ירון הדברות

שירות מוסמך
להדברת מזיקים

35
נשנות
סיון

ג'וקים  נמלים  קרציות
פרעושים  עש בגדים  ריסוס
טרום אירוע נגד מעופפים


רישיון משרד הבריאות והגנת הסביבה 365

שוהם:

03-9731845
03-9734222
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|

|online

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

ממחר דיאטה?

בטחון :למערכת הביטחון
ידוע על כוונה לבצע פיגוע בשוהם

כל הדרכים והשיטות לנצח את
הכבדות הבלתי נסבלת של הקיום

בינוי :הוקפאה התוכנית לבניית
 1,600יח”ד בכניסה הדרומית
יתושים :איך ולמה הם הגיעו לבית שלכם

להקדים ,למנוע ,להציל!

מסחר :רשת מחסני השוק תפתח מרכול ביישוב

יעל שפירא ,מנכ”לית ‘אחת מתשע’,
מספרת על פיתוחים ותרופות
חדשות למחלת הסרטן

נדל”ן :כמה תחסכו אם תעברו לבית עריף?
אוכל :מתכוני דגים

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

רק ₪24.90

סניף שהם

במקום בלבד ללא תחליפי גבינה!! מוצרלה ועמק בלבד

כשר בהשגחת הרבנות

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

רוצים לשנות את צבע הרהיטים?
רחיצה פנימית
וחיצונית
 +עץ ריח
חידוש מטבחים | צביעה וחידוש רהיטים
שינוי צבע רהיטים | צביעת דלת הכניסה בביתכם
כל עבודות הפוליטורה
וותק  13שנה | יחס אישי ,מקצועיות אמינות ושירות

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

50

₪

₪

הרחיצה כוללת :שאיבת אבק ,ניגוב
הרכב פנים-חוץ .אבק מלוח שעונים
אין כפל מבצעים הנחה לקוראי העיתון ולמציג מודעה זו בלבד
ג’יפ ומסחרי  -תוספת  | ₪ 10מסחרי גדול  -תוספת ₪ 15
רכב  7מקומות  -תוספת ₪ 10

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

בפייסבוק

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

תכנון פיתוח ואחזקת גינות

שיקום גינות ● כריתת עצים
דשא סינטטי ● מערכות השקיה ממוחשבות

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

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

054-4742339

 ,רח' הדקל  18שוהם

2
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פאזל מקסי  2ב1-

40

ש"ח

בובת TY

כולל צביעה  40ש"ח

49.90

בימבה הליכון
פישר פרייס

249.90

ש"ח

89.90

ש"ח

אוהל אוטובוס

דמויות גיבורים
עומדות

ש"ח

בימבה ג'וק

מדברת ושרה

89.90

ש"ח

דמויות פליימוביל

19.90

ש"ח

בובת אלזה

129.90

ש"ח

אוהל נסיכות

40

ש"ח

בימבה כוכב

49.90

ש"ח

69.90

ש"ח

חדש!
סקי סקוטר
פעלולים גיל 8-12

הך פטיש

549.90

49.90

ש"ח

ש"ח

עם קסילופון וכדורים

במגוון צבעים

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

מגוון ענק של מותגים
הפתעות ומוצרים לימי הולדת
צעצועים לגיל הרך
מגוון גדול של פאזלים

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

רכיבה בטוחה

על אופניים או קורקינט חשמליים

בשוהם ,כמו במדינה כולה ,עולה מדי יום מספר הרוכבים על אופניים או
קורקינט חשמליים .לצד הנוחות והיתרונות הסביבתיים של הכלים הללו,
הרכיבה עליהם טומנת בחובה גם סכנות לרוכב ולסביבתו.

אכיפת החוק הינה בסמכות המשטרה

הורים ורוכבים  -שמירה על כללי זהירות,
תבטיח רכיבה בטוחה:
 יש להקפיד על רכיבה באופניים רק מהגיל המותר בחוק ()14
ולעשות שימוש רק בכלי רכב תקניים ,המותרים על פי חוק.
 חבישת קסדה – חובה! מומלץ להצטייד גם במגני ברכיים
וידיים.
 מומלץ לנעול נעליים סגורות.
 אין להרכיב אדם נוסף על קורקינט חשמלי .הדבר עלול לשנות
את יציבות הקורקינט ולפגוע בכושר הבלימה שלו.
 אף שכלים אלה אינם מהירים ,אין לרכוב עליהם במהירות
מקסימלית כל הזמן .יש לקחת בחשבון את תנאי הדרך ולשמור
מרחק מספיק כדי שתוכלו להגיב בזמן.
 זכרו – הנכם נוסעים בכלי קטן ,ואינם תמיד בולטים
לסביבתכם .דאגו ללבוש אפוד זוהר ולצייד את האופניים
והקורקינט במחזירי אור.
 נסיעה בשעות הערב והלילה מסוכנת יותר – מומלץ להימנע.
 יש לרכוב בצד הדרך ,עם כיוון התנועה.
 הקפידו לעצור בטרם תחצו צומת או כיכר.
 אין לצאת בין מכוניות חונות לכביש.
 יש לציית לכל התמרורים ואין לנסוע נגד כוון התנועה.
 מומלץ ללמוד לאותת באמצעות ידיים.

רכיבה פרועה מסכנת את הולכי רגל,
את הילדים הרוכבים באופניים ביישוב
ומהווה סכנה לבטיחות הרוכב עצמו,
מפגיעת כלי רכב הנוסעים בכביש
חדש! חדש! חדש!

הדרכה לרכיבה בטוחה באופניים חשמליים
מועצת שוהם היא הרשות הראשונה בישראל שיזמה קורס
ייחודי שמטרתו הדרכה לרכיבה בטוחה באופניים חשמליים.
תכני הקורס גובשו בשיתוף מורה לנהיגה באופנוע.

הקורס יחל השנה בשכבות ח’-ט’.

מוקד חמש www.hamesh.co.il 03-9723001
המוקד העירוני www.shoham.muni.il 106
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פה כל המשפחה ישנה טוב
ועוד נשאר כסף בארנק
סדרת מזרונים אורטופדים "ד"ר ברונו"
המיוצר על פי תורת האוסטיופאטיה

לסבא וסבתא

להורים

מיטה מתכווננת

מיטת ג'אסטין מעוצבת

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

₪ 2,650

₪ 6,500

במקום ₪ 4,750

מזרון הבריאותי הראשון
ד"ר ברונו

במקום ₪ 11,500

 Extra diamond double topלטקס

₪ 1,950
במקום ₪ 4,250

לנוער

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

לילדים

מיטה מעץ מלא
 + 190/90ארגז מצעים ענק

₪ 1,250

₪ 2,450

לאורחים

במקום ₪ 3,850

ספה רומא ,עם מזרון אורטופדי מפנק +
ארגז מצעים מסנדוויץ נפתחת לזוגית
190/160

במקום ₪ 1,950

₪ 2,250

מזרון מולטי-אייר קלאסי

₪ 1,250

במקום ₪ 3,750

במקום ₪ 2,450

מזרון  private kidsלטקס
מומלץ לילדים

₪ 850

במקום ₪ 1,250

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

במקום ₪ 195

מזרני איילון  -כפר טרומן
ייצור ושיווק מזרונים בהתאמה אישית

052-2-728220 ,03-9721493

כפר טרומן ,משק ( 6ליד משתלת דרך ארץ) ● www.ayalon-mizronim.co.il
אוקטובר  | 2015גליון 201
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49

ות
משונניטין

שולחן אלון מבוקע  6 +כסאות
 190x110ס"מ  -פתיחה עוד  120ס"מ ( 3.10מ')
ש"ח בלבד!

4990

רהיטי שמיר איכות של נגר פרטי במחירי חנות מפעל
מהיצרן לצרכן  -ללא פערי תיווך
 500מ"ר תצוגה מרהיבה
מערכות ישיבה לסלון | מזנונים | פינות אוכל | שולחנות אירוח | כורסאות מעוצבות

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

ONLIN E

חידשנו את האפליקציה המוניציפלית של המועצה
המקומית שוהם ,שמאפשרת לכם:
 פתיחת פנייה במוקד העירוני 106
 ביצוע תשלומים למועצה
 מעקב אחר לוח האירועים ביישוב
 קבלת עדכונים חשובים ומידע בשעת חירום
 קבלת הודעות לפי תחומי עניין
 גישה ישירה לפייסבוק ,אתר המועצה ,אתר חמש ועוד....
תושבים שהורידו את האפליקציה הישנה כבר קיבלו הודעה לשדרוג –
אנו מזמינים תושבים נוספים להוריד את האפליקציה בחינם בחנויות.

קבלת עדכונים
במסרונים ובדוא”ל

תושבים שעדיין אינם מקבלים
מהמועצה עדכונים שבועיים בדוא”ל
והודעות במסרונים ,מוזמנים להעביר
אל דוברת המועצה ,דגנית שטיניג,
את פרטיהם לכתובת:
dganit@shoham.muni.il

מוקד חמש www.hamesh.co.il 03-9723001
המוקד העירוני www.shoham.muni.il 106
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למען
בריאות
ילדינו!!!
איסוף גזם רך

בהתאם לחוק העזר בשוהם ,יש לאסוף גזם רך
ועלים בשקיות בלבד.

הגינות הציבוריות והשטחים הפתוחים ברחבי הישוב הינם
להנאת כולנו ואינם מיועדים לשמש כ"שירותים לכלבים".
במהלך טיול עם הכלב בגינות ,בשבילים הסובבים את
היישוב ובשטחים הפתוחים .אנא דאגו לנקות אחרי כלבכם.

עזרו לנו לשמור על שהם נקייה והמנעו מקנסות

שימרו על החוק והמנעו מקנס בסך !₪ 475

בשוהם
חירום
תרגיל
ביום שני 19.10.15 ,יתקיים בשוהם תרגיל חירום,

איסור חניית משאיות בשוהם

במסגרת תרגיל ארצי של רח"ל (רשות החירום הלאומית).
במהלך היום יתרגל מטה מל"ח בשוהם את היערכותו
לשעת חירום ,ובמסגרתו זו ייתכן ותורגש ביישוב תנועה ערה
של כוחות ביטחון והצלה.

הודעת אגף הנדסה

הרינו להביא לידיעתכם כי יישום איסור חניית משאיות
מעל  10טון ברחבי היישוב נדחה למועד מאוחר יותר.

מוקד חמש www.hamesh.co.il 03-9723001
המוקד העירוני www.shoham.muni.il 106
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רויטל נצנץ

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

גםהלפקת חינה
מגזר הדתי

אוהל  עיצוב אולם ותפאורה מלאה לטקס החינה
 חיפויי קירות  אפיריונים  שמלות כלה לחינה
 בגדי חתן ושמלות חינה לבנות המשפחה
"רויטל נצנץ הפקת חינות"
חפשו אותנו ב -
הרימון  ,17שוהם רויטל 052-2508310
12
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ליבנה :יש ידיעות קונקרטיות על כוונה
לבצע פיגועים בשוהם

תוכן
העיתון

הנקרא

ביותר

בשהם

וחבל

מודיעין

26

להקדים ,למנוע ,להציל!

32

ממחר דיאטה?

40

שניים זה תמיד ביחד

החודש פרסם משרד הבריאות נתונים מעודדים
לפיהם מספר חולות הסרטן בישראל מצוי בירידה -
יעל שפירא ,מנכ"לית עמותת "אחת מתשע" ,תושבת
מושב גינתון ,אומרת שהכל עניין של גילוי מוקדם
התורם למניעת המחלה ולהצלת חיים ,מסבירה על
תרופות ביולוגיות ועל הקשר בין כמות הנבדקות ומצב
סוציו אקונומי ומספרת על פעילות העמותה המציינת
השנה  21שנים להיווסדה

נכון ,החגים השנה היו ארוכים ,נעימים וטעימים
במיוחד ,ויש להם גם חלק בקילוגרמים שהוספו אחרי
יותר מדי ארוחות חגיגיות ,פחות מדי פעילות גופנית
(ולא ,ללעוס מהר לא נחשב) ואיזו אשליה שתכף
נגמר הקיץ ואפשר להסתיר את מה שצריך ■ שלחנו
את לימור ,שסופרת יותר קלוריות מאשר מזומנים
בבנק ,שעשתה יותר דיאטות מאשר עשתה ילדים,
תארים וטיולים בעולם גם יחד ,ושכבר נשבעה יותר
מדי פעמים שממחר דיאטה ,לבדוק איפה ואיך באזור
שלנו אפשר לנסות ולנצח את הכבדות הבלתי נסבלת
של הקיום

נועם דותן וסער שכטר מכירים מכיתה א' ומרגע
זה ואילך ,החיים שלהם ,מבלי שהם תכננו זאת,
מתרחשים בקווים כמעט מקבילים ,דרך חטיבת
הביניים ,התיכון והשירות הצבאי כיום ,כשני סג"מים
בתותחנים ,הם משמשים קציני שיתוף אש בגזרת עזה
 -האחד בצפונית והאחד בדרומית ,אלא מה? תותחים!

מדורים
חדשות  | 13שטח עירוני  | 22הורות ,הסיפור האמיתי  | 44שופינג 48
במטבח של רובי  | 50צהוב  | 54נדל"ן  | 56לוח 62
מערכת :שרון חן ,לימור בר-נתן ,רובי פורטנוי
מנהלת פרסום ומפיקה :ענת עוזיאל חזקיהו
עורכת גרפית :חנה זר שקרון עיצוב גרפי :מיקי א .יפרח ,עדי גרזון ,יותם דואק
עורך ראשי :אילן דואק

online
www.shohampls.co.il

המועצה מתקשה לגייס מאבטחים למוסדות החינוך ובחנויות ביישוב
מדווחים על ביקוש לתרסיסי גז מדמיע ופלפל להגנה עצמית
בשיחה עם "שוהם פלוס" אומר השבוע
ראש המועצה ,גיל ליבנה ,כי "יש ידיעות
קונקרטיות על כוונה לבצע פיגועים
בשוהם"
יש בשוהם המון פועלי שטחים ,שנמצאים
בשכונות מגורים .איך אתם מתמודדים
עם זה?
"שיעור פועלי השטחים בשוהם ירד באופן
משמעותי והוא הנמוך ביותר בשנים
האחרונות .זאת מאחר ומאות פועלים
הועסקו עד לפני מספר חודשים ביישוב
בעבודות רטובות של שלד ,טיח וריצוף,
מקצועות בהם רוב המועסקים הם פועלי
שטחים ,שעסקו בהקמת בנייני 'גינדי'
בשכונת כרמים .רוב הבניינים האלה
כבר הושלמו ונמסרו לרוכשים והיתר
נמצאים בשלב עבודות גמר של נגרות,
חשמל ואלומיניום ,מקצועות בהם עיקר
המועסקים הם יהודים .כיום בשכונת
כרמים יש רק שני בניינים של חברת
אביסרור בהם נמצאים פועלי שטחים".
גם בדרום היישוב יש עובדים שמגיעים
מעבר לקו הירוק
"יש ברחוב צורן בשכונת רקפות כמה
וכמה בתים צמודי קרקע בבניה עצמית
וגם לשם מגיעים פועלי שטחים .בעקבות
זאת הנחיתי להגביר את מספר הניידות
המשולבות הפועלות ביישוב מאחת
לשתיים והן מסתובבות בשטח  24שעות
ביממה".
למעשה ,מאז שוחח ראש המועצה עם
העיתון תוגברה האבטחה לשלוש ניידות.
לאורך היום נפרשים מחסומי ביקורת
בכניסה ליישוב ,ובנוסף למבצע רחב היקף
לאיתור שב"חים ,נבדקים כעת כשגרה
יומיומית כמעט כל בני המיעוטים השוהים
ביישוב.
עד תחילת השבוע עוד סירבה מועצת

שוהם לתקצב אבטחה סביב שער הכניסה
למעונות היום ,הצהרונים והגנים הפרטיים.
ואולם לנוכח הפגנה שתוכננה להיערך מול
בניין המועצה ,ולחץ של ההורים ברשתות
החברתיות ,החליטה המועצה לתקצב את
ההוצאה אך היא מתקשה לגייס מאבטחים.
ליבנה" :כמו הרבה רשויות מקומיות ,גם
אנחנו מחפשים בדחיפות מאבטחים יוצאי
צבא ,כאלה שיועסקו באמצעות חברות
האבטחה או אפילו ישירות על ידי המועצה,
בתנאי שכר טובים .אני קורא למעוניינים
במשרה כזו לפנות מיידית למועצה".
המדד הטוב ביותר לדאגה השוררת בקרב
תושבי שוהם הוא כמות הדיווחים על בני
מיעוטים המסתובבים בשוהם ומעוררים
את חשדם של התושבים .בימים האחרונים
נרשמים במשטרה ובמוקד העירוני
קריאות רבות של תושבים בעיקר בשכונות
המצויות בשלבי בניה על פועלים חשודים,
כאשר כל חריגה מהתנהגות נורמטיבית
עלולה להעמיד אותם במצבים קשים .לפני
ימים אחדים ביקשו מספר פועלים ללא
כוונות זדון לדלג מעל אחת הגדרות בבית
הספר נחשון כדי לקצר את דרכם .בתוך
דקה כבר הוזעקו למקום כוחות בטחון
מחבל מודיעין ומשוהם והאירוע הסתיים
אחרי בירור יסודי באשר לזהות הפועלים.
מנהל החנות "טכנו שוהם" במרכז במסחרי,
מינו ששון ,מדווח על פניות של עשרות
תושבים המגיעים יום יום לחנות ומבקשים
לרכוש מיכלי גז מדמיע או גז פלפל ,מוצרים
שמעולם לא נראו על המדפים ביישוב.
מהנהלת המרכז המסחרי נמסר כי עקב
פניות קונים הוחלט להציב במתחם מאבטח
חמוש בנשק .עם זאת בחנויות ובמרכולים
ביישוב לא נרשם שינוי בפדיונות ביחס
לשבוע שעבר ולפני שבועיים ,דבר המלמד
על תחושת בטחון ביישוב.

