
גיליון מס’ 202 | נובמבר www.shohampls.co.il  |          |                                          | 2015  העיתון המקומי הטוב ביותר בישראל  |  03-9793061

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

פרטים בעמ׳ 2

בפייסבוקתנו לנו 

סיטי וואש סניף נתב״ג

חוגגת 10 שנים
ומחלקת מתנות לתושבי שוהם

רוצים לשנות את צבע הרהיטים?

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

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

כל עבודות הפוליטורה

וותק 13 שנה | יחס אישי, מקצועיות אמינות ושירות

www.matzbea.co.il

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

 שיקום גינות  ●  כריתת עצים
דשא סינטטי ●  מערכות השקיה ממוחשבות

תכנון פיתוח ואחזקת גינות

חלום למרחקים ארוכים
 פיני גולדשטיין שקל לפני חמש שנים 120 קילו.

מאז השיל מחצית ממשקל גופו וכיום הוא 
מאמן קבוצות ריצה 

אורנה בן חיים ומיכל רימון 
 זכו באוסקר הישראלי,
על קמפיין יחסי ציבור נגד 
חניה בחניית נכים

 לביאות
 לא מאמינות
בתירוצים

online

Lסניף שהם
03-974-974-5/7

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

במקום בלבד

₪24.90 רק
מגש פיצה

היכונו להפתעות נוספות!!!

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

 דור ההמשך:
המועצה מקדמת היתרים לפיצול בתים

 איכות הסביבה:
כך נראים החיים בביוב

 קידום:
ליבנה מתכנן להיות יו״ר החברה למשק וכלכלה 

 נותנים גז:
תחנת תדלוק חדשה תפתח בעוד חודש

 אוכל:
אל תהיו נקניקיות

 נדל״ן:
מחירי הדירות והקוטג׳ים התייקרו ב-10%

 דור ההמשך:
המועצה מקדמת היתרים לפיצול בתים

 איכות הסביבה:
כך נראים החיים בביוב

 קידום:
ליבנה מתכנן להיות יו״ר החברה למשק וכלכלה 

 נותנים גז:
תחנת תדלוק חדשה תפתח בעוד חודש

 אוכל:
אל תהיו נקניקיות

 נדל״ן:
מחירי הדירות והקוטג׳ים התייקרו ב-10%

מותאם גם לטלפון הסלולרי  
הכל בלחיצת כפתור

כל העסקים
בכל הענפים

באתר שוהם פלוס

מחפש חנות
או שירות בשוהם?
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מתחם תחנת הדלק “דור אלון“, נתב“ג 054-7399588

בפייסבוקתנו לנו 

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

כל המביא שובר זה מקבל
מעמד מגנטי לפלאפון

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

סיטי וואש סניף נתב״ג

חוגגת 10 שנים
ומחלקת מתנות לתושבי שוהם



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

בר/בת מצווה חורף
הכל כלול במחיר אטרקטיבי

מבצע חתונה
ליל כלולות במלון 5 כוכבים במתנה 

)מינימום 200 אורחים(

לחוגגים ברית/ה
שובר ע"ס 400 ש"ח מתנה לקניות ב-

)מינימום 120 מוזמנים(

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

כשר מהדרין

מחירים
חד פעמיים
לסוגרים אירוע

שיתקיים עד ה-31.12.15
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03-5364440 רח' אברהם גירון 7, יהוד   |   שעות פתיחה: א'-ה': 10:00-19:00 יום ו': 09:30-13:00

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

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

איכות של נגר פרטי במחירי חנות מפעל
50
מוניטיןשנות

שולחן פינת אוכל מלבני - נפתח עד 5 מ' שולחן פינת אוכל עגול
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בימבה ג'וק

בובת אלזה 
מדברת ושרה

פאזל מקסי 2 ב-1
כולל צביעה 40 ש"ח

49.90 ש"ח

129.90 ש"ח

40 ש"ח
בובת אולף

18 ס"מ

19.90 ש"ח

בימבה הליכון
פישר פרייס

הך פטיש
עם קסילופון וכדורים

דמויות גיבורים
עומדות

בימבה כוכב
במגוון צבעים

49.90 ש"ח249.90 ש"ח 69.90 ש"ח 49.90 ש"ח

סקי סקוטר
פעלולים גיל 8-12 אוהל אוטובוס דמויות פליימוביל

549.90 ש"ח17.90 ש"ח 89.90 ש"ח
חדש!

מגוון ענק של מותגים

הפתעות ומוצרים לימי הולדת

צעצועים לגיל הרך

מגוון גדול של פאזלים

* התמונות להמחשה בלבד  |  ט.ל.ח  | המבצעים בתוקף עד ה-30/11/15 או עד גמר המלאי

מתחם האיירפורט סיטי :  03-6544499  |  הרצל 20 תל-אביב: 077-4304129
Mortoys חפשו אותנו בפייסבוק

הכי זול בארץ!

ש!
חד

מחירים מטורפים לרגל הפתיחה!
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קומפיוטר און ליין

J0X80EA 250 HP :דגם

4210U-INTEL I5 :מעבד
 4GB :זיכרון

500GB :דיסק קשיח
DVD כולל צורב

8.1 WINDOWS :מערכת הפעלה
גודל מסך: ’15.6 
 2.19KG :משקל

1 שנת אחריות
תיקון בבית בלקוח

המחיר הזול בארץ

₪ 1,979*

*המחיר למזומן בלבד

המחיר הזול בארץ

₪ 3,390*

*המחיר למזומן בלבד

INTEL I3 כולל מערכת הפעלה

13.3’ TOUCH מחשב נייד

INTEL I5 מחשב נייד עם

המחיר הזול בארץ

₪ 2,320*

*המחיר למזומן בלבד

2KG-מחשב נייד ’14 פחות מ

מחשב נייד למשחקים וגרפיקה

מחשב נייד חזק לגיימריםמחשב נייד ’13.3 קל משקל ומהיר מאוד!!

P5P20EA :דגם

מעבד: 5005U-INTEL I3 )הדגם החדש(
 4GB:זיכרון

 500GB:דיסק קשיח
DVD כולל צורב
מערכת הפעלה:

WINDOWS 10 החדשה
גודל מסך: ’14

1.94KG :משקל
צבע:לבן 

P5P32EA :דגם

6200U 5-INTEL I :מעבד
)הדגם הכי חדש(

6GB :זיכרון
1TB :דיסק קשיח

DVD כולל צורב
4GB 940 GEFORCE :כרטיס מסך

מערכת הפעלה: WINDOWS 10 החדשה
גודל מסך: ’15.6
 2.27KG :משקל

צבע: לבן

L8A28ES G2 430 PROBOOK :דגם
5200U-INTEL I5 :מעבד

8GB :זיכרון
256GB SSD :דיסק קשיח

8PRO/7 WINDOWS :מערכת הפעלה
גודל מסך: ’13.3

1.5KG משקל: רק
צבע: כסוף+שחור

N1K15EA AB004-15 :דגם
5500U-INTEL I7 :מעבד

 8GB:זיכרון
DVD 1,  כולל צורבTB :דיסק קשיח

2GB 940 GEFORCE :כרטיס מסך
8.1 WINDOWS :מערכת הפעלה

גודל מסך: ’15.6
משקל: 2.2KG, צבע: כסוף

G7Y70EA a002ej x360-13 Pavilion :דגם

4210U-INTEL I5 :מעבד
4GB :זיכרון

דיסק קשיח: 
8GB SSD+500GB HYBRID

מערכת הפעלה:
8.1 WINDOWS

 13.3’ TOUCH :גודל מסך
 1.9KG :משקל

צבע: כסוף 

המחיר הזול בארץ

₪ 2,499*

*המחיר למזומן בלבד

מעבדת מחשבים 
ניידים/נייחים 

במקום

J4T67EA 250 HP :דגם

4005U-INTEL I3 :מעבד
 4GB:זיכרון

500GB:דיסק קשיח
DVD כולל צורב

8.1 WINDOWS :מערכת הפעלה
גודל מסך: ׳15.6 
 2.19KG :משקל

1 שנת אחריות 
איסוף והחזרה 

מבית הלקוח

1 שנת אחריות
איסוף והחזרה מבית הלקוח

3 שנים אחריות
איסוף והחזרה מבית הלקוח

3 שנים אחריות
איסוף והחזרה מבית הלקוח

המחיר הזול בארץ

₪ 3,720*

*המחיר למזומן בלבד

חוזרים ללמוד עם מבצעים חמים

שנת אחריות
איסוף והחזרה מבית הלקוח

3 שנות אחריות
איסוף והחזרה מבית הלקוח

על מחשבי

₪ 4,050*

*4,020 ₪*המחיר למזומן בלבד

*המחיר למזומן בלבד

Computer On-line

computeronline@bezeqint.net www.computer-on-line.co.ilטל' 9795583-03, טלפקס 9793183-03, מרכז מסחרי שהם

סופשנה מגיע ואנחנו מנקים מדפים

הכי אמינים, הכי מקצועיים, הכי שירותיים והכל קרוב לבית

בהנחות אמיתיות בלי קומבינות

אוזניות 
מוסיקה

20% הנחה
מצלמות
אינטרנֿט

)לא כולל דגמי מיקרוסופט( 

 50%
הנחה

רמקולים 
למחשֿב

 10%
הנחה

החל מ-₪999
)למזומן בלבד(

מחשבים נייחים 

החל מ-₪999

מחשבים ניידים
מעודפים

)חדשים אך דגמים ותיקים( 

)למזומן בלבד(

נגני 
MP3/4

 50%
הנחה

ראשי דיו 
טונרים וגלילים

 10%
הנחה

מתחייבים למחיר הזול 
בשוהם לראש דיו בודד

אנטי וירוס
NOD32

   רק ₪119

ראוטרים אלחוטיים

10% הנחה
והחל מ-₪99

)אחרי 
הנחה(

מסכי מחשב 
במחירים מעולים

מכשירי GPS 50% הנחה

פרמוט והתקנת 
מערכת הפעלה 

מחדש

   רק ₪170
)לא כולל גיבוי(

מקלדות, עכברים
סטים אלחוטיים

על כל המגוון

 10%
הנחה
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קומפיוטר און ליין

J0X80EA 250 HP :דגם

4210U-INTEL I5 :מעבד
 4GB :זיכרון

500GB :דיסק קשיח
DVD כולל צורב

8.1 WINDOWS :מערכת הפעלה
גודל מסך: ’15.6 
 2.19KG :משקל

1 שנת אחריות
תיקון בבית בלקוח

המחיר הזול בארץ

₪ 1,979*

*המחיר למזומן בלבד

המחיר הזול בארץ

₪ 3,390*

*המחיר למזומן בלבד

INTEL I3 כולל מערכת הפעלה

13.3’ TOUCH מחשב נייד

INTEL I5 מחשב נייד עם

המחיר הזול בארץ

₪ 2,320*

*המחיר למזומן בלבד

2KG-מחשב נייד ’14 פחות מ

מחשב נייד למשחקים וגרפיקה

מחשב נייד חזק לגיימריםמחשב נייד ’13.3 קל משקל ומהיר מאוד!!

P5P20EA :דגם

מעבד: 5005U-INTEL I3 )הדגם החדש(
 4GB:זיכרון

 500GB:דיסק קשיח
DVD כולל צורב
מערכת הפעלה:

WINDOWS 10 החדשה
גודל מסך: ’14

1.94KG :משקל
צבע:לבן 

P5P32EA :דגם

6200U 5-INTEL I :מעבד
)הדגם הכי חדש(

6GB :זיכרון
1TB :דיסק קשיח

DVD כולל צורב
4GB 940 GEFORCE :כרטיס מסך

מערכת הפעלה: WINDOWS 10 החדשה
גודל מסך: ’15.6
 2.27KG :משקל

צבע: לבן

L8A28ES G2 430 PROBOOK :דגם
5200U-INTEL I5 :מעבד

8GB :זיכרון
256GB SSD :דיסק קשיח

8PRO/7 WINDOWS :מערכת הפעלה
גודל מסך: ’13.3

1.5KG משקל: רק
צבע: כסוף+שחור

N1K15EA AB004-15 :דגם
5500U-INTEL I7 :מעבד

 8GB:זיכרון
DVD 1,  כולל צורבTB :דיסק קשיח

2GB 940 GEFORCE :כרטיס מסך
8.1 WINDOWS :מערכת הפעלה

גודל מסך: ’15.6
משקל: 2.2KG, צבע: כסוף

G7Y70EA a002ej x360-13 Pavilion :דגם

4210U-INTEL I5 :מעבד
4GB :זיכרון

דיסק קשיח: 
8GB SSD+500GB HYBRID

מערכת הפעלה:
8.1 WINDOWS

 13.3’ TOUCH :גודל מסך
 1.9KG :משקל

צבע: כסוף 

המחיר הזול בארץ

₪ 2,499*

*המחיר למזומן בלבד

מעבדת מחשבים 
ניידים/נייחים 

במקום

J4T67EA 250 HP :דגם

4005U-INTEL I3 :מעבד
 4GB:זיכרון

500GB:דיסק קשיח
DVD כולל צורב

8.1 WINDOWS :מערכת הפעלה
גודל מסך: ׳15.6 
 2.19KG :משקל

1 שנת אחריות 
איסוף והחזרה 

מבית הלקוח

1 שנת אחריות
איסוף והחזרה מבית הלקוח

3 שנים אחריות
איסוף והחזרה מבית הלקוח

3 שנים אחריות
איסוף והחזרה מבית הלקוח

המחיר הזול בארץ

₪ 3,720*

*המחיר למזומן בלבד

חוזרים ללמוד עם מבצעים חמים

שנת אחריות
איסוף והחזרה מבית הלקוח

3 שנות אחריות
איסוף והחזרה מבית הלקוח

על מחשבי

₪ 4,050*

*4,020 ₪*המחיר למזומן בלבד

*המחיר למזומן בלבד

Computer On-line

computeronline@bezeqint.net www.computer-on-line.co.ilטל' 9795583-03, טלפקס 9793183-03, מרכז מסחרי שהם

סופשנה מגיע ואנחנו מנקים מדפים

הכי אמינים, הכי מקצועיים, הכי שירותיים והכל קרוב לבית

בהנחות אמיתיות בלי קומבינות

אוזניות 
מוסיקה

20% הנחה
מצלמות
אינטרנֿט

)לא כולל דגמי מיקרוסופט( 

 50%
הנחה

רמקולים 
למחשֿב

 10%
הנחה

החל מ-₪999
)למזומן בלבד(

מחשבים נייחים 

החל מ-₪999

מחשבים ניידים
מעודפים

)חדשים אך דגמים ותיקים( 

)למזומן בלבד(

נגני 
MP3/4

 50%
הנחה

ראשי דיו 
טונרים וגלילים

 10%
הנחה

מתחייבים למחיר הזול 
בשוהם לראש דיו בודד

אנטי וירוס
NOD32

   רק ₪119

ראוטרים אלחוטיים

10% הנחה
והחל מ-₪99

)אחרי 
הנחה(

מסכי מחשב 
במחירים מעולים

מכשירי GPS 50% הנחה

פרמוט והתקנת 
מערכת הפעלה 

מחדש

   רק ₪170
)לא כולל גיבוי(

מקלדות, עכברים
סטים אלחוטיים

על כל המגוון

 10%
הנחה
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למחויבות,  יכולת  לפתח  מהתלמידים,  דורשת  אשר  סביבה  מהווה  הספר  בית 
אחריות, עמידה בזמנים, ריכוז, התמודדויות חברתיות ועוד יכולות שונות ומגוונות. 
להוביל  יכולים  אלו  אתגרים  הילדים.  עבור  פשוטות  תמיד  לא  אלו  התמודדויות 

לצמיחה והתפתחות או לצערנו, להתחלה של ירידה בביטחון ובערך של הילד.

יכולות  לילדים שלנו לפתח  לייצר סביבה, שתסייע  לנו את היכולת  יש  כהורים, 
ולצמוח דרך הקושי. 

הצעד הראשון הוא להכיל את הקושי של הילד, להתמודד עם האתגר ולא להיבהל 
ממנו.  נקודות הקושי איתם נפגש הילד הם הזדמנות לצמיחה והתפתחות. חשוב 
לפיתרון  נרוץ  ולא  הקושי  באמצעות  הילד  אצל  שמתפתחת  ביכולת  שנתמקד 

הרגעי.
כהורים יש לנו נטייה לתת מענה מידי לבעיות ולאתגרים שמתעוררים בעולם של 
נותנים מענה ופתרון עוד לפני שהאתגר פגש את הילד.  הילד שלנו. לעיתים אנו 
ומקלים  כאב  ממנו  מונעים  הגנה,  לילד  מספקים  שאנו  מרגישים  אנו  זו  בדרך 
ולא  מאחריות  אותו  פוטרים  אנחנו  מודע,  לא  לעיתים  פרדוקסאלי,  באופן  עליו. 
מאפשרים לו לעבור דרך הקושי ולצמוח )כמובן בהתאם לשלב ההתפתחותי שלו(. 

מצב זה הופך אותנו לעייפים מאחריות יתר ואת הילד שלנו לחלש ותלוי בנו. 

ישנם דוגמאות רבות דרכם אנו נותנים פטור מאחריות לילד שלנו.
 לוקחים אחריות על ההתעוררות שלו לביה״ס. לעיתים נכנסים למאבקים 

מדי בוקר כדי שיתעורר או יצא מהמיטה.
 עוזרים לו בשעות מאוחרות לעשות את שיעורי הבית,  גם כאשר אנחנו כבר 

עייפים. זאת לאחר שהוא נזכר לקחת עליהם אחריות רק ב 20:00 בערב.
 מזכרים לו להכין מערכת, ללמוד למבחן, להכין שיעורי בית מדי יום.

 עוזרים לו להתכונן למבחן, לעשות שעורי בית, כאשר הוא לא מעוניין בעזרה, 
או כאשר הוא מפגין זלזול וחוסר אחריות. 

 עושים עבורו את שעורי הבית, העבודה או הפרויקט שהוטל עליו. 
 סוחבים לו את התיק בדרך לביה״ס.

אני מניח שבעקבות רשימה זו מתעוררות שאלות שונות כגון: ״אם אני לא אעיר 
אותו, הוא לא יקום לביה״ס״?

יעזור לו להתכונן  יכין שעורי בית״ ״אם אני לא  "אם אני לא אזכיר לו, הוא לא 
למבחן למרות ההתנהגות שלו הוא יכשל״

זהו אתגר גדול עבורנו ההורים, לשחרר וליראות את הילד שלנו עובר דרך אכזבה, 
פספוס, קושי ואפילו כאב. אנחנו מעדיפים למנוע ממנו את הכאב בטווח הקצר 

ובאופן לא מודע מיצרים כאב לטווח ארוך.
חשוב לזכור שכאשר אנו לוקחים אחריות במקום הילד אנו הופכים אותו לתלוי 
בנו ולא מאפשרים מרחב בו הוא יכול לפתח אחריות אישית. הורים רבים מוצאים 
את עצמם עסוקים בלפתור את אותה בעיה כל יום מחדש. חייבים לחפש אופציה 

אחרת.

מה עושים?
)הכלה(.  ספיגה  יכולת  פיתוח    .1

להוביל  שלנו  ליכולת  הבסיס 
היכולת  את  לפתח  הוא,  כהורים 

לפי  מסתדרים  לא  שכרגע  מצבים  להכיל 
את  הכין  לא  הילד  אם  לדוגמא,  שלנו.  התוכניות 
לנו  שתהיה  למבחן  התכונן  לא  או  הבית  שעורי 

היכולת להכיל את המצב ולא לנסות לפתור את הבעיה באותו 
רגע. לאפשר מרחב של כישלון, טעות ממנו אפשר לצמוח. חשוב 

להדגיש, לא מדובר על התעלמות מהמצב אלא רק השהייה של 
התגובה.

2. שיחה בהירה ומכבדת עם הילד - במקרים בהם אנו 
לרצונות  אכפתיות  ומגלה  מתחשב  שהילד  מעריכים 
שלנו, שיחה בהירה ומכבדת עם הילד יכולה לעזור. יש 

שחוזרים  באירועים  בעיקר  מיד,  להגיב  לא  רבה  חשיבות 
על עצמם . תנו לעצמכם זמן לבחון מה אתם מרגישים לגבי 

נזמין  רגוע,  העניין, מה באמת מדאיג או מפריע לכם.  בזמן 
את הילד לשיחה איתנו ונשתף אותו בדאגה, בצרכים וברצונות שלנו.

אכפתיות  של  ביחס  לא  והילד  במידה   - המחיר  את  לשלם  לילד  לאפשר   .3
השגרה  פי  על  יתנהלו  לא  שהדברים  מצב  לספוג  יכולים  ואנו  והתחשבות 
בלי  להגיע   , לביה״ס  לאחר  המחיר-  את  לשלם  לילד  לאפשר  ניתן  המתוכננת. 
זו, אנו משנים את  שעורי בית, להגיע לא מוכן למבחן ולשאת בהשלכות. בדרך 
מאזן הכדאיות עבורו. הילד פוגש הפסד. מחיר ההפסד לעיתים כואב אך מאפשר 
פיה  על  המציאות  את  לפגוש  שלו.  הבחירות  של  התוצאות  את  לחוות  לילד 
מתנהלים בעולם ביה"ס, את חוסר הנעימות. מתוך כך תהיה לו הזדמנות אמיתית 
לקחת אחריות. כאשר אתם מאפשרים לילד לשלם את המחיר, חשוב לעשות זאת 
ממקום נקי מיחס של אשמה, השפלה, כעס או חוסר אכפתיות. כאשר הכעס שלנו 

נכנס לתהליך, זה הסימן שאנחנו עדיין תופסים באחריות של הילד.

4. במקרים בהם הקדשתם חשיבה לנושא ולא מצאתם דרך, אפשר להתייעץ עם 
איש מקצוע. חשוב גם לידע את הילד שאתם הולכים לעשות זאת. בדרך זו, אתם 

מעבירים מסר חזק שהנושא בעל חשיבות רבה עבורכם. 

בסופו של  לא מומלץ להתפשר על האופציה של לקחת אחריות במקום הילד. 
שיותר  כמה  זאת  לעשות  וכדאי  האחריות  חוסר  עם  להתמודד  תצטרכו  דבר 
מוקדם. יחד עם זאת גם אם מסיבות שונות חזרתם לדפוס זה, תגלו חמלה כלפי 
עצמכם )זה לא קל לעשות שינוי(  וחיזרו לדרך שמאפשרת לילדכם לצמוח ולפתח 

יכולות להתמודד עם אתגרי החיים השונים. 

 מי סוחב את התיק לבית הספר?
על הקשר בין הורים ילדים ובית הספר

מתוך מאמרו של שלומי כהן  M.S.W | המרכז להורות וזוגיות בשוהם

 שנת הלימודים יצאה לדרך והיא נושאת עימה אתגרים פדגוגיים, חברתיים והתנהגותיים רבים.
שיתוף הפעולה בין מורה-הורה-תלמיד חיוני להצלחת התהליך החינוכי. לכם הההורים יש תפקיד מכריע 
במתן כלים לילדכם, כך שיגדל להיות בוגר עצמאי ואחראי. ילד שלוקח אחריות למעשיו ולהתנהגותו מגיל 

צעיר, יגדל להיות מתגבר אחראי ושקול, שיהיה לנו קל יותר לסמוך עליו גם כאשר הוא לבד. 

shlomicster@gmail.com  הורים שמעוניינים מוזמנים להתייעץ איתי באמצעות המייל
8
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ארון סנדוויץ תלוי, ציפוי פורמייקה, מראה 

מעוצבת, טריקה שקטה, 22 צבעים

80 ס"מ  1,580 ₪ 

 102 ס"מ 1,640 ₪

120 ס"מ 2,200 ₪

 ארון סנדוויץ, ציפוי פורמייקה,

מראה מעוצבת, 20 צבעים

80 ס"מ  1,370 ₪

102 ס"מ 1,534 ₪

 כנף 120 ס"מ,

 כפולה 6 מ"מ

כולל מוט מגבות

 ₪ 620

מקלחון חזית, 2 דלתות נפתחות 

 פנימה והחוצה,

ממידה 70 ס"מ עד 100 ס"מ

₪ 720   

*מעל 100 ס"מ תוספת תשלום

 מקלחון צירים, 2 דלתות,

6 מ"מ' 80x80 ס"מ

₪ 690

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

       המחיר כולל מע"מ | לא כולל הובלה והתקנה  |  התמונות להמחשה בלבד  |  עד גמר המלאי  |  ט.ל.ח

 מקלחון צירים

 הרמוניקה מתקפל

80x80 ,6 מ"מ

₪ 1,220 

ארון סנדוויץ תלוי, ציפוי פורמייקה, 

מראה מעוצבת, 22 צבעים

80 ס"מ  1,370 ₪

102 ס"מ 1,640 ₪

120 ס"מ 2,180 ₪

 ארון סנדוויץ, ציפוי פורמייקה,

מראה מעוצבת, 20 צבעים

80 ס"מ  1,227 ₪

102 ס"מ 1,392 ₪

120 ס"מ 2,065 ₪

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

יבות
התחי

 

ש דן
 בגו

יותר
ול ב

ר הז
למחי

ע"מ
ם מ

לי
כול

ם 
רי

חי
המ

 מקלחון צירים, 2 דלתות קבועות,

2 דלתות נפתחות, 6 מ"מ,

80x80 ס"מ

₪ 990
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סלון היופי הגדול בישראל
ברמה אירופאית

עיצוב שיער  |  החלקות ותוספות שיער  |  מניקור ופדיקור  |  שעווה בכל הגוף |   טיפולי לייזר  |   מגוון רחב של טיפולים נוספים

טלפון להזמנות: 08-9208558, 052-5617900 )הנהלה(
רח' דוד המלך 2, לוד  )מול בנק לאומי ועריית לוד(  חניה בשפע  www.mispara-gdola.co.il  |  שעות פתיחה: ימים א'-ה': 09:00-20:00, יום ו' 09:00-15:30

תספורת גברים

תספורת נשים / גיל זהב

צבע )שיער קצר / ארוך(

פסים )חצי ראש / ראש מלא(

פן )שיער קצר / ארוך(

החלקה יפנית / ברזילאית

תוספות שיער טבעי

איפור מקצועי יום / ערב

&40

& 70/50

& 70/50

& 200/150

& 70/50

החל מ-690 &

& 1500-2000

&120-150

& 55

& 120

& 120

& 350/250

& 100

החל מ-1500 &

& 3500

& 350

בס"ד

ט.ל.ח המספרה רשאית להפסיק / לשנות את המבצעים בכל עת.

מבצעי חורף לתושבי שהם והסביבה
בהצגת מודעה זו

דרושים אנשי מקצוע מנוסים - ניסיון מעל 10 שנים - תנאים מעולים למתאימים

תסרוקות ערב

מניקור / פדיקור רפואי

לק ג'ל - חיזוק ציפורניים

עיצוב גבות / הדבקת ריסים

שעוות פנים + גבות

שעוות ידיים )יד מלאה / עד המרפק(

שעוות רגליים )רגל מלאה / עד הברך(

שעווה כל הגוף

& 250-150

& 90/45

& 90

& 100/35

& 65

& 35/45

& 40/85

& 200

& 450

& 130/55

& 110

& 120/50

& 100

& 80

& 100

& 280

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

עד-50% הנחה

מבצעים חמים

ב- 50 ש"ח בלבד

צבע איכותי לשיער קצר

ב- 99 ש"ח בלבד

הסרת שיער בלייזר שחי + מפסעות

* לטיפול בודד + הנחה נוספת לסדרת 10 טיפולים

מקום נעים ומפנק.לשירותף צוות מסור ומקצועי, 

מיידיות תוצאותסוגי העורמותאם לכל
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תוכן

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

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

עורך ראשי: אילן דואק

מדורים
 חדשות 15  |  שטח עירוני 22  |  הורות, הסיפור האמיתי 48  |  שופינג 52 

במטבח של רובי 56  |  צהוב 60  | נדל"ן 62 |  לוח 66

ן י ע י ד ו מ ל  ב ח ו ם  ה ש ב ר  ת ו י ב א  ר ק נ ה ן  ו ת י ע ה

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

 6 0 8 5 0 ם  ה ש  1 5 1 9  . ד . ת  ,8 8 ר  ו ב ת  ' ח ר  , מ " ע ב ת  ר ו ש ק ת ם  ה ש  : ל " ו מ
shoampls@017.net.il  ,03 -9794958 03, פקס:  -9793061 טלפון: 

www.shohampls.co.il
online

מדריך הטלפונים

26 לביאות לא מאמינות בתירוצים 
בתחרות "האריה השואג 2015" - האוסקר של ענף 

יחסי הציבור בישראל, נבחר הקמפיין "כל התירוצים 
תפוסים", המתמודד עם הבעיה הכואבת של חנייה 

בחניית נכים, לקמפיין השנה. מאחורי הקמפיין עומדות 
תושבות שוהם, אורנה בן חיים ומיכל רימון. דיאלוג של 

לביאות על יחסי ציבור, עשייה משמעותית והעצמה

34 איך לא לומר אני אוהב אותך 
סרטו של אמיר ראג׳פורקר ״איך לא לומר אני אוהב 

אותך״ ששודר בערוץ 2 וזכה בפסטיבל שק״ל, מגולל 
את סיפור אהבתם של זוג מגמגמים. בראיון מספר 

אמיר, תושב שוהם ומגמגם בעצמו על החיים עם הגמגום

38 חצי פיני 
עד לפני חמש שנים, שקל פיני גולדשטיין משוהם, 

קרוב ל-120 ק"ג. ניתוח שרוול והתאהבות בריצה, שינו 
את מסלול חייו מקצה לקצה. לאחר שהשיל כמחצית 

ממשקל גופו ולמד לאמן רצים באופן מקצועי, הוא 
מוביל בשנתיים האחרונות קבוצות ריצה וגורם 

לאנשים שלא רצו מימיהם - לגמוע קילומטרים - חלום 
למרחקים ארוכים

44 דנה עושה את תל אביב
מי שעשתה יותר מהרבה דיפלומטים למען הסברה 

חיובית של ישראל בעולם, היא סטודנטית בת 26 
משוהם, שיזמה וניהלה פרויקט מורכב, במסגרת 

תוכנית סטודנטיאלית למנהיגות, והצליחה להביא 
לישראל כוכבי רשת מוכרים עם כמה מיליוני עוקבים, 

שיפיצו את הבשורה הישראלית הצעירה בעולם 

דנה  שוהם  במועצת  ובניה  תכנון  ועדת 
חדשנית  לתוכנית  בקריטריונים  השבוע 
דיור.  יחידות  לשתי  ביישוב  בתים  לפיצול 
בודדים  התוכנית האמורה מיועדת לבתים 
 500 ששטחם  מגרשים  על  המשתרעים 
בבתים  הבניה  זכויות  כיום  לפחות.  מ"ר 
האלה מגיעות ל-220 מ"ר ועל פי התוכנית, 
בעליהם יוכלו לבנות יח"ד נוספת ששטחה 
80 מ"ר, אותה יוכלו לרשום בטאבו, לייעד 
נבנו  כה  עד  למכור.  או  להשכיר  לילדיהם, 
לקריטריונים  העונות  יח"ד   300 בשוהם 
ורקפות.  אלונים  בשכונות  רובן  האמורים, 
היתרי  יונפקו  התוכניות  אישור  לאחר 
הבניה בכפוף למגבלות, כמו תוספת חניות 

המועצה מקדמת פיצול בתים פרטיים 
לשתי יחידות דיור

לראשונה בשוהם יקודם פרויקט התחדשות עירונית בבנייני משה"ב 
במרכז היישוב, שיכלול תוספת קומות, מעליות וציפוי המבנים באבן  

תוכנית לקירוי חניוני בית התרבות
והמרכז המסחרי

בשטח שמעל החניונים ייבנו  חנויות, משרדים, מתקני תרבות ודירות 
מגורים, על מנת להפוך את מרכז היישוב לעוגן מרכזי ודומיננטי      

בתחום המגרש, הקפדה על חזית קו בניין, 
אותה  התוכנית,  וכדומה.  ממ"ד  התקנת 
דפנה  המועצה  חברת  לראשונה  יזמה 
בתוכנית  תיכלל  כשנתיים,  לפני  רבינוביץ 
אלה  בימים  המתעדכנת  החדשה  המתאר 

ל-20 השנים הבאות. 
לראשונה  לאשר  היא  נוספת  המלצה 
 38 תמ"א  בנוסח  תוכנית  בשוהם, 
מתייחסת  התוכנית  עירונית.  להתחדשות 
ורחוב  איילון  עמק  בשד'  משה"ב,  לבנייני 
דירות  לבנות  יתאפשר  שם  המכבים, 
חדשות על גגות הבתים, שהכסף ממכירתן  
חיפוי  הבניינים,  שדרוג  הוצאות  את  יממן 

האבן והמעליות.  

בניין המועצה 
משדרות עמק איילון 

מצב קיים

בניין המועצה 
משדרות עמק איילון 
מצב מוצע

על  ממליצה  חדשה  אדריכלית  תוכנית 
המסחרי  המרכז  של  הצפוני  החניון  קירוי 
וקירוי החניון בית התרבות בשוהם וביה"ס 
צוקים גובשה בימים אלה ותיכלל במסגרת 
עידכון תוכנית המתאר לשנים הבאות. את 
התוכנית גיבש צוות אדריכלים הפועל כבר 
היישוב  מרכז  את  המזהה  בשוהם,  תקופה 
כנטול עוצמות בניה, כפי שראוי למרכז עיר 

או יישוב. 
מי שעומד כיום בכיכר ספרא במרכז היישוב, 
רואה בעיקר מגרשי מכוניות, אחד של בנין 

המסחרי,  המרכז  של  שניים  עוד  המועצה, 
וחמישי  התרבות  בית  של  רביעי  מגרש 
האדריכלים  הבמה.   אומנויות  משכן  של 
התרבות  בית  חניון  את  לקרות  מציעים 
על  המסחרי  במרכז  הצפוני  החניה  ומגרש 
משרדים,  חנויות,  מעליהם  לבנות  מנת 
ובקומות  פנאי,  אומנות,  תרבות,  מוסדות 
בכך  מגורים.  דירות  לבנות  יותר  גבוהות 
יתאפשר להעניק למרכז היישוב מעמד של 
העיצובי  בהיבט  גם  ודומיננטי,  מרכזי  עוגן 

וגם בחיי המסחר.
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מדריך הטלפונים

26 לביאות לא מאמינות בתירוצים 
בתחרות "האריה השואג 2015" - האוסקר של ענף 

יחסי הציבור בישראל, נבחר הקמפיין "כל התירוצים 
תפוסים", המתמודד עם הבעיה הכואבת של חנייה 

בחניית נכים, לקמפיין השנה. מאחורי הקמפיין עומדות 
תושבות שוהם, אורנה בן חיים ומיכל רימון. דיאלוג של 

לביאות על יחסי ציבור, עשייה משמעותית והעצמה

34 איך לא לומר אני אוהב אותך 
סרטו של אמיר ראג׳פורקר ״איך לא לומר אני אוהב 

אותך״ ששודר בערוץ 2 וזכה בפסטיבל שק״ל, מגולל 
את סיפור אהבתם של זוג מגמגמים. בראיון מספר 

אמיר, תושב שוהם ומגמגם בעצמו על החיים עם הגמגום

38 חצי פיני 
עד לפני חמש שנים, שקל פיני גולדשטיין משוהם, 

קרוב ל-120 ק"ג. ניתוח שרוול והתאהבות בריצה, שינו 
את מסלול חייו מקצה לקצה. לאחר שהשיל כמחצית 

ממשקל גופו ולמד לאמן רצים באופן מקצועי, הוא 
מוביל בשנתיים האחרונות קבוצות ריצה וגורם 

לאנשים שלא רצו מימיהם - לגמוע קילומטרים - חלום 
למרחקים ארוכים

44 דנה עושה את תל אביב
מי שעשתה יותר מהרבה דיפלומטים למען הסברה 

חיובית של ישראל בעולם, היא סטודנטית בת 26 
משוהם, שיזמה וניהלה פרויקט מורכב, במסגרת 

תוכנית סטודנטיאלית למנהיגות, והצליחה להביא 
לישראל כוכבי רשת מוכרים עם כמה מיליוני עוקבים, 

שיפיצו את הבשורה הישראלית הצעירה בעולם 

דנה  שוהם  במועצת  ובניה  תכנון  ועדת 
חדשנית  לתוכנית  בקריטריונים  השבוע 
דיור.  יחידות  לשתי  ביישוב  בתים  לפיצול 
בודדים  התוכנית האמורה מיועדת לבתים 
 500 ששטחם  מגרשים  על  המשתרעים 
בבתים  הבניה  זכויות  כיום  לפחות.  מ"ר 
האלה מגיעות ל-220 מ"ר ועל פי התוכנית, 
בעליהם יוכלו לבנות יח"ד נוספת ששטחה 
80 מ"ר, אותה יוכלו לרשום בטאבו, לייעד 
נבנו  כה  עד  למכור.  או  להשכיר  לילדיהם, 
לקריטריונים  העונות  יח"ד   300 בשוהם 
ורקפות.  אלונים  בשכונות  רובן  האמורים, 
היתרי  יונפקו  התוכניות  אישור  לאחר 
הבניה בכפוף למגבלות, כמו תוספת חניות 

המועצה מקדמת פיצול בתים פרטיים 
לשתי יחידות דיור

לראשונה בשוהם יקודם פרויקט התחדשות עירונית בבנייני משה"ב 
במרכז היישוב, שיכלול תוספת קומות, מעליות וציפוי המבנים באבן  

תוכנית לקירוי חניוני בית התרבות
והמרכז המסחרי

בשטח שמעל החניונים ייבנו  חנויות, משרדים, מתקני תרבות ודירות 
מגורים, על מנת להפוך את מרכז היישוב לעוגן מרכזי ודומיננטי      

בתחום המגרש, הקפדה על חזית קו בניין, 
אותה  התוכנית,  וכדומה.  ממ"ד  התקנת 
דפנה  המועצה  חברת  לראשונה  יזמה 
בתוכנית  תיכלל  כשנתיים,  לפני  רבינוביץ 
אלה  בימים  המתעדכנת  החדשה  המתאר 

ל-20 השנים הבאות. 
לראשונה  לאשר  היא  נוספת  המלצה 
 38 תמ"א  בנוסח  תוכנית  בשוהם, 
מתייחסת  התוכנית  עירונית.  להתחדשות 
ורחוב  איילון  עמק  בשד'  משה"ב,  לבנייני 
דירות  לבנות  יתאפשר  שם  המכבים, 
חדשות על גגות הבתים, שהכסף ממכירתן  
חיפוי  הבניינים,  שדרוג  הוצאות  את  יממן 

האבן והמעליות.  

בניין המועצה 
משדרות עמק איילון 

מצב קיים

בניין המועצה 
משדרות עמק איילון 
מצב מוצע

על  ממליצה  חדשה  אדריכלית  תוכנית 
המסחרי  המרכז  של  הצפוני  החניון  קירוי 
וקירוי החניון בית התרבות בשוהם וביה"ס 
צוקים גובשה בימים אלה ותיכלל במסגרת 
עידכון תוכנית המתאר לשנים הבאות. את 
התוכנית גיבש צוות אדריכלים הפועל כבר 
היישוב  מרכז  את  המזהה  בשוהם,  תקופה 
כנטול עוצמות בניה, כפי שראוי למרכז עיר 

או יישוב. 
מי שעומד כיום בכיכר ספרא במרכז היישוב, 
רואה בעיקר מגרשי מכוניות, אחד של בנין 

המסחרי,  המרכז  של  שניים  עוד  המועצה, 
וחמישי  התרבות  בית  של  רביעי  מגרש 
האדריכלים  הבמה.   אומנויות  משכן  של 
התרבות  בית  חניון  את  לקרות  מציעים 
על  המסחרי  במרכז  הצפוני  החניה  ומגרש 
משרדים,  חנויות,  מעליהם  לבנות  מנת 
ובקומות  פנאי,  אומנות,  תרבות,  מוסדות 
בכך  מגורים.  דירות  לבנות  יותר  גבוהות 
יתאפשר להעניק למרכז היישוב מעמד של 
העיצובי  בהיבט  גם  ודומיננטי,  מרכזי  עוגן 

וגם בחיי המסחר.
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חשיפה: החיים בביוב
עד הימים האחרונים ובמשך כל הקיץ זרמו מי שופכין מדירות 'גינדי' בשכונת כרמים, והתנקזו לשלוליות במרכז היישוב. תלונות על עקיצות 

יתושים ומפגעי ריח, נענו כי מדובר במי מזרקה נקיים ובמי שטיפת מכוניות. הפגיעה המתמשכת במי התהום ובאיכות הסביבה, לא תמנע 
מהמועצה לישראל יפה להעניק לשוהם בקרוב את פרס איכות הסביבה 'דגל היופי', שבעדו המועצה תשלם ממיטב כספי התושבים 

שוהם  מועצת  מתמודדת  אלה  בימים 
המועצה  מטעם  היופי"  "דגל  בתחרות 
שחברי  להניח  אפשר  יפה.  לישראל 
שלושת  כמו  הנכבדים,  הפרס  הוועדה 
שומעים  אינם  רואים,  שאינם  הקופים 
באלגנטיות  יתעלמו  מדברים,  ואינם 
ומהפגיעה  תברואתי  האסטטי  מהמפגע 
הקשה בטבע, כאן במרכז היישוב ויעניקו 
לשבח  המציינת  תעודה  שוהם  למועצת 
את פועלה של המועצה לטיפוח הסביבה, 
המשלמת  רשות  לכל  ביחס  שנהוג  כפי 
מכספי  הזו  בתחרות  השתתפות  דמי 

התושבים. 
שוהם,  מועצת  להנהלת  יוענק  היופי  דגל 
האחרונים  החודשים  שבשלושת  למרות 
וזיהמו  לקרקע  בשוהם  ביוב  מי  חלחלו 
את מי התהום, מתחת לאפה של המועצה 
המקומית, שהקלה ראש, פעם אחר פעם, 

בתלונות התושבים על מפגעי ריח וביוב. 
בתום  מיד  שבהן  קודמות  משנים  בשונה 
מי  זורמים  בו  הערוץ  התייבש  החורף 
גשמים בוואדי כרמל, בין שכונת חמניות 
לשכונה י"א, השנה לאורך כל הקיץ זרמו 
בו מים והתנקזו לשלוליות עכורות סמוך 
מבתי  ספורים  מטרים  המסחרי,  למרכז 
המשמש  ההליכה  שביל  וליד  התושבים 

את תלמידי ביה"ס יהלו"ם. 

התעלמות מהתלונות 
התלונות על יתושים, זבובים ומפגעי ריח 
כך  על  התעקשו  ובמועצה  הועילו,  לא 

הצפוניות  מהשכונות  צלולים  במים  שמדובר 
לוואדי  ומשם  הפתוחה,  לתעלה  המוזרמים 
בעודפים  הוסבר,  כך  המים,  מקור  כרמל. 
כרמים  בשכונת  שנבנתה  החדשה  מהמזרקה 
כאילו  גינדי,  דיירי  של  מכוניות  שטיפת  ובמי 
לילה  עד  מבוקר  עסוקים  שם  שהתושבים 

ברחיצת כלי הרכב שלהם.
ההסבר שנתנה המועצה לאורך שנים למפגעי 
ביישוב  מציאות  כורח  זהו  כי  גרס  היתושים, 
השתכנעו  כך  חקלאית.  בסביבה  המוקף 
עם  להשלים  אלא  מנוס  אין  כי  ביישוב  רבים 
המציאות, לוותר על ישיבה בגינה בימי הקיץ 

ולהסתגר בחדרים ממוזגים. 
זה  הידוע  מידע  חושף  פלוס"  "שוהם  תחקיר 

יודעי סוד במועצה,  בין קומץ  ונשמר  זמן מה 
לפיו המים בשלוליות הם מי הביוב של דירות 
בפרויקט  חודשים  מספר  לפני  שהתאכלסו 
בשל  הוזרמו  המים  כרמים.  בשכונת  גינדי 
הדירות,  של  הבנייה  בזמן  עקומה  התנהלות 
למערכת  בטעות  המרזבים  חוברו  במהלכה 
הביוב השכונתית, בעוד צנרת הביוב של הבניין 
האסלות  מי  את  שהזרימו  למרזבים  חוברה 

בתעלות פתוחות עד במרכז היישוב. 
התושבים,  של  החיים  באיכות  לפגיעה  מעבר 
מחלחול  כתוצאה  נגרם  המשמעותי  הנזק 
באחד  התהום  מי  של  מתמשך  וזיהום  המים 

האזורים הרגישים בישראל. 
בדיקות  לערוך  אמורות  מקומיות  רשויות 
הן  בטרם  השונות,  המערכות  של  מקיפות 

דירות  של  מסירה  היתר  לקבלן  מנפיקות 
לצורך אכלוסן. בהיבט זה עולה תמונה עגומה 
האמורה  ההנדסה,  מחלקת  מצד  רשלנות  של 
בדיקות  ולערוך  לפקח  התוכניות,  את  לאשר 
במהלך הבניה, כדי להבטיח עמידה בדרישות 
והתקנים, בטרם מסירת היתר איכלוס לקבלן. 
בדיקות  נערכו  ולו  נאות  פיקוח  התקיים  לו 

כראוי, המחדל הזה בוודאי היה נמנע. 
לשאול  גם  ראוי  הרשלנות,  של  בהקשר 
החודשים  במשך  הייתה  ואיפה  עשתה  מה 
הארוכים הללו היחידה הסביבתית, שתפקידה 
גם  סביבתיים,  מפגעים  ולמנוע  לאתר  לפקח, 
כשהם פעוטים לאין שיעור מהמפגע המדובר. 
נשלחו  לציבור,  לדווח  ומבלי  בצנעה  בשקט, 
את  לחבר  תחזוקה  עובדי  האחרונים  בימים 

הגשמים  מרזבי   - נכון  באופן  המערכות 
השימוש  בתי  ומי  הפתוחות  לתעלות 
נשלחו  בנוסף  היישובית.  הביוב  לצנרת 
לוואדי  וכלי רכב הנדסיים  ביוב  משאיות 

כרמל כדי לשאוב משם את מי הביוב. 

קנסות כבדים 
המועצה  מיהרה  העיתון  לפניות  בתגובה 
להמעיט ולגמד את האירוע ככל האפשר, 
להתנער מאחריותה, ולגלגל את האחריות 
למחדל על קבלן חיצוני הפועל בשירותה. 
מדוברות המועצה נמסר כי, "בוואדי כרמל 
במהלך כל ימות השנה, וגם בקיץ, זורמים 
מי ניקוז המגיעים מהנגר העילי )שטיפת 
רכבים, גינון וכד'( של השכונות הצפוניות 
בוואדי  שזרמה  המים  כמות  שוהם.  של 
היתה מזערית, ועברה ניטור באופן קבוע. 
הסביבה  איכות  אגף  זיהה  כשבוע,  לפני 
של  מהצפוי  גדולה  זרימה  במקום  יש  כי 
מים, וביצע במקום בדיקות לאיתור מקור 
המים. כיוון שבבדיקה נשללה האפשרות 
שוחות  כל  נפתחו  מים,  צינור  פיצוץ  של 
צנרת  כי  והתברר  כרמים,  בשכונת  הביוב 
הביוב של חצי מהדירות באחד הבניינים 
חוברה  באוגוסט,  אוכלס  אשר  בשכונה, 
בטעות לניקוז במקום לביוב. חברת גינדי 
דאגה באופן מיידי לתיקון התקלה. חשוב 
שפכים  "בהזרמת  מדובר  לא  כי  להדגיש 
ביוב  צינור  חיבור  בתקלת  אלא  לואדי", 
לצינור ניקוז – שאותרה וטופלה. בדיקות 
על  מבוצעות   4 לטופס  הביוב  מערכת 
הבניין  של  ובמקרה  מוסמכת,  מעבדה  ידי 
הספציפי הזה בשכונת כרמים, בוצעו הבדיקות 
על  עודכנה  החברה  "סיסטם".  חברת  ידי  על 
את  תבדוק  והיא  הטעות  בדבר  המועצה  ידי 

הנושא". 
עיון בפסקי דין בהם הורשעו רשויות מקומיות 
כי  מגלה  פתוחים,  לשטחים  שופכין  בהזרמת 
מתייחסים  המשפט  שבתי  בעבירות  מדובר 
הגופים  על  ומטילים  בחומרה  אליהן 
המתרשלים בתפקידם קנסות בסדרי גודל של 
כדאי  אולי  זה,  בהקשר  שקלים.  אלפי  מאות 
לציין כי מועצת שוהם, מסיבותיה שלה, נמנעה 
מלהשיב לשאלה שהופנתה אליה- האם נמסר 

 דיווח על האירוע למשרד להגנת הסביבה

וואדי כרמל. לכאן זרמו מי הביוב

 | ornaeden@gmail.com | www.ornaeden.co.il 052-6352916  
מעצבת פנים

עקבו אחרי גם ב-



סטודיו לתכנון ועיצוב פנים
ליווי מקצועי, דייקנות ויחס אישי
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אל תהיו נקניקיות
בעקבות הפרסומים על הקשר למחלת הסרטן, נרשמה במרכולים בשוהם  ירידה של 65% ברכישת מוצרי בשר מעובד

הפרסומים מטעם ארגון הבריאות העולמי, 
לא  לבריאות  מסוכן  מעובד  בשר  לפיהם 
הסיכויים  את  ומעלה  מסיגריות  פחות 
את  מהותי  באופן  שינו  בסרטן,  לחלות 
הרגלי הצריכה בקרב תושבי שוהם. כך עולה 

המקומיים  במרכולים  המכירות  מנתוני 
בעיר  מגה  במרכול  האחרונים.  בשבועות 
 65% של  נסיגה  על  מדווחים  שוהם,  במול 
בשיעור הקניות של מוצרי בשר מעובד, בהם 
קבב, המבורגר, קציצות, נקניק ונקניקיות - 
מוצרים שייצורם כרוך בתהליכים של ייבוש, 

עישון, כבישה, המלחה או התססה, שנועדו 
להעניק להם חיי מדף ממושכים וכן הוספת 
כימיקלים משפרי טעם ומראה. הטכנולוגיות 
פי  ועל  מסרטנים  חומרים  יוצרות  האלה 
במערכת  נמצאים  שרידיהם  הפרסומים, 
ארגון  של  הפרסומים  העיכול. 
הבריאות העולמי אינם מתייחסים 
לבשר  גם  אלא  בקר,  לבשר  רק 

חזיר, כבש, עוף והודו. 
במכירות  המשמעותית  הנסיגה 
הללו  מעובד  בשר  סוגי  כל  מבין 
הנקניקיות  במוצרי   נרשמת 
בשוהם  מכירתן  שהיקף  לסוגיהן, 
הקצביה  מנהל  בכ-90%.  צנח 
דבורה,  איציק  בעיר,  מגה  במרכול 
בצריכת  הנסיגה  מול  אל  כי  אומר 
מוצרי בשר קפוא או מעובד, נרשם 
לבשר  בביקוש  משמעותי  גידול 
טרי. כך לדוגמה, מכירות חזה הודו 
כחומר  בתעשייה  המשמש  טרי, 
צמחו  פסטרמה,  לייצור  הגלם 
בכ-300%  האחרונים  בשבועות 
רבים הפסטרמה  מהסיבה שבתים 
היא מוצר בסיסי על שולחן האוכל 
לכן  ממנה.  להתנזר  מוכן  אינו  והציבור 
כעת  מתנסים  ביישוב  מעטים  לא  בשלנים 
מתוצרת  פסטרמה  בהכנת  הראשונה  בפעם 
בית, שהיא נטולת חומרים מסרטנים ואינה 
ייצור המסוכנים לבריאות.  כרוכה בתהליכי 
כרוכה  אינה  עצמי  מייצור  פסטרמה  הכנת 

מיוחדת,  מיומנות  מחייבת  ואינה  בקושי 
באתרי  מתפרסמים  להכנתה  ומתכונים 

האינטרנט.    
במגה  במעדניה  העובדים  האמור,  למרות 
שאחרי  הראשונים  הימים  כי  מעידים 
בשר  בצריכת  להפחית  ההמלצות  פרסום 
משמעותית  בירידה  התאפיינו  מעובד 
בדרישה לנקניקים. אולם נראה כי הצרכנים 
תזונה  הרגלי  זמן   לאורך  לאמץ  מתקשים 
מתון  גידול  נרשם  ליום  ומיום  חדשים, 
העשויים  תעשייתיים  למוצרים  בביקוש 

בקר, עוף והודו.
קביעות ארגון הבריאות העולמי מסתמכות 
עולמיים  מחקרים   800 של  סקירה  על 
בנושא בשר מעובד, שכללו אנשים קבוצות 
תזונה.  סוגי  מגוון  הצורכות  שונות  אתניות 
הראיות החזקות ביותר הן לקשר בין צריכת 
בשר מעובד לבין סרטן המעי הגס. המדענים 
בחנו גם נתונים על יותר מ-15 סוגים אחרים 
של סרטן ומצאו קשר חיובי בין צריכת בשר 
בלוטת  סרטן  הלבלב,  וסרטן  מעובד  אדום 

  הערמונית וסרטן הקיבה

 קופ”ח כללית סגרה
את מרפאת העור בשוהם 

מאות הנזקקים לרופאי עור נאלצים לנסוע לרמלה, לוד ולמודיעין. 
ההסבר: הרופא יצא ללימודים 

בריאות  שרותי  בכללית  העור  מרפאת 
שפעלה ביישוב במשך שנים ארוכות, נסגרה 
רשמית.  הודעה  לפרסם  בלי  לאחרונה 
והעמוסות  מהמבוקשות  שהייתה  המרפאה 
רבות  שנים  במשך  בשוהם  פעלה  ביישוב, 
חודש  בכל  שטיפלו  רופאים  שני  בה  ועבדו 
במאות פציינטים. לאחרונה, בצינעה ומבלי 
שניתן לדבר פומבי, נסגרה המרפאה ותושבי 
של  לשירותים  הנזקקים  והסביבה  שוהם 
למודיעין,  לנסוע  כעת  נאלצים  עור,  רופא 

לוד או ראשל”צ.
שעבד  עור  מרופאי  אחד  כי  עולה  מבירור 

יצא  שנים  במשך  המקומית  במרפאה 
והוא צפוי  ללימודים למשך מספר חודשים 
לחזור לעבודה בתחילת השנה הבאה. באשר 
לא  במרפאה  בשוהם,  שעבד  השני  לרופא 
בסניף  עבודתו  הופסקה  מדוע  לנמק  ידעו 

המקומי.    
במספר  בשוהם  השניה  היא  כללית  קופ”ח 
המטופלים, ומבוטחים בה 38% מהתושבים. 
מכבי  היא  בשוהם  הגדולה  החולים  קופת 
במאוחדת  מהתושבים,   50% מבוטחים  בה 
מבוטחים 10% ואילו בלאומית רשומים רק 

  3% מתושבי שוהם

 גידול במכירה של בשר טרי.
הקצב איציק דבורה, מגה בעיר

להיחשף

 מרכז                      מציג:
פעילות לבני ובנות מצווה

“בשבילי”- כשחוויה ומשמעות נפגשים

 לעמוד
מול קהל

 להתבגר
בכיף

 הכל במגוון
פעילויות חוויתיות

ללמוד 
בעצמי

להרגיש

להבין

להכיר 
מקרוב

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

מהרו להירשם לפעילות הקרובה

It’s now or never
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 דמיינו לעצמכם שאראלה ממפעל הפיס מתקשרת אליכם ומודיעה
כי זכיתם ב- 100,000 ₪. האם הייתם מסרבים לקחת?

שלוחת שהם בניהולה של ַאסַתר לרבוני קקון 
www.keshet-pf.co.il :נייד: 052-4639469    |   אתר   |   astar@keshet-pf.co.il :מייל
משרד ראשי: שדרות דואני 18, יבנה )מרכז יבנה סנטר(   |   טלפון: 072-2204005   |   פקס: 072-2204007

קשת המוצרים שלנו:
יעוץ וליווי למחזור משכנתא  דו"ח חיסכון משכנתא אישי  יעוץ וליווי ללקיחת 

משכנתא חדשה  הלוואה לכל מטרה  ביטוח משכנתא  טיפול בביטחונות

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

✓ הבדיקה - חינם       ✓ השירות - אישי       ✓ ותק וניסיון של למעלה מ-11 שנים

בעלי משכנתא?

בעלי משכנתא?מתכוונים לקחת משכנתא?

מתכוונים לקחת משכנתא?

שוהם עוברת לאופניים והליכה רגלית 
מתכנני ערים קובעים כי מרכז היישוב נטוש מהולכי רגל בשל העדר שטחים 

מוצלים. לכן, בנוסף לשבילים  לאופניים והולכי רגל, תוחלף הצמחיה בשד' עמק 
איילון. האם  מרכז שוהם ייראה בסוף כמו שד' רוטשילד?

 ליבנה מקדם מועמדותו
ליו”ר החברה למשק וכלכלה

טוען כי אינו מתכוון לפרוש מכהונתו כראש מועצת שוהם 
בכלי  שימוש  להסיט  שנועד  מיוחד  שביל 
רכב לטובת רכיבת אופניים והליכה רגלית, 
יוכשר בקרוב לכל אורך שדרות עמק איילון, 
ושביל נוסף יוכשר בדרך הביטחון המזרחית 
השבילים  שני  קדם.  לרחוב  המקבילה 
הקרובים  ובימים   2016 במהלך  יושלמו 
יתפרסמו מכרזים לביצוע העבודות, שעלותן 
האופניים,  שביל  שקלים.  מיליון   4.5 יחד 
מהכביש  נפרד  במפלס  ייבנה  איילון  בעמק 
שדרת  חשבון  על  יבוא  והוא  והמדרכה 
הנתיבים,  בין  המפרידה  והעצים  הצמחייה 
באופן  מ'.  ל-3.5  מ'  מ-5  יצומצם  שרוחבה 
זרימת  ואף  החניה  אפשרות  תפגע  לא  כזה 
התנועה תתנהל כסדרה,  בשני נתיבים לכל 

כיוון. 
עמק  בשדרות  יערך  התוכנית  במסגרת 
ספסלים  רחוב,  ריהוט  של  שיפוץ  איילון 
פעם  בכל  יבוצעו  העבודות  אשפה.  ופחי 
ויתחילו  לכיכר  מכיכר  קצרים  במקטעים 
לא לפני השעה תשע בבוקר, על מנת למתן 

את ההפרעה לנהגים. 
במקביל  הביטחון  בדרך  שיוכשר  השביל 
לטיילת  בדומה  יעוצב  קדם,  לרחוב 
להבדיל  אולם  עריף,  בית  בשדות  הגובלת 
כי  שהוברר  לאחר  יותר,  רחב  יהיה   הוא 
השביל בטיילת בית עריף אינו רחב דיו כדי 
הרגל  הולכי  של  בטוחה  פעילות  להבטיח 

ורוכבים גם יחד. 

בין שלושת שבילי האורך יוכשרו גם שבילי 
רוחביים בהם שביל ברחוב החבל,  קישור 
בין הטיילת לשד' עמק איילון, ושביל נוסף 
כרמל  וואדי  דרך  המזרחית,  הטיילת  בין 
עד המרכז המסחרי וחט"ב יהלו"ם. לאורך 

השביל תותקן מערכת תאורה.  
לערים  בהשוואה  כי  עולה  מתצפיות 
שוהם  של  המרכזית  השדרה  אחרות, 
נטושה מהולכי רגל והיא משמשת בעיקר  
להערכת  לכך,  הסיבה  מכוניות.  לתנועת 
מומחים, היא היעדר הצללה על המדרכות, 
בלתי  הופכת  במקום  השהות  שבלעדיה 
החמים.  בימים  נסבלת  בלתי  ואף  נעימה 
דלילה  שתילה  עקב  נגרם  בצל  המחסור 
היישוב  של  הראשונות  בשנים  עצים  של 
מכך  הנובעת  האיטית,  ומהתפתחותם 
שתילה  בורות  התקינו   הגינון  שקבלני 
קטנים מדי. האדמה הסלעית בשוהם אינה 
מאפשרת לשורשים לפרוץ מבעד לבורות, 
וכאשר השורשים אינם מתפתחים כראוי, 
גם הענפים אינם יכולים להתפתח כמצופה. 
אורך  לכל  אדנית  תיסלל  לראשונה  כעת, 
מטר  יהיה  שרוחבה  איילון  עמק  שדרות 
אחד , המיועדת לאפשר  התפתחות תקינה 
של העצים, שיינטעו  בצפיפות גבוהה מכפי 
שהיה עד כה, באופן שיגנו על הולכי הרגל 
נעימה  שהות  ויאפשרו  הקופחת  מהשמש 

 לאורך השדרה

מעוניין  ליבנה,  גיל  המועצה,  ראש 
למשרה  הקרובים  בחודשים  להיבחר 
למשק  החברה  יו"ר  של  היוקרתית 
המקומי  השלטון  במרכז  וכלכלה 
פלוס"  "שוהם  עם  בשיחה  בישראל. 
לאחרונה  שהגיע  מידע  ליבנה  אישר 
יזם שיחות עם  למערכת, לפיו הוא כבר 
יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש העיר 
את  לקדם  כדי  ביבס,  חיים  מודיעין, 
שבמידה  לביבס  "הודעתי  מועמדותו: 
ותיק  כדירקטור  אני  יתפנה,  והתפקיד 
את  למלא  נכון  וכלכלה,  למשק  בחברה 

תפקיד היו"ר בהתנדבות". 
בת  חברת  היא  וכלכלה  למשק  החברה 
שתפקידה  המקומי,  השלטון  מרכז  של 
עבור  תשתית  ועבודות  רכש  לבצע 
מוזלים  במחירים  המקומיות  הרשויות 
פעילותה השנתית מגיע לחמישה  והיקף 
בתפקיד  מכהן  כיום  שקלים.  מיליארד 
היה  בעבר  מזרחי,  שאול  הליכוד,  איש 
לפרוש  שצפוי  זאב  גבעת  מועצת  ראש 
שנים.  שלוש  בעוד  במקום  השנה,  בסוף 
יש  לביבס  "דה-מארקר",  העיתון  פי  על 
ראש  לוי,  אלי   – לתפקיד  משלו  מועמד 
כאשר  בביבס   שתמך  להבים  מועצת 
על  שעברה  בשנה  התמודד  האחרון 
מול  המקומי,  השלטון  מרכז  יו"ר  משרת 
ראש עירית מעלות שלמה בוחבוט. ליבנה 

אמנם תמך גם הוא בביבס, אך ככל הידוע 
בין השניים. בשיחה  'דיל'  על  אין סיכום 
אם  כי  ליבנה  אמר  פלוס"  "שהם  עם 
מכהונתו  להתפטר  בכוונתו  אין  ייבחר, 
יתמודד  אם  לשאלה  המועצה.  כראש 
ויכהן  במידה  למועצה,  נוספת  לכהונה 
"אני  בחיוב:  ליבנה  השיב  בתפקיד, 
התפקיד  את  בהתנדבות  לבצע  מעוניין 
במקביל לכהונתי כראש מועצת שוהם. זה 
לא צריך לבוא אחד על חשבון השני. גם 
במקביל  מכהן  מקומי  שלטון  מרכז  יו"ר 

 "לתפקידו כראש העיר מודיעין
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חברת פז פותחת תחנת תדלוק באזור 
התעשייה ליד “אוסם”

בשנים הקרובות תפתח גם תחנת תדלוק ראשונה בתוך שוהם

 מועדון הכושר “פורמה” ייסגר
ומנוייו יעברו לשוהם

מנהל מועדון הספורט בשוהם: קליטת המנויים של פורמה לא תגביר את 
הצפיפות, היות וחדר הכושר והסטודיו עוברים כעת הרחבה

חברת  של  חדשה  תדלוק  תחנת 
הבא  החודש  במחצית  תפתח  פז 
לשוהם,  ממזרח  התעשייה  באזור 
של  הלוגיסטי  למתקן  סמוך 
שתשתרע  התחנה  אוסם.  חברת 
שישה  במיוחד,  רחב  שטח  על 
דונם, בהשוואה למרבית התחנות 
בארץ ששטחן אילנו עולה על שני 
נוחות  חנות  תפתח  דונם.במקום 
yellowויפעלו שם חמש עמדות 
תדלוק, שתיים למשאיות ושלוש 
מהמשאבות  בחלק  למכוניות. 
עצמי.  בשירות  תדלוק   יתאפשר 
לרכב  עמדה  בתחנה  תותקן  לא 
המונע בגז כפי שמותקנות בשנים 
האחרונות בתחנות חדשות רבות 

ברחבי הארץ.
 בנוסף יפתחו במתחם שני מתקני שטיפה, 
גג  למכוניות.  והשני  למשאיות  האחד 
התחנה עוצב על ידי האדריכל באופן שונה 
באופן  במרכזו,  קעור  כשהוא  מהמקובל 
מכפי  יותר  מודרנית  חזות  למקום  שישווה 

שנהוג בענף השמרני של תחנות התדלוק.
התחנה החדשה תשרת את אלפי העובדים 
פתרון  תהווה  וכן  התעסוקה,  באזור 
והאזור,  בשוהם  התושבים  לאלפי  נוח 
תדלוק  מתקן  עם  חברה  רכב  שברשותם 
'פזומט' המחייב אותם לתדלק רק בתחנות 

פז בארץ. תחנת התדלוק פז הקרובה ביותר 
לשוהם נמצאת בלוד וכעת הם יוכלו לחסוך 
ישירות  זמ רב.  ככל הידוע, התחנה תופעל 

על ידי החברה ולא באמצעות זכיינים.
תחנות  לשלוש  מתווספת  החדשה  התחנה 
בכפר  לנתב"ג,  בכניסה  באזור:  הפועלות 
מתוכננת  בעתיד  כוח.  גבעת  ומושב  טרומן 
באזור  נוספת  תדלוק  תחנת  להיפתח 
התעשייה שיוקם בכניסה הדרומית לשוהם. 
במחצית  עוד  מפעיל  נבחר  בשוהם  לתחנה 
שנה  כ-20  ימתין  הסתם  שמן  ה-90,  שנות 

 עד שיוכל לממש את הזיכיון

למועדון  והיה  שנפתח  לאחר  שנים   13
בימים  ייסגר  באזור,  הראשון  הספורט 
בו  פורמה,  הכושר  מכון  הקרובים 
התאמנו במרוצת השנים אלפים מתושבי 
באו  הסגירה  לקראת  והסביבה.  שוהם 
במשא  המועדון  של  הנוכחיים  המנהלים 
כדי  באזור,  אחרים  מועדונים  עם  ומתן 
עד  המנויים  כלפי  בהתחייבויות  לעמוד  
פי  על  יתפזרו  ואלה  המנוי,  תקופת  תום 
בשוהם,  הספורט  מועדון  בין  בחירתם 
בלוד  אחד  נוספים,  כושר  מועדוני  לשני 
המרוויח  כי  נראה  ואולם  ביהוד.  ושני 
העיקרי יהיה מועדון ספורט שוהם, העושה 
להגדיל  ניכרים  מאמצים  השנה  במרוצת 
את מעגל לקוחותיו. כעת יפלו לידיו כפרי 
בשל כשלוש מאות מתאמניםהמתגוררים 
כי מנכ"ל החברה  ביישוב. מבדיקה עולה 
דינה פרומוביץ', סירבה  הכלכלית שוהם, 
להצעה לרכוש את מנויי פורמה בתשלום, 
של  בסופו  יגיעו  ממילא  שאלה  בנימוק 
שכעת  המקומי  למועדון  להירשם  דבר 

נותר ללא מתחרים. 
לנוכח  כי  אמר  כהן,  יוני  פורמה,  מנהל 
הוא  המועדון,  של  העסקיות  התוצאות 
אם  בשאלה   התלבטו  ממילא  ושותפו 
להפעיל  להמשיך  הצדקה  קיימת  בכלל 
נפלה  הסופית  ההחלטה  אולם  אותו, 

בעידודה של חברת הניהול של איירפורט 
את  לחדש  לא  כוונה  על  שהודיעה  סיטי, 
המתחם.  להנהלת  המועדון  בין  החוזה 
רעשי  יוצר  שהמועדון  בנימוק  זאת 
מוסיקה ותפעולו מפריע לבעלי העסקים 
לכך  בהתאם  בניין.  באותו  האחרים 
החליטו השניים לסגור את המקום ב-30 

לנובמבר.
מועדון פורמה הוקם על ידי הזוג משוהם, 
היה  הוא   2003 בשנת  יעקב,  ושרי  דורון 
שעמד  באזור  היחיד  המועדון  למעשה 
במהלך  ואולם  גבוהים.  בסטנדרטים 
השנים מועדון הכושר  בבריכה העירונית 
התחדש ויצר מולו תחרות קשה, בין היתר 
במחיר  הכלולה  השחיה  בריכת  בזכות 
שבימיו  פורמה  מכך,  כתוצאה  המנוי. 
בשנים  נסוג  מנויים,   1600 מנה  הטובים 
מתוכם  רשומים,  ל-900  האחרונות 

כ-300 תושבי שוהם. 
משמעותית  כה  תוספת  אם  לשאלה 
את  תהפוך  לא  חדשים  מתאמנים  של 
מנהל  מדי,  לצפוף  בשוהם  המועדון 
המועדון שמואל שמלה,  משיב כי בקרוב 
תושלם בניית סטודיו חדש, ולאחריו יוחל 
דו-קומתי  למבנה  הכושר  חדר  בהרחבת 
המתאמנים  שקליטת  באופן  ידיים,  רחב 
  החדשים כלל לא תעיק על הוותיקים

052-5454455

 Design
your

dream 

חפשו אותנו בפייסבוק "כלה להשגה - סטודיו לכלות"

סטודיו לכלות בשוהם

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

מכירה חד פעמית של קולקציות קודמות
26/11/15 יום חמישי 16:00-21:00  |  27/11/15 יום שישי 9:00-15:00
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n ליווי ומעקב אישי

n תוכנית מובנת ומוכחת למעבר מהליכה לריצה

n פיתוח הכושר הגופני

n אימונים מגוונים

n פיתוח טכניקות ריצה מהירות וסיבולת

n הכנה לתחרויות

תוכנית האימון כוללת:
n תוכנית אישית לכל מתאמן

n 4 פגישות בחודש עם המאמן

n ניתן להתקדם בהמשך לקבוצה מתקדמת לריצות ארוכות

חצי מרתון ומרתון.

קבוצת הריצה
"לרוץ עם פיני" מתרחבת!

קבוצה קטנה ואיכותית - בהדרכתו של פיני גולן )גולדשטיין(
מרתוניסט, טריאתלט, ומאמן ריצות ארוכות, בוגר קורס מאמנים בוינגייט

סטודנט לחינוך גופני בוינגייט

לפרטים: פיני גולן 054-2202532
)לא בשבת(

בס"ד

צילום: רועי ברפמן

הטקוואנדו  מועדון  מאמן  שמש,  אייל 
עצמית  להגנה  מעשית  סדנא  ערך  בשוהם, 
ביישוב, בה נטלו חלק עשרות תושבים, החל 
מבני 12 ועד תושבים בשנות ה-60.  שמש 
מפני  להתגוננות  שיטות  בסדנא  הדריך 
אפשרויות  והדגים  בסכין,  התוקף  מחבל 
התנגדות בידיים חשופות ובעזרת אמצעים 
שאדם נושא עימו, והם יכולים לשמש נשק 
יעיל, בהם צרור מפתחות, מטריה ותיק יד. 
בקרב  הנטיה  כי  למתאמנים  הסביר  הוא 
ולעצום  השמרים  על  לקפוא  היא  רבים 
למתרחש.  עדים  להיות  לא  כדי  עיניים 
ידיים  להרים  היא  הנכונה  התגובה  ואולם 
ולא לעמוד  לנוע  למעלה בתנועה מאיימת, 
במקום, אך הדרך הטובה ביותר היא פשוט 

לברוח מהאזור.

נחנך חדר הנצחה על שם השופט צבי שריר

חדר שופטים להנצחתו של שופט הכדורגל 
הכדורגל  במגרש  השבוע  נחנך  הבינלאומי, 
רעייתו  אירית  תרמו,  החדר  את  היישובי. 
וילדיה. באירוע נכחו יו"ר איגוד השופטים 
בן-יצחק,  יצחק  העבר  שופט  יצחקי,  עוזי 
המאמן דרור קשטן וראש עירית לוד לשעבר 
בני רגב. במהלך הטקס  דיבר ראש המועצה 
כשופט,  שריר  של  מעלותיו  על  ליבנה  גיל 
שנפטר  שריר  צבי  שוהם.  וכתושב  כאדם 

עשרות השתתפו 
בסדנא להתגוננות 

מהתקפת סכין

ונחשב  שוהם  ראשוני  על  נמנה  שנה,  לפני 
רבות,  שנים  במשך  ישראל  שופטי  לבכיר 
השופטים.  איגוד  למבקר  היה  מכן  לאחר 
מעמד  ולקידום  לכדורגל  רבות  תרם  הוא 
פרש  מאז  רבות  שנים  במשך  השופטים. 
לגמלאות שימש שריר כאב רוחני לשופטים 
איתו  להתייעץ  שפנו  וותיקים  צעירים 
בנוגע  אותם  והנחה  ליווה  והוא  קבע  דרך 
האווירה  לגיבוש  שיפוטיות,  להחלטות 

המאמן דרור קשטן ובנות משפחת שריר בטקס ההנצחה. צילום: ליאור שי

המשחק.  ניהול  ולאופן  הספורטיבית 
בהם  ובעבר,  בהווה  שחקנים  נכחו  באירוע 
שטרית,  עופר  הלל,  יעקב  אלימלך,  שביט 
יעקב אקהויז ואחרים. בסיום הטקס נערך 
משחק בין קבוצת שופטי הליגה הלאומית 
הפועל  ותיקי  מול  ששיחקו  העל,  וליגת 
 3:1 בניצחון  הסתיים  המשחק  תל-אביב. 

להפועל תל אביב.
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צילום: רועי ברפמן

נשיא העמותה חיים לוין מתקין מזוזה באירוע שמעון סוסן )משמאל( וגיל גאנוניאן

בבית יפהפה במרכזו של מושב כפר טרומן, 
את  )ע"ר(  לחיים"  "אחים  עמותת  קבעה 
משנת  הקיימת  העמותה,  החדש.  משכנה 
ולשקם  לסייע  דגלה  על  חרטה   ,2008
מבצעיות  בפעילויות  שנפצעו  לוחמים 
מאות  התכנסו  הבית  בחצר  ובמלחמות. 
ומהעולם,  מהארץ  מכובדים  אורחים 
כבוד  ולהעניק  לתמוך  לחבק,  באו  אשר 
השנים  עם  שהפכו  הפצועים,  ללוחמים 
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בכפר טרומן התקיים החודש טקס חנוכת בית האחים של עמותת "אחים לחיים", 
המסייעת בשיקום לוחמים שנפצעו בפעילות מבצעית ומנוהלת על ידם

24
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אורנה בן חיים, 
ראשונה מימין, 
במעמד קבלת 
הפרס, יחד עם 

מיכל רימון- 
משמאל.

ן  ת נ ר  ב ר  ו מ י ל  : ת א מ

בתירוצים!
 לא מאמינות

לביאות
בתחרות "האריה השואג 2015"- האוסקר של ענף יחסי הציבור בישראל נבחר הקמפיין "כל התירוצים 
  תפוסים", שמתמודד בצורה יצירתית עם הבעיה הכואבת של חנייה בחניית נכים, לקמפיין השנה
מאחורי הקמפיין המנצח עומדות שתי נשים חזקות ומעניינות תושבות שוהם- אורנה בן חיים, הבעלים 
של משרד "אורנה בן חיים יחסי ציבור ותקשורת" ומיכל רימון, מנכ"ל עמותת נגישות ישראל  מה 
קורה כשעמותה לא סטנדרטית ומשרד בוטיק משתפים פעולה? איך הופכים יחסי ציבור למהלכים 
משמעותיים של מהפכה חברתית וכלכלית ולמה צריך לפרוץ את הקישור בין אנשים עם מוגבלויות 

למסכנות?  דיאלוג של לביאות על יחסי ציבור, עשייה משמעותית והעצמה  

מכל  בו  להיות  ונכון  שחשוב  ומקום  בישראל,  הציבור  ויחסי  התקשורת  יועצי 
בחינה אפשרית. בכל שנה מוגשים לתחרות כ-40 קמפיינים ועבודות יחסי ציבור 
של מיטב משרדי יחסי הציבור  בארץ. הקמפיינים מוגשים ב-7 קטגוריות שונות, 
ביניהן קמעונאות, שלטון, מגזר שלישי ועמותות, איכות סביבה וניהול משברים. 
"כל  קמפיין  השנה.  קמפיין  התואר  מצטיין  אחד  לקמפיין  מוענק  לאלו,  מעבר 
התירוצים תפוסים" הוגש במקור בקטגוריה של עמותות ומגזר שלישי. בחירתו 

כקמפיין השנה היא מרגשת ומשמעותית אף יותר. 
הראשי  בפרס  זוכה  שגם  לתחרות  עבודה  מגישה  שאני  ראשונה  פעם  "זו 
"זה  המצליח.  הציבור  יחסי  משרד  בעלת  חיים,  בן  אורנה  אומרת  והיוקרתי", 
מאד מרגש ומהווה בעיניי סוג של גושפנקא להרבה מאד שנים של עבודה קשה 

ומקצועית". 
עוד היא מספרת כי במעמד הגשת הפרס, אף הדגישה יו"ר חבר השופטים, ד"ר 
הנושא  חשיבות  את  אריאל,  באוניברסיטת  לתקשורת  החוג  ראש  להב,  תמר 

והודתה כי השופטים הזדהו עם הקמפיין מהרגע שנתקלו בו.

כל התירוצים תפוסים  
להצליח.  כדי  שצריך  מה  כל  בעצם  זה   - נפגשים  מצוין  וביצוע  מבריק  כשרעיון 
הזמן שנבחר היה קצת לפני יום הנכה הבינלאומי, אז "השתלטו" אנשי עמותת 

אתם(  שלא  ברור  )לא,  נהגים  שבה  הסיטואציה  את  מכירים 
מרשים לעצמם לתפוס חניית נכים רק לרגע בגלל אלף סיבות 
ממש חשובות בעיני עצמם, ואז נאלצים להישיר מבט אל הנכה 
או האדם עם מוגבלות, שהתירוץ שלהם מנע ממנו לקיים את 
האמיתית  המשמעות  ואת  הזו  הסיטואציה  את  חייו?  שגרת 
שלה הצליחו לדייק עמותת נגישות ישראל יחד עם משרד יחסי 

הציבור של אורנה בן חיים ובשיתוף משרד הפרסום פובליסס 
בקמפיין מעולה. בתחילת חודש ספטמבר זכה הקמפיין העונה 
בתחרות  השנה  קמפיין  בפרס  תפוסים"  התירוצים  "כל  לשם 

"האריה השואג" לשנת 2015. 
ה"אריה השואג", למי שפחות בקי בענף, הוא למעשה האוסקר 
של ענף יחסי הציבור בישראל. זוהי הכרה והוקרה מטעם איגוד 
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נגישות ישראל על כל החניות ברחוב הארבעה בתל אביב, 
והציבו בהן עגלות נכים. על כל עגלה היה תירוץ פופולארי 
שאנשים נוהגים לומר כשהם תופסים חנייה של נכה: "אני 
בגן",  הילד  את  שמתי  "רק  מהכספומט",  כסף  מוציא  רק 
זכה  המהלך  וכדומה.  לדקה"  "רק  לדואר",  רגע  "קפצתי 
לתהודה גדולה, ומהר מאד אנשים החלו להעלות תמונות 
ונהיה באזז  לפייסבוק, לאינסטגרם ולרשתות החברתיות, 

גדול סביב העניין. 
מאוחר יותר באותו היום, באותו המקום, על הכביש ברחוב 
הארבעה ולעיני עוברי אורח, התקיימה מסיבת עיתונאים 
עמותת  ומייסד  נשיא  וגנר,  יובל  הסביר  במהלכה  יזומה. 
נגישות ישראל, את הקשיים עימם מתמודדים אנשים עם 
לנכים  לחנות במקום המיועד  מוגבלויות כשהם מבקשים 

ואת שלל התירוצים שהם נאלצים לשמוע. 
מינורית  מקומית  פעילות  היתה  לקמפיין  "ההשראה 
שנעשתה בפורטוגל, ומה שנעשה כאן הוא קפיצת מדרגה 
מיכל  אומרת  שלו",  והעוצמתיות  המסר  עומק  מבחינת 
את  שהובילה  ומי  ישראל  נגישות  עמותת  מנכ"ל  רימון, 
המהלך יחד עם אורנה. "בחירת המיקום, כיסאות הגלגלים 
ליצירתיות,  מעבר  לעניין.  גאונית  תוספת  הם  והתירוצים 
היח"צ  עבודת  הקמפיין,  של  ולמקצועיות  למקוריות 
שנעשתה סביבו היתה ברמה גבוהה מאד. חשוב לציין גם 
את שיתוף הפעולה עם עיריית תל אביב. זה לא מובן מאליו 
שמאפשרים לסגור רחוב כל כך מרכזי באמצע היום, ואפילו 

המשטרה היתה איתנו באותו יום". 
גם הנהג הישראלי הפתיע לטובה. "אנשים היו אמפטיים, 
קיבלו בהבנה את כל מה שהלך שם, והבינו את הייחודיות 
של המסר", מספרת אורנה. "הקמפיין יצר באזז תקשורתי 
אנשים  החברתיות.  ברשתות  וגם  לאוזן  מפה  גם  מטורף, 
צילמו והפיצו, וגם התקשורת המסורתית נרתמה וסיקרה 

את המהלך בווליום משמעותי". 
שלו,  החברתית  לחשיבות  מעבר  כי  אומרת  היא  עוד 
ומדויק,  ברור  "הוא  מקצועית.  גם  נכון  הוא  הקמפיין 
ולהבין  בו  לטעות  אפשר  אי  וסגור,  היטב  מחודד  המסר 
דברים אחרים, ויש בו גם חיוך קטן. הוא משלב כובד ראש 

וחשיבות יחד עם הומור וישראליות".  

כשאורנה פגשה את מיכל 
 20 השנה  חגג  חיים  בן  אורנה  של  הציבור  יחסי  משרד 
ביחסי  ועוסקת  נושמת  חיה,  עצמה  היא  פעילות.  שנות 
ציבור כבר 28 שנה. להתראיין, לעומת זאת, היא לא ממש 
אוהבת. "אני לגמרי מחוברת לתקשורת, אבל מהצד השני 
של העניינים", היא אומרת בחיוך. הזכייה בפרס והחיבור 
ברמה  תהליכים  שמובילה  ישראל,  נגישות  עמותת  עם 
את  מסוים  במובן  אצלה  שחררה  והחברתית,  הארצית 

המחסום. 
"במשך כל השנים הללו תחומי ההתמחות שלי היו לייף 
סטייל", מסבירה אורנה. "אני מתעסקת בדברים הטובים 
פסטיבלים  תרבות,  יין,  אוכל,  פנאי,  תיירות,  החיים:  של 
ואירועים. כל נקודות המגע שלי עם התקשורת הן למעשה 
ואת  מיכל  את  הכרתי  ואז  החיים.  של  הנהנתני  בתחום 

עמותת נגישות ישראל..."
על  שמעתם  טרם  במקרה  אם  ישראל,  נגישות  עמותת 
את  לקדם  כדי   1999 בשנת  הוקמה  החשובה,  הפעילות 
ובני  מוגבלות  עם  לאנשים  לאפשר  מנת  על  הנגישות 
בכבוד  בזכות,  בשוויון,  בחברה,  להשתלב  משפחותיהם 

ובעצמאות מרבית. 
מיכל: "במשך שנים הובלנו את יחסי הציבור של העמותה 
בעצמנו, והצלחנו יפה. קיבלנו החלטה שכדי לעשות את 
קפיצת המדרגה הבאה אנחנו צריכים שחקנים מקצועיים. 
הצליח  לא  משרד  אף  אבל  משרדים,  מיני  כל  ניסינו 
סטנדרטית  לא  עמותה  שאנחנו  כיוון  מעמד.  להחזיק 
ואנחנו עובדים באטרף ומלאים ברעיונות יצירתיים, צריך 

ראש מיוחד כדי לשחק איתנו את המשחק". 
מאד.  מהר  תאוצה  צבר  הפעולה  ושיתוף  נפל  האסימון 
"הכרתי את מיכל לפני אירוע ההפנינג השנתי של העמותה 
היתה  זו  האירוע  על  לי  סיפרה  כשהיא  אביב.  תל  בנמל 
נכון  "זה  נזכרת אורנה.  הפעם הראשונה ששמעתי עליו", 
הפנינג  שכשעושים  להבין  חשוב  אבל  בעמותה,  שמדובר 
מסוג זה בנמל תל אביב צריך לטפל בו בכלים תקשורתיים 
רווחה  כתבי  של  המעגלים  את  לפרוץ  צריך  מיוחדים, 
וגנר, נשיא ומייסד עמותת  יובל  ולהגיע לנישה חוויתית. 
מסויג,  די  היה  שמאחוריה,  החיה  והרוח  ישראל  נגישות 

ואפשר לומר שאפילו חשדן במידה מסוימת כלפי משרדי 
יחסי ציבור. לא מזמן יובל נתן לי את אחת המחמאות הכי 
גדולות שקיבלתי אי פעם כשאמר לי 'תמשיכי להוכיח לי 

שטעיתי', וזה מקסים בעיניי". 

לשחק בליגה של הגדולים 
כשאורנה לקחה לידיים את פרויקט הנמל בשנה שעברה, 
שהתרגלו  ממה  לגמרי  אחרת  לחשיפה  זכה  כבר  הוא 
הוא  בקמפיין  שקרה  שמה  חושבת  "אני  בעמותה.  אליו 
עמותת  של  הנשמה  שחקני  בין  מופלא  מפגש  שנוצר 
שלנו.  המשרד  של  הנשמה  שחקני  לבין  ישראל  נגישות 
מטורף,  דרייב  ועם  אנרגיות  עם  אנשים  של  חיבור  זה 
אנשים בלי גבולות במובן החיובי של העניין, שלוקחים 
עליה. מבחינתי מדובר בעולם תוכן  ומתאבדים  משימה 
חדש שנכנסתי אליו בכל הכוח ולמדתי אותו לעומק עד 
ישראל,  נגישות  וועידת  בנמל  האירוע  אותו.  שפיצחתי 
ובאופן  מדהים,  סיקור  קיבלו  בהמשך,  טיפלנו  בה  שגם 
להיכנס  רוצה  אני  שאם  חשוב,  שיעור  למדתי  אישי 
לתחום חדש ולפרוץ מנישת אזור הנוחות שלי- אני יכולה 
לעשות זאת. במובן הזה מיכל היתה סוכנת ההעצמה שלי 
לאורך כל הדרך. אני חושבת שמדובר ב-win win לשני 
הצדדים: את השפה והחשיבה היצירתית של עולם הלייף 
והיא הצליחה לפתוח אצל  סטייל אני מכירה על בוריה, 
אנשי נגישות ישראל כיוון שהם לא הכירו ושהביא אותם 
מבחינתי  מסורתיות.  לא  תקשורתיות  לפלטפורמות 
מדובר בעולם תוכן חדש שאתגר אותי ואפשר לי לצאת 

מהקופסא". 
שהחיבור  העיקרית  שהסיבה  ואומרת  מוסיפה  מיכל 
נגישות  של  המוטו  את  תואם  שהוא  מכיוון  היא  הצליח 
מוכנים  לא  אנחנו  אחרות,  מעמותות  "בשונה  ישראל. 
ששום פעילות או אירוע שלנו יגיעו מעמדה של מסכנות 
או ממקום של עיגול פינות מכיוון שאנחנו עמותה", היא 
ורוצים  הגדולים  של  בליגה  משחקים  "אנחנו  מדגישה. 
דרך  כל  ולכן  נגישים,  יהיו  בארץ  המובילים  שהגופים 
הפעילות שלנו היא חווייתית ויצירתית, ובדיוק בגלל זה 

החיבור של הלייף סטיל הוא נכון לנו". 





אורנה בן חיים: "אני חושבת שמה שקרה 
בקמפיין הוא שנוצר מפגש מופלא בין שחקני 

הנשמה של עמותת נגישות ישראל לבין 
שחקני הנשמה של המשרד שלנו. זה חיבור 
של אנשים עם אנרגיות ועם דרייב מטורף, 

אנשים בלי גבולות במובן החיובי של העניין, 
שלוקחים משימה ומתאבדים עליה"
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מוצ"ש: בתיאום מראש

חפשו אותנו בפייסבוק
עיצובים 

בהתאמה אישית

מיי קידס ג׳ינסמשווקים בלעדיים באיזור של

שושבינים
ושושבינות

בנות 
מצווה

בר מצווהחליפות

חליפות 
ברית/בריתה

אירועים 2016 - קולקציה חדשה

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

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

054-3060355  |  072-2515000

על המרפאה אנחנו בנביה דנט מרפאת שיניים רב תחומית הפועלת 
המודיעין, דוגלים במוטו אחד: The Best Or Nathing. מוטו זה מאפשר לנו להעמיד 

לרשות כל אחד ואחת מלקוחותינו את טיפולי השיניים האיכותיים והמתקדמים 
ביותר, וכל זאת תוך כדי הקפדה יתרה על התאמת תכנית הטיפול לצרכי הלקוח.

לא כמו שחשבת...
השתלת שיניים?

       לא כמו שחשבת...

 כתרי זירקוניה
במחיר של כתר רגיל

מבצע!

השתלות שיניים ב-4 ימים
להשתלות שיניים ללא עצם

חדש בישראל!

זה לא חלום!

ניתן לקבל את 

 הכתרים הקבועים

 3 ימים

מיום ההשתלה

 השתלת שיניים מחייבת מקצועיות רבה, ניסיון ואסתטיקה.
ד"ר שרקייה, הינו רופא שיניים בעל ניסיון רב המתמחה בשתלים 

דנטאליים. טיפול ההשתלה נעשה במיומנות גבוהה, מקצועיות 
ואחריות. וההחלמה? ההחלמה מהירה וההרגשה טבעית ונינוחה.



ארוחת חושים 
נגישות  עמותת  של  והמנצחים  הייחודיים  המוצרים  אחד 
מיוחדת  כדרך  נולד  הרעיון  החושים.  ארוחת  הוא  ישראל 
לקידום המודעות לנושא הנגישות וכהזדמנות למפגש עם 
אנשים עם מוגבלויות שונות. זוהי למעשה חוויה מוחשית 
הארוחה  נשכחת.  בלתי  התנסות  על  שמבוססת  ורגשית 
מוגבלות  עם  אנשים  של  החוויות  את  לדמות  נועדה 
לא  כשאתה  מכוסות,  בעיניים  נעשית  הכניסה  במסעדה: 
הראשונה  המנה  הולך.  אתה  ולאן  הגעת  לאן  בכלל  רואה 
נאכלת  העיקרית  המנה  עיניים,  כיסוי  עם  אכילה  כוללת 
כשהידיים עטויות כפפות קשיחות להגבלת טווח התנועה, 
ואת הזמנת הקינוח עושים עם אטמי אוזניים, שמונעים כל 
אפשרות לשמוע מה המלצר אומר. בקיצור, הלכה למעשה 
אפשר להבין מה זה אומר להיות אדם עם מוגבלות שמנסה 
לעשות פעולה שנראית לכולנו פשוטה ויומיומית כמו ללכת 

למסעדה.  
"למוצר המדהים הזה עשינו קמפיין גדול", מספרת אורנה. 
הקונספט,  את  בחום  אימצו  אילת  שבא  מלכת  "בהילטון 
פתחו בפנינו את המלון, ונתנו לנו אפשרות לקיים ארוחת 
היה  השיא  שלהם.  ובגיבוי  בתמיכה  קבוע  באופן  חושים 
לאילת  הורדנו  הילטון  רשת  של  הדוברות  עם  כשבשיתוף 
הארוחה  את  לחוות  שבאו  ועיתונאים,  סטייל  לייף  כתבי 
היה להגיע  בגוף ראשון. הפכנו את הנושא ממשהו שיכול 
שנוגעת  עוצמתית  לחוויה  המסכנים  של  לנישה  בקלות 
של  פעילים  מתנדבים  סיפרו  הארוחה,  כדי  תוך  בבטן.  לך 
העמותה שהם בעלי לקויות שונות מה זה אומר להיות אדם 
עם מוגבלות בחברה הישראלית. הסיקור הנרחב והכתבות 
המרגשות והמפרגנות שהתפרסמו בכל אמצעי התקשורת, 
ארוחות  לקיים  וארגונים  קבוצות  של  הביקוש  גם  כמו 

חושים, מעידות שהצלחנו להעביר זאת".
של  מביקור  שבועות  מספר  לפני  ממש  שבה  עצמה  מיכל 
קיימה  שם  באו"ם,  ישראל  נגישות  מעמותת  משלחת 
העמותה מספר ארוחות חושים, ועוררה באזז גדול לנושא גם 
מחוץ לישראל. ההזמנות מחו"ל, אגב, לא מפסיקות להגיע. 

כשהתותחים רועמים, אין 
מצב שהמוזות שותקות  

שכל  כזו  היא  אורנה  של  משרדה  של  הלקוחות  רשימת 
המוכרים  בין  בה.  להשוויץ  שמח  היה  ציבור  יחסי  משרד 
 15 כבר  היום,  ועד  הקמתו  )שמיום  רקנאטי  יקבי  שבהם: 
חברת  היין",  "דרך  חנויות  רשת  אורנה(,  עם  עובד  שנה, 
פסטיבל  בחו"ל,  ג'יפים  לטיולי  "מדרפט"  חברת  "שקד", 

מוזות בשוהם, פסטיבל "תימנה" בראש העין ורבים וטובים 
איתן  עובדת  שהיא  הרבות  התיירות  עמותות  בין  אחרים. 
ניתן למנות את עמותת תיירות חבל מודיעין, מטה יהודה, 
"דרום  פסטיבל  אילת.  של  התיירות  ותאגיד  העמקים 
החשיבה  ואת  הציבור  יחסי  את  מובילה  שהיא  אדום", 
לחשיפה  שנים  מספר  כבר  זוכה  שמאחוריו,  האסטרטגית 
"הפסטיבל  לקיר.  מקיר  ולפרגון  אדירה  תקשורתית 
יצא  וכבר  ביטחונית,  מבחינה  בעייתי  באזור  מתקיים 
הגישה  לוחמה.  של  תקופות  אחרי  ממש  לתקשר  לנו 
בין ההיבט הביטחוני לחוויה  התקשורתית עשתה הפרדה 
התיירותית, וראשי הביטחון באזור מבינים זאת היטב. הם 
פועלים בזירה הביטחונית כאילו אין "דרום אדום", ואנחנו 
מאות  בטחוני.  איום  אין  כאילו  תיירותי  קמפיין  מנהלים 
האלפים שמגיעים לאזור מעידים שהצלחנו במשימה. כמו 

יורדים לרזולוציות הכי עמוקות  בכל קמפיין שלנו, אנחנו 
זוכים  זו גם הסיבה שאנו  של הדברים מכל היבט אפשרי. 
לפרגון ולרמה גבוהה של אמינות אצל עיתונאים ולקוחות 

שהולכים איתנו כבר הרבה שנים". 
קמפיין נוסף שאורנה גאה בו במיוחד הוא פסטיבל אוכל 
כפרי במטה יהודה, אותו היא מלווה, גם ברמת התכנים 
וגם ברמת יחסי הציבור, משנתו הראשונה. "זהו פרויקט 
יהודה עם הסוכנות היהודית,  של מועצה אזורית מטה 
התעסוקה,  למעגל  לכניסה  נשים  של  הכשרה  כולל 
חברתית  מהפכה  עשה  הזה  שהפסטיבל  לומר  ואפשר 
למציאת  כדרך  התחיל  "הוא  אומרת.  היא  באזור", 
פרנסה חלופית לתושבי האזור עקב משבר בחקלאות, 
ובייחוד לנשים שהכוח שלהן הוא סביב אירוח ובישול. 
בבית  אצלן  ומארחות  ביתן  את  פותחות  הללו  הנשים 



מיכל רימון: "בשונה מעמותות אחרות, אנחנו לא מוכנים ששום 
פעילות או אירוע שלנו יגיעו מעמדה של מסכנות או ממקום 

של עיגול פינות מכיוון שאנחנו עמותה. אנחנו משחקים בליגה 
של הגדולים ורוצים שהגופים המובילים בארץ יהיו נגישים, ולכן 
כל דרך הפעילות שלנו היא חווייתית ויצירתית, ובדיוק בגלל זה 

החיבור של הלייף סטיל הוא נכון לנו".

 בניית ציפורניים
מכחול ובטבילה

מילוי

לק ג'ל

 עיצוב וסידור גבות
 פינצטה / חוט

 הסרת שפם
חוט 

בנייה בג'ל

150
₪

180
₪

80
₪

50
₪

30
₪

10
₪

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

בה ומטופחת
שנה טו

טיפול בכאבי גב, צוואר, 
עמוד שדרה וגפיים 

שיפור הרגלי תנועה ויציבה

 נסיון עם נגנים, רקדנים,
ספורטאים ואנשי מחשב

מורה לטכניקת אלכסנדר

שלומית בירן טל' 03-7365730, נייד 054-7354304 | רח' המצפה 32, שהם
טכניקה לשיפור השימוש בעצמנו
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ארוחת חושים 
נגישות  עמותת  של  והמנצחים  הייחודיים  המוצרים  אחד 
מיוחדת  כדרך  נולד  הרעיון  החושים.  ארוחת  הוא  ישראל 
לקידום המודעות לנושא הנגישות וכהזדמנות למפגש עם 
אנשים עם מוגבלויות שונות. זוהי למעשה חוויה מוחשית 
הארוחה  נשכחת.  בלתי  התנסות  על  שמבוססת  ורגשית 
מוגבלות  עם  אנשים  של  החוויות  את  לדמות  נועדה 
לא  כשאתה  מכוסות,  בעיניים  נעשית  הכניסה  במסעדה: 
הראשונה  המנה  הולך.  אתה  ולאן  הגעת  לאן  בכלל  רואה 
נאכלת  העיקרית  המנה  עיניים,  כיסוי  עם  אכילה  כוללת 
כשהידיים עטויות כפפות קשיחות להגבלת טווח התנועה, 
ואת הזמנת הקינוח עושים עם אטמי אוזניים, שמונעים כל 
אפשרות לשמוע מה המלצר אומר. בקיצור, הלכה למעשה 
אפשר להבין מה זה אומר להיות אדם עם מוגבלות שמנסה 
לעשות פעולה שנראית לכולנו פשוטה ויומיומית כמו ללכת 

למסעדה.  
"למוצר המדהים הזה עשינו קמפיין גדול", מספרת אורנה. 
הקונספט,  את  בחום  אימצו  אילת  שבא  מלכת  "בהילטון 
פתחו בפנינו את המלון, ונתנו לנו אפשרות לקיים ארוחת 
היה  השיא  שלהם.  ובגיבוי  בתמיכה  קבוע  באופן  חושים 
לאילת  הורדנו  הילטון  רשת  של  הדוברות  עם  כשבשיתוף 
הארוחה  את  לחוות  שבאו  ועיתונאים,  סטייל  לייף  כתבי 
היה להגיע  בגוף ראשון. הפכנו את הנושא ממשהו שיכול 
שנוגעת  עוצמתית  לחוויה  המסכנים  של  לנישה  בקלות 
של  פעילים  מתנדבים  סיפרו  הארוחה,  כדי  תוך  בבטן.  לך 
העמותה שהם בעלי לקויות שונות מה זה אומר להיות אדם 
עם מוגבלות בחברה הישראלית. הסיקור הנרחב והכתבות 
המרגשות והמפרגנות שהתפרסמו בכל אמצעי התקשורת, 
ארוחות  לקיים  וארגונים  קבוצות  של  הביקוש  גם  כמו 

חושים, מעידות שהצלחנו להעביר זאת".
של  מביקור  שבועות  מספר  לפני  ממש  שבה  עצמה  מיכל 
קיימה  שם  באו"ם,  ישראל  נגישות  מעמותת  משלחת 
העמותה מספר ארוחות חושים, ועוררה באזז גדול לנושא גם 
מחוץ לישראל. ההזמנות מחו"ל, אגב, לא מפסיקות להגיע. 

כשהתותחים רועמים, אין 
מצב שהמוזות שותקות  

שכל  כזו  היא  אורנה  של  משרדה  של  הלקוחות  רשימת 
המוכרים  בין  בה.  להשוויץ  שמח  היה  ציבור  יחסי  משרד 
 15 כבר  היום,  ועד  הקמתו  )שמיום  רקנאטי  יקבי  שבהם: 
חברת  היין",  "דרך  חנויות  רשת  אורנה(,  עם  עובד  שנה, 
פסטיבל  בחו"ל,  ג'יפים  לטיולי  "מדרפט"  חברת  "שקד", 

מוזות בשוהם, פסטיבל "תימנה" בראש העין ורבים וטובים 
איתן  עובדת  שהיא  הרבות  התיירות  עמותות  בין  אחרים. 
ניתן למנות את עמותת תיירות חבל מודיעין, מטה יהודה, 
"דרום  פסטיבל  אילת.  של  התיירות  ותאגיד  העמקים 
החשיבה  ואת  הציבור  יחסי  את  מובילה  שהיא  אדום", 
לחשיפה  שנים  מספר  כבר  זוכה  שמאחוריו,  האסטרטגית 
"הפסטיבל  לקיר.  מקיר  ולפרגון  אדירה  תקשורתית 
יצא  וכבר  ביטחונית,  מבחינה  בעייתי  באזור  מתקיים 
הגישה  לוחמה.  של  תקופות  אחרי  ממש  לתקשר  לנו 
בין ההיבט הביטחוני לחוויה  התקשורתית עשתה הפרדה 
התיירותית, וראשי הביטחון באזור מבינים זאת היטב. הם 
פועלים בזירה הביטחונית כאילו אין "דרום אדום", ואנחנו 
מאות  בטחוני.  איום  אין  כאילו  תיירותי  קמפיין  מנהלים 
האלפים שמגיעים לאזור מעידים שהצלחנו במשימה. כמו 

יורדים לרזולוציות הכי עמוקות  בכל קמפיין שלנו, אנחנו 
זוכים  זו גם הסיבה שאנו  של הדברים מכל היבט אפשרי. 
לפרגון ולרמה גבוהה של אמינות אצל עיתונאים ולקוחות 

שהולכים איתנו כבר הרבה שנים". 
קמפיין נוסף שאורנה גאה בו במיוחד הוא פסטיבל אוכל 
כפרי במטה יהודה, אותו היא מלווה, גם ברמת התכנים 
וגם ברמת יחסי הציבור, משנתו הראשונה. "זהו פרויקט 
יהודה עם הסוכנות היהודית,  של מועצה אזורית מטה 
התעסוקה,  למעגל  לכניסה  נשים  של  הכשרה  כולל 
חברתית  מהפכה  עשה  הזה  שהפסטיבל  לומר  ואפשר 
למציאת  כדרך  התחיל  "הוא  אומרת.  היא  באזור", 
פרנסה חלופית לתושבי האזור עקב משבר בחקלאות, 
ובייחוד לנשים שהכוח שלהן הוא סביב אירוח ובישול. 
בבית  אצלן  ומארחות  ביתן  את  פותחות  הללו  הנשים 



מיכל רימון: "בשונה מעמותות אחרות, אנחנו לא מוכנים ששום 
פעילות או אירוע שלנו יגיעו מעמדה של מסכנות או ממקום 

של עיגול פינות מכיוון שאנחנו עמותה. אנחנו משחקים בליגה 
של הגדולים ורוצים שהגופים המובילים בארץ יהיו נגישים, ולכן 
כל דרך הפעילות שלנו היא חווייתית ויצירתית, ובדיוק בגלל זה 

החיבור של הלייף סטיל הוא נכון לנו".

054-4742339, רח' הדקל 18 שוהם 

דורון יעקב
שיפוצים בראש שקט וברמה גבוהה

שיפוצים כלליים לבתים

עבודות גבס
עבודות צביעה פנים וחוץ

עבודות אינסטלציה

עבודות ריצוף וקרמיקה
אמבטיות וחדרי שירותים

עבודות חשמל
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נשים  אלו  אליהן.  נוהרים  הארץ  מכל  ואנשים  בסלון, 
שלא קיבלו הכרה לפני כן על משהו שנראה מובן מאליו, 
מדהים  תהליך  לצד  כסף.  עבורו  מרוויחות  הן  ופתאום 
של העצמה נשית, קרה שם משהו מופלא שהוא כמעט 
נתנו  המבוגרות  הנשים  הסוציולוגיה-  לחוקי  בניגוד 
ולפתוח עסקים מקומיים.  כוח לצעירים לחזור הביתה 
התחלנו עם 8 בשלניות, וכיום יש עשרות אתרים, הרבה 
מהם של צעירים שקיבלו אומץ, וכל שנה נוספים יקבי 
משה  ועוד.  מעדניות  מחלבות,  בירה,  מבשלות  בוטיק, 
קטנות  יזמויות  בעידוד  שמאמין  המועצה,  ראש  דדון, 
תושבי  של  תעסוקה  ובעידוד  מגה-פרויקטים  ולא 
הפרויקט,   בזכות  משגשג  והאזור  מצידו,  דוחף  האזור, 
של  ובתעסוקה  בפרנסה  מרכזי  עוגן  להיות  שהפך  עד 

תושבים באזור".

ליהנות כל יום מחדש 
לצד אורנה עובדים במשרד הבוטיקי שלושה תקציבאים- 
ממש  "זו  המשרד.  מנהלת   - ועדנה  ועומר,  אלי  אלזה, 
בוגרי  הם  התקציבאים  שלי.  האלטרנטיבית  המשפחה 
ועדנה מנהלת  זמן,  ועובדים איתי כבר הרבה מאד  ספיר 
אני  באווירה.  ניכר  וזה  רבות,  שנים  כבר  המשרד  את 
מרגישה שיש לי משענת מאד חזקה, שבלעדיה אי אפשר. 
לפני  המשרד.  של  ההצלחה  את  שמאפשר  חזק  כוח  זה 
גיבוש" למצעד הגאווה  ל"טיול  יחד  נסענו  כמה חודשים 

בברלין. זו היתה חוויה מדהימה".  
-מה מניע אותך אחרי כל כך הרבה שנים? 

אורנה: "אני מאד אוהבת את העבודה שלי, למרות שהיא 
מאד קשה ומאד לא ברורה. אני אף פעם לא יכולה לדעת 
איך יתפתח קמפיין, אם התקשורת תקבל את המסרים או 
לא, אם הדברים יתפרסמו כמו שהלקוח שלי רוצה ואיך 
אני דואגת שהלקוחות יהיו שבעי רצון במשך שנים כשאני 
לא תמיד יודעת מה תהיה התוצאה הסופית. למזלי, זכיתי 
ותחומי  לחברים,  השנים  עם  שהפכו  מיוחדים,  בלקוחות 
העיסוק שלי הם מעניינים וכיפיים. העבודה יצירתית, אין 
לי שגרה, וכל הזמן אני צריכה לייצר עבור הלקוחות תוכן 
שהלקוחות  שבגלל  חושבת  אני  ומעניין.  יצירתי  חדש, 
הולכים איתי לאורך שנים, האתגר הוא עוד יותר מורכב. 

נחשפת  אני  פרויקט,  וכל  לקוח  כל  עם  הגדול,  לאושרי 
אנשים  אלפי  פוגשת  ומגוונים,  רבים  ידע  לתחומי 
ונחשפת  הארץ  בכל  בדרכים  מסתובבת  מרתקים, 
אילת  ועד  מדן  במדינה  חור  אין  מדהימים.  למקומות 
שמישהו שיקר לי יהיה תקוע בו ולא אמצא מישהו שאני 

מכירה בזכות העבודה שלי. 
יום  כל  ליהנות  לי  שמאפשרת  בעבודה  זכיתי  בפירוש 

אתגרים  לכך.  זוכים  כולם  שלא  יודעת  ואני  מחדש, 
מתנפלת  אני  ולהפך-  אותי,  מפחידים  לא  ומכשולים 
מכישלונות  גם  לומדים  שאנחנו  מאמינה  אני  עליהם. 
כל  עושים  אנחנו  במשרד  מוצלחים.  פחות  ומקמפיינים 
ואישיות,  משותפות  וישיבות  עבודה  פגישת  כמעט  יום 
ואם מישהו טועה- אין נזיפה או כעס, אלא ניסיון ללמד 
מה עשינו לא נכון ומה אפשר ללמוד מכך. זה נכון שאני 
שיוצאת  לעיתונות  הודעה  ואין  הכל,  על  בקונטרול 
לתקשורת לפני שאני עוברת עליה, אבל הכל ממקום של 
עומדת  המקצועי,  והסיפוק  העניין  לצד  העיניים.  גובה 
לי  יש  בעולם.  עליה  שאין  הנפלאה,  משפחתי  מאחורי 
)איש  יוסי  נפלאים-  גברים  חמישה  של  תמיכה  קבוצת 
שוהם-  מכבי  הכדורגל  עמותת  ויו"ר  ביישוב  מוכר  חינוך 
ל.ב.נ( וארבעת בניי, רועי, אורון, שי ואוהד, שמאד גאים 

בי ואני מקבלת מהם המון פרגון". 
מה החלום המקצועי הרטוב שעוד לא הגשמת? 

"פעם חשבתי שהייתי רוצה משרד גדול, מכיוון שביכולות 
מאד  בהרבה  ולטפל  לנהל  יכולה  אני  שלי  המקצועיות 
פרויקטים ולקוחות. אבל בחלוף השנים הבנתי שכנראה 
לקוחות  עם  אישי  למגע  בנויה  ושאני  לי,  מתאים  לא  זה 
ועיתונאים, ואם המשרד יהיה גדול- אאבד זאת. לקוחות 
מגיעים אלי כי הם מקבלים אותי ואת הליווי הצמוד שלי, 
ואני מאד דומיננטית בכל פרויקט וזמינה ללקוחות ברמה 
פחות  גדול  משרד   - המקצועית  הגישה  וכשזו  יומיומית, 
מתאים. להיות משרד בוטיק הוא לחלוטין הגשמת החלום 
שלי, ומה שהתחיל עם נגישות ישראל בהחלט פתח אותי 
הפריבילגיה  את  לי  יש  לשמחתי,  חדשים.  עניין  לתחומי 
שבא  והמתח  העניין  לצד  לקחת.  פרויקטים  אילו  לבחור 
איתו, אני זקוקה גם לגיחות קצרות לחו"ל, שמרחיבות לי 
ואני מתכננת  לי את המצברים,  וממלאות  את האופקים 
להמשיך ליהנות מהכל. הסטטוס שלי בווטסאפ הוא "כיף 

 "!לי שנולדתי", ואני עומדת מאחוריו בגאווה



אורנה בן חיים: "אני מאד אוהבת את העבודה שלי, למרות שהיא 
מאד קשה ומאד לא ברורה. אני אף פעם לא יכולה לדעת איך יתפתח 

קמפיין, אם התקשורת תקבל את המסרים או לא, אם הדברים יתפרסמו 
כמו שהלקוח שלי רוצה ואיך אני דואגת שהלקוחות יהיו שבעי רצון 

במשך שנים. למזלי, זכיתי בלקוחות מיוחדים, שהפכו עם השנים 
לחברים, ותחומי העיסוק שלי הם מעניינים וכיפיים. העבודה יצירתית, 

אין לי שגרה, וכל הזמן אני צריכה לייצר עבור הלקוחות תוכן חדש, 
יצירתי ומעניין". 

משרד יחסי ציבור אורנה בן חיים במצעד הגאווה בברלין

לדורון נדב ובני המשפחה,
איתכם באבלכם הכבד במות האם

מי ייתן ולא תדעו עוד צער   יונה נדב ז"ל 

גיל ליבנה, ראש המועצה
סגני ראש המועצה, חברי המועצה

מנכ"ל המועצה ועובדיה.

פדיקור 
₪80

מריחת לק 
₪20

ורדי׳ס
לק ג׳לסטיילינג, טיפוח ויופי

ידיים+רגליים 
₪100
בלבד

054-7795535
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סוגי 
הטיפולים 

במרפאה:
בוטוקס

כל סוגי ההזרקות 
מילוי והדגשת עצמות 

לחיים | מילוי ועיצוב 
שפתיים | מילוי שקעים 

מתחת לעיניים | 
העלמת קמטים | מילוי 

שקעים בלחיים

מזותרפיה
פילינג

אנטי אייג'ינג











מבצע החודש
perlane restylane

חומצה היאלורונית הכי ותיקה בשוק

1,450 ₪ למזרק
ד"ר קסטל אושרת, רפואה אסתטית

עוסקת בתחום 13 שנים  |  ברפואה 27  שנים
ליעוץ חינם ולקביעת תורים 050-4410644 | 052-8305126

 לראשונה בארץ טיפול חדשני
מתיחת פנים ללא ניתוח

טיפול בחוטים נספגים

חומרים 
 מאושרים

ע"י משרד 
הבריאות
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סרט הגמר של אמיר ראג'פורקר, ששודר 
לאחרונה בערוץ 2 וזכה בסוף אוקטובר בפסטיבל 

שק"ל - "סרטים יוצרים מציאות" בירושלים, 
מגולל את סיפור אהבתם של זוג מגמגמים ■ 

אמיר, שכתב וביים את הסרט המקסים "איך לא 
לומר אני אוהב אותך?..." הוא מגמגם בעצמו 

כתוצאה מטראומה ממלחמת המפרץ ■  בראיון 
הוא מספר על החיים עם הגמגום, על החלום 

ההוליוודי ועל הרצון בזוגיות 
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ההגדרה הרשמית קובעת כי גמגום הוא הפרעת תקשורת שבה 
ידי חזרות, הארכות או הפסקות ללא  שטף הדיבור נשבר על 
לדבר,  היכולת  חוסר  איננה  הבעיה  והברות.  צלילים  של  קול 
אלא הפרעה ליכולת לדבר במצבים שונים. גמגום אינו קשור 
לרמת האינטליגנציה והוא אינו הפרעה נפשית, ופעמים רבות 

הוא קשור לטראומה. 
 ,)35( ראג'פורקר  אמיר  הוא  התופעה  את  היטב  שמכיר  מי 
תושב שוהם, תסריטאי ובימאי, בוגר קמרה אובסקורה ופעיל 

במסגרת עמותת אמב"י- ארגון המגמגמים בישראל. 
מלחמת  בתקופת   10 גיל  באזור  התחיל  אמיר  אצל  הגמגום 
החוויה  ואת  הראשונה  האזעקה  את  זוכר  "אני  המפרץ. 
הטראומטית. אתה רץ פתאום עם מסכה, יש סירנות באוויר, 
גם ההורים שלך בלחץ, ואף אחד לא ממש יודע מה לעשות. אני 

זוכר אפילו את הריח של המסכה", הוא אומר.  
זו  לעצמכם,  מתארים  בטח  שאתם  כמו  מגמגם,  ילד  להיות 
חוויה חברתית לא פשוטה. "זו בעיה בעיקר כשאתה צריך לדבר 
בחברה שאתה לא מכיר או אפילו לעשות פעולות פשוטות כמו 
"קשה  אמיר.  מספר  לך",  לעצור  איפה  המונית  לנהג  להגיד 
כשאתה לא מצליח להוציא את המילים שאתה רוצה החוצה. 
המשפחה והחברים קיבלו אותי לגמרי, ואיתם לא היה לי את 

הלחץ הזה".  

סוג של תראפיה עצמית  
אחד  לגמגום.  המודעות  שבוע  את  מציינים  נובמבר  בחודש 
במסגרת  הסרט  של  חגיגית  הקרנה  הוא  הבולטים  האירועים 
גם  שודר  הסרט  בישראל.  המגמגמים  ארגון  אמב"י,  עמותת 
 - זכה בפסטיבל שק"ל  ולפני שבוע   ,2 לפני כחודשיים בערוץ 

"סרטים יוצרים מציאות" בירושלים. 
הסרט הוא אוטוביוגרפי?

קרה  הסרט  לגיבור  שקורה  מה  כל  שכן.  לומר  "אפשר  אמיר: 
אבל  אחת,  בחוויה  ולא  אחת  בחורה  עם  לא  אומנם  לי.  גם 
אני בהחלט מכיר את הדברים מקרוב. הבנתי גם ממגמגמים 
נוספים שדברים דומים קרו להם. סוף הסרט לא דומה לחיים 

שלי, כיוון שלי אין עדיין בת זוג", הוא עונה בחיוך. 

-מאיפה המשיכה והרצון לעסוק 
בתחום הקולנוע? 

אבל  שחקן,  להיות  שרציתי  והאמת  סרטים,  אהבתי  "תמיד 
איפשהו בגלל הדיבור או אולי דברים אחרים, בחרתי בצד של 

עשיית סרטים". 
הוא עבד ככתב ספורט באתרי אינטרנט, והחליט להגשים את 
התסריט  עם  "טסתי  באנגלית.  לסרט  תסריט  ולכתוב  חלומו 
של  סוג  שם  מצאתי  חודשים  שלושה  ואחרי  הברית,  לארצות 
החליט  כשהבמאי  הסרט.  את  לעשות  והחלטנו  ומפיק  במאי 
שהוא לא רוצה לצלם סצנה זו או אחרת, הרגשתי כאילו הסרט 
למיוחד.  אותו  שהופכים  ומהדברים  שלו  מהיופי  מאבד  שלי 
שם החלטתי שלא מספיק להיות תסריטאי, ושאם אני רוצה 
סרט שהוא כולו שלי, אני חייב גם לדעת לביים. חזרתי לארץ, 
נרשמתי ללימודי קולנוע בקאמרה אובסקורה, למדתי ארבע 
שנים, וסרט הגמר שלי הוא  "איך לא לומר אני אוהב אותך?..."
הסרט בכיכובם של יואב בנאי ודנה מיינרט  מגולל את סיפור 
אהבתם של  זוג מגמגמים, והוא משאיר אתכם עם חיוך וטעם 

טוב מתחילת הסרט ועד סופו. 
-היה לך ברור שסרט הגמר שלך יעסוק בגמגום? 

"האמת שבכלל לא. בתחילת הדרך היה לי סרט שונה לגמרי 
משהו  על  ללכת  לי  הציעו  שלי  והמרצים  לגמגום,  קשור  שלא 
אישי יותר. אומנם רציתי בתחילה לחקור עולם שאני לא מכיר, 
טוב  הכי  הנושא  את  מכיר  שאני  והבנתי  להם  הקשבתי  אבל 

ומכל כיוון, וזה גם סוג של תרפיה עצמית באיזה מקום". 
תחום  על  אחראי  הוא  שם  אמב"י,  בעמותת  פעיל  הוא  אמיר 
את  להעלות  לו  חשוב  בארגון.  נוספים  ופרויקטים  הוידאו 
 80 כ-  ישנם  "בישראל  בישראל.  הגמגום  לנושא  המודעות 

מעדיפים  שרובם  מגמגמים,  אלף 
להסתיר את התופעה", הוא אומר. "אחת המטרות היא לעזור 
לאותם אנשים וגם למי שאינו מגמגם לגלות פתיחות לנושא". 

לדבר שוטף ולא לגמגם 
מספר סצנות בסרט צולמו בשוהם, והיתה ביישוב התגייסות 

לסייע במה שניתן. 
-בסרט, הגיבור שלך אומר: "הלוואי וגמגום היה מתבטא רק 
בדיבור. זה משפיע על כל ההתנהלות שלי". גם אתה מרגיש 

כך?
"בטח. זה משהו מאד חזק אצלי. עצם העובדה שאני מגמגם, 
למשל  יש  דברים.  לעשות  ואפילו  דברים  להגיד  ממני  מונעת 
סצנה בסרט שהגיבור לא מעז לנשק את הבחורה שהוא אוהב. 
וזו  לדיבור  קשר  שום  לזה  שאין  נכון  לי.  גם  שקרה  משהו  זה 
גם  העצמי  הביטחון  את  לך  מוריד  משהו  אבל  פעולה,  לגמרי 

בתחומים שלא קשורים בכלל לדיבור". 
-זוכר תגובות משונות שנתקלת בהן? 

"יש את מי שצוחקים או מנסים להסתיר את זה שהם צוחקים 
כשאתה מדבר. מדי פעם אתה נתקל גם בצד חיובי- לפעמים 
אני מגמגם, ואני רואה שהבן אדם שמולי רואה שאני מתקשה, 

פותח את הלב ומנסה לעזור.
אני זוכר כשהייתי בצבא וניגשתי למישהו לבקש ממנו משהו, 
והוא משום מה חשב שאני בוכה. אני זוכר שהייתי בשוק כיוון 

שזו תגובה שמעולם לא קיבלתי על הגמגום שלי". 
שלך  הזוג  שבת  לך  חשוב  בזוגיות.  הרצון  על  קודם  -דיברת 

תהיה מגמגמת? 
"האמת שזה בכלל לא משנה לי", הוא עונה. 

על  חולם  באנגלית,  סרטים  לכתוב  ממשיך  הוא  בינתיים 
קריירה בהוליווד, וגם עובד כרגע הכי קרוב לתעשייה שאפשר, 
בקולנוע בישפרו סנטר כאחראי חדר הקרנה. יש לו עוד חלום 
אחד קטן. "זה יותר יעד מאשר חלום", הוא אומר בחיוך נבוך, 

"אבל הייתי רוצה מתישהו לדבר שוטף ולא לגמגם" ■

"איך לא לומר אני 
אוהב אותך?..."
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 פתוח:  א'-ד' 9:00-14:00, 16:00-20:00,
ה' 9:00-20:00,  ו' 8:00-14:30

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

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

פירות יבשים  אורז וכל סוגי הקטניות 
 משקאות מיוחדים  מאפים תימנים 

 מוצרים ללא גלוטן

מוצרים משלימים 
לאפייה

מוצרים 
לסושי

תבליני

חדש

 חלבה ישר
משוק מחנה יהודה 

במבחר טעמים 

חנות בניחוח אחר

התימני
תבליני

חוג קשתות,
בול בשבילכם!
החברה הכלכלית שהם ומועדון ספורט שהם

גאים להציג את חוג הקשתות החדש
שהחל את פעילותו במועדון.

החוג פועל בשיתוף עם איגוד הקשתות הישראלי
 ומתאים לילדים מגיל 10, לנוער ולמבוגרים.

 חוג מרתק ומאתגר.
 משפר את יכולת הריכוז.

 משפר את יכולת השליטה העצמית.
 מעניק כלים אשר תורמים בביצוע פעולות מורכבות.

עלות החוג: ₪190 לחודש בלבד!

הפעילות מתקיימת בימים ב’ ו- ה’ בשעה 17:30-19:00

רח' הלפיד 6, שהם טל. 03-9733453, פקס. 03-9733712
shoam-2@zahav.net.il דוא"ל: 

שעות פעילות: ימי  א' 23:00-13:00, ימים ב'-ה' 23:00-5:30,
ימי ו' 19:00-5:30, ימי שבת 19:00-8:00 |  מועדון ספורט שהם

www.shohamsport .co.il

לפרטים נוספים:
מועדון הספורט - 03-9733453
דותן רכז החוג - 052-9463594

לאור הביקוש

נפתחה קבוצה חדשה!
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www.shoham.muni.il 106 המוקד העירוני
www.hamesh.co.il 03-9723001 מוקד חמש

תושבי שוהם אומרים תודה למתנדבים
המליצו על מתנדבי השנה!

 ערב ההוקרה המסורתי למתנדבי שוהם יתקיים ביום שני, 8.2.16, 
ובמהלכו יוענקו אותות למתנדבי השנה לזכר ברוך סלטו ז”ל.

זו ההזדמנות שלכם לומר תודה למתנדבים שלנו!
 המליצו גם אתם על מתנדבי השנה עד 10.12.15

 באמצעות הטפסים המצויים באתר המועצה:
www.shoham.muni.il 
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 עוקבים אחר מד המים באופן שוטף, 
חוסכים מים ונמנעים מתשלום מיותר

לעיתים יש נזילות בצנרת אשר אינן מתגלות אלא אם בוחנים 
ובודקים מדי פעם את מד המים הביתי/הדירתי .

אם מד המים מסתובב כאשר אין בבית שימוש במים ושום ברז 
אינו פתוח, יש חשש לדליפה ונזילה סמויה. במקרה כזה יש 

לסגור את המגוף הראשי ולהתייעץ בשרברב. 
 בנוסף מומלץ לעקוב אחר צריכת המים בשעון הביתי 

ולהשוות אותה לקריאה המופיעה בחשבון המים. אם יש טעות 
– הודיעו עליה מיד, ובכתב, למחלקת הגבייה.

מעקב קבוע ושוטף אחר צריכת המים הביתית יאפשר לכם 
לחסוך במים ולהימנע מתשלום מים בתעריף ללא הקצבה. 

 לפרטים נוספים: מחלקת הגבייה, 03-9723080-3
נזילות מים – המוקד העירוני 106

הודעת אגף הנדסה – הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שהם 
לציבור עורכי ומגישי בקשות להיתר

 מידע תכנוני
ופתיחת בקשה להיתר

במסגרת הרפורמה בתכנון ובנייה בתחום הרישוי- חלק ב’ )תיקון 
101(, שתיכנס לתוקפה בתאריך  01/01/16 , נקבע כי לצורך 

קידום היתר בנייה באמצעות המערכת מקוונת, נדרש לקבל מידע 
תכנוני מקוון .

לקראת יישום הרפורמה הנכם מתבקשים להגיש בקשה למידע 
תכנוני החל מתאריך 01/12/15 באמצעות המערכת המקוונת, 

וזאת על מנת להבטיח כי המשך התהליך יהיה בהתאם לרפורמה. 

כתובת המערכת המקוונת: “שער המידע לרישוי ולבנייה”
Bonim.pnim.gov.il

להיות עם היד 
על הזרם! 
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חצי פיני
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שותה  בבוקר,  בארבע  מתעורר  )גולדשטיין(  גולן  פיני 
ק"מ   40-50 לאחר  אופניים.  לרכיבת  ויוצא  קפה  כוס 
הוא שב הביתה, לשוהם, שם כבר מחכה לו אשתו, פנינה, 
והשניים יוצאים לריצת בוקר. לקראת שש וחצי בבוקר, 
הם חוזרים הביתה להתקלח ויוצאים איש איש לעבודתו 
לאימון  כסטודנט  והוא  שוהם  בתיכון  כמזכירה  היא   –

גופני בווינגייט וכמאמן לריצות ארוכות.
במבט ראשון, קשה לראות עליו "עוד פיני". ארבע שנים 
לאחר שעבר ניתוח לקיצור קיבה, השיל מחצית ממשקל 
מתמונות  שניבט  והנפוח  הכבד  לאיש  ובניגוד  גופו 
העבר, הוא רזה, קורן ועתיר טמפרמנט. הוא בן 45 ולפני 
בחיל  קבע  משירות  רס"ן  בדרגת  השתחרר  כחודשיים 
כאחראי  האחרון  בתפקידו  עסק  שם  בצה"ל,  הרפואה 
חמש  את  האוויר.  בחיל  הרפואה  בתחום  וארגון  תקינה 
לירידתו  במקביל  עשה  בשירות  האחרונות  השנים 
השני  החלק  שאת  ברור,  לו  היה  וכשהשתחרר,  במשקל 

של חייו יקדיש לריצה, אליה התוודע לאחר הניתוח. 
וגברים  נשים  של  וקבוצות  יחידים  מאמן  הוא  כיום, 
בשוהם, בפתח תקווה ושתי קבוצות במשטרה. מה שהיה 
על  שסחב  העצום  המשקל   – חייו  של  הגדול  המכשול 
לו חיים  עצמו לאורך שנים, הפך לטריגר אדיר שהעניק 
חדשים בכל מובן ומאפשר לו לשנות בעזרת המוטיבציה 
האדירה של מי שהיה שם ומכיר את הקשיים – גם את 

חייהם של אנשים רבים אחרים. 

אלוף פיקוד הבישול
"גדלתי ברמת גן, ילד טוב בני עקיבא וכל החיים הייתי 
עם  כדורסל  קצת  שיחקתי  בישיבה,  למדתי  שמנמן. 

החבר'ה אבל לא הרבה יותר מכך", מספר גולן.  
גדלת בבית שהאוכל בו היה עניין חשוב?

ושל  שואה  ניצולת  משפחה  של  פולני  בית  לגמרי,  "כן, 
'לגמור מהצלחת', כי לא זורקים אוכל. התגייסתי לגולני 
מה  זמן  לאחר  היום.  שלי  המשקל   – ק"ג   67 במשקל 
נפצעתי, יצאתי לקורס חובשים ומשם לקצונה. התחלתי 

אחרי  שנים  כמה  בעורף.  מנהלתיים  תפקידים  לעשות 
 13  – בחתונה  ק"ג   80 שקלתי  פנינה.  עם  התחתנתי  כן, 
יותר מיום הגיוס, אבל זה לא היה נורא ולא הייתי  ק"ג 

מוטרד, אלא שעם השנים, המשקל עלה בהתמדה".
למה בעצם?

אהבתי  כי  וגם  העמוסה  העבודה  השגרה,  "הנישואים, 
להיכנס למטבח  הורשיתי  לא  כילד,  בבית  מאוד לבשל. 
תואר  ועשיתי  מהצבא  לימודים  בשנת  כשהייתי  ואז, 
ראשון במינהל עסקים, היה לי זמן לבשל ולאפות והכל 
פרץ ממני החוצה – הכנתי בשרים ודגים, סלטים ועוגות 
להתחרות  התחלתי  מסוים,  בשלב  רגע.  כל  ואהבתי 
הוא  כשהרעיון  מבשלים,  קצינים  של  בתחרויות  בצה"ל 
דורגתי  צה"ליים.  מפרודוקטים  גורמה  ארוחת  לבשל 
 – שנים  כמה  ואחרי  ברביעי  כן  ואחרי  השישי  במקום 

זכיתי בתואר אלוף צה"ל בבישול".
מה הכנת בתחרות המנצחת?

תיבול,  בעשבי  מעושן  עוף  בפילה  ממולא  עוף  "חזה 

פטוצ'יני ברוטב ברביקיו וגביע קישוא ממולא בעגבניות 
וזיתים". 

איך מעשנים בשר בצבא? בקנה תותח?
"ממש לא", הוא צוחק. "זו היתה המומחיות שלי, שאותה 
למדתי משפית אמיתית, קרובת משפחה.  מדובר בטריק 
כימי שלא פוגע כלל באיכות המזון ולהפך. טובי השפים 
מניחים  השיטה:  את  ממני  למדו  בתחרות,  ששפטו 
שקיות  ו-2-3  שמן  כפות   2 אורז,  של  שכבה  במחבת 
תה. מניחים מעל נייר אפייה ועל הנייר מניחים את נתח 
הבשר או את הדג לעישון. מכסים בנייר כסף ואחרי 10 

דקות, פורץ מהמנה עשן רב והעישון מתבצע".
אז הילד הפולני הפך מומחה לארוחות גורמה?

אצל  בעיקר  מתקדם,  בבישול  סדנאות  עשיתי  "לגמרי. 
נחשפתי  מאוד,  מעריך  אני  שאותו  רודברג  אילן  השף 
לעולם היין – אפילו עסקתי עם עוד שני חברים בייצור 
לקצבים  נסעתי  אותם,  ושיפרתי  מתכונים  קראתי  יין. 
מיוחדים. לקחתי את זה עד הסוף. אבא שלי אמר שאני 
מבשל כמו הקשישות המרוקאיות – כי גם אני מכין את 

הקציצות ביד אחת".
וכל אותן שנים – אתה עולה בדרגות ובמשקל.

"ממש ככה. ב-2001, נולדה כרמל, בתנו הצעירה ולקחתי 
את  החלפתי   – שמי  על  צה"לי  תיקון  יש  לידה.  חופשת 
אשתי שחזרה לעבוד ואני נשארתי בבית והייתי מאושר 

להיות שעות בטריטוריה שלי - במטבח".

הסחלב כמשל
המשקל עלה ועלה בהתמדה. "עשיתי מדי פעם דיאטות, 
עליתי 5-10 ק"ג, ופעם אחת אפילו ירדתי 30 ק"ג, אבל 
נפש  תעצומות  ממני  שגבה  לתפקיד  לצבא,  חזרתי  אז 

רבות ועליתי את הכל פלוס פלוס".
ק"ג   117" שלו.  השיא  למשקל  הגיע   ,2006-7 סביב 
BMI 40 וחצי וזה כבר מדד  הנפרשים על 1,70 מ', הם  
לניתוח. הרגשתי את הברכיים והגב, אמנם הקפדתי על 
הליכות, אבל לא ירדתי במשקל. המשכתי לעבוד שעות 

עד לפני חמש שנים, שקל פיני גולן )גולדשטיין( משוהם, קרוב ל-120 ק"ג     
*   ניתוח שרוול והתאהבות טוטאלית בריצה, שינו את מסלול חייו מקצה 
לקצה *   לאחר שהשיל כמחצית ממשקל גופו ולמד לאמן רצים באופן 
מקצועי, הוא מוביל בשנתיים האחרונות קבוצות ריצה ביישוב ומחוצה לו 
וגורם לאנשים שלא רצו מימיהם – לגמוע קילומטרים תוך מספר חודשים, 
להרגיש ולהיראות מיליון דולר ואפילו ליהנות מזה   *    חלום למרחקים ארוכים

פיני כיום. "ריצה היא 
ספורט קשה אבל מעצים"

 פיני בתקופה הגדולה.
"הרגשתי שאני צריך לעשות מהפך"
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חצי פיני



ן ח ן  ו ר ש  : ת א מ

שותה  בבוקר,  בארבע  מתעורר  )גולדשטיין(  גולן  פיני 
ק"מ   40-50 לאחר  אופניים.  לרכיבת  ויוצא  קפה  כוס 
הוא שב הביתה, לשוהם, שם כבר מחכה לו אשתו, פנינה, 
והשניים יוצאים לריצת בוקר. לקראת שש וחצי בבוקר, 
הם חוזרים הביתה להתקלח ויוצאים איש איש לעבודתו 
לאימון  כסטודנט  והוא  שוהם  בתיכון  כמזכירה  היא   –

גופני בווינגייט וכמאמן לריצות ארוכות.
במבט ראשון, קשה לראות עליו "עוד פיני". ארבע שנים 
לאחר שעבר ניתוח לקיצור קיבה, השיל מחצית ממשקל 
מתמונות  שניבט  והנפוח  הכבד  לאיש  ובניגוד  גופו 
העבר, הוא רזה, קורן ועתיר טמפרמנט. הוא בן 45 ולפני 
בחיל  קבע  משירות  רס"ן  בדרגת  השתחרר  כחודשיים 
כאחראי  האחרון  בתפקידו  עסק  שם  בצה"ל,  הרפואה 
חמש  את  האוויר.  בחיל  הרפואה  בתחום  וארגון  תקינה 
לירידתו  במקביל  עשה  בשירות  האחרונות  השנים 
השני  החלק  שאת  ברור,  לו  היה  וכשהשתחרר,  במשקל 

של חייו יקדיש לריצה, אליה התוודע לאחר הניתוח. 
וגברים  נשים  של  וקבוצות  יחידים  מאמן  הוא  כיום, 
בשוהם, בפתח תקווה ושתי קבוצות במשטרה. מה שהיה 
על  שסחב  העצום  המשקל   – חייו  של  הגדול  המכשול 
לו חיים  עצמו לאורך שנים, הפך לטריגר אדיר שהעניק 
חדשים בכל מובן ומאפשר לו לשנות בעזרת המוטיבציה 
האדירה של מי שהיה שם ומכיר את הקשיים – גם את 

חייהם של אנשים רבים אחרים. 

אלוף פיקוד הבישול
"גדלתי ברמת גן, ילד טוב בני עקיבא וכל החיים הייתי 
עם  כדורסל  קצת  שיחקתי  בישיבה,  למדתי  שמנמן. 

החבר'ה אבל לא הרבה יותר מכך", מספר גולן.  
גדלת בבית שהאוכל בו היה עניין חשוב?

ושל  שואה  ניצולת  משפחה  של  פולני  בית  לגמרי,  "כן, 
'לגמור מהצלחת', כי לא זורקים אוכל. התגייסתי לגולני 
מה  זמן  לאחר  היום.  שלי  המשקל   – ק"ג   67 במשקל 
נפצעתי, יצאתי לקורס חובשים ומשם לקצונה. התחלתי 

אחרי  שנים  כמה  בעורף.  מנהלתיים  תפקידים  לעשות 
 13  – בחתונה  ק"ג   80 שקלתי  פנינה.  עם  התחתנתי  כן, 
יותר מיום הגיוס, אבל זה לא היה נורא ולא הייתי  ק"ג 

מוטרד, אלא שעם השנים, המשקל עלה בהתמדה".
למה בעצם?

אהבתי  כי  וגם  העמוסה  העבודה  השגרה,  "הנישואים, 
להיכנס למטבח  הורשיתי  לא  כילד,  בבית  מאוד לבשל. 
תואר  ועשיתי  מהצבא  לימודים  בשנת  כשהייתי  ואז, 
ראשון במינהל עסקים, היה לי זמן לבשל ולאפות והכל 
פרץ ממני החוצה – הכנתי בשרים ודגים, סלטים ועוגות 
להתחרות  התחלתי  מסוים,  בשלב  רגע.  כל  ואהבתי 
הוא  כשהרעיון  מבשלים,  קצינים  של  בתחרויות  בצה"ל 
דורגתי  צה"ליים.  מפרודוקטים  גורמה  ארוחת  לבשל 
 – שנים  כמה  ואחרי  ברביעי  כן  ואחרי  השישי  במקום 

זכיתי בתואר אלוף צה"ל בבישול".
מה הכנת בתחרות המנצחת?

תיבול,  בעשבי  מעושן  עוף  בפילה  ממולא  עוף  "חזה 

פטוצ'יני ברוטב ברביקיו וגביע קישוא ממולא בעגבניות 
וזיתים". 

איך מעשנים בשר בצבא? בקנה תותח?
"ממש לא", הוא צוחק. "זו היתה המומחיות שלי, שאותה 
למדתי משפית אמיתית, קרובת משפחה.  מדובר בטריק 
כימי שלא פוגע כלל באיכות המזון ולהפך. טובי השפים 
מניחים  השיטה:  את  ממני  למדו  בתחרות,  ששפטו 
שקיות  ו-2-3  שמן  כפות   2 אורז,  של  שכבה  במחבת 
תה. מניחים מעל נייר אפייה ועל הנייר מניחים את נתח 
הבשר או את הדג לעישון. מכסים בנייר כסף ואחרי 10 

דקות, פורץ מהמנה עשן רב והעישון מתבצע".
אז הילד הפולני הפך מומחה לארוחות גורמה?

אצל  בעיקר  מתקדם,  בבישול  סדנאות  עשיתי  "לגמרי. 
נחשפתי  מאוד,  מעריך  אני  שאותו  רודברג  אילן  השף 
לעולם היין – אפילו עסקתי עם עוד שני חברים בייצור 
לקצבים  נסעתי  אותם,  ושיפרתי  מתכונים  קראתי  יין. 
מיוחדים. לקחתי את זה עד הסוף. אבא שלי אמר שאני 
מבשל כמו הקשישות המרוקאיות – כי גם אני מכין את 

הקציצות ביד אחת".
וכל אותן שנים – אתה עולה בדרגות ובמשקל.

"ממש ככה. ב-2001, נולדה כרמל, בתנו הצעירה ולקחתי 
את  החלפתי   – שמי  על  צה"לי  תיקון  יש  לידה.  חופשת 
אשתי שחזרה לעבוד ואני נשארתי בבית והייתי מאושר 

להיות שעות בטריטוריה שלי - במטבח".

הסחלב כמשל
המשקל עלה ועלה בהתמדה. "עשיתי מדי פעם דיאטות, 
עליתי 5-10 ק"ג, ופעם אחת אפילו ירדתי 30 ק"ג, אבל 
נפש  תעצומות  ממני  שגבה  לתפקיד  לצבא,  חזרתי  אז 

רבות ועליתי את הכל פלוס פלוס".
ק"ג   117" שלו.  השיא  למשקל  הגיע   ,2006-7 סביב 
BMI 40 וחצי וזה כבר מדד  הנפרשים על 1,70 מ', הם  
לניתוח. הרגשתי את הברכיים והגב, אמנם הקפדתי על 
הליכות, אבל לא ירדתי במשקל. המשכתי לעבוד שעות 

עד לפני חמש שנים, שקל פיני גולן )גולדשטיין( משוהם, קרוב ל-120 ק"ג     
*   ניתוח שרוול והתאהבות טוטאלית בריצה, שינו את מסלול חייו מקצה 
לקצה *   לאחר שהשיל כמחצית ממשקל גופו ולמד לאמן רצים באופן 
מקצועי, הוא מוביל בשנתיים האחרונות קבוצות ריצה ביישוב ומחוצה לו 
וגורם לאנשים שלא רצו מימיהם – לגמוע קילומטרים תוך מספר חודשים, 
להרגיש ולהיראות מיליון דולר ואפילו ליהנות מזה   *    חלום למרחקים ארוכים

פיני כיום. "ריצה היא 
ספורט קשה אבל מעצים"

 פיני בתקופה הגדולה.
"הרגשתי שאני צריך לעשות מהפך"
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עשינו  לבשל.  והמשכתי  מסודר  לא  אכלתי  מטורפות, 
איכותי  אוכל  ובישלנו  חברים  עם  קולינאריות  חגיגות 
שהיא  אמרה  שלי  כשהבת  ויין.  כולסטרול  עתיר  אבל 
זו   – הפיצות  את  שאכין  זה  אני  שלה  שליומולדת  רוצה 
היתה גאווה גדולה. קניתי אבן מיוחדת לתנור וחומרים 
תרגיל  בכל  זה.  את  אהבו  בצבא  החבר'ה  וגם  משובחים 
בארבע  מתעורר  הייתי  פוקצ'ות'.  מביא  'פיני  נוהל  היה 
ונוסע לתרגיל והיה מאוד נעים שהחבר'ה  בבוקר, אופה 
כבר  הריחות  כי  אותי  שראו  לפני  עוד  שהגעתי  יודעים 

התפשטו בבור".
עשתה  אשר  מהחיל  לחברה  התוודע   ,40 גיל  לקראת 
קיבה  לקיצור  הניתוחים  עולם  את  בפניו  והציגה  מהפך 
רמות  שנה.  לאורך  עצמי  עם  "התלבטתי  אישי.  מניסיון 
סבלתי  הדם.  לחץ  גם  וכך  גבוהות  היו  בדם  השומנים 
אחרת  אפשרות  לי  שאין  והבנתי  בשינה  נשימה  מדום 
ושאני חייב לעשות משהו מהפכני.  פגשתי את ד"ר דויד 
בי  לתמוך  שהבטיח  מדהים,  ואיש  שלי  המציל  גויטן, 

לאורך התהליך ויצאנו לדרך".
על  להקפיד  התבקש  בדיקות,  של  כחודשיים  לאחר 
דיאטה דלת פחמימות לקראת הניתוח. "ירדתי כמה ק"ג 
הייתי  לא  חיי  כל  כך  אוכל  הייתי  שאם  לרופא  ואמרתי 
משקל  עודף  עם  שלאנשים  כנראה  אבל   – ניתוח  צריך 
הגיע  ואז  לכך".  הנפש  תעצומות  את  ואין  כמעט  עצום 
בסטרס,  התעוררתי  אבל  בסדר  עבר  "הכל  הניתוח.  יום 
עזבה  לא  פנינה  לי.  כאב  הכל  עלי.  עבר  מה  הבנתי  לא 
אותי לאורך כל שלושת ימי האשפוז ורק לאחר שהגעתי 

הביתה, התחיל התהליך".
היו קשיים?

חלון  של  בסוג  שאתה  להבין  זמן  "לוקח 
יכול להיות  'אני  גויטן אמר  ד"ר  הזדמנויות. 
לך  ולעשות  שיש  טוב  הכי  האינסטלטור 
תקפיד  לא  אתה  אם  אבל  שרוול.  אחלה 
למצבך  תחזור  אתה   – בריא  חיים  אורח  על 
היום'. וזה עוד לא היה לגמרי ברור. כשהגענו 
אליו לביקורת אחרי הניתוח אמרתי שממש 
'מבחינת  אמר  וגויטן  סחלב  לי  מתחשק 
אבל  אותך.  ישביע  זה  בעיה,  שום   – המרקם 
וכל  זה – אתה לא תרד גרם  אם תמשיך עם 

הניתוח לא שווה'. ואז התחלתי להבין".
נעזרת בתמיכה רגשית?

עם  פגישות   לכמה  ישבתי  בהתחלה  "כן, 
פסיכולוגית שחקרה אותי על המשפחה ועל 
מצאתי  לי.  התאים  לא  ממש  וזה  השואה 
ושם  בצבא  'משורוולים'  של  תמיכה  קבוצת 
היה  שאפשר  כמוני,  חבר'ה  הרבה  היו  כבר 
את  מצאתי  מאוד  מהר  אליהם.  להתחבר 
עצמי מנחה את היתר על חשיבות השמירה, 

על חשיבות הספורט".
התאמנת בעצמך?

פחות,  ק"ג   10-12 כבר  הראה  המשקל  "כן, 
הייתי  אבל  כושר  בחדר  להתאמן  התחלתי 

הבית.  ליד  לרוץ  לנסות  החלטתי  ומשועמם.  עמודי מותש  ספירת  כדי  תוך  והליכה,  ריצה  לשלב  התחלתי 
חשמל. את היום הראשון שבו רצתי 5 ק"מ ברצף, סיימתי 
יעל פינצ'וק, חברה טובה ומומחית  עם דמעות בעיניים. 
לי  ועזרה  אותי  עודדה  בהפרעות אכילה, שרצה בעצמה, 
המאמן  ואני  תפקידים  הפכנו  וכיום  התפריט  את  לסדר 

שלה".
המרוץ הראשון שחווה היה מרוץ שוהם שלאחריו נרשם 
עונה  שציינה  וינגייט,  במכון  צה"ל  של  הריצה  לקבוצת 





"בכל תרגיל היה נוהל 'פיני מביא פוקצ'ות'. הייתי מתעורר 
בארבע בבוקר, אופה ונוסע לתרגיל והיה מאוד נעים 

שהחבר'ה יודעים שהגעתי עוד לפני שראו אותי כי הריחות 
כבר התפשטו בבור"

פיני ופנינה מתפנים 
לדקה במהלך ריצת 
הבוקר סביב שוהם. 
"אנשים יכולים להגיע 
תוך שנה, ממצב של 
חוסר פעילות לחצי 
מרתון"

Berklee Ccllege of Music

לפרטים:

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

n חודש חינם  -  למצטרפים חדשים ולמתאמנים "חוזרים"!

n שילוב תרגילי בטן ועיצוב בכל אימון!

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

n אצלנו מתחייבים לתוצאות!

ספינינג

לא רזית - לא שילמת!
בס"ד

40
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טל’ 03-9737222,  אודי  052-3546882
פקס: 03-9712876 תחנת הדלק דור אלון נתב"ג

30
שנות מוניטין

מוסך מכונאות 

חשמלאות ומיזוג אויר לרכב
בהנהלת אודי

מכונאות רכב
לכל סוגי הרכבים

מבצע שטיפת רכב חינם
בתיקון עד ₪500 שטיפה חיצונית חינם | בתיקון מעל ₪500 שטיפה חיצונית ופנימית חינם

בס”ד

המבצעים לחודש ימים למביא מודעה זו 

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

בדיקות מיגון לרכב
     לחברות הביטוח

טיפול בבעיות מורשה ומאשר
מיחשוב ברכב

ואפשרות בדיקה ע”י 
סורק תקלות חדיש

מבצע רדיו דיסקים
החל מ-400 ₪
בדיקת מיגון 

לכל חברות הביטוח 

דחף - תחנה אזורית ראשית של שנפ

מבצע! טיפול 10,000
₪ 500 

בדיקת ברקסים חינם   לרכבי בנזין

מצברי שנפ
מבצע הכן רכבך לחורף

חינם

✔ בדיקת בלמים
 ✔ בדיקת היגוי

  ✔ בדיקת אורות

25% הנחה   ✔ בדיקת וישרים
בדיקה והתקנה חינם

בדיקת מזגן חינם

נכשלת בטסט?
 הכנה והעברת
טסט במשרד

הרישוי

אפשרות לרכב חלופי
 בתיאום מראש



למדתי  ומסקרן.  זר  חדש,  עולם  בפני  "נפתח  חמישית. 
לרוץ לפי תכנית אימונים וגיליתי שזה מאוד נעים לי".

מה יש בריצה שתופס כל כך הרבה אנשים?
"הריצה עצמה. זה ספורט קשה אבל מעצים מאוד וכיוון 
מהר  ליעדים  להגיע  אפשר  גבוהות,  השיפור  שיכולות 
מאוד, מה שמעניק המון דרייב. האדרנלין הגבוה עושה 
את החוויה אחרת, אנשים משילים עשרות ק"ג ממשקלם 
ויכולים להגיע תוך שנה ממצב של חוסר פעילות גופנית 

לחצי מרתון".

לספור עמודים
117 ק"ג, השיל  הניתוח, אז שקל  לאחר כשנתיים מיום 
כמחצית  ממשקלו  למחצית  קרוב  גולדשטיין  פיני 

ממשקל גופו והתקבע על 67 ק"ג. 
לאורך שנים סחבת על עצמך עוד פיני.

להם  אומר  ואני  ההרגשה  איך  שואלים  כך.  "ממש 
אני  היום  זה.  עם  ללכת  ולנסות  הגב  על  חול  לקחת שק 
עם   .100 ולא  ק"ג   70 לסחוב  בנוי  שלנו  שהשלד  יודע 
הירידה במשקל והריצה, בעיות הברכיים נעלמו, הערכים 
ונעים  קל  היה  והכל  השתפרו  והבריאותיים  התזונתיים 

יותר, כולל המחמאות".
בווינגייט,  בלימודיו  המשיך  האחרונות  השנים  לאורך 
יודע  אני  "היום  הריצה.  שמאחורי  התובנה  את  ולמד 

פיזיולוגית, שיש תחום שריפת שומן בריצה - זון 2 ו-זון 
מתחיל  זה  גלוקוז.  על  רצים  ולא  שומן  שורפים  שבו   ,3
בערך אחרי 40 דקות ריצה, בדופק מסוים, של 65 אחוז 

מהיכולת. מי שרץ כך, שורף שומן ויורד במשקל".
פנינה  רעייתו  מרתון.  חצי  לקראת  להתאמן  החל  הוא 
החלה אף היא להתאמן אתו וגם היא ספרה עמודי חשמל. 
דקות  ו-55  בשעה  ירושלים  מרתון  חצי  את  "עשיתי 
המעייניות  עמק  מרתון  בחצי  גם  השתתפתי  ובהמשך, 
התחלתי  בדרך,  מכך.  בפחות  אותו  וסיימתי  שאן  בבית 
לאמן מישהי שאף היא עשתה את המרוץ בבית שאן, ואז 
נפלי לי האסימון שאני יכול להתמקצע בתחום האימון".

באחד האימונים, מתח שריר באופן רציני ונאלץ להימנע 
מריצה לאורך חודש וחצי. כיוון שכך, החל לשחות, "ואז 
זוג  שאל  הוא  אופניים".  על  לרכוב  גם  לי  לדגדג  התחיל 
והרף  קילומטרים  גמע  לרכוב,  החל  מחבר,  אופניים 
באשקלון,  שעשה  ספרינט  תריאטלון  היה  הבא  הטבעי 
ק"מ  ו-5  אופניים  ק"מ   20 שחיה,  מ'   800  – שפירושו 
ריצה. "הדברים פתאום נראו לי אפשריים. התחלתי את 
השניה  העונה  שהיתה   – הריצה  קבוצת  של  שבע  עונה 
נרשמתי  צה"ל,  של  השחייה  בקבוצת  שחיתי  שלי, 
ידע באנטומיה  והשלמתי  ריצות ארוכות  לקורס מאמני 
ללימודי  והמשכתי  האימון  תורת  למדתי  ופיזיולוגיה, 
בארבע,  קמתי   בשבוע  אחד  יום  בווינגייט.  גופני  חינוך 
שחיתי,  כבר  וחצי  ובחמש  לנתניה  לחמש  ברבע  יצאתי 

רצתי 10 ק"מ בדיונות מסביב, המשכתי עם אימון כדור 
דומה  לו"ז  היה  שישי,  בימי  למשרד.  הגעתי  וב-12  יד 
למדי עם ריצת בוקר, אימון באצטדיון בהדר יוסף ורכיבה 

עד שניה לפני כניסת השבת".
טירוף.

אוכל  מתקלח,  ה-90,  בדקה  מגיע  הייתי  גדול.  "אושר 
חלבון ורץ לבית הכנסת".

המשפחה פרגנה?
"לגמרי. פנינה מעולם לא עצרה בעדי והאמת שכל הבית 
בוגרת   ,19 בת  ניצן  ילדים,  שלושה  לנו  יש   – השתנה 
מדרשה, התגייסה לאחרונה לצה"ל לקורס הו"ד )הדרכת 
18 בישיבת  ולימוד עולים ואוכלוסיות מיוחדת(, דור בן 
הסדר וכרמל בת 14 לומדת בכיתה ט' באולפנת צפירה. 
פעילות  עושים  והילדים  התפריט  את  הפך  הבית  כל 
בפנינה  בעיקר  דבק  הריצה  חיידק  אבל  כלשהי,  גופנית 

ובכרמל".
לפני כשנה וחצי, חל מפנה נוסף בחייו. במהלך בר מצווה 
משפחתית, פגש את רונן, סא"ל בחיל האוויר, בחור דתי 
על מחלת הפיברומיאלגיה  לו  ילדים, שסיפר  ל-11  ואב 
כבר  "רונן  סובל.  הוא  ממנה  ותשישות(  שרירים  )כאבי 
כשנפגשנו,  בקביים.  ונעזר  גלגלים  בכסא  ישיבה  חווה 
את  השרירים,  את  להניע  אותו  לימדתי  ללכת.  התחלנו 
לאט  בכאבים.  לוותה  תנועה  כל  זז,  בקושי  הוא  האגן. 
לאט עברנו לריצה, ולפני כשנה הוא רץ 10 ק"מ במסגרת 

אנחנו  עכשיו  חבר.  מרתון  את  ואחריו  אביב  תל  מרתון 
בדרך לחצי מרתון".

שהחלים  על  כתבה  לו  הקדיש   Ynet שאתר  רונן, 
הדרך  את  פיני  בפני  פתח  לאצן,  והפך  מפיברומיאלגיה 
עשרה  וכיום,  תקווה,  בפתח  רצים  קבוצת  להקמת 
שחלקם  וגברים  נשים  בקבוצה  יש  מכן,  לאחר  חודשים 
רצו לאחרונה במרוץ שוהם. "מדובר באנשים שרובם לא 

רצו מימיהם".
היום אתה יכול לרוץ מרתון בלי בעיה?

יודע  אני  היום  תכנית.  צריך  בעיה.  בלי  כזה  דבר  "אין 
בדיוק מה צריך לעשות כדי לרוץ נכון ויעיל. לכל אדם אני 

כותב תכנית שמותאמת לו באופן אישי".
מה הטיפ הכי גדול למי שרוצים להתחיל לרוץ מאפס?

"תתחילו לאט. דקה הליכה, דקה ריצה. תספרו עמודים. 
תעלו לשתי דקות ושתי דקות. הכי טוב להצטרף לקבוצה 

ולקבל הדרכה".
היום כאמור, הוא מאמן יחידים, עובד עם קבוצות בוגרים 
ומתחילים של נשים וגברים בפתח תקווה, מאמן שתי קבוצות 
לנשים  ריצה  קבוצות  אלה  בימים  ממש  ומקים  במשטרה 
האחרון,  בקיץ  מצה"ל  שהשתחרר  לאחר  בשוהם.  וגברים 
לרתום  וחולם  בווינגייט  גופני  חינוך  ללמוד  ממשיך  הוא 
 את הידע שלו כדי לעזור לאחרים "להפטר מהשק הזה של

ה-30-40 ק"ג שמכביד עליהם".
אגב, אומרים שריצה שוחקת את הברכיים.

ק"ג   40 עם  רבות  לא מהריצה, אלא משנים  "הכאבים הם 
עודפים".

הוא מקפיד לקום אם כן, מדי בוקר, עוד לפני זריחת החמה, 
רוכב על אופניים ורץ, מחלק את התזונה לארוחות קטנות 
ומזינות ואומר שהיום שלו נראה אחרת כשהוא מתחיל כך.

מתחשק לך לפעמים להעיר לאנשים שמנים?

שמתנהלים  שמנים  אנשים  רואה  אני  פעמים.  "המון 
להם  ולהגיד  אליהם  לגשת  לי  מתחשק  וממש  בכבדות 
'בואו, אני אעזור לכם'. אני רואה גברים ונשים שנראים 
שונה לחלוטין לאחר שרזו – חתיכים, קלילים, מאושרים".

– איך  ומשהו מהניתוח  אגב, התיאבון חוזר אחרי שנה 
אתה מתמודד עם זה?

"זה נכון וזה מלחיץ מאוד אבל אין ברירה ומעכשיו אני 
כמו כל אדם אחר, רק מודע יותר".

איך משפיע אורח החיים החדש על הבישול שלך?
בישול  לשמחתי,  אבל  היום  גם  מאהבה  מבשל  "אני 
מתרכז  ואני  קטנות  מנות  לבשל  לי  מאפשר  הגורמה 
אני  היום  גם  מטוגן.  ולא  מאודה  ואוכל  בשר  בדגים, 
אופה, אבל בעיקר לחמים בריאים או ללא גלוטן ואת מה 

שטעים – אני אוכל במידה".
במבט לאחור, מה אתה אומר לעצמך על הדרך שעשית?

לא  היא  הפנטזיה  לאחרים.  לעזור  שליחות,  חדור  "אני 
לעשות דברים מטורפים בהכרח, למרות שחצי איש הברזל 
שיותר  מה  אותי.  מטריד  לא  זה  רחוק.  חלום  לא  כבר  זה 
להם  להעביר  בחיים.  שינוי  לאנשים  לעשות  הוא  לי  חשוב 
ה'היי'.  של  הזה,  הריחוף  של   – ריצה  אחרי  ההרגשה  את 
אדם יכול ללמוד על עצמו הרבה מתוך ריצות ארוכות – על 
משמעת, על יכולות, על אסטרטגיה וכוחות. בסופו של יום, 
אני אומר לעצמי שזה היה תהליך שהיה שווה לעבור ושהיה 

לי מזל גדול" ■

צילום: ברוך רם

"המשקל הראה כבר 10-12 ק"ג פחות, התחלתי להתאמן בחדר כושר אבל הייתי מותש 
ומשועמם. החלטתי לנסות לרוץ ליד הבית. התחלתי לשלב ריצה והליכה, תוך כדי ספירת 

עמודי חשמל. את היום הראשון שבו רצתי 5 ק"מ ברצף, סיימתי עם דמעות בעיניים"

"אני חדור שליחות, לעזור לאחרים. הפנטזיה היא לא לעשות דברים מטורפים בהכרח, למרות 
שחצי איש הברזל זה כבר לא חלום רחוק. זה לא מטריד אותי. מה שיותר חשוב לי הוא לעשות 

לאנשים שינוי בחיים. להעביר להם את ההרגשה אחרי ריצה – של הריחוף הזה, של ה'היי'"



שירותי הסעות וטיולים באוטובוסים  ומיניבוסים ממוזגים ומפוארים לאירועים פרטיים ולמוסדות

מחירים מיוחדים לתושבי שהם, חבל מודיעין והסביבה
דנה נסיעות, מושב בית-עריף בהנהלת אבישי אהרון

dananesiot@gmail.com :טל’: 03-9730598 ● נייד: 050-7320590 ● פקס: 03-9731211 ●  דוא”ל

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

שירות אדיב ומקצועי
     הנהגים נבחרים בקפידה

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

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

עם המון מצב רוח!
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למדתי  ומסקרן.  זר  חדש,  עולם  בפני  "נפתח  חמישית. 
לרוץ לפי תכנית אימונים וגיליתי שזה מאוד נעים לי".

מה יש בריצה שתופס כל כך הרבה אנשים?
"הריצה עצמה. זה ספורט קשה אבל מעצים מאוד וכיוון 
מהר  ליעדים  להגיע  אפשר  גבוהות,  השיפור  שיכולות 
מאוד, מה שמעניק המון דרייב. האדרנלין הגבוה עושה 
את החוויה אחרת, אנשים משילים עשרות ק"ג ממשקלם 
ויכולים להגיע תוך שנה ממצב של חוסר פעילות גופנית 

לחצי מרתון".

לספור עמודים
117 ק"ג, השיל  הניתוח, אז שקל  לאחר כשנתיים מיום 
כמחצית  ממשקלו  למחצית  קרוב  גולדשטיין  פיני 

ממשקל גופו והתקבע על 67 ק"ג. 
לאורך שנים סחבת על עצמך עוד פיני.

להם  אומר  ואני  ההרגשה  איך  שואלים  כך.  "ממש 
אני  היום  זה.  עם  ללכת  ולנסות  הגב  על  חול  לקחת שק 
עם   .100 ולא  ק"ג   70 לסחוב  בנוי  שלנו  שהשלד  יודע 
הירידה במשקל והריצה, בעיות הברכיים נעלמו, הערכים 
ונעים  קל  היה  והכל  השתפרו  והבריאותיים  התזונתיים 

יותר, כולל המחמאות".
בווינגייט,  בלימודיו  המשיך  האחרונות  השנים  לאורך 
יודע  אני  "היום  הריצה.  שמאחורי  התובנה  את  ולמד 

פיזיולוגית, שיש תחום שריפת שומן בריצה - זון 2 ו-זון 
מתחיל  זה  גלוקוז.  על  רצים  ולא  שומן  שורפים  שבו   ,3
בערך אחרי 40 דקות ריצה, בדופק מסוים, של 65 אחוז 

מהיכולת. מי שרץ כך, שורף שומן ויורד במשקל".
פנינה  רעייתו  מרתון.  חצי  לקראת  להתאמן  החל  הוא 
החלה אף היא להתאמן אתו וגם היא ספרה עמודי חשמל. 
דקות  ו-55  בשעה  ירושלים  מרתון  חצי  את  "עשיתי 
המעייניות  עמק  מרתון  בחצי  גם  השתתפתי  ובהמשך, 
התחלתי  בדרך,  מכך.  בפחות  אותו  וסיימתי  שאן  בבית 
לאמן מישהי שאף היא עשתה את המרוץ בבית שאן, ואז 
נפלי לי האסימון שאני יכול להתמקצע בתחום האימון".

באחד האימונים, מתח שריר באופן רציני ונאלץ להימנע 
מריצה לאורך חודש וחצי. כיוון שכך, החל לשחות, "ואז 
זוג  שאל  הוא  אופניים".  על  לרכוב  גם  לי  לדגדג  התחיל 
והרף  קילומטרים  גמע  לרכוב,  החל  מחבר,  אופניים 
באשקלון,  שעשה  ספרינט  תריאטלון  היה  הבא  הטבעי 
ק"מ  ו-5  אופניים  ק"מ   20 שחיה,  מ'   800  – שפירושו 
ריצה. "הדברים פתאום נראו לי אפשריים. התחלתי את 
השניה  העונה  שהיתה   – הריצה  קבוצת  של  שבע  עונה 
נרשמתי  צה"ל,  של  השחייה  בקבוצת  שחיתי  שלי, 
ידע באנטומיה  והשלמתי  ריצות ארוכות  לקורס מאמני 
ללימודי  והמשכתי  האימון  תורת  למדתי  ופיזיולוגיה, 
בארבע,  קמתי   בשבוע  אחד  יום  בווינגייט.  גופני  חינוך 
שחיתי,  כבר  וחצי  ובחמש  לנתניה  לחמש  ברבע  יצאתי 

רצתי 10 ק"מ בדיונות מסביב, המשכתי עם אימון כדור 
דומה  לו"ז  היה  שישי,  בימי  למשרד.  הגעתי  וב-12  יד 
למדי עם ריצת בוקר, אימון באצטדיון בהדר יוסף ורכיבה 

עד שניה לפני כניסת השבת".
טירוף.

אוכל  מתקלח,  ה-90,  בדקה  מגיע  הייתי  גדול.  "אושר 
חלבון ורץ לבית הכנסת".

המשפחה פרגנה?
"לגמרי. פנינה מעולם לא עצרה בעדי והאמת שכל הבית 
בוגרת   ,19 בת  ניצן  ילדים,  שלושה  לנו  יש   – השתנה 
מדרשה, התגייסה לאחרונה לצה"ל לקורס הו"ד )הדרכת 
18 בישיבת  ולימוד עולים ואוכלוסיות מיוחדת(, דור בן 
הסדר וכרמל בת 14 לומדת בכיתה ט' באולפנת צפירה. 
פעילות  עושים  והילדים  התפריט  את  הפך  הבית  כל 
בפנינה  בעיקר  דבק  הריצה  חיידק  אבל  כלשהי,  גופנית 

ובכרמל".
לפני כשנה וחצי, חל מפנה נוסף בחייו. במהלך בר מצווה 
משפחתית, פגש את רונן, סא"ל בחיל האוויר, בחור דתי 
על מחלת הפיברומיאלגיה  לו  ילדים, שסיפר  ל-11  ואב 
כבר  "רונן  סובל.  הוא  ממנה  ותשישות(  שרירים  )כאבי 
כשנפגשנו,  בקביים.  ונעזר  גלגלים  בכסא  ישיבה  חווה 
את  השרירים,  את  להניע  אותו  לימדתי  ללכת.  התחלנו 
לאט  בכאבים.  לוותה  תנועה  כל  זז,  בקושי  הוא  האגן. 
לאט עברנו לריצה, ולפני כשנה הוא רץ 10 ק"מ במסגרת 

אנחנו  עכשיו  חבר.  מרתון  את  ואחריו  אביב  תל  מרתון 
בדרך לחצי מרתון".

שהחלים  על  כתבה  לו  הקדיש   Ynet שאתר  רונן, 
הדרך  את  פיני  בפני  פתח  לאצן,  והפך  מפיברומיאלגיה 
עשרה  וכיום,  תקווה,  בפתח  רצים  קבוצת  להקמת 
שחלקם  וגברים  נשים  בקבוצה  יש  מכן,  לאחר  חודשים 
רצו לאחרונה במרוץ שוהם. "מדובר באנשים שרובם לא 

רצו מימיהם".
היום אתה יכול לרוץ מרתון בלי בעיה?

יודע  אני  היום  תכנית.  צריך  בעיה.  בלי  כזה  דבר  "אין 
בדיוק מה צריך לעשות כדי לרוץ נכון ויעיל. לכל אדם אני 

כותב תכנית שמותאמת לו באופן אישי".
מה הטיפ הכי גדול למי שרוצים להתחיל לרוץ מאפס?

"תתחילו לאט. דקה הליכה, דקה ריצה. תספרו עמודים. 
תעלו לשתי דקות ושתי דקות. הכי טוב להצטרף לקבוצה 

ולקבל הדרכה".
היום כאמור, הוא מאמן יחידים, עובד עם קבוצות בוגרים 
ומתחילים של נשים וגברים בפתח תקווה, מאמן שתי קבוצות 
לנשים  ריצה  קבוצות  אלה  בימים  ממש  ומקים  במשטרה 
האחרון,  בקיץ  מצה"ל  שהשתחרר  לאחר  בשוהם.  וגברים 
לרתום  וחולם  בווינגייט  גופני  חינוך  ללמוד  ממשיך  הוא 
 את הידע שלו כדי לעזור לאחרים "להפטר מהשק הזה של

ה-30-40 ק"ג שמכביד עליהם".
אגב, אומרים שריצה שוחקת את הברכיים.

ק"ג   40 עם  רבות  לא מהריצה, אלא משנים  "הכאבים הם 
עודפים".

הוא מקפיד לקום אם כן, מדי בוקר, עוד לפני זריחת החמה, 
רוכב על אופניים ורץ, מחלק את התזונה לארוחות קטנות 
ומזינות ואומר שהיום שלו נראה אחרת כשהוא מתחיל כך.

מתחשק לך לפעמים להעיר לאנשים שמנים?

שמתנהלים  שמנים  אנשים  רואה  אני  פעמים.  "המון 
להם  ולהגיד  אליהם  לגשת  לי  מתחשק  וממש  בכבדות 
'בואו, אני אעזור לכם'. אני רואה גברים ונשים שנראים 
שונה לחלוטין לאחר שרזו – חתיכים, קלילים, מאושרים".
– איך  ומשהו מהניתוח  אגב, התיאבון חוזר אחרי שנה 

אתה מתמודד עם זה?
"זה נכון וזה מלחיץ מאוד אבל אין ברירה ומעכשיו אני 

כמו כל אדם אחר, רק מודע יותר".
איך משפיע אורח החיים החדש על הבישול שלך?

בישול  לשמחתי,  אבל  היום  גם  מאהבה  מבשל  "אני 
מתרכז  ואני  קטנות  מנות  לבשל  לי  מאפשר  הגורמה 
אני  היום  גם  מטוגן.  ולא  מאודה  ואוכל  בשר  בדגים, 
אופה, אבל בעיקר לחמים בריאים או ללא גלוטן ואת מה 

שטעים – אני אוכל במידה".
במבט לאחור, מה אתה אומר לעצמך על הדרך שעשית?

לא  היא  הפנטזיה  לאחרים.  לעזור  שליחות,  חדור  "אני 
לעשות דברים מטורפים בהכרח, למרות שחצי איש הברזל 
שיותר  מה  אותי.  מטריד  לא  זה  רחוק.  חלום  לא  כבר  זה 
להם  להעביר  בחיים.  שינוי  לאנשים  לעשות  הוא  לי  חשוב 
ה'היי'.  של  הזה,  הריחוף  של   – ריצה  אחרי  ההרגשה  את 
אדם יכול ללמוד על עצמו הרבה מתוך ריצות ארוכות – על 
משמעת, על יכולות, על אסטרטגיה וכוחות. בסופו של יום, 
אני אומר לעצמי שזה היה תהליך שהיה שווה לעבור ושהיה 

לי מזל גדול" ■

צילום: ברוך רם

"המשקל הראה כבר 10-12 ק"ג פחות, התחלתי להתאמן בחדר כושר אבל הייתי מותש 
ומשועמם. החלטתי לנסות לרוץ ליד הבית. התחלתי לשלב ריצה והליכה, תוך כדי ספירת 

עמודי חשמל. את היום הראשון שבו רצתי 5 ק"מ ברצף, סיימתי עם דמעות בעיניים"

"אני חדור שליחות, לעזור לאחרים. הפנטזיה היא לא לעשות דברים מטורפים בהכרח, למרות 
שחצי איש הברזל זה כבר לא חלום רחוק. זה לא מטריד אותי. מה שיותר חשוב לי הוא לעשות 

לאנשים שינוי בחיים. להעביר להם את ההרגשה אחרי ריצה – של הריחוף הזה, של ה'היי'"
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דנה הראל היא רק בת 26, סטודנטית לתואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק במכללה 
עידית,  ההורים-  עם  בשוהם  עדיין  גרה  היא  וניהול.  בתקשורת  ראשון  תואר  ובוגרת  למנהל 

שמוכרת ביישוב בזכות חוגי אומנות לילדים, ושמעון, איש הייטק. 
דנה, שכבר כילדה התבלטה תמיד בפרויקטים ובפעילויות ייחודיות וגם רקדה בלהקה של קלוד 
דדיה, התקבלה לתוכנית בשם StandWithUs Fellowship - תוכנית סטודנטיאלית למנהיגות 

בדיפלומטיה ציבורית, הכוללת 175 סטודנטים מכל מוסדות האקדמיה בארץ. 
החוץ  משרד  עם  הבינלאומי StandWithUs ובשיתוף  הארגון  מטעם  פועלת  "התוכנית 
והתאחדות הסטודנטים בישראל", מסבירה דנה. "במהלך מפגשי התכנית מתקיימות הרצאות 
וסדנאות המועברות על ידי מיטב המרצים בישראל מתחום הדיפלומטיה הציבורית. ההרצאות 
כיצד  בעיני העולם,  נתפסת  ישראל  כיצד   - לעולם ההסברה: מחד  בנושאים הקשורים  עוסקות 
מתגבשת תדמית זו, מהן המגמות העכשוויות בפעילות האנטי ישראלית, ומאידך- ברכישת כלים 
מעשיים להתמודדות עם המגמות הללו: ניסוח מסרים והתאמתם לקהל יעד, עמידה מול מצלמה, 

סדנאות פיץ', סדנת "טור דעה", סדנת “שאלות קשות” ועוד".

ן  ת נ ר  ב ר  ו מ י ל  : ת א מ

עזבו אתכם מפוליטיקאים, שגרירים ודיפלומטיה מעונבת ■ מי שעשתה 
הרבה יותר מכל אלו למען הסברה חיובית של ישראל בעולם היא דנה הראל, 

סטודנטית בת 26 משוהם, שיזמה וניהלה פרויקט מורכב במסגרת תוכנית 
סטודנטיאלית למנהיגות, והצליחה להביא לישראל כוכבי רשת מוכרים עם 

כמה מיליוני עוקבים, שיפיצו את הבשורה הישראלית הצעירה בעולם 

AllOver TLV
רעיונות,  מציעים  הסטודנטים  שנתי.  גמר  פרויקט  הוא  בתוכנית  מרכזי  חלק 
הפרויקט.  למנהלת  הפכה  והיא  הארגון,  ידי  על  נבחר  דנה  של  הרעיון  וכצפוי- 
שמונה  לישראל  להביא  הוא  כשהרעיון   ,AllOver TLV הינו הפרויקט  "שם 
אביב"'  תל  על  דגש  עם  בישראל  חוויתי  לסיור  וארה"ב  מאירופה  רשת  כוכבי 
נחשפו לישראל דרך מגוון האטרקציות  דנה."במהלך השבוע הזה הם  מסבירה 
חוויותיהם  את  מפרסמים  מכן  ולאחר  אביב  תל  העיר  שמציעה  והתחומים 
עשרות  בעלי  מובילים  רשת  כוכבי  הינם  הסיור  משתתפי  החברתיות.  ברשתות 
חשיפה  להשיג  שואפים  אנו  שלהם  הפרסומים  באמצעות  אשר  עוקבים  אלפי 

חיובית מרבית על ישראל".
-איך הגעת אליהם? 

עשינו  האלו.  הכוכבים  את  ואיתר  וחיפש  מחקר,  שעשה  שלם  צוות  "היה  דנה: 
מחקר מעמיק וראיונות באמצעות הסקייפ, וממש בחרנו אותם בפינצטה. אלו 
8 מיליון עוקבים צעירים ברחבי העולם כולו. יש ביניהם  כוכבי רשת שיש להם 
כוכבי רשת שמוכרים ביוטיוב, שניים מהם מלונדון, אפילו ארגנו מפגש מעריצים 
100 בנות שמעריצות אותם. אחד הוא זמר ויוצר, שגם מטייל  בישראל, והגיעו 
יש בדרן שאחראי  והוא מעלה סרטונים עם טיולים מכל רחבי העולם.  בעולם, 
לסרטונים מצחיקים, ויש גם בלוגרים מוכרים שיש להם אלפי עוקבים, שקוראים 

את סיפורי הטיולים וההמלצות שהם מעלים".  
-מאיפה הגיע המימון לפרויקט?

"הצלחנו להשיג המון שיתופי פעולה: משרד התיירות מימן את הטיסות, מלון דן 
תל אביב אירח את הכוכבים, היתה תמיכה רחבה של משרד החוץ, ועוד ספקים 
ומסעדות ברחבי תל אביב שנרתמו לעניין. גייסנו כסף גם באמצעות גיוס המונים 
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דנה הראל היא רק בת 26, סטודנטית לתואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק במכללה 
עידית,  ההורים-  עם  בשוהם  עדיין  גרה  היא  וניהול.  בתקשורת  ראשון  תואר  ובוגרת  למנהל 

שמוכרת ביישוב בזכות חוגי אומנות לילדים, ושמעון, איש הייטק. 
דנה, שכבר כילדה התבלטה תמיד בפרויקטים ובפעילויות ייחודיות וגם רקדה בלהקה של קלוד 
דדיה, התקבלה לתוכנית בשם StandWithUs Fellowship - תוכנית סטודנטיאלית למנהיגות 

בדיפלומטיה ציבורית, הכוללת 175 סטודנטים מכל מוסדות האקדמיה בארץ. 
החוץ  משרד  עם  הבינלאומי StandWithUs ובשיתוף  הארגון  מטעם  פועלת  "התוכנית 
והתאחדות הסטודנטים בישראל", מסבירה דנה. "במהלך מפגשי התכנית מתקיימות הרצאות 
וסדנאות המועברות על ידי מיטב המרצים בישראל מתחום הדיפלומטיה הציבורית. ההרצאות 
כיצד  בעיני העולם,  נתפסת  ישראל  כיצד   - לעולם ההסברה: מחד  בנושאים הקשורים  עוסקות 
מתגבשת תדמית זו, מהן המגמות העכשוויות בפעילות האנטי ישראלית, ומאידך- ברכישת כלים 
מעשיים להתמודדות עם המגמות הללו: ניסוח מסרים והתאמתם לקהל יעד, עמידה מול מצלמה, 

סדנאות פיץ', סדנת "טור דעה", סדנת “שאלות קשות” ועוד".

ן  ת נ ר  ב ר  ו מ י ל  : ת א מ

עזבו אתכם מפוליטיקאים, שגרירים ודיפלומטיה מעונבת ■ מי שעשתה 
הרבה יותר מכל אלו למען הסברה חיובית של ישראל בעולם היא דנה הראל, 

סטודנטית בת 26 משוהם, שיזמה וניהלה פרויקט מורכב במסגרת תוכנית 
סטודנטיאלית למנהיגות, והצליחה להביא לישראל כוכבי רשת מוכרים עם 

כמה מיליוני עוקבים, שיפיצו את הבשורה הישראלית הצעירה בעולם 

AllOver TLV
רעיונות,  מציעים  הסטודנטים  שנתי.  גמר  פרויקט  הוא  בתוכנית  מרכזי  חלק 
הפרויקט.  למנהלת  הפכה  והיא  הארגון,  ידי  על  נבחר  דנה  של  הרעיון  וכצפוי- 
שמונה  לישראל  להביא  הוא  כשהרעיון   ,AllOver TLV הינו הפרויקט  "שם 
אביב"'  תל  על  דגש  עם  בישראל  חוויתי  לסיור  וארה"ב  מאירופה  רשת  כוכבי 
נחשפו לישראל דרך מגוון האטרקציות  דנה."במהלך השבוע הזה הם  מסבירה 
חוויותיהם  את  מפרסמים  מכן  ולאחר  אביב  תל  העיר  שמציעה  והתחומים 
עשרות  בעלי  מובילים  רשת  כוכבי  הינם  הסיור  משתתפי  החברתיות.  ברשתות 
חשיפה  להשיג  שואפים  אנו  שלהם  הפרסומים  באמצעות  אשר  עוקבים  אלפי 

חיובית מרבית על ישראל".
-איך הגעת אליהם? 

עשינו  האלו.  הכוכבים  את  ואיתר  וחיפש  מחקר,  שעשה  שלם  צוות  "היה  דנה: 
מחקר מעמיק וראיונות באמצעות הסקייפ, וממש בחרנו אותם בפינצטה. אלו 
8 מיליון עוקבים צעירים ברחבי העולם כולו. יש ביניהם  כוכבי רשת שיש להם 
כוכבי רשת שמוכרים ביוטיוב, שניים מהם מלונדון, אפילו ארגנו מפגש מעריצים 
100 בנות שמעריצות אותם. אחד הוא זמר ויוצר, שגם מטייל  בישראל, והגיעו 
יש בדרן שאחראי  והוא מעלה סרטונים עם טיולים מכל רחבי העולם.  בעולם, 
לסרטונים מצחיקים, ויש גם בלוגרים מוכרים שיש להם אלפי עוקבים, שקוראים 

את סיפורי הטיולים וההמלצות שהם מעלים".  
-מאיפה הגיע המימון לפרויקט?

"הצלחנו להשיג המון שיתופי פעולה: משרד התיירות מימן את הטיסות, מלון דן 
תל אביב אירח את הכוכבים, היתה תמיכה רחבה של משרד החוץ, ועוד ספקים 
ומסעדות ברחבי תל אביב שנרתמו לעניין. גייסנו כסף גם באמצעות גיוס המונים 
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מטפלת באנשים המתמודדים עם מגוון קשיים אישיים, זוגיים, 
הוריים, משפחתיים, חברתיים, מקצועיים, לימודיים ובריאותיים
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 דימוי עצמי והעצמה אישית
 מצבי לחץ ומשבר

 הסתגלות לשינויים בחיים
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 משברי בריאות ואובדן, אבל ושכול
 התלבטויות הוריות

 הורות לילדים חריגים
 הורים המתקשים לשחרר את 

ילדיהם

 קשיים בזוגיות
 קשיים בינאישיים

  בחירות מקצועיות והסבות
מקצועיות

 מתבגרים לקראת צבא
 צעירים לקראת שחרור – הכוונה 

לעתיד לימודי, מקצועי ואישי
 חרדת בחינות

 בעיות קשב וריכוז
  התמודדות עם היציאה לפנסיה

וקשיי הגיל השלישי

רחבת החולה 6, שהם
 טל'  052-2742646   

תמי צור וייסמן
מושב גינתון 98, נייד: 050-8482703 )בתיאום טלפוני(

tamy.zur@gmail.com ׀ www.tamy.zur.co.il
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ברשת בפלטפורמה שנקראת גוסר, שם תרמו יהודים 
מכל העולם לפרויקט. 

לחיות ולנשום את הפרויקט 
כסיפור  הוכתר  בישראל  הרשת  כוכבי  של  הביקור 

הצלחה מסחרר. 
"אומנם  דנה.  אומרת  מדהים",  היה  "הביקור 
האוויר  מזג  מבחינת  מוצלח  לא  שבוע  על  נפלנו 
על  סומכת  אני  אבל  החול,  וסופות  האובך  עם 

הפוטושופ שהם יעשו", היא מוסיפה בחיוך. 
על  שמעו  שם  ביפו,  לשלום  פרס  במרכז  "היינו 
וערבים  יהודים  בין  לבבות  קירוב  של  הזווית 

טיול  ועשינו  אביב,  תל  בנמל  היינו  המרכז,  בפעילויות  והשתתפו 
סגווי בטיילת ביפו, שזכה להרבה התלהבות. חברת סטארטאפ עשתה להם סיור, ועשינו גם 
סיור גלריות וגרפיטי בקרית המלאכה בתל אביב וסיור בארים בלילה כדי לחוות את חיי הלילה. 
כוכבי הרשת גם פסטיבל  היינו באירוע נחמד ב"ויקי כריסטינה" במתחם התחנה, שם חוו 
שוק, הכולל מופעים, דוכנים ומוזיקה. לקחנו אותם לאכול במסעדת "המזנון" של אייל שני 
כדי לחשוף אותם גם לאוכל הישראלי. היינו גם בשוק הפשפשים ביפו, ואפילו ארגנו משחק 
כדורעף עם קבוצת בנות בחוף גורדון בתל אביב. יום אחד לקחנו אותם גם לטיול בירושלים".

-בטח לא פשוט לנהל פרויקט שכזה?
"אלו היו אולי החודשים הכי עמוסים בחיי. ניהול הפרויקט היה עבורי אתגר לא פשוט, ביחד 

שנים   5 כבר  מלאה  )במשרה  והעבודה  הלימודים  עם 
בחברת "כנס"(. כאשר לקחתי על עצמי את התפקיד לפני 5 חודשים לא הבנתי את 

גודל הדבר וכמה הוא ידרוש ממני. כל מי שהחליף איתי מילה או שתיים בחודשים האלו, שמע 
על זה - נשמתי, חלמתי וחייתי את הפרויקט. מתוכנית פעולה, גיוס כסף, מסיבת התרמה, 
רתימת ספקים, מציאת משתתפים, יחסי ציבור ושיווק, טיסות, לינה, רשת מלונות דן, משרד 
החוץ, משרד התיירות, עיריית תל אביב ועוד רשימה לא נגמרת, ועד הוצאת הפרויקט לפועל. 
24 מתנדבים, הנעה והחדרת מוטיבציה, ניהול תקציב והוצאות,  התנסיתי בניהול צוות של 
תיאומים ולוגיסטיקה, ובעיקר התמודדות עם הרבה לחץ - 

ועברתי את זה בהצלחה.
לילות בלי שינה, רמת סטרס בעננים, מיליון  אחרי 
משתתפים   2 )ביטול  פתרונות  ומציאת  בעיות 
שלושה שבועות לפני המשלחת, טיסות שלא נסגרו 
עד יומיים לפני, מזג אויר שלא מאוד בא לקראתנו 
כוכבי   8 קרה:  בסוף  זה  המזלג(,  קצה  על  רק  וזה 
לישראל,  הגיעו  בעולם  עוקבים  מיליוני  עם  רשת 
והיה מדהים, מושלם ומספק בטירוף. הכל תקתק, 
מתכננים  וכבר  בישראל  התאהבו  המשתתפים 
לחזור לביקור נוסף, ולאט לאט מתחילים להעלות 
תוצרים לרשת. ההצלחה של הפרויקט היא סיפוק 
את  שעשיתי  לעצמי  שהוכחתי  בכך  גם  גדול  מאד 
זה וכמובן, המטרה העיקרית שהיא לפעול לשיפור 

ולקידום תדמית ישראל בעולם".
-הספקת כבר כל כך הרבה דברים. את כבר יודעת 

מה תרצי לעשות כשתהיי גדולה?
יחסי  "החלום הוא לעסוק בתפקיד הכולל שיווק, 
ציבור, הסברה, הפקת אירועים, לוגיסטיקה - וזה 
או  חברתיות  מטרות  לקידום  קשור  להיות  חייב 
תדמית  שיפור  אם  בין  כלשהו,  מוסף  ערך  לכלול 
-חברתי  קהילתי  פיתוח  הסביבה,  איכות  ישראל, 

ועוד.
מחפשת  התואר,  את  מסיימת  בדיוק  אני  היום, 
את הפרויקט הגדול הבא, וחושבת על ״טיול אחרי 

 "תואר״ בשילוב עם התנדבות בעולם



חשיפה לעולם האמיתי 
פרויקט כוכבי הרשת הוא לא הפרויקט הגדול היחיד שדנה הראל לקחה בו חלק ■ ממש לפני שנה נבחרה 
דנה להשתתף בפרויקט הדגל של המכללה למינהל- The LEADERS, במסגרתו נבחרים 30 סטודנטים 

לקחת חלק בהתנסות מעשית באחת מ-30 החברות המובילות במשק ■ דנה התנסתה בעבודה 
במחלקת השיווק של חברת סודה סטרים, והיא מספרת על החוויה המשמעותית שעברה

למינהל,  המכללה  של   The LEADERS הדגל  פרויקט 
לסטודנטים  מציע  כלכליסט,  עם  בשיתוף  המתקיים 
העבודה  שוק  אל  אמיתי  הצצה  חלון  למינהל  מהמכללה 
בישראל. במסגרת הפרויקט, 30 סטודנטים נבחרים מכל בתי 
הספר של המכללה ומוזמנים לקחת חלק בהתנסות מעשית 
המובילות  החברות  מ-30  באחת  חודשים  שלושה  למשך 

במשק. 
את  וחווים  בחברה  שונות  תחנות  בין  עוברים  הסטודנטים 
החברות,  לבכירי  מתוודעים  שהם  תוך  האמיתי",  "העולם 
מגוון  בין  עוברים  הם  לנעשה.  ושותפים  בפגישות  מעורבים 
נחשפים  החלטות,  קבלת  לתהליכי  עדים  בחברה,  תפקידים 

למבנה הארגוני וקשובים לשיח קבלת החלטות.
בחברת  הוצבה  ולשמחתה  בפרויקט,  להשתתף  נבחרה  דנה 

סודה סטרים. 
"ללא ספק למדתי הרבה, נחשפתי לעולם חדש, והכי חשוב-

על  מספרת  היא  הדרך",  להמשך  כלים  המון  איתי  לקחתי 

 LEADERS-ה מפרויקט  איתי  "לקחתי  שעברה.  החוויה 
וההתנסות בחברת סודה סטרים כלים לחיים, למדתי המון 
על תחום השיווק בכל הפלטפורמות השונות, על אסטרטגיות 
חדשים  לקהלים  לחדור  שצריך  החשיבה  על  שיוקיות, 
ובמקביל לשמור על לקוחות קיימים. הבנתי שמה שלמדתי 
בתואר הוא לא סתם תיאוריות, אלא כלים שמשתמשים בהם 
באמת. הבנתי שבתחום השיווק יצירתיות וחדשנות הם שם 
לפחד  ולא  הגלגל  את  להמציא  צריך  להצליח  וכדי  המשחק 
חשוב  כמה  עד  הבנתי  כן  כמו  סיכונים.  ולקחת  להתנסות 
להבין בפלטפורמות השיווק הדיגיטליות ולהתעדכן כל הזמן. 
הפרויקט בהחלט חיזק את הבחירה שלי בתחום הלימודים, 
ויש  זוהר  יותר. כמובן שלא הכל  עוד  לי להסתקרן  גרם  ורק 
גרמו  והתוצאות  התוצרים  אבל  ומתמדת,  קשה  עבודה 
שחשפה  מדהימה,  הזדמנות  קיבלתי  וריגוש.  לסיפוק  לי 
אישית  מבחינה  אותי  והעשירה  ומרתק  חדש  לעולם  אותי 

ומקצועית הרבה מעבר למה שציפיתי". 

ניתן לממש את ההטבה פעם אחת בלבד ללקוחה | ירדן קוסמטיקס רשאית להפסיק את המבצע בכל עת | ט.ל.ח

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

 עיצוב 

גבות

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

₪ 150
₪ 80
₪ 80
₪ 50
₪ 30
₪ 80

מבצעי חורף

 YARDEN
COSMETICS

 הזמיני סדרת טיפולים של

לק ג'ל / מילוי

 וקבלי טיפול ראשון ב-60 ₪

במקום 80 ₪

 הזמיני סדרת טיפולים של

שיוף ומריחת לק ברגליים

וקבלי טיפול שני ב-מתנה 

 הזמיני סדרת טיפולים של

 עיצוב גבות ושפם

וקבלי טיפול שלישי ב-מתנה 
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הרימון 17, שוהם      רויטל 052-2508310 חפשו אותנו ב -               "רויטל נצנץ הפקת חינות"

הדוקטור שלך 
למחשבים

אלון טל

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

 מרבית תקלות המחשב ניתנות לפתרון מהיר
אצלך בבית, בעסק, או אפילו בתמיכה טלפונית

 אלון טל, מומחה מס' 1 בשוהם, 20 שנות נסיון בחברות גדולות
יפתור לכם במהירות ובמקצועיות כל בעיה במחשב

 האם כשמכונת הכביסה
 שלך מתקלקלת, אתה לוקח

אותה למעבדה?

אחריות לכל תיקון

יותר מקצועייותר זוליותר מהר

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

שמלות ערב 
להשכרה

בעיצוב אישי
 רויטל נצנץ

הפקת חינות

 הפקת חינה 

גם למגזר הדתי
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החלום ושברו
איך אנחנו אוהבים להסתכל עליהם כשהם ישנים ולהתמוגג מרוב נחת ■ אבל אז הם קמים, וואללה, יש להם את 
הבעיות שלהם ■ הפרעת קשב וריכוז, לקויות למידה, טעם מחורבן בחברים ובאופנה, אי רצון לסדר את החדר, 

סתם חוצפה של טינאייג'רים- you name it ■ יש מי שמכריז מלחמת חורמה בכל ההפרעות ומארגן לילד 
שלו סוללה של אנשי מקצוע שינסו לשים קצת צבע איפה שהתקמצן הטבע, ומהצד השני- יש את מי שבטוחים 

שהכל יעבור להם כשיגדלו ■ אז איפה אתם בעניין? 

הורות. הסיפור האמיתי 
מאת: לימור בר נתן 

כשהוא 
היה עוד בבטן, שעות היית 

יושבת ומפנטזת איך הוא יראה, איך הוא 
יתנהג וכמה הרבה דברים תלמדי אותו. יכולת 
אפילו לדמיין את הכדורסל בשטח שהיה אמור 

להיות החנייה שלכם, שבו בעלך והוא יתאמנו בקליעה 
לשלוש. ואז הוא נולד והבנת שאת רוב הפנטזיות 

תצטרכי לזרוק לפח. כשתשליכי אותן בזריקה, 
אגב, זה יהיה הרבה יותר טוב מכל זריקה 

שהוא ניסה לקחת אי פעם.  

רצית 
שהיא תהיה בלרינה או לפחות 

תרקוד בחוג המחול הנכון, כזה שעושה 
מופע שנתי במשכן אומנויות הבמה בכל שנה. 

לימדת אותה את כל הסודות שסנדרה רינגלר עוד לא 
הפסיקה לשנן לפני "המהפך", ובערב לפני השינה- נהגת 

להקריא לה "לאישה" ממש לפני שעברתן ל"סינדרלה". אז 
איך דווקא לך יצאה טום בוי, שאופנה זה הדבר האחרון 

שמעניין אותה, שהולכת רק עם החולצות שהוציאו 
בצופים לפני המחנ"ק, הפתי"ש ושאר חולירות, ושלא 

מבינה שקונסילר זה לא השם של קונסולת 
המשחקים של אח שלה הקטן? 

אתה 
היית הכי אתלט בשכבה, 

והיא היתה סגנית מלכת הכיתה )וגם זה 
בעיקר בגלל שאבא של מלכת השכבה היה סגן 

ראש העיר(. הבית היה מלא חברים, בכל סוציומטרי בכל 
מסגרת יצאתם תמיד בשלישיה הראשונה, ויש לכל אחד מכם 
הרבה מאד אנשים שאתם קוראים להם "אחי" ואחותי", מבלי 

שבאמת מישהו מהם קשור אליכם גנטית. אז איך יצאו לכם 
ילדים שיותר מכל דבר אחר אוהבים לבלות עם עצמם? 

שמסיבות ביער לא מדברות אליהם שמעדיפים 
להיות לבד מול המחשב ולא לצאת 

לגנ"ח? 

חלמת 
שתהיה לך נסיכה קטנה. 

נסיכה של אבא. הדבר שהיא היתה 
אמורה לאהוב יותר מכל דבר אחר בעולם זה 

את אבא שלה. כמה כבר חיכית לטייל איתה בעגלה, 
לראות איך כל מי שרק מביט בה מתעלף מהיופי 

והמתיקות. אבל אז היא גדלה, הפכה לילדת ירח כמו 
שפעם אביב גפן היה, ששומעת רק הווי מטאל, 

לובשת שחור גותי ומסתובבת רק עם בעלי 
שיער ארוך מלוכלכים במיוחד.  

פנטזת 
שהבן שלך יהיה גבר גבר. 

מגיל צעיר לקחת אותו עם החבר'ה 
לטיולי ג'יפים של הבנים בלבד, ללינה בשטח 

מלווה באיזה כבש טוב מתגלגל על האש, מדורות, 
ציז'בטים ובונדינג גברי מהסוג הישן והטוב. אתה 

מסתכל עליו היום: חננה אמיתי, לבנבן כמו לקרדה, 
גיק מחשבים, נעל בית שהדבר האחרון שיהיה 

מוכן הוא לצאת איתך לשטח. תשכח אגב 
גם מהסיירת. הוא כבר מאותר ל- 

 .8200

את 
קראת את כל הספרים 

הנכונים, נרשמת לקורס במכון אדלר, 
היית איתם בשחיית תינוקות בגיל חודש וביוגה 

בגיל חצי שנה, ואת קוראת את כל המדורים הנכונים 
בעיתון )לא את זה, כמובן(. אין עוד מישהי כמוך שהיתה 

מוכנה לקראת התפקיד הגדול ביותר בחייה- אמהות. 
ואז הכל התהפך לך בפנים. הם לא יודעים להתנהג, הם 
מרעישים ועושים בלגן, לא מעריכים את כל מה שיש 

לך לתת, ואף אחד מהם לא ממש רוצה לספר 
לך איך עבר היום שלו. 

דוקטור, תציל אותי! 
בכל מדור אנו מארחים מומחה שמציע 

זווית מקצועית ופתרונות אמיתיים 
לבעיות שכולנו מתמודדים איתן כהורים 

וכמשפחה ■ והפעם- אחינועם עיני, 
מאמנת אישית המתמחה באימון 

מתבגרים ובאימון הורים לתקשורת 
מקדמת עם ילדיהם, מסבירה מדוע לא 

נכון תמיד לקטלג אתגר כקושי בלתי 
הפיך, ומדוע לפעמים כל מה שצריך 

הוא חשיבה מחודשת 

כהורים, אנו שואפים להעניק לילדנו בסיס איתן שיאפשר להם לחיות במימוש 
מתוך תחושת סיפוק, הישג והנאה. פעמים רבות הדרך לחזון הרצוי רצופה 

טלטלות ומאתגרת במיוחד.
הורים הנתקלים  בשינוי בהתנהגות של ילדיהם עלולים לחוות חוסר אונים, בהלה 

ודאגה עמוקה וחוששים שמדובר בשינוי בלתי הפיך שישפיע לרעה ולטווח ארוך 
על חייהם.

אני מאמינה בתחושות הבטן של הורים ובהכרות העמוקה שלהם עם העולם 
הפנימי של ילדם, ורוב ההפניות לאימון נובעות מזיהוי נכון של בעיה אמיתית. 
יחד עם זאת, הורים רבים מפנים את ילדם לטיפול או אימון סביב קושי שהם 

חווים או ממהרים להגדיר מקצועית, אולם בירור מהיר מעלה שלא מדובר בבעיה 
המצריכה טיפול בילד, אלא בשלב התפתחותי מאתגר או חוסר בשלות של 

הילד להתמודד עם אתגרי השלב בו הוא נמצא במקרה כזה, התארגנות הורית 
ומשפחתית חדשה תאפשר התמודדות מיטיבה ותואמת יותר.

 הנה כמה דוגמאות לאתגר שהורים נוטים לראות כקושי. 
האם לדעתכם מדובר בקושי או שצריך חשיבה מחודשת?

  "הילד דחוי חברתית": הורה דומיננטי ופעיל חברתית החושש כי לילד יש 
"רק חבר או שניים". הוא אינו יוזם קשרים חדשים ולא מתקשרים אליו. בירור 

מעלה שהילד מסופק, ומצא חברים הדומים לו בהעדפותיהם וצרכיהם, ופעילויות 
מרובות משתתפים מציפות אותו ואינן מהנות עבורו. החוויה של הילד היא לאו 

דווקא בדידות. שאלו אותו, ותראו...
 "לילד יש קשב ורכוז": ראית את החדר שלו? התיק מבולגן והוא מפוזר... 

קושי בהתארגנות הוא אכן חלק מהמאפיינים של הפרעת קשב, אך קשור גם 
בהרגלים לא יעילים הגדלים עם הילד. לעיתים קרובות הורים לא מגדירים מהו 

סדר עבורם, ואילו הילד חש שהוא בסדר גמור. כל מה שנחוץ הוא הגדרה ותיאום 
ציפיות, הכוונה קצרה, וקדימה לדרך.

 "לילד אין מוטיבציה": הורים רבים חווים תסכול בשל הפער בין יכולותיו 
של הילד לבין הישגיו בפועל והם מבקשים לעורר בו מוטיבציה. חשוב להבין 

שילדים רבים אינם בשלים או אינם מעוניינים למצות את יכולותיהם ויעשו זאת 
רק כשהמחירים שישלמו יעוררו בהם אי נוחות. למשל, המעבר לחטיבה ולתיכון 
גוררים השוואה ותחרות המעודדת מתבגרים רבים לשפר את הישגיהם. מי שלא 
חווה צורך כזה, אגב,  גם אימון לא יעזור לו. שקפו את המחירים האפשריים, נסו 

לעורר לפעולה, אך זו בעיקר בחירה של ילדכם.
  "הילדה בדיכאון": נערה צעירה הנוטה לאחרונה להסתגר בחדרה, מגיבה 

בניכור וריחוק מההורים. גיל ההתבגרות מזמן התנהגויות כאלו בדיוק ואינו מורה 
בהכרח על שינוי קבוע, אלא על תהליך האינדיווידואציה שעוברת הנערה. האם 

היא מתרועעת עם חברים? מהו מצב רוחה? האם התפקוד בלימודים נמשך? 
נשימה עמוקה הורים יקרים, הגעתם לגיל הלא רגיל... 

 "הילד חסר גבולות": כאמור, מתבגרים רבים מגלים את עצמאותם 
ויכולותיהם כשהם מעיזים לערער על סמכות הוריהם, אולם חשים הקלה 

כשעוצרים אותם. הורים הנבהלים מהעוצמות של ילדם נוטים לייחס לו תכונות 
כמו זלזול, אנוכיות וכפיות טובה. ניסוח מחדש של כללים ו"מצפן הורי" ועמידה 

רצופה ותקיפה על העקרונות החדשים שיקבעו יצרו שינוי דרמטי ומתבגר שניתן 
לשוחח אתו. כל עוד ההורים מאפשרים גבול מטושטש הילד ימתח אותו.
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החלום ושברו
איך אנחנו אוהבים להסתכל עליהם כשהם ישנים ולהתמוגג מרוב נחת ■ אבל אז הם קמים, וואללה, יש להם את 
הבעיות שלהם ■ הפרעת קשב וריכוז, לקויות למידה, טעם מחורבן בחברים ובאופנה, אי רצון לסדר את החדר, 

סתם חוצפה של טינאייג'רים- you name it ■ יש מי שמכריז מלחמת חורמה בכל ההפרעות ומארגן לילד 
שלו סוללה של אנשי מקצוע שינסו לשים קצת צבע איפה שהתקמצן הטבע, ומהצד השני- יש את מי שבטוחים 

שהכל יעבור להם כשיגדלו ■ אז איפה אתם בעניין? 

הורות. הסיפור האמיתי 
מאת: לימור בר נתן 

כשהוא 
היה עוד בבטן, שעות היית 

יושבת ומפנטזת איך הוא יראה, איך הוא 
יתנהג וכמה הרבה דברים תלמדי אותו. יכולת 
אפילו לדמיין את הכדורסל בשטח שהיה אמור 

להיות החנייה שלכם, שבו בעלך והוא יתאמנו בקליעה 
לשלוש. ואז הוא נולד והבנת שאת רוב הפנטזיות 

תצטרכי לזרוק לפח. כשתשליכי אותן בזריקה, 
אגב, זה יהיה הרבה יותר טוב מכל זריקה 

שהוא ניסה לקחת אי פעם.  

רצית 
שהיא תהיה בלרינה או לפחות 

תרקוד בחוג המחול הנכון, כזה שעושה 
מופע שנתי במשכן אומנויות הבמה בכל שנה. 

לימדת אותה את כל הסודות שסנדרה רינגלר עוד לא 
הפסיקה לשנן לפני "המהפך", ובערב לפני השינה- נהגת 

להקריא לה "לאישה" ממש לפני שעברתן ל"סינדרלה". אז 
איך דווקא לך יצאה טום בוי, שאופנה זה הדבר האחרון 

שמעניין אותה, שהולכת רק עם החולצות שהוציאו 
בצופים לפני המחנ"ק, הפתי"ש ושאר חולירות, ושלא 

מבינה שקונסילר זה לא השם של קונסולת 
המשחקים של אח שלה הקטן? 

אתה 
היית הכי אתלט בשכבה, 

והיא היתה סגנית מלכת הכיתה )וגם זה 
בעיקר בגלל שאבא של מלכת השכבה היה סגן 

ראש העיר(. הבית היה מלא חברים, בכל סוציומטרי בכל 
מסגרת יצאתם תמיד בשלישיה הראשונה, ויש לכל אחד מכם 
הרבה מאד אנשים שאתם קוראים להם "אחי" ואחותי", מבלי 

שבאמת מישהו מהם קשור אליכם גנטית. אז איך יצאו לכם 
ילדים שיותר מכל דבר אחר אוהבים לבלות עם עצמם? 

שמסיבות ביער לא מדברות אליהם שמעדיפים 
להיות לבד מול המחשב ולא לצאת 

לגנ"ח? 

חלמת 
שתהיה לך נסיכה קטנה. 

נסיכה של אבא. הדבר שהיא היתה 
אמורה לאהוב יותר מכל דבר אחר בעולם זה 

את אבא שלה. כמה כבר חיכית לטייל איתה בעגלה, 
לראות איך כל מי שרק מביט בה מתעלף מהיופי 

והמתיקות. אבל אז היא גדלה, הפכה לילדת ירח כמו 
שפעם אביב גפן היה, ששומעת רק הווי מטאל, 

לובשת שחור גותי ומסתובבת רק עם בעלי 
שיער ארוך מלוכלכים במיוחד.  

פנטזת 
שהבן שלך יהיה גבר גבר. 

מגיל צעיר לקחת אותו עם החבר'ה 
לטיולי ג'יפים של הבנים בלבד, ללינה בשטח 

מלווה באיזה כבש טוב מתגלגל על האש, מדורות, 
ציז'בטים ובונדינג גברי מהסוג הישן והטוב. אתה 

מסתכל עליו היום: חננה אמיתי, לבנבן כמו לקרדה, 
גיק מחשבים, נעל בית שהדבר האחרון שיהיה 

מוכן הוא לצאת איתך לשטח. תשכח אגב 
גם מהסיירת. הוא כבר מאותר ל- 
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את 
קראת את כל הספרים 

הנכונים, נרשמת לקורס במכון אדלר, 
היית איתם בשחיית תינוקות בגיל חודש וביוגה 

בגיל חצי שנה, ואת קוראת את כל המדורים הנכונים 
בעיתון )לא את זה, כמובן(. אין עוד מישהי כמוך שהיתה 

מוכנה לקראת התפקיד הגדול ביותר בחייה- אמהות. 
ואז הכל התהפך לך בפנים. הם לא יודעים להתנהג, הם 
מרעישים ועושים בלגן, לא מעריכים את כל מה שיש 

לך לתת, ואף אחד מהם לא ממש רוצה לספר 
לך איך עבר היום שלו. 

דוקטור, תציל אותי! 
בכל מדור אנו מארחים מומחה שמציע 

זווית מקצועית ופתרונות אמיתיים 
לבעיות שכולנו מתמודדים איתן כהורים 

וכמשפחה ■ והפעם- אחינועם עיני, 
מאמנת אישית המתמחה באימון 

מתבגרים ובאימון הורים לתקשורת 
מקדמת עם ילדיהם, מסבירה מדוע לא 

נכון תמיד לקטלג אתגר כקושי בלתי 
הפיך, ומדוע לפעמים כל מה שצריך 

הוא חשיבה מחודשת 

כהורים, אנו שואפים להעניק לילדנו בסיס איתן שיאפשר להם לחיות במימוש 
מתוך תחושת סיפוק, הישג והנאה. פעמים רבות הדרך לחזון הרצוי רצופה 

טלטלות ומאתגרת במיוחד.
הורים הנתקלים  בשינוי בהתנהגות של ילדיהם עלולים לחוות חוסר אונים, בהלה 

ודאגה עמוקה וחוששים שמדובר בשינוי בלתי הפיך שישפיע לרעה ולטווח ארוך 
על חייהם.

אני מאמינה בתחושות הבטן של הורים ובהכרות העמוקה שלהם עם העולם 
הפנימי של ילדם, ורוב ההפניות לאימון נובעות מזיהוי נכון של בעיה אמיתית. 
יחד עם זאת, הורים רבים מפנים את ילדם לטיפול או אימון סביב קושי שהם 

חווים או ממהרים להגדיר מקצועית, אולם בירור מהיר מעלה שלא מדובר בבעיה 
המצריכה טיפול בילד, אלא בשלב התפתחותי מאתגר או חוסר בשלות של 

הילד להתמודד עם אתגרי השלב בו הוא נמצא במקרה כזה, התארגנות הורית 
ומשפחתית חדשה תאפשר התמודדות מיטיבה ותואמת יותר.

 הנה כמה דוגמאות לאתגר שהורים נוטים לראות כקושי. 
האם לדעתכם מדובר בקושי או שצריך חשיבה מחודשת?

  "הילד דחוי חברתית": הורה דומיננטי ופעיל חברתית החושש כי לילד יש 
"רק חבר או שניים". הוא אינו יוזם קשרים חדשים ולא מתקשרים אליו. בירור 

מעלה שהילד מסופק, ומצא חברים הדומים לו בהעדפותיהם וצרכיהם, ופעילויות 
מרובות משתתפים מציפות אותו ואינן מהנות עבורו. החוויה של הילד היא לאו 

דווקא בדידות. שאלו אותו, ותראו...
 "לילד יש קשב ורכוז": ראית את החדר שלו? התיק מבולגן והוא מפוזר... 

קושי בהתארגנות הוא אכן חלק מהמאפיינים של הפרעת קשב, אך קשור גם 
בהרגלים לא יעילים הגדלים עם הילד. לעיתים קרובות הורים לא מגדירים מהו 

סדר עבורם, ואילו הילד חש שהוא בסדר גמור. כל מה שנחוץ הוא הגדרה ותיאום 
ציפיות, הכוונה קצרה, וקדימה לדרך.

 "לילד אין מוטיבציה": הורים רבים חווים תסכול בשל הפער בין יכולותיו 
של הילד לבין הישגיו בפועל והם מבקשים לעורר בו מוטיבציה. חשוב להבין 

שילדים רבים אינם בשלים או אינם מעוניינים למצות את יכולותיהם ויעשו זאת 
רק כשהמחירים שישלמו יעוררו בהם אי נוחות. למשל, המעבר לחטיבה ולתיכון 
גוררים השוואה ותחרות המעודדת מתבגרים רבים לשפר את הישגיהם. מי שלא 
חווה צורך כזה, אגב,  גם אימון לא יעזור לו. שקפו את המחירים האפשריים, נסו 

לעורר לפעולה, אך זו בעיקר בחירה של ילדכם.
  "הילדה בדיכאון": נערה צעירה הנוטה לאחרונה להסתגר בחדרה, מגיבה 

בניכור וריחוק מההורים. גיל ההתבגרות מזמן התנהגויות כאלו בדיוק ואינו מורה 
בהכרח על שינוי קבוע, אלא על תהליך האינדיווידואציה שעוברת הנערה. האם 

היא מתרועעת עם חברים? מהו מצב רוחה? האם התפקוד בלימודים נמשך? 
נשימה עמוקה הורים יקרים, הגעתם לגיל הלא רגיל... 

 "הילד חסר גבולות": כאמור, מתבגרים רבים מגלים את עצמאותם 
ויכולותיהם כשהם מעיזים לערער על סמכות הוריהם, אולם חשים הקלה 

כשעוצרים אותם. הורים הנבהלים מהעוצמות של ילדם נוטים לייחס לו תכונות 
כמו זלזול, אנוכיות וכפיות טובה. ניסוח מחדש של כללים ו"מצפן הורי" ועמידה 

רצופה ותקיפה על העקרונות החדשים שיקבעו יצרו שינוי דרמטי ומתבגר שניתן 
לשוחח אתו. כל עוד ההורים מאפשרים גבול מטושטש הילד ימתח אותו.

רזיאל תאורה מהווה בית חם למיטב האומנים בישראל 
 המתמחים בעיצוב תאורה. אנו מביאים אליך, קרוב לבית, 

את מבחר גופי תאורה בייצור עצמי וממיטב היצרנים בעולם.
ישנה אפשרות לביצוע שינויים בכל גופי התאורה המיוצרים על 
ידינו על מנת לספק לך את העיצוב המושלם לבית או למשרד

 מחלקה מיוחדת למעצבים ואדריכלים 
יועצי תאורה מוסמכים

כחול לבן

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

חפשו אותנו ב-                       רזיאל תאורה ב-            ותגיעו

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

www.raziel-lighting.co.il
LIGHTING DESIGN



והילד הזה הוא אני...
כל כך הרבה נאמר על חינוך, על ילדים ועל מה צריך לעשות כדי שהם יהיו מאושרים ■ לפניכם שלוש אמירות מלאות 
השראה של אנשים שונים מאסכולות שונות, מתקופות שונות ואפילו מיבשות שונות ■ המשותף לשלושתם הוא שהם 

כנראה אוהבים ילדים או לפחות מבינים אותם ממש ממש טוב 

השילוש הלא קדוש

 "עמדתי בצד ובכיתי
 ונזלו לי דמעות

 והדבר שהכי רציתי:
שתפסיקו לשאול שאלות. 

 שלא תשאלו מה קרה
 ולא אם כואב לי נורא

 ולא תגידו שזה לא היה קורה
 אם במקום להתרוצץ

 הייתי יושב וקורא.
 כי כשאני בוכה לפעמים

 ואתם באמת רוצים לעזור -
 רק תחבקו אותי בשקט

עד שהכל יעבור."

"כשהייתי בן חמש, אימא 
תמיד אמרה לי שלהיות 

מאושר זה המפתח לחיים.

כשהגעתי לבית ספר, הם 
שאלו אותי מה אני רוצה 

להיות כשאגדל.
כתבתי 'מאושר'.

הם אמרו לי שלא הבנתי 
את המטלה.

אמרתי להם שהם לא 
הבינו את החיים." 

"ההורים הטובים ביותר 
מכירים בצרכים של ילדיהם 

)כשונים משלהם(, לומדים כל 
מה שהם יכולים על הצרכים 

האלה, ומחויבים למלא אותם 
ככל האפשר. 

ואלה מאיתנו שנאבקים כדי 
לעשות את הדברים האלה 

רוב הזמן… מנסים להראות 
שצריך להיאבק כדי לעשות 

את הדברים האלה רוב הזמן".

יהודה אטלס מתוך הספר 
"והילד הזה הוא אני"

אלפי קוהן, סופר ומרצה בנושאי ג'ון לנון
חינוך והורות. נחשב לדמות מובילה 
בחינוך הפרוגרסיבי.

משרד עורכי דין ונוטריון
דיני משפחה וגרושין, יעוץ וגישור

■ הופעה וייצוג בבית משפט למשפחה
ובתי דין רבניים  ■ יעוץ מקדים לגרושין ותכנון 

חקירות ממוקדות  ■ מזונות אישה וילדים
■ אחזקת ילדים והסדרי ראייה

■ משפט בינלאומי-חטיפות ילדים
■ חלוקת רכוש ויחסי ממון  ■ “ידועים בציבור“

■ הסכמי ממון  ■ צוואות וירושות - עריכת צוואות, 
התנגדות לצוואות ותכנון הורשה

■ הגירה  ■ בג”צים

סניף שהם:
רח’ הצור 18 )שכונת רקפות( שהם ת.ד 5026

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

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

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

כבר הרבה מאד שנים ששרה רוזנר, מורה 
לאומנות האופנה, מפקחת ומי שלימדה 

בכל מסגרת אפשרית בתחום במשך ארבעה 
עשורים, מובילה את חוגי התפירה והאופנה 

בשוהם ומחוצה לה.
שרה מאמינה שאין דבר כזה ידיים שמאליות. 

"כשאומרים לי 'יש לי ידיים שמאליות', אני 
מסבירה שכולנו נולדו עם יד ימין ויד שמאל", 

היא אומרת בחיוך, "ואין דבר כזה לא 
להצליח. מדובר בטכניקה שלומדים אותה, 

בדיוק כפי שלומדים לעשות 1+1, ואחרי כמה 
פעמים שלומדים איך לעשות את התפר, 

מצליחים. כל אחד יכול!".
וזה עוד לא הכל, שרה מאמינה כי אומנות 
בכלל ותפירה בפרט תורמת לבעיות קשב 

וריכוז. "בתור מי שיש לה בעיות קשב וריכוז, 
אני יכולה לומר שהדבר שמרכז אותי ועושה 

לי הכי טוב הוא לשבת ולעסוק באומנות, 
בתפירה ובעיצוב. כשליותר ויותר ילדים כיום 
יש בעיות של קשב וריכוז, האומנות תורמת 

בצורה מדהימה למוח, לנפש ולנשמה. בנוסף 
לכך, מדובר ביצירתיות ובחשיבה מחוץ לקופסא". 

בית ספר
לסטיילינג

ואופנה

שרה
רוזנר

שרה רוזנר:
052-6611402

שרה רוזנר מאמינה שאין דבר כזה ידיים שמאליות       בקייטנות שלה בחופש 
הגדול יצאו המשתתפים בידיים עמוסות פרטי לבוש ואקססוריז שעיצבו, ובחוגים 
שהיא מקיימת במהלך השנה בבית הספר לסטיילינג ואופנה תוכלו לעשות את 
הצעד הראשון כדי להיות מעצבי העל הבאים      חוג למחט- הגרסה של שרה

עיצוב בגדים באמירה אישית 
במהלך החופש הגדול קיימה שרה מספר 

מחזורים של קייטנה חווייתית לאופנה, אליהם 
הגיעו בנות ואפילו בן אחד, מחבל מודיעין, 

ירושלים, באר שבע ,שוהם ויישובי הסביבה.  
"זו היתה חוויה נהדרת, והמשתתפים בקייטנה 

יצאו עם ידע רב וקולקציה משגעת", היא 
מספרת. "הם תפרו תיק, גופיה, חולצה, חצאית 

וגם שמלה, עיצבו חולצות ומשקפי שמש 
ייחודיים, גזרו דוגמאות, תפרו ולמדו להכין 

אביזרי אופנה, ואף עיצבו כפרויקט סיום 
שמלות ערב אלגנטיות. ההספק היה אדיר, 

והם היו צמאים לידע ולכלים בתחום. הם 
עיצבו חולצות מדהימות, שחלקן נתנו במתנה 

לחברות או לאמא, ואני פוגשת אותן במרכז 
לבושות בפרי עיצובן ומלאות גאווה. חשוב 
לציין שאחרי חוג כזה אפשר לחסוך הרבה 
מאד כסף למשפחה, כיוון שמקבלים כלים 

כיצד לתפור ולעצב בגדים באמירה אישית". 
במהלך השנה מתקיימים בבית הספר של 

שרה חוגי עיצוב אופנה ותפירה, המעוררים כל 
שנה עניין רב בקרב כל מי שחולמים להיות 
הדבר הבא בתחום, אוהבי עיצוב אופנה ומי 

שמחפשים צורת לבוש אישית וייחודית. 

לתפור חלומות



Eitan & Matan
Hair Design
איתן ליליוס ומתן שרביט

ר ע י ש י  ב צ ע מ

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 15 שנות נסיון ויישום של פיתוחים חדשניים בתחום והיא 

נחשבת למרכז מומחים בעלי מוניטין בלתי מעורערים בתחום 
הקשירה והדבקת שיער.

פיתוחים בלעדיים:
פיתוחים ייחודיים למספרה מאפשרים להוסיף שיער באופן 

אינטגרטיבי לשיער הקיים ולמבנה האנטומי של הראש, כך שלא 
ניתן יהיה להבחין כי אי פעם נעשה כאן שינוי.

בין הפיתוחים המובילים ניתן למצוא:
Olimpic   – קשירת שיער בשיטת אולימפיק – חיבור תוספות 

שיער בחוטים בצורה מעגלית משתלבת.
Clip  – תוספת שיער בשיטת קליפס במיקום קבוע.

Loop  – תוספת שיער בשיטת לופ, שילוב של הדבקה באזורים 
ללא שיער.

Strip on  – תוספת לשיער דליל ברוב אזורי הראש ובשיער לבן 
המחייב צביעה בתדירות גבוהה.

מעצבי השיער איתן ליליוס ומתן שרביט הציבו להם 
למטרה להשתמש במוצרים הטובים בעולם ללא פשרות 
וכל מוצר היוצא מהמספרה עובר תהליך בקרה קפדני – 
זה סוד הצלחתם המהווה מודל לחיקוי בשוק התוספות.

מרכז מסחרי שוהם 03-9712667
שעות פתיחה: א'-ה'  8:30-20:00, יום ו' 8:30-16:00

חדש! גם פאות
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זוכרים את "איפה הילד" שביקשו "הביאו את הסתיו" ואת תיסלם ששרו 
"כבר הסתיו עכשיו"? ■ לא בכדי מביאה איתה העונה הכי מהממת בשנה 

הרבה מאד השראה ■ כדי להכניס אתכן לאווירה, קבלו את  הטרנדים הכי 
חמים לעונה הקרה שהם MUST לפני שאתן יוצאות לחפש את השלכת  

לימור בר נתן

ם י ז נ ר פ  : ד נ ר ט ה
מתנופפים בגאווה.

טרנד הפרנזים )גדילים עבור 
המורות ללשון שבינינו( הגיע 
אלינו הישר משנות השבעים, 

כיכב בקיץ, וממשיך גם 
העונה הקרובה להתנפנף על 
גבי תיקים, מגפיים, שמלות, 
חולצות ובכל מקום אפשרי. 

נכנסים למשבצת.
המשבצות חוזרות למרכז 

הבמה, ויוצרות מראה עדכני גם 
בימים הקרים. דורותי עשתה 

זאת ב"קוסם מארץ עוץ", וגם 
לכוכבות עבר כמו בריז'יט 

בארדו שמור מקום משובץ של 
כבוד. כל שנשאר לכן לעשות 

הוא להיכנס למשבצת.

ו ' צ נ ו פ  : ד נ ר ט ה
למי קראת שכמייה? 

הפונצ'ו, שבמקור שימש כפריט 
לבוש מסורתי בעיקר במדינות 

דרום אמריקה, הופך לפריט 
חובה בכל ארון בעונת סתיו חורף 

 .2015/16 
פתרון מחמם ואופנתי שמשתלב 

עם כל סגנון, בד והדפס, שמומלץ 
לאמץ בחום.   

ם  י ג י ר ס  : ד נ ר ט ה

ק  י ש ו  ה ו ב  : ד נ ר ט ה

כחום הגוף. הסריגים ימשיכו 
לקבל מקום נכבד גם בארון 
החורף הקרוב והם מוסיפים 

תחכום ומראה לא מתאמץ, מדי. 
מעבר לעובדה שהם מחממים, 
הרי שצמר, קשמיר, כותנה או 

משי- הכל הולך ובמגוון צבעים, 
סגנונות וטקסטורות. 

 love, peace &
.harmony

הסגנון שמזכיר את ילדי הפרחים 
מאפשר לכל אחת להראות 

טבעית ובעלת אמירה, גם אם 
היא יודעת בעיקר לקרוא את 

המגזינים הנכונים. מראה צבעוני, 
זורם, אתני משהו, שגווני אדמה 

עובדים בו מעולה. 

 ₪           .H&O 99.90

 סאקס.   462 ₪ 

 פוקס.  שמלה משבצות 129.90 ₪ 

 H&O.  שמלה 99.90 ₪ עליונית 
.₪ 149.90

 גולברי.  199 ₪ 

אמריקן איגל.

 סווטש.  599 ₪ 

fam-fash.  מנגו.  209.90 ₪ 

 גולברי.  199 ₪ 

נאוטיקה. 400 ש"ח 

 ₪ 249  .        H&O

H&O  מנגו. 

 אמריקן איגל.   

 סאקס.  398 ₪ 

 סאקס.   798 ₪ 

 אמריקן איגל.  139.90 ₪ 

 מנגו.  299 ₪ 

 בוטיק מרתה. 249 ₪ 

 מטריית סמסונייט.  225 ₪

 מנגו.  659.90 ₪  .  99.90 ₪  מנגו.  559.90 ₪  אמריקן איגל.  249 ₪  אמריקן איגל.  219 ₪  ראלף לורן. 

ת ו צ ב ש מ  : ד נ ר ט ה

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

שוהם 077-5508026 | תל אביב 03-5359115

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

זה הזמן לחייך וליהנות משירותי
רפואת שיניים מתקדמים.

סניף שוהם | 077-5508026 | תרשיש 1

בדיקה וייעוץ

כולל צילומים

חינם!

מקצועיות. ביטחון. הצלחה.
www.shinaim.net

רשת מרפאות השיניים הפרטיות המובילה בישראל!

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

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

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

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

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

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

ביישור שיניים בשיטות אסטטיות ללא 
סמכים )ברקטים(.

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

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

ומקצועית.

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

בשיניים קדמיות. ביצוע הלבנות שיניים 
בזמן קצר.

אירנה סיימון - שיננית, מקצועית 
עדינה ומעל הכל אנושית.

מזכירות - צוות מקצועי, מנוסה ואדיב.

סניף שוהם  03-9735000 077-5508026 | תרשיש 1

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

שוהם 077-5508026 | תל אביב 03-5359115

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

זה הזמן לחייך וליהנות משירותי
רפואת שיניים מתקדמים.

סניף שוהם | 077-5508026 | תרשיש 1

בדיקה וייעוץ

כולל צילומים

חינם!

מקצועיות. ביטחון. הצלחה.
www.shinaim.net

רשת מרפאות השיניים הפרטיות המובילה בישראל!

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

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

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

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

בקרו אותנו ב -          "רשת שיניים"  | מקצועיות. ביטחון. הצלחה.
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זוכרים את "איפה הילד" שביקשו "הביאו את הסתיו" ואת תיסלם ששרו 
"כבר הסתיו עכשיו"? ■ לא בכדי מביאה איתה העונה הכי מהממת בשנה 

הרבה מאד השראה ■ כדי להכניס אתכן לאווירה, קבלו את  הטרנדים הכי 
חמים לעונה הקרה שהם MUST לפני שאתן יוצאות לחפש את השלכת  

לימור בר נתן

ם י ז נ ר פ  : ד נ ר ט ה
מתנופפים בגאווה.

טרנד הפרנזים )גדילים עבור 
המורות ללשון שבינינו( הגיע 
אלינו הישר משנות השבעים, 

כיכב בקיץ, וממשיך גם 
העונה הקרובה להתנפנף על 
גבי תיקים, מגפיים, שמלות, 
חולצות ובכל מקום אפשרי. 

נכנסים למשבצת.
המשבצות חוזרות למרכז 

הבמה, ויוצרות מראה עדכני גם 
בימים הקרים. דורותי עשתה 

זאת ב"קוסם מארץ עוץ", וגם 
לכוכבות עבר כמו בריז'יט 

בארדו שמור מקום משובץ של 
כבוד. כל שנשאר לכן לעשות 

הוא להיכנס למשבצת.

ו ' צ נ ו פ  : ד נ ר ט ה
למי קראת שכמייה? 

הפונצ'ו, שבמקור שימש כפריט 
לבוש מסורתי בעיקר במדינות 

דרום אמריקה, הופך לפריט 
חובה בכל ארון בעונת סתיו חורף 

 .2015/16 
פתרון מחמם ואופנתי שמשתלב 

עם כל סגנון, בד והדפס, שמומלץ 
לאמץ בחום.   

ם  י ג י ר ס  : ד נ ר ט ה

ק  י ש ו  ה ו ב  : ד נ ר ט ה

כחום הגוף. הסריגים ימשיכו 
לקבל מקום נכבד גם בארון 
החורף הקרוב והם מוסיפים 

תחכום ומראה לא מתאמץ, מדי. 
מעבר לעובדה שהם מחממים, 
הרי שצמר, קשמיר, כותנה או 

משי- הכל הולך ובמגוון צבעים, 
סגנונות וטקסטורות. 

 love, peace &
.harmony

הסגנון שמזכיר את ילדי הפרחים 
מאפשר לכל אחת להראות 

טבעית ובעלת אמירה, גם אם 
היא יודעת בעיקר לקרוא את 

המגזינים הנכונים. מראה צבעוני, 
זורם, אתני משהו, שגווני אדמה 

עובדים בו מעולה. 

 ₪           .H&O 99.90

 סאקס.   462 ₪ 

 פוקס.  שמלה משבצות 129.90 ₪ 

 H&O.  שמלה 99.90 ₪ עליונית 
.₪ 149.90

 גולברי.  199 ₪ 

אמריקן איגל.

 סווטש.  599 ₪ 

fam-fash.  מנגו.  209.90 ₪ 

 גולברי.  199 ₪ 

נאוטיקה. 400 ש"ח 

 ₪ 249  .        H&O

H&O  מנגו. 

 אמריקן איגל.   

 סאקס.  398 ₪ 

 סאקס.   798 ₪ 

 אמריקן איגל.  139.90 ₪ 

 מנגו.  299 ₪ 

 בוטיק מרתה. 249 ₪ 

 מטריית סמסונייט.  225 ₪

 מנגו.  659.90 ₪  .  99.90 ₪  מנגו.  559.90 ₪  אמריקן איגל.  249 ₪  אמריקן איגל.  219 ₪  ראלף לורן. 

ת ו צ ב ש מ  : ד נ ר ט ה

 טיפול פרטני

 הדרכת הורים

  טיפול וייעוץ לילדים
     בגיל הרך

  איבחון פסיכולוגי,
     פסיכודידקטי
    ואיבחון רגשי

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

ברורית וולס
פסיכולוגית קלינית וחינוכית

 טיפול פסיכולוגי
למבוגרים, ילדים ונוער

25 שנות ניסיון

www.mikibstyle.co.il  :שינוי בסטייל" || אתר"

החורף הקר הגיע ואיתו המבצעים החמים:

 צרי עמי קשר לקבלת פרטים נוספים
והשינוי כבר יתחיל

מיקי 052-5318832

סדנת 
סטיילינג

סטיילינג 
אישי

חורף, הבגדים מסורבלים את רוצה להראות 
טוב, לא יודעת מה אפשר להעביר מעונה 

קודמת ואיך לחבר הכל בצורה הנכונה תוך 
שילוב מנצח של צבעים ואקססוריז.

קבעי עוד היום ייעוץ סטיילינג אישי ותתחילי 
לחייך מול המראה והארון.

.ח
.ל

ט

מה בסדנא: נדבר על סוג מבנה הגוף והתאמת 
לבוש. איך נכון לשלב צבעים. התאמה ושימוש נכון 

באקססוריז. נדבר על הטרנדים החמים בשוק היום. 
הדגמות על המשתתפות ועוד המון טיפים נוספים...

 מבצע חורפי 2
 מחיר מיוחד לייעוץ סטיילינג אישי
 + ייעוץ ארון + סיבוב קניות ממוקד

עם סטייליסטית אישית.

מבצע חורפי 1
 לסדנת סטייל חוויתית מעשירה ומהנה

עם כל החברות )עד 10 משתתפים(
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חג שמח

י פ ר ו ח ד  ו ר ו  : ד נ ר ט ה
יפה בוורוד.

הורוד שמאפיין בדרך כל את 
הקיץ, עושה עלייה גם לסתו-

חורף הקרוב עם קבלת תת-גוון 
קר, שהופך אותו לאחד הצבעים 

הכי חמים של העונה. לוונדר, 
פוקסיה, סגול, ורוד עתיק 

ושות'- יעזרו לכן להרגיש הכי 
אופטימיות שיש.   

ללכת על כל הקופה.
גם העונה עושה רושם 

שהמגפיים ממשיכים לאבד 
גובה לטובת המגפונים. לשם 

שינוי, מדובר בטרנד שהוא גם 
יפה, גם נוח, ושמתאים לכל 

פריט לבוש אפשרי. שלא יתפסו 
אתכן בלי מגפון בסתיו הקרוב! 

ה  ו ו ר פ  : ד נ ר ט ה ר  ו פ א י  ט מ ו ר כ ו נ ו מ  : ד נ ר ט ה

י  ב י ט ר ו פ ס  : ד נ ר ט ה ס  נ י ' ג  : ד נ ר ט ה

בחורף הזה תלבשי פרווה. 
טרנד הפרווה שמככב אצל 

המעצבים הגדולים, לא חייב 
לעורר ויכוח אידיאולוגי. בין אם 
מדובר בתוספת לנעל, בעליונית 

מחממת או בכפפות, אין שום 
בעיה עם פרווה מלאכותית 

שתגרום לכן ללכת עם ולהרגיש 
בלי או להיפך.  

 50 גוונים של אפור.
לא תמצאו השנה מסלול שמכבד 

את עצמו שנעדר ממנו הצבע 
האפור. מדובר באחד הצבעים 

החזקים לעונה הקרובה, שמגיע 
בשלל גוונים ומרקמים, מתאים 

כמעט לכל צבע וסגנון, ומזכיר 
בעיקר את הפיל שרצה להיות 

הכי.   

כי זה רק ספורט...
הזליגה של ביגוד ממכוני הכושר 

ומועדוני הספורט ללבוש 
היומיומי שלנו היא כבר טרנד 

מתמשך. מביני דבר קוראים לזה 
Athleisure, ומיטב המעצבים 

משקיעים במותגים מיוחדים 
לאימונים. גם החורף הזה מומלץ 

להמשיך ולהזיע בסטייל.

"שום דבר לא נכנס ביני 
לבין הקלווין קליין שלי..."

זה אולי קשה להאמין, אבל 
ממכנסיים שיועדו לפני יותר 

מ-150 שנה להיות בגד עבודה, 
הפכו מכנסי הג'ינס לפריט הלבוש 

הפופולארי ביותר בעולם ולסמל 
של נעורים, אופנתיות ומגניבות. 

₪            .H&O  49.90 ₪ 599.90  . Guess .fam-fash סקופ. 249 ₪  סקופ. 449 ₪  מנגו.  699.90 ₪ 29.90אתר  ₪ H&O.  49.90  ₪ 990  .טימברלנד 

 אמריקן איגל.  229.90 ₪ 224 אתר fam-fash.        ₪  פוקס.  199.90 ₪ ראלף לורן. 599 ₪  נאוטיקה נשים. 399 ₪  מנגו.  199.90 ₪ 150 אתר fam-fash.          ₪  אירוקה. 699 ₪ 

 אן קליין.  465 ₪  פוקס.  99.90 ₪  טימברלנד.  599.90 ₪  אמריקן איגל.  H&O 59.90 ₪ 199.90.             ₪  ראלף לורן.   1950 ₪  סקופ.  349.90 ₪  מנגו.  299.90 ₪  מארק פישר.  799 ₪  מנגו.  529.90 ₪ 

₪            .H&O  

ם י נ ו פ ג מ ה  : ד נ ר ט ה

 פוקס.   קרדיגן פוטר 129.90 ₪ 
)50% הנחה לפריט שני(

מנגו מן.                          239.90 ₪
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י פ ר ו ח ד  ו ר ו  : ד נ ר ט ה
יפה בוורוד.

הורוד שמאפיין בדרך כל את 
הקיץ, עושה עלייה גם לסתו-

חורף הקרוב עם קבלת תת-גוון 
קר, שהופך אותו לאחד הצבעים 

הכי חמים של העונה. לוונדר, 
פוקסיה, סגול, ורוד עתיק 

ושות'- יעזרו לכן להרגיש הכי 
אופטימיות שיש.   

ללכת על כל הקופה.
גם העונה עושה רושם 

שהמגפיים ממשיכים לאבד 
גובה לטובת המגפונים. לשם 

שינוי, מדובר בטרנד שהוא גם 
יפה, גם נוח, ושמתאים לכל 

פריט לבוש אפשרי. שלא יתפסו 
אתכן בלי מגפון בסתיו הקרוב! 

ה  ו ו ר פ  : ד נ ר ט ה ר  ו פ א י  ט מ ו ר כ ו נ ו מ  : ד נ ר ט ה

י  ב י ט ר ו פ ס  : ד נ ר ט ה ס  נ י ' ג  : ד נ ר ט ה

בחורף הזה תלבשי פרווה. 
טרנד הפרווה שמככב אצל 

המעצבים הגדולים, לא חייב 
לעורר ויכוח אידיאולוגי. בין אם 
מדובר בתוספת לנעל, בעליונית 

מחממת או בכפפות, אין שום 
בעיה עם פרווה מלאכותית 

שתגרום לכן ללכת עם ולהרגיש 
בלי או להיפך.  

 50 גוונים של אפור.
לא תמצאו השנה מסלול שמכבד 

את עצמו שנעדר ממנו הצבע 
האפור. מדובר באחד הצבעים 

החזקים לעונה הקרובה, שמגיע 
בשלל גוונים ומרקמים, מתאים 

כמעט לכל צבע וסגנון, ומזכיר 
בעיקר את הפיל שרצה להיות 

הכי.   

כי זה רק ספורט...
הזליגה של ביגוד ממכוני הכושר 

ומועדוני הספורט ללבוש 
היומיומי שלנו היא כבר טרנד 

מתמשך. מביני דבר קוראים לזה 
Athleisure, ומיטב המעצבים 

משקיעים במותגים מיוחדים 
לאימונים. גם החורף הזה מומלץ 

להמשיך ולהזיע בסטייל.

"שום דבר לא נכנס ביני 
לבין הקלווין קליין שלי..."

זה אולי קשה להאמין, אבל 
ממכנסיים שיועדו לפני יותר 

מ-150 שנה להיות בגד עבודה, 
הפכו מכנסי הג'ינס לפריט הלבוש 

הפופולארי ביותר בעולם ולסמל 
של נעורים, אופנתיות ומגניבות. 

₪            .H&O  49.90 ₪ 599.90  . Guess .fam-fash סקופ. 249 ₪  סקופ. 449 ₪  מנגו.  699.90 ₪ 29.90אתר  ₪ H&O.  49.90  ₪ 990  .טימברלנד 

 אמריקן איגל.  229.90 ₪ 224 אתר fam-fash.        ₪  פוקס.  199.90 ₪ ראלף לורן. 599 ₪  נאוטיקה נשים. 399 ₪  מנגו.  199.90 ₪ 150 אתר fam-fash.          ₪  אירוקה. 699 ₪ 

 אן קליין.  465 ₪  פוקס.  99.90 ₪  טימברלנד.  599.90 ₪  אמריקן איגל.  H&O 59.90 ₪ 199.90.             ₪  ראלף לורן.   1950 ₪  סקופ.  349.90 ₪  מנגו.  299.90 ₪  מארק פישר.  799 ₪  מנגו.  529.90 ₪ 

₪            .H&O  

ם י נ ו פ ג מ ה  : ד נ ר ט ה

 פוקס.   קרדיגן פוטר 129.90 ₪ 
)50% הנחה לפריט שני(

מנגו מן.                          239.90 ₪

צמיד כדורים
גולדפילד / כסף

צמיד טניס
גולדפילד / כסף

אלעד, רח' י. הנשיא 94

₪ 199  ₪ 125

₪ 399  ₪ 249

>>

>>

 חוגים
 חוגיםלעיצוב אופנה ותפירה
לעיצוב אופנה ותפירה

צעדים ראשונים בתפירה לנשים

בואי לקורס תפירה פרקטי שבו תלמדי:

לתפור במכונת תפירה.

לייצור פרוייקטים מהממים )תיקים, כריות, 

חולצות, חצאיות ועוד(.

טכניקות שיהפכו את הידע לשימושי ונגיש.

קבוצות קטנות בוקר/ערב.

לפרטים נוספים : פזית ברונשטיין 052-3420983
רח' התירוש 11/2 שכונת כרמים

למתחילים 

למתקדמים

חוג עיצוב אופנה ותפירה 

 מיועד לילדות בגילאי 10-18.

לימוד תפירה במכונה.

 עיצוב ותפירת מלתחה אישית.

קבוצות קטנות.

חוג עיצוב אופנה ותפירה 

מיועד לילדות ונערות שרכשו כלים בסיסיים 

בעיצוב ותפירה. בניית גזרה אישית.

טכניקות תפירה במכונה. קבוצות קטנות.

החלה ההרשמה לחוגי עיצוב אופנה ותפירה

החלה ההרשמה לחוגי עיצוב אופנה ותפירה
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במטבח של רובי

בצק לפיצה מתכון בסיסי
חומרים:

1/2 ק"ג קמח לבן, 20 גרם שמרים )שמרית(
2 כפיות סוכר, 1 כפית מלח

2 כפות שמן זית, מים פושרים לפי ספיגה

אופן ההכנה:
להעביר את כל החומרים לקערת מיקסר. 

להתקין את המלוש המיועד לבצק ולהפעיל 
במהירות נמוכה.

להוסיף מים בהדרגה עד לקבלת בצק אחיד. 
במידה והבצק דביק ניתן להוסיף קמח לפי 

הצורך. להוציא את הבצק מהקערה, ללוש 
ביד עוד כ-5 דקות. להחזיר לקערה, לכסות 

במגבת ולהתפיח עוד כחצי שעה.

רוטב עגבניות בסיסי
חומרים:

1 קופסה של שימורי עגבניות תמר. רצוי להשתמש 
בשימורים המיובאים מאיטליה, כי ההבדל הוא עצום.

 2 שיני שום טרי פרוסות, 1 כף שמן זית
כ-10 עלי בזיליקום, מעט פלפל שאטה גרוס

1 כפית סוכר, מלח, מעט אורגנו יבש

אופן ההכנה:
לטחון את העגבניות בבלנדר. לאדותאת השום  בשמן 
זית  בזהירות שלא יישרף. להוסיף את עלי הבזיליקום 

והאורגנו ולהוסיף את העגבניות. להביא לרתיחה, 
להוסיף את הסוכר כדי למתן את החמיצות, את 

המלח ואת השאטה. לבשל עוד כ-5 דקות  על אש 
קטנה ולהוריד מהאש.

פיצה מרגריטה בסיסית
אופן ההכנה:

לקחת כדור בצק. לזרות מעט קמח על משטח העבודה, 
רצוי על ה"גיטרה". לרדד לעובי הרצוי )אני ממליץ על 

פיצה דקה(. לאחר הרידוד לעשות חורים בבצק בעזרת 
מזלג, כדי שהפיצה תישאר שטוחה.

למרוח בעזרת מצקת קטנה את רוטב העגבניות באופן 
אחיד על הפיצה )חשוב לא למרוח יותר מידי רוטב על 

הבצק( לפזר מעט זיתים מגולענים איכותיים ומעט עלי 
בזיליקום טרי.

לגבי הגבינה, אני ממליץ על כדורי מוצרלה טרייה, 
שאותה יש לחתוך לפרוסות ולהניח על הפיצה.

להעביר בעדינות את הפיצה, להניח על האבן החמה 
ולאפות 3-4 דקות, להגיש מיד.

הפיצה הטובה בעולם
הכנת פיצה היא משימה פשוטה ביותר ואל תאמינו אם יספרו לכם שלא תוכלו להכין פיצה כמו 

בפיצריה. בחרו מתכון שהכי מעניין אתכם וקדימה - הכינו את הפיצה שלכם 
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א.צ שיפוצים
טיח, צבע, ריצוף

שליכט צבעוני, חיצוני ופנימי
שיפוצים כלליים

שיפוץ חדרי אמבטיה
עבודות גבס

עבודות אינסטלציה
מחירים נוחים | עובד בשוהם מאז 1993

עשרות המלצות מתושבי שוהם

050-5380442 

 ותק

שנה
מעל 20 

א.צ שיפוציםמשפצים את הבית מחדש

050-5380442 

 קבלן רשום
מס' 29155



פיצה פלפל וחציל קלוי ומוצרלה מעושנת 
חומרים:

פלפל אדום קלוי על האש וקלוף, חתוך לרצועות   
1 חציל קלוי על האש ומקולף, חתוך לרצועות 

כ-50 גרם מוצרלה מעושנת מגורדת 
מעט עלי בזיליקום טריים

מלח גס, מעט פסטו

אופן ההכנה:
אותו  עיקרון- לרדד כדור, לחורר עם מזלג למרוח רוטב עגבניות, לפזר את הפלפלים 

והחצילים ולפזר את הגבינה מעל. לפזר מעט מלח גס ונגיעות של פסטו. לאפות ולהגיש חם.

פיצה זוקיני בגריל עם עגבניות 
מיובשות וגבינת עזים

חומרים:
זוקיני ירוק חתוך לפרוסות דקות לאורך

פרוסות גבינת עזים )כמו "פרומעז"(
מעט עגבניות מיובשות

2  עלי מרווה קרועים בגסות 
1 כף שמן זית

1 שן שום כתוש
מעט מלח גס

אופן ההכנה:
לערבב בזהירות את הזוקיני עם שאר החומרים.

לחמם היטב מחבת פסים ולקלות את הפרוסות משני הצדדים כך שיווצרו 
פסים,  אך לדאוג שהפרוסות תשארנה "אל דנטה". להניח בצד. כמו 

בפיצות הקודמות, לרדד בצק, לחורר בעזרת מזלג, למרוח רוטב עגבניות 
ולהניח את פרוסות הזוקיני, מעט עגבניות מיובשות . ניתן להוסיף זיתי 

קלמטה מגולענים. להניח פרוסות של גבינת עיזים איכותית. לאפות 
ולהגיש חם

כמה דברים שכדאי לדעת על פיצה

שום פיצה לא תהיה באמת מוצלחת אם לא תאפו אותה על אבן שמוט, המעניקה 

לבצק מרקם קריספי. הכי נכון להניח אותה על הדופן התחתונה של התנור. 

מחממים  את התנור לחום גבוה מאד חצי שעה מראש.  רק לאחר מכן ניתן להניח 

עליה את הפיצה. 

קחו בחשבון שאבן שמוט  היא מוצר בעל תוחלת חיים קצרה  וצפו לכך שכעבור 

מספר חודשים היא תישבר או תתפורר.  המלצה אישית שלי: לפני השימוש 

הראשון  לשטוף את האבן  היטב במים ולהשרות אותה במים  עם שיני שום למשך 
הלילה. 

הפריט החשוב השני הוא מה שמכונה בשפת הטבחים, גיטרה- מעין פלטת עץ 

גדולה שעליה מרדדים את הפיצה ומעבירים לתנור, ובעזרתה גם מוציאים את 

הפיצה המוכנה. המוצרים ניתנים לרכישה בכל חנות המתמחה בציוד מטבח.

איך יודעים שהפיצה מוכנה? 

לפני שמוציאים אותה מן התנור לבדוק שהבצק בצד התחתון של הפיצה מקבל גוון 

זהוב ומלמעלה  הגבינה נמסה.

טיפ לשידרוג הפיצה : לפני שמכניסים את הפיצה לתנור, לפזר מעט קמח תירס 

)לא קורנפלור( על האבן ורק אז להניח  את הפיצה לאפייה. קמח תירס מקנה 

לפיצה מרקם וטעם יחודיים.

פיצה שמפיניון ואורוגולה
חומרים:

100 גרם פטריות שמפיניון חתוכות לרבעים
 1 שן שום כתוש, 1 כף שמן זית, 1 כפית חומץ בלסמי

כ-10 עלי אורוגולה משוחים בשמן זית, קורט מלח

אופן ההכנה לפטריות:
להקפיץ במחבת חם את הפטריות בשמן זית ושום. לאחר 

הזהבה להוסיף את חומץ הבלסמי ולהוריד מהאש.

אופן הכנת הפיצה:
לרדד את הבצק ולחורר במזלג, למרוח את הרוטב עגבניות, 

לפזר עלי אורוגולה, פטריות  מוקפצות, פרוסות של מוצרלה 
טרייה, לאפות ולהגיש מיד.

הערות השף:
פיצה, כמו כל דבר, דורשת ניסיון. אל תתייאשו אם בפעם 

הראשונה היא לא יצאה מושלמת.
אני מבטיח לכם שבפעם הבאה התוצאות תהיינה הרבה 

יותר טובות. 
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פיצה פלפל וחציל קלוי ומוצרלה מעושנת 
חומרים:

פלפל אדום קלוי על האש וקלוף, חתוך לרצועות   
1 חציל קלוי על האש ומקולף, חתוך לרצועות 

כ-50 גרם מוצרלה מעושנת מגורדת 
מעט עלי בזיליקום טריים

מלח גס, מעט פסטו

אופן ההכנה:
אותו  עיקרון- לרדד כדור, לחורר עם מזלג למרוח רוטב עגבניות, לפזר את הפלפלים 

והחצילים ולפזר את הגבינה מעל. לפזר מעט מלח גס ונגיעות של פסטו. לאפות ולהגיש חם.

פיצה זוקיני בגריל עם עגבניות 
מיובשות וגבינת עזים

חומרים:
זוקיני ירוק חתוך לפרוסות דקות לאורך

פרוסות גבינת עזים )כמו "פרומעז"(
מעט עגבניות מיובשות

2  עלי מרווה קרועים בגסות 
1 כף שמן זית

1 שן שום כתוש
מעט מלח גס

אופן ההכנה:
לערבב בזהירות את הזוקיני עם שאר החומרים.

לחמם היטב מחבת פסים ולקלות את הפרוסות משני הצדדים כך שיווצרו 
פסים,  אך לדאוג שהפרוסות תשארנה "אל דנטה". להניח בצד. כמו 

בפיצות הקודמות, לרדד בצק, לחורר בעזרת מזלג, למרוח רוטב עגבניות 
ולהניח את פרוסות הזוקיני, מעט עגבניות מיובשות . ניתן להוסיף זיתי 

קלמטה מגולענים. להניח פרוסות של גבינת עיזים איכותית. לאפות 
ולהגיש חם

כמה דברים שכדאי לדעת על פיצה

שום פיצה לא תהיה באמת מוצלחת אם לא תאפו אותה על אבן שמוט, המעניקה 

לבצק מרקם קריספי. הכי נכון להניח אותה על הדופן התחתונה של התנור. 

מחממים  את התנור לחום גבוה מאד חצי שעה מראש.  רק לאחר מכן ניתן להניח 

עליה את הפיצה. 

קחו בחשבון שאבן שמוט  היא מוצר בעל תוחלת חיים קצרה  וצפו לכך שכעבור 

מספר חודשים היא תישבר או תתפורר.  המלצה אישית שלי: לפני השימוש 

הראשון  לשטוף את האבן  היטב במים ולהשרות אותה במים  עם שיני שום למשך 
הלילה. 

הפריט החשוב השני הוא מה שמכונה בשפת הטבחים, גיטרה- מעין פלטת עץ 

גדולה שעליה מרדדים את הפיצה ומעבירים לתנור, ובעזרתה גם מוציאים את 

הפיצה המוכנה. המוצרים ניתנים לרכישה בכל חנות המתמחה בציוד מטבח.

איך יודעים שהפיצה מוכנה? 

לפני שמוציאים אותה מן התנור לבדוק שהבצק בצד התחתון של הפיצה מקבל גוון 

זהוב ומלמעלה  הגבינה נמסה.

טיפ לשידרוג הפיצה : לפני שמכניסים את הפיצה לתנור, לפזר מעט קמח תירס 

)לא קורנפלור( על האבן ורק אז להניח  את הפיצה לאפייה. קמח תירס מקנה 

לפיצה מרקם וטעם יחודיים.

פיצה שמפיניון ואורוגולה
חומרים:

100 גרם פטריות שמפיניון חתוכות לרבעים
 1 שן שום כתוש, 1 כף שמן זית, 1 כפית חומץ בלסמי

כ-10 עלי אורוגולה משוחים בשמן זית, קורט מלח

אופן ההכנה לפטריות:
להקפיץ במחבת חם את הפטריות בשמן זית ושום. לאחר 

הזהבה להוסיף את חומץ הבלסמי ולהוריד מהאש.

אופן הכנת הפיצה:
לרדד את הבצק ולחורר במזלג, למרוח את הרוטב עגבניות, 

לפזר עלי אורוגולה, פטריות  מוקפצות, פרוסות של מוצרלה 
טרייה, לאפות ולהגיש מיד.

הערות השף:
פיצה, כמו כל דבר, דורשת ניסיון. אל תתייאשו אם בפעם 

הראשונה היא לא יצאה מושלמת.
אני מבטיח לכם שבפעם הבאה התוצאות תהיינה הרבה 

יותר טובות. 

אהובל׳ה - קייטרינג בוטיק חלבי

כשר
בהשגחת הרבנות שהם

הרב דוד סתיו

רוצים באמת ליהנות מהאירוח 
מבלי להתעסק באוכל ובהגשתו?

 קייטרינג בוטיק ואיכותי
לאירועים עד 60 איש

קייטרינג אהובל'ה מאופיין באוכל בוטיק איכותי, מוקפד בחומרי הגלם 
ובעיצוב המנה. אהובה מאמינה כי הקשבה ללקוחותיה ולצרכיהם ומתן 

שירות מעל המצופה הם המפתח להצלחתו של כל ערב 

האירוע מתקרב?

ימי הולדת || בר/ת מצווה || מסיבות קוקטייל || מפגשי חברים || ארוחות משפחתיות  
בראנצ'ים חגיגיים || עוגות ועוגיות בהזמנה מראש || או כל רעיון אחר!

fahuvale71@gmail.com |  ahuvale.co.il  | 050-8450452 | אהובל׳ה - קייטרינג חלבי
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נשים, גברים ונוער
יעל שרגא - קוסמטיקאית פרא רפואית

052-3404251, שוהם
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מזותרפיה
  טיפול מתקדם לשיפור ניכר במראה העור

     )אנטי-אייג'ינג(
 מיצוק והצערת העור

 הפחתה בעומק הקמטים
 שיפור בחטטים וצלקות

 רענון כללי של מראה העור והגברת הברק
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טיפול פנים קלאסי
כולל: פילינג, ניקוי עמוק, מסכות ועיסוי מפנק 

של הפנים, שכמות וידיים

ב-200 ₪ בלבד
ללקוחות חדשים

 ב-250 ₪
על הטיפול הראשון

במקום 500 ₪

 תגידו מברוק לאבי 
וזהבית בן חמו, על הצאצאית 

החדשה. השניים צרפו למשפחה 
כלבת פומרניאן, שמחירה 

מגיע ל-15 אלף שקל בדרך 
כלל, אותה השיגו ביבוא אישי 
מרוסיה בעשרת אלפים שקל, 

כולל תעודות יוחסין. אבי, 
כלכלן מנוסה, כבר עשה חשבון 

שהוא יחזיר את ההשקעה בעוד 
שנה וחצי בריבית ד׳ריבית.

 דנה יותם, המנהלת 
לשעבר של חנות האופנה 

“ממושקה“ במרכז המסחרי, 
עושה הסבה דרמטית במכון 

וינגייט בקורס מדריכות 
אירובי.

דנה? עושה ג’יין פונדה?  
“לגמרי! אני בעננים 

מהלימודים, שחבל על הזמן. 
הלימודים אורכים שלושה 
חודשים ולומדים בהם גם 

פיזיולוגיה ואנטומיה. רובי, 
הבעל שלי מפרגן לי. שלוש 

פעמים בשבוע הוא לוקח על 
עצמו לטפל בארבעת הילדים 
ומאפשר לי לצאת ללימודים“.

  אורית הנגרית מתכננת 

לפתוח בקיץ הקרוב בית קפה 
בחצר שלה בכפר טרומן, עם 

ארוחות בוקר בלב השדות.

  חברת המועצה דפנה 

רבינוביץ’, המשמשת כמנכ“ל 
המועצה האזורית יואב, נסעה 

מטעם העבודה לשבועיים בסין 
כדי לחתום על ברית ערים 

תאומות ועל הדרך לקחה אתה 
כמדריכה, את אשת החברה 

אוסי קוזוסש, שעד לא מזמן 
גרה שם במשך שנתיים.  

  מושיקו חנן, הפנים 

מאחורי חנות המחשבים 
קומפיוטר און ליין, התמנה 

למנהל קבוצת אוהדים 
בפייסבוק שנקראת “מכבי 

חיפה או למות“ והמונה 14 אלף 
אוהדים. המינוי העלה אותו 

לדרגת דמות מפתח בקבוצה.

והשלב הבא, ראשות עיריית 
חיפה?

“זה עוד יכול לקרות“.

 אם לא שמתם לב, 
בשלישי שעבר לבש היישוב 

חג לרגל אירועי 53 שנה, 
להיווסדו של הפטרון. זה 
התחיל מוקדם על הבוקר, 

כשגיל ליבנה הלך להגיד שלום 
לתלמידי י“ב המתאמנים 

לקראת המרוץ השנתי לזכרה 
של שרית שניאור ז“ל, ואלה 

קיבלו אותו בשירת “היום יום 
הולדת“. משם המשיך לראות 

איך מתנהלות משמרות הזה“ב 
במעברי החציה ושם העניקו 

לו בוקה של בלונים ובצהריים 
נערך האירוע המרכזי בו הפיקו 

לכבודו עובדי המועצה עוגה 
שעליה מניין שנותיו. קים איל 

ג’ונג היה מת מקנאה.

ואיך ענתי רעייתך חגגה לך?
“את זה אני לא יכול לגלות“.

 חנות הסלולר המובילה 
בשוהם, קליק סנטר במרכז 

המסחרי, סיימה בימים אלה 
מתיחת פנים, שכללה הנגשה 

מושלמת של החנות לנכים, 
בכלל זה הצבת עמדת פיתוח 
תמונות עם רמפה לכיסאות 

גלגלים, והצבה של דלפק 
שירות לטלפונים סלולריים, גם 
הוא נמוך במיוחד, באופן שיקל 

על נכים. כל הכבוד. 

 מועדון עוצמה 
לעצמאיות של נשות שוהם, 

מארח בשבוע הבא את גלית 
פילוסוף, מאמנת עסקית 

וכלכלית מהמובילות בארץ.

 מאמנת השחייה 
לפעוטות, אמילי שמואלוב  

מחדיד ואפרת קליין מ״הבית 
של יעל״ באיירפורט סיטי,  
שדרגו את עצמן לשחקניות 

קולנוע בסרטי תדמית שהפיק 
להן הבימאי אוהד פרי. לא 

מאמינים? צפו בהן ביו-טיוב.

אורית הנגרית

משקיע מתוחכם. בן חמו
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עמק איילון 30, מרכז מסחרי שהם   טל׳: 03-5446442

40% כל החנות
על פריט שני )הזול מביניהם(

המבצע בתוקף עד 8.12.15. שושקה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת.

מבחר חנוכיות
לקראת חנוכה

חדש!!!
שמות בהדפסה על טאפטים 
לחדרים )דוגמאות בחנות(

שמות
בהזמנה אישית

הנחות סוף שנה
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במחירי  נרשמת  משמעותית  התייקרות 
חדרים,   4 בדירות  בעיקר  בשוהם,  הנדל"ן 
כאלה  בדירות  של  מחסור  לנוכח  זאת 
ההתייקרות  משנה.  יותר  במשך  ביישוב 
בעקבותיה  גוררת  חדרים   4 דירות  של 
ו-5   4.5 בנות  בדירות  גם  התייקרויות 
דירות  כך,  מדורגים.  בקוטג'ים  וכן  חדרים 
בשכונת  זוגי  האי  המצפה  ברח'  חדרים   4
חמניות, שנמכרו לפני כשנה ב-1.65 מיליון 
יותר  של  בסכומים  כעת  נמכרות  שקלים, 

מ-1.8 מיליון שקלים.
בימים אלה אף נמכרה דירת 4 חדרים ברח' 
ל-2.25  שהגיע  שיא  במחיר   24 המצפה 
את  גם  כללה  כשהעסקה  שקלים,  מיליון 
נאמד    שערכו  שבדירה,  היוקרתי  ריהוט 

בכ-150 אלף שקלים. 
דירות 4.5 חדרים ברחוב המצפה האי זוגי 
מיליון  מ-1.9  בפחות  כשנה  לפני  שנמכרו 
כיום  ומוצעות  בכ-10%  התייקרו  שקלים, 
במקרים  יותר  ואף  שקלים  מיליון  ב-2.1 

חריגים. 
גם  אלה  בימים  נשבר  נוסף  מחירים  שיא 
המצפה  ברח'  כשדירה  חדרים,   5 בדירות 
21 ששטחה 130 מ"ר עם מרפסת 120 מ"ר, 

נמכרה ב-2.8 מיליון שקלים.

קוטג'ים מדורגים
בחודשים האחרונים גם במחירי הקוטג'ים 
אלה  ובימים  התייקרות  ניכרת  המדורגים 
חברת  של  תחתון  מדורג  קוטג'  נמכר 
פנטהאוז ברחוב הבשור בשכונת גבעולים, 
עם גינה ששטחה 100 מ"ר, המחייב שיפוץ 
יסודי, ב-2.68 מיליון. על פי הערכה, עלות 
שקלים  אלף  ל-300  תגיע  שם  השיפוץ 
של  סך  בנכס  ישקיעו  הקונים  ולפיכך 

שלושה מיליון שקלים. 
יעלים,  בשכונת  ותבור  שגיא  ברחובות 
מדורגים  קוטג'ים  למכירה  כיום  מוצעים 
תחתונים תמורת 2.9 מיליון שקלים, ואילו 
תבור,  ברחוב  עליון  מדורג  קוטג'  עבור 
המתוחזק ברמה גבוהה, המוכרים דורשים 

3.17 מיליון שקלים.
עליית  את  מסביר  יותם  רובי  הנדל"ן  איש 
דירות  כי  מבינים  שלקוחות  בכך  המחירים 
כרמים,  בשכונת  ראשונה  מיד  חדרים   4
יעלו  וחצי,  כשנתיים  בעוד  רק  שיאוכלסו 
שבמכרזים  משום  שקלים,  מיליון  כ-2 
הקרקע  על  שילמו  הקבלנים  אחרונים 

"העסקאות  דיור.  ליחידת  שקלים  כמיליון 
כלפי  הדירות  שוק  כל  את  גוררות  הללו 
יתייקרו  עוד  המחירים  ולהערכתי  מעלה, 
חגית  מנגד,  היום.  שהם  מכפי  יותר 
מובשוביץ ממשרד "דירות לדורות", סבורה 
מספר  של  היצע  לפתע  שיווצר  בכך  די 
באותה  למכירה  שיוצעו  חדרים   4 דירות 
עת, כדי שתתרחש ירידת מחירים. לדבריה, 
כאלה,  בדירות  ממחסור  נובעים  המחירים 

שהשנה הוא חריף יותר מאשר בבעבר.

בתים פרטיים
כמעט  ודו-משפחתיים  חד  בתים  כי  יצוין 
ההתייקרות  מהתהליכי  מושפעים  ואינם 
"עסקים  ממשרד  מויסה  רוקי  בדירות. 
שמרבית  בכך  הדבר  את  מנמקת  בנדל"ן" 
לפני  נבנו  ביישוב,  הפרטיים  הבתים 
מחייב  התחזוקתי  ומצבם  שנה  כעשרים 
דו- לקנות  שחושב  "אדם  יסודי.  שיפוץ 

שזו  מבין  שקלים,  מיליון  ב-3.5  משפחתי 
 500 להשקיע  יצטרך  והוא  ההתחלה  רק 
אלף עד מיליון שקל רק על שיפוצים. רבים 
חוששים ממהלך כזה ולכן רמת הביקושים 

 "נמוכה יותר

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

התייקרות 10% בדירות 4-5 חדרים ובקוטג'ים טוריים
שיאי המחירים נשברים בזה אחר זה: דירת 4 חדרים  ברח' המצפה נמכרה ב-2.25 מיליון שקלים, דירת 5 חדרים 

נמכרה ב-2.8 מיליון שקלים, ועבור קוטג' מדורג עליון המוכרים  דורשים  3.17 מיליון שקלים

עסקאות נדל"ן 
● בשד׳ עמק איילון - רחבת נטיף 1, דירת 4 
חדרים ששטחה 107 מ"ר, נמכרה ב-1.99 

מיליון שקלים.
● ברח' הזוהר 25, דירת 4 חדרים ששטחה 101 
מ"ר, עם מרפסת קומה 1 בבניין עם מעלית, 

נמכרה ב-1.7 מיליון שקלים.
● ברח' מכבים 71 בפרויקט משה"ב,  דירת 4 

חדרים ששטחה 93 מ"ר, קומה 1 ללא מעלית. 
הדירה במצב טוב ונמכרה ב-1.6 מיליון שקלים.
● ברח' מצפה 59, בשכונת חמניות, דירת 5 חדרים 

ששטחה 102 מ"ר עם מרפסת גדולה, במצב 
מצוין, נמכרה ב-2.275 מיליון שקלים.

● ברח' מכבים 71 בפרויקט משה"ב, דירת 3 
חדרים ששטחה 69 מ״ר, קומה 2, ללא מעלית, 

נמכרה ב-1.35 מיליון שקלים.
● ברח' קדם 10 בפרויקט לומיר )הבניינים 

הכתומים( בשכונה מ"ד, דופלקס גן 5 חדרים 
ששטחו 141 מ"ר, 100 מ"ר גינה  צופה לנוף, עם 

חניה ל-2 רכבים, נמכר ב-2.85 מיליון שקלים.
● ברח' הסלע 7, בפקויקט רובננקו, דירת 5 חדרים 

ששטחה 120 מ"ר, קומה 1, מרפסת ששטחה 
13  מ"ר, זקוקה להשקעה, נמכרה ב-1.77 

מיליון שקלים.
● ברח' הזוהר 6, דירת 3 חדרים ששטחה 75 מ"ר, 

קומה 3 ללא מעלית, נמכרה ב-1.5 מיליון 
שקלים.

● ברח' הארז 17 בשכונת סחלבים בפרשקובסקי, 
דירת גן 5 חדרים ששטחה 125 מ"ר, עם גינה 

100 מ"ר נמכרה ב-2.6 מיליון.
● ברח' מכבים 77 במשה"ב,  דירת גן 5 חדרים 

ששטחה 130 מ"ר,  נמכרה ב-2.33 מיליון 
שקלים.

● ברח' המצפה 21, דירת 5 חדרים 130 מ"ר, עם 
מרפסת 120 מ"ר, נמכרה ב-2.8 מיליון שקלים.

DUET-B2B
 יבוא ושיווק דלתות פנים מאיטליה

054-5322822 נציגות בלעדית
בישראל של חברת:

דלת אקווה 

עמידות

לניזקי מים

צולם באולם התצוגה החדש בכפר טרומן

תצוגה בכפר טרומן בכניסה לתחנת הדלק, 03-6421010
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משרדנו ברח' לשם 23 א' שוהם. טל': 03-9732121
www.dirot-ledorot.com       :מגוון רחב של נכסים נוספים באתר הבית

משרד תיווך וייעוץ משכנתאות
הנוסחא המשלבת בין חלום למציאות

אבשי גרייף יועץ נדל"ן
050-3882255

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

בהנהלת חגית מובשוביץ 054-6832944

דירת 4.5 חדרים במצב מעולה, מושקעת בעיצוב מודרני. בשכונת 
 משה"ב, מיקום מרכזי, קומה 2 ללא מעלית.
מרפסת פונה לנוף מערבי. פינוי קיץ 2016

בבלעדיות למכירה
קוטג' 6 חדרים – 160 מ"ר, מושקע מאוד. גינה כ-40 מ"ר
בקרבת שכונת מ"ד – אטרקטיבי וייחודי. פינוי כשנה גמיש

למכירה

1,720,000 
₪

3,470,000 
₪

בודד בשכונת אלונים ברחוב מרגלית 195/517 מ"ר, הפונה לנוף חלקי, 5 חדרים + ממ"ד. 
במפלס כניסה כ-150 מ"ר. במפלס עליון כ-45 מ"ר + מרפסות. זכויות בנייה נוספות של 

כ-40 מ"ר, גינה גדולה. הבית עם המון פוטנציאל במיקום שקט ופסטורלי. פינוי גמיש

בבלעדיות למכירה

4,180,000 
₪

 דו משפחתי בשכונת אלונים 270/375 מ"ר. מיקום מרכזי ושקט.
 6 חדרים בתוספת מרתף עם כניסה נפרדת, תכנון מצוין.

מגרש במפלס אפס, פינוי קיץ 2016

בבלעדיות למכירה

4,100,000 
₪

הדמייה לאחר שיפוץ לשם המחשה

 דירות לדורות מרחיבה את פעילותה במתן

 ייעוץ משכנתאות פרטי גם לקהל הרחב
פתרון אובייקטיבי להלוואה אטרקטיבית!

דופלקס גן 5 חדרים בשכונת רקפות, 
 140 מ"ר, מרווח, מואר ומושקע.

 גינה כ-100 מ"ר פונה לנוף, מחסן,
2 חניות בטאבו. פינוי קיץ 2016

בבלעדיות למכירה

2,890,000 
₪

 קוטג' תחתון של פנטהאוז בשכונת גבעולים, 175 מ"ר,
5.5 חדרים בתוספת מרתף כ-20 מ"ר בהיתר. בנוסף מומשו 
זכויות הבנייה של הרחבת 2 חדרי ילדים על חשבון מרפסת 

בהיתר. 40 מ"ר גינה. פרטיות מושלמת. פינוי יולי 2016

בבלעדיות למכירה

2,790,000
₪
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בהנהלת רובי יותם
050-2301555

עפרה וינר
052-3687708

אורלי אורן
052-5765757

סירקו את הקוד ותוכלו 
להתעדכן און ליין בעמוד 

הפייסבוק שלנו 

רח’ החושן 2, שהם  03-9799930 

רק טעות שלי בנכס השלישי זו דירת גן 5 חד ולא 4 חדרים חוץ מזה 
מושלם

 דו משפחתי מרווח ושמור, גינה קידמית ואחורית,
5 חדרים + מרתף + ממ"ד. לאכלוס מיידי בבלעדיות

 פנטהאוז 5 חדרים במצפה, נוף מרהיב, 
בית מרווח. פונה לנוף  בבלעדיות

 בסחלבים - דירת גן 5 חדרים, מושקעת ויפה,
גינה בת 50 מ"ר.  שווה לראות  בבלעדיות

במצפה - 4 חדרים מקסימה, דירה מרווחת מאוד,  
פונה לפארק, כוללת מחסן  בבלעדיות

 דו משפחתי ברקפות - בית ברמת פרימיום,
כולל בריכה, מעלית ויחדה מניבה, בית ייחודי 

 קוטג עליון משופץ ומקסים, כולל ירידה למרתף מהבית,
חדר הורים משודרג וגדול במיוחד 

בניין בוטיק מרהיב  בשיווק בלעדי
דירות גדולות ומוארות במיוחד  שילוב של נוחות ונוף עם מפרט מודרני מפנק, 

וסטנדרט בנייה גבוה. דירות 4,5,6,7 חדרים מגוונות 

משרדינו משווק עוד מבחר גדול של נכסים למכירה / השכרה נשמח ללוות אתכם לנכס המושלם עבורכם

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

דליה סופר

שפע נכסים
יש לנו לקוח בשבילךניסיון רב, מקצועיות, אמינות ויעילות בתיווך

דליה: 054-6322703, 072-2512300 

 לבעלי נכסים
מכירת הנכס שלכם היא אחת העסקאות הכי 

משמעותית בחייכם, ולכן חשוב לבצע אותה חכם,
נכון ויעיל לקבלת התוצאה הכי טובה שניתן.

הנכם מוזמנים לקבל ייעוץ מקצועי וליווי להצלחה בתהליך. 
חשוב ביותר... לפני תחילת תהליך המכירה והפרסום.

בבלעדיות דו משפחתי 6 חד' חדיש 
מושקע + יחידה מניבה

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

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

וילות
דו משפחתי לשיפוץ, מ. מרכזי, ניתן לחלוקה ליחידות מניבות.

דו משפחתי כ-240 מ"ר מרווח מיוחד + יחידה + בריכה, מיידי.
במ"ד וילה יפה מושקעת מרווחת + יחידה מניבה + גינה גדולה.
בבלעדיות חד משפחתי 7 חד', ייחודי, סלון גדול, מטבח גדול,  

חדרים מרווחים וגינה גדולה.
בבלעדיות בהזדמנות  חד' משפחתי גדול + אופציה ל-2 

יחידות מניבות, מיקום מרכזי, מגרש גדול.

בבלעדיות דו משפחתי כולל יחידה מניבה.
בכפר דניאל וילה מושקעת ביותר, 5 חד', מרווחת, קומה אחת, מיידי.

בבית עריף וילה 5 חד', מטופחת ומושקעת, גינה יפה, מיידי.
דו משפחתי מרווח + יחידה מניבה, עבר שיפוץ יסודי, מיידי.
וילה גדולה + מרתף, בשכונה ב', גינה גדולה ויפה, לרציניים.

חד משפחתי גדול לשיפוץ, מ. מרכזי, יחידה מניבה, כדאי.
דו משפחתי במ"ד, 380/408,  כולל 2 יחידות, מיידי. 

דו  משפחתי 6 חד' מרווח ונוח  במיקום מבוקש, כדאי.

דו משפחתי 6 חד, אופציה ליחידה, לשיפוץ.
וילה 6 חד' + יחידה מניבה, גינה גדולה, מיקום מרכזי.

דופלקס / קוטג'
קוטג' 6 חד' גדולים, מרווחים, מושקע ביותר, מקסים רק 

להיכנס, מ.מרכזי.
דופלקס גן חדש ומושקע במיוחד, 6 חד', מיידי.

דופלקס גן תחתון 5.5 חד', אופציה למרתף, לשיפוץ, מיידי.

דופלקס /פנטהאוז
דירת דופלקס גג 6 חד', מרווחת, מ. מרכזי, מיידי.

דירת דופלקס/פנטהאוז חדש מושקע וייחודי, מיידי.
פנטהאוז מהמם, מושקע ביותר וחדש. מרפסות גדולות. לנוף.

פנטהאוז חדיש, על כל הקומה, ייחודי, כדאי.

6-3 חדרים
דירת 5 חד', מרווחת גדולה + עלית גג, פינוי מיידי.

דירת 5 חד', יפה חדישה + מרפסת כ-14 מ"ר, מיידי.
דירת גן יפה, 5.5 חד', במיקום מעולה.

דירת 4 חד' מרווחת, במיקום מרכזי מבוקש ונוח.
5 חד' + מרפסת גדולה, מושקעת ויפה, כדאי.

דירת גן 4 חד' מושקעת  במיוחד, גינה יפה.

מגרשים
מבחר של מגרשים  250 מ"ר, בשכונת כרמים המתפתחת.

בהזדמנות מגרש 360 מ"ר + תוכנית אדריכל, לזריזים.

להשכרה
דו משפחתי 6 חד', במיקום מרכזי.

בבלעדיות בכרמים דירת 4 חד', יפה, מושקעת, כולל ארונות 
קיר ומרפסת גדולה, מיידי.

בהזדמנות דו משפחתי 6.5 חד', מיקום מרכזי, מיידי.
דופלקס גן תחתון 5 חד', מיקום מרכזי, מיידי.

דירת 4 חד' מרווחת מושקעת במיקום מרכזי.

 ברשותנו מבחר נכסים נוספים
מכל הסוגים למכירה / להשכרה
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03-974-7575 רוקי מויסה
ייזום ושיווק פרוייקטים ■ ארגון קבוצות רכישהתיווך מקרקעין

רח' האודם 63, בניין המועצה, שהם, ruky.m2@gmail.com טל': 03-9747575, 052-6870006
חפשו אותנו ב-

הבטיחו מקומכם בקבוצת החלומות

אדריכל הפרויקט גידי בר אורין, תכנן את הפרויקט בהשפעת סגנון הבאוהאוס 
בעיצוב חדשני ומרהיב עין עם דגש על דירות מרווחות וגדולות כשחלק מהדירות בו 

הן וילות-גן מרחפות באוויר ורוב הדירות הן לופט פנטהאוז .  

הופכת עבורכם
את החלום
למציאות

רוקי בכרמים
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דירות ובתים למכירה
  למכירה בשוהם, דו משפחתי

6 חדרים, 180 מ”ר, מגרש 350 מ”ר, 
 מצב מצוין. 052-3311351,

 .054-4552617
 

להשכרה במרכז פריז, רובע16,  דירת 
קרקע, 2 חדרים ענקיים, למשפחה עד 4 

נפשות, עם כלי אוכל כשרים. מינימום 
 4 ימים.

.052-3311351  ,054-4552617
 

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

מרפסת, חדר בטחון, ריהוט חלקי. 
3,000 ₪ לחודש כולל ארנונה וכבלים. 
מתאים ליחיד או זוג.  052-5259799. 

 
יחידת דיור 2 חדרים, מרוהטת וממוזגת, 

מוארת, מיקום מרכזי בשוהם, כניסה 
נפרדת ופרטיות מירבית. כניסה מיידית.

.054-7540585
  

דירת 5 חדרים מושקעת ומשופצת 
עם מרפסת פונה לנוף, מטבח וארונות 

חדשים, ממוזגת, ברחוב הזוהר, קומה 2 
ללא מעלית, פינוי מיידי.

.052-3984726 ,054-4731711

 להשכרה במושב גינתון בהרחבה בית 
מטופח 120/500 מ”ר, 4 חדרים, כניסה 

מיידית, מיזוג. 052-2422660.
 

להשכרה דירת 4 חדרים חדשה מקבלן 
בשכונת כרמים, פרוייקט אביסרור, 

 קומה 3, חניה, מרפסת לנוף.
.052-2512703

 

עסקים להשכרה
להשכרה כורסה לפדיקור- מניקור 
לפדיקוריסטית עצמאית מספרה 

יוקרתית במתחם האירפורט סיטי 
במיקום מרכזי קהל לקוחות גדול 

ויוקרתי א’-ה’ שעות 09:00-19:00
 ימי ו’ 09:00-14:00  0548183848

להשכרה חדר מרווח למטרת קלינקה, 
חנות או משרד במרכז המסחרי שוהם, 

קומת המשרדים, מול מכבי דנט. מיידי. 
לפרטים 050-2588062.

 
להשכרה מחסן ברח’ הקשת, 9 מ”ר, 

גישה מעולה לרכב, לתקופה קצרה או 
ארוכה. חלי 054-4711410.

דרושים 
למספרה הגדולה בלוד, דרושים/ות 

ספרים/יות, מניקוריסטית, עם ניסיון. 
תנאים מעולים למתאימים

לפרטים טל׳: 052-5617900

לדיסקרט  שוהם דרושה מוכרת 
אחרי צבא, שכר מעולה + בונוסים, 

לטווח ארוך. 050-5217687. 

לחנות היבואן של קולומביה במתחם 
אירפורט סיטי דרושים/ות מוכרים/ות 

נמרצים/ות, לעבודה במשמרות. מתאים 
גם לסטודנטים, אפשרות לקידום, 

אפשרות לשעות נוספות.
alon@saar.com-קו”ח ל

 
לזיפ שוהם דרוש/ה מוכר/ת אחרי צבא, 

שכר מעולה + בונוסים, לטווח ארוך.
.050-5217687

 

דרוש/ה עובד/ת למשק בית, 3 פעמים 
בשבוע, 3 שעות כל פעם בשוהם. 50 ₪ 

לשעה, מיידי. 050-3581784. 

למספרת שרית באיירפורט סיטי 
דרושה ספר/ית ופדיקוריסטית 

בעלת ניסיון וידע בבניית ציפורניים 
וג’ל תנאים טובים. שרית: 03-9794147

 054-8183848
 

לבית ליופי- פאבל, במרכז המסחרי שוהם, 
דרושות מומחיות עם ידי זהב לפדיקור 

מניקור. לפרטים 050-2588062.
 

דרושה לחנות חפצי נוי בשוהם מוכרת 
 למשרה חלקית, אחראית.

לפרטים: שושי 050-2332075.
  

בבית נחמיה דרוש מדריך נוער חצי משרה, 
עבודה בשעות אחה”צ והערב 4 פעמים 

בשבוע. קו”ח לפקס 03-9791295.
 

למסעדה בשרית באיירפורט-סיטי 
דרושים מלצרים/יות אחרי צבא. תנאים 

טובים למתאימים. לפרטים לפנות 
למשי  050-225-5327, 03-553-1733.

 תופרות 
 טוני התופרת- ביצוע כל סוגי 

התיקונים. מקצועיות ושרות. מחירים 
זולים. 4507784–054, 077-6040128

 שיעורים פרטיים 
שיעורים פרטיים במתמטיקה 
מסטודנט לכלכלה ומשפטים 

 באוניברסיטת ת”א, בעל נסיון, 
כולל הכנה לבגרויות.

אור 050-8815670

מורה מנוסה למתמטיקה וכלכלן, 
נותן שיעורים פרטיים במתמטיקה, 

לתלמידי בית ספר יסודי, חט”ב 
ותיכון. הכנה למבחני מעבר 

להקבצות.  052-4567226  
 

הוראה מתקנת במקצועות רבי מלל, 
ה’ – י”ב, מתמחה במיצ”ב ובגרויות 

בהיסטוריה, אזרחות, תנ”ך, ספרות. 
 מחיר הוגן, גישה ויחס אישי.

רונית 054-2533632
 

מתמטיקה + פיסיקה + פסיכומטרי + 
אנגלית בביתך לכל הרמות כולל בגרות 

5 יחידות ממורה אקדמאי מנוסה מאוד, 
052-2675359

מורה פרטי )מהנדס מהטכניון( 
למתמטיקה ופיזיקה לכל הרמות 

לתלמידי תיכון וסטודנטים, בבית 
התלמיד, בודדים או קבוצות קטנות, 

 יכולת הגשה קלילה.
054-5517550 איתי

 
מתמטיקה לכל הרמות ולבגרויות 
 ממורה מנוסה, הצלחה מובטחת, 

רפי 054-5832577. 
 

מורה מוסמכת לאנגלית לכל הרמות 
בבית התלמיד, hots בספרות, השיטה 

 Unseen -החדשה בהבנת הנקרא
 .abc ולימוד 

 03-9661832 ,054-4568887
 

שיעורים פרטיים ובקבוצות 
במתמטיקה, מורה צעיר ומנוסה בהכנה 

לבגרות, יחס אישי ומחירים נוחים. 
054-6933365

 
חיילת בוגרת בהצטיינות של תיכון 
מדעים, 5 יח’ מתמטיקה ואנגלית, 

מקצועית וסבלנית, מעוניינת להעביר 
שיעורים לתלמידים מכתות א’- י’ 

 שעורים פרטיים בכל המקצועות.
קורל 058-7555543. 

שיעורי נגינה 
 שיעורי פסנתר ואורגנית לכל 

הגילאים ממורה מנוסה, בעל תואר 
ראשון . השיעורים באווירה מהנה, 

אפשרי בבית התלמיד. 054-4425642 
אמיר. 

  מורה לגיטרה עם תוכנית לימוד 
מותאמת אישית לכל תלמיד, מלמד 

 בבית התלמיד במחיר נוח.
052-8086875 אלון.

 
שיעורים פרטיים בגיטרה חשמלית-

אקוסטית-קלאסית בלוז רוק גאז 
ואילתור פינגר סטייל סלייד.... בעל 
 Berklee College of השכלה של

music נדב 0507289385
 

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

 
מורה מקצועי לגיטרה בוגר רימון, 

מלמד תיאוריה, סולמות, פיתוח שמיעה 
 ופיתוח קצב ונגינה מול קהל.

.054-6367139
 

חוג מוסיקה יצירתית להורים וילדים 
בגיל 2-4 יתקיים במרכז אתגר בימי 

שלישי אחר הצהריים, כולל מוסיקה, 
תנועה, יצירה ונגינה. לפרטים: חני 

מייטליס 03-9794960, 052-2929820.
 

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

054-5288321

בייביסיטר 
 חיילת בת 20 רצינית ואחראית 

מעוניינת לעשות בייביסיטר 
 בסופישבוע, מחמישי כד שבת. 

 .050-3913871

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

שוהם.
 
יד שניה 

שולחן כתיבה מעץ בנוי ע”י נגר, בצבע 
לבן ועץ, מידות: אורך 1.30, רוחב 60 

 ס”מ, גובה 75 ס”מ, בתוספת שידת
4 מגירות על גלגלים . במצב טוב מאד. 

 ניתן לפרוק ולקחת.
054-8180281.₪ 500

 
 למכירה מיטת נוער. ב 300 ₪.

052-8780085 
 

 אופני פעלולים חדשים שנקנו כמתנה 
וקסדה מקצועית במקום 1,400, 900 ₪.

.052-5975088

פריטים עד 1,000 ₪
מוצרים משומשים עד 1,000 ₪ יתפרסמו 
בלוח - חינם. נא לשלוח את תוכן המודעה 

 עד 10 מילים בצרוף המחיר המבוקש,
shoampls@017.net.il -ל

זכיין: ארז פורת
סוקולוב 1, הרצליה

שרי יעקב
יועצת הנדל״ן האישית שלכם
054-6153053

דו משפחתי קסום ושקט 
גינה מהממת, מגרש 350 מ”ר 

בנוי 180 מ”ר, 5.5 חדרים 
יחידת הורים מפנקת + ממ״ד

וחניה בטאבו

בבלעדיות

hr@shoham.muni.il קורות חיים עד 19.11.15 לפקס: 03-9711204 או במייל
תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז.

למועצה מקומית שוהם דרוש/ה

מתאם/ת הרשות למלחמה בסמים
ומנהל/ת תכנית עיר ללא אלימות

מכרז 45/15 * דרוג מח"ר, דרגה 38 או דרוג חינוך ונוער, בהתאם להשכלה
✔ תואר ראשון לפחות בתחום מדעי החברה / חינוך / קרימינולוגיה / עבודה סוציאלית.

✔ ניסיון בהובלת פרוייקטים חברתיים - חינוכיים והפעלת גורמים שונים בתוך הארגון ומחוצה לו.
✔ עבודה קהילתית בדגש נוער, עבודה במערכת ציבורית, ניסיון ניהולי, ידע בהפעלת מחשב.

✔ יכולת לניהול תקציב.
✔ ניסיון נרחב בתחומי ההתערבות של תכנית עיר "ללא אלימות" וגישור.
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נדב אירועים
וד לאירועים השכרת צי

בר/בת מצווה, ימי הולדת, בריתות וכל שמחה

✧ שולחנות ✧ כסאות ✧ מקררים

✧ שמשיות ✧ פוטונים ✧ כריות

✧ מחצלות ✧ שולחנות נמוכים

✧ שרפרפים בדואים

054-7333000

שירות תיקוניםשירות תיקונים

050-7337030 • 03-9794020

מחירים נוחים • אחריות על כל תיקון
• אמינות ללא תחרות

)לא בשבת(

משה הטכנאי משהם

מעל 20 שנות נסיון

מכונות כביסה • מדיחי כלים
מייבשים • תנורי אפיה

דודי שמש
 תיקון והרכבה
החלפת מאיצי חום
 052-6022777 משה

מן טרו כפר    |   www.master im.co . i l

 תיקוני אינסטלציה
פתיחת סתימות

טיפה 
מעל 
כולם

משה האינסטלטור
052-6022777

מן טרו כפר    |   www.master im.co . i l

תיקון והרכבת דודי שמש
 תיקוני אינסטלציה

פתיחת סתימות

מצלמה טרמית לאיתור נזילות
דרך קירות ללא שבירה

טיפה 
מעל 
כולם

רח' נורית 62, שהם

050-5406391

 תיכנון וביצוע
כל עבודות החשמל

איתור ותיקון כל תקלה - 24 שעות ביממה

תאורת בית וגן, הגדלות חיבור 
התקנת מערכות אזעקה ואינטרקום
ייעוץ ופיקוח לעבודות חשמל לבונים בשהם והסביבה

הנפקת אישורים לרישוי עסקים

ראובן כהן
 החשמלאי

שלך בשהם
חשמלאי מוסמך

שירותי הדברהשירותי הדברה
Pest Managementהדברה ופתרונות אקולוגיים

רשיון 1771

איציק טודורוס
050-9582904

שרות מהיר, אמין ואיכותי

050-9582904
איציק טודורוס

מגן ירוקמגן ירוק 19
שנות 
שנהנסיון

  טובה!

באישור משטרת 
ישראל

055-668-7249 תושב שוהם

מורשה רב בריח

מבצע החלפת צילינדר
החל מ-99 ש"ח

אושרי

המנעולן
שירותי פריצה חכמה

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

שירות חירום

24 שעות

לא בשבת

עבודה עברית - המלצות

אבי - ההנדימן האישי שלך

תיקונים פיקס
שיפוצים קטנים שעושים הבדל גדול לבית ולמשרד

במעברי דירה 
תליית מנורות/
תמונות/מדפים

חייגו עכשיו להצעת מחיר

התקנת רשתות וצלונים ❘ תיקונים קטנים לבית ❘ ניקוי מרזבים
פירוק והרכבת רהיטים ❘ תליית וילונות ❘ תיקונים למשרד

ליווי מעבר דירות ❘ התקנת פלאזמות ❘ צביעה מקצועית לבית 
התקנת כלים סניטריים ❘ חידוש חדרי אמבט ומקלחות שיפוצים 

כלליים ❘ תריסים ❘ חשמל ❘ קידוחי בטון עד 12 צול

שהם 052-6848654 אבי
www.תיקונים פיקס.co.ilavisaida111@gmail.com

הכן ביתך לחורף
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עבודות אינסטלציה
ושרות תיקונים

דודי שמש וחשמל 
במבצע!

עד 8 שנות אחריות
התקנת חימום מהיר

שטיפת קולטים

מפיץ מורשה

טוני 
התופרת  
ביצוע כל סוגי 

התיקונים. 
 מקצועיות ושרות.

מחירים זולים.

,054 – 4507784
077-6040128

אלעד הנגר
עבודות נגרות בהזמנה

050-5621322

מטבחים ● אמבטיות
חדרי ילדים ● ארונות קיר

עבודות נגרות מיוחדות בהזמנה

רשתות נגד יונים ונגד יתושים
במחירי מבצע

❰ תריסים ❰ חלונות ❰ דלתות 

❰ פירוק והרכבת ארונות ❰ החלפת ברזים 
❰ פתיחת סתימות ❰ החלפת שקעים ותקעים

❰ תליית אביזרים שונים ותיקוני נגרות קלים

❰ תיקוני גדרות ❰ התקנת ברזים ❰ תיקון שערים

הבית שלך בידיים טובות

אריה מתקן

אריה דולברג מתקן 054-4673298

ניקוי שמיכת פוך
נוצות וסינטטי

זוגית / יחיד
רק 70 ₪

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

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

10 דקות ממך - 50% פחות
מכבדים כרטיסי אשראי

לקראת החורף
כדאי להגיע

לִטיֶקט

ניקוי שטיחים 
במחיר הזול בארץ
ובאיכות הגבוהה ביותר

פריטים נוספים במחירים אטרקטיביים

פורץ המנעולים

גואל 052-5185557
www.poretshamanulim.co.il

החלפת כל סוגי הצילינדרים והמנעולים
הוספת דלת עץ לכניסת ממ"ד

ציפוי חדש לדלתות פלדלת וממ"ד
שירות לכספות ובניית כספות בהתאמה אישית 

הוספת מנגנון נעילה עליון )ג'ואל(
תיקוני דלתות כניסה לבניני מגורים

התקנת מחזיר דלת
התקנת קודן לדלתות כניסה ביומטרי ומכני
התקנת קודן לדלתות כניסה בבנין משותף

שירות לדלתות וחלונות ממ"ד

*שירות 24 שעות
   ללא שבתות וחגים

 לשפע נכסים
דרושים 

סוכני נדל”ן
תנאים מעולים ושפע אפשרויות 

לבעלי מוטיבציה ורצון לעבוד

דליה - שפע נכסים
 054-6322703 

 תרשיש 1 -ק“2, בתוך “שקוף“

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

054-3160550

אוויר נקי לנשימה
 שרות שיווק והתקנת מערכות מיזוג אויר וקירור

 תכנון ויעוץ ע"י צוות הנדסה
כולל אישורי כיבוי אש למבנים

התקנת מערכות מיזוג אויר, שיפוץ ואחזקה שוטפת

http://www.agac.co.il :בקרו אותנו באתר

תיקון והתקנה ע"י מומחה בעל הסמכה למזגני:
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רחל נמימי סבן, משרד עורכי דין
עו"ד ומגשרת )רישיון משנת 1996(

נדל"ן - חוזי מכר, שכירות, עסקאות מקרקעין
משפחה - מזונות, משמורת, פירוק שיתוף, הסכמי גירושין ויחסי ממון

ירושה וצוואות
דיני עבודה

נושאים אזרחיים נוספים
 שוהם, טל' נייד: 050-6532929, טלפון 03-5440345

namimisr@gmail.com

אזרחי - מסחרי ● הסכמי מכר ושכירות
צוואות וירושות ● שירותים נוטריונים

תאונות דרכים ● דיני עבודה

עורכי דיןעורכי דין

os
אורי סקוזה

עורך דין
 מקרקעין ונדל"ן

דירות ומסחרי, ליווי 
משלב המו"מ ותכנון מס
מיסוי מוניציפלי וארנונה
תאונות דרכים, תאונות 

 עבודה וצד שלישי,
ביטוח לאומי, נזקי רכוש 

בדירות ועסקים
דיני משפחה, צוואות 

וירושות
רישום חברות

דיני עבודה













נייד: 054-7911690
סניף שוהם: 076-5410072
skuzalaw@gmail.com

רח' האודם 63, בניין המועצה 
המקומית, קומה 3

בעל עסק
 החלה

ההרשמה 
למדריך 
 הטלפונים

הבטח מקומך

03-9793061
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 מרלן גרינבלט יועצת נדל”ן
050-9732613 משרד: 074-7034470

 רח’ מודיעים. דו משפחתי מתוכנן היטב. 
מגרש 405 מ”ר. 7 חדרים, שמתוכם 3 יכולים 

להתנהג כיחידה נפרדת הכוללת מטבח ושרותים. 
 גינה גדולה קדמית ואחורית.

יחידת הורים 55 מ”ר עם יציאה לגינה. שתי חניות.

 רח’ טופז. חד משפחתי, מרשים ומיוחד
באזור שקט ומרכזי. 247/566 מ”ר מתוכנן היטב, 

 6.5 חדרים גדולים ומוארים + יחידה עילית.
 גינה קדמית ואחורית. פינת משפחה גדולה

עם יציאה למרפסת. בנוי אבן ירושלמי. 

 רח’ מכבים. דופלקס גן במיקום מבוקש מאוד,
 מול המרכז המסחרי של שוהם.

בית יפה, מואר ומרווח, במצב מצוין,
 5 חדרים, סלון בגובה כפול,

גינה גדולה הפונה לגן היובל. פינוי מיידי.

רח’ שגיא. קוטג’ עליון פינתי ברחוב הולנדי, 
 קרוב למרכז. 4 חדרים מוארים

)אפשר להחזיר בקלות ל 5 חדרים( + יחידת 
 דיור. גינה קידמית ומרפסת גדולה לנוף.

בית מושקע ושמור. אפשרויות להרחבה. 

     למכירה 

     למכירה
 

     למכירה

דיות
בבלע

     למכירה

דיות
בבלע

דיות
בבלע

דיות
בבלע

  

one stop shop-ייעוץ ותיווך דירות למגורים ולהשקעה בשיטת ה
   הערכת שווי נכס  חיפוש נכסים  שיווק מקיף  ליווי מקצועי  ניהול מו"מ  הכנת הנכס למכירה

  עורכי דין  משכנתאות  ביטוחים  נכסים מסחריים  הובלת התהליך עד סיומו המוצלח

הנכס שלך צביקה בר 

barz@netvision.net.il  054-7575143

בכרמים 5 חד', חדשה מקבלן, מרפסת גדולה, 
מושקעת, ממוזגת, ארונות, חניה.פונה לפארק.

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

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

 בגבעולים דו משפחתי ענק ומיוחד, 300 מ"ר בנוי
 ב 3 קומות, מרתף 100 מ"ר מסודר כמשרדים

 כולל שירותים ומטבחון עם כניסה נפרדת, חצר
קדמית ואחורית, לאוהבי המרחבים והפוטנציאל...

4,400,000 

2,440,000 

3,980,000

3,170,000

2,340,000

2,390,000

 בסחלבים דו משפחתי מודרני,
5.5 חד, נוף מדהים.

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

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

קרוב למרכז, ניתן להפריד יח' דיור.

במצפה 4 חד', משופצת אדריכלית, ברמה 
גבוהה מאוד, חניה, מעלית, מחסן, מרפסת 

גדולה, להיכנס ולגור.

2,700,000

 בבלעדיות בהדסים דירת גן
5 חד', 132 מ"ר, ללא מדרגות, משופצת ומסודרת, 

מרפסת ענקית כ-130 מ"ר, עם נוף מרהיב

2,750,000

 בבלעדיות בחמניות דירת גן
4 חד', מסודרת ושמורה, 2 חניות, מחסן, מעלית, 

מיקום מעולה, קרוב לכל מה שצריך

1,990,000

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

משותף: מקלחת שירותים, מטבח, מרפסת שירות.

3,900,000

2,890,000 

 בבלעדיות להשכרה בכרמים רחוב תירוש, 4 חד', 

חדשה מקבלן, ממוזגת, נוף, 2 חניות 5,600 ₪.

להשכרה בגבעולים, קוטג תחתון, 5.5 חד', מסודר, חצר, חניה 
.₪ 6,000

להשכרה במצפה 4 חד', 110 מר, חניה, מרפסת  5,600 ₪.

בבלעדיות להשכרה בתל אביב

 בצפון הישן, דירת 2.5 חד', 67 מ"ר, באחד הרחובות הקטנים,

ליד גן העיר, מושקעת ומשופצת מן היסוד עבור הבעלים !! מטבח 

מאובזר לחלוטין במכשירי חשמל, עורפית שקטה מתאימה לזוג / 

משפחה צעירה 6,600 ₪.

בבלעדיות להשכרה בתל אביב

בצפון הישן ליד מתחם בזל, דירת 2.5 חד' ענקית 80 מ"ר מושקעת 

ומשופצת לחלוטין עבור הבעלים! מטבח ענק, כולל ציוד חשמלי, 

מרוהטת כולל ספה, שולחנות, ארונות קיר, מיטה זוגית, מכונת כביסה 

וכו'. מתאימה לזוג/משפחה 7,200 ₪.

בבלעדיות להשכרה באזור תעשייה צפוני של לוד, משרד+ חדר 

ישיבות/ אולם קבלה, מטבחון ושירותים משותפים, 3,700 ₪.

 פרוייקט יוקרתי מדהים
בהרצליה פיתוח  על חוף הים 

דירות מפוארות בעיצוב יוקרתי ובאייכות גבוהה, 
רשום בטאבו, שומר 24/7, 2 חניות לכל דירה, 
ספורטן לדיירי הפרוייקט בלבד, מטבחים של 

bulthaup תוצרת גרמנית מובילה, תכנון מעולה, 
.STATE OF THE ART ,חדרים גדולים

ווך ללא עמלת תי
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ם  ה ש  ,3 ה  מ ו ק  ,6 3 ם  ד ו א ה  ’ ח ר  , ה צ ע ו מ ה ן  י י נ ב

כי מגיע לך שינוי מרענן
יריב רענן - תיווך והשקעות

050-550540803-9455000 יריב 052-4798564 ויקי054-3188810 איריתהתקשרו: 

 בבלעדיות
 קוטג', 5.5 חד',

במפלס כניסה, גינה
בקרבת המרכז

מיידי

למכירה

 בבלעדיות
בסחלבים, 4 חד',
 מרפסת 20 מטר,

צופה לנוף
חנייה+ מחסן

למכירה

 בבלעדיות
 קוטג' חדש בגימור יוקרתי

5 חד', גינה 110 מטר,
+יחידה מניבה

למכירה

 בבלעדיות
בסחלבים

 דו משפחתי פינתי,
  270/190 מ"ר חדש,

פינוי 31.12.2015

למכירה

 בבלעדיות
 בסחלבים, 5 חד',
 מרפסת 22 מ"ר,

במפלס אחד

 בבלעדיות
 בשכונה ב',

 בקרבת בי"ס אבן חן,
 דו משפחתי, 380/190,
6 חד', אופ' לעליית גג

למכירה

למכירה

 משופץ
 דופלקס 

 6 חד' + מרפסת לנוף
בקרבת המרכז

למכירה

 חדש
בכרמים בגינדי,

מיני פנטהאוז  5 חד'
מרפסת 30 מ"ר

למכירה

קוטג', 5.5 חד'
במפלס כניסה
גינה 100 מטר

 להשכרה
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צילום וסלולאר

מגן זכוכית לסמארטפון* ב-25 ₪ בלבד
בכל תיקון במעבדה מעל 100 ₪

EXTREME לאוהבי

מגוון מצלמות ואביזרי 
במחירי חיסול!!!

מטען נייד
לסמארטפון
map 2600

s4/4/5c/s5/5

רק

₪ 99

35 ₪רק

החלפת מסך 
ipad 2/3/4

רק

₪ 249
מטען ביתי ל-

 iphone
4/4s וסמסונג 

)1amp(

25 ₪רק

כיסוי בעיצוב 
אישי

רק

₪ 39

החלפת מסך 
iphone s4/4

רק

₪ 99

iphone-החלפת סוללה ל
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