב ,ניקוי תא המטען,
ניקוי באזור הגלגל הרזרבי
צביעת דלת הכניסה בביתכם | צביעה וחידוש רהיטים
שינוי צבע רהיטים | חידוש מטבחים | צבע אפוקסי ברמה גבוהה

תכנון פיתוח ואחזקת גינות

אל

ב-

₪

כל פתרונות הביטוח
תחת קורת גג אחת!

ת נו

לפני

אחרי

הצע

סניף שהם 03-9730630

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

שיקום גינות ● כריתת עצים
דשא סינטטי ● מערכות השקיה ממוחשבות

052-4766630 ● 052-4766631
ginotashachar@walla.co.il
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תחפושות לפורים
מחירים
נוחים

תחפושות
למבוגרים

* התמונות להמחשה בלבד

תחפושות מותג

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

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

מבצע בלעדי לתקופת העומר
בין התאריכים17.4.16 - 25.5.16 :
המבצע כולל גם את השבוע הקודם לפסח

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

Living Arts

מלא חדרי -ש בינה,עימטבצחיםוב ועודאישי
מעץ
ים
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י
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ו
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ד
ו
ט
ס
ארונות אמבטיה ,מזנונים ,חדרי ילדים ונוער,
כפר טרומן ( 052-2-728220 ,03-9791553 7כניסה מכביש שירות לפי השילוט)
פתוח :ימים א'-ה'  ,09:30-19:00יום ו' עד ( 14:00אפשרות לפגישה אישית בתאום מראש)
www.beit-ha-ez.co.il
חפשו אותנו ב -בית העץ של פילפילון

מבצעים מפנקים לפסח

מיטההחלקומפלט
מ-

1,500

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

₪

להורים

מיטת ג'אסטין מעוצבת

₪ 2,650
במקום ₪ 4,750

מזרון הבריאותי הראשון
ד"ר ברונו

 Extra diamond double topלטקס

1,950
במקום ₪ 4,250

₪

לנסיכות!

מיטה 120/190

₪ 4,250
במקום ₪ 5,450

לסבא וסבתא
מיטה מתכווננת

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

לנוער

מיטה וחצי קפיטונז'

לילדים

מיטה מעץ מלא
 + 190/90ארגז מצעים ענק

₪ 1,250

במקום ₪ 1,950

₪ 6,500
במקום ₪ 11,500

120/200
מרופדת  +ראש לפי בחירה

₪ 2,450
במקום ₪ 3,850

מזרון  private kidsלטקס
מומלץ לילדים

מזרון מולטי-אייר קלאסי

במקום ₪ 1,250

במקום ₪ 2,450

₪ 850

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

₪ 1,250

במקום ₪ 195

מזרני איילון  -כפר טרומן
ייצור ושיווק מזרונים בהתאמה אישית

052-2-728220 ,03-9721493

כפר טרומן ,משק ( 6ליד משתלת דרך ארץ) ● www.ayalon-mizronim.co.il

למה לשלם יותר?

פרויקט היוקרה בכרמים

רוקי בכרמים 03-974-7575

קבוצת רכישה

אותה דירה  20%פחות

 100%עיצוב

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

 100%איכות

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

 100%הזדמנות
בלתי חוזרת ואחרונה,
לרכישת בתי יוקרה
במחירים חסרי תקדים
בשכונת כרמים בשוהם,
המתחדשת בימים אלה.
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האודם  ,63בניין המועצה ,שהם ruky.m2@gmail.com

50

ות
משונניטין

אביב של מבצעים ברהיטי שמיר

מבחר שולחנות אוכל נפתחים עד  4מ'

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

03-5364440
8
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רח' אברהם גירון  ,7יהוד | שעות פתיחה :א'-ה' 10:00-19:00 :יום ו'09:30-13:00 :

35
150
₪ 150
₪ 300

40
₪ 45
₪ 45
₪ 55

תספורת
 ₪גברים

מניקור
 ₪אקספרס
איפור
 ₪מקצועי
תסרוקת
ערב
החלקת
קראטין

70%

פנים
יד מלאה
יד עד המרפק
רגל מלאה
רגל עד הברך
רגליים מלא  +קו ביקיני
מפשעות עמוק
מפשעות עמוק  +קו ביקיני
קו ביקיני  /מפשעי
בית שחי/פאות/סנטר/ישבן
גוף מלא

₪ 80
₪ 85
₪ 55
₪ 120
₪ 85
₪ 160
₪ 120
₪ 160
₪ 60
₪ 40
₪ 480

*מותנה בטיפול מעל  ₪100בכל מחלקות המספרה

לגיל הזהב

צבע נשים
שיער קצר

טיפולי
צ
י
פ
ו
ר
נ
י
י
ם
עד

מספרה
עד

תמיד רצית להיות חלקה? זו ההזדמנות שלך!
הסרת שיער במכשיר לייזר המתקדם בעולם!!

צבע איכותי

35%

50%

₪ 50
מניקור רפואי
₪ 35
מניקור אקספרס
מניקור+לק ג׳ל של חברות ₪ 100 OPI/TRU JELL
₪ 185
בניית ציפורניים
₪ 100
מילוי ציפורניים
₪ 75
הדבקת ציפורניים
₪ 100
הדבקה אמריקאית
₪ 100
פדיקור רפואי (נשים)  +עיסוי
₪ 100
פדיקור רפואי (גברים)  +עיסוי

₪ 40
₪ 45
₪ 45
₪ 75
₪ 55
₪ 85

תספורת גברים/ילדים
תספורת נשים גיל הזהב
צבע שיער קצר גיל הזהב
תספורת נשים שיער קצר/ארוך
צבע נשים  -שיער קצר
צבע נשים  -שיער ארוך
גוונים חצי ראש  +שיער קצר/ארוך
₪ 250
 +צבע  +תספורת  +פן
גוונים ראש מלא  +שיער קצר/ארוך
₪ 300
 +צבע  +תספורת  +פן
גוונים חצי ראש שיער קצר/ארוך ₪ 135
גוונים ראש מלא שיער קצר/ארוך ₪ 185
₪ 60/50
פן שיער קצר/ארוך
₪ 300
החלקת קראטין
החלקה ברזילאית/יפנית החל מ₪ 690-
₪ 150-250
תסרוקת מקצועית
₪ 150
איפור מקצועי
₪ 100
הדבקת ריסים מראש טבעי
₪ 1800-2000
תוספות שיער טבעי

ם ושעווה

45%

יפולי פני
ט
עד

טיפול פנים באמפולותAgeless :
מפחית באופן בולט את סימני ההזדקנות .המרכיב
₪ 75
שבאמפולות פועל כמו בוטוקס ללא המחטים
₪ 40
עיצוב גבות שעווה/חוט
₪ 45
כולל שפם
₪ 45
הסרת שיער פנים שעווה/חוט
₪ 85
עם גבות
עד המרפק ₪ 35
שעווה ידיים מלא ₪ 45
שעווה רגליים מלא  ₪ 85עד הברך ₪ 45
₪ 100
שעווה רגליים מלא  +קו ביקיני
₪ 100
שעווה מפשעות עמוק  +קו ביקיני
₪ 280
שעווה כל הגוף

מבצעי קיץ חמים
לתושבי שוהם
והסביבה

המחירים בהצגת מודעה זו או כרטיס מועדון בלבד .ט.ל.ח המספרה רשאית להפסיק/לשנות את המבצעים בכל עת.

הסרת
עד שיער בלייזר

תספורת
נשים

לשירותך צוות מסור ומקצועי ,מקום נעים ומפנק.
דרושים עובדים מקצועיים ,תנאים טובים!

רח׳ דוד המלך  ,2לוד (מול בנק לאומי ועיריית לוד)

בואי אלינו וקבלי כרטיס מועדון
לקביעת תור08-9208558 :
הנהלה052-5617900 :

חניה בשפע שעות פעילות :א׳-ה 9:00-20:00 :יום שישיwww.mispara-gdola.co.il 9:00-15:30 :
מרץ  | 2016גליון 206
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עד ליל
הסדר
יהיה לכם
בית יפה
ומשופץ
כמו
באגדות

עבודות שיפוץ וגמר מהיסוד
עבודות גבס | צביעה פנים וחוץ | עבודות אינסטלציה | תוספות בניה
עבודות ריצוף וקרמיקה | אמבטיות וחדרי שירותים | עבודות חשמל

דורון יעקב

 | 054-4742339רח' הדקל  18שוהם

שומרים על שהם נקיה
מאבק ב"זיקה"
ומניעת מטרדי יתושים
עם בוא עונת הקיץ מתרבים היתושים ,שבעקיצתם עלולים ,לעיתים ,גם
להיות נשאי מחלות .על מנת למנוע התרבות יתושים ,יש צורך לייבש כל
מקור מים עומדים בסביבת המגורים .נקבות היתוש מטילות את ביציהן
במקווי מים קטנים מאוד ,דוגמת אגרטלים ,תחתיות עציצים ומרזבים
סתומים.
היחידה הסביבתית ואגף איכות הסביבה מקיימים פעילות הדברה מתוגברת
בקולטני מים וריכוזי מים בשטחים פתוחים ומבצעים פעילות ניטור קבועה.
פעילות משולבת של התושבים עם גורמי המועצה תקטין את מטרדי
היתושים ותמזער את הסיכון האפשרי להעברת מחלות.
חשוב להדגיש כי יתוש יכול להיות נשא של הנגיף רק במידה ועקץ אדם
שנושא את הנגיף .רק לאחר מכן ,הוא יכול להעבירו בעקיצה לאדם נוסף.

עדכון על שינוי בימי ניקיון
מדרכות ואיסוף גזם

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

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

יום פינוי גזם וגרוטאות ימי ניקיון מדרכות
רביעי

שני ,חמישי

שני

שלישי ,שישי

שלישי

ראשון ,רביעי

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

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

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

מחזור קרטונים
אריזות קרטון יש לפנות למיכלי מחזור הקרטון הנמצאים במרכזי המחזור
השכונתיים.
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קול קורא להגשת בקשות
תמיכה במיזמים
ופרוייקטים לפיתוח
קשרי החוץ של שהם
מצגת זכרון

טקס יום הזכרון
לשואה ולגבורה
במסגרת טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה ,תוקרן גם השנה מצגת ובה
שמות הנספים בשואה ,יקירי המשפחות בשוהם.
תושבים המעוניינים להנציח זכרם של יקיריהם יעבירו את השמות אל
דוברת המועצה בדוא"לdganit@shoham.muni.il :
(אין צורך להעביר שמות שנכללו במצגת בשנה שעברה)
לתשומת לבכם
ניתן עדיין להגיש מועמדות להדלקת משואות בטקס יום הזכרון לשואה
ולגבורה ובטקס יום העצמאות תשע"ו  -פרטים באתר חמש:
www.hamesh.co.il

חוגגים פורים שמח

ושומרים על שעות המנוחה

חדש!
תמיכה של עד  15אלף ₪
ביוזמות ייחודיות
תושבים וגופים המעוניינים לקבל את תמיכת המועצה ,באמצעות
הוועדה לקשרי חוץ במועצה המקומית שהם מוזמנים\ות להגיש
בקשה באמצעות טופס המצוי באתר:

www.shoham.muni.il

עדיפות תינתן ל:
מיזמים בעלי פוטנציאל למינוף ופיתוח קשרי חוץ לשהם
לטווח ארוך.

תושבים יקרים
אנו מאחלים לכם חג פורים שמח,
ומבקשים כי לצד החגיגות
תשמרו גם על שעות המנוחה
הקבועות בחוק:
 lא'-שבת בין השעות .16:00-14:00
 lא'-ה' משעה  23:00ועד  7:00למחרת.
 lשישי ,מוצ"ש וחגים משעה 24:00
ועד  7:00למחרת.

תודה וחג שמח!

מועד אחרון להגשת בקשה20.3.16 :
אל רכזת הועדה ,הגב' ענת דותן באמצעות דוא"ל:
 anat@shoham.muni.ilאו בפקס.03-9723018 :
וועדת קשרי חוץ ,תמיין את הבקשות עפ"י תבחינים שנקבעו
מבעוד מועד ,אותם ניתן למצוא באתר המועצה:
www.shoham.muni.il
לפרטים נוספים יש לפנות לענת דותן בטל' .03-9723010

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

לפרטיםwww.shoham.muni.il 03-9723051 :
מרץ  | 2016גליון 206
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יש סיכוי להפחתת מפגעי היתושים
בקיץ הקרוב

תוכן
העיתון

הנקרא

ביותר

בשהם

24

וחבל

מודיעין

מהמים לשמיים

חיילים וקצינים מ"תוצרת" שוהם וחבל מודיעין כיכבו
במספר טקסי סיום שהתקיימו לאחרונה בחיל הים
ובחיל האוויר .היבול המרשים :שני בוגרי קורס צוללן,
שני בוגרי קורס חובלים ושני מסיימי השלמה חיילית
לקצונה בחיל האוויר .כבוד

30

השנה העצובה של
משפחת סלע

שנה עברה מאז מצא מקס סלע ז"ל את מותו בתאונה
טראגית במהלך טיול בפרו .הוריו ושני אחיו הגדולים
התכנסו לספר על האסון ששינה את המשפחה ,על
הבדידות שנגזרת מהאבל ועל הרעיונות להנציח את
הבן האהוב ,שחלקם עשויים להציל מטיילים אחרים בעתיד

40

נותנת בהם סימנים

אפרת נגר יהודה היא מורה לספרות ,קונדיטורית
מוכשרת ו"האשה בבועה" ,שמתרגמת את החדשות
בערוץ  2לשפת הסימנים .בשיחה גלויה (עם הרבה
תנועות ידיים) היא מספרת על שפת הסימנים
התיאטרלית ,על הבורות שעדיין קיימת בחברה
הישראלית לגבי חירשים ועל השליחות שהיא חשה
כשהיא מלווה יולדת חירשת בחדר לידה

48

ללמוד ,אבל אחרת

דמיינו לעצמכם למידה אמיתית וחוויתית בלי ספרים,
מחברות ותוכניות ארכאיות של משרד החינוך.
פרויקט מיוחד בן שבוע שהתקיים בבית הספר "רבין"
מוכיח שזה אפשרי .צאו איתנו למסע לחלל

מדורים
חדשות  | 17שטח עירוני  | 26הורות ,הסיפור האמיתי  | 52שופינג 56
אחת על אחד  | 58במטבח של רובי  | 60צהוב  | 64נדל"ן  | 66לוח 70
מערכת :שרון חן ,לימור בר-נתן ,רובי פורטנוי
מפיקה :ענת עוזיאל חזקיהו
מנהלות פרסום :ענת עוזיאל חזקיהו ,ויקי לוי בן-אבי
עורכת גרפית :חנה זר שקרון עיצוב גרפי :מיקי א .יפרח ,עדי גרזון
עורך ראשי :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

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

המועצה מטמינה בוואדי כרמל צנרת סגורה לניקוז המים ,כדי לייבש את
הבוצה ולצמצם את מפגעי היתושים
מועצת שוהם החלה בשבועות האחרונים
לבצע עבודות של הנחת צנרת בטון לאורך
וואדי כרמל ,בניסיון להתמודד עם מפגעי
היתושים ,שבשנה האחרונה היו הקשים
בתולדות היישוב.
במהלך הקיץ האחרון ,עם אכלוס בנייני גינדי
בשכונת כרמים ,זרמו מהשכונה מים ליובלי
הניקוז הפתוחים והתנקזו במקום לנמוך
באזור ,וואדי כרמל .לעיתים היו אלה מים
נקיים ולעיתים מים מזוהמים שנשפכו לוואדי
עקב תקלות ביוב ויצרו בוצה של פסולת
אורגנית .סבך הצמחייה והבוצה שבערוץ
הקשו על הדברה יעילה וכתוצאה מכך מפגעי
היתושים היו השנה קשים מבעבר ,כאשר
הנפגעים העיקריים היו תושבי שכונות יעלים
וחמניות הגובלות בוואדי.
נכון להיום ,וואדי כרמל הוא מובל המים
היחיד שנותר פתוח ,כאשר כל יתר ערוצי
הניקוז ביישוב סגורים בצנרת.
מנכ"ל החברה כלכלית ,דינה פרומוביץ,
אמרה כי עם השלמת העבודה ,לקראת פסח,
מכת היתושים שנבעה מהבוצה תיפתר.
עוד היא ציינה כי לאחר הטמנת הקו ,הוואדי
ישוקם ויינטעו בו מחדש העצים הבוגרים
שנעקרו במהלך העבודה .בנוסף ישתלו שם
גם משטחי דשא.

וואדי כרמל ,השבוע

הקמת שכונת הענק עשויה להידחות
במספר שנים
חברת מקורות דורשת לעכב בשלוש שנים את עבודות הבניה ופיתוח
השכונה מחשש לזיהום מי התהום
חברת מקורות תוקעת מקל בגלגלים של
מטה הדיור הלאומי ,שהחליט על הקמה
מזורזת של שכונת הענק בכניסה הדרומית.
מקורות דורשת לאסור כל עבודה של בניה
או פיתוח תשתיות באזור המיועד לשכונה
ולמעשה לדחות את הקמתה בעוד מספר
שנים .באופן כזה התוכנית תחמיץ את
המטרה לשמה היא גובשה  -הגדלת היצע
הדירות הזולות במטרה להיאבק במחירי
הדיור הגואים.
לאחרונה הודיעה חברת מקורות כי תנאי
לתחילת העבודות במקום ,הוא העתקה של
באר מים פעילה ,באזור המיועד לשכונה,
ממקומה הנוכחי למקום אחר .הליך הכשרת
באר מים חלופית באזור הוא עניין שלהערכת
מקורות ימשך כשלוש שנים ,מהם כשנה וחצי
לתכנון ועוד שנה וחצי לביצוע העבודה.

הקידוח של מקורות נמצא למרגלות בית
הספר ניצנים ורדיוס המגן סביבו מקיף
למעשה את כל שטח השכונה המיועדת
לכ 1,600-יח"ד .על פי התקנות ,אזור הבאר
צריך להיות נקי ממבנים ,תשתיות ונאסר
לבצע בו קידוחים קרקע או עבודות בניה,
בכלל זה הטמנת תשתית לצנרת ביוב .כל
הפרה של ההנחיות הללו עלולה לגרום
לזיהום שכבת מי התהום מתחת לפני
הקרקע.
עלות העתקת באר המים ממקומה נאמדת
בכ 20-מיליון שקלים והעבודה ,שכבר
יכלה להתבצע מזמן ,נדחתה מאחר ומינהל
מקרקעי ישראל לא טרח עד כה להעביר את
סכום הכסף הנדרש למקורות ,כדי שזו תחל
בהכשרת קידוח חלופי.

אימון נוער ,צעירים והורים

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

אחינועם עיני

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

  052-8227552האתר החדשwww.ahinoam-einy.com :
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חשיפה :חטיבת הביניים יהלו”ם תיסגר ובמקומה יפתח בשוהם תיכון נוסף

בתי הספר היסודיים :רבין ,אבן חן ,צוקים וניצנים ,יהפכו לשמונה שנתיים מכיתה א' עד ח' ,ובשני התיכונים ילמדו מכיתה ט' עד י"ב
לראשונה מאז ייסוד היישוב ,תלמידי שוהם
לא יאלצו ללמוד יותר בחטיבת ביניים .על
פי החלטות שהתקבלו בימים אלה ,יערכו
שינויים גורפים במבנה מערכת החינוך ביישוב,
ובראשם ביטול חטיבת הביניים יהלו"ם.
במקומה יפתח ביישוב בית ספר תיכון נוסף
ושני התיכונים בשוהם יפעלו במתכונת
ארבע שנתית ,מכיתה ט' עד י"ב .בתי הספר
היסודיים ,רבין ,אבן חן ,צוקים וניצנים ,יהפכו
משש לשמונה שנתיים ,מכיתה א' עד ח'.
אחד הצעדים החשובים בתוכנית החדשה,
יהיה צמצום מספר הכתות בכל שכבה .כיום
פועלות בכל אחד בתי הספר היסודיים שלוש
כתות בשכבה ועם תחילת הרפורמה מספרן
יפחת לשתיים .אבל השינוי הדרמטי יהיה
צמצום מספר הכיתות בגילאי תיכון ,העומד
כיום על  12כתות בשכבה ,ובעתיד מספרן
בכל אחד מבתי הספר התיכוניים יפחת לשש
כתות בשכבה.

יותר תשומת לב

ההחלטה על השינויים התגבשה כתום דיונים
ממושכים שהראשונים בהם התקיימו עוד
ב .2014-הישיבות נערכו בפורום חינוך
יישובי ונטלו בו חלק הנהלות בתי הספר,
מורים ,נציגי הורים ,נציגי אגף החינוך
במועצה ,נציגי משרד החינוך ומומחים
מבחוץ .יש לציין כי הרפורמה עדיין טעונה
אישור פורמלי של מליאת המועצה ,שתדון
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ט' .מנגד ,מנהלת יהלו"ם אביבה וגנר ,תמכה
בעקביות במהלך של הרחבת יהלו"ם חטיבת
מחטיבת ביניים לכיתות גבוהות יותר ,על
מנת שהמוסד יוכל להציע אופקי התפתחות
למורים איכותיים המעוניינים להתקדם
לכיתות גבוהות .אפשרות כזו שיהפכו את
בית הספר למקום עבודה אטרקטיבי יותר.
עם הסבת החטיבה לבית ספר תיכון ,חלק
מהמורים יעברו ללמד בכיתות ז'-ח' בבתי
הספר היסודיים ביישוב ,ואלו המתאימים
יצטרפו לסגל התיכון החדש.

חט"ב יהלו"ם

בנושא בישיבתה הקרובה.
אחד הקטליזטורים לשינוי מבנה מערכת
החינוך הוא ממדיה של יהלו"ם המונה מעל
 1,100תלמידים עם  12כתות בשכבה .לגודל
כזה אין כמעט אח ורע בארץ .עם או בלי קשר
לגודלו ,בית הספר התקשה להעניק יחס
ותשומת לב אישית לתלמידים ,דווקא בגיל
בעייתי בו הם נזקקים למעקב ותמיכה.
כתוצאה מכך ומסיבות אחרות ,חט"ב יהלו"ם
כשלה שנה אחר שנה בסקרים שערכו משרד
החינוך ובמשובים של מועצת שוהם בקרב
תלמידים והורים .בכולם עלתה תמונה של
אווירה קשה ויחס גרוע כלפי התלמידים
ובכל הסקרים דורג יהלו"ם במקום האחרון
בין שמונת בתי הספר ביישוב  .הממצאים
הללו אמנם נועדו להישמר בסוד ,אולם
הם דלפו שנה אחר שנה למערכת "שוהם

פלוס" ופרסומם מעל דפי העיתון הגבירו
את הלחץ על המועצה שהתקשתה להתעלם
מהממצאים .הפחתת מספר התלמידים
בשכבה אמורה ,לפחות תיאורטית ,לשפר את
יחס ותשומת לב לתלמידים.

אסתר פוסטר התרככה

עד לאחרונה מנהלת התיכון ,אסתר פוסטר,
התנגדה נחרצות להקמת תיכון נוסף ביישוב,
והביעה דעה לפיה יש להמשיך במתכונת
הקיימת של בית ספר תיכון אחד ,היות
שלרשות תיכון שוהם עומדות תשתיות
ראויות לקלוט את כל התלמידים .היא
הסבירה כי הגדלת מספר התלמידים תאפשר
להרחיב את מגוון המגמות ומסלולי הלימוד.
לאחרונה התרככה התנגדותה ,כאשר הוסכם
כי לתיכון תתווסף שכבה של תלמידי כתות

חופש בחירה לתלמידים

באשר לתלמידי היישוב ,הם יוכלו לבחור
באחד משני בתי הספר שיפעלו במתכונת
עיונית ויציעו מגמות ומסלולי לימוד שונים.
על פי בדיקה שנערכה ,תשתיות המבנים אינן
עורכות בשלב זה להגדיל את כמות התלמידים
בבתי הספר היסודיים ולפיכך התוכנית תצא
לפועל רק בעוד שלוש שנים ,בשנת .2019
שתי אלטרנטיבות נוספות שנבחנו ונדחו ,היו
להותיר מבנה מערכת החינוך כפי שהוא כיום,
תוך טיפול ממוקד בבעיות בחט"ב יהלו"ם או
שמר את בתי הספר היסודיים כשש שנתיים
ולהפעיל שני תיכונים שש שנתיים .הרעיון
הזה נדחה מהסיבה שמיבנה של שמונה כיתות
תאפשר לבתי הספר היסודיים למשוך אליהם
מורים חזקים המעוניינים להתקדם להוראה
של כיתות ז'-ח' 
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פרקליטות מחוז תל אביב מזהירה גופים ציבוריים מהתקשרות עם מגנזי תשתיות
תשתיות
מגנזי
מהתקשרותלא עם
ציבוריים
גופים
זכתהאביב
תשתיותתל
שמגנזימחוז
פרקליטות
מכתב אזהרה
קיבלנו שום
הכלכלית שוהם טוענים:
ביישוב ,בחברה
מזהירהגדולים
במכרזים לפרויקטים
למרות
למרות שמגנזי תשתיות זכתה במכרזים לפרויקטים גדולים ביישוב ,בחברה הכלכלית שוהם טוענים :לא קיבלנו שום מכתב אזהרה

פרקליטות מחוז תל אביב שיגרה
וגופים
פרקליטותלחברות
לאחרונה
ממשלתיות שיגרה
מחוז תל אביב
מפני
המזהירים
מכתבים
ציבוריים,
לאחרונה לחברות ממשלתיות וגופים
מגנזי
מכתבים מגנזי
התקשרות עם גבי
וחברת מפני
המזהירים
ציבוריים,
הגדול
הפיתוח
עבודות
תשתיות,
קבלן גבי מגנזי וחברת מגנזי
התקשרות עם
מהתקשרות
מזהיר
המכתב
ביישוב.
הפיתוח הגדול
עבודות
תשתיות ,קבלן
ונאמר
של מגנזי
בבעלותו
עם
מהתקשרות
מזהיר
החברותהמכתב
ביישוב.
ההליך
שעלו מן
"בהתאם לראיות
בו:
מגנזי ונאמר
בבעלותו של
עם החברות
מחשד
למעלה
פלילי,
החקירתי
מן ההליך
קייםשעלו
לראיות
"בהתאם
בו:
במהלך
שנמשכה
מרמה
בדבר
לכאורה
החקירתי פלילי ,קיים למעלה מחשד
ובביצוע
מרמהמר מגנזי
בדברעל ידי
לכאורהשנים
מספר
שנמשכה במהלך
תשתיות".
מספר מגנזי
חברת
מר מגנזי ובביצוע
שנים על ידי
ומפרטת מה עלה
ממשיכה
תשתיות".
האיגרתמגנזי
חברת
"חברת
בחקירה ומה
העדים:מה עלה
מסרוומפרטת
ממשיכה
האיגרת
הנייר
רשומה
'מגנזי
העדים:על "חברת
תשתיות'מסרו
בחקירה ומה
שולדנפריי,
גיל
בשם
אחר
אדם
בבעלות
'מגנזי תשתיות' רשומה על הנייר
והדיווחים
הרישומים
בבעלות על
האוחז
גיל שולדנפריי,
אדםפיאחר בשם
השונות ב–100%
המדינה
והדיווחים
הרישומים
לרשויותעל פי
האוחז
שולדנפריי,
מחקירתו של
השונות ב–100%
ממניותיה...המדינה
לרשויות
כי
ומנוסה ,עולה
מהנדס ותיק
שהינו
שולדנפריי,
מחקירתו של
ממניותיה...
כחבר,
פנה אליו
שהינועשר
לפני
מגנזיעולה כי
ומנוסה,
שניםותיק
מהנדס
את
לידיו
לקבל
שיסכים
ממנו
וביקש
לפני עשר שנים פנה אליו מגנזי כחבר,
ולהירשם
חברת מגנזי
מניות
תשתיות לידיו את
שיסכים לקבל
וביקש ממנו
של
ראשי
כמהנדס
פיקטיבי
באופן
מניות חברת מגנזי תשתיות ולהירשם
תוכל
שהחברה
פיקטיביעל מנת
החברה ,וזאת
ראשי של
כמהנדס
באופן
הבנייה
מנתבכל ענפי
גבוהים
לקבל
שהחברה תוכל
סיווגים על
החברה ,וזאת
והתשתיות".
סיווגים גבוהים בכל ענפי הבנייה
לקבל
כולל רק את גרסת שולדנפריי,
המכתב
והתשתיות".
כופר
שמגנזי
לציין
המכתבבתיק,
העד
שולדנפריי,
גרסת
בלי את
כולל רק
נאמר
עוד
לחפותו.
וטוען
בחשדות
העד בתיק ,בלי לציין שמגנזי כופר
שנחקרים
נושאים
בחשדותשיש
במכתב
נוספיםעוד נאמר
לחפותו.
וטוען
זויפו
נוספיםהאם
נושאים כמו
להתברר,
שנחקרים
וצריכים שיש
במכתב
מהפרויקטים.
תצהירים של
להתברר,חלקכמו האם זויפו
וצריכים
פרסום
טוענים שעצם
סנגוריו
מהפרויקטים.
מגנזי חלק
תצהיריםשל של
היא
מתנהלת,
פלילית
מחקירה
חומר
סנגוריו של מגנזי טוענים שעצם פרסום
שזו
טוענים
הם
עוד
החוק.
על
עבירה
חומר מחקירה פלילית מתנהלת ,היא
בזכות
חמורה
פגיעה
החפות.טוענים שזו
עוד הם
החוק.
עבירה על
פגיעה חמורה בזכות החפות.

חובה ליידע

מסרה" :עם
חובה ת"א
פרקליטות מחוז
ליידע
לא
להתנהלות
ממשי
היוודע
חשדמחוז ת"א מסרה" :עם
פרקליטות
חובת
מגנזי,
בעניין
שהיה
כפי
תקינה,
היוודע חשד ממשי להתנהלות לא
הרלוונטיים
ליידע את
הגורמיםמגנזי ,חובת
שהיה בעניין
המדינה כפי
תקינה,
ההתקשרויות
לבחון את
שיוכלו
כדי
הגורמים הרלוונטיים
ליידע את
המדינה
הציבור
בשםאתולמען
ההתקשרויות
עורכיםלבחון
שהםשיוכלו
כדי
הנדרש,
ובמימון כספי
במכלול הציבור
ציבור ,ולמען
עורכים בשם
שהם
ובמימון כספי ציבור ,במכלול הנדרש,

ובהתאם לדין ולשכל הישר".
ובמועצת שוהם
הכלכלית
בחברה
ולשכל הישר".
ובהתאם לדין
מכתב
שום
קיבלו
לא
כי
השבוע
אמרו
בחברה הכלכלית ובמועצת שוהם
התקשרות
מפני
המתריע
מהפרקליטות
אמרו השבוע כי לא קיבלו שום מכתב
הוא
מפנישמגנזי
המתריעאף
מהפרקליטותזאת על
עם הקבלן.
התקשרות
מועצת שוהם.
העיקרי
הקבלן
שמגנזי הוא
של על אף
זאת
הקבלן.
עם
מועצת מגנזי
מבצעת שלחברת
כיום
שוהם.
הקבלן העיקרי
פרוייקטים
שלושהחברת מגנזי
תשתיותמבצעת
כיום
אזור
שלושהבפיתוח
תשתיות אחד
ביישוב,
פרוייקטים
שני
היי-פארק
שוהם,אזור
בפיתוח
התעשייה אחד
ביישוב,
כרמל
וואדי
כרמים
בשכונת
התעשייה היי-פארק שוהם ,שני
שכונת
ופרויקט שלישי
פיתוח כרמל
כרמים -וואדי
בשכונת
הדרומית
הכניסה
ופרויקטבאזור
רקפות,
פיתוח שכונת
שלישי -
הללו
החוזים
לציין כי
ליישוב .יש
הדרומית
הכניסה
באזור
רקפות,
שהחלה
רב כילפני
נחתמו
החוזים הללו
זמןלציין
ליישוב .יש
במספר
המתמקדת
החקירה,
נחתמו זמן רב לפני שהחלה
בהן
החקירה ,מקומיות
רשויות
בארץבמספר
המתמקדת
כיהן
רשויות שוהם,
מועצת
בהם בהן
בימיםבארץ
מקומיות
החברה
צביקה
כמנכ"לבהם כיהן
הוכמן בימים
מועצת שוהם,
הכלכלית.הוכמן כמנכ"ל החברה
צביקה
הכלכלית.

מחשבים וחומרים ,ובנוסף חקרו את
הוגש
ובנוסףכה לא
מזכירתו ,אך עד
הוכמן
חקרו את
ואתוחומרים,
מחשבים
אישום.
ואתכתב
הוכמן
נגד
אך עד כה לא הוגש
מזכירתו,
הוכמן
נגד הוכמן כתב אישום.

שתיקת הכבשים
הכבשים העליון
שנים ביהמ"ש
כבר לפני חמש
שתיקת
כבר לפני חמש שנים ביהמ"ש העליון

או עובדיה לא העז להרים את הכפפה
תפתח
להרים שזו
במשטרה ,כדי
ולהתלונן
את הכפפה
עובדיה לא העז
או
באיחור
לאחרונה,
נפתחה
זו
בחקירה.
ולהתלונן במשטרה ,כדי שזו תפתח
הנוגעת
שנים,
של
מחקירה באיחור
כחלקלאחרונה,
נפתחה
חמש זו
בחקירה.
אחרות.
ברשויות
מגנזי
של
לעסקיו
של חמש שנים ,כחלק מחקירה הנוגעת
לבג"צ
העתירה
היחידה של
אחרות.
ברשויות
התוצאהשל מגנזי
לעסקיו
התוצאה היחידה של העתירה לבג"צ

 15אלף שקלים לחודש
שקלים כילחודש
הוכמןאלף
15
קיבל
עצמו חשוד

במשך
חשודקבוע
באופן
כי קיבל
לכאורהעצמו
הוכמן
בכסף
שוחד במשך
ממגנזי קבוע
כשנתיים באופן
לכאורה
חודש,
כשנתייםאלף
בסך 15
בכל בכסף
שקליםשוחד
ממגנזי
שקלים,
אלף360
ובסך15הכל
אלףבכל חודש,
שקלים
בסך
כוחו.
בא
ידי
על
שהוכחש
חשד
ובסך הכל  360אלף שקלים,
להעניק
חשד גם
הוא
שהורהבא כוחו.
נחשד על ידי
שהוכחש
שנים
באותן
מועדף.
יחס
למגנזי
הוא גם נחשד שהורה להעניק
לכבוד
במועצה
יחס זכה
למגנזיאכן
מגנזי
באותן שנים
מועדף.
פקידי
להעתיר
על לכבוד
במועצה
ודאגזכה
והדר ,אכן
מגנזי
הכלכלית
המועצהודאגוהחברה
להעתיר על פקידי
והדר,
עבורם
המועצה לב ואף
תשומת
והחברההפיקהכלכלית
חגי
לרגל
כוסית"
"הרמת
אירוע
תשומת לב ואף הפיק עבורם
משובח
קייטרינג
עם
ישראל,
אירוע "הרמת כוסית" לרגל חגי
מגנזי
שלא הכירו עד
ברמות
קייטרינגאז.משובח
ישראל ,עם
הארצית
ברמותעל
נחקר
היחידה אז .מגנזי
שלאידיהכירו עד
בלהב 433
הונאה
לחקירות
הארצית
היחידה
על ידי
נחקר
עבודות שמבצעת חברת מגנזי ,השבוע בשוהם
עבירות
של
חשדות
לו
ומיוחסים
433
בלהב
הונאה
לחקירות
עבודות שמבצעת חברת מגנזי ,השבוע בשוהם
שוחד,
ועבירות על פי דן בעתירה נגד שיטת ניהול המכרזים
הון עבירות
הלבנת של
מרמה,חשדות
ומיוחסים לו
כה
עד
אולם
העסקיים.
ההגבלים
חוק
להדלפת
ובחשד
הכלכלית
בחברה
שוחד ,מרמה ,הלבנת הון ועבירות על פי דן בעתירה נגד שיטת ניהול המכרזים
נגדו כתב
חוקהוגש
לא
השופט
בחברהלקבלנים
טוען מידע
והואעד כה
אישוםאולם
העסקיים.
ההגבלים
מכרזים.להדלפת
והטייתובחשד
הכלכלית
לחפותו.
כי
כבר אז
התבטא
מלצר,
העליון ,חנן
לא
השופט
מכרזים.
והטיית
לקבלנים
הוגש נגדו כתב אישום והוא טוען מידע
במסגרת
הפרשות
חנןאת
לברר
לאחרונה פשטו חוקרי היחידה על ראוי
לחפותו.
הללוכבר אז כי
התבטא
מלצר,
העליון,
חוקרישוהם,
פשטוכלכלית
לאחרונההחברה
משרדי
המועצה
אולם איש
היחידה על
מחבריבמסגרת
הפרשות הללו
פלילי.את
הליך לברר
החרימו ראוי
משרדי החברה כלכלית שוהם ,החרימו הליך פלילי .אולם איש מחברי המועצה

והסיקור מעל דפי "שוהם פלוס" ,היתה
המנכ"ל.
מתפקיד
הוכמן
פלוס" ,היתה
"שוהם
של דפי
התפטרותומעל
והסיקור
הציבורית
הוכמןלניראות
תוך לעג
ואולם
מתפקיד המנכ"ל.
הוא,של
התפטרותו
שעמד
הצחנה
מריח
ותוך
הציבורית
לניראות
התעלמות לעג
ואולם הוא ,תוך
הכלכלית
מהחברה
באוויר ,עבר
הצחנה שעמד
הוכמןמריח
התעלמות
ותוך
מהחברה 
מגנזי תשתיות
היישר
הכלכלית
לחברתהוכמן
באוויר ,עבר
היישר לחברת מגנזי תשתיות 

דימוי עצמי והעצמה אישית
קשיים במערכות יחסים
שיפור התקשורת הזוגית
■

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

■

פחדים ,חרדה ,דיכאון

■

■

מצבי משבר ,שינויים וקבלת החלטות

קליניקה בשהם03-9791164 052-2908367 ,
20
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רפורטים במקום ביטחון

ניידת השיטור הקהילתי שנרכשה מכספי הארנונה כדי לשפר את הביטחון ולסכל פשיעה ,משמשת בחלק ניכר מהזמן ,למארבים לנהגים ולרישום דו"חות
תנועה .המועצה :מגיעות אלינו פניות תושבים על אכיפת חוקי תנועה וחניה

למה בדיוק משמשת ניידת השיטור הקהילתי
החדישה שרכשה לאחרונה מועצת שוהם
מקופת הארנונה של המועצה? תושבים
מדווחים שתחת לעסוק בתגבור האבטחה

הניידת המשולבת בעת רישום דו"חות

וההגנה על שלום הציבור ,לחפש שב"חים,
לערוך בדיקות ביטחוניות בכניסות ליישוב
ולהשרות ביטחון על התושבים ,ניידת השיטור
הקהילתי משמשת לפרקי זמן ארוכים לצורך
מארבים באזורים שונים ביישוב ,שתכליתם
רישום דו"חות תנועה לנהגים.
אליקו אמסלם ,תושב שוהם העוקב אחר
פעילות הניידת ,מספר כי היא מאוישת
בפקח מטעם מועצת שוהם ובשוטר מנקודת
ראש העין ,והשניים עוסקים בפעילות אחרת
מהמטרה לשמה הציבור משלם את עלותה
ואת עלות הפקח מכספי הארנונה" .הייתי
יכול להבין אילו במהלך פטרול אבטחה
והפגנת נוכחות ,היו מבחינים בעבירות
תנועה חמורות ורושמים דו"ח לנהג פורע

חוק .אבל כאן מדובר בתופעה הפוכה:
השוטר והפקח יוצאים לפעילות קלאסית
של משטרת התנועה .הניידת חונה במקום
מוסתר ,כשפקח המועצה שומר מרחק כדי
שלא יקשרו אותו לקנסות ,ואילו השוטר
עוסק בתפיסה של נהגים שביצעו עבירות.
הם נוהגים להתמקם ברחוב הזוהר פינת
קדם וברחוב הסלע פינת קדם ,תוך הזנחה
של האבטחה והביטחון .חלק מהקנסות הם
בעניינים קטנוניים ,כמו נשיאת רישיון נהיגה
וכיוצא באלה ,זאת משום שהשוטר נמדד

גם על תפוקת הדו"חות במשמרת" .בירור
שערך "שוהם פלוס" ,העלה כי השוטר בניידת
המשולבת ,אכן מחויב להציג מכסת דו"חות
מינימלית בתום המשמרת ,אמסלם" :על
דעת כלל הציבור ,אני קובע כי תושבי שוהם
מוכנים מרצונם ובאופן פילנטרופי לממן את
ההוצאות האלה ,על תנאי שהכסף משמש
לאבטחה ומניעת פשיעה .אם המשטרה רוצה
להפעיל ביישוב שיטור תנועה – אדרבא,
תתכבד ותעשה זאת עם ניידות וכוח אדם
משלה".

ממועצת שוהם נמסר בתגובה" :תפקידו
של השיטור הקהילתי הוא לשלב בין כוח
המשטרה המוצב בשוהם לבין סיירי המועצה
לטובת כל משימות הביטחון והבטיחות
בשוהם .במסגרת זו מטופלים נושאי ביטחון
שוטף ,עבירות רכוש ואכיפת חוקי תנועה.
חשוב להדגיש כי למועצה מגיעות כל העת
פניות רבות של תושבים ,הנוגעות לאכיפת
חוקי התנועה והחנייה ברחבי היישוב,
בטענה כי עבירות אלה מסכנות את ביטחון
התושבים" 

מעקב :כללית שרותי בריאות עדיין לא פותחת
את המרפאות שסגרה בשוהם

 200תושבים כבר חתמו על עצומה המאיימת לעבור לקופת חולים אחרת ביישוב .הכללית בתגובה :בלה ,בלה ,בלה
בעקבות החשיפה בחודש שעבר ,אודות
הפסקת עבודתם של שלושה רופאים
מקצועיים בסניף שוהם של קופת חולים
כללית וסגירת מרפאות העור והכירורגיה,
התחייבה קופת החולים להחזיר את המצב
את המצב לקדמותו .בבדיקה שנערכה
השבוע ,מסתבר כי מעבר למס שפתיים דבר
לא נעשה ,והמרפאות שאותם קופת חולים
סגרה בשקט כבר לפני חודשים רבים ,מבלי
ליידע את הציבור ,נותרו מאז סגורות.
מאז פרסום הידיעה חתמו כבר מאתיים
משפחות על עצומה שיזם עורך הדין המקומי,

אבינועם מגן ,בדרישה לפתוח מחדש את
המרפאות שנסגרו ואף להרחיב את פעילות
הסניף ,שעיקרה מתנהלת בשעות הבוקר,
גם לשעות אחר הצהריים .אם לא יעשה כך,
מזהירים החותמים על העצומה ,הם יעברו
לאחת מקופות החולים האחרות המציעות
שירותים מקיפים יותר לתושבי שוהם ,מבלי
לאלץ אותם לנסוע לערים אחרות ברחבי גוש
דן ,כדי לפגוש רופא מקצועי.
ואולם נראה כי בהנהלת המחוז לא מתרגשים
מהאיומים .לנוכח הסטטיסטיקה הקובעת כי
רק שני אחוזים מאוכלוסיית המדינה עוברת

מקופת חולים אחת לשנייה בכל שנה ,יכולים
בהנהלת הקופה להיות סמוכים ובטוחים כי
מדובר באיומי סרק שלא יתממשו.
מהנהלת המחוז נמסר בתגובה כי "אין כוונה
לצמצם את שירותי הרפואה היועצת בשוהם
וכי סגירת המרפאות נבעה מהפסקות עבודה
בלתי מתוכננות .כללית שרותי בריאות
מסרה עוד כי מסרה כי בכוונתה לחדש
את השירותים .אך מעבר לאמירה כללית
הקופה נמנעת גם כעת מלציין מועד לפתיחת
המרפאות .באופן כזה ,המצב הזמני עשוי
להימשך לנצח 

שמחים לבשר על המעבר
לביתנו החדש בגבעת כ״ח

ללון בכפר
פנסיון

בוטיק לכלבים

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
שמחים להודיעכם על מעברנו למשכננו החדש
ד״ר דליהו רונן וכל צוות המשרד

סניף שהם :רח’ הצור ( 18שכונה מ”ד) שהם ת.ד 5026
משרד ראשי :שד’ שאול המלך  ,8בית ״אמות משפט״
קומה  ,16ת״א  ,6473307טל ,03-6915678 :פקס03-6915679 :
office@he-she-law.co.il ■ www.he-she-law.co.il

052-6858524
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ה
ו
ם
ס
ט
י
י
ל
י
נ
ג
,
א
ק
ס
ס
ו
ר
י
ז
ו
א
וויר

ה

הום אנד גלאס מעצבים לכם את הבית

מארזים ייחודיים לחג | אקססוריז לעיצוב הבית ומוצרי הום סטיילינג | אביזרי מטבח | ידיות לריהוט | פרזול
למטבחים וארונות | פחי אשפה | פתרונות אחסון | חיפויי קיר מזכוכית | מקלחונים | מעקות זכוכית | מראות |
דלתות אלומיניום בשילוב זכוכית | זכוכיות מודפסות | אביזרי אמבט |

לתיאום פגישת ייעוץ באולם התצוגה:
052-6962299 ,03-7281154

אתם מוזמנים להתרשם בדף שלנו ב:
מ.א הום אנד גלאס

רח' היצירה  ,10א.ת .אור יהודה
שעות פתיחה :א'-ה'  ,8:00-18:00יום ו' 8:00-13:00
מרץ  | 2016גליון 206

23

מהמים
לשמים

חיילים וקצינים מ"תוצרת" שוהם וחבל מודיעין כיכבו במספר טקסי סיום שהתקיימו
לאחרונה בחיל הים ובחיל האוויר  היבול המרשים :שני בוגרי קורס צוללן ,שני בוגרי
קורס חובלים ושני מסיימי השלמה חיילית לקצונה בחיל האוויר  כבוד
מאת :שרון חן
צילום :דובר צהל

החיילים המקומיים ממשיכים לעשות לנו נחת :חמישה
חיילים משוהם וחייל מאחד ממושבי חבל מודיעין
הסמוך לשוהם ,סיימו בשבועות האחרונים מסלולים
בחיל האוויר ובחיל הים וכיכבו בטקסי הסיום שהתקיימו
בבסיסי צה"ל.

הים שקט הבוקר

אפיק יונה

יואב אביסרה

לאחרונה הגיע לסיומו מחזור נוסף של קורס החובלים
היוקרתי ובין העומדים על רחבת המסדרים היו גם סגן
יואב אביסרה וסגן אפיק יונה ,שניהם בני  ,21חברים
טובים עוד מהתקופה בה למדו באותה כיתה בחטיבה
בשוהם .יואב ,הוא בוגר המכינה למנהיגות חברתית בשדה
בוקר ,במסגרתה התנדב בקהילה ועם הנוער המקומי .על
קורס החובלים שמע מאביו ,שהיה חובל בעצמו .הדברים
ששמע קסמו לו והוא ויתר על מסלול חי"ר עליו חשב
בתחילה והצטרף לחובלים.
אפיק ,עסק בספורט לפני הגיוס ולמד במגמות פיזיקה
ומחשבים והתגייס לקורס כיוון שחיפש לדבריו תפקיד
המשלב משמעות ואנשים איכותיים .לאחר טקס הסיום,
הוצבו השניים כקצינים על הסטי"לים (ספינות הטילים)
של חיל הים.

בעומקים אחרים
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הוא מחזור  108של "קורס צוללן" ,המכשיר את הדור הבא
של אנשי הצוללות .על רחבת המסדרים באחד מבסיסי
חיל הים עמדו החברים סמל א' וסמל ב' ,בני  19ו20-
הראשון משוהם והשני מאחד ממושבי חבל מודיעין ,שאף
הם ,למדו באותה שכבה בבית הספר והחליטו להתגייס
לשירות משמעותי בזרוע הים.
הצוללת ,מעידים קצינים בכירים בצה"ל ,נחשבת לאחד

סמל א'

סמל ב'

הכלים המשוכללים ,המורכבים והחשובים ביותר שיש
לצה״ל כיום ומבצעיה החשאיים משנים פעמים רבות את
כללי המשחק בזירת הים התיכון" .על אנשיה של הצוללת
להיות מהחומר האנושי הטוב ביותר ,שכן עליהם לתפעל
ולשמור על המערכות היקרות והמתקדמות ,להתמודד
עם שהות שאורכת לעיתים שבועות ארוכים מתחת למים.
מדובר בתנאי בידוד מהסביבה החיצונית ,מה שמצריך
מהם גם את היכולת להסתדר האחד עם השני בקור רוח,
במקום סגור ,על אף הלחץ הנפשי והמבצעי הגדול".
סמל ב' למד בתיכון שוהם במגמות גיאוגרפיה ומדעי
הסביבה .הרומן שלו עם הצוללות החל כשהצטרף לגנד"ע
צוללות ,והתאהב" .הפעם הראשונה שבה הפלגתי בצוללת
היתה בלילה  -זו היתה חוויה מיוחדת ,מפעימה" ,הוא
מספר.
סמל א' ,חברו ,למד אף הוא בתיכון שוהם ,במגמת פיזיקה
ומחשבים .גם במקרה שלו ,הוא אינו הראשון מהמשפחה
המשרת "בחיל הלבן"  -גם אביו החל את דרכו בצוללות

והתקדם משם לתפקידים נוספים ואילו אחיו שירת
כלוחם בסט"ילים.

השמיים שלהם

בבסיס עובדה ,הסתיימה לאחרונה השלמת הקצונה של
קציני חיל האוויר הטריים ,ביניהם היו גם סגן ע' ,וסג"ם
דניאל נאמן.

סג"ם דניאל נאמן וסגן ע'
סגן ע' ,26 ,מצטיין המופת של הקורס ,הוא בוגר עתודה
בהנדסת אלקטרוניקה ושירת כקצין פיתוח אלקטרוני
ביא"א (יחידת האחזקה האווירית  ,)22אליה הוא
עתיד לשוב" .החלטתי שלא מספיק להיות קמ"א (קצין
אקדמאי) על מנת להשפיע ולכן יצאתי לקצונה" .כנראה
שההשפעה על מקום השירות עוברת בגנים גם במקרה זה:
ע' אינו הראשון במשפחתו שלובש את מדי חיל האוויר
 אביו היה מכונאי בטייסת "הפטישים" היא טייסת 69המפורסמת הקיימת מקום המדינה ,שאחד מטייסיה הוא
רון ארד .אחיו של ע' ,שירת כטכנאי בבסיס תל נוף.
יחד עמו סיימה את ההכשרה סג"ם דניאל נאמן,20 ,
ששימשה בתחילת השירות כמדריכת סימולטור בטייסת
הנחשון" .יצאתי לקצונה בשלב מוקדם יחסית של השירות
כי הבנתי את חשיבותם של מפקדים טובים ביחידות ואת
תרומתם לעשייה איכותית" .במקרה של נאמן ,יש סוף
סוף גם השפעות של "חילות זרים" :אביה הוא לא איש
אוויר כי אם בוגר קורס חובלים 

אגדות במחול

מרכז חמש למחול של דולי זורניצר ,העלה החודש מופעי חורף בהיכל התרבות באיירפורט סיטי ,שהתבססו על אגדות קסומות
ועל שירי יורם טהרלב | ששה מבוגרי בית הספר זכו השנה במלגות לקורסי קיץ בארה"ב

בסוף חודש פברואר ,העלה בית הספר של
דולי זורניצר את מופעי החורף ״הכל אגדה״
ו"-קום והתהלך בארץ״ שהוקדש לשיריו של
הפיזמונאי יורם טהרלב ,באולם המופעים
באיירפורט סיטי.
במופע הראשון" ,הכל אגדה" ,הופיעו
קבוצות ולהקות בסגנונות הג׳אז ,ג׳אז לירי,
היפ הופ ,מודרני ופרויקט המצטיינים של
בית הספר.
במופע שעסק בעולם האגדות הועלו עבודות
חדשות שיצרו הכוריאוגרפים בהשראת
אגדות ידועות .למשך שעה וחצי נהנה
הקהל שגדש את אולם המופעים המפואר
ממפגש עם דמויותיהן האהובות של שלגיה,
סינדרלה ,פיות קסומות ,נסיכים ונסיכות,
כיפה אדומה ,פיטר פן ,טינקרבל ודמויות

תכשיט

נוספות.
בשעה  21:00נפתח המסך למופע ״קום
והתהלך בארץ״ בו הופיעו שמונה מלהקות
המחול הישראלי ולהקת הפלמנקו של בית
הספר עם יצירות חדשות לשיריו הנפלאים
של הפיזמונאי יורם טהרלב.
בערב בלטו עבודתה של הכוריאוגרפית אביב
שם טוב לשיר ״גבעת התחמושת״ שבוצעה
על ידי להקות ״אביבים ייצוגית״ (כיתות
ז׳) ולהקת ״נעורים ייצוגית״ (כיתות י״ב),
ועבודתו של תומר ברקו לשיר ״אל הנח״ל״
לעיבוד מוסיקלי חדש של שי זורניצר.
היצירה ״ארצנו הקטנטונת״ בכוריאוגרפיה
של דולי זורניצר בוצעה על ידי להקת
הבוגרים של ביה״ס (בוגרי צבא וחיילים)
בהופעת הבכורה שלהם .הלהקה המורכבת

{במלעיל}

סטודיו לתכשיטים

לקראת חג הפסח
מכירת תכשיטים בעבודת יד
יום שישי  8לאפריל
בין השעות 10:00-14:00
יום שבת  9לאפריל
בין השעות 16:30-20:30 ,10:00-14:00

קפה ויין עלינו
נשמח לראותכם
תמי צור וייסמן ,מושב גינתון  98׀ נייד050-8482703 :
 Tamy.zur@gmail.com׀ www.tamyzurtachshit.esty.com
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מבוגרי בית הספר העלתה בערב שלוש
כוריאוגרפיות חדשות.
היצירה ״עץ אלון״ ,אף היא בכוריאוגרפיה
של דולי זורניצר ,נוצרה לשני זוגות רקדנים
ובוצעה על ידי ארנון הרינג (שנבחר לגלם את
דמותו של בילי אליוט בהפקה הישראלית
שתעלה בקרוב) ,תומר ברקו (משרת כחייל
במעמד של רקדן מצטיין במסלול להכשרת
רקדנים של ביכורי העיתים) ,אלה מרחב,
אורי שוורץ ,אלה בן צבי ויובל בן אסולין.
להקת הפלמנקו של בית הספר בכוריאוגרפיה
של אור פלדמן ובליווי חי של הגיטריסט
אנדריי ילין ,הפליאה בביצוע ריקוד פלמנקו
וירטאוזי ומרגש לשיר ״א – ב של אהבה״.
גם עבודתה של הכוריאוגרפית מור בר זכאי
לשיר ״אתה לי ארץ״ בעיבוד בקצב הטנגו,

העניקה מימד נוסף לשירו הנפלא של
טהרלב.
סצנת הסיום של מופע הערב ,בהשתתפות
כל הלהקות ,הוקדשה לשיר "בפרדס ליד
השוקת" ,מה שהפך לתמונת סיום צבעונית
ומרהיבה .על הכוריאוגרפיה המצוינת,
הופקד תומר ברקו ,המנהל את להקת
הבוגרים של בית הספר.
ואנקדוטה מרגשת נוספת :שלושה ימים
לאחר מופעי החורף ,ניגשו  65מרקדני
המחלקה הקלאסית של בית הספר למבחני
פרסי הביצוע של האקדמיה האמריקאית
לבלט .רקדני בית הספר ,זכו בהישגים
ראויים לשבח ,במספר לא מבוטל של
מדליות זהב ובמלגות לקורס קיץ בניו יורק,
שהוענקו לששה מהרקדנים

ל
מ
כ
י
ר
הפנטהא ה
ו
ז
ה
י
ו
ביותר בשוהקרתי
ם
פנטהאוז יוקרתי בעיצוב אדריכלי מוקפד ומודרני עד לפרטים הקטנים
על ידי משרד האדריכלים "יבין דוידסון אדריכלים" ,זוכי פרס "אות העיצוב הישראלי"

נוף מרהיב ועוצר נשימה | כ 160-מ"ר  70 +מ"ר מרפסות |  2חניות ומחסן מרווח
קומה  5מתוך  3 | 5כיווני אוויר | פינוי מיידי

לתיאום:
שחף 054-6333836
אילנה 050-3505470

שוחים עם הזרם

שחייני מכבי שוהם הצעירים הגיעו להישגים יפים באליפות ישראל
במהלך חודש פברואר התקיימה
במכון וינגייט אליפות ישראל
בשחייה לגילאים צעירים ,בה
לקחו חלק שחיינים מכל הארץ.
שחייני מכבי שוהם ,שהשתתפו
אף הם באליפות ,הגיעו במקצים
השונים להישגים יפים וגרמו
קורת רוח רבה למאמנם ,אייל
עילם ,המוביל את האימונים עם
ניקול לואיס.
השחיינית הבולטת היתה רוני
עוז בת ה ,12-שזינקה לארבעה
משחים ,בשלושה מהם הגיעה
למקום השני ובאחד למקום
השלישי .גם יואב רומנו ויעל
בן ישעיה ,בני גילה של עוז
ואיתי אבני בן ה ,11-שחו
ארבעה משחים ודורגו בעשיריה
הראשונה בכל אחד מהמשחים
בהם שחו.
עוד בלטו באליפות עידו צוק ,זיו הרפז,
ראם מיקלוסקי ,רון פרבר ,נדב קוסטי ,יעל
לבי ,מיכל וקסלר ,אריאל פסי ,שפע איתן,
רותם שלגר ,הילה ברקוביץ ,אורי חנאל
וגוני להק.
ההישגים היפים אליהם הגיעו השחיינים

משמאל:
רוני עוז
ממכבי שהם

הצעירים משקפים שיפור ניכר לאחר
עבודה עקבית ומאומצת והתקבלו
בשביעות רצון רבה באגודת מכבי בשוהם.
לאחר האליפות ,יצאו השחיינים הצעירים
לחופשה בת שבוע ושבו בתחילת מרץ
לאימונים מחודשים לקראת האליפות
הבאה ,שתתקיים בחודשי הקיץ

סטודיו לכלות וערב בשוהם

Design your dream
עיצוב ותפירה אישיים לכל כלה
ומעכשיו המקום היחיד שמרכז למענך שמלות כלה יד2-
של מיטב המעצבים למכירה

פרטים נוספים ותיאום פגישה

052-5454455
חפשו אותנו בפייסבוק "כלה להשגה  -סטודיו לכלות"
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אנדלה ניר – בלתי מנוצחת
אלבום שישי לזמרת אנדלה ניר“ ,בלתי
מנוצחת” – אלבום ישראלי -בלקני
שזוכה להצלחה ,ובו אוסף בלדות
מרגשות ושירים קצביים וסוחפים.
את מרבית השירים כתב רמי לב ,לצד
כותבים נוספים ,כצ’ולי זכאי ,אריה
פרננד וליז טוויט.
אנדלה לא נחה לרגע ובימים האחרונים
שיחררה סינגל חדש" ,כשפגשתי בך",
שיר מפתיע ויוצא דופן והוא ישתלב
בחומרים שהיא אוספת בימים אלה
לאלבום נוסף.
"כשפגשתי בך" נכתב ע"י רמי לב
והולחן על ידי אריק זנטי ,בעיבודו
המדויק של ערן כרמי שעוטף את קולה
הנוגע של אנדלה ניר ,אשר מגישה את
השיר באופן אמין ,אישי ומרגש.
אנדלה גדלה בשכונה חרדית הסמוכה
למאה שערים .היא יוצאת להקה
צבאית ובוגרת מכללה למוסיקה ונמנית
על מייסדות ז’אנר השירה העברית
ביקבים .היא משלבת בהופעותיה חומרים
מקוריים וזוכה לאהדת הקהל הגודש את
הופעותיה.
מאז ומעולם המוסיקה היא פס הקול של
חייה ואלבומה החדש" ,בלתי מנוצחת",
מבטא היטב את השקפתה על הדרך

שעשתה בין שירה ארצישראלית ,מוסיקת
לאדינו השאובה מחצרות ירושלים של
פעם ,ועד למוסיקה בלקנית.
היא יוצרת סגנון ייחודי שסוחף אחריו
אוהדים הנאמנים לסגנונה הייחודי.
העבודה על האלבום החלה בעקבות מופע
שהעלתה “ישראלי בניחוח יווני בלקני”
שזוכה להצלחה

שיפוצי איילון
קבלן רשום

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

שיפוץ דירות ׀ וילות ׀ חנויות | משרדים

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

מאז 1993

בהנהלת דודו ויובל  -תושבי שהם info@dune.co.il
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השנה העצובה
של משפחת סלע

שנה עברה מאז מצא מקס סלע ז"ל את מותו בתאונה טראגית במהלך טיול בפרו  הוריו
ושני אחיו הגדולים התכנסו לספר על האסון ששינה את המשפחה ,על הבדידות שנגזרת
מהאבל ועל הרעיונות להנציח את הבן האהוב ,שחלקם עשויים להציל מטיילים אחרים בעתיד

מאת :שרון חן
כבר שנה שצחוקו של מקס סלע לא מהדהד בביתו
שברחוב המצפה בשוהם ,ששמחת החיים שלו לא
עוטפת את הוריו ואת אחיו ,שההומור המדבק שלו
לא משעשע את החברים .מאז נפל אל מותו מרמפת
אומגה בפרו ,מנסים בני משפחתו וחבריו לאחות
את השבר הגדול ומתאבלים על ההחמצה העצומה
שבלכתו.
מקס היה בן  ,24קצין ומשוחרר טרי מצה"ל .חודש
לאחר השחרור ,באמצע ינואר  ,2015נפרד מהוריו
והחל את הטיול אחרי הצבא שכל כך חיכה לו .לאורך
קרוב לשלושה חודשים ,היה דף הפייסבוק שלו
מעוטר בתמונות של נופים מדהימים ובפוסטים רוויי
אושר שהעלה .הוא שלח ברכות לחברים ,התגעגע

דותן ,שוש וחנן .שוש" :אמרו לי
שאתנחם בכך שקיבלתי מתנה
ל 24-שנה אבל זה לא מנחם.
מתנה לא לוקחים בחזרה"
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למשפחה ולאחיין הקטן שלו ואמר שכשישוב ,יספר
על הכל בפירוט .אלא שהאושר הגדול נקטע בקנופי
(אומגה ארוכה במקטעים) באתר "קולה דה מונו",
שם ,מעט לפני שסיים את המסלול ,נפל מהרמפה
ונהרג לעיני חבריו הטובים ,מור גנץ ומתן בן שמעון,
שטיילו עמו .בנקודה זו הסתיים הטיול .מתן ומור
נצמדו למקס וליוו אותו מהרגע שבו פונה ועד שנקבע
מותו וארונו הוטס ארצה.

האובדן הכפול

שנה עברה מאז האסון וביתם של שוש וחנן ,הוריו,
שקט מאוד לאורך רוב ימות השבוע .שני הבנים
הגדולים ,שחף ודותן ,עזבו את הבית לפני מספר

שנים וכעת ,עם לכתו של מקס ,נעלמו קולות הצחוק,
השיח והמוסיקה ולמרבה הצער ,גם חלק מהחברים
ובני המשפחה.
במלאת  11חודשים למותו של מקס ,התקיים טקס
אזכרה לזכרו בבית הכנסת ביישוב .בדברים שנשא
לזכר בנו ,שיתף חנן את הנוכחים בשבר ובגעגוע
וסיפר בגילוי לב גם על כאב הבדידות שעוטף אותו
ואת רעייתו" .להיות הורה שכול זה אובדן כפול -
גם אובדן של ילד וגם אובדן של חלק מהמשפחה
והחברים" ,הוא אומר" .ולא כי הם לא אוהבים אותך
אלא כי קשה להם לדבר איתך ,לראות אותך".
כ 2,000-איש ליוו את מקס בדרכו האחרונה
וב"שבעה" ,גדשו את החצר ואת אוהל האבלים
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כה מחוממת ומקורה

מקס סלע ז"ל.
"ידענו שהיה בחור
מדהים אבל לא
ידענו עד כמה"

הסמוך ודאגו לכמויות ענק של אוכל
ושתיה" .אנשים טובים ,עשו כל שביכולתם,
ישבו כאן עד השעות הקטנות של הלילה,
מנחמים אותנו ומתנחמים בעצמם .אבל
אחרי החודש ,כל אחד חוזר לענייניו
באופן טבעי .אנחנו באים מהעבודה ,שוש
מסתכלת עלי ואני עליה ואז כל אחד הולך
לפינה שלו ובוכה שם כדי לא לצער את
השני .אתה מרגיש לבד מאי פעם והתרופה
שנקראת חברים ומשפחה ואומרה להקל
עליך ,לא פועלת טוב .אני לא שופט איש
חלילה ,אבל לו היו סביבנו יותר אנשים,
הם היו מביאים איתם מעט נחמה ,משהו
שקצת יסיח את הדעת מהיגון".
איך הגיבו השומעים?
"אמרו לי שהופתעו מדבריי ,שלא ידעו עד
כמה רב הקושי ושמעכשיו יגיעו ולא יוותרו
עלינו .התרגשתי מאוד .גם גיל ליבנה ,ראש
המועצה ,ניגש אלי ואמר שהוא לוקח את
דבריי לתשומת ליבו" ,אומר חנן" .חשוב
לי לציין ששוהם הוא ישוב עם אנשים
נפלאים .יש כלפינו אהדה גדולה ברחוב,
במועצה .אנשים שאת חלקם אנחנו לא
מכירים ,ניגשים אלינו ,מחזקים ועוזרים
במה שאפשר .אני מרגיש תמיכה ואהבה
רבה מצד הגבאי ,משה ,ומיתר המתפללים
בבית הכנסת שלי ,שתומכים בי בשעות
קשות ולשוש יש קבוצת חברות נפלאות,
שמחזקות את רוחה .הכרנו לאורך השנה
אנשים נהדרים שמגיעים לחזק ולחבק
ועדיין ,חסרים לנו חברים ובני משפחה,
שחלקם לצערי ,נעלמו לנו ואנחנו מזמינים
אותם לחזור לחיינו".
איך אתם מתמודדים עם האבל?
"האובדן מאחד את כולנו ,אם כי כל אחד
לוקח את זה לכיוון אחר" ,אומר חנן" .אני
אדם דתי והתפילות היומיות וה'קדיש'
שאני אומר מספר פעמים ביום ,ממלאים
את המחשבות שלי .יש לי מטרה והיא
שומרת עלי".
"אני לא מצליחה ליהנות מכלום" ,אומרת
שוש וקולה נשבר" .בעבר היינו משפחה

תוססת ,הלכנו להצגות ,לסרטים ,עשינו
ארוחות ערב ,אירחנו המון .עכשיו ,גם אם
אנחנו יוצאים למסעדה או לאירוע ויש לי
הקלה לזמן מה ,אני נזכרת שמקס לא אתנו
וזה שוב כואב .שום דבר לא משמח אותי".
לאחרונה רכשו רכב חדש" .הרכב עמד
בחניה ובמקום לשמוח ,ישבתי והתייפחתי.
כשמקס היה כאן התחלקנו ברכב הקודם,
סוזוקי טרנטה ועכשיו ,כשיש לי רכב חדש,
צובט לי הלב שמקס לא ייהנה מהנהיגה
בו .כל דבר גורם לי לחשוב  -למה מקס לא
נהנה מזה ,למה הוא לא חווה את זה .אני
שואלת המון למה".
החדר שלו נשאר כשהיה?
"כן ,אבל לא הפכנו אותו לחדר זיכרון",
אומר דותן" .אני ישן שם לפעמים כשאני
מגיע הביתה ,הדברים שלו מצויים שם,
כחלק מהחיים שלנו".
מה לגבי תמונות ,סרטים?
שחף" :לא תמיד אנחנו מוצאים את
הכוחות להסתכל ,זה כואב עדיין .אבל
אין מצב שהילדים שלנו יגדלו בלי לדעת
מי היה הדוד שלהם .כבר היום ,אנחנו
מתחילים לספר עליו בעדינות ,לבן שלי,
שהוא בן שנתיים וחצי".
"אני רואה תמונות וסרטים ושומעת את
ההודעות הקוליות שלו .אני רואה ובוכה.
אז מה אם אני בוכה? אני מתגעגעת אליו",
אומרת שוש .לאורך השנה ,היא כותבת
טקסטים ,את רובם היא שומרת לעצמה
ובעזרתם פורקת מעט מכאביה .אחד
מאלה ,הקריאה בבית העלמין ,במלאת 11
חודשים לאסון" .יום יום אני יושבת בגינה
ומחכה ,אולי יפתיע אותי ויגיע .יושבת
שעות ומסתכלת לרחוב .רואה בחור גבוה
ושמנמן במדים ולרגע חושבת שזה הוא...
עוקבת אחריו לראות אם נכנס לבניין שלנו
ובשנייה הראשונה נראה לי שאני רואה
את מקס ....הוא חסר לי בארוחות שבת,
בחגים .הנוכחות שלו ,הפיקחות ,ההברקות
שלו .כמה אהב את הרגעים המשפחתיים
האלה והנה ,עכשיו כשהשבתות קיימות
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חיזוק קשר
חיזוק השרירים
הכרת המים
הורה-ילד
תחושת מסוגלות וביטחון עצמי
הנאה להנעה
שיפור קואורדינציה והתפתחות מוטורית
בריכה מחוממת ומקורה
הפועלת באישור משרד הבריאות וברישיון עסק

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

emeli pool shmueluv
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הוא לא כאן".
למקס היתה חבורה של חברים קרובים ,חלק מהם
טיילו אתו .הם שומרים אתכם על קשר?
"בהחלט .הם חבורה של צעירים מקסימים .אני
אוהבת אותם מאוד ושמחה שהם באים למרות שלא
תמיד קל לי לראות אותם כקבוצה ללא מקס" ,אומרת
שוש בגילוי לב" .אני יודעת שהם מבינים אותי ולא
כועסים עלי  -אני מחכה לביקורים שלהם ורוצה
שתמיד ירגישו בני בית אצלנו".

הבית השתנה

מקס היה בן הזקונים ונולד אחרי שחף ,35 ,נשוי
ואב לבן (ועוד אחד בדרך) ודותן ,31 ,בזוגיות .האבל
שלהם ,הם אומרים ,מתקשר להם בדברים שהם עושים
ביומיום ,בחלק מההווי המשפחתי שנעלם.
"הוא היה בחור עם כל כך הרבה פוטנציאל" ,אומר
דותן" .יש אנשים שחורשים בלימודים ויש אנשים
ששמים את הדגש שלהם על קשרים חברתיים – והוא
היה הכל מכל .הוא הספיק הרבה ,אבל זה לא מקל עלי.
עד לא מזמן הוא היה אחי הקטן ופתאום ,בבגרותנו,
יישרנו קו והפכנו לחברים טובים ,עם חברים משותפים
ושפה משותפת .שחף ואני חיכינו שיחזור ונהיה חבר'ה,
שנשב ונתחיל לתכנן את החיים האמיתיים".
שחף" :ההורים שלנו הם יזמים ,מארחים בחסד .הם
תמיד ריכזו סביבם המון חברים וגם מקס היה כזה.
כשתכננו ערב ברביקיו שמקס כל כך אהב ,אבא דאג
לעשות הכנות מקדימות שבוע מראש .היה קונה
בשרים ,בירות ,תוספות טעימות .הבית היה מלא
באנשים והיה שמח .מאז שמקס איננו ,לא עשינו ערב
כזה .ייקח זמן עד שנחזור לזה".
"מקס מאוד אהב בירה גינס" ,נזכר חנן" .היינו רוצים
לצאת לבר ולהרים כוס גינס לזכר האיש מלא החיים
וההומור שהיה .זה יקרה ,אבל לא כעת".
דותן" :אנחנו עוד לא שם .אנחנו עוד מתאבלים ,לא
מהמקום הדתי דווקא אלא מהמקום הנפשי .זה עוד
לא הזמן לבלות".
מקס נקרא על שמו של דודו ,אחיו של חנן ,שנהרג
במהלך שירותו הצבאי" .מדי יום זיכרון ,הקפיד מקס

לנסוע אתי לבית העלמין בבית שאן ,לעמוד דום
לזכרו" ,אומר חנן" .היתה בו אחריות כקצין וכמי
שנשא את שמו".
תמשיכו להנציח את השם?
"לא ,אני חושב שסיימנו את ההנצחה השמית" ,אומר
חנן" .חשוב לנו להנציח את מי שהיה והשם פחות
משמעותי מבחינתנו".
דותן" :זה כבוד אבל זה לא פשוט להעמיס על כתפיו
של ילד שם של מישהו ,יקר ככל שיהיה".
האמונה עוזרת לכם?
"יש בי את הרצון להאמין אבל כשאסון כזה נוגע בך
באופן אישי זה קשה .אני לא מפקפק בקב"ה ,אבל
בדת היהודית מותר לשאול שאלות ,אז אני שואל
אותו למה ואומר לו שזה לא צודק" ,אומר חנן.
שוש" :מישהו אמר לי 'תחשבי שקיבלת מתנה ל24-
שנה מהקב"ה' ואמרתי שזה לא מנחם אותי .מתנה לא
לוקחים בחזרה".
מה למדתם עליו ועל עצמכם בשנה החולפת?
"המון .הבנתי מהאנשים שהיו כאן וסיפרו עליו ,למה
הם אהבו אותו ולמה הוא בחר בהם להיות חבריו.
ידענו שהיה בחור מדהים ולא ידענו עד כמה" ,אומר
דותן.
"וגם עלינו למדתי" ,אומר שחף" .כמה אינטליגנציה
רגשית יש בדותן ,כמה מסירות והכלה יש באשתי
ובחברתו של דותן ,כמה גדולה וכוח יש בהורים שלי,
שנשברו לרסיסים ועדיין מחזיקים את כולנו".

הטעות הטראגית

בחודש הראשון לאבל ,לא דנו בני המשפחה בסיבת
המוות .הספקולציות היו רבות ואיש לא ידע בבירור
מה קרה באותם רגעים אומללים .בשלב מסוים ,יצרה
תיירת קנדית ששהתה לצדו של מקס על הרמפה ,קשר
עם המשפחה והיא ששפכה אור על מה שאירע במקום.
"בזכות הדברים שאמרה והעדות שמסרה במשטרה
המקומית ,היום אנחנו יודעים שזו היתה תאונה
טראגית שמקורה ברשלנות של המדריך .היא סיפרה
שהגולשים עברו מתחנה לתחנה כשהם קשורים
מהכתפיים והחזה ,אם כי מקס התריע לאורך הדרך

שהרמפות עצמן מסוכנות".
בתחנה האחרונה ,מספרים בני המשפחה ,נקשר הגולש
מהגב ,כדי שיוכל לגלוש בתנוחת דאייה קדימה" .היה
שם כבל עם גלגלת שעליו הגולש היה צריך לקפוץ
ולהיתפס במעין אנקול .מקס קפץ פעמיים ,ובשתיהן
לא הצליח להקשר" ,מספרים דותן ושחף" .אלא
שהמדריך כנראה לא שם לב וגם לא ממש ידע אנגלית.
הקנדית סיפרה שמישהו עבר מצדו השני של המדריך
ודעתו הוסחה .כשמקס שאל אותו אם הוא קשור,
המדריך אמר לו 'כן' .מקס שאל ' -לצאת?' והוא אמר
'כן ,כן' ,מבלי לבדוק שהוא אמנם קשור כהלכה ומקס
פשוט קפץ מבלי שנקשר".
מה עשיתם עם המידע הזה?
"פרו היא מדינת עולם שלישי עם כל מה שמשתמע
מכך" ,אומר חנן" .במקרה נודע לנו שנערכה חקירה,
שבסופה הגיעו שם למסקנה שלא היה כל כשל
והתכוונו לסגור את התיק מבלי ליידע אותנו בדבר.
באמצעות חברים ,שכרנו עורך דין מקומי ומי שעזר לנו
רבות בעניין הוא עו"ד לאון אמירס ,יו"ר ארגון יוצאי
אמריקה הלטינית בישראל ,שדואג בהתנדבות וללא
תשלום ,שדברים יזוז שם".
אדם נוסף שנמצא בקשר עם המשפחה הוא שגריר פרו
בישראל" .הוא איש נהדר שמסביר לנו שחוק וסדר
זה לא עניין פשוט בפרו .מצד שני ,אנחנו לא מוותרים
ולאחרונה אמנם ,התובע פתאום 'גילה' את העדות של
התיירת הקנדית ופתאום מתכוונים להגיש תביעה.
עכשיו אנחנו מחכים לשמוע מה יחליט השופט .זה
לא הכסף שמשנה לנו ,כמו שחשוב לנו שהחברה הזו
תחויב לשנות נהלים כדי שתאונה כזו לא תחזור על
עצמה".

פרויקט ההנצחה

שנה לאחר לכתו של מקס ,עולה בין יתר השיחות
מציאת הדרך בה יונצח" .חשוב לנו להנציח אותו
בהתאם למי שהיה  -אדם עם טוב לב ,פטריוט אמיתי,
מלא באחריות ,נתינה וחברות".
אחד הרעיונות הוא קיום הרצאה שנתית לזכרו ,בערב
שלפני "יום האחים הבוגרים" בתיכון .השנה ,ארגנה

"מישהו עבר מצדו השני
של המדריך ודעתו הוסחה.
כשמקס שאל אותו אם
הוא קשור ,המדריך
אמר לו 'כן' .מקס שאל -
'לצאת?' והוא אמר 'כן ,כן',
מבלי לבדוק שהוא אמנם
קשור כהלכה ומקס פשוט
קפץ מבלי שנקשר"
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המשפחה הרצאה שהתקיימה ב 19-בנובמבר ,בה
הרצה חיליק מגנוס" ,המחלץ הלאומי" ,על בטיחות
בטיולים .רעיון נוסף שנרקם כיום הוא טיפוח פינה
קטנה על שמו של מקס ,בטיילת רחוב הרימון בשכונה
א' ,בנקודה הצופה אל הנוף הנפרש מדרום לשוהם.
"מקס אהב לשבת שם עם חבר'ה על 'פק"ל קפה'.
המועצה תתקצב חלק והחברים שלו ,המדהימים,
פתחו עמוד פייסבוק ואספו כ 27-אלף שקל ,כדי
להרים את הפרויקט".
"רעיון נוסף הוא להקים מרכז על שמו ,שבו יעברו
הצעירים הדרכה לפני יציאה לטיולים בחו"ל",
אומר שחף" .מערך ההדרכה הקיים בעיקר בחברות
שמוכרות ציוד ,אינו מספק דיי ידע בנושאי בטיחות
אישית ,זאת למרות שיש מטיילים שמעולם לא
נתקלו בנהר שוצף ולא יודעים מהן הסכנות הטמונות
בראפטינג ,יש מי שמעולם לא עשו טרק או לא יודעים

איפה מותר ואיפה אסור לטייל".
"יש אנשים שחזרו מדרום אמריקה עם סיפורי 'כמעט
קרה לנו' ואנחנו לא שומעים עליהם כי המקרים שחוו
הסתיימו בטוב ,למרבה המזל .אבל יש הרבה סכנות
במקומות האלה שאנשים חייבים להכיר  -איזו חברה
מקצועית ואיזו לא ,על איזה אוטובוס לא עולים ואיפה
לטייל ואיפה לא" ,מסביר דותן" .יש למשל רחוב
בבוליביה ,שאסור לטייל בו מחשש לחטיפות תמורת
כופר ולסחטנות באמצעות כרטיסי אשראי  -אין מצב
שאנשים יטיילו שם אחרי שישמעו על כך כמו שאסור
שמטייל ישראלי ישאל את עצמו כשהוא תלוי במדרון
בין שמים וארץ ,למה הוא לא קשור .כמו שמנעו עם
ידע נכון את הכניסה של מטיילים ל'פבלות' המסוכנות
בברזיל ,כך חייבים להתריע מפני סכנות נוספות .כל
מי שיש לו ידע מקצועי ורעיונות טובים מוזמן לפנות
אלינו ולשתף אתנו פעולה .נשמח לשמוע".
בשבוע שעבר נהרג בפרו ,אוראל
גואטה ,מטייל ישראלי ,קרוב
למקום שבו נהרג מקס ובפעילות

דומה למדי .מה עושה ידיעה כזו ,סמוך כל כך ליום
השנה של מקס?
"לכולנו היה קשה לשמוע על כך" ,אומרת שוש.
"הבחור בן  ,24נהרג כי הכבלים לא בלמו את הנפילה
שלו ואפילו מזכיר קצת את מקס .הצמידות הזו פשוט
מצמררת וכמובן מחזירה אותנו למקרה הפרטי שלנו.
קראתי ובכיתי".
חנן ,שלא כדרכו ,הגיב על הידיעה באתר  ,Ynetוביקש
מהמטיילים להימנע מלטייל בפרו ,שבה ,כתב ,חלק
גדול מהחברות פועלות ללא רישיון או תנאי בטיחות
מתאימים.
תגיעו לביקור ניחומים אצל הוריו?
"אנחנו חושבים על כך .אם יהיה בנו כוח נלך לנחם
אותם .הם זקוקים לכל נחמה".
תגיעו ביום מהימים למקום שבו מקס נהרג?
"זה התכנון הבא .אנחנו רוצים מאוד להגיע למקום
שבו בילה את רגעיו האחרונים .כשנהיה שם ,נתייחד
עם זכרו ואם יתאפשר ,נקים שם גלעד שעליו יתנוסס
שמו" 

לפניות בעניין הנצחתו של מקס ,המייל של דותן סלעdotsela@gmail.com :

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

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות ,התקשרו

052-6352916

ornaeden@gmail.com | www.ornaeden.co.il
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 -כתבת תדמית -

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

טעימה ממיטב המותגים המוצגים בסניף:

ב"עוז קרמיקה" מיישמים את סלוגן החברה MAKE YOURSELF AT HOME -

לקוחות החנות מספרים על צוות מקצועי ואדיב באווירה משפחתית ייחודית.

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

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

לראותכם,
מחכים
צוות עוז קרמיקה סניף ישפרו מודיעין.

Make yourself at home

Make yourself at home
* כפוף לתקנון * התמונות להמחשה בלבד

סניף מודיעין:

שדרות המלאכות  ,1מודיעין

08-9266736

נותנת בהם
סימנים
אפרת נגר-יהודה היא מורה לספרות ,קונדיטורית מוכשרת
ו"האשה בבועה" ,שמתרגמת את החדשות בערוץ  2לשפת
הסימנים  בשיחה גלויה (עם הרבה תנועות ידיים) היא
מספרת על שפת הסימנים התיאטרלית ,על הבורות שעדיין
קיימת בחברה הישראלית לגבי חירשים ועל השליחות שהיא
חשה כשהיא מלווה יולדת חירשת בחדר לידה
מאת :שרון חן
"אנשים שרואים אותי מתרגמת את החדשות לשפת הסימנים
מתבדחים אתי לא פעם ואומרים שאני בטח סתם עושה
תנועות בידיים ,שאני מוכרת חפצים ומפרסמת דברים שאני
רוצה לקנות במקום לתרגם ,שאני מוסרת ד"שים ,שממילא
החירשים לא יודעים מה הקריין אמר והשומעים לא מבינים
את שפת הסימנים" ,צוחקת אפרת נגר-יהודה" .אבל האמת

היא שהחירשים מבינים טוב מאוד מה הקריין אומר .מרביתם
קוראים שפתיים ואני רק משלימה להם את המידע .מי שלא
מכיר את שפת הסימנים לא מבין איזו שפה מדהימה זו וכמה
יצירתיות היא מבטאת".
מידת ה"פטיט" שלה עשויה להטעות כמו גם התנהלותה
העדינה .בניגוד לאלה ,אפרת נגר-יהודה ,38 ,נשואה לשרון,
בעל חברה למבנים ניידים ואמא לחמש בנות  -שקד,16 ,
שהם ,13 ,שני ,10 ,רביד 7 ,ומיטב ,3 ,היא טיפוס אנרגטי
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להפליא וכמות העשייה שלה יכולה להספיק לשני אנשים
לפחות .את זמנה היא מחלקת בין הבית במושב טירת יהודה
לבין תיכון מקיף יהוד ,שם היא משמשת כמורה לספרות
לילדים השומעים וכמורה מסייעת בכיתות משולבות בהן
לומדים תלמידים חירשים ,עובדת עם אוכלוסיית החירשים
ולקויי השמיעה הבוגרים ,בעת ייצוג בבתי משפט וליווי
לבתי חולים ,ומשמשת מתורגמנית לשפת הסימנים בערוץ
 .2לאחרונה ,כדי להוסיף עוד משהו לזמנה הצפוף ממילא,
הקימה עם חברה את "שתיים סוכר" קונספט המשלב אפייה
וארגון ערבים חווייתיים והיא גם חלק מתיאטרון הנשים
"פלייבק" המעלה מופעים בשיתוף הקהל.
נגר-יהודה גדלה בבית דתי ברמת השרון ואת בעלה הכירה
באוניברסיטת בר אילן שם למדה ,כשהגיע לטקס סיום
הלימודים של חבר" .ואז הסתבר לנו שיצאנו כבר ,שלוש שנים
לפני .הוא ראה אותי בחתונה של חברים ואמר שהוא מחפש
אחת כמוני אבל הייתי בת  18וזה לא התאים לי .הוא ישב
אצלי בבית ואחרי כן נפרדנו .שלוש שנים אחרי ,כשהוא החזיר
אותי הביתה מהפגישה הראשונה ועברנו בכיכר ליד הבית
שלי ,הוא נזכר מאיפה אנחנו מכירים והזכיר גם לי .עד היום
אנחנו מכנים את הכיכר הזו – 'כיכר נפל לי האסימון'" .חצי
שנה לאחר ההיכרות המחודשת נישאו ,התגוררו תקופת מה
באלעד ולאחר מכן הגיעו למושב טירת יהודה ,ביתם
ב 15-השנים האחרונות.
את הרומן שלה עם שפת הסימנים החלה במהלך
השירות הלאומי בחטיבת ביניים בתל אביב,
המשלבת תלמידים לקויי שמיעה בכיתות
של תלמידים שומעים" .השילוב מצריך

מתורגמנית בכיתה שתסייע לילדים החירשים .נהגתי
לשאול את הילדים איך מסמנים מילה או אות ולאחר שעות
הלימודים ,ביליתי עם הילדים בארגון 'שמע' בגבעתיים ,שם
יש להם חוגי עזר ושיעורים .כך למדתי את השפה תוך כדי
תנועה" .כשסיימה את השירות הלאומי החליטה להמשיך
ולהתמקצע בתחום .היא למדה לתואר ראשון בחינוך
("הרגשתי שהחינוך בדמי") ובמקביל ,עברה באוניברסיטת
תל אביב קורס מתורגמנות לשפת סימנים ישראלית,
שמשמעותו תרגום בתחומים שונים כמו רווחה ,חינוך ,בתי
משפט ,חתונות ,לידות וכדומה.
יש הבדל בין התחומים?
"יש הבדל גדול בין תחומי תרגום שונים .בבית הספר ,אני
חלק מצוות ההוראה ועוסקת בתרגום חינוכי .בכיתה משלבת
יש שתי מורות  -המורה שמעבירה את השיעור והמורה
המתרגמת .כיוון שהעבודה שלי משלבת הוראה ותרגום ,אני
מוודאת שהתלמידים החירשים מקשיבים למורה שמעבירה
את השיעור ,מסבה את תשומת ליבם לנקודות חשובות בדיון,
מעירה להם כשהם לא עוקבים אחר המורה .כלומר,
אני מתערבת כשיש צורך בכך לטובתם ,ממקום
חינוכי .אני לא מתערבת ,אני מעורבת .לעומת זאת,
בבית המשפט לדוגמה ,אני משמשת אך ורק צינור
להעברת המידע .אני שומעת מה נאמר ומתרגמת
לשפת הסימנים ולהפך ,ללא מעורבות או פרשנות
שלי".
את מתרגמת הכל ,כולל ויכוחים או התלהמות?
"בהחלט! קרה פעם שחוקר דיבר עם חוקר אחר
ואמר 'עכשיו אל תתרגמי' ואני סירבתי לכך.

ח
לספדררקת מוצרידטיפוש!!!

טי
חו
של חברת ם מעץ ולמי שימור
 -Bonaנציה
שבדיה
צילום :מאור ,סטודיו לצילום

אפרת נגר-יהודה.
"לא חייבים קול כדי
להעביר מסר"

היה בזה חוסר כבוד כלפי החירש .אמרתי לחוקר שאני לא מוכנה לשתף פעולה עם
זה ושאם הוא רוצה לדבר שייצא החוצה .במקרה אחר דובבתי אדם חירש משפת
הסימנים ,כולל קללה נמרצת שהוא קילל את השופט ,מה שגרם לשופט לאיים עלי
שיאשים אותי בביזיון בית המשפט .הסברתי לו שהתפקיד שלי הוא צינור מידע
בלבד ושאני מתרגמת כל דבר שנאמר .השופט הבין את טעותו ,פנה לחירש והתרה
בו שישלוט בעצמו".

"דובבתי אדם חירש משפת הסימנים,
כולל קללה נמרצת שהוא קילל את השופט ,מה
שגרם לשופט לאיים עלי שיאשים אותי בביזיון
בית המשפט .הסברתי לו שהתפקיד
שלי הוא צינור מידע בלבד ושאני מתרגמת
כל דבר שנאמר .השופט הבין את טעותו ,פנה
לחירש והתרה בו שישלוט בעצמו"
איך הגעת לערוץ ?2
"לפני  14שנה ,כשכבר עבדתי כמתורגמנית ,הוסיפו תרגום לשפת הסימנים ביום
ההתרמה ללקויי שמיעה ונעזרו בי .מספר חודשים אחרי כן עבר בכנסת חוק שוויון
הזדמנויות שחייב לשלב תרגום לשפת הסימנים לתכניות הטלוויזיה באופן קבוע ומאז
אני שם – במהדורה המרכזית בחדשות ,בתכניות חיסכון ,במהדורת ערוץ הכנסת
ובתכנית הלילה עם דוריה וליאור .גם בתכניות ילדים אני מתרגמת מדי פעם".
יש בזה הכנה מוקדמת?
"בהחלט .אני קוראת את החדשות לפני השידור ויודעת היכן להוסיף שם של בית
חולים ,תפקידים של אנשים ,אנקדוטות מיוחדות".
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משפחת נגר בהרכב מלא" .הילדות שלי
מכירות את שפת הסימנים וזה תורם אצלן
לתחושת קבלת האחר"



מקומות נוספים בהם היא משמשת מתורגמנית הם בתי
חולים ,חתונות ולהבדיל ,לוויות" .גם במקרים האלה אני
לא מעורבת אלא מעבירה מידע לחולים או לרופאים לקויי
השמיעה ,וכן מתרגמת חופה או הספד בלוויה".
לעומת אלה ,כשהיא מוזמנת לסייע בחדר לידה ,הדברים מן
הסתם מלווים בהתרגשות רבה ותופסים משמעות אחרת.
"לעומת חופות או לוויות שבהן אני מסיימת את התפקיד
שלי ונוסעת הביתה ,כשמבקשים ממני להגיע לחדר לידה
אני נשארת שם עד ללידה עצמה ,מה שיכול לארוך שעות.
קרה לא פעם שנסעתי בשבת ,כי מדובר בפיקוח נפש ולא
היססתי לרגע .אחרי כן ,נשארתי עד מוצאי שבת בבית
החולים .לעומת זוגות שומעים שאצלם הכל יותר פשוט,
כשיולדת שאינה שומעת נמצאת בתהליך רגשי כל כך
עוצמתי וגם מתמודדת עם כאב רב ,היא ובן זוגה לא פנויים
לקרוא שפתיים ויותר קשה להם לבקש עזרה בעת מצוקה.
בנוסף לכך ,אני משתמשת בניסיון שלי אחרי חמש לידות
טבעיות כדי לתמוך ביולדות רגשית ונפשית .אחת החוויות
המרגשות ביותר שעברתי היתה ליווי לידה של זוג תלמידים
שלי ,שניהם חירשים .תרגמתי את מהלך הלידה ואת
התייעצויות הרופאים ותמכתי באשה לבקשתה .עברנו את
הלידה ביחד וזו היתה חוויה מדהימה".

פלולה וגומה בסנטר
"לקות שמיעה היא הגדרה הכוללת בתוכה את המושגים
'כבד שמיעה' ו'חירש'" ,מסבירה נגר-יהודה" .כבד שמיעה
נסמך לרוב על קריאת שפתיים ונעזר משמעותית במכשירי
שמיעה המגבירים קולות שאותם הוא יכול לשמוע .לעומתו,
חירש ,שאחוזי השמיעה שלו קטנים יותר ,נסמך פחות על
מכשירי שמיעה ויותר על קריאת שפתיים ושפת סימנים".

כנסות

ה

צאות

הו

"כשמתארים את ישראל בארץ – מסמנים זקן של יהודי.
בקנדה ,מסמנים לפי הטבילה של ישו – שתי ידיים טובלות.
כיבוש מסמלים באמצעות אגרוף קפוץ
ויש מי שמסמנים בתים – התנחלות,
ממש כמו המילים – התנחלות והתיישבות"
ספרי על שפת הסימנים.
"מדובר בשפה עשירה מאוד ,יש בה משלבים (אופנים שונים
של שימוש בשפה) ,ג'סטות ,סלנגים וכמובן שימוש בסימנים
לצורך נתינת שם .כך למשל ,השם שניתן לי על ידי החברים
שלי בשפת הסימנים הוא 'מקסים' כי אני חושבת שכל
אדם שאני פוגשת הוא מקסים וכי אני אדם אופטימי" ,היא
מחייכת" .זכיתי בכינוי .יש אנשים שזוכים בכינויים בשל צבע
עיניהם או שיערם ,או בזכות תכונת אופי או גוף".
תני דוגמאות.
"כשמתכוונים לברק אובמה ,מסמנים האות  Oבאנגלית,
אותה מזיזים בעיגול .אהוד ברק הוא 'פלולה' -
מצביעים על הלחי ,שמעון פרס הוא 'גומה בסנטר'
וביבי הוא ב-ב .כדי לתאר את נפתלי בנט מסמנים
כיפה בצד הראש ותמיד מוסיפים לסימן של השם
גם את התפקיד .למשל – במקרה של נתניהו
 מסמנים את הסימן של ראש הממשלהומוסיפים את ה'-ב-ב' ,לאובמה נוסיף את
התואר נשיא ארצות הברית ,וכדומה".
איך מסמנים נשיא?
"עם שתי ידיים על מעיין ידיות של כורסה –
בגלל המעמד".
המון תיאטרליות.

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 :
42

מרץ  | 2016גליון 206

"המון! זו שפה שמשלבת בתוכה הבעות פנים כמו סימני
שאלה – המביעות פליאה או תזוזת הגבות .כעס ,מתבטא
בהבעת פנים כעוסה ותלוי גם כמה כעס  -יש כעס סביר ויש
'כעס כעס' שאז הידיים נשלפות והבעת הפנים חזקה .לא
חייבים קול כדי להעביר מסר .שפת הגוף והבעות הפנים הן
החשובות וצריך עוד לזכור שמדובר בשפה תלוית תרבות –
בכל מדינה הסימנים יהיו אחרים".
לפי זה ,מה הסימן שמתאר את מדינת ישראל?
"בארץ – מסמנים זקן של יהודי .בקנדה ,מסמנים לפי
הטבילה של ישו – שתי ידיים טובלות .כיבוש מסמלים
באמצעות אגרוף קפוץ ויש מי שמסמנים בתים – התנחלות,
ממש כמו המילים – התנחלות והתיישבות".

הבורות עדיין קיימת
מגיל  18את "בתוך זה" .מה למדת על חירשות?
"שקהילה החירשים חמה ועוטפת ושבניגוד
למה שחושבים  -אדם חירש הוא לא אילם .יש
חירשים-אילמים אבל הם בודדים .אדם חירש
בהחלט מסוגל לדבר אבל הוא בוחר לעצמו האם
להשתמש בקול או בשפת סימנים ,משיקולי
נוחות".

ליוסי שחר ורחל קראוס

תנחומינו
במות ראש משפחתכם
שוהם פלוס
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על המיזם החדש שלה,
"שתיים סוכר" :אנחנו
עורכות הקבלה בין
קווי אישיות וערכים,
לחומרי האפיה -
שמרים ,סוכר ,קמח"



יש מושג כזה "שפת אם" בחירשות?
"כן ,יש ילדים מגיל שנה וקצת שכבר יודעים את השפה ,בעיקר
אם הם גדלים בבית שבו ההורים או האחים חירשים .בבתים
שבהם ההורים שומעים ויש ילד חירש ,מעודדים שימוש בשפת
סימנים ,לצורך תקשורת יומיומית וכדי להקל על הילד ולאפשר
לו להיטמע בקבוצת השווים".
איך יודעים עליך?
"זו קהילה קטנה ,יש בארץ כ 8,000-חירשים בסך הכל וכולם
מכירים את כולם .יש לי חברים חירשים וגם תלמידים שלי,
בוגרי תיכון מקיף יהוד יוצרים אתי קשר ישיר לאחר הלימודים
לחתונות ,ללימודים ,ללידות שלהם".
יש בארץ סובלנות בארץ כלפי חרשות?
"זו תשובה מורכבת .תלוי מי ואיפה .בגדול אני נתקלת בהרבה
בורות ,בהערות פוגעניות ובחוסר ידע .בהמון ראיונות עם
חירשים משתמשים עדיין במושג חירש אילם באופן אוטומטי.
בבתי חולים אומרים לי 'תגידי לה' כשהאשה שלצדי קוראת
שפתיים וכשאני מבקשת מהם לפנות אליה ולהסביר לה ,הם לא
פעם ממשיכים לפנות אלי .לפעמים שואלים אותי 'מה ,יש להם
רישיון נהיגה?' ,ואני תוהה מה הקשר בין חירשות לרישיון".
מה למדת על עצמך?
"העיסוקים שלי מעניקים לי תחושת שליחות והמון שמחה.
למדתי שאני אשת חינוך כמעט בכל דבר שאני עושה – חושבת
חינוך ,מאמינה חינוך .גם באימהות שלי ,גם בלימודי ההמשך.
לאחר לימודי התואר בחינוך המשכתי ללמוד שיטות שונות כמו

Klein Reuben

המומחים מכון אורטופדי מתקדם

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

זה הזמן למדרס המושלם
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בריאות

מדרסי ספורט  BOMבהתאמה אישית לפי ענפי הספורט השונים  -ריצה ,הליכה ,כדורסל ,סקי,
אופניים וכו’ .דקים במיוחד  3מ”מ עובי בלבד מהטכנולוגיות המתקדמות בעולם
מרכז מסחרי שהם 052-5857722 ,03-9773314
www.gavpro.com
הרצל  ,63רמלה 08-9292892

צילום :מאור ,סטודיו לצילום

מכון אדלר ,שיטת רביב לתיקון ושיפור לקויות למידה,
ביבליותרפיה ,פיענוח ציורי ילדים ועוד .זה פותח לי את
הראש ומאפשר לי להתאים את עצמי לילדים .בכיתה
משולבת שבה  40תלמידים ,כל תלמיד הוא עולם בפני
עצמו וחשוב לי להגיע לכל אחד מהם ,לקדם כל אחד
ולהיות קשובה לצרכים ממקום של אמפטיה וללא
רחמים ,כי הרי לכל אחד יש את הקשיים שלו".
המשפחה שלך "מדברת" בשפת הסימנים?
"הילדות שלי מכירות היטב את השפה כי כמו חברים
שומעים יש לנו המון חברים חירשים שהם חלק מחיינו,
מוזמנים לאירועים שלנו ,מתארחים אצלנו .באירועים,
הבנות שלי מתרגמות שירים בשפת הסימנים כי הן
אוהבות את השפה כמוני .זה תורם לתחושת קבלת האחר
שלהן באופן שוויוני".

מתוק לה
לאחרונה ,הוסיפה לחייה עיסוק נוסף ופתחה עם
שותפתה ,סילבי אבן ,עסק בשם "שתיים סוכר" שבו
הן נותנות דרור לאהבתן לקונדיטוריה" .סילבי היא
מורה לביולוגיה בתיכון .הכרנו כשבכיתה
במעבדה,
שלה,
שובצו תלמידים
לקויי שמיעה ,מה
שהוליד את הצורך
במתורגמנית .כך נוצר
שיתוף הפעולה הראשון
ביננו" ,משחזרת נגר-יהודה.
"כל אחת מאתנו ,לגמרי במקרה,
עברה קורס מקצועי לקונדיטוריה
אצל אסטלה .שתינו סיימנו בציון

 100ולאחר מכן נפגשנו באחד משיעורי ההשלמה
בהמשך .מהמפגש הזה נוצר רעיון העסק המשותף".
מה את אופה?
"הכל ,ובעיקר טעמים שונים ממדינות שונות כמו
פוקאצ'ות ,לחמים מיוחדים וחלות ,קינוחים כמו
פטיפורים וקינוחי כוסות ,עוגות ימי הולדת מעוצבות
ועוגות ראווה שדורשות המון עבודה ,וגם 'סתם' עוגות
שמרים או בחושות ,שהכי אהובות בבית".

האם הוא טעים מספיק והאם צורתו מסברת את העין.
רק לאחר שניסו את המתכון "על עצמן" הן מוציאות אותו
לאור ,לטובת הלקוחות וכמובן ,בני המשפחה.
מה המאפה האהוב עליך?
"פטיביה ,מאפה צרפתי אלוהי ,אותו ממלאים בדרך כלל
בקרם שקדים או בכל מילוי אחר".
בזמן שנותר לה (שלא ברור מתי הוא מתקיים) ,היא
שחקנית תיאטרון" .לקבוצה שלנו קוראים 'כמים –

"אני חיה מאהבה לדברים שאני עושה ואני אוהבת בני
אדם .אני אוהבת את המקצוע שלי ואת המשפחה שלי
ואני מלאת סקרנות לגבי כל דבר שנמצא סביבי .כשבאים
מאהבה מוצאים זמן להכל"
בעסק שפתחו השתיים הן מעבירות ערבי חוויה וידע
בבתים ,עורכות ערבי הפרשת חלה וסעודת אמנים
(אירוע שבו מברכים על מאכלים ומעניקים ברכות
לבית)' ,קצת אחרת' .הן עורכות חגיגות בת מצווה
ייחודיות ואירועים משפחתיים שבהם נתרמים חלק
מהמאפים ו"בר המתוקים" שעליו הן עמלות לבתי
אבות או לחיילי צה"ל" .בכל ערב כזה אנו משלבות
יסודות אדלריאנים או רוחניים .אנו עורכות הקבלה בין
קווי אישיות וערכים לחומרים שבהם אנחנו משתמשות
ומספרות מה למשל מסמלים השמרים ,הקמח ,הסוכר
וכדומה".
שתיהן מדויקות מאוד – כיאה לשתי מורות וכל מתכון
שהן מפיקות תחת ידיהן ,עובר דרך של הכנה ,חישוב
כמויות ,בדיקה ,אפיה או בישול ושוב בדיקה מדוקדקת

פלייבק לפנים' .מדובר בקבוצה של נשים המשקפות
סיפורים של הקהל בצורה קצת אחרת :משחררת,
היתולית ,מעניקה ,מכילה ומשעשעת .זה סוג של הענקת
מתנה ,לאדם שעלה לבמה וסיפר את הסיפור שלו".
איך יש לך זמן להכל?
"אני חיה מאהבה לדברים שאני עושה ואני אוהבת בני
אדם .אני אוהבת את המקצוע שלי ואת המשפחה שלי
ואני מלאת סקרנות לגבי כל דבר שנמצא סביבי .כשבאים
מאהבה מוצאים זמן להכל".
אגב ,איך מתרגמים 'באה מאהבה'?
"זה מאתגר למדי כיוון שזו מטאפורה .אני יכולה לתרגם
את זה מילולית – באה מלשון הגיעה ,ואת המילה אהבה,
אבל זה חוטא למסר .לכן ,אעביר את זה למשלב אחר,
פיוטי יותר ואתרגם ' -הרבה אהבה בתוך הלב'" 

לרגל שיתוף פעולה ומיזוג עסקי ראשון מסוגו בארץ!!!
עם מותג האופנה והאקססוריז המוביל
התחדשנו בקולקציית אביב/קיץ 2016
ייחודית ❤ מוקפדת ❤ עדכנית
שליקטנו עבורכן מזירות האופנה העולמיות
וכמובן בסטיילינג והתאמה אישית!

חליפות
ברית/בריתה

אקססוריז
לקטנטנים

שושבינים
שושבינות

חליפות
בר מצווה

בנות
מצווה

משווקים בלעדיים באיזור של

איירפורט סיטי 03-9733513

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

איתן ליליוס ומתן שרביט

מספרת איתן ומתן היא מהטובות והנחשבות ביותר בארץ
בתחום של תוספות שיער.
צוות המספרה ידוע בכישוריו היחודיים בהתאמת פתרונות
שיער באופן מושלם לכל אחת ,ובשימוש בטכנולוגיות
המתקדמות בעולם.
מאחוריה  15שנות נסיון ויישום של פיתוחים חדשניים בתחום
והיא נחשבת למרכז מומחים בעלי מוניטין בלתי מעורערים
בתחום הקשירה והדבקת שיער.
פיתוחים בלעדיים:
פיתוחים ייחודיים למספרה מאפשרים להוסיף שיער באופן
אינטגרטיבי לשיער הקיים ולמבנה האנטומי של הראש ,כך
שלא ניתן יהיה להבחין כי אי פעם נעשה כאן שינוי.
בין הפיתוחים המובילים ניתן למצוא:
 – Olimpic קשירת שיער בשיטת אולימפיק – חיבור
תוספות שיער בחוטים בצורה מעגלית משתלבת.
 – Clip תוספת שיער בשיטת קליפס במיקום קבוע.
 – Loop תוספת שיער בשיטת לופ ,שילוב של הדבקה
באזורים ללא שיער.
 – Strip on תוספת לשיער דליל ברוב אזורי הראש
ובשיער לבן המחייב צביעה בתדירות גבוהה.
מעצבי השיער איתן ליליוס ומתן שרביט הציבו
להם למטרה להשתמש במוצרים הטובים בעולם
ללא פשרות וכל מוצר היוצא מהמספרה עובר
תהליך בקרה קפדני – זה סוד הצלחתם המהווה
מודל לחיקוי בשוק התוספות.

מרכז מסחרי שוהם 03-9712667

& Eitan
| מעצבי שיער

חדש

פשיירות
רפואות
בהתאיות
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שעות פתיחה :א'-ה'  ,8:30-20:00יום ו' 8:30-16:00

ללמוד
אבל אחרת

דמיינו לעצמכם למידה
אמיתית וחוויתית בלי ספרים,
מחברות ותוכניות ארכאיות
של משרד החינוך ■ יודעים
מה ,לא צריך לדמיין :פרויקט
מיוחד בן שבוע שהתקיים
בבית הספר "רבין" (שבוע
 PBLבשבילכם) מוכיח שזה
אפשרי ■ אתם מוזמנים
להניח בצד את הספרים,
המחברות והצלצולים ולצאת
איתנו למסע לחלל
מאת :לימור בר נתן

מתי בפעם האחרונה ראיתם מורים שממש שמחים ללמד
ולא מחכים לצלצול הגואל או ילדים שרוצים שהיום
לא ייגמר? הם הייתם מבקרים בבית הספר רבין בשבוע
שעבר ,סביר להניח שהייתם רואים זאת בעצמכם.
ברבין החליטו להתנסות בשיטת הוראה ייחודית,
הנקראת  )Project Based Learning) PBL -למידה
מבוססת פרויקטים ,המאפשרת למידה
ייחודית וחווייתית במטרה להשביח
את תהליכי הלמידה וההוראה.
"בחרנו את שיטת ההוראה
והלמידה הזו ,שמבוססת
על עבודת צוות ,על דיאלוג
ועל יחס אישי מכיוון שהיא חלק
מהחלום שלנו שמושתת על כישורים
חברתיים ,על יחס אישי ומעגלים
נרחבים שבין מורה לתלמיד ועל אופן לימוד
שהוא אחר" ,מסבירה אביבית קליין ,מנהלת
בית הספר ,את הרציונל שמאחורי הדברים.
"בסופו של יום ,משביחים כך את תהליכי ההוראה
והלמידה ,ומייצרים תוצר סופי שהוא דרך הערכה חלופית
לזו שאנו מכירים".
הנושא המרכזי שנבחר לפרויקט הוא החלל ,ובמשך שבוע
שלם שמו ב"רבין" בצד את הספרים והמחברות ,את
שיעורי הבית ואת המערכת ,ביטלו את הצלצולים ,ולמדו
כמו שכולנו היינו רוצים שהילדים שלנו ילמדו.
קחו לדוגמא את שכבת כיתות ד' :השאלה המרכזית
שאיתה התמודדו ("שאלה פוריה" -קוראים לזה ברבין)
היתה "איך זה שכוכב אחד מעז?" .במסגרת זו למדו על
עולמות חדשים ,עבדו בקבוצות ובשיתוף פעולה ,יצאו
לשטח ,ואפילו השתמשו בסמארטפונים כדי ללמוד .הם
גילו ,בין היתר ,מה הקשר בין שמש וראייה ,חיפשו שירים
בנושא השמש וניתחו אותם ,למדו על החללית הראשונה
שנחתה על הירח ,כתבו בעצמם שירים ,פתרו חידות

בקבוצות באמצעות הסמארטפון ,צילמו ,ויצרו תוצרים
מדהימים של מה שלמדו.

מורה כמנחה ומתווך ולא מקור הידע
שלא תחשבו לרגע שאביבית תאפשר לדברים לקרות
סתם כך ללא תכנון .במשך חצי שנה בנו בבית הספר
תוכנית עבודה מסודרת ,כולל לוח גאנט ובו תכנון של
כל יום וכל דקה של פעילות לכל שכבות הגיל השונות.
אחריות אישית של התלמידים ופרויקט סיום גם הם חלק

מהתהליך הדידקטי" .חלק מהחשיבה היתה לוותר על
הצלצולים במהלך היום ,מכיוון שאי אפשר לעבוד לפי לוח
זמנים נוקשה של צלצולים ,כשמרחב אחד לוקח שעתיים
וחצי ואחר לוקח עשרים דקות .כמו כן ,הילדים אחראיים
לייצר תוצר בסופו של השבוע ,וזה חלק מללמוד אחריות,
ניהול זמן ועבודה בצוות".
עבודה בצוות היא חלק מהמשנה הסדורה של אביבית,
במסגרתה נבנו צוותי עבודה אד הוק לשבוע ה,PBL -
כשבכל רגע נתון יש שני מורים בכיתה" .כששני מורים
עובדים כצוות בכיתה ,קל יותר להיות מורה מנחה ,מוביל,
מנתב ומתווך" ,אומרת אביבית" .זאת ועוד ,אחד הדברים

אביבית קליין ,מנהלת בית הספר" :חלק מהחשיבה היתה
לוותר על הצלצולים במהלך היום ,מכיוון שאי אפשר
לעבוד לפי לוח זמנים נוקשה של צלצולים ,כשמרחב אחד
לוקח שעתיים וחצי ואחר לוקח עשרים דקות .כמו כן,
הילדים אחראיים לייצר תוצר בסופו של השבוע ,וזה חלק
מללמוד אחריות ,ניהול זמן ועבודה בצוות".

ביה"ס לנערים ונערות
עם צרכים מיוחדים
מזמין את כולכם לחגוג איתנו

פסטיבל אביב
"מישרים"
3.4.2016
בואו ליהנות ,לקנות ולתרום

היפים הוא שהמורה לא בהכרח יודע יותר מהתלמידים על נושא החלל.
המורה עוזב במידה מסוימת את המקום של מי שכל הידע נמצא אצלו,
והופך להיות מורה מנחה ומתווך".
העבודה בקבוצות של התלמידים היא אלמנט חשוב נוסף בעניין" .חלק
מהתפקיד שלנו כמחנכים הוא ליצור לילדים הזדמנויות למפגשים
קבוצתיים צוותיים ולהקנות להם מיומנויות חברתיות שדורשות שיתוף,
יוזמה ואחריות" ,אומרת אביבית.
עוד היא מדגישה את חשיבות המודלינג מצד המורים" .כל התהליך חייב
את המורים בבית הספר לעבוד בצוות ובשיתוף .אנחנו לא יכולים לומר
לילדים 'בואו נלמד אתכם כישורים חברתיים' ,אם אנחנו בעצמנו לא
עובדים במודל הזה .במסגרת התפיסה זו בנינו ב"רבין" גם פלטפורמה
שמאפשרת שיתוף בידע ,מין אתר פנימי למורים ,שכל מה שהם מייצרים-
מצגות ,יוזמות ,שיעורים וכדומה -מועלה על ידם והידע נשאר שם לתמיד".
לצד הלמידה המשמעותית היה גם הרבה  funבצורה של הפסקות פעילות
(אירובי חלל ,משחקי קופסה ואפילו תחרות "כוכב נולד") ,וגם ערך הקהילה
השיתופית ,בה ההורים והמשפחות הם חלק בלתי נפרד מהעשייה הבית
ספרית ,נשמר ,והורים הגיעו להרצאות בתחומי עיסוק ועניין רלבנטיים.

יום א’ ,כ”ד באדר ב’
בין השעות16:00-21:00 :
אירוע המשלב תרבות ,אומנות ,יצירה
ותרומה לקהילה.
 תיאטרון אורנה פורת "מרק
כפתורים"  מתנות לחג  סדנאות
יצירה  איפור פנים  קליעת צמות
 דוכני עבודות יד המיוצרים באהבה
ע"י תלמידי ביה"ס  עציצים  קפה
ומאפה ועוד...

האם חייזרים מדברים שטוזים בחלל?
ההתלהבות מהפרויקט ,כך נראה ,סחפה את המורים והתלמידים כאחד.
"זו לגמרי למידה אחרת ,שפותחת לנו כמורים חופש לאפשרויות חקר
בצורה מעניינת ומרתקת" ,אומרת ענת שובלי ,מחנכת כיתה ד'" .1אפשר
לראות את האור בעיניים של הילדים כשהם מגיעים ללמוד ,והעיסוק
המרכזי של כולנו הוא בלמידה מתוך רצון לחקור ולדעת .זה אושר גדול
ללמד בצורה כזו".
ערן סולומון ,תלמיד כיתה ה' ,1נהנה אף הוא מהפרויקט" .ממש כיף ללמוד
ככה" ,הוא אומר" .לומדים בצורה שונה .היה כיף במיוחד לעשות פוסטר
של הירח ,לכתוב עליו קטעי מידע ולענות על שאלות".
בשכבה ו' שמעו התלמידים ,בין היתר ,הרצאה מרתקת על עולם הקולנוע,
כולל עיסוק בנושאי צילום ,תסריט ויצירה ,ובחנו שאלות כמו האם החלל
מקדם את המדע ומה מקומם של סרטי החלל .התוצר הסופי שלהם הוא
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מזי כרמי ,רכזת החטיבה הצעירה" :שבוע כזה פותח את המורה ,ומאפשר נגישות לתהליך
הלמידה של הילדים תוך משחק ,צפייה במידע ובחינה של מקורות המידע .אני מרגישה
את תהליך הצמיחה שהילדים עברו במהלך השבוע הזה .הם מבטאים את התכנים באופנים
שונים -במשחק ,בשיח וביצירה ,ופשוט תענוג לראות את ההתפתחות שלהם".
השטוזים .הילדים למדו מושגים כמו נוגה ,תחנות
בחלל ,טילים ושמש ,כשכל ילד בחר נושא ,והם
התחלקו לקבוצות עניין .שמענו הרצאה של אבא של
אחד התלמידים שעובד בתעשייה האווירית ,יצרנו
תעודת זהות למושג חלל ,והתוצר הסופי הוא לכתוב
שטוז על מושג בחלל שהילדים בחרו".
גם הקטנטנים בגן ובכיתות א' השתתפו בחגיגה .הם
התנסו בהתאמת הוראות למשחק וגם לימדו לאחר
מכן את חבריהם איך לשחק ,ציירו את השמש והחלל,
הכינו חייזרים מפלסטלינה ,וגם למדו על אילן רמון.
מקסים במיוחד היה לראות מכתבים שכתבו הילדים
לאילן רמון ולרונה רמון" .כל הכבוד לבעלך" -כתבו
ילדים בני  5לרונה רמון" ,אנחנו מעריכים אותך"
ו"-תתמודדי עם זה שבעלך נפטר".
מזי כרמי רכזת החטיבה הצעירה ,מספרת כי הם בנו
את התהליך מראשיתו ועד סופו ,אבל לא ידעו עד לאן
הדברים יגיעו באמת" .שבוע כזה פותח את המורה,
ומאפשר נגישות לתהליך הלמידה של הילדים תוך
משחק ,צפייה במידע ובחינה של מקורות המידע",
היא אומרת" .אני מרגישה את תהליך הצמיחה
שהילדים עברו במהלך השבוע הזה .הם מבטאים את

סרט קצר או טריילר .גם כאן העבודה התקיימה
בקבוצות" .היו החלטות שהיה קצת קשה
לקבל כמו על הדמויות והיו כאלו
שהרעיונות זרמו בהם ,כמו בחירת
השם" ,אומר דקל הרט מכיתה
ו'" .2בהתחלה היה קצת "תקוע" ,אבל אחר
כך הבנו שאם לא נעבוד בקבוצה -שום דבר
לא יעבוד ,והיינו גם צריכים לוותר קצת אחד
לשני".
טלי בירן ,רכזת שכבה ב' ,מספרת כי השאלה הפורייה
שעסקו בה בשכבת גיל זו היא האם חייזרים מדברים
שטוזים בחלל" .לקחנו את נושא החלל ו'הלבשנו'
עליו למידה ,וחיברנו אליו את דתיה בן דור ואת

תוכנית

מרכז

בשיתוף

התכנים באופנים שונים -במשחק ,בשיח וביצירה,
ופשוט תענוג לראות את ההתפתחות שלהם ,דבר
שמורגש גם אצל הצוות".

יוצאת לדרך

מתכוננים לשנת המצווה?

מציע תוכנית של  15מפגשים

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

פעילות תזונה
וספורט

טיול משפחות
בהדרכת הילדים

סדנת סאונד
כי לקול שלי
יש משמעות

סדנת
דימוי עצמי
מפגש
התפתחות מינית
התנדבות
בקהילה

פעילות אתגרית
להטמעת ערכים
דרך מנהיגות

פעילות בעקבות
מנהיגים וחזון

ועוד מגוון פעילויות
מעצימות
* התוכנית מתקיימת בחופשות ביה”ס ובשעות אחה”צ מתאריך  17.4.2016עד 22.7.2016
מרץ  | 2016גליון 206
50

לפרטים03-9723025 :
052-6148046 ,052-5942826

חגיגות פורים בשוהם
"אני פורים ,אני פורים"

שעת סיפור
"מוכר הכובעים"

קריאת מגילה  -הורים וילדים

יום ד' ,23.3.16 ,בשעה  ,18:30מרכז אמנויות הבמה
קריאת מגילה ולאחריה חן מרגלית במופע להטוטנות
פורימי ומבדח בהשתתפות הקהל לכל המשפחה
הרכב נגינה בשירי פורים עם אביה דוד
הכניסה חופשית

יום ב'  ,21.3.16שעה  ,17:30ספרייה ,גילאי .5-3
מאת :סלובודקינה אספיר ,עם :קרן אור
כניסה :הורה וילד  ,₪ 25כרטיס בודד .₪ 15

הורים וילדים
מבשלים בריא

יום ג'18:30-20:00 ,17:00-18:30 ,22.3.16 ,
כותר הפיס
אופים אוזני המן מתוקות ,טעימות ובריאות.
עם ליאור גורן שחר ,גילאי 5-8
מבוגר וילד / ₪ 25 -מבוגר ו  2ילדים.₪ 35 -
הרשמה מראש מוקד חמש  9723001שלוחה 1

הצחוקייה

יום שלישי ,22.3.16 ,שעה 18:00
מופע סטנד אפ לילדים בגילאי  8עד 13
מרכז אמנויות הבמה
כרטיסים :מכירה מוקדמת,₪ 55 :
לפרטים ולכרטיסים 03-9724700

נשף פורים

"שושנשהם הבירה
עיר הילדים"

יום שישי  ,22:00 ,25.3.16בית התרבות
ההכנסות מהמסיבה לרווחת חיילי שהם

הפנינג פורים לכל המשפחה

יום ה' ,24.3.16 ,בין השעות  ,14:30-10:30גן היובל
אחשוורוש ,מרדכי ואסתר המלכה מזמינים אתכם
לחגיגת פורים בשושנשהם הבירה ,עם תחפושת
והרבה שמחה.
בואו ליהנות ממופעים של מיטב הכישרונות
בקהילה ,מדוכני יריד ,אטרקציות ומתנפחים לכל
גיל ,דוכני מזון והפתעות נוספות.
בשעה  - 12:30מופע של ספורטולי,
כוכבת הילדים.
הכניסה וכל הפעילויות  -חופשיות

פורים שפיל

מוצ"ש  26.3.16בשעה 21:00
מרכז אומנויות הבמה
כוכבי השכונה
קליקט תחרות הטרויה שמשגעת את הארץ
והעולם ...פרסים לזוכים
"בשינוי"
מופע קומי חוצה מגזרים
כרטיסים ₪ 55
בקופת המרכז03-974700 :

פורימוני תנועות הנוער
מסיבת פורים שכבת ז'

יום ד' ,23.3.16 ,בשעה  ,21:00מתחם הנוער

שבט עמית ושבט רעות ,9:00-14:00 ,25.3 ,בשבט עמית
בני עקיבא ,10:00-14:00 ,25.3 ,באבני החושן
נוער עובד ולומד ,שבת ,15:00-17:00 26.3 ,בקן

לפרטיםwww.shoham.muni.il 03-9723051 :

ללכת יום יום לעבודה ולדעת
שהילד שלכם נמצא
בידיים מנוסות ,בטוחות ומחבקות...
מעונות היום "מכבים" ו"שגיא" של החברה העירונית "חמש"
בפיקוח משרד הכלכלה מצפים לך ולילדך.
` יחס אישי מותאם לצרכיו של כל ילד
` תקני כח אדם גבוהים
` צוות מסור ,מקצועי ומנוסה
` ליווי פדגוגי צמוד
` תכנית חינוכית מעשירה ומגוונת
` ארוחה בשרית מזינה וטעימה

הנכם מוזמנים לבקר ולהתרשם!
לתאום מראש:
מעון "מכבים" אודליה03-9732649 :
מעון "שגיא" יעל03-9732744 :
ההרשמה לשנת תשע"ז תתקיים במעונות
הרישום מסתיים ב8/5/16-
פרטים והורדת טפסים באתר חמש www.hamesh.co.il
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הורות .הסיפור האמיתי
מאת :לימור בר נתן

היש צוהלת ושמחה?

כולנו אלופים בללבוש מסכות ולא באמת
להראות או להגיד מה אנחנו חושבים או
מרגישים ,שזה אפילו עוד יותר טריקי ■
גם אם אנחנו עושים את זה כדי לא לפגוע
בצד השני ("מה פתאום ,לא הערת אותי")
וגם אם זה כדי לא להראות שנפגענו
בעצמנו ("שטויות ,ממש לא לוקחת
ללב ,)"...זו עדיין מסכה! ■ אז לרגל החג
האמיתי עם העדלאידע והאוזניים של
המן ,הנה כמה דברים שכולנו אומרים
(לא ,לא ,בטח שלא אתה) לילדים ,לבני
הזוג שלנו ובכלל והאמת שמאחוריהם

"תעשי מה שאת חושבת" = תעשי בדיוק ,אבל בדיוק,
מה שאני אומרת לך .רובנו נוהגות לומר את המשפט הזה בדיוק
אחרי שדפקנו נאום על מה צריך לעשות ,מה הדבר הנכון וכמובן
מה אנחנו היינו עושות בסיטואציה דומה .אבל ,וזה אבל די גדול,
כדי להדגים איזה אמהות פתוחות ,זורמות ונאורות אנחנו באמת,
אנחנו תמיד מוסיפות את המשפט הזה שזה יהיה ברור לכולם.

"המכנסיים האלו משמינות אותי?" – זו אחת השאלות
הטריקיות ,שגם אם הוצאת ציון ממש ממש טוב בפסיכומטרי שלך,
סביר להניח שתיכשל בה .באופן מאד הגיוני  -אם תגיד שכן  -אתה מת
במקום ,ותשכח מכל דבר שדומה לסקס בלילה .מצד שני ,אם תגיד שלא,
הרי יש סיכוי שלא באמת הסתכלת ,ואז סביר להניח שתקבל בראש ,וגם סביר
להניח שלא אכפת לך ממני ,ואז שוב גדל הסיכוי שגם הפעם לא יקרה שום דבר
בלילה .מה התשובה הנכונה אתה רוצה לדעת? זהו ,שגם אנחנו עוד לא סגורות
עליה לגמרי.
"אני כבר אעשה את זה בעצמי" = כדאי מאד שתעשה את זה ,ואני
גם אסביר למה .נניח שנתבקשת (יפה) להוריד את הזבל .בקשה ממש פשוטה,
לא? רק להוריד את הזבל בדרך לעבודה .לא קשה ,נכון? בן אדם יוצא החוצה ,ליד
הדלת יש שקית זבל ,באופן הכי טבעי פשוט מרים ,זורק בפח ,וממשיך שמח וטוב
לבב לאוטו .הכי הגיון צרוף .אז אל תגיד שלא ראית ,שמיהרת ,שלא
רצית לעשות רעש או שלא מתאים לך להיכנס לחדר של הזבל אחרי
ששמת בושם .מה הקשר בכלל? טוב ,עזוב ,אני כבר אעשה גם את זה בעצמי.

"אני אוכלת כל מה שאני רוצה" = זין בעין ,אני אוכלת רק מה שאני
אומרת לעצמי שאני רוצה ,ואני אומרת לעצמי בעיקר לסתום את הפה .אלו מסוג
המשפטים המעצבנים של כל מיני אימהות בגן שאנחנו הכי אוהבות לרכל עליהן
או של דוגמניות אנורקטיות ,שברור לכולם שהפעם האחרונה שאכלו היתה אי
שם בתחילת המילניום .גרועות מהן הן אותן סלבס שבתחילת דרכן היו מדושנות
עונג (ראו מקרה מרינה מקסימיליאן בלומין או איך שהיא נקראת היום ונינט),
יצאו בהצהרות על היותן נשים "אמיתיות" שלא יכנעו לטרור הרזון ,אבל שנייה
אחרי שההצלחה דפקה בדלת ,הפסיקו לאכול ,התחילו לעשות  ,TRXופתאום
גילו שהן מתחברות לעצמן במידה אקסטרא סמול.

"עוד שתי דקות" = עקרונית זה תיאור זמן לגיטימי ,אבל בפועל מדובר
בפרק זמן שלעולם לא ייגמר ,אלא אם אתם תחליטו שהוא נגמר .ילדים
משתמשים בו בעיקר כשהם משחקים בסוני או אמורים ללכת להתקלח ו/או
להתחיל שיעורים ו/או לפנות את המדיח כי זה בדיוק התור שלהם .גם מבוגרים
לא חסינים מליפול במלכודת ,והם ישתמשו בו כשיצטרכו לקום בבוקר ממש
מוקדם לפעילות גיבוש כיתתית בשבת ,להגיע לנגב לילד שיושב ומחכה להם
בשירותים או לעשות משהו שמצריך מהם לעזוב את הפייסבוק לכמה דקות כדי
לעשות משהו שהוא לא .like
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דוקטור ,תציל אותי!

בכל מדור אנו מארחים מומחה שמציע זווית
מקצועית ופתרונות אמיתיים לבעיות שכולנו
מתמודדים איתן כהורים וכמשפחה ■ והפעם:
דלית בלונדר -רון ,פסיכולוגית קלינית וחינוכית
מומחית ,שמציעה לכולנו הסתכלות מרתקת על
מסכות ,בחירות ,זהויות ומה שביניהן

עניין של בחירה:

תחפושת היא בעצם בחירת זהות אחרת לרגע ,מימוש של פנטזיה ,ואם תרצו גם משחק 'בכאילו'.
אבל יותר מכל אלו היא אמצעי חשוב לבניית זהות .כילד ,ואצל חלקנו אפילו בגיל מבוגר יותר ,זהו
בדיוק המקום להתמסר לרגע להיות סופרמן ,מלכה או פיה טובה ,ומכיוון שאני עוד לא ממש יודע
מי אני ומה אני רוצה להיות -זה אמצעי שעוזר לי לגבש דעה ולהתגבש .זהו שלב רגשי חשוב ,מכיוון
שמדובר בהתהוות תהליך של בחירה.
במהלך החיים שלנו אנו נדרשים למגוון רחב מאד של בחירות -בחירה זוגית ,בחירה מקצועית
וכדומה ,וחשוב לאמן את היכולת הזו כבר מגיל צעיר .חשוב מאד גם לתת לילד לבחור בעצמו .בגיל
צעיר אפשר לתת לו לבחור מבין שתי אפשרויות לדוגמא ,וככל שיגדל -יש לאפשר לו בחירה עצמאית.
עוד חשוב שזו לא תהיה תחפושת שאנחנו בוחרים ,אלא דמות שהוא רוצה להזדהות איתה.

עניין של העדפה:

בחירת תחפושת על ידי הילד היא הזדמנות מצוינות ללמוד מהן ההעדפות שלו .זו גם הזדמנות לגלות
צדדים שונים באישיות שלו .כדאי לשאול את הילד למה בחר דווקא להתחפש לסופרמן ,למשל ,ואז
לאפשר לו לומר דברים שהוא לא אומר בדרך כלל .אפשר גם לשחק משחקי תפקידים ולהעביר מסר
הורי ,שבכל אחד מאיתנו יש צדדים שונים ולגיטימיים לחלוטין .מותר לנו להרגיש כל דבר ,אבל לא
תמיד לבטא זאת בכל דרך ,וחג פורים מאפשר לנו להביא תחושות אלו לידי ביטוי.

עניין של התנהגות:

זווית מעניינת נוספת היא זו של התנסות בהתנהגות אחרת מזו שאנו מורגלים בה .מאחורי התחפושת
אני יכול להרשות לעצמי להתנהג אחרת ממה שאני מתנהג בדרך כלל .אם ילדה טובה ומרצה בדרך
כלל ,לדוגמא ,בוחרת להתחפש למכשפה ,זו הזדמנות עבורה להפגין צד אחר שלה ולהיות תוקפנית
יותר.

עניין של הסתרה:

למסכה ולתחפושת יש גם אספקט של הסתרה .באותה המידה זו גם יכולה להיות תחושה של הגנה.
חשוב לבדוק מה הילד רוצה להסתיר :האם מדובר בהרגשה שאני לא מספיק יפה ,ואז אני אהיה
נסיכה או אולי אני מרגיש לא מספיק חזק ,ואז אהיה גיבור העל התורן .זו הזדמנות למשחק ב'נדמה
לי' ,שמפתח דמיון ויצירתיות ,בטח בתקופה שבה אנו חיים ,שיש בה דגש רב מדי על מציאות לא
פשוטה.

אפקט הפחד:

בגיל צעיר פעוטת וילדים קטנים עלולים להיבהל מתחפושת מסוימת שנראית להם מפחידה או שלא
יבינו שמאחוריה מתחבא אבא או הגננת .חשוב להראות להם מי נמצא מאחורי התחפשות או לוותר
על עדלאידע אם מדובר במשהו מפחיד עבורם .חשוב לזכור שבגיל צעיר המוטיבציה להתחפש היא
של ההורה ולא של הילד .אם הילד 'לא זורם' ,יש לכבד זאת ,וסביר להניח שבשנה הבאה הוא כבר לא
יפחד יותר.

האלמנט הקבוצתי:

בגיל ההתבגרות אפשר לראות תופעה של תחפושות קבוצתיות ,גם בגילאי החטיבה וגם בתיכון.
מדובר במגמה חיובית מאד ,מכיוון שיש בדבר חיזוק של קבוצת השווים ומתן תחושה של שייכות.

הזוית המשפחתית:

אפשר להפוך את פורים לחוויה משפחתית משותפת של יצירת תחפושות ביחד או של בחירה
משותפת .יהיה גם מעניין לשאול את הילד אם היה צריך לבחור להורים ולאחים תחפושות ,מה היה
בוחר ,כדי לראות איך הוא חווה אותנו .זו הזדמנות מצוינת לשיחה פתוחה ולהעברת מסרים .אפשר
לספר לילדים למה אנחנו ,ההורים ,התחפשנו כילדים ולהראות תמונות ,ולגלות להם שגם מבוגרים
אוהבים לפעמים להתחפש .מעבר לכך שזה מאפשר לנו לשמר חלקים "ילדיים" שלנו ,זהו גם כר פורה
לדינמיקה משפחתית .כמובן שאפשר לנצל את החג להעשיר את הידע של הילדים ,כמו למשל לספר
על פסטיבל המסכות בונציה.

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

מחלקה מיוחדת למעצבים ואדריכלים
יועצי תאורה מוסמכים

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

רזיאל תאורה ב-

ותגיעו

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

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

מילד לכלבלב בחמש דקות

איפור יכול לשדרג גם את התחפושת הכי פשוטה ולעשות את כל ההבדל ■ עם קצת סבלנות וצבעי איפור ,גם אתם תוכלו להיות ליום
אחד מאפרים כמעט מקצועיים ולהפוך את הילדים לקיטי ,כלבלב או זומבי ■ המאפר וגורו האיפור בועז שטיין מגלה את כל הסודות
ד

רגת קו

שי – ק
ל מאד

"כלבלב
הו בידי בם בם"...
מוצרים נדרשים:
מכחול רחב לאיפור
עפרון שחור
צבע פנים לבן וחום
שפתון אדום

תהליך עבודה:
 .1ציירו כד לבן מתחילת הסנטר עד שורש צמיחת
השיער במרכז הפנים.
 .2את שאר שטח הפנים מלאו בצבע חום שעורבב עם
צבע לבן על מנת ליצור גוון חום בהיר יותר
 .3את אזור העיניים הקיפו בעיגולים בגוון חום.
 .4בעזרת עפרון שחור צרו גבות קטנות (ממש מעל
הגבות הטבעיות) ,וצבעו את קצה האף בשחור.
 .5הוסיפו מספר נקודות בצדי הפה להדגשת הפה.
 .6בעזרת שפתון אדום צרו בצידה של השפה
התחתונה מחלקה הפנימי ועד לאמצע הסנטר
לשון אדומה.

מקצועיות.
ביטחון.
הצלחה.

דרג

ת קושי

–ק
ל מאד

הלו קיטי הלו
מוצרים נדרשים:
צבע פנים לבן
שפתון אדום וורוד
עפרון שחור
מכחול למילוי
שטחים

תהליך עבודה:
 .1ציירו את מסגרת הדמות בעזרת עפרון שחור
סביב הפרצוף כולו .שימו לב -כבר עתה יש
לצבוע את השפתיים בשחור.
 .2צרו אוזניים פנימיות ומלאו אותן
בשפתון ורוד.
 .3לצדה של האוזן השמאלית ,הוסיפו עיטור
של פפיון אדום והדגישו את קווי המתאר
החיצוניים והפנימיים שלו בשחור.
 .4את קצה האף צבעו באודם ורוד.
 .5לסיום ,צרו מבנה פה חתולי שבשני צידיו
מצוירות שערות השפם.

ד"ר ארנון ארד

מומחה ליישור שיניים

דרג

ת קושי

–
בינוני

הזומבים באים
מוצרים נדרשים:
צבע לבן
עפרון שחור
ספוגית משולשת
מכחול למילוי שטחים

תהליך עבודה:
 .1צבעו את הפנים במייקאפ לבן ,רצוי עם ספוגית משולשת.
 .2בעזרת עיפרון שחור תחמו את אזור העיניים (לא בקווים
מעוגלים) .שמרו על זוויות חיצוניות ,ומלאו את השטח!
 .3הדגישו את זווית האף השמאלית בעיפרון שחור!
 .4ליצירת הפה :ראשית צרו  2קווים מקבילים לשפתיים וחרגו
בכוונה מגודל הפה הטבעי .קו פתחו של הפה הטבעי ישמש קו
חיץ שתפקידו להפריד בין  2הקווים המקבילים .צרו מרובעים
קטנים בקו העליון והתחתון דמויי שיניים" ,לכלכו" מעט את
קווי המתאר של הפה בעזרת מכחול ,ומשכו את הצבע השחור.
 .5לסיום ,צרו  2מלבנים שחורים בקצוות הפה 'החדש',
ומלאו בצבע שחור.

ד"ר יואב לייסר

מומחה כירורגיה והשתלות

סניף שיניים הינה מרפאת השיניים
היחידה בשוהם שהינה

מרפאת הסכם של הראל חברה לביטוח

עמק איילון פינת תרשיש
מרכז מסחרי קומה א'

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

www.shinaim.net

חפשו אותנו ב -

"רשת שיניים"

הרשת קיימת מאז שנת 1985
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ד"ר גדי בינדר

שיקום הפה ואסטטיקה

מקבלים מבוטחים כל חברות
הביטוח וקופות החולים

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

יפתור לכם במהירות ובמקצועיות כל בעיה במחשב

הדוקטור שלך
למחשבים
אלון טל

יותר מהר
יותר זול

יותר מקצועי
א
ח
ר
י
ו
ת
לכל תי

קון

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

alon-ta@zahav.net.il
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תן לשים
ת'ראש.
פוקס הום
₪ 119.90

.Spice Girls

טרנדים הולכים ובאים ,אופנות משתנות ,אבל
השילוב של שחור ולבן הוא תמיד מנצח ולנצח
אופנתי ■ הוא עובד מעולה בעיצוב הבית ,בארון
הבגדים ,במטבח ובאקסוסוריז שלנו ,ומוסיף
טאצ' דרמטי ונכון בכל מקום ■ המדור ,שמאמין
שהחיים הם לגמרי שחור ולבן ,מאמץ מכל הלב

מלחיה ופלפלת,
נעמן ₪ 27

מלכת
האמבטיה.

 ,Mastellaנגב
החל מ₪ 34,500-

לימור בר נתן

עושה עיניים.

,Eyewear Neon
אירוקה ₪ 289

שיהיה לחיים!

מצטעפת.

הרמוניה לבית
₪ 59.99

H&O
₪ 69.90

מישהו לרוץ איתו.
ניו באלאנס
₪ 269

בס"ד

לא רזית  -לא שילמת!

ספינינג

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

 nאצלנו מתחייבים לתוצאות!
56
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0545-690-310

אולם הספורט ,תיכון שהם ,רחוב החושן  ,2שהם

"."I Love Lucy

לוסי אהריש למאוזנר

תיק תק.

לרקוד עם
כוכבים.

H&O
₪ 29.90

סאקס
₪ 318

שמה פס.
SCOOP
₪ 99

החיים בשחור לבן.
לוקה פאף לנגב

לעינייך בלבד.

סט צלליות טריוSACARA ,

₪ 9.90

למי קראתם אגנית?
 TATOOכארים ראשיד ,נגב
החל מ₪ 3,000-

עיצוב הציפורן
מבצע פורים לילדות
מריחת לק ג'ל בין התאריכים 20.3-25.3

60

ש"ח בלבד!

 kמילוי 110 -
 kמריחת לק ידיים  30 -ש"ח
 kמריחת לק רגליים  40 -ש"ח
ש"ח

לפני

 kפדיקור 120 -
 kמניקור  60 -ש"ח
 kגבות ושפם  40 -ש"ח
ש"ח

אחרי

מירית| 050-4567117 :

עמק איילון  - 30במספרת איתן ומתן
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אחת אחד

עם ערן בליזובסקי ,קוסם ואמן חושים

זה כל הקסם

לימו

ר בר נתן

החיבור שלו לעולם הקסמים התחיל כבר בגיל  ,10ועם השנים הוא התמקצע בתחום ,וכיום אף משמש
כיו"ר אגודת הקוסמים בישראל ■ בהשכלתו הוא בכלל רואה חשבון ,ובמשך  20שנה כיהן כסמנכ"ל כספים
בחברות בינלאומיות לצד הופעות קסמים וטלפתיה למגזר העסקי והפרטי ■ ובסופו של דבר ,אלו מחיאות
הכפיים והחיוך של הקהל שעושים לו את הכיף הכי גדול
בתעודת הזהות:
בן  .51נשוי  +שלושה (תאומות בנות  24ובן ,חייל בן  ,)20תושב שוהם מזה  20שנה.
מאיפה בכלל החיבור שלך לעולם הקסמים?"בערך בגיל  10אבא שלי הביא לי מחו"ל כמה אביזרים והתחלתי לשחק ולהתעניין
בתחום .צריך לזכור שזה לא כמו היום בעידן האינטרנט וזרימת המידע החופשית .אז
המקור היחיד לידע היתה חנות סטימצקי שהחזיקה ספרי קסמים באנגלית .קניתי את
כולם והתחלתי לקרוא וללמוד .בכלל ,לאורך כל הדרך אני אוטודידקט .במקרה היו
לי עוד שני חברים שגם הם התעניינו בקסמים ,ולאט לאט התחלתי לפתח את הנושא
ולהתפתח בו .זה כנראה גם משהו שיש לך מבפנים".
כל אחד יכול להיות קוסם?"זו שאלה ששואלים אותי הרבה ,ואני תמיד שואל בחזרה אם כל אחד יכול להיות
פסנתרן .יכול ,אבל תלוי באיזו רמה .אחד יגיע להיות מוצרט ,ואחר ינגן בבית רק בשביל
הכיף".
ומתי הפך החלום של הילד להיות קוסם למשהו רציני יותר?"אחרי הצבא הצטרפתי לאגודת הקוסמים ,ונפתח לי עולם חדש שלא הכרתי .כיום אני
משמש כיו"ר האגודה .עם השנים נחשפתי להרבה מעבר –החלפת מידע בין קוסמים
ברחבי העולם ,כנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל ,והתחלתי ללמוד עוד ועוד דברים,
לקנות ציוד מתאים ,והשאר הוא כבר היסטוריה .לאורך השנים התחלתי גם
לפתח בעצמי מוצרים שנמכרים כיום לקוסמים ברחבי העולם .מדובר
בפיתוחים שלי שחלקם אביזרים לשימוש של כל מי שמעוניין וחלקם מיועד
לקוסמים מקצועיים".
מה זה אומר מבחינתך להיות קוסם?"מבחינתי זוהי אינטראקציה עם אנשים ,אפשרות לשמח אנשים
ולראות אותם נהנים ומופתעים .בעיניי זו זכות וגם כיף גדול.
אני מופיע באירועים עסקיים מסוגים שונים כמו כנסים,
תערוכות והרצאות ,וגם באירועים פרטיים ומשפחתיים
כמו ימי הולדת ,בריתות ,בר מצוות וחתונות ,והשילוב
המגוון הזה הוא מעניין מבחינתי".
אתה בכלל רואה חשבון בהשכלתך ,ולאורך השניםעבדת במגוון תפקידים בתחום .איך זה מסתדר ביחד?
"יש כאן בהחלט ניגודים ,אבל כנראה שאני לא
רואה חשבון קלאסי .בכל התפקידים שלי תמיד
עשיתי הרבה מעבר לעיסוק ב'רק מספרים',
אלא עסקתי בפיתוח עסקי ,ניהול ,לוגיסטיקה
ואדמיניסטרציה .תמיד לקחתי את הדברים
להרבה מאד כיוונים .ב 20-השנה האחרונות
עבדתי כסמנכ"ל כספים בחברות
בינלאומיות עם פעילות בינלאומית
בהיקפים גדולים .אני חושב שמה
שעוזר לי כשאני פונה לקהל העסקי
בתור קוסם הוא שאני מביא את הניסיון
האישי שלי גם מתחום הסחר ,הכספים
והשיווק ,ואני יודע לדבר בגובה העינים
ובשפה שלהם".
היה איזה עניין אפילו עם תרופהלאימפוטנציה ,לא?
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"באחת הפעמים שימשתי כפרזנטור של תרופה בשם סיאליס ,שהיא התרופה המתחרה
של הויאגרה .במסגרת תערוכה יצרתי מופע ייחודי שבאמצעות קסמים וטלפתיה מעביר
את המסר השיווקי של החברה .אני זוכר שעמדתי שם מול רופאים ואנשי מקצוע בתחום
עם שלושה חבלים והסברתי להם באמצעות הקסם איך שלושה חבלים באורכים שווים
הופכים לחבלים באורכים שונים ,כשהרעיון הוא שמי שמשתמש בסיאליס יש לו חבל
ארוך .כשראיתי את החיוך על פניהם של הרופאים הרציניים הבנתי שהמסר עבר בצורה
הטובה ביותר".
לצד הקסמים אתה עושה גם טלפתיה .זה גם קסם?"בטלפיה אתה משתמש למעשה בכל החושים כדי לנסות לגרום לאדם לעשות מה
שאתה רוצה או לחשוב על מה שאתה רוצה או להוציא ממנו את המידע שאתה רוצה.
אתה יכול גם להשפיע עליו וגם לקרוא אותו באמצעות שפת גוף וקריאת מחשבות,
ובהחלט יש חלק מזה שהוא גם שימוש בעבודה בעיניים".
אז מה ,הילדים שלך לא הצליחו לעבוד עליך אף פעם?"יכול להיות שהם לא ניסו .לגבי עבודה איתי ולא עלי -אחת הבנות שלי הופיעה איתי
במשך תקופה .היא היתה נכנסת לארגזים והייתי מנסר את הארגז .הבן שלי אוהב
להשתעשע עם קלפים בעיקר ,והיו תקופות שהוא גם נכנס לעולם הזה של הקסמים".
ומה אמרו על הבחירה המקצועית בבית?"מאחר ולמדתי ראיית חשבון אחרי הצבא והעיסוק בקסמים תמיד היה שם,
קיבלו את זה מצוין .לאורך כל השנים גם ניהלתי קריירה וגם הופעתי .בשנה
האחרונה עשיתי פסק זמן מהקריירה ואני עוסק רק בתחום הקסם .לפני כמה
שנים החלטתי ללמוד ולפתח את הנושא של חשיבה יצירתית ,ואני מעביר
הרצאות בנושא מהמקום הבידורי ולא הדידקטי ,אבל עם ערך מוסך מהתחום
העסקי שאני בא ממנו".
אז מה בעצם עושה לך את זה מעבר לקסם? זה לעמוד מולקהל? מחיאות הכפיים?
"אנחנו כולנו חיות במה ,המחפשות את תשומת הלב של
האנשים ,אם זה בצחוק או במחיאות כפיים או בהנאה של
מי שרואה אותך מופיע .זה מה שגורם להרגשה הטובה.
אני אוהב את זה שאנשים צוחקים ובאים אלי אחרי
המופע ואומרים לי 'אבל איך עשית את זה?' או "איך
ידעת בדיוק על מה חשבתי".
יש דמות בתחום שאתה מעריך במיוחד?"המנטור שלי הוא ליאור מנור ,שהוא בהחלט
דמות להשראה בתחום ההופעות העסקיות
והתערוכות בארץ ובחו"ל .הוא עשה את זה
בגדול ,והוא בין המובילים בעולם בהופעות
לקהל עסקי .הוא עצמו גם אדם בעל
שיעור קומה .לאחרונה הוא קיבל
את פרס אמ"י על מפעל חיים על
תרומתו לקידום אומנות הקוסמות
בישראל ,והוא רק בן ."50
ומה הלאה מבחינתך?"להמשיך לפתח עוד את תחום הקסמים
גם במסגרות פרטיות וגם במסגרות
עסקיות ואולי אפילו להופיע בטלוויזיה
בכל הערוצים" 

מרץ  | 2016גליון 206

59

במטבח של רובי
שדות תות לנצח

הם אדומים ,עסיסיים ,מתוקים ונראים ממש כמו נשיקות מהטבע .עונת התותים עכשיו
בעיצומה והם כובשים את המרכולים והשווקים .ארבעה מתכונים עם הפרי הכי סקסי שיש

מרק תותים

חומרים:
 2סלסילות תות שדה נקי וחצוי לשניים
 1בקבוק יין מבעבע (קווה או שמפניה)
 1כפית תמצית וניל
 1כפית ג'ינג'ר מגורד
 1כפית גרידת לימון
 3כפות דבש
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ההכנה:
מביאים לרתיחה את היין יחד עם הדבש ,גרידת
הלימון ,הג'ינג'ר ורבע מכמות התותים ,ומבשלים
על להבה נמוכה כ 15-דקות .מסירים מהאש
ומוסיפים את שאר התותים .מצננים ומעבירים
לקערה מכוסה למקרר למספר שעות ומגישים עם
עלי בזיליקום קצוצים מעל.
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א.צ שיפוצים
משפצים את הבית מחדש

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

קבלן רשום
מס' 29155

050-5380442
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קראמבל תות ותפוח עץ
חומרים:
 3תפוחי עץ גרנד סמית ,קלופים וחתוכים לקוביות בגודל  2ס"מ.
 1סלסילת תות שדה שטוף מחולק לרבעים.
 1מקל וניל
 1/2כפית גרידת תפוז
 1/4כוס סירופ מייפל
 50גרם חמאה
 200גרם שברי עוגיות (שוקולד צ'יפס איכותיות)
 50גרם שקדים פרוסים וקלויים
גלידת וניל משובחת
הכנה:
להמיס את החמאה בסיר על אש בינונית ,להוסיף מקל וניל חצוי
לאורכו ,גרידת תפוז ומייפל ,לערבב היטב ,להוסיף את התפוחים
ולבשל עד ריכוך חלקי ,להוסיף את התות ולבשל יחד  3-4דקות.
להעביר את התערובת לכלים אישיים חסיני חום ,עד גובה  3/4הכלי,
לפזר מעל את שברי העוגיות והשקדים ,לאפות ב 180-צ .במשך 7-8
דקות ולהגיש עם כדור גלידת וניל ליד.

פארפה תות ,סילאן ופיסטוק
חומרים:
 1סלסילת תות שדה
 200גרם סוכר
 2חלמונים
 400מ"ל שמנת מתוקה
מעט סילאן
מעט פיסטוק קלוי וגרוס
הכנה:
מבשלים את התות עם  100גרם סוכר במשך  5דקות .טוחנים בבלנדר למחית חלקה,
מקציפים חלמונים עם  100גרם סוכר לקצף תפוח ובהיר ומערבבים בעדינות את מחית
התות עם קצף החלמונים .בנפרד ,מקציפים שמנת עד קבלת קצפת ומקפלים בעדינות
עם קצף התותים .יוצקים את התערובת לכלי הגשה אישיים ,מכסים בניילון נצמד
ומקפיאים .בהגשה יוצקים מעט סילאן ופיסטוקים קצוצים מעל.
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קרם שוקולד לבן ברוטב תות ופילו פריך
חומרים:
 250מ"ל שמנת מתוקה
 250גרם שוקולד לבן
 1/2כפית תמצית וניל
 1כפית דבש
קורט מלח

הכנה:
מחממים שמנת ,וניל ,מלח ודבש
עד לסף רתיחה ,מורידים מהאש,
מוסיפים את השוקולד ,מערבבים
היטב ,מעבירים את תערובת
הקירור למשך לילה .לפני ההגשה
מקציפים את התערובת במיקסר.

לרוטב:
 150גרם תות שדה שטופים
 150גרם אבקת סוכר
 1כף חומץ בלסמי 1 ,כוס מיץ תפוזים

לפילו :לחתוך קוביות בצק פילו לריבועים 4X4
ס"מ ,למרוח במעט חמאה מומסת ולאפות בחום
 180צ .במשך  7-10דקות עד לקבלת גוון זהוב.

הכנה :לחמם בסיר קטן את המרכיבים כ10-
דקות ,לטחון ולקרר.

להגשה :לסדר את הקרם על צלחת ,כוס ליפתן או
צנצנת יפה ,לצקת רוטב מעל ,להניח את דף הפילו
מעל התותים ,לקשט בעלה נענע ולהגיש.

שירותי הסעות וטיולים באוטובוסים ומיניבוסים ממוזגים ומפוארים לאירועים פרטיים ולמוסדות
●

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

●

שירות אדיב ומקצועי
הנהגים נבחרים בקפידה

רכב  20מקומות

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

●

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

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

●

●
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עובדי מועצת שוהם
יצאו ביום המעשים הטובים
לכפר על מעשיהם במשך השנה.
הפקחים אור נחום ושמוליק
יהוד ,שביום יום מדביקים
לתושבים כל מיני קנסות,
הצמידו לשמשות המכוניות
במרכז המסחרי פתקים שדמו
לדו״חות ועליהם היה רשום
“תודה שעשית מעשה טוב״.
הכוונה היתה טובה אבל
הפתקים הלבנים קצת הבהילו
את התושבים ,שחנו במרכז בלי
להפעיל פנגו.

ראש המועצה ,גיל
ליבנה ,נסע למרכז הרפואי
שיבא ,כדי לחלק חבילות שי
שהכינו ילדי הצהרונים ודווקא
השף-קונדיטור ,מנכ״ל המועצה
דודי זביב ,החמיץ הזדמנות
להפגין את הכישורים שלו
בהכנת עוגות ראווה ולתרום
אותן לנזקקים .מי שהובילה
את הפרויקט היתה אשתו,
אהובה זביב .לימור שגב ,אקס
מפיקת האירועים בח.מ.ש
והיום בעלת חברה פרטית

לאירועים ,הפיקה את יום
המעשים הטובים בהתנדבות.

רובי ,הפסדת הרבה בקזינו?
“מה פתאום ,יצאתי סבבה .יש
מי ששומר עלי מלמעלה״.
היה רומנטי?
“חבל על הזמן .החזיר אותנו
 15שנה לאחור״.

שיתוף פעולה ומיזוג
עסקי ראשון מסוגו בארץ:
אפרת קליין ,בעלים ומעצבת
של המותג “הבית של יעל״
ואילנה ישועה ,בעלת מותג
 MY CLOSET ILחברו יחדיו
והקימו את קולקציית הילדים
 MY CLOSET KIDSשתכלול
בגדי אירועים וקז’ואל,
אקססוריז מיוחדים לקטנטנות
וקולקציות תיקים ,נעלים
ותכשיטים .המוצרים ישווקו
בחנויות בארץ ובחו״ל.

מדור הנדל״ן:
רובי יותם מנדל״ן פרימיום
לקח את אשתו ,דנה ,לטיול
של  14יום בארה״ב ,לרגל 14
שנות נישואים ו 39-שנים
להיווסדה .השניים דילגו בין
לוס אנג’לס ,סן פרנסיסקו
ולאס וגאס.

בחודש שעבר
רשמנו כאן שעופר ,בעלה
של אביבית קליין ,מנהלת
בית הספר רבין ,התמנה
למנהל משאבי אנוש בחברת
החשמל .ובכן ,קבלו תיקון -
התפקיד הוא מנהל משאבי
אנוש של החברה במחוז דן.
עכשיו אתם יודעים.

כמו פעם .רובי ודנה יותם

ואילו יריב רענן
הבעלים של תיווך ריפרש
עשה “טיול בנים״  -שבוע סקי
בצ’כיה.
נשמה ,איך היה?
“ליגה .גלשנו ,אכלנו ,שתינו
וישבנו בפאבים .מה כבר עושים
 12גברים לבדם?״.

הפקת חינות
גםהלפקת חינה
מגזר הדתי

אוהל  עיצוב אולם ותפאורה מלאה לטקס החינה  חיפויי קירות 
אפיריונים  שמלות כלה לחינה  בגדי חתן ושמלות חינה לבנות המשפחה
 מתוקים לחינה  עמדת ספינג' ומופלטה  ערבי מקווה

חפשו אותנו ב -
64

גם אבי רומנו ,מלך
הסלולריים מ״קליק סנטר״,
השאיר את אשתו בבית ונסע
עם חברים לשבועיים במרוקו.
רומנו דיווח על טיול כייפי
שכלל חפלות ,טיולים ואוכל
טוב ,אבל גם חזר עם כמה
תובנות מקצועיות עגומות:
“זו מדינת עולם שלישי עם
מכשירים כמו נוקיה דור 2
ומעט מאוד טלפונים דור ,3
אותם רק העשירים מחזיקים״.

גלש בישיבה .יריב רענן (מימין)

רויטל נצנץ
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אתה גולש ברמה גבוהה?
“הייתי יותר על התחת מאשר
בעמידה״.

"רויטל נצנץ הפקת חינות" | הרימון  ,17שוהם | רויטל 052-2508310

אבי רומנו

שלמהלות ערב
שכרה

ב
עיצוב אישי

לשתות עדלאידע

 WINE&MOREחינוואי ג'ורג' משקאות

וודקה רוסקו
סטנדרט

וודקה לג'נד
אוף קרמלין
 700מ"ל

 1ליטר  -כשר

ש"ח

ש"ח

99

79.90

שישיית קורונה

39.90

וודקה גריי גוס

וודקה פינלנדיה

ויסקי ג'יימסון

וודקה ואן גוך

 1ליטר  -כשר

 1ליטר  -כשר

 1ליטר

כשר  700מ"ל

139

79.90

ש"ח

שישיית קסטיל רוז

שישיית בריזר

49.90

ש"ח

ש"ח

60

ש"ח

ש"ח

99

ש"ח

129

ש"ח

שישיית הייניקן

36

ש"ח

מבצעים
בתוקלףפעודרים

25/3/16-

ארגז

BLU

49.90

ש"ח

ארגז XL

59.90

ש"ח
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יותר שטח בפחות כסף

טריפלקס בשדרות עמק איילון נמכר ב 1.65-מיליון שקלים ,לפי  12,700שקלים למ"ר בנוי
דירת טריפלקס בשדרות עמק איילון
 33ששטחה  130מ"ר לא כולל
מרפסות ,נמכרה בימים האחרונים
תמורת  1.65מיליון שקלים .הבית,
הבנוי על ארבעה חצאי מפלסים,
הושכר בתשע השנים האחרונות,
ולאחרונה בעליו החליטו למכור אותו
כדי לרכוש נכס בראש העין .הוא נמכר
למשפחה של משפרי דיור משוהם
המתכוונת להתגורר בו בעצמה.
המפלס התחתון של הבית כולל מטבח
וסלון ששטחם  60מ"ר ועוד מרפסת
 6מ"ר .מהסלון מטפסים חצי מפלס
ומגיעים לחדר שירותים מקלחון
ששטחם  20מ"ר .המפלס מעליו
כולל אמבטיה כללית ושני חדרי שינה
ושטחו  30מ"ר בתוספת מרפסת 12
מ"ר .במפלס העליון נמצאת יחידת
הורים ששטחה  20מ"ר .סך שטח
הבית כולל המרפסות –  148מ"ר.
הבית הוצע למכירה במשך שבועיים
בלבד ב 1.67-מיליון שקלים והלקוח
השני שביקר בנכס הוא זה שרכש
אותו ,לאחר שהמוכר הסכים להוזיל
מהסכום המבוקש סכום סמלי של 20

מתאים למשפחות גדולות עם תקציב
מצומצם .הטריפלקס שנמכר

● ברח' עדולם  79בשכונת גבעולים ,קוטג' מדורג
תחתון של חברת פנטהאוז 5 ,חדרים ששטחו
 152מ"ר עם מרתף שניבנה בהיתר וגינה
ששטחה  40מ"ר ,נמכר ב 2.67-מיליון שקלים.
● ברח' המכבים  75בפרויקט משה"ב ,דירת 4
חדרים ששטחה  100מ"ר ,קומה  ,2נמכרה ב-
 1.6מיליון שקלים.

אלף שקלים.
בחישוב למטר רבוע ,הדירות בנייני
הטריפלקסים מול מתחם בתי
הכנסת ,מעברם השני של שדרות
עמק איילון ,הם הזולים ביותר
בשוהם והעסקה המדוברת בוצעה
לפי תחשיב של  12,700שקלים למ"ר,
לעומת  17-20אלף שקלים למ"ר בנוי
בנכסים אחרים ביישוב.
בית כזה מהווה פתרון הולם
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● ברח' המצפה  13בחמניות ,דירת  4חדרים
ששטחה  100מ"ר מרפסת קטנה ,קומה ,3
עם מחסן ושתי חניות ,נמכרה ביום שהוצעה
למכירה ב 1.9-מיליון שקלים.
● ברח' המצפה  11בחמניות ,דירת  4חדרים
ששטחה  117מ"ר ,עם מרפסת גדולה ,קומה ,1
מושקעת מאד ,נמכרה ב 2.215-מיליון.

DUET-B2B
יבוא ושיווק דלתות פנים מאיטליה

נציגות בלעדית
בישראל של חברת:

עסקאות נדל"ן

למשפחות המונות מספר ילדים
צפופות,
בדירות
שהתגוררו
ובהשקעה לא גדולה הן יכולות
לעבור לבית המגורים מרווח ,גם
אם הוא מגלם חוסר נוחות הנובעת
מריבוי המפלסים .הבית נמכר במצב
שאינו ראוי למגורים ומחייב השקעה
הנאמדת ב 200-אלף שקלים לכל
הפחות .העסקה בוצעה על ידי
סוכנות אנגלו-סכסון שוהם 

● ברח' תירוש  11בשכונת כרמים בפרויקט
גינדי ,דירת  5חדרים ששטחה  122מ"ר ,קומה
ראשונה ,עם מטבח משודרג הכולל אביזרי
חשמל מובנים ,שתי חניות עוקבות .הדירה
לא אוכלסה ונמכרה בעסקת יד שניה ב2.55-
מיליון שקלים
● ברח' הסלע  ,5דירת  4חדרים ששטחה 101
מ"ר עם מרפסת ששטחה  6מ"ר ,קומה 2
בבניין עם מעלית .הדירה היתה מושכרת והיא
טעונה שיפוץ .נמכרה ב 1.7-מיליון שקלים

בו
נ
י
ם
ימי ? מ

מחירי מכירות ש
פ
צ
י
ם מיו לפני ם?
ה
חד
ים ומלאחיגים
זמין

תצוגה בכפר טרומן בכניסה לתחנת הדלק03-6421010 ,

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

אבשי גרייף יועץ נדל"ן
050-3882255

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

דירות לדורות שמחים לבשר כי חזרנו להשתכן בבניין המועצה קומה  .3אתם מוזמנים לבקר
בבלעדיות למכירה
קוטג' תחתון של פנטהאוז

ברחוב תבור 5.5 ,חדרים במפלס כניסה שמור ומתוכנן היטב .אופציה לפתיחת מרתף בהיתר .פינוי גמיש

2,850,000
₪

למכירה

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

למכירה
מיני פנטהאוז  5חדרים ,מרפסת גדולה,
מחסן ו 2-חניות מקורות .פינוי קיץ 2017

4,100,000
₪

2,620,000
₪

למכירה
מיני פנטהאוז  5חדרים מושקע ,מרפסת גדולה לפארק,
מחסן דירתי 2 ,חניות מקורות ,פינוי קיץ 2017

דירות לדורות מרחיבה את פעילותה במתן

ייעוץ משכנתאות פרטי גם לקהל הרחב
פתרון אובייקטיבי להלוואה אטרקטיבית!

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

2,690,000
₪
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"מן הטבע"  -מרכז לוגיסטי
חדש ייבנה באזור התעשיה
הי פארק שוהם

עונת השיפוצים

כך תשדרגו את ערך הדירה שלכם
במאות אלפי שקלים

בתים משופצים בשוהם נמכרים בין  200ל 900-אלף שקלים יותר מנכסים זהים הטעונים שיפוץ
ומודרני .שתי הדירות נמכרו בחודש
דצמבר ,אחת ב 1.95-מיליון שקלים
והשנייה ב 2.13-מיליון שקלים ,פער
של  180אלף שקלים ,המהווים כ9-
אחוזים.

השוואה בין נכסי נדל"ן דומים או זהים
הנמכרים בשוהם במועדים סמוכים,
מצביעה על פערי מחיר משמעותיים
בין אלה המשופצים לאלה הטעונים
שיפוץ .במקרים שנבדקו ,נמצא כי
הפער במחירים היה לפחות זהה לעלות
השיפוץ וברוב המקרים אף גדול ממנו,
פער  580אלף שקלים
והותיר בידי המוכרים רווח נאה.
קוטג' מדורג עליון של חברת
פנטהאוז ,ברחוב לכיש  76בשכונת
גבעולים ,ששטחו כ 140-מ"ר עם 5
פער  180אלף שקלים
בדצמבר האחרון נמכרו בפרויקט חדרים ומרתף וגינה בת  60מ"ר .הבית
פרשקובסקי בשכונת סחלבים ,שתי שהושכר במשך מספר שנים והיה טעון
דירות בנות  4חדרים עם מרפסת שיפוץ כללי ,נמכר ביוני האחרון בפינוי
ומחסן ,ששטחן  90מ"ר נטו .שתי מיידי ב 2.56-מיליון שקלים .קוטג'
הדירות ,אחת ברחוב הדקל  12ושניה זהה לחלוטין ,ברחוב תבור  18בשכונת
בדקל  ,16נבנו חמש שנים קודם לכן .יעלים ,נמכר כשהוא משופץ ברמה
אחת מהן נרכשה למטרת השקעה ,גבוהה ,שכלל סגירת מרפסת לחדר.
כשהקונים לא שידרגו אותה מעבר העסקה שנחתמה בתחילת דצמבר,
לסטנדרט הקבלן והיא הושכרה במשך עמדה על  3.14מיליון שקלים .חישוב
מספר שנים .הדירה הסמוכה הייתה מצביע על פער של  580אלף שקלים,
מטופחת יותר וכללה מטבח משודרג  22אחוזים ,בין שני הנכסים.

פער  920אלף שקלים

הפערים המשמעותיים ביותר נרשמים
במחירי בתים בודדים .שני בתים
כאלה נמכרו לקראת סוף ,2015
אחד ברחוב האודם  36בשכונה
א' המבוקשת ,והשני בשכנה מ"ד
היוקרתית לא פחות ,ברחוב מכבים
 .45שניהם בנויים על מגרשים
ששטחם חצי דונם וגם גודל ההבית
דומה .ואולם זה שברחוב מכבים
עבר לפני מספר שנים שיפוץ מקיף,
שכלל מקלחות ,מטבח ,ריצוף ,טיח
חיצוני וגינה .מנגד ,הבית ברחוב
האודם ,שנבנה בימיו הראשונים של
היישוב ,היה אמנם שמור ,אך לא תאם
לסטנדרטים ומגמות עיצוב עכשוויות.
הוא נמכר ב 4.25-מיליון שקלים,
לעומת  5.17מיליון ששולמו עבור
הנכס בשכונה מ"ד .הפרש המחירים-
 920אלף שקלים ,מהווה יותר מ20-
אחוזים 

בימים אלה מצוי בעיצומו הליך הרישוי למרכז הלוגיסטי
החדש של חברת "מן הטבע" בקרית התעסוקה
והלוגיסטיקה היי פארק שוהם.
המרלו"ג ישמש את חברת "מן הטבע בארותיים" ,חברה
פרטית המתמחה בשיווק כל סוגי הביצים :אורגניות,
חופש ,אומגה ורגילות .החברה מנוהלת ע"י יוסי דוידוביץ
ובנו עמוס" .מן הטבע בארותיים" היא החברה הרביעית
בגודלה בתחומה ,והשנייה בשיווק ביצים לרשתות המזון.
המרלו"ג מתוכנן בשטח כולל של כ 3000-מ"ר וכולל
מערכות מיון אוטומטיות מהמובילות והמתקדמות
בשוק .במבנה תשולב מערכת בקרת אקלים וניטור
טמפרטורה להבטחת איכות וטריות המוצרים.
עיצוב המבנה מוקפד תוך מתן תשומת לב לחומרי
הגמר ולנראות המבנה מכיוון כביש  6הסמוך .סביב
המבנה מתוכננות חצרות תפעוליות נפרדות המשמשות
לפונקציות השונות :משלוח ,הכנסת סחורה ,מחזור,
אשפה ועוד .הפרדת הפונקציות בין חצרות תפעוליות
שונות מבטיחה יעילות פונקציונלית יחד עם שמירה על
תנאים סניטרים מיטביים.
מנכ"לית החברה הכלכלית ,דינה פרומוביץ ,ציינה
שהחברה מצטרפת לשורה של חברות מובילות שקבעו
את מושבן בהיי פארק שוהם ,בהן שטראוס ,שופרסל,
שירותי בריאות כללית ,יהב חמיאס ,פריגו ,אריא ,מגה
אור ,נחושתן ועוד 

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
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אורלי אורן
052-5765757

בהנהלת רובי יותם
050-2301555

סירקו את הקוד ותוכלו
להתעדכן און ליין בעמוד
הפייסבוק שלנו

עפרה וינר
052-3687708

מבצע לחודש ימים בלבד !!!!
נוף כרמים שוהם
דופלקס  7חדרים ,כ 170-מ"ר
חלוקה אופטימלית
 3כיווני אוויר
מפרט טכני עשיר
 3חדרי רחצה
 2חניות ומחסן

2,980,000
בבלעדיות
דירת  5חדרים.
 120מ"ר ,מרפסת ומעלית.
בית משופץ ובעיצוב
אדריכלי!!
מחיר אטרקטיבי

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

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

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

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

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

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

הגדול

פריטים עד ₪ 1,000

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

מכירה

דרושים

אנו מחפשים דירת  5חדרים
לקנייה ללא תיווך בשכונת
יובלים או ורדים ,עם מרפסת
גדולה .להתקשר:
שולמית  052-5831340או
ליצחק.052-6731340 :

לתבליני התימני במול שוהם,
דרוש עובד למספר בקרים
בשבוע .העבודה מתאימה
גם לסטודנט/ית  .נדרשים:
תודעת שירות גבוהה ,אחריות
והופעה סולידית .שכר נאה.
לפרטים .050-2700094

דירות ובתים
למכירה  /להשכרה

לחברת דנה נסיעות בע”מ
דרושה פקידה לעבודה  5ימים
בשבוע 8:00-16:00
ידע בסיסי בהנהח”ש
ובהפעלת מחשב
חרוצה ,רצינית ואמינה
תנאים טובים .קורות חיים
לפקס 03-9731211

מחפשים לקניה דירת גן ,
דופלקס ,מיני פנטהאוס,
שקטה ,ללא תיווך.
054-7922492
דירת  4חדרים חדשה מקבלן
באביסרור בשכונת כרמים,
קומה  ,1חזיתית .
 052-2515755אריה.
להשכרה יחידת דיור ברחוב
תבור 1.5 ,חדרים ,מטבחון
ומזגן ,מיידי 2,300 .שקלים
,052-9426163
.052-4560857
יחידה להשכרה ברקפות,
חדשה 2 ,חדרים ,מוארת
וממוזגת ,ללא למעשנים.
טלפון,054-6579332 :
 050-6262680לא בשבת.
להשכרה דירת  5.5חדרים
קרוב למרכז ,ממוזגת ,מוארת
ומרווחת 2 ,מרפסות ,חניה,
במצב מצוין .החל מאפריל.
.052-3254488

עסקים להשכרה

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

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

70
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לקונדיטוריית רוקוקו
דרוש/ה מוכרת לעבודה
במשמרות.
.052-7308730

לסוכנות ביטוח בשהם,
דרושה פקידה רצינית
לעבודה מאתגרת ,עם
ניסיון במכירות .קורות
חיים למייל:
shmuel@z-gonen-ins.co.il
למרפאת שיניים בשוהם
דרושה סייעת לעבודה
במשמרות .ניסיון בעבודה
מול מחשב -יתרון.
נא לפנות לדליה
.054-5621796

בשוהם

דרושה מטפלת דוברת עברית
לטיפול בקשיש בשוהם  3ימים
בשבוע בשעות ,9:00-16:00
טל’  050-5776499רותי,
 054-8887472אורית.
למשרד שמאי רכב ביהוד
דרושה פקידה .ניסיון
בענף הרכב/חברת ביטוח -
יתרון .קורות חיים למייל:
ruthgta@zahav.net.il
אפשרות למשרה חלקית או
מלאה.
למוקד פרוייקט מיכא״ל
בשוהם דרושים/ות מוקדנים/
ות ,רצוי עם ניסיון במכירות
ויכולת ביטוי גבוהה.
 054-2670001אורן
למסעדה בשרית באיירפורט-
סיטי דרושים מלצרים/יות
אחרי צבא .תנאים טובים
למתאימים.
לפרטים,050-225-5327 :
.03-553-1733

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

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

Eitan & Matan
איתן ליליוס ומתן שרביט

| מעצבי שיער

והסביבה

שיעורים פרטיים
שיעורים פרטיים
במתמטיקה מסטודנט
לכלכלה ומשפטים
באוניברסיטת ת”א,
בעל נסיון,
כולל הכנה לבגרויות.
אור 050-8815670

מורה מנוסה למתמטיקה
וכלכלן ,נותן שיעורים
פרטיים במתמטיקה,
לתלמידי בית ספר יסודי,
חט”ב ותיכון .הכנה
למבחני מעבר להקבצות.
052-4567226
מתמטיקה  +פיסיקה +
פסיכומטרי  +אנגלית בביתך
לכל הרמות כולל בגרות 5
יחידות ממורה אקדמאי
מנוסה מאוד052-2675359 ,
מורה מוסמכת לאנגלית לכל
הרמות בבית התלמידhots ,
בספרות ,השיטה החדשה
בהבנת הנקרא-
 Unseenולימוד abc
,054-4568887
03-9661832
חיילת בוגרת בהצטיינות
של תיכון מדעים 5 ,יח’
מתמטיקה ואנגלית ,מקצועית
וסבלנית ,מעוניינת להעביר
שיעורים לתלמידים מכתות
א’ -י’ שעורים פרטיים בכל
המקצועות.
קורל .058-7555543

מורה ,דוברת אנגלית שפת
אם ,מעבירה בביתה בשהם
שיעורים פרטיים,
בדגש על פיתוח יכולת שיחה

וקריאה בדרך חווייתית לכל
הגילאים052-2929820 .

שיעורי נגינה

מורה לגיטרה ,מלמד בביתכם
עם דגש על חוויית למידה
מהנה ומעשירה .מחיר נוח.
 50%הנחה לשיעור ראשון.
 052-8086875אלון.
מורה אקדמאית לפסנתר
ואורגן ,ותיקה בשוהם +
המלצות ,מלמדת בביתכם.
052-3556111 ,03-5563621
ורדה.
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

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

יד שניה

למכירה מיטת תינוק של שילב
במצב חדש  ,צבע בוק כולל
מזרן  .₪ 350סימה אביאני
.054-6441242
שולחן כתיבה מעץ בנוי ע”י
נגר ,בצבע לבן ועץ ,מידות:
אורך , 1.30רוחב  60ס”מ,
גובה  75ס”מ ,בתוספת שידת
 4מגירות על גלגלים  .במצב
טוב מאד .ניתן לפרוק ולקחת.
054-8180281.₪ 500
למכירה ,מיטת נוער בצבע
ורוד .עלות  400ש”ח
טלפון 052-8780085

לחברת דנה נסיעות בע"מ

דרושה פקידה

לרגל הרחבת פעילותנו

לעבודה  5ימים בשבוע 08:00-16:00
ידע בסיסי בהנהח"ש ובהפעלת מחשב
חרוצה ,רצינית ואמינה

עם ידע בתסרוקות ערב

תנאים טובים

052-8929246

קורות חיים לפקס 03-9731211

דרושים/ות
מעצבי שיער מנוסים

מח

ירי
ם נו

בס"ד

צבעי
מומחה

חים

כל עבודות צבע
שפכטל וגבס

ראובן כהן

החשמלאי
עבודה
נקיה
ומושלמת

שלך בשהם
חשמלאי מוסמך

לא בשבת

שרון שמאי
054-8405414

מדריך טניס מוסמך
בוגר קורס מאמנים וינגייט

מעוניין להקים
פעילים
חוגי טניס
באזור שוהם ,במושבים ובמועדונים

19

שנות
נסיון

מגן ירוק

רשיון 1771

איתור ותיקון כל תקלה  24 -שעות ביממה

שנה
טובה!

שירותי הדברה
הדברה ופתרונות אקולוגיים Pest Management

שרות מהיר ,אמין ואיכותי
איציק טודורוס

תדי גוריאן

א.י .איטום ובידוד

ביצוע כל עבודות האיטום
ניסיון
 15שנה

יל 8
4
1
4
3
4
50-3

0
0
0
,
1
 ₪פרס
בל
שובי הביתה

אבדה/נגנבה כלבה
כל היודע דבר על מקום
המצאה נא להתקשר
לניסים הדס
052-6922222

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

0

עד  10שנות
אחריות

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

ייעוץ ופיקוח לעבודות חשמל לבונים בשהם והסביבה
הנפקת אישורים לרישוי עסקים

050-5406391

שירות
אדיב

אי

תאורת בית וגן ,הגדלות חיבור

התקנת מערכות אזעקה ואינטרקום

רח' נורית  ,62שהם

050-9582904

054-6394382

תיכנון וביצוע
כל עבודות החשמל

לקראת הפסח
כדאי להגיע
לטיקט
ניקוי שטיחים
במחיר הזול בארץ
ובאיכות הגבוהה ביותר
ניקוי שמיכת פוך
נוצות וסינטטי
זוגית  /יחיד

רק ₪ 70

ועוד פריטים רבים במחירים אטרקטיביים

 10דקות ממך  50% -פחות
אלירן הלל ,מושב ברקת

050-9339949

מכבדים כרטיסי אשראי

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

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

טוביה פנחס
חשמלאי מוסמך

הבית שלך בידיים טובות
רשתות נגד יונים ונגד יתושים

שיווק ,תיקון והתקנת
דודי שמש מכל הסוגים
 התקנת חימום מהיר
 שטיפת קולטים
 התקנת ברז
למניעת כוויות

עבודות אינסטלציה ושרות תיקונים

במחירי מבצע

הנגר
אלעד
עבודות נגרות בהזמנה

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

054-4673298

אריה דולברג מתקן

www.hendiman-arie.info

054-3160550
לשפע נכסים

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

דליה  -שפע נכסים
054-6322703
תרשיש - 1ק“ ,2בתוך “שקוף“

טוני
התופרת

ביצוע כל סוגי
התיקונים.

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

אוויר נקי לנשימה

שרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור
תכנון ויעוץ ע"י צוות הנדסה
כולל אישורי כיבוי אש למבנים
התקנת מערכות מיזוג אויר ,שיפוץ ואחזקה שוטפת
תיקון והתקנה ע"י מומחה בעל הסמכה למזגני:

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

משהםתיקונים
משה הטכנאי שירות

מכונות כביסה • מדיחי כלים
מייבשים • תנורי אפיה

מקצועיות ושרות.
מחירים זולים.

מחירים נוחים • אחריות על כל תיקון
• אמינות ללא תחרות

,054 – 4507784
077-6040128

050-7337030 • 03-9794020

מעל  20שנות נסיון

(לא בשבת)

בס"ד
מוסמך
הטכניון

ח.י
חסון יעקב (קובי)

מישהו צריך
לשמור עליכם!

✓ ניהול פרוייקטים/פיקוח בנייה ושיפוצים
✓ ניהול מו"מ ,בחירת בעלי מקצוע
מובחרים וסגירת חוזים
✓ ביקורת איכות והוזלת עלויות
✓ עמידה בלוח הזמנים

פורץ ,מתקין ומתקן
מנעולים ודלתות
מכל הסוגים
מיגון דלתות וחלונות
התקנת קודנים

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

 24שעות ביממה

ת.ד  3254שוהם

נייד ,054-5288321 :תושב שוהם
72

050-5621322

משפצים או בונים בית חדש?

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

054-5222440
khtopup@gmail.com

עורכי דין

os

אורי סקוזה
עורך דין

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

נייד054-7911690 :

סניף שוהם076-5410072 :
skuzalaw@gmail.com

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

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

אבי  -ההנדימן האישי שלך
התקנת רשתות וצלונים ❘ תיקונים קטנים לבית
תיקונים למשרד ❘ התקנת כלים סניטריים ❘ חידוש חדרי
אמבט ומקלחות ❘ שיפוצים כלליים ❘ תריסים ❘ חשמל
צביעה מקצועית לבית
קידוחי בטון עד  12צול
עבודה עברית  -המלצות
במעברי דירה
תליית מנורות/
תמונות/מדפים

חייגו עכשיו להצעת מחיר

תיקונים פיקס
שיפוצים קטנים שעושים הבדל גדול לבית ולמשרד

שהם  052-6848654אבי

.co.ilתיקונים פיקסavisaida111@gmail.com www.

בעל עסק
החלה
ההרשמה
למדריך
הטלפונים

הבטח מקומך

משרד בוטיק המתמחה בתחום
הרשלנות הרפואית
מעל  16שנות נסיון בתחום
שוהם  טל'  054-2593561 :פקס'072-3377172 :

03-9793061

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

יש ל
נ
ו
ל
ק
ו
ח
ו
ת
עבורכ

דליה סופר

נכסים
שפע
ניסיון רב ,מקצועיות ,אמינות ויעילות בתיווך

בבלעדיות חד משפחתי גדול,
כ 2 -יחידות דיור מ.מרכזי ,לשיפוץ

מיידי דירת גן יפה
 5חד' ,מ.שקט ומרכזי

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

ם

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

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

בבלעדיות דו גדול חדיש מושקע
+יחידה מניבה

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

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

דליה072-2512300 ,054-6322703 :

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

צביקה בר הנכס שלך

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

3,100,000
רוצה לשבת בשוהם ולראות את תל אביב !!??
בבלעדיות

במרכז שוהם פנטהאוז ענק ומהמם 4 ,חד'
 135מ"ר!!! מטבח ענק ,מרפסת  85מ"ר!! בודד
בקומה ,מיקום מעולה .כל הקודם זוכה!

4,200,000

בבלעדיות

בתל אביב

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

בתל אביב ,תוכנית למד  3חד' 95 ,מ"ר
משופצת ומושקעת ,חדרים גדולים ,מרחב
ציבורי של סלון מטבח ופינת אוכל ,ענק

2,900,000

054-7575143
74
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במרכז שוהם  4חד' מדהימה,
משופצת ומושקעת ,מוארת ,נוף,
מיקום מרכזי אך שקט ,חבל לפספס.

1,890,000

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

2,375,000

בגבעולים דו משפחתי ענק
ומיוחד 300 ,מ"ר בנוי ב 3-קומות,
מרתף  100מ"ר מסודר כמשרדים
כולל שירותים ומטבחון עם כניסה
נפרדת ,חצר קדמית ואחורית,
לאוהבי המרחבים והפוטנציאל...
בסחלבים דירת גן  5חד' ,ענקית
ומסודרת ,פינתית 145 ,מ"ר ,חצר
 60מ"ר 2 ,חניות.

3,000,000
2,340,000

2,440,000

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

2,690,000

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

4,200,000

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

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

3,630,000

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

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

2,390,000

barz@netvision.net.il

4,400,000

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

יריב רענן  -תיווך והשקעות
כי מגיע לך שינוי מרענן

בבלעדיות פנטהאוז יוקרתי

חד משפחתי מפואר בנוי בסטנדרטים קפדנים וגימורים ברמה
גבוהה 523/ 277 .מ”ר מתוכנן היטב ,חללים גדולים ומוארים 5 .חדרי
שנה ( 2סוויטות) .מרתף חצי עילי .מרפסות בחדרים  +מרפסת גג.
גינה אחורית  200מ”ר .פשוט לחיות אחרת .שווה כל מ”ר!

ב
ל בל
ע
ה די
שכרה ות

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

בבלעדיות

למכירה

ב
ל בל
ע
מ די
כירה ות

בבלעדיות

בבלעדיות

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

 054-3188810אירית
התקשרו03-9455000 :
 050-5505408יריב
ב נ י י ן ה מ ו ע צ ה  ,ר ח ’ ה א ו ד ם  ,6 3ק ו מ ה  ,3ש ה ם

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

למכירה

להשכרה

למכירה

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

ב
ל בל
ע
ה די
שכרה ות

דו-משפחתי יפה ,שמור וחמים 380 /200 .מ”ר.
 5חדרים מרווחים ומוארים .במיקום מנצח,
קרוב למרכז-מרגיש בכפר! מטבח גדול ונוח.
חצר אחורית גדולה ומפנקת.
מומלץ ביותר.

מרלן גרינבלט

יועצת נדל”ן

050-9732613

ל ב
מכיר בל
ע
ה  /די
להש ות
כ
רה

דופלקס גן מיוחד במרכז שוהם.
 153מ”ר 5 ,חדרים מרווחים ,סלון בגובה כפול.
גינה גדולה .כניסה פרטית.
זכויות בניה לחדר נוסף.

ב
ל בל
ע
ה די
שכרה ות

משרד074-7034470 :

דירת גן  4.5חדרים.
משופצת כולל מטבח חדש .גינה  90מ”ר ,דק  +בריכה.
 2חניות בודדות .כניסה מיידית.

דירה  5חדרים חדשה מקבלן 124 .מ”ר מרווחת ונעימה.
מרפסת  12מ”ר המשקיפה לפארק.
 2חניות בודדות .אפשרות לטווח ארוך.
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צילום וסלולאר

הפנינג פורים בקליקסנטר

הדפסה על קנבס
 50x70ס״מ

רק 150

₪ 249 ₪

החל מ-

₪

₪ 130 ₪

 10x14ס״מ במחיר מבצע

199
₪ 225

₪

וקנבס 20x30
מתנה

ברכישת מגן מבית

99

סינר

דובי

39
₪ 69

 25ס״מ

69
₪ 99

₪

₪

מזל טוב!

ועוד המון מבצעים

פיתוח  300תמונות

רק

אבני בזלת

50₪ 79

 30x40ס״מ

רק 89

מתנות בעיצוב אישי

₪

רק
מקבלים מגן זכוכית מתנה

ברכישת מסגרת מהמבצע
מקבלים
את התמונה
במתנה
מטען ביתי לiphone 4/4s-
וסמסונג ()1amp
רק

20
₪ 39

₪

חצי שנה אחריות

זרוע לרכב

רק 25

₪

החלפת מסך
אייפון 5, 5s, 5c
רק

319

₪

החלפת סוללה אייפון בפיתוח מעל  30תמונות כבל לאייפון 4, 4s
 13x18מקבלים פולדר
או סמסונג
4/4s/5, 5s, 5c
רק
מתנה
רק

99

10

₪

המבצעים בתוקף עד  31.3.16או עד גמר המלאי .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח .החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת

עמק אילון  ,30שהם (צמוד לסטימצקי)

₪

חפשו אותנו ב-

03-9793366