מדריך הטלפונים

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

ופחת

'שהם פלוס' מופץ בשהם ויישובי חבל מודיעין

 180בנייה בג'ל
₪

כנסות

 150בניית ציפורניים
₪

ה

מכחול ובטבילה

 80מילוי
₪
 50לק ג'ל
₪
30
₪

עיצוב וסידור גבות

10
₪

הסרת שפם

פינצטה  /חוט

חוט

צאות

הו

חדש

פן 30-35

₪

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

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

ספיר  ,18שהם | טל | 03-7448813 :נייד052-8334183 :
פקס | 03-7448814 :מיילyaffa72@bezeqint.net :
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הוקפאה התכנית להקמת שכונת ענק לאוכלוסיות מעוטות יכולת

משרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל יידרשו להגיע להסכמה עם מועצת שוהם בנוגע לגודל השכונה ,כתנאי להקמתה
ראש מטה הדיור הלאומי ,אביגדור
יצחקי ,הודיע לפני ימים אחדים כי לא
תקודם תכנית שכונה כ"א ,כל עוד היא
עומדת בניגוד לעמדת מועצת שוהם.
החלטה על כך התקבלה בעקבות דיון
שנערך בהשתתפות ראש המועצה ,גיל
ליבנה ,ומנכ"ל החברה הממשלתית "דירה
להשכיר" ,עוזי לוי ,הפועלת לקדם את
התוכנית" .דירה להשכיר" הוקמה לפני
כשנתיים כחברה משכנת ,כדי לסייע
בהגדלת כמות הדירות בארץ ולקדם
פתרונות דיור לאוכלוסיות מעוטות יכולת
.היא אמורה לקבל לידיה שליש מהדירות
שייבנו 550 ,תוך  1,600יח"ד שעל הקמתן
הוחלט בהליך מזורז לפני כחודשיים,
כל זאת בעבודת הכנה רשלנית ותוך
התעלמות מצביונו של היישוב ומרקמו
החברתי וצרכיו בכלל ,כאשר המטרה
היחידה שעמדה לנגד מקבלי ההחלטות
בדיון ,היא הגדלת מלאי הדירות בארץ
ובאזור המרכז בפרט ,כחלק מהפעולות
להתמודדות עם משבר הנדל"ן .ההחלטות
הללו ,התקבלו על אף התנגדותו הנחרצת
של ראש המועצה גיל ליבנה ומהנדס
המועצה.
יצוין כי כפיה של החלטה על בינוי בהיקף
כה נרחב על נציגי הרשות המקומית,
כמעט ואינה מתרחשת .כמעט תמיד
מתקיים משא ומתן בין הצדדים המסתיים
בהסכמה ,שכן הרשות המקומית יכולה
באמצעיה לשים מקלות בגלגלים ולעכב

למשך שנים רבות פרויקטים שאינם
לרוחה ,כפי שעושה כעת מועצת שוהם
ובאמצעות חסמים ,עיכוב אישורים
לקבלנים וחוסר שיתוף פעולה.
עוזי לוי הציג בפני יצחקי נתונים
השוואתיים ,לפיהם השכונה שתיבנה
בשדות בית נחמיה ,בכניסה הדרומית
לשוהם ,מקיפה  450דונם ומתוכננות
להיבנות בה  1,600יח"ד דיור ,היינו 4
יח"ד בממוצע לדונם .לעומת כל עיר
אחרת במרכז הארץ ,היו נבנים לא פחות
מ 2,500-יח"ד .לוי הוסיף כי כמות של
 1,600יחידות לא תפגע במרקם החברתי-
גיאוגרפי ותשמר היטב את אופי היישוב.
מנגד ,ליבנה הציג סיכומים קודמים עם

מינהל מקרקעי ישראל על הקמה של
שכונה בת  900יחידות דיור שצמחו באחת
וללא כל תכנון וחשיבה מוקדמת ל1,600-
יח"ד  ,ללא כל התאמה והשתלבות
ביישוב ,ורק בגלל לחץ ממשלתי.
במקביל להודעתו של יצחקי ,בימים
הקרובים אמור ביהמ"ש המחוזי לדון
בתגובת המדינה לעתירתה של מועצת
שוהם מהחודש שעבר ,נגד משרד הפנים
ורשות מקרקעי ישראל .המועצה פנתה
לביהמ"ש בבקשה שיורה על ביטול
התוכנית ,בנימוק שרמת הצפיפות
המתוכננת בשכונה תהיה גדולה פי
שלושה מהצפיפות בשוהם כיום .עוד
טענה מועצת שוהם בעתירה לעומסי

תחבורה שיווצרו כתוצאה מאכלוס
שכונת הענק שיהיו מעבר ליכולת הקיבול
של תשתית הכבישים ביישוב .בנוסף,
טוענת המועצה ,הרמה הסוציו-אקונומית
של היישוב תיפגע כתוצאה מאכלוס
מתוכנן של אוכלוסיות חלשות בשליש
מדירות דיור שיוקמו במתחם .על פי
התוכנית שהוצגה ,כ 600-יח"ד יהיו בנות
שלושה חדרים והן ינוהלו על ידי חברת
'דירה להשכיר' אשר תציע אותן בשכירות
מוזלת וארוכת טווח למעוטי יכולת ,בהם
קשישים וזכאי משרד השיכון שאין ידם
משגת לרכוש נכס ,והם מעוניינים לגור
בשכירות מסובסדת למשך שנים ארוכות,
בדומה לדיירי עמידר 

גלית דקל
פסיכולוגית חינוכית בכירה ()M.A

פסיכותרפיה בגישה המשלבת גוף  -נפש -רוח
להתמודדות עם מצבי משבר ,קשיים בויסות רגשי
והתנהגותי ,חרדות ,טראומות וסימפטומים גופניים.
טיפול פרטני בילדים ,מתבגרים ומבוגרים.
הדרכה וייעוץ להורים ולצוותים חינוכיים.
הדרכה למטפלים ואנשי מקצוע.

מחפשים מתנה שהיא
גם מקורית ,גם איכותית,
גם שימושית וגם מפנקת?
העניקו במתנה טיפול להפגת לחצים,
לשחרור כאבי גב,
להקלה על מערכת העיכול
ושאר "המתנות" שהחג מביא איתו.
לרכישת שובר מתנה054-2475119 :

טיפולים ברפואה סינית ויפנית למבוגרים וילדים

מרחב טיפולי בגישה המשלבת גוף נפש רוח

התקשרו אלינו ,אנו כאן בשבילכם:
 ,03-7367439גלית דקל052-2739188 :
מייל | galiyaspace@gmail.com :אתר הביתWWW.GALIYA.CO.IL :
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אורטופדיה :פריצת דיסק ,כאבי ברכיים  /כתפיים ,פציעות ספורט || קשב וריכוז,
היפראקטיביות || עיכול :עצירות ,מעי רגיז ,מחלות מעיים || שינה :קשיים בהירדמות,
עייפות כרונית || נשימה :אלרגיות ,אסטמה ,ברונכיט || מערכת העצבים :תסמונת
התעלה הקרפלית ,צלקות כואבות ,סחרחורות ,כאבי ראש ,לסת ,עיניים ,אוזניים ||
מערכת הורמונלית :תסמונת קדם וסתית ,פריון נשים וגברים ,הקלה בסימפטומים
של הזעות וגלי חום בגיל המעבר || לחץ דם :יתר לחץ דם

רפואה יפנית טלי בללטי | מומחית לדיקור סיני ויפני | 054-2475119

meli pool shmueluv
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הכרת המים
חיזוק קשר הורה-ילד
חיזוק השרירים
הנאה להנעה
תחושת מסוגלות וביטחון עצמי
שיפור קואורדינציה והתפתחות מוטורית
בריכה מחוממת ומקורה הפועלת באישור משרד הבריאות וברישיון עסק
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מושב חדיד (בהרחבה החדשה) ,בית emeli@bezeqint.net | 050-5781400 | 117
חפשו אותנו בפייסבוק
emeli pool shmueluv
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מצפים למכתב? המתינו כחודש

מכתבים הנשלחים משוהם ואליה ,מתעכבים בדואר עד חודש ימים
וההמתנה לאשנב נמשכת כשעה .חברת הדואר :בשבוע הבא תופעל
בסניף אפליקציה לניהול תורים
חלוקת דואר ביישוב
אינה מתבצעת באופן
סדיר מזה זמן רב ודברי
דואר הנשלחים משוהם
ואליה ,מגיעים ליעדם רק כעבור תקופה
ארוכה ,ולעיתים עד חודש ימים .התופעה
הזו גורמת למצבים אבסורדיים ,כמו גם
מקשה מאד על התושבים כאשר אלה
ממתינים לדברי דואר חשובים.
ערב ראש השנה נשלח ממערכת העיתון
מכתב לרחובות .בתקווה לקצר את
הזמנים ,המכתב נמסר ישירות באשנב
הקבלה במרכז הדואר במול שוהם.
ואולם עד עתה הוא לא הגיע ליעדו.
מכתב אחר שנשלח ממערכת העיתון
לתל אביב ונמסר אף הוא לפקידה
בדלפק ,התגלגל בדואר פרק זמן קצר
יחסית של שבועיים .תושבת שוהם,
רחל יונה ,שציפתה לאיגרת חשובה ולכן
בדקה את תיבת הדואר שלה יום יום
במשך חמישה ימי חול רגילים ,טוענת כי
בפרק הזמן הזה לא בוצעה שום חלוקת
דואר ,לא של מכתבים ואפילו לא של
דברי פרסום .תושב אחר שהתלונן ,טוען
כי אחרי החגים קיבל הביתה את עיתון
רשות שמורות הטבע ובו מגוון המלצות
לטיולי סוכות ,ואחר התלונן כי קיבל
בדואר איגרת שנה טובה ,זמן רב אחרי
ערב ראש השנה .גם אתרי האינטרנט

בשוהם גדושים בתלונות
תושבים על הסניף המקומי,
אך נראה שהתקלות אינן
רק תוצאה של ניהול לקוי
בסניף ,אלא של חברת הדואר כולה.
בסניף המקומי מודעים לתלונות הרבות,
אך טוענים כי חלוקת הדואר מתבצעת
ברמה יומיומית.
בניסיון להתגבר על ההמתנה הארוכה,
האריכה חברת הדואר לאחרונה את
שעות הפעילות בסניף עד שמונה בערב
במקום עד שש בעבר .כתוצאה מכך,
בשעות הצהריים המקום נטוש ,אך בין
שש לשמונה בערב המקום הומה אדם
וההמתנה לפקיד נמשכת כשעה .אחת
הסיבות לכך היא מחסור בכח אדם
ובמקרה הזה מדובר במחסור בעובדת
לאחר שלאחרונה ,פקידת אשנב פוטרה
בהתאם לנוהל לפיו עובדים הצוברים
וותק של חמש שנים ,מפוטרים.
מזה כשנה מסבירים בחברת הדואר
כי הסניף יצטרף לפיילוט המקיף 30
סניפים ,בהם לקוחות יוכלו להזמין תור
באמצעות אפליקציה סלולרית .הכוונה
היא שהלקוחות ישלפו ממכשיר מיוחד
את מספר התור שנקבע להם לשעה
היעודה וכך ייגשו לאשנב ,ללא המתנה.
לדברי מנהל הסניף ,הפיילוט יחל בשוהם
בתחילת השבוע הבא 

הנחיית אסטרטגיות למידה
ופיתוח מיומנויות למידה

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

האם יש לך רצון:

✔ לשפר את הציונים בצורה משמעותית
✔ להתקבל למגמה או ללימודים גבוהים עליהם תמיד חלמת
✔ להבין את הנלמד בכיתה ולשפר את הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות
במידה וענית "כן" על אחד או יותר מהמשפטים מעלה,
מרכז הלמידה של עדי ומירי הוא המקום בשבילך!
מטרת המרכז היא להקנות כלים ללמידה כך שכל תלמיד יוכל
להתמודד עם נושאי הלימוד השונים ועל מנת שהמידע יהפוך לידע.
קורסים
אנו שמים דגש על:
באסטרטגיות
למידה
הקניה ,תרגול ויישום אסטרטגיות למידה :ארגון ,קריאה,
למקצועות רבי
המלל ,לאנגלית
ולמתמטיקה על
פי תוכנית ייחודית
המותאמת לצרכיו
של הלומד

הכנה למבחן אמי"ר ,לבחינות הפטור באוניברסיטאות
בהנחיית עדי גפני
ולחלק של האנגלית בפסיכומטרי
מירי זמוקס מרצה וסטטיסטיקאית במכללת
עדי גפני ( )MBAמרצה בסמינר
הקיבוצים ,מומחית לאסטרטגיות למידה
באנגלית ומאמנת ADHD

לוינסקי ובאוניברסיטת בר-אילן ,מומחית לאסטרטגיות
למידה ,לקויות למידה ומאבחנת דידקטית

( 052-6893726עדי)052-5553380 ,
חפשו את דף האוהדים שלנו ב-בפייסבוק
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תושב שרכושו נגנב ,פנה למוקד  106כדי לזהות את רכב הגנבים
במצלמות האבטחה ,גילה כי ביציאה מהיישוב כלל לא מותקנות
מצלמות אבטחה

פושעים ,עבריינים ,גנבי רכב ורכוש,
המעוניינים להסתלק עם שללם
מהיישוב באין מפריע ומבלי להותיר
אחריהם עקבות ,טוב ייעשו אם יצאו
משוהם דרך הכניסה המתחברת מרחוב
מודיעים בשכונת הדסים ,לצומת בית
עריף ומשם היישר לצומת אל-על .בעוד
שהכניסות הצפונית והדרומית ליישוב
מפוקחות ומבוקרות  24שעות ביממה
באמצעות מערכת מצלמות במעגל
סגור ,המתעדת את הנכנסים והיוצאים
בסרטי וידיאו הנשמרים למשך מספר
ימים ,כעת מתברר כי הדרך השלישית
לשוהם המתחברת לרחוב מודיעים
מופקרת ואינה מפוקחת כלל .חלק
מגנבי הרכוש יוצאים בדרך זו ,אולי
אפילו כשהם מודעים לפרצה במערך
האבטחה היישובי.
לפני שבוע בצהרי שישי ,נגנבו מחצר
ביתו של תושב רחוב רימון בשכונת
הדסים אלון טל ,שני זוגות אופניים
חשמליים ,אחד מהם נרכש שבועיים
קודם לכן בששת אלפים שקלים ,והשני
ישן יותר .טל עצמו הבחין במשאית
המסתלקת מהמקום ועליה האופניים
הגנובות ופונה לצאת משוהם דרך
בית עריף .נסער ונרגש הוא התקשר

למוקד המשטרה בתקווה שבתיאום
עם מוקד המועצה יזוהה הרכב והגנבים
ייתפסו תוך דקות ביציאה משוהם ,או
אולי בצומת אל-על .תחת זאת ,הגיעו
לביתו כעבור זמן לא רב סייר ושוטר
מהנקודה המקומית מצוידים בפנקס
ועט כדי למלא תלונה שבוודאי תעלה
אבק באחת המגירות .טל עצמו פנה
למועצה כדי לנסות ולזהות בסרטי
ההקלטה את מספר לוחית הרישוי
של המשאית ,אולם אז הסתבר לו
כי בכניסה והיציאה לא מותקנות
מצלמות אבטחה ולמעשה אין שום
תיעוד ופיקוח על הנעשה במקום.
טל" :זה צחוק מהעבודה .בשוהם
מותקנות עשרות מצלמות אבטחה
בגנים ציבוריים ,חניונים ומגרשי
ספורט .אני מתקשה להבין את ההיגיון
שבהחלטה להציב מצלמות בשתי
כניסות האחרות עם מוקדן שיפקח
עליהן מרחוק ולהפקיר לחלוטין את
השלישית שדרכה עוברים מאות
מכוניות בכל יום .דווקא בימים כאלה
של חוסר וודאות ביטחונית ,חשוב
שמוקד המועצה יהיה מסוגל לעקוב
ולכוון את כוחות בטחון למקום במידת
הצורך" 
Berklee Ccllege of Music

מירי זמוקס

הבנת הנקרא ,הבעה בכתב ,חשיבה ומתמטיקה.
עידוד החשיבה והבנת ההגיון שבשפה בכל מקצועות הלימוד.
ייעוץ והדרכה לתלמידים עם לקויות למידה
והפרעת קשב ,ולהוריהם.

לידיעת הגנבים:
עדיף לברוח משוהם דרך שכונת הדסים

(מירי)
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באמת עושים אהבה עם הסביבה?

גם בקיץ האחרון נאלצו תושבי שוהם להסתגר בבתיהם ולוותר על ישיבה בגינה ובמרפסת ,בגלל מכת יתושים מהקשות בתולדות היישוב .במקום לדאוג לניקוז של
שלוליות המים המעופשים במרכז היישוב באמצע הקיץ ,המועצה מעדיפה להדביר את המים בחומר כימי רעיל ,שגם אינו מספיק יעיל.
המועצה בתגובה" :אין מכת יתושים בשוהם"
מאת :אילן דואק
מועצת שוהם נחשבת לרשות
מקומית המטפחת את ערכי
הסביבה .הרושם זה נוצר מכמה
סיבות ,בהן התקנת פחי מחזור
פסולת בכל קרן רחוב ,כהונתו של
ראש המועצה ,גיל ליבנה ,כיו"ר
הוועדה לאיכות הסביבה במרכז
השלטון המקומי ,ואולי גם בזכות
קמפיין יחסי ציבור עם הסלוגן
המפורסם "שוהם ,עושים אהבה
עם הסביבה".
בפועל ,הסלוגן הזה מטעה משהו.
לא מכבר דווח לציבור באתר
האינטרנט "שהם פלוס" ,על
שלוליות מים עומדים בוואדי
כרמל ,במרחק  100מטרים
מהמרכז המסחרי .לדברי המועצה,
שלוליות אלה נקיות מיתושים
בזכות פעולות הדברה תכופות,
הנערכות במקום במשך תקופת
הקיץ .כעת נותר לברר מה מזיק
יותר – היתושים העוקצים את
חלקי הגוף החשופים ,או אולי
ריסוס תכוף בחומר ההדברה רעיל
 ,MLOהפוגע באורגניזמים שונים
באופן לא סלקטיבי .החומר הזה
אסור לשימוש ,אלא באישור מיוחד
מהמפקח האזורי של משרד איכות
הסביבה ,והשימוש בו מיועד רק
במקרים בהם נמצאו זחלי יתושים באפיק המים .מילא
שהחומר רעיל ,אלא שגם תוצאות ההדברה כלל לא
מורגשות.

להשלים בהכנעה עם גזירת הגורל

רבים מתושבי שוהם מטפחים מרפסות וגינות נאות ,אבל
רק מעטים באמת ניצלו את ימי הקיץ כדי לשבת באוויר
הצח .השהות בערב קיץ באוויר הפתוח ,מי כמוכם יודע,
מסתיימת כעבור דקות בגירודים ובהסתגפות מאחורי
החלונות והפעלת המזגן .הגינות והמרפסות שלכם ,ממש
כמו נרות חנוכה ,נועדו לראותן בלבד ,מבעד לויטרינה של
הסלון .בשנים הראשונות של היישוב תופעת היתושים

שלוליות מים מעופשים במרכז היישוב

הייתה מתונה ,ואולם הקיץ הנוכחי ,לדעת רבים ,היה
הקשה ביותר בשוהם ,כנראה בגלל התרחבות היישוב
ואיכלוס שכונות חדשות ,המייצרות מים עכורים שזורמים
בתעלות ,ממש כמו בכפרים מעבר לקו הירוק.
למעשה ,מועצת שוהם מעולם לא לקחה אחריות למחדל
היתושים ותמיד ידעה לגלגל את האחריות ממנה והלאה.
בכל שנה בתחילת הקיץ ,עם הגלים הראשונים של
היתושים ,הוסבר לציבור כי ביישובים כשוהם הגובלים
בסביבה חקלאית ,זהו כורח מציאות ,סוג של כוח עליון.
חוות דעת אלו ,שאין מאחוריהן ולא כלום ,שכנעו במהלך
השנים את הציבור ביישוב כי אין לנו אלא להשלים
בהכנעה עם גזירת גורל זו.

ברורית וולס

פסיכולוגית קלינית וחינוכית

טיפול פסיכולוגי למבוגרים ,ילדים ונוער
בלי הילד מתקשה
מודי
זה הז ם ובבחינות?
מן
לאיבחון
פסיכולוגי

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

רח' מכבים  ,100שוהם | נייד bruritwal@walla.co.il | 050-5499558
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ליתר בטחון קראה המועצה
לתושבים במודעות ,למנוע היקוות
של מים בצלוחיות הקטנות מתחת
לעציצי הנוי ,העלולות להוות מצע
לדגירה והתפתחות היתושים.
כל זאת בשעה שתעלות הניקוז
בשטחים הפתוחים שבאחריותה,
בכמות
עומדים מים עכורים
השווה לאלפי צלוחיות מים מתחת
לעציץ שלכם .כדאי להעמיד דברים
על דיוקם :נכון שפה ושם נקווית
שלולית מעשה ידי אדם במושב
זה או אחר בסביבה ,אבל שלוליות
הקיץ הקבועות באזור ,הן בתחום
מועצת שוהם .לכן נכון יהיה לטפל
במפגעים בשטח היישוב ,בטרם
באים בטענות לשכנים.
בהקשר זה ראוי לציין כי מועצת
שוהם הקימה לפני שנים,
בשותפות עם מועצת חבל מודיעין,
את היחידה לאיכות הסביבה,
שתפקידה לטפל במפגעים באזור
כולו .לכן גם מסיבה זו ,נכון יהיה
להפנות את הטענות למועצת שוהם
ולא להניח לה להטיל אחריות על
אחרים.
בעוד שתושבים הגרים סמוך לגדת
התעלה טוענים כי מדובר בביוב
הזורם חופשי ,במועצה מסבירים
כי המים מגיעים מהשכונות הצפוניות ומקורם בשטיפת
מכוניות ,שטיפת חניות ,השקיית גינות ועודפים מהמזרקה.
כך או כך ,המים העכורים נשפכים למובל – תעלת מים
פתוחה בשכונות הצפוניות ונעצרים רק בוואדי כרמל.

התרשלות ארוכת שנים

על דבר אחד אין ויכוח :ברוב הגאיות לא בוצעו עבודות
בסיסיות הנדרשות להדברת היתושים .אלה יכולים
להתפתח במים עומדים או במים הזורמים באיטיות.
אמצעי המניעה הטוב ביותר הוא ניקוז מהיר למערכת
הביוב וההנחיות קובעות כי על מנת לאפשר זרימה מהירה
של המים ,יש לבצע כיסוח יסודי של צמחיית הגדות
המשך בעמוד הבא

מורה לטכניקת אלכסנדר

טיפול בכאבי גב ,צוואר,
עמוד שדרה וגפיים
שיפור הרגלי תנועה ויציבה

נסיון עם נגנים ,רקדנים,
ספורטאים ואנשי מחשב
טכניקה לשיפור השימוש בעצמנו
שלומית בירן טל'  ,03-7365730נייד  | 054-7354304רח' המצפה  ,32שהם
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המשך מעמוד קודם

ולהוציא מהתוואי מעכבי זרימה ,כפסולת
גושית ,גזעי עצים ועשבים ,המהווים מקום
דגירה אידיאלי ליתושים.
לאורך ואדי כרמל ,כמו גם בערוצים ברחוב
קדם ובמקומות אחרים ,צומחת צמחייה
עבותה שגובהה כבר מגיע לכמה מטרים ,דבר
המצביע על הזנחה והתרשלות ארוכת שנים.
סבך הצמחייה הצפוף מונע נגישות למקומות
האלה ומקשה על הדברה יעילה ,באופן
שכאשר מבוצעת הדברה ,חלקים נרחבים
בשלוליות הקיץ למעשה אינם מודברים.
אתם אינכם חייבים להיות מומחים כדי לזהות
את המקומות המועדים לפורענות וגם לא
אמורים לראות מים עומדים ,כדי לדעת היכן
מתפתחים יתושים בסביבת הבית שלכם .צאו
לגאיות והתבוננו בתחתית הערוץ .אם אתם
רואים עשביה ירוקה הצומחת פרא גם בימי
הקיץ ,משמע שיש במקום די לחות כדי להוות
בית גידול ליתושים.
לו היתה נבנית צנרת ניקוז העשויה גלילי בטון,
מותקנת כראוי ,נקיה מפסולת וצמחיה ,עם
שיפועי זרימה לכל אורכה עד מערכת הביוב
המרכזית ,לא היתה קיימת אפשרות של מקווי
מים עומדים ,ממש כשם שאין מים עומדים
בכבישים ביישוב .אלא שתשתיות הניקוז
שנבנו כאן בחסכנות מופלגת יחד עם תחזוקה
לקויה ,יבטיחו שגם בקיץ הבא סביבת הבית
שלכם תהווה בית גידול ליתושים.

בית גידול מרשים ליתושים

כבר לפני מספר שבועות הבינו במועצה כי

הצמחיה באפיק הזרימה שלא נעקרה במשך שנים

דרושים
נציגי/ות שיווק טלמיטינג ,יכולת השתכרות גבוהה ,מתאים גם לסטודנטים

לחברה מובילה בתחום הרכב דרוש/ה נציג/ת שיווק טלפוני
תיאור התפקיד :טיפול בלידים ,בשיחות יוצאות ונכנסות למטרת תיאום פגישות ללקוחות
המעוניינים לרכוש רכב.
שעות הפעילות :ימים א'-ה'  8:00עד ( 18:00במשמרות)
גמישות בשעות ,אפשרות לעבודה גם אחרי השעה  18:00בערב.
דרישות התפקיד:
 nידע ונסיון במכירות ותיאום פגישות בטלפון  -חובה
 nכושר ביטוי ברמה גבוהה.
 nיכולת עמידה ביעדים
 nיכולת עבודה בסביבה ממוחשבת
 nשכר בסיס  +עמלות
 לדוברי אנגלית או צרפתית ,יכולת השתכרות נוספת בתחומים שונים במרכז ההזמנותמיקום :איירפורט-סיטי/קריית שדה התעופה.

נציגי/ות הזמנות ומכירות טלפוניות -משרה מלאה או חלקית לרציניים בלבד

לחברה מובילה בתחום השכרות הרכב בארץ ובחו"ל דרוש/ה נציג/ת הזמנות
תיאור התפקיד :קליטת שיחות נכנסות בתחום השכרת הרכב בארץ ובחו"ל ,הזנת ההזמנות
למערכת ממוחשבת ,מתן שירות ללקוחות פרטיים בישראל ולתיירים המגיעים לישראל.
טיפול בלידים נכנסים.
שעות הפעילות :ימים א'-ה'  08:00עד (18:00במשמרות) וימי שישי  08:00עד  13:00לסירוגין
דרישות התפקיד:
 nנסיון בעבודת במוקד שירות או מכירה טלפוניות  -חובה
 nאנגלית ברמה טובה  -חובה .שפות נוספות  -יתרון
 nיכולת עבודה בסביבה ממוחשבת
 שכר בסיס  +עמלות ,יכולת השתכרות טובה למקצוענים במכירות טלפוניות במוקד ישנה אופציה להגדלת ההשתכרות על ידי מכירה של מוצרים נוספים בתחום הרכב.מיקום :איירפורט-סיטי/קריית שדה התעופה.
המשרות מתאימות לרציניים בלבד ,המחפשים להשתלב בחברה בינלאומית לאורך זמן.
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

פרטים ליצירת קשר :דוא"ל | jobs@budget.co.il :מספר פקס03-9350153 :
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"שהם פלוס" עורך תחקיר בנושא .לפיכך,
בערב ראש השנה האחרון נאמר לתושבים
שפנו להתלונן ,כי לאחר החגים ייערך טיפול
יסודי הכולל ניקוז המים לבור ובו משאבה
טבולה ,שתזרים את המים מהשכונות
הצפוניות ישר למערכת הביוב ,מבלי שיזרמו
בתעלות פתוחות עד מרכז היישוב .השאלה
היא כמובן ,מדוע ב 20-שנות קיומו של היישוב
לא נתנו את הדעת לפתרון זה .כן נשאלת
השאלה ,האם המועצה תדאג לטפל גם בניקוז
מים עומדים בשכונות אחרות ובערוץ נחל
בית עריף ,העובר למרגלות בית ספר ניצנים,
ומהווה כשלעצמו מוקד להתפתחות יתושים.
במועצת שוהם דווקא גאים לדווח על נסיגה
בכמות התלונות ולא מפנימים כי הסיבה לכך
היא השלמה של הציבור עם החיים המשותפים
במחיצת המעופפים .מדוברות המועצה נמסר
בתגובה" :ממספר הפניות שנפתחו במוקד
העירוני לא עולה שיש 'מכת יתושים' ביישוב.
בחודשים אוגוסט עד ספטמבר נפתחו במוקד
 28פניות הנוגעות למטרדי יתושים (לעומת
 38בתקופה המקבילה בשנת  .)2014היחידה
הסביבתית שוהם–חבל מודיעין מבצעת באופן
קבוע ניטור וריסוס של מקומות במרחב
הציבורי ,בהם יש הצטברות של מים .החומר
בו משתמשים המדבירים הוא  ,mloהגורם
ליצירת שכבת שמן על פני המים הגורמת
לחנק זחלי היתושים ומכאן יעילותו .בוואדי
כרמל אין דגירת יתושים ,והמקום מרוסס
בקביעות מדי שבוע ,על מנת למנוע דגירה
אפשרית" 

ד”ר דליהו רונן ושות' ,משרד עורכי דין
Dr. DLAYAHU RONEN & CO., LAW OFFICE
משרד עורכי דין ונוטריון
דיני משפחה וגרושין ,יעוץ וגישור
■ הופעה וייצוג בבית משפט למשפחה
ובתי דין רבניים ■ יעוץ מקדים לגרושין ותכנון
חקירות ממוקדות ■ מזונות אישה וילדים
■ אחזקת ילדים והסדרי ראייה
■ משפט בינלאומי-חטיפות ילדים
■ חלוקת רכוש ויחסי ממון ■ “ידועים בציבור“
■ הסכמי ממון ■ צוואות וירושות  -עריכת צוואות,
התנגדות לצוואות ותכנון הורשה
■ הגירה ■ בג”צים
סניף שהם:
רח’ הצור ( 18שכונת רקפות) שהם ת.ד 5026
משרד ראשי:
שד’ דוד המלך  33פינת רח’ אורי לסר  ,1ת”א 64954
טל ,03-6915678 :פקס03-6915679 :

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

שוהם

תפריט חדש בהנהלה חדשה

03-5179944 | 03-9732222
משלוחים בשוהם והסביבה

שעות פתיחה :א'-ה'  ,10:30-22:00יום ו'  ,10:00-15:00מוצ"ש עד השעה 22:30

שד' עמק איילון  ,30מרכז מסחרי שוהם
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משכן קבע לתלמידי "רבדים" – בית הספר לראשונה בשוהם :אליפות סייקלו-קרוס
של איגוד האופניים
העל-אזורי למחוננים ומצטיינים בשוהם
ביה“ס העל-אזורי למצטיינים ומחוננים
“רבדים“ יחל את פעילות במשכן הקבע
החדש של בית הספר ניצנים .לטובת
הלימודים ב“רבדים“ הוסב אגף בקומה
הראשונה של ביה“ס ניצנים והותאם
לתכנית הלימודית הייחודית של “רבדים“
 חדר אמנות ,מעבדה ,כיתות מותאמותללימוד פרטני וקבוצתי ,מרחב התכנסות
וחדרי שירותים.
המתחם החדש משמש במהלך השבוע את
ילדי ניצנים (כיתות ספח) ובימי שלישי
מארח את תלמידי רבדים ,אשר לומדים
יום בשבוע .בהמשך ,יוכלו תלמידי תכניות
המצוינות והמדעים של מערכת החינוך

בשוהם לעשות שימוש במתקניו.
ממועצת שוהם נמסר כי המתחם החדש
הוא השלב הראשון בתכנון כולל של מרכז
יישובי למצוינות .בשלב הבא  ,תיבנה מעל
המבנה קומה נוספת ,שתכלול אודיטוריום,
מעבדות ,כיתות נוספות וכניסה נפרדת
מרח׳ מכבים .בימים אלה פונה המועצה
לתורמים פוטנציאליים למימוש תכנית זו.
ביה“ס רבדים הוא בית ספר על-איזורי
לתלמידים מצטיינים ומחוננים ,אשר עברו
את אבחוני מכון סאלד .בבית הספר לומדים
כ 170-תלמידים בכיתות ג׳-ט׳ ,משוהם,
לוד ,חבל מודיעין ,גזר ובית אריה .כ60-
מתלמידי “רבדים“ הם ילדי שוהם

במסגרת אירועי חנוכה יתקיים סובב שוהם ,שיכלול מסלולי רכיבה,
תחרות הליכה על מים והפנינג ספורט לכל המשפחה

במסגרת שנת הספורט ,שוהם תארח
השנה לראשונה את אליפות סייקלו-
קרוס שתיערך ב 23-לאוקטובר .במסגרת
האירוע ,שמארגן איגוד האופניים בישראל,
יתקיימו תחרויות שמשלבות אופני הרים,
סייקלו-קרוס וכביש בשבילי גן החבל ,על פי
קטגוריות גיל 6 :ק"מ לכיתות ה׳-ו׳ 10 ,ק"מ

לכיתות ז׳-ט׳ 20 ,ק"מ לקדטים ומסטרס
ו 30-ק"מ לנוער ועילית .ההרשמה לאירוע
באתר איגוד האופניים.
בימים אלה נערכת החברה העירונית חמש
ל״סובב שוהם״ ,שיתקיים זו השנה ה16-
ברציפות ב 11-לדצמבר .במסגרת זו יוכלו
רוכבים להשתתף במסלול אתגרי שאורכו
 15ק"מ; מסלול למיטיבי רכיבה לכיוון
פארק יער שהם; מסלול רכיבה עממי לכל
המשפחה מסביב לשהם שאורכו כ 10-ק"מ;
מסלול רכיבה לקטנטנים ומסלול ייעודי של
אופני דחיפה לילדים בני  .3-5הזינוק לכל
המקצים יהיה ממועדון הספורט שוהם

ספורטילנד תערוך סדנת הגנה עצמית לציבור
הסדנא החד פעמית מיועדת להעניק כלים בסיסיים להתגוננות

הדמיה של המרכז היישובי למצויינות

לרגל המצב הביטחוני תערוך אגודת
הספורט ספורטילנד סדנא להגנה עצמית
לתושבי שוהם ,המעוניינים להכיר באופן
בסיסי אמצעים וטכניקות להתמודדות
עם מצבי חירום ,כדוגמת אלו המתרחשים
בארץ בימים האחרונים ,להגברת המודעות
ולהתנהגות נכונה במצבי תקיפה.
את הסדנא ידריכו רונן ברגר וליעד אקו,

קפוארה

ג'ודו

מאמן
רונלדו-סונקה

מאמן
סנסאי ליעד אקו

מאמני ג׳ודו וקרטה ומאמני קרב מגע
בשירותם הצבאי .ההדרכה מיועדת לבני
נוער ולמבוגרים ותיערך ביום שלישי
(.)20/10
ההשתתפות בסדנא ללא תשלום אך מותנית
בהרשמה מראש במזכירות ספורטילנד ,טל׳
03-9794465

קראטה  -דו
מאמן
סנסאי רונן ברגר

אקרובטיקה
והתעמלות
ניהול מקצועי
רונית פינדר

התעמלות
צעירים
ניהול מקצועי
רונית פינדר

03-9794465
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חפשו אותנו בפייסבוק
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"ממראות החצר
הקדמית"

צליחת הכנרת

ניצב בדימוס והצייר בהווה ,משה מזרחי,
מציג תערוכת יחיד בגלריה הורדוס

 80שחיינים שהצעיר בהם בן  7צלחו את האגם

השנה יצאה משלחת גדולה המונה 80
שחיינים – ילדים והורים לצליחת הכנרת.
גולת הכותרת של הצליחה היא שחיינים
הצעירים בני ה ,7-שאך השלימו בקיץ
האחרון את קורס השחייה וכבר שחו כתף
אל כתף עם הוריהם למרחק של  1.5ק"מ.
בין השחיינים משוהם היו מיוצגות גם
משפחות של שלוש דורות :סבים ,הורים
ונכדים ששחו יחדיו.
פרוייקט צליחת הכינרת מלווה את היישוב
מאז הקמתו והוא נחשב לאחד היפים בבית
הספר לשחייה של אגודת מכבי שוהם

משפחת רטר צולחת  3דורות  -קרן הצעירה בת ה 7

חבר המועצה לשעבר וניצב בדימוס משה
מזרחי ,יציג בימים הקרובים תערוכת יחיד,
"ממראות החצר הקדמית" ,של ציורים פרי
עבודתו בגלריה הורדוס לאומנות בטבריה,
עיר הולדתו .הפתיחה החגיגית במוצ"ש והיא
תוצג למבקרים במשך חודש ימים .למזרחי
זו תערוכת ביכורים ובחודשים האחרונים
הוא מתכונן לקראתה ,כאשר משעות הבוקר
ועד הערב הוא עוסק במשיחות מכחול.
מזרחי ,ראש אגב החקירות לשעבר ,מוכר
בציבוריות הישראלית כברנש קשוח,
קר כקרח שאינו מהסס להסתכל לארכי
פושעים בלבן של העיניים .מעמדו החדש
כאומן בעל נפש עדינה עומדת בסתירה
למה שאפשר היה לחשוב עליו עד לפני
שנים אחדות ,אולי גם בהיפוך למה שהוא
חשב על עצמו.
מזרחי מעולם לא למד ציור במסגרת
מסודרת .הוא התגלגל לעניין משירבוט
דמויות בעיפרון במהלך ישיבות עבודה
עם פקודיו ובהמשך עבר לציור צבע לאחר
שלקח כמה שיעורים פרטיים .את סגנון
הציור שלו אי אפשר לזהות עם שום סגנון
או מגמה הרווחת באומנות .הוא אינו שואב
השראה מספרים או קטלוגים אומנותיים
ואינו מנסה להשתלב בז'אנר כזה או אחר.
בציור ,כמו בחייו הקודמים ,הוא סוליסט
שמתנהל לבדו .אין לו חברים ,אין לו הזדהות

ואיש אינו משפיע עליו .כשהוא
מציב את הקנבס על קן הציור הוא מתחיל
לצייר ונותן דרור לדמיונו ומחשבותיו ,כשלו
עצמו אין מושג ברור לאיזה כיוון הולכת
היצירה .מזרחי אינו משתמש בצבעים
רכים אלא צבעים עזים .ציוריו עד השנים
האחרונות היו כהים ואפילו אפלוליים,
שאולי משקפים את העולמות האפלים בהם
התגלגל לאורך שנותיו במשטרה.
במהלך שירותו הצבאי הוא שירת בסיירת
אגוז ואיבד את אחת מעיניו שהוחלפה
בעין תותבת .באחת מעבודותיו שתוצג
בתערוכה ,ניבטת דמות אישה שעיניה
גדולות ובולטות מעבר לכל פרופורציה.
היא מציגה את כפות ידיה ,שבכל אחת מהן
שקועה עין נוספת .מה זה בא להביע? מזרחי
אומר שיש קשר בין הדברים.
אגב ,אוצר התערוכה הוא אחיו ,אורי
מזר ,המוכר כאומן שהציג ברחבי העולם.
הפתיחה החגיגית במוצ"ש הקרוב שעה
20:30

Perfect floor
המרכז האזורי לעיצוב הבית

3

פרקט למינציה

3

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

3

מבצע:

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

דלתות פנים

רק  199 -ש"ח

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

וילונות ומוצרי הצללה

 ,165x235רק  499ש"ח

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

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

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

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

תוצרת "שטיחי כרמל" במגוון צבעים ודגמים

*לא כולל מע"מ.

פרקט לחדר עד  10מ"ר

3

פרקט עץ

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

3שטיחים

שטיחי אריגה לחדרי ילדים

3

בנוסף שטיחים מקיר לקיר

3

דקים ופרגולות

מחלקה לביצוע דקים ופרגולות ברמה גבוהה

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

050-3557557 ,03-5336699
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מבחר חדש ומרהיחב של טפטים ממיטב היצרנים
החל מ 250 -ש"ח לגליל
קולקציות חדשות לחדרי ילדים ,כולל טפט
תמונות של דמויות קומיקס ועוד

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

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

* ט.ל.ח *אין כפל מבצעים

* כפוף לתקנון * התמונות להמחשה בלבד

סניף מודיעין :שדרות המלאכה  ,1מודיעין 08-9266736
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חודש המודעות לסרטן השד

להקדים
למנוע
להציל!

החודש פרסם משרד הבריאות נתונים מעודדים לפיהם מספר חולות הסרטן בישראל
מצוי בירידה  יעל שפירא ,מנכ"לית עמותת "אחת מתשע" ,תושבת מושב גינתון,
אומרת שהכל עניין של גילוי מוקדם התורם להצלת חיים ,מסבירה על תרופות
ביולוגיות ועל הקשר בין כמות הנבדקות ומצב סוציו-אקונומי ומספרת על פעילות
העמותה המציינת השנה  21שנים להיווסדה
מאת :שרון חן
יעל שפירא" .יש
חברות שנפטרו ויש
שהחלימו וכל אחת
כזו נכנסת לי ללב"
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לפני  21שנה הוקמה עמותת "אחת מתשע" ששמה
לה למטרה ללוות נשים שחלו בסרטן השד .שמה
של העמותה הוענק לה בעקבות הסטטיסטיקה
שדיברה אז על הסיכוי של אשה אחת מכל תשע
לחלות במחלה מתישהו במהלך חייה .אלא שעם
עליית תוחלת החיים ב 4-שנים במהלך  20השנים
האחרונות ,הצטרפו למעגל החולות עוד נשים
והסיכוי הסטטיסטי לחלות עומד כיום על אחת
מ 7.5 -נשים .מנגד ,המודעות למחלה עלתה מאוד
וכמות רבה יותר של נשים נבדקות כיום בבדיקות
מקדימות ,הרפואה השתפרה והתרופות טובות
יותר.
החודש ,פרסם משרד הבריאות נתונים מעודדים
המתייחסים לשנת  ,2012לפיהם אחוזי התמותה
של מספר חולות סרטן השד בישראל מצויים
בירידה ,בעיקר בזכות אותו גילוי מוקדם .על פי
הדוח ,אובחנו במהלך  2012כ 4,967 -נשים חולות
בסרטן השד .בשנת  ,'90נפטרו מהמחלה 23.4
מכל  100אלף נשים ולעומת זאת ,נאמר בדוח
כי ב ,2012-נפטרו מהמחלה  17.9נשים ל100-
אלף .כיום חיות בישראל למעלה מ 21-אלף נשים
שאובחנו במהלך  2008-2012כחולות במחלה,

כאשר  79אחוז מהן בנות למעלה מ.50-
בשנות ה ,'90-הוחל בבדיקות סקר ביוזמת משרד
הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן והמודעות
בקרב נשים לצורך להיבדק עלתה משמעותית –
מה שהביא לגילוי מוקדם של מקרים רבים וכפועל
יוצא מכך ,לכמות רבה יותר של נשים שהחלימו
מהמחלה לחלוטין – מה שמביא כאמור ,לירידה
משמחת בסטטיסטיקות" .חשוב להבין ,שמספר
החולות נשאר פחות או יותר יציב ,אולם יותר נשים
נבדקות ומאובחנות בזמן ולכן פחות נשים נפטרות
מהמחלה" ,מסבירה יעל שפירא ,מנכ"לית עמותת
"אחת מתשע" ,תושבת מושב גינתון.
זה משמח אותך?
"במידה מסוימת .הייתי שמחה יותר לו פחות
נשים היו חולות ומאידך ,משמח אותי שהמודעות
להיבדק ,עולה בהתמדה".
עמותת "אחת מתשע" פועלת בשני תחומים:
תחום העלאת המודעות למחלה ולגילוי מוקדם
באמצעות התקשורת ,יחסי ציבור ,השתתפות
באירועים שונים ,מאבקים ציבוריים וקיום סדנאות
הסברה .התחום השני הוא הענקת תמיכה מקצועית
לנשים חולות" .תכנית הדגל שלנו נקראת 'לצידך',

ובמסגרתה ,נשים שעברו את המחלה מלוות נשים שחלו בה לאחרונה.
רק מי שהיתה שם יודעת מה אשה עוברת בשעות הלא פשוטות הללו",
מסבירה שפירא" .יש לנו פורום מקצועי ובו רופאים עונים על שאלות
ובנוסף לכך מתקיימות ברחבי הארץ קבוצות תמיכה מקצועיות בהן
מתקבצות קבוצות של נשים או בני משפחה ,חלקן עוסקות בריקוד,
בתרפיה באמנות או בשיחה 50 .אחוז מהנשים הפונות אלינו נעזרות
בשירות מיצוי זכויות רפואיות ,מול סל הבריאות וקופות החולים ,מול
מקומות עבודה וכדומה .במקרים מורכבים ,עומד לרשותנו משרד
עורכי דין המתמחה בדיני עבודה ומייצג את החולות בהתנדבות".
מי צריכות להקפיד על בדיקות?
"בדיקות ממוגרפיה יש לעשות אחת לשנתיים מגיל  50ומעלה
ובדיקות שד – מגיל  ,30אחת לשנה אצל כירורג שד .מעבר לכך ,חשוב
שנשים יכירו את גופן ואת השינויים החלים בו – פריחה ,הפרשה ,גוש,
עקמומיות – כל דבר כזה הוא סימן אזהרה שמצריך בדיקת רופא.
חשוב שנשים בכל גיל יידעו להכיר את גופן ועדיין ,שלא יוותרו על
בדיקה שנתית של כירורג".
למה רק מגיל  50אם מצאו שגם נשים צעירות חולות בסרטן שד?
"זו שאלת מיליון הדולר .משרד הבריאות לא פרסם כל הנחיות הנוגעת
לבדיקות מתחת לגיל  50ולכן אנחנו ממליצים לכל אשה מעל גיל
 30לגשת ולהיבדק אצל כירורג שד כיוון שהסטטיסטיקה מדברת על
 21אחוז חולות מתחת לגיל  .50אני מצפה שקהילת הרופאים תהייה
מודעת לעובדה שגם נשים צעירות ,הרות או מניקות ,עלולות לחלות
ואם רופא מרגיש שמשהו לא תקין או ההיסטוריה המשפחתית של
הנבדקת מעלה חשד כלשהו ,עליו לשלוח את המטופלת שלו ללא
היסוס לבדיקות המשך ,לייעוץ גנטי וכדומה".
הממוגרפיה היא הבדיקה הטובה ביותר לגילוי ואבחון המחלה?
"לצערנו אין כיום תרופה מונעת לסרטן השד ועל כן הדבר החשוב
ביותר שאפשר לעשות כדי למזער את נזקי המחלה הוא להיבדק
בהתאם לקבוצת הגיל והסיכון .עם כל חילוקי הדעות והמחקרים
שמתפרסמים חדשות לבקרים ,הממוגרפיה – שכמות הקרינה בה
מזערית וקטנה יותר מאשר הקרינה אליה נחשפים בעת טיסה ,למשל,
היא אמנם בדיקת הסקר הטובה ביותר הקיימת כיום לאבחון וגילוי
סרטן השד אצל נשים מעל גיל ."50
לפני למעלה משנה פנתה העמותה למשרד הבריאות ,בדרישה להסדיר
יידוע ממצאי ממוגרפיה במבנה שד צפוף והנושא נמצא כיום בטיפול.
מה ההבדל בבדיקות בין נשים עם שד צפוף לשד שומני?
"כשאחוזי הרקמות ורקמות החיבור בשד צפופים וגדולים מאחוזי
הרקמות השומניות – זהו 'שד צפוף' וכשאחוזי רקמת השומן גבוהים
יותר ,זהו 'שד שומני' .מדובר במבנה .בדומה לנשים עם שיער גלי ,חלק
או מתולתל – כך יש נשים שאופי השד שלהן צפוף או שומני .אין קשר
בין זה לגודל השד ,לתחלואה או לסיכויי ההחלמה .מה כן? בבדיקת
ממוגרפיה השד נצבע בלבן וכיוון שהגוש הסרטני גם הוא לבן עלולים
לפספס אותו .מסיבה זו ,נשים עם שד צפוף צריכות לעבור גם בדיקת
אולטרסאונד כבדיקה משלימה .האולטרסאונד נחשב יעיל בגילוי
גידולים בשד צפוף".
מי צריך להפנות את הנשים לבדיקות הללו?
"נשים מעל גיל  50שאינן נמצאות בקבוצת סיכון ,מופנות באופן
אוטומטי על ידי קופת החולים לבדיקת ממוגרפיה ,אחת לשנתיים.
במהלך הבדיקה במכון הממוגרפיה ,במידה ונמצא שיש לאשה שד
צפוף ,היא אמורה לבצע מידית בדיקות אולטרסאונד או להישלח
לבצע בדיקה שכזו".

כלה להשגה

סטודיו לכלות בשוהם

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

קופות החולים
מתארגנות לסייע

בקרב מדינות ( OECDהארגון העולמי לשיתוף פעולה ולפיתוח
כלכלי) נמצאת ישראל במקום הרביעי בתחלואה ,אחרי בלגיה ,הולנד
וצרפת ובמקום שביעי בתמותה .חשוב לציין שסל התרופות בארץ
מכיל את מרבית התרופות החדשות ביותר והטיפול שניתן בארץ
נחשב לאיכותי ומתקדם.
כמה נשים מעל גיל  50מקפידות להיבדק אחת לשנתיים?
"זה תלוי – הממוצע הארצי מצביע על כ 70%-אחוזי היענות
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בתיאום מראש

חפשו אותנו בפייסבוק "כלה להשגה  -סטודיו לכלות"
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בקרב אוכלוסיות אלה?
"אנחנו מקפידים לקיים סדנאות בקרב
אוכלוסיות מגוונות ושמים דגש על אוכלוסיות
מיעוט ,אוכלוסיות פריפריה ואוכלוסיות
ממעמד סוציו-אקונומי נמוך .הסדנאות
מותאמות תרבות ושפה .בקהילות חרדיות
למשל ,שם מכנים את המחלה 'מחלת
האשה' ,חוברות ההסברה נראות קצת
אחרת ויש בהן אישורים מרבנים
לערוך בדיקות מקדימות .זה חשוב
כי למעשה הם נותנים את ברכת
הדרך לנשים להיבדק ,וזה מוכיח
את עצמו – יש לשמחתנו שיפור
באחוזי הנבדקות בקרב נשים
חרדיות".

לממוגרפיה .לצערנו ,עדיין
ניתן למצוא אזורים בהם
ההיענות נמוכה מאוד ועומדת
על  10%בלבד .מדובר בדרך
כלל באוכלוסיות שאינן חשופות
למידע ולהנחיות בנוגע לבדיקות
הנדרשות ,באוכלוסיות שבהן הנשים
מקדישות את חייהן לטיפול במשפחה
ובאוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי
נמוך הטרודות בהישרדות היומיומית.
נשים השייכות לאוכלוסיות אלה ,פחות
דואגות לבריאותן ואינן מבצעות את
הבדיקות כמומלץ".
כלומר ,אפשר לומר שיש קשר ישיר בין רמה
סוציו-אקונומית נמוכה ומגורים בפריפריה
להיענות נמוכה לביצוע הבדיקות?
"כן ,הזמינות והנגישות מהוות גורמים חשובים
בהיענות לבדיקות .לשמחתי ,בשנים האחרונות
מארגנות חלק מקופות החולים הסעות יזומות
לנשים לביצוע הממוגרפיה השנתית .כמו כן ,קיימת
ניידת ממוגרפיה המגיעה ליישובים מרוחקים
ומאפשרת לבצע את בדיקות הממוגרפיה ליד
הבית" ,מסבירה שפירא" .דוגמה נוספת למיעוט
שירותים בפריפריה ניתן לראות בצפון הארץ .רק
לאחרונה קיבל משרד הבריאות החלטה לפתוח
בבית החולים זיו בצפת ,מרכז הקרנות לחולי סרטן
ולצייד את בית החולים במכשיר  .MRIעד כה,
נאלצו נשים חולות לנסוע מהצפון הרחוק לחיפה
כדי לקבל הקרנות".
איך פותרים את הבעיה ומעלים את המודעות

שלב אפס – הטוב
מכולם

סרטן השד מתפתח לרוב במנגנון בלוטות החלב
ובצינוריות החלב .עד כה קוטלגה המחלה לארבעה
שלבי גילוי :מ"שלב  "1שנחשב לשלב הראשוני
ובעל הסיכויים הרבים ביותר להחלמה ובו גודלו
של הגידול שנמצא הוא פחות מ 2-ס"מ והוא אינו
מפושט ועד "שלב  ,"4אשר נחשב לשלב הכי פחות
טוב לגילוי המחלה ובו מדובר כבר בגידול ממאיר
שהתפשט לחלקי גוף אחרים מעבר לשד ולבלוטות
הלימפה.
היום ,מספרת שפירא ,בזכות המודעות לגילוי
מוקדם ,התווסף לרשימה "שלב  ,"0אשר בו אמנם

מאובחן גידול ,אולם הוא מצוי עדיין בתעלות החלב
בלבד ( )ductsולא פיתח את היכולת להתפשט
(אינו פולשני עדיין)" .בזכות בדיקות הגילוי
המוקדם ,בעת אבחון וגילוי המחלה בשלב  ,0אחוזי
ההחלמה עומדים על כמעט  100אחוז ואילו בשלב
 ,1על  92אחוזי החלמה .ככל שהגילוי מאוחר יותר,
אחוזי ההחלמה יורדים :בשלב  2הם עומדים על
 76-88אחוז ,בשלב  3על  49-56אחוז ובשלב  4על
 16אחוז".
איזה טיפול מקבלות הנשים בשלבים השונים?
"תכנית הטיפול נקבעת באופן אישי לכל חולה
בהתאם לשלב הגידול בעת האבחנה ועל פי הסוג
הגידול .לעיתים הטיפול הוא מקומי ולעיתים
מערכתי .חלק מהנשים ייאלצו לעבור כריתה חלקית
או מלאה של השד או של שני השדיים ויעברו טיפול
בקרינה וכימותרפיה".
כיום ,מספרת שפירא ,מטופלות נשים רבות עם
סרטן גרורתי בתרופות ביולוגיות ,אשר זוכות
להצלחה לא מבוטלת" .התרופות הביולוגיות
מצליחות לדכא במקרים רבים את הגרורות ולמנוע
מהן להמשיך ולהתפשט – מה שמאפשר לנשים
הללו לחיות טוב לאורך שנים רבות תוך שהן
מבצעות מעקבים .לא מדובר בריפוי אלא בהפיכת
הסרטן למחלה כרונית ,שאפשר לחיות אתה .אני
מכירה כמה וכמה נשים כאלה שמתפקדות נהדר
כבר שנים .זוהי בעיני אחת הבשורות החשובות של
העשור שלנו".
פעילותן של התרופות הביולוגיות ,מבוססת
על הענקת "כוח" וחוסן לכדוריות הדם הלבנות
שמטרתן להילחם בתאים הסרטניים וחלק מהן

האתר החדש
גם עיתון מקוון
גם מדריך טלפונים

כולל סלולריים של התושבים

גם מדריך בתי העסק
בשהם והסביבה

הכל בלחיצת כפתור
מותאם גם לטלפון הסלולרי
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למעקב מטעם משרד הבריאות וזו בשורה חשובה .יש
לציין ש 10-אחוז בלבד ממקרי הסרטן הם על רקע
גנטי".
יש נשים שלא רוצות להיבדק?
"בהחלט .יש נשים שלא רוצות לעשות בדיקות
ממוגרפיה כי הן פוחדות שאולי יימצא שם משהו ויש
כאלה שלמרות שיש אצלן סיפור משפחתי של סרטן
השד ,חוששות להיבדק בדיקה גנטית ואומרות שהן
מעדיפות לא לדעת ,למרות שיש כאן סכנה בריאותית
אמיתית .אני לא שופטת אותן".
כלומר?
"יש כאן דילמות לא פשוטות  -אחרי הכל ,מה
אומרים לבחורה בת  25שעוד אין לה ילדים ,שמצאו
אצלה גן סרטני שעלול לגרום לה לחלות? שתכרות
את השדיים? את השחלות? זו החלטה פיזית ורגשית
לא קלה".

עזרה לכל בני המשפחה
נועדו לפורר את הגידול באופן ממוקד .יתרונן הוא
בעובדה שבניגוד לטיפול הכימותרפי אשר משמיד
בנוסף לתאים הסרטניים גם את התאים הבריאים,
התרופות הביולוגיות אינן פוגעות בתאים הבריאים.
בשורה חשובה נוספת שאותה מזכירה שפירא היא
הרפואה המותאמת התופסת מקום חשוב בכל תחומי
הרפואה וגם בתחומים האונקולוגיים" .כיום ,במקום

לתת תרופה אחת לכל סוגי הסרטן ,מתאימים את
התרופה לסוג המסוים ,מה שהופך את המאבק בו
להרבה יותר אפקטיבי".
מה פירושו של סרטן על רקע גנטי?
"זה אומר שהוא קיים גנטית במשפחה ומעלה את
התכנות הסיכוי לחלות בכ 75-אחוז .נשים שמתגלה
כי הן נשאיות של גן סרטני נכנסות לתכנית לאומית

שפירא הגיעה למנכ"לות העמותה לפני מספר שנים,
לאחר שעסקה במינהל חינוכי .היא עצמה לא חלתה
במחלה אולם אחותה חלתה בה לפני כ 25-שנה,
עברה כריתת שד ,טופלה בהקרנות והחלימה.
הידיעה שאחותך חלתה ,הדליקה אצלך אור אדום?
"לא באופן מיוחד – מאז ומתמיד הקפדתי להיבדק
וכיום ,כמי שמקורבת לעניין ,אני מקפידה שגם בתי,
כלתי ,החברות שלי ובנות המשפחה הנוספות ייבדקו.
למעשה ,כל אשה שאני נתקלת בה מקבלת ממני



אירוע נוצץ לבני/בנות מצווה זה מספיק לכם?

יש פתרון ערכי עבור ילדכם.
ל
מסלול חוויתי של פעם בחיים לילדי המצווה
המורכב ממשימות ,סיורים ,סדנאות ופעילויות
מעבר מילדות
לבגרות

כש”רגיל”
פוגש “שונה”

התנדבות
בקהילה

מהרו
ל
ה
י
ר
ש
ם
ל

מ
 .11.2015סע הקרוב

מותנה בק

בוצה של

3

 13מ
שתתפים

הכנת
דרשה

הקשר
ליהדות

משימות
אתגריות
לומדים להעריך
כסף

יש לנו ארץ
נהדרת

עוד מגוון משימות
חוויתיות
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הרצאה שלמה על הצורך להיבדק
וכמובן נשאלת אם כבר נבדקה",
היא אומרת" .לא כולן רוצות ויש
כאמור תגובות של 'תעזבי אותי
מזה ,זה מפחיד אותי' ,אבל אני עושה
נפשות בכל קבוצה של נשים שרוצות
לשמוע .אני אומרת – לכו ,תבדקו ,אל
תוותרו! לא יודעות מה לעשות? פנו
אלינו ונסביר לכל אחת".
בסדנאות מקצועיות שמעבירות מנחות
העמותה הן מסבירות על מבנה השד ,על
גורמי הסיכון ,על הבדיקות המומלצות
וגם על אורח חיים המפחית סיכון" .היום
ידוע שסביבה בריאה ותזונה בריאה הן גורם
מניעה מצוין לתחלואה ושאלכוהול למשל ,הוא
גורם שלילי".
את הסדנאות מעבירה העמותה במקומות עבודה,
בקופות החולים ובקרב כל גוף או קבוצת נשים
שרוצה לשמוע" .אם בשוהם יש נשים שרוצות
להתאגד ולהזמין אותנו – נגיע בשמחה להרצות
על המחלה ועל הדרכים לגילוי מוקדם .אנחנו לא
רופאות ולא חוקרות אלא מתבססות על מחקרים
מהעולם .ההתמחות שלנו היא בהסבר ,בליווי
ובתמיכה".
כמה נשים נעזרות בכן?
"כ 1,000-נשים בשנה וזה לא מספיק לצערי .תמיכה
היא חלק חשוב מאוד בהתמודדות עם המחלה ,כמו
גם מידע על מיצוי זכויות בתקופת המחלה מול
הביטוח הלאומי ,קופות החולים ,משרד הבריאות,
ביטוחים פרטיים ומקומות העבודה".

העמותה תומכת גם במשפחתה של החולה?
"בהחלט .מגיעים הורים של נשים ,בני זוג ואפילו
הילדים הקטנים ובני הזוג של הבנות שלהן .כל אחד
מאלה מתקבל בברכה כי ברור לנו שגם המשפחה
עוברת תקופה קשה ואם נעזור לבני המשפחה –
כולם ייצאו נשכרים מכך".
אתן נתקלות בנשים שזקוקות לכן לאחר
שהחלימו?
"בהחלט ,המון! כשהן מסיימות את הטיפולים,
הציפיה של הסביבה סביבן היא שיחזרו לשגרה בבת
אחת .אלא שהן עדיין מעבדות את הטראומה והן
חוששות ,שבריריות וצריכות זמן להחלים רגשית
ונפשית .בדרך כלל מדובר על חצי שנה עד שלוש
שנים אבל מגיעות גם נשים שהטראומה התפרצה
אצלן אחרי עשר שנים .גם עבור נשים כאלה אנחנו
כאן ,בטיפול פרטני או בקבוצות תמיכה ,בליווי של

סוגי הטיפולים במרפאה:
 בוטוקס
 כל סוגי ההזרקות מילוי והדגשת עצמות

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

פסיכולוגים שעובדים בעמותה ,פסיכו-אונקולוגים
ומטפלים ב NLP-ושיטות שונות לדמיון מודרך".
יש סיפורים שנשארים אתך?
"המון .יש חברות שנפטרו ויש חברות שהחלימו – כל
אחת כזו נכנסת לי ללב .יש סיפור על אשה צעירה
בשם קירה ,שלאורך שנים הרגישה שמשהו לא בסדר
אתה והרופאים פטרו אותה בתואנה שהיא צעירה
מדי לסרטן השד ושאין לה כלום .כשהסרטן התגלה,
זה כבר היה בשלב מאוחר מדי .היא נפטרה לפני
כשנה ,באמצע שנות ה 30-שלה ,כשהיא משאירה
בעל שבור וילדים צעירים .ויש גם סיפורים משמחים
ומעוררי כוח כמו על נשים מופלאות ,שהמחלה גרמה
להן לעשות שינוי תעסוקתי ,לפרוח ,להוציא מעצמן
דברים נהדרים כמו עיצוב או סטיילינג .נשים כאלה,
נותנות כוח לאחרות וזה בהחלט מעורר השראה גם
מבחינתי" 

ע
ל
כל

 מזותרפיה
 פילינג
 אנטי אייג'ינג

פנ םי

מבצע החודש
perlane restylane

חומצה היאלורונית הכי ותיקה בשוק

1,450

לראשונה בארץ
טיפול חדשני

 ₪למזרק

מתיחת פנים
ללא ניתוח

טיפול בחוטים נספגים

ד"ר קסטל אושרת ,רפואה אסתטית
עוסקת בתחום  13שנים | ברפואה  27שנים

ליעוץ חינם ולקביעת תורים 052-8305126 | 050-4410644

חומרים מאושרים
ע"י משרד הבריאות

מרימים מסך לעונה חדשה
עם חגיגת תיאטרון
להתרגש ,להתחבר ,לאהוב
חוות החיות

גם הוא באצילים

חוות החיות

אלה גרוסמן

בכורה ישראלית לרב המכר
של ג'ורג' אורוול
20:30 | 12,14.11.15

נעצר בחצות

האבא

חשמלית ושמה תשוקה

מר ורטיגו

אלה גרוסמן

גם הוא באצילים

דרמה קצבית ומרוממת נפש ...ביצוע מצוין
של צוות השחקנים ...הילה פלדמן נהדרת"
ידיעות אחרונות
מאת דפנה אנגל מחרז ,בכיכובה של
הילה פלדמן
20:30 | 1,2,3,5.12.15

נעצר בחצות

המחזאי האנגלי ,מארק הייהרסט ,מגולל
במחזהו את סיפורו הטרגי והנוגע ללב של
הפרקליט היהודי הצעיר ,לוחם החופש
בבימויו של משה קפטן
בכיכובם של גילה אלמגור ,רן דנקר
20:30 | 15-16.11.15

חשמלית ושמה תשוקה

האבא

כנר על הגג

קלאסיקה מודרנית מאת טנסי וויליאמס
בבימוי אילן רונן
בכיכובם של עמוס תמם ויבגניה דודינה
 | 17,19.12.15שעה 20:30

גטו

יהוא

רח' עמק דותן  ,49מודיעין | טל'08-9737333 | 08-9737330 :
בקרו אותנו בפייסבוק :הקלידו :היכל התרבות מודיעין

מחזה מצחיק ועצוב ,מטלטל ומרגש של
פלוריאן זלר הנחשב לגאון המחזאות
הצרפתית החדשה
בכיכובו של ששון גבאי
20:30 | 7,9,10.1.16

גטו

קלאסיקה ישראלית מאת יהושע סובול,
סיפור התיאטרון בגטו וילנה
בביומו של עמרי ניצן
20:30 | 18.1.16

יהוא

דרמה אנושית מאת גלעד עברון ,המחזה
מתרחש בימי המלכים ,ממלכת יהודה
וממלכת ישראל
בכיכובו של גיל פרנק
20:30 | 23.1.16

כנר על הגג

מר ורטיגו

עיבוד ראשון לספרו של פול אוסטר,
מיתולוגיה אמריקאית מחוספסת שנעה
בין הבוטה והפיוטי ,הארצי והפנטסטי.
20:30 | 3,4.1.16

קומדיה מאת מולייר ,עיבוד חדש
ומודרני לקלאסיקה שלא נס ליחה
בכיכובו של אבי קושניר
20:30 | 12,13,14,16.1.16

ההפקה החדשה של הקאמרי היא מעשה
אמנות צרוף שמשאיר את הקהל בסוף
ההצגה חסר נשימה וחנוק מדמעות
בכיכובו של נתן דטנר
20:30 | 26,27.1.16

www.shows.org.il
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ממחר דיאטה?

כשאנחנו אומרים 'אחרי החגים' -אנחנו מתכוונים להתחלות חדשות ,לאופטימיות ולהבטחות מרגשות,
אבל יותר מכל דבר אחר ברור לנו שזה בדיוק הזמן להתחיל דיאטה ■ נכון ,החגים השנה היו ארוכים,
נעימים וטעימים במיוחד ,ויש להם גם חלק בקילוגרמים שהוספו אחרי יותר מדי ארוחות חגיגיות ,פחות
מדי פעילות גופנית (ולא ,ללעוס מהר לא נחשב) ואיזו אשליה שתכף נגמר הקיץ ואפשר להסתיר את
מה שצריך ■ שלחנו את לימור ,שסופרת יותר קלוריות מאשר מזומנים בבנק ,שעשתה יותר דיאטות
מאשר עשתה ילדים ,תארים וטיולים בעולם גם יחד ,ושכבר נשבעה יותר מדי פעמים שממחר דיאטה,
לבדוק איפה ואיך באזור שלנו אפשר לנסות ולנצח את הכבדות הבלתי נסבלת של הקיום
מאת :לימור בר נתן
שבהרבה מאד פעמים מצליחה להחזיר את
טוב עם עצמכם ,לפתוח את הראש ולהעיף
היד אחורה ולהכניס אתכם לכמה דקות
לקיבינימאט התנהגויות ואמונות שרק
של שפיות.
מושכות אתכם למטה ,ועל הדרך -גם
מה האני מאמין שלך?להוריד במשקל.
אלינור" :האג'נדה שלי היא שהאהבה
איך בכלל התחיל הרומן שלך עם השיטהלעצמך לא מגיעה במידה  .36אתה צריך
של חלי ממן?
לאהוב את עצמך כבר מתחילת הדרך.
אלינור" :התחלתי כמשתתפת ,רזיתי
אני מנסה לגרום לאנשים להבין שהם לא
 20קילו בקבוצה שהשתתפתי בה ,ומאז
יכולים לאהוב את עצמם רק כשהם רזים.
ומתמיד זה היה חלום חיי להנחות קבוצה.
אנחנו צריכים לאהוב את המהות שלנו,
המנחה שלי הציעה לי לעשות קורס
חלי ממן
בלי תנאים .להבין שזה בסדר גם ליפול
הנחייה ,שהוא ארוך מאד וקשה ,והשאר
ושלא תמיד מלקקים דבש בתהליך .הכי
היסטוריה .הדרכתי קבוצות בירושלים
ובפתח תקווה ,החלפתי והנחתי קבוצות בכל הארץ ,אבל ללא קל בהתחלה ,כשאתה מלא במוטיבציה ,אבל החוכמה היא
להישאר גם כשקשה ,ושם למצוא את הכוחות שלך .לכן אני
ספק שוהם היא הבייבי שלי".
כבר שלוש שנים שהיא מנחה את הקבוצות בשוהם ,ומצליחה תמיד אומרת בקבוצות ,שהעיקר הוא להגיע דווקא כשאתה
לסחוף אחריה נשים וגברים בכל הגילאים ומכל תחומי עולה במשקל וכשהיה לך שבוע קשה".
העיסוק ,שיושבים יחד ,נקרעים מצחוק מהדרך שבה היא -ולמה דווקא חלי ממן?
מתארת את ההתנהלות והמאבקים של מי שאוהבים לאכול" ,כולנו יודעים מה צריך לאכול ומה לא צריך לאכול,
מתמסרים לשיחות המוטיבציה ולסיפורים ,והאמת -שגם והתוכנית של חלי ממן היא הרי תוכנית חינמית.
האתר הוא בחינם ,המוקד וגם האפליקציה.
יורדים בגדול ,והרבה מאד בזכותה.
כל העניין הוא הקבוצה .הביחד הזה -הוא מה
שנותן את הכוח ומרים אותך למעלה .יותר קל
האהבה לעצמך לא מגיעה במידה 36

אלינור מזרחי חינגה

אם יוצא לכם לעבור בימי רביעי ליד מרכז אתגר ,סביר להניח
שלא תוכלו למצוא באזור אפילו שאריות של חנייה .המופע
הכי חם בעיר מתקיים בקבוצות של חלי ממן בניצוחה של
אלינור מזרחי חינגה ,ה-גורו של הדיאטות בשוהם .בחורה
קטנה עם אנרגיות מטורפות ,חוש הומור ויכולות סטנדאפ
הורסות ,ידע מקצועי והכי חשוב -לב ענק .ארבע פעמים
ביום ,מול קבוצות ענקיות שרק גדלות משבוע לשבוע ,היא
תעשה כל מה שאפשר כדי לגרום לכם להרגיש הרבה יותר
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לשוהם היא מגיעה מבית הלל ,אבל עושה את כל הדרך הזו
בקלות ובהתלהבות" .מעבר לעובדה שיש כאן תחושה של
משפחתיות ושל בית ,אני חושבת שיש בקבוצות המון אהבה,
הבנה והכלה .את רואה פה אנשים רציניים שבאים לעבוד,
שמגיעים כדי להצליח בפרויקט חייהם .מי שמגיע לכאן מבין
שהוא לא בא רק כדי לרזות את הקילוגרמים העודפים ,אלא
כדי לעשות שינוי בחיים ולשנות את החשיבה ואת הראש".
התמיכה לא נגמרת רק במפגשים השבועיים .אלינור
זמינה לטלפונים ולהודעות ,מכירה את הסיפור של
כל משתתף ,ולא מתביישת גם לתת
בראש כשצריך .תסמכו עליה
שגם ביום שישי ,רגע לפני שהיד
שלכם נשלחת אוטומטית
לבורקס ,תגיע ממנה הודעת
ווטסאפ מלאת השראה,

לבוא ולראות שיש אנשים שמתקשים במה שאני מתקשה ולהגיד 'אם היא יכולה אז
למה לא אני?' יותר מזה ,חלי ממן מבחינתי זה לשים עצמי בסדר עדיפות גבוה ,כי גם
לי מגיע .זה להגיע כל שבוע ולהקדיש  60דקות לעצמי .חלי ממן מבחינתי זה לאהוב
את עצמי .כולנו נמצאים כל היום סביב העבודה ,הקרירה ,הבית והילדים ,אבל משהו
בעצמנו תמיד נשכח .האסימון לא תמיד נופל בגיל  ,30אלא בגיל  40או  50ואז את
מסתכלת אחורה ושואלת לאיפה הלכו לי  20שנה שבהן יכולתי להראות ולהרגיש
אחרת .אני רוצה לשבת עם הנכדים שלי על השטיח ולא להימנע מזה מכיוון שהשומן
לא מאפשר לי לשבת איתם ואז גם לקום".
אחרי החגים ,לדעתה ,היא תקופה מצוינת להתחיל ולעשות מעשה" .לאנשים עם
עודף משקל יש נטייה לדחות את הכל" ,היא אומרת" .מחר ,ביום ראשון הבא או אולי
אחרי החגים הבאים ,אבל אם אתה באמת רוצה לעשות משהו -תעשה אותו עכשיו .מי
שמחפש להשקיע בעצמו ,לשים עצמו בסדר עדיפות גבוה -זה המקום! הקבוצות שלנו
הן לא רק ירידה במשקל .אנחנו מתעסקים במהות הרבה יותר גבוהה מזה".
במשפט אחד :קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא.
כ 400 -קבוצות בלמעלה מ 104-נקודות בארץ וכ-
 25,000משתתפים כנראה לא טועים.
איפה :מרכז אתגר ,שוהם.
ימי רביעי בשעה  17:00 ,15:00 ,13:00ו.19:00 -
לפרטים1-700-507-508 :
ובאתר.www.heli-group.co.il :
בכמה :מבצע מיוחד 720 :ש"ח ל 4-חודשים (כלומר
 180ש"ח לחודש).

הטיפים של אלינור להצלחה:
 קודם כל  -שובע .אדם שהוא לא שבע ,לא זוכר אותי ,את התוכנית או
את ה 240-שקלים שהוא משלם כל חודש .הסוד לרזון מגיע מהשובע,
וכשאני שבעה אני חושבת יותר בהגיון .אין כאן נוסחת קסם :אם רוצים
להיות רזים ,צריכים להיות שבעים ,כלומר -לאכול כל שעה וחצי עד
שלוש שעות .בנוסף ,יש ירקות והמון תבשילים שהם חינמיים ,ויכולים
לעזור לנו לעבור את היום בשלום.
 למחוק את המילה ספונטניות מהלקסיקון .כשיש לך תינוק אתה לא
יוצא מהבית בלי מטרנה וטיטול .אתה לא אומר לעצמך שבטח תמצא
בדרך טיטול ,נכון? בדיוק ככה אני צריכה לדאוג גם לעצמי .אני לא
יוצאת מהבית בלי אוכל .תמיד יהיו עלי שקדים ,תמרים וחטיפי אנרגיה.
ככה סוגרים פינה לפחות עם ארוחה אחת ולא מתפתים למה שכן אפשר
למצוא בקלות ועם הרבה מאד קלוריות על הדרך.
 לעשות קניות בצורה נכונה .כשאני הולכת לסופר ,אני חושבת תמיד
מה אני צריכה שיהיה לי במקרר בשלוף ,שיהיה הכי פרקטי ומתאים
לנשנוש .אני דואגת תמיד לקנות ארטיק דיאט ,מעדנים שווים ,פירות
וירקות טובים ,שיהיו לי מול העיניים כשאני פותחת את המקרר ,כיוון
שבסופו של דבר אנחנו אוכלים קודם כל עם העיניים ,ודברים מגרים
הכי קל לקחת.
 ספורט .אני באופן אישי לא סובלת ספורט ,אבל הוא חלק מהמערכת
השבועית של הבית .זה דייט שקבעתי עם עצמי ,דווקא בגלל שאני לא
סובלת לעשות .נעלי הספורט מחכות לי תמיד ליד הדלת בבית ,בהיכון.
 סביבה תומכת .יש לי בעל שרתמתי אותו למשימה ומשפחה תומכת.
בהתחלה אנחנו בשיא המוטיבציה ,ובדיוק לרגעים הקשים של הלילה,
של ארוחות חגיגיות ושל יום שבת ,צריך סביבה תומכת .אם יש כזו,
תמיד יהיה מי שיתפוס אותי ויזכיר לי מה המטרה שלי ברגעים שהמסך
השחור יורד ואני לא רואה בעיניים.
 לשם אני לא חוזרת! יש לי על המקרר תמונות שלי מהתקופה בה הייתי
שמנה ,ויש לי את המכנסיים שאיתם התגייסתי .זו תזכורת ממשית
למאיפה באתי ולאן אני לא מוכנה לחזור לעולם.



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

מחלקה מיוחדת למעצבים ואדריכלים
יועצי תאורה מוסמכים

LIGHTING DESIGN
www.raziel-lighting.co.il

חפשו אותנו ב-

רזיאל תאורה ב-

ותגיעו

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

חנות המפעל:
רח' הסתת  ,18מרכז עינב ,מודיעין
 ,08-6221100פקס08-6346930 :
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הדיאטנית לשירותכם -אכילה מותאמת אישית

עינב אלבר ,דיאטנית קלינית מוסמכת ,בעלת ניסיון
של  18שנים וקליניקה פרטית בשוהם ,מתמחה
בטיפול בהשמנה ,בעיות אכילה ,צמחונות ,טבעונות,
שומנים בדם ועוד" .בבסיס עבודתי מונחת ההבנה
כי לאוכל תפקיד חשוב בחיינו" ,אומרת עינב" .אנו
אוכלים לא רק בשביל לחיות .אנו חוגגים את השמחות
שלנו עם אוכל ,מסמלים את החגים שלנו עם מאכלים
מיוחדים ,מראים אהבה ליקירנו עם תבשילים מעשה

ידינו ,נזכרים בריחות של מאכל אהוב .זהו קשר שאי
אפשר לנתק ,וגם לא כדאי."...
עינב מאמינה בתוכנית אכילה מותאמת אישית לכל
אדם" .אני מאמינה שאפשר למצוא את דרך המלך
בין עולם השפע שסביבנו לבין בריאות נפשית ופיזית
(כולל משקל תקין) ,ולכן אני מתמקדת בבניית
תכנית אכילה מותאמת אישית .תוכנית זו צריכה
להתאים להעדפותיכם ,לסדר היום שלכם ,לקצב
שלכם .זוהי בעצם תכנית לחיים ,לא "זבנג וגמרנו".
זוהי תכנית שאתם צריכים להיות מסוגלים לראות
עצמכם מתמידים בה לאורך זמן .בשביל זה אני כאן.
לבנות ביחד אתכם את הדרך החדשה שלכם לחיים
בריאים ומשקל תקין".
מדברים על השמנה היום כעל מגיפה .למה באמתאנחנו כל כך שמנים?
עינב" :רבות כבר נאמר על הסיבות להשמנה .הן
נחלקות לסיבות גנטיות וסיבות סביבתיות .הגנטיקה
לא השתנתה הרבה בעשורים האחרונים ,אך הסביבה
השתנתה מאוד! שפע של אוכל מוכן ,טכנולוגיית

מזון משופרת ,מנות גדולות ,ומצד שני  -מוציאים
הרבה פחות אנרגיה .אז אם הסביבה שמקיפה
אותנו היא הגורם העיקרי למגפת ההשמנה ,כנראה
שכדאי להשקיע את מירב מאמץ בניסיון להכניס
שינויים בסביבה הקרובה ולבנות לנו סביבה מקדמת
בריאות .אין צורך להיפרד לגמרי ממאכלים אהובים,
אבל אפשר ללמוד לשלוט בכמויות הנאכלות על
ידי כמה צעדים .לדוגמא :לוותר על קניית אריזות
משפחתיות ולקנות כמויות מתאימות יותר .דוגמא
נוספת היא לוותר על התירוצים הידועים כמו 'קניתי
עבור האורחים' או 'זה בשביל הילדים'.
האורחים  -הם לרוב מודיעים לפני שהם מגיעים ,כך
שלא צריך למלא את הבית בעוגות ומאפים לכבודם.
הילדים  -גם תפריט של ילדים צעירים לא צריך
להיות מבוסס על ממתקים ,עוגות וחטיפים .מה כן
לעשות? לדאוג שיהיה בבית מזון פשוט ,בריא ומזין
 לתת עדיפות למזון ביתי מבושל ,דגנים מלאים(שהם משביעים יותר) ,ירקות ופירות טריים ,וכמובן
להקפיד על שתייה לא ממותקת".

במשפט אחד :דיאטנית קלינית מוסמכת שתבנה
לכם תוכנית אכילה מותאמת אישית.
איפה :קליניקה פרטית בשוהם
לפרטים03-5342079 ,054-4706157 :
בכמה 150 :ש"ח לביקור

עינב אלבר

חוויה בהרזיה עם גילה אלישיב
"דרכי התחילה למעשה לפני מספר שנים ,כשסבלתי
מצרבות קשות ביותר ,עד כדי כך שמדי פעם הייתי
מתאשפזת מחשש לבעיה בלב" ,מספרת גילה על
החיבור שלה לתחום" .סבלתי מהצרבות כ 10 -שנים,
כשכל פעם הכאבים התעצמו ותכפו .בתחילה הייתי
מקבלת עצות מהרופאים כמו לא לאכול מאכלים
מטוגנים ,חריפים ועוד ,וככל שהבעיה החריפה כך
התקרבתי יותר לנושא התזונה והגורמים לצרבות.
החלטתי להעמיק בתחום ולמדתי קורסים בתזונה
ואימון אישי לאורח חיים בריא והרזיה .כשהחלטתי
להעמיק עוד יותר בתחום ,נרשמתי ללימודי
נטורופתיה במכללת ברושים שבאוניברסיטת
תל אביב .אני עולה כעת לשנה ג' ,פחות  12ק"ג,
ומצליחה לשמור על המשקל כבר כ 5 -שנים ,וכמובן
שהצרבות נעלמו כלא היו.
בשלב מסויים הרגשתי שאני צריכה להעביר את
הידע הרב שצברתי ושאני מאמינה בו הלאה.
התחלתי לעסוק באימון אישי להרזיה ולאורח
חיים בריא .באימון האישי ,שנעשה אחד על אחד,
המטרה היא לזהות את דפוסי החשיבה ההרסניים
והסיבות לאכילה המיותרת ולצאת ממעגל הכישלון
של דיאטה-השמנה-דיאטה-השמנה ,שמקורם
בעיקר בראש .אני מסייעת למתאמן להתחבר
למשאביו וערכיו ולהתגבר על המחסומים והאמונות
המגבילות אותו .במהלך האימון המתאמן מקבל
ולומד טכניקות לשליטה עצמית ועוד הרבה כלים
ותובנות שקשורים להרגלי האכילה ולהתנהלות
חייו בכלל .המטרה אינה "סתם לרזות" ,אלא
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להשתנות ,לאמץ אמונות מחזקות ודיבור פנימי
שמאפשר שינוי מעמיק ואמיתי .השיטה פועלת
ברמה המחשבתית ,הרגשית וההתנהגותית בכל
התחומים שקשורים לאיכות החיים ,ולאו דווקא רק
בנושא ההרזיה ,אך ההשפעה ,כמובן ,היא גם שם.
הדבר הופך לאורח חיים ,ולכן אני לא קוראת לזה
דיאטה .יש לכך גם השלכות בריאותיות רבות כמו
שנאמר "יהיו מזונותיך תרופותיך ולא תרופותיך
מזונותיך".
במהלך האימון משתמשת גילה לפי הצורך
ובהתאמה אישית בכלים מעולם הנטורופתיה,
כמו רפלקסולוגיה ובפרחי באך" .באמצעות
הרפלקסולוגיה מוסרות חסימות בכפות הרגליים
הגורמות לתקיעות אנרגית החיים" ,היא מסבירה.
"השימוש בדמיון מודרך עוזר לנו להצטייד
במחשבות ,רגשות והתנהגויות טובות המקדמות
ומשפרות את איכות החיים .פרחי באך הן תמציות
פרחים שפועלות לריפוי בעיות רגשיות ,ובכך
משקמות את ההרמוניה הנפשית ומונעות מחלות
פיזיות".

חוויה בהרזיה
עם גילה אלישיב

גילה אלישיב

במשפט אחד :אימון אישי לאורח חיים בריא והרזיה.
איפה :בקליניקה הפרטית בשוהם ,טלפון050-9660069 :
בכמה ₪ 150 :לפגישה של שעה ₪ 1200 ,לחבילה של
 10מפגשים .יש אפשרות לביקורי בית בתוספת תשלום.
בשל העובדה שמדובר בתהליך ,מומלץ לבחור בחבילה.

התימני
תבליני
תבליני

!IT'S MONEY TIME
אחרי החגים כבר הגיע ,ועינב אלבר
ממליצה שתשימו את בריאותכם במקום
גבוה יותר בסדר העדיפויות השנה,
ושתתרגמו מחשבות ורצונות בנושא
בריאות למעשים:
 קבעו תאריכים ביומן לפעילות גופנית :לבד ,עם
שותף או במסגרת חוג אשר מחייבת יותר.
 הוציאו מהבית את ה"מכשולים" שמפילים
אתכם בפח שוב ושוב (עוגיות ,חלבה ,גלידה
וכדומה) .תמיד תוכלו לקפוץ לסופר ולקנות מנה
אישית במידת הצורך.
 הוסיפו לרשימת הקניות מאכלים בריאים שיקלו
עליכם את יישום ההחלטות :ירקות חתוכים,
לקטי ירקות ,חטיפי  100קלוריות ,לחמי בריאות,
מרקים ועוד.
 נסו לתכנן לימי השבוע מה תאכלו .אם תגיעו
לאחר העבודה ותהיה לכם מנה מוכנה לאכול,
הדבר יקטין את הזלילות הלא מתוכננות.
 בקשו עזרה של בן משפחה/חבר שיעודד וידרבן
אתכם.

 5טיפים של גילה
לשיפור איכות החיים והמראה:
 דאגו תמיד למזון זמין בתיק כמו תפוח ,שקדים או חטיף קטן ,כך שאם נתקפים
רעב מחוץ לבית ,תמיד יהיה משהו קטן להשקיט את הרעב עד שנגיע הביתה.
 דאגו לשינה של לפחות  7שעות בלילה .עייפות היא אחד הדברים שגורמים
לנו לאכילה רגשית ,ושינה טובה תורמת להרגשה טובה ולשמירה על הגזרה.
 התרכזו באוכל בזמן האכילה .אל תתעסקו בדברים אחרים ותיהנו מהארוחה.
הדבר תורם להרגשת השובע.
 אל תוותרו על השומנים הטובים דוגמת שקדים ,אגוזים ואבוקדו .הרבה
פעמים אומרים לי שזה משמין ,אולם האמונה הזו נובעת מחוסר ידע .השומנים
הללו חשובים במינון הנכון ,הם מעלים את קצב חילוף החומרים ומפחיתים
שומן בטני .יש לפזר על פני היום שמן זית בסלט ,אבוקדו ,אגוזים ,שקדים
וזרעים לא קלויים בכמות של אגרוף קמוץ.
 חשבו חיובי .מחקרים מראים כי אנשים בעלי חשיבה חיובית מנהלים אורח
חיים בריא יותר ,מתמודדים טוב יותר עם לחצים ובאופן כללי בריאים יותר.

חנות בניחוח אחר

חדש

חלבה ישר
משוק מחנה יהודה
במבחר טעמים

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

טלפון03-6347552 :

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

שהם
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דיאטה נוסח הכללית



השרות הדיאטטי של היחידה לתזונה ודיאטה במחוז מרכז של
כללית שרותי בריאות כולל כ 55 -דיאטנים מוסמכים בעלי
ניסיון רב ומומחים בתחומים רבים .ההתמחויות הן בהשמנת
יתר ,סוכרת ילדים ,תת או עודף משקל עם בעיות אכילה,
אכילת מבוגרים ,מחלות לב וכלי דם ,מחלות שונות כגון יתר
לחץ דם ,מחלות כלייתיות ,לפני ואחרי ניתוחים מכל הסוגים
המצריכים תזונה מיוחדת ועוד.
הדיאטנים של הכללית פרושים בכל רחבי מחוז מרכז בתוך
המרפאות הקהילתיות בכל יישוב ,וכמובן שגם בשוהם .הדבר
המנחה את שירות הדיאטניות של כללית מחוז מרכז ,לדבריהם,
הוא התאמת הדיאטה בהתאם לצרכיו ובעיותיו של המטופל.
ניתן להגיע לטיפולים פרטניים בתזונה ודיאטה לדיאטנית
בסניף .לצורך כך יש להצטייד במכתב הפניה מרופא משפחה
ולקבוע תור דרך כוכבית  .2700אם יש בעיה ספציפית ,כדאי
לציין אותה על מנת שהמבקש יקבל דיאטנית מומחית
לבעיותיו.
כמו כן ,ישנו טיפול קבוצתי לאנשים המעוניינים לרדת במשקל.
טיפול זה נעשה במסגרת סדנאות קבוצתיות .בסדנא יש דגש
רב על שנוי התנהגות ,הפנמה ,מודעות ושלוב של פעילות גופנית
תוך ראייה חיובית של החיים ורכישת הרגלים חדשים ,כולל

טיפים לבישול בריא ,בניית תפריט וכדומה .אפקט הקבוצה הינו
רב מעבר לנוכחות הדיאטנית .כל הדיאטניות מנחות הקבוצות
עברו הכשרה מיוחדת והינן בעלות ניסיון רב מאד הנושא.
משך הסדנא הינו  10מפגשים חד שבועיים .אם הקבוצה
מעוניינת ,ניתן להמשיך מפגשים אלו לכל אורך השנה .המנחים
זמינים בכל עת במהלך הסדנה ,והמשתתפים מקבלים חומרים
רבים ,ביניהם גם חוברות הדרכה והסברה.
עוד חשוב לציין כי חברי קופות חולים נוספות שאינם חברי
הכללית יכולים גם להשתתף בקבוצות ,ואם ישנה בנוסף גם
בעיה רפואית ניתן לשלב פעילות קבוצתית ופרטנית.

במשפט אחד :דיאטנית או סדנאות קבוצתיות מטעם
קופת החולים.
איפה :סניף הכללית במרכז המסחרי ,שוהם.
בכמה 312 :ש"ח ללקוחות כללית מושלם לסדנא בת 10
פגישות 429 .ש"ח ללקוחות כללית ללא מושלם 515 .ש"ח
למבוטחי קופות אחרות.

נפטרים מהקילוגרמים המיותרים שהשאירו החגים
ד"ר רלי אבל ,מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה ,כללית – מחוז מרכז,
מסבירה איך מתחילים שנה חדשה ומרעננת עם מוטיבציה לשינוי הגזרה
כלל חשוב הינו להביט קדימה אל היעד .לא מצטערים ,כועסים
ומאשימים .נהנינו ,בילינו ,עלינו במשקל  -הכל עבר .עכשיו
מתכננים חזרה לשגרה.
 ראשית ,קחו עט וניר ורשמו לכם מה התפריט שתוכלו לעמוד
בו ללא רעב וללא סבל .החליטו כמה פעמים בשבוע תוכלו
להקדיש לפעילות גופנית.
 שנית ,עשו טבלה ורשמו באילו ימים ושעות תעשו פעילות
גופנית .כך יהיה בטוח שלא "תפספסו" את הספורט.
התחילו כבר היום בהליכה אפילו קצרה של חצי שעה או 20
דקות של תרגילים ונשימות עמוקות .זה כבר יכניס אותנו
לאווירה ול"אקשן".
 שלישית ,רשמו לכם בדף מה תאכלו במהלך היום.
לפני העבודה בארוחת בוקר .זה יכול להיות משהו קטן
למי שאין זמן ,כגון :יוגורט או פרי עם  6שקדים .זכרו
לרשום להכין בערב את כל מה שצריך לקחת לעבודה.
בארוחת ביניים אפשר לקחת כריך מלחם שיפון או מלא
עם ממרח גבינה או אבוקדו או טונה וכן שקית ירקות
מגוונים כגון קולורבי ,גזר ,עגבניות ,מלפפון ,פלפל וכדומה.
מי שלא רוצה או לא יכול לאכול כריך ,יכול להביא מהבית
סלט ירקות עשיר שחתוך עוד בערב ללא תיבול עם קוביות
גבינה לבנה או צפתית ואבוקדו .העיקר לרשום ולזכור
להכין מראש .כדאי גם לקחת לעבודה  2פירות מפירות
העונה.הארוחה העיקרית תהיה כמובן ארוחה חמה בבית
או בעבודה שתכיל סוגי בשר שונים ,כגון עוף או הודו או
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דגים או קציצות אפויות או פרגית או שוארמה הודו או
טופו או קטניה כלשהיא .כל זה בתוספת של ירקות מאודים
 /מבושלים כגון שעועית ירוקה ,קישואים ,כרוב ,כרובית,
ברוקולי וכדומה .מי שעדיין מאד רעב ,יכול לאכול אחרי
הספורט ארוחת ערב המכילה ביצה ,גבינות ,ירקות ,טונה
ויוגורט.
 לא לשכוח את השתייה 10-12 :כוסות מים לפחות .השתדלו
לשתות לפני כל ארוחה  2כוסות נוזלים ,וכמובן ללא סוכר.
ועוד כמה כללים חשובים:
 .1כדי להצליח ולהתמיד חשוב מאד להוציא עד כמה שניתן את
ה"מוקשים" מהבית ,כגון :ממתקים ,עוגיות וכל מיני נשנושים
מתוקים.
.2לא להרבות בפחמימות כגון קמח לבן ,פסטות ,אורז ,קרקרים
וכדומה.
 .3להמעיט עד כמה שניתן ברטבים על בסיס מיונז או רטבים
שמנוניים.
 .4להמעיט במלח הנמצא בכמויות גדולות בנקניקים ,נקניקיות
ומאכלים מטוגנים.
 .5הכינו לכם מרק שאתם אוהבים ,כגון מרק ירקות עשיר מכל
הירקות או מרק ירקות עם עדשים או אפונה .מומלץ לצרוך מיד
לאחר ספורט או כשאתם חוזרים מהעבודה.
רק תתחילו ותראו שהצלחה של יום אחד גוררת אחריהמוטיבציה נוספת שממשיכה הלאה את המשימה לאורך זמן.

קדימה מכבי!

מיתוסים בנושא תזונה ומשקל

הטיפול התזונאי במכבי שירותי בריאות ניתן באופן יחידני או
בקבוצה .שירותי התזונאיות ומרפאות התזונה פרוסים בסניפי
מכבי בכל רחבי הארץ ,וכמובן גם בסניף מכבי בשוהם .לרשות
מבוטחי הקופה דיאטניות בקהילה ועידוד לפעילות גופנית ושינוי
אורח חיים דרכן או דרך נותני השירות המקצועיים כגון אחיות,
רופאים ופיזיותרפיסטים.
הסדנה לשינוי הרגלי אכילה וירידה במשקל ,הנקראת "מכבי
קל  ,"10מתקיימת בהנחיית דיאטנית קלינית מומחית בטיפול
קבוצתי .בקבוצה מקבלים המשתתפים ליווי ותמיכה לשינוי אורח
חייהם .התוכנית עוסקת בדרכים אפקטיביות לירידה במשקל,
למניעת מחלות ואימוץ הרגלי אכילה נכונים ,תוך התייחסות
לעקרונות התזונה הנכונה ,למנגנוני אכילה רגשית והתמודדות
בחגים ובאירועים נוספים.
התוכנית נותנת מענה לשונות בין משתתפי הקבוצה מתוך הבנה
שלכל משתתף צרכים והרגלי חיים שונים .זאת לצד התמיכה
הקבוצתית ,שהיא זו שיכולה לעשות פעמים רבות את כל ההבדל.
העקרונות של מכבי קל :10
 10 מפגשים אחת לשבוע
 שקילה ומדידת היקפים
 כלים לבניית תפריט אישי
 ירידה מתונה במשקל
 תכנון ארוחות באירועים ,חגים וחופשות
 התאמת פעילות גופנית
 התמודדות עם אכילה רגשית

אין עוד תחום שמושך אליו המלצות ,מיתוסים ואמונות שונות ומשונות כמו הורדה
במשקל ותזונה ■ הנה  4מיתוסים פופולאריים והאמת שמאחוריהם:
מיתוס :רק מאזן הקלוריות יקבע אם תרדו במשקל

האמת מאחוריו :ממש לא מדויק .לא רק כמות הקלוריות הנצרכות ומוצאות תיקבע
אם תרדו במשקל .לכל אדם מטען גנטי הקובע את קצב חילוף החומרים שלו ואשר
ישפיע רבות על משקלו ,וללא התחשבות בו לא תשיגו תוצאות.
למרות ההשפעה הגנטית ,אין מדובר בגזירה שלא ניתן לשנותה .צריך להתאים לכל
אדם את הדיאטה המתאימה לו ואת רמת הפעילות הגופנית .מה שיביא להפחתת
משקל לא יהיה צעד אחד ,אלא מערך של שינויים סביבתיים מתונים.
דיאטה הכוללת רק הפחתה משמעותית של הקלוריות הנצרכות היא אכן טובה
להפחתת משקל ,אולם לא ניתן להתמיד בה לאורך זמן .הפיתרון הוא תזונה מאוזנת
המתחשבת בצרכי הפרט .בין השאר אומר הדבר יותר ירקות ופירות ,הקפדה על
ארוחת בוקר עתירת חלבונים ופעילות גופנית על בסיס יומי.

מיתוס :השלת משקל מהירה תביא בהכרח לעלייה מחודשת

האמת שמאחוריו :לא בהכרח .לעיתים דווקא תוצאות מהירות יחסית מעודדות
אותנו להמשיך בדיאטה (פחות נוקשה) ובאימוץ אורח חיים בריא.
יש אכן סכנה בסוגי דיאטה מסוימים המביאים להשלה מהירה של המשקל תוך
סיכון הבריאות או באי אימוץ של אורח חיים בריא עליו ניתן לשמור לאורך זמן .זכרו,
שהשמנת יתר היא סוג של מחלה כרונית הדורשת טיפול תמידי מתמשך ,ולא זבנג
וגמרנו.

מיתוס :הקפדה על ארוחת בוקר יומית מונעת השמנה

הסדנה מיועדת לגברים ונשים מגיל 18בעודף משקל ( BMIגבוה
מ.)25 -
בסניף בשוהם פועלת הקבוצה במתכונת מיוחד של קבוצת רכבת,
כשכל תחילת חודש ניתן להצטרף לקבוצה.

האמת שמאחוריו :לא נכון .לארוחת הבוקר ערכים בריאותיים רבים טובים ,אך הגנה
בפני השמנה אינה אחת מתכונותיה .נכון שארוחת בוקר צריכה להוות חלק ממכלול
תוכנית לשמירת או הפחתת משקל ,אבל רק הקפדה על ארוחת בוקר לא תניב תוצאות.
בנוסף יש משמעות לתכולתה של ארוחת הבוקר.

מיתוס :ביצים אינן בריאות כי הן עתירות בכולסטרול

האמת שמאחוריו :לא נכון .מחקר שהתפרסם בינואר  2013מדגיש שוב כי צריכת
ביצים הינה בריאה ואין באכילתן סיכון בריאותי .האגודה האמריקאית לבריאות הלב
ממליצה על צריכת פחות מ 300 -מיליגרם כולסטרול ליום ,בעוד שבביצה (בחלמון
הצהוב) יש  200מיליגרם.
המשמעות היא שרק בעלי כולסטרול גבוה צריכים להיזהר באכילת ביצים .הם עדיין
יכולים לאכול רק את 'הלבן' שאין בו כולסטרול והוא מקור מצוין לחלבון .האזהרה הזו
אינה תקפה לגבי שאר האוכלוסייה.

במשפט אחד :דיאטנית או סדנאות קבוצתיות מטעם
קופת החולים.
איפה :סניף מכבי במרכז המסחרי ,שוהם.
פרטים והרשמה :במרכזים הרפואיים של מכבי או במוקד
מכבי ללא הפסקה 1-700-50-53-53 :או *3555
וכן באתר.www.maccabi4u.co.il :
פרטים נוספים לגבי קבוצת הרכבת ניתן לקבל אצל רונית
בלכר בטלפון03-9724417 :
בכמה ₪ 80 :למבוטח ₪ 200 ,ללא מבוטח.

ורדי׳ס

סטיילינג ,טיפוח ויופי
פדיקור
₪80

מקור :מגזין "להיות בריאים" ,מכבי שירותי בריאות ,אריאל אשל.M.Sc ,

לק ג׳ל
ידיים+רגליים

100

מריחת לק
₪20

₪
בלבד

054-7795535

חוויה בהרזיה
עם גילה אלישיב

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

אימון אישי להרזיה

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

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

גילה אלישיב  -מאמנת לאורח חיים בריא וירידה במשקל לפרטים050-9660069 :
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שומרי משקל -לא ינום ולא ישן שומר ישראל

זה למעלה מ 50 -שנה שהשיטה הבינלאומית של "שומרי משקל"
מוכיחה עצמה בארץ ובעולם" .שומרי משקל" פיתחו את רעיון
קבוצות התמיכה ,שנמצאו כדרך הטובה ביותר להשיג תוצאות
טובות בהרזייה ,לצד שיטת אכילה המבוססת על ספירת נקודות,
רצוי ממזונות על שהינם בריאים ,דלים בפחמימות ,שומנים ,נתרן
וסוכר.
מי שמובילה כבר  7שנים ביד רמה את קבוצות "שומרי משקל"
בשוהם ,ולזכותה נזקפים הרבה מאד קילוגרמים שנשרו היא לאה
ירקוני" .ירדתי במשקל במסגרת "שומרי משקל"  26קילו והגעתי
למשקל הכבוד" ,היא מספרת על הדרך שלה לשיטה" .מיד לאחר
מכן החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות ,עשיתי קורס והתחלתי
לעבוד ממש במיידי".
למה שומרי משקל?לאה" :עשיתי בימי חיי כבר מיליון דיאטות ,ואפשר לומר שכל
מה שהיה בשוק -ניסיתי .בכל פעם ירדתי המון 22 -קילו וגם
 25קילו ,ובכל פעם גם עליתי הכל מחדש .כשהגעתי ל"שומרי
משקל" הבנתי מה היו הטעויות שלי במשך כל השנים .בכל
השנים הייתי בדיאטה .לא עשיתי ממש שינוי ,אלא היה מדובר
במשהו זמני .הייתי מצהירה שאני בדיאטה ,אומרת שאת זה ואת
זה אסור לי לאכול ,ירדתי במשקל ,ואז חזרתי לאכול רגיל ,ושוב
עליתי במשקל .במסגרת "שומרי משקל" אפשר לאכול מהכל .לא
את הכל ,אבל כן מהכל .זה ההבדל הגדול .חשוב להבין שמדובר
בשינוי משמעותי מאד באורח החיים .זוהי דרך חיים ולא דיאטה,
וזה מה שעושה את ההבדל הגדול בין "שומרי משקל" לבין כל
הדברים האחרים שקיימים בתחום".
לקבוצה יש תרומה לדעתך?"בוודאי .הקבוצה היא קבוצת תמיכה לכל דבר ועניין ,יש לה
מטרה משותפת ,וכולם מבינים על מה כל אחד מדבר .היא
מאפשרת לאנשים גם מקום לבוא ולפרוק בו .הקבוצה עוזרת לי

מקצועיות.
ביטחון.
הצלחה.

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

www.shinaim.net

בקרו אותנו ב . -
"רשת שיניים"
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באופן אישי ,מכיוון שאני צריכה לשמור על עצמי אפילו יותר ,ואין
מצב שאני אעלה במשקל .יש לנו קבוצת תמיכה של מדריכות,
שאני מקפידה להשתתף בה פעם בשבוע ,ואנחנו נשקלות,
מדברות ,בוכות ,נותנות טיפים ,שומרות על עצמנו ,ומקפידות
שהדרך תהיה כל הזמן מול העיניים שלנו".
איך את מאפיינת את הקבוצות בשוהם?"בשתי הקבוצות בשוהם יש מגוון רחב של אנשים :גברים ונשים,
עורכי דין ומורות ,פקידות וסטודנטיות ,חיילות וכל תחום
מקצועי ואישי שרק קיים .מה שכן אני יכולה להגיד על שוהם
הוא שהשילוב של פעילות גופנית יחד עם שיטת "שומרי משקל"
הוא גבוה יותר מאשר במקומות אחרים .זה לא שבמקומות
אחרים אנשים לא עושים ספורט ,אבל כאן אנשים סוחפים אחד
את השני .אנשים מדברים על פעילות גופנית ,על מסגרות ועל
קבוצות ריצה ,שואלים אחד את השני ומצטרפים .יש הרבה מאד
סחף חיובי בעניין הזה שהוא מצוין".

במשפט אחד :שיטה בינלאומית מצליחה כבר מעל 50
שנה ,המשלבת קבוצות תמיכה לצד אכילה המבוססת על
ספירת נקודות.,
איפה :כותר פיס ,שוהם .יום שני בשעה  18:30ו.20:00-
יום שישי בשעה .08:30
טלפון | *2480 :באתרwww.shomreymishkal. :
 | co.ilבכמה :מבצע :מנוי לחודשיים ב .₪ 520 -מבצע
למצטרפים חדשים ל 3 -ו 4 -חודשים -יורדים  6ק"ג
בחודשיים בהתחייבות ,ואם לא יורדים ,מקבלים חודש
נוסף במתנה ₪ 888 .ו ₪ 1,064-בהתאמה.

פשוט מתחילים
שני טיפים מנצחים של לאה ירקוני
למי שרוצה להתחיל:

 לקבל החלטה :הדבר החשוב הוא קודם כל
לקבל החלטה מה אני רוצה לעשות :להישאר
עם עודף המשקל או להתחיל ולהיכנס
לתהליך .התהליך הוא בשום פנים ואופן לא
תהליך של סבל .אפשר ליהנות ממנו דווקא
בגלל שאפשר לאכול מהכל .זו לא דיאטת רעב
או תוכנית קיצונית .פשוט אוכלים נכון.
 להפסיק לפחד :צריך להחליט שמשנים גישה
ותפיסה מחשבתית .אין פה מקום לפחד או
לאמירת בנוסח 'אסור לאכול את זה ואת זה'.
אין גם מה לפחד מאירוח ,התארחות ,בילויים
ואכילה בחוץ .כמובן שיש מגבלות ,אולם
אפשר לעשות הכל בלי שום בעיה .צריך גם
לא לפחד מהשקילה במהלך התהליך .אנחנו
לא רובוטים ולא מתוכנתים .כולנו בני אדם,
ואנחנו יכולים גם ליפול ,אבל חשוב שנקים
עצמנו ונמשיך משם הלאה .ברגע שמבינים
את הדברים ומיישמים אותם -גם מצליחים.

עיצובים
בהתאמה אישית

2016
אירועים
מחלקת תינוקות וילדים

חפשו אותנו בפייסבוק

נעלי ערב
לילדות

בנות
מצווה

חליפות
בר מצווה

שושבינים
ושושבינות

MY KIDS

משווקים בלעדיים באיזור של

איירפורט סיטי 03-9733513

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

זה הזמן למדרס המושלם
החזרים כספיים
מכל קופות החולים

הגיעה
קולקצייה חדשה

נונה

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

ס
ו
ב
ל
י
ם
מ
כ
א
ב
י
ב
היו לי כאבי

הללמכלית .רופאיםם באובררטךופשלא יכולתי רכיים?

צו לי על נית דים
וח
א
ב
ל
ה
ח
ל
ר
ו
פ
פ
ת
א
ב
מאולר ,המשפחה שלי ,רך,
מ" המליץ לי לפנ ד"ר
עומהמומחים" ,שהוא בות לראובן
ד על הרגליים .עצמ
ו
מ
ט
ו
פ
ל
א
צ
ל
ו
שלי השתנו לטו מא
ז
ו
ב
ש
ז
ר
כ
ו
א
ו
ת
ב
ו
ן
והיום ,ח בה .כבר אח הכין לי מדרס הוא
ודשיים אחרי ,אין לי רי שבועיים הרגשתי ים ,החיים
בכלל כאבים .טוב
רינ
ה
נ
ה
ו
ם
,
רמלה

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

זה תמיד ביחד

נועם דותן וסער שכטר מכירים מכיתה א' ומרגע זה ואילך ,החיים שלהם ,מבלי שהם תכננו זאת ,מתרחשים
בקווים כמעט מקבילים ,דרך חטיבת הביניים ,התיכון והשירות הצבאי כיום ,כשני סג"מים בתותחנים ,הם
משמשים קציני שיתוף אש בגזרת עזה – האחד בצפונית והאחד בדרומית ,אלא מה? תותחים!
מאת :שרון חן
בסוף אימון או תרגיל גדול ,הם יושבים לשיחת סיכום,
מסיקים מסקנות ,מדברים על ההתנהלות שלהם כקציני
סיוע האש של החטיבה הדרומית והצפונית בגזרת עזה
וחושבים איך לעשות את הדברים בפעם הבאה.
אין בשיתוף הפעולה שלהם דבר יוצא דופן בהתנהלות
הצה"לית ,למעט העובדה שסג"מ סער שכטר וסג"מ
נועם דותן ,הם לא רק שני קצינים שעובדים במקביל,
אלא בעיקר שני חברים טובים ,שמסלול חייהם מצטלב
כבר שנים ,מאז היו תלמידי כיתה א' ,בבית הספר צוקים
בשוהם.
סער גדל ברחוב קדם ,נועם במרגלית .את היסודי עשו

בצוקים ,ומשם עברו לחטיבת נחשון ולתיכון שוהם.
"התחברנו כבר בכיתה א' ומאז ,הכיתות לא היו תמיד
זהות אבל החברות נשארה .בתיכון למדנו שנינו מחשבים.
האחד היה בכיתת טכ"ם (כיתה מדעית טכנולוגית) והשני
לא – אבל זה לא הפריע לנו".
בנובמבר  ,2012התגייס סער לתותחנים" .חיפשתי תחום
שיש בו לוחמה ועניין .עברתי גיבוש והתקבלתי ליחידת
'רוכב שמים' ,יחידת מזל"טים של התותחנים" .ארבעה
חודשים אחריו ,התגייס נועם ,אף הוא לתותחנים ,לגדוד
"דרקון" ,אחד מהגדודים הארטילריים של התותחנים
שחייליו מפעילים בשטח בין היתר ,מערך תומ"תים

(תותחים מתנייעים).
איך זה ששניכם בחרתם בתותחנים ,חייל שההילה שלו
לא זוהרת כמו חי"ר או חיל האוויר?
"זה נכון שלחיל התותחנים היתה לאורך הרבה שנים
סטיגמה של חיל אפור ומשעמם ,אבל הדברים השתנו.
היום מדובר בחיל שהטכנולוגיה שלו מתקדמת ושהעשייה
שלו בשטח ,לטובת המודיעין והלוחמה ,חשובה מאוד.
מכל מה שקראתי הבנתי שזה המקום שאליו אני רוצה
להגיע ,ללא קשר לסער – לא היינו מתואמים כלל" ,אומר
נועם.
סער" :במהלך הטירונות ב'רוכב שמים' נפצעתי .סבלתי



"בגלל האחריות הרבה הפכנו
בצבא חברים קרובים עוד יותר".
מימין  -סג"ם נועם דותן ,משמאל
 סג"ם סער שכטרצילום :דובר צה"ל
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פרוייקט קורקוס שכונת רקפות.

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

KS

קורקוס

חברה לבניין

שלומי קורקוס  -קבלן רשום :מס’ 28374

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

ליווי בתכנון הנדסי ואדריכלי

ושיפוצים
תוספות קומות
אוקטובר  | 2015גליון 201

41



משברי מאמץ והרופאים הפסיקו את הפעילות שלי.
ירדתי למחזור שאחרי ,עשיתי תפקידי מפקדה כמה
חודשים ולבסוף הצטרפתי לגדוד דרקון .נועם סיים
טירונות במחזור הזה ויצאנו יחד לקורס מפקדים.
אני שובצתי כמפקד טירונים ונועם חזר לפקד על
הגדוד שבו אני התחלתי את השירות".
לאחר מספר חודשים ,זה קרה שוב .נועם יצא
לקצונה ,סער יצא מחזור אחד אחריו" .עשינו הכל
כרגיל ,בהפרש של ארבעה חודשים" .אחרי בה"ד 1

הקישור של התותחנים ואחראים על הפעלת האש
הארטילרית במקום ,בזמן ובעוצמה הנדרשת
ליחידה אליהם הם מסופחים .אנחנו אם כן נמצאים
בחזית ,עם יחידות החי"ר והשריון ודואגים להפעיל
את האש ולתקן את מיקום נפילות הפגזים במקרה
הצורך" ,מסביר נועם.
"מדובר בארטילריה של ממש ,לא ברובים ,מבלי
לזלזל חלילה" ,מסביר סער" .בזמני אימון או
קרב ,כשבשטח פועלים גם מטוסים מלמעלה ויש

"זה דיי מדהים כל השנים האלה וגם
עכשיו ,הסיכוי לשרת יחד ולהגיע לאן
שהגענו היה אחד למיליון .בדרך היו
קורסים שלא יצאנו אליהם ,תפקידים
שלא נפתחו והנה ,אנחנו כאן"

הגיעה ההשלמה החיילית .האפשרות שעמדה בפני
שניהם היתה להיות מ"פ (מפקדי פלוגה) או קש"א
– קציני שיתוף ארטילריים" .אחרי התלבטויות,
בחרנו ,כל אחד לחוד ,להיות קש"א ,תפקיד שמהותו
היא להיות קצין הארטילריה והנציג של התותחנים,
ביחידות השדה ,וזה שמתכנן עבור היחידה את כל
הקשור בארטילריה ,בפתיחת האש ובתכנון הירי".

קש"א בעזה

קבלו עוד כמה נקודות זהות המחברות בין נועם
וסער :חוץ מזה שתחומי העניין שלהם דומים,
הם משמשים כיום באותו תפקיד ,באותה אוגדה
ונמצאים באותו בסיס .שניהם עיוורי צבעים ,ילדים
בכורים ,שלכל אחד מהם אחות קטנה ואחריה
אח קטן והאימהות של שניהם עובדות במועצה
המקומית שוהם – אמא של סער ,טלי בכר-שכטר,
אדריכלית ועובדת עם המועצה ואילו אמא של
נועם ,ענת דותן ,היא מנהלת לשכת ראש המועצה.
האוגדה בה הם מוצבים כיום "חמה" ,תזזיתית
ופעילה .שניהם הגיעו לשם רגע אחרי צוק איתן,
סער שובץ להיות קש"א בגזרה הצפונית ונועם,
בדרומית.
מה זה אומר בפועל ,להיות קציני שיתוף אש?
"קציני שיתוף האש הם כאמור ,חלק ממערך

צורך להתמקד במטרות שונות – אנחנו אחראים
על התכנון ועל ההוצאה לפועל של הירי – בהתאם
לצורך ,למטרה ,לתנאי השטח .כך למשל ,אם חי"ר
נמצאים מול מקור ירי – הם לא בהכרח יידעו באיזה
אמל"ח להשתמש כדי להגיע לתוצאות הכי טובות
– זו העבודה שלנו .אנחנו נאסוף ונעביר להם את
הנתונים ונתכנן את הירי ,מהסוג הכי נכון של מה
שעומדים לירות ועד איך לחמש ולירות אותו
בפועל".
זה אומר שאתם חלק בלתי נפרד מהיחידה בעצם?
"לגמרי .גם באימונים וגם בקרבות".
איך זה מרגיש להחליף מילה עם קצינים בכירים
כמו המח"ט ,המג"ד?
"לא חושבים על זה כעל וואו ,זה דורש מאתנו
בעיקר לשדר אחריות רבה ומקצועיות .אם נדבר
שטויות או נעשה דברים לא אחראיים ,זה עלול
להיגמר באסון".
איך אתם יודעים מה לעשות בשטח ,ברגע האמת?
"זו ההכשרה שעברנו בהשלמה החיילית וזו הסיבה
שמשתפי אש הם קצינים בלבד .אנחנו לומדים את
כל נתוני השטח ,מתייעצים ,חושבים עם הפיקוד –
גם שלנו וגם בשטח .זה גם הרבה עניין של ניסיון.
עם הזמן לומדים להסתכל על השטח ועל האימונים
ולהבין טוב יותר את הצרכים".

עוד זוג עיניים
המשרדים שלהם בבסיס נמצאים  40מטרים
האחד מהשני .כיוון שרק שניהם מהתחום ,הם
מתייעצים בינם לבין עצמם לפני תרגילים או
אימונים.
החברות תורמת לכם גם כאן?
נועם" :בהחלט – עוד זוג עיניים תורמות לזווית
ראיה רחבה יותר".
קרה שמישהו מכם היה באירוע והשני ישב
בבסיס ודאג?
"ברור שיש דאגה ,אבל יש גם הרבה ביטחון וידיעה
שאנחנו חלק מצוות גדול .אז לא מעבירים סתם
ידיעות בקשר ,אלא שומרים את הדאגה לסוף
האירוע ומתקשרים מיד אחרי לוודא שהכל
בסדר".
איזו גזרה אגב ,פעילה או בעייתית יותר?
"שתיהן – גם הצפונית וגם הדרומית מספקות לנו
ולצבא מספיק עבודה".
אתם מקבלים משוב מהמפקדים?
"בטח ,אחרי תרגיל יש סיכום ואנחנו חלק ממנו.
כשתרגיל או אירוע עוברים טוב והירי מדויק ונכון
– המג"ד יכול בהחלט לסרוק מילה טובה ,וזה
מעורר גאווה שהנה ,עשינו נכון".
רגע מכונן?
סער" :יצא לי לעשות תרגיל עם גדוד הסיור
הבדואי .הייתי הקש"א שלהם והיתה חוויה טובה
מאוד גם בזכות האנשים שיש שם ,וגם כי התרגיל
הלך כמו שצריך .אחרי התרגיל ,המג"ד שלהם
התקשר למח"ט שלנו והביע גם הוא שביעות רצון".
מה מעבר לשעות הצבא?
נועם" :אנחנו נפגשים בסופי שבוע ,יוצאים לשתות
משהו .לא מזמן טיילנו יחד לרמת הגולן".
בנות?
"סער יוצא עם מישהי ,זה אומר שאצטרך למצוא
מישהי דומה ,אולי עם אותו שם .סתם ,בצחוק".
כשאתם מסתכלים לאחור ורואים את ה"ביחד"
הזה לאורך השנים – מה עובר לכם בראש?
"זה דיי מדהים כל השנים האלה וגם עכשיו,
הסיכוי לשרת יחד ולהגיע לאן שהגענו היה אחד
למיליון .בדרך היו קורסים שלא יצאנו אליהם,
תפקידים שלא נפתחו והנה ,אנחנו כאן".
לא נמאס לכם לפעמים אחד מהשני?
"לא" ,הם צוחקים" .אולי בגלל האחריות ,דווקא
בצבא הפכנו חברים קרובים עוד יותר".
"הוא אחלה גבר".
"גם הוא" 

לאורנה רוברמן היקרה,
איתך באבלך הכבד במות אחותך בטרם עת

אפרת טלית בירנצויג
מי ייתן ולא תדעו עוד צער
גיל ליבנה ,ראש המועצה
סגני ראש המועצה ,חברי המועצה
מנכ"ל המועצה ועובדיה
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בתיקון עד  ₪500שטיפה חיצונית חינם | בתיקון מעל  ₪500שטיפה חיצונית ופנימית חינם
מבצע רדיו דיסקים
החל מ₪ 400-

בדיקת מיגון
לכל חברות הביטוח

מורשה ומאשר
בדיקות מיגון לרכב
לחברות הביטוח

נכשלת בטסט?

הכנה והעברת
טסט במשרד
הרישוי

טיפול בבעיות
מיחשוב ברכב

ואפשרות בדיקה ע”י
סורק תקלות חדיש

דחף  -תחנה אזורית ראשית של שנפ

הכן רכבך לחורף

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

חינם

בדיקת מזגן חינם
מבצע! טיפול 10,000

₪ 500

בדיקת ברקסים חינם

לרכבי בנזין

מבצע
מצברי שנפ

25%
בדיקה והתקנה חינם
הנחה

אפשרות לרכב חלופי
בתיאום מראש

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

טל’  ,03-9737222אודי 052-3546882
פקס 03-9712876 :תחנת הדלק דור אלון נתב"ג
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הורות .הסיפור האמיתי
מאת :לימור בר נתן

"אבל אמא מרשה לי!"

לא מספיק שהם מנוגה והן ממאדים או להיפך ,הרי שכל אחד מגיע מבית שונה ומדרך חינוך שונה ■ לכו עכשיו תחנכו
ילדים ,כשכל אחד חושב לגמרי אחרת ומאמין שהדרך שלו היא הדרך הנכונה ■ התוצאה הבלתי נמנעת -יותר מדי מריבות,
כשהילדים מוצאים את עצמם בדרך כלל באמצע ■ אם אתם יודעים על מה אנחנו מדברים -אתם בדיוק במקום הנכון ,ואם
אין לכם מושג -סביר להניח שאתם שקרנים או רווקים או סתם אנשים שאנחנו לא רוצים להיות חברים שלהם ■ קבלו כמה
סיטואציות מוכרות ,ובדקו מה אתם מרגישים לגביהן

היא

חושבת שצריך להקפיד על ארוחת בוקר מסודרת ,שכוללת
ביצה בצורה כלשהי ,גבינה ,ירקות ולחם מלא .זו הרי הארוחה הכי
חשובה של היום!

הוא
יום.

מאמין ששקית של שוקו או איזה שוגי הם אחלה סיפתח לכל

היא

חושבת שזה בסדר שהמתבגרת יוצאת מהבית עם ג'ינס
שאפשר בקושי לקרוא לו מכנסיים ,ועוד עם קרעים ,כי זה מה שהולך
עכשיו.

הוא

עוד שנייה כולא אותה בחדר וזורק את המפתח לבריכה
הצבעונית עם המזרקות בכיכר ספרא.

הוא

אחראי לפזר את הטף במוסדות המתאימים ,הוא קם בדקה ה-
 ,90מעיר את הילדים כמה דקות מאוחר יותר ,וכל ההתארגנות לבית
הספר נעשית תמיד בהיסטריה.

היא

מאמינה ביקיצה מוקדמת ורגועה ,בהתארגנות אחרי שהכינו
כבר את הבגדים וכל מה שצריך בערב ,ובעיקר מתעצבנת שבגללו הם
תמיד מאחרים.

היא

רוצה שהם יעשו דברים משפחתיים ,ומאמינה שכל שבת צריך
לצאת לטיול בארץ ,לשחק משחקי קופסה עם הילדים ולבלות זמן
איכות יחד.

הוא

חושב שהם צריכים לדעת להעסיק את עצמם בעצמם .בטח
בשבת ,כשהוא רוצה לקרוא עיתונים ולראות משחקים של מכבי
בשידור חוזר.

היא

רשמה את הילדה לחוג ריקוד ,לחוג אנגלית ולחוג אומנות.
את הילד רשמה לחוג אומנויות לחימה ,קומיקס ולבית ספר מנגן,
ומאמינה שזו הדרך הכי טובה לאפשר להם להתפתח.

הוא

חושב שלא יקרה כלום אם יראו קצת טלוויזיה ,ישחקו בכדור,
וגם לא יקרה שום דבר אם קצת יריבו כמו אח ואחות נורמאליים.

הוא

חושב שהוא תמיד צודק .לפעמים ,ככה הוא אומר ,נמאס לו
כבר להיות צודק.

היא

בטוחה שהוא תמיד טועה .חבל שהוא לא מקשיב לה יותר,
בטח בכל מה שקשור לילדים .ולבית .ול"אנטומיה של גריי" ולמזג
האוויר .ולפוליטיקה .יודעים מה ,בעצם להכל.
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דוקטור ,תציל אותי!

בכל מדור אנו מארחים מומחה שמציע
זווית מקצועית ופתרונות אמיתיים
לבעיות שכולנו מתמודדים איתן כהורים
וכמשפחה ■ והפעם -צפריר ברגר,
פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ,נוגע
בקשר המורכב שבין זוגיות והורות,
ומציע כיצד לגשר על פערים בין הורים
בנושאים הנוגעים לילדים

במסגרת המשפחתית -ההורות משפיעה על הזוגיות והזוגיות משפיעה על
ההורות .אחד המוקשים הנפוצים במערכת זו הוא פערים בין ההורים לגבי
נושאים כגון תפיסות חינוכיות ,ערכים וציפיות הנוגעות לילדים .מעבר לשונות
הטבעית בין שני אנשים ,עלולה להיווצר מתיחות ,תפיסות מוקצנות ואף
האשמות הדדיות כתוצאה מדינאמיקה ספציפית בין ההורים .מצבים אלו יכולים
להתעצם על רקע משברים וקשיים שיש עם הילדים.
לדוגמא ,בנושא של הצבת גבולות ,כשיש קושי התנהגותי אצל ילד ,הורה אחד
יכול לטעון שהסיבה לבעיה היא רכות ואי הצבת גבולות ,ואילו ההורה השני
יראה באחר מישהו קשוח ,רע ולא קשוב .למעשה ,כל אחד מההורים מנתח את
הסיטואציה דרך עיניו .לעיתים ,במצבים טעונים ,אנשים מפחיתים בערך של
האחר ומקצינים את עמדתם בכדי לפצות כביכול על מעשיו של האחר .במצבים
כאלו יכולה להתפתח מתיחות בין בני הזוג ,שעלולה לגרום לנו לאבד את הקשב
לצרכים של הילד .עבור הילדים יכולה להיווצר סביבה מבלבלת ,כשהסכנה היא
שהילד ימצא עצמו קרוע בין הוריו.

איך ניתן לפתור זאת?
 זיהוי :הורים צרכים לזהות את הנושאים שמפעילים אותם רגשית .סימנים

מרפאה וטרינרית

מגן דוידוף

וטרינריה כללית וכירורגית ,אישפוז ,מרפאות מומחים ,מעבדת רנטגן ,מזון לכלבים וחתולים
הגורם להפרעת נשימה ונחירות .ניתוח פלסטי מתקן
הוא שיחזור הנחיר ,הרחבתו ויצירת מעבר נשימה
ענף חיוני והכרחי ברפואה הווטרינרית .האדם ביית את תקין.
הכלב ויצר גזעים שונים לצרכים שונים .חלק מהכלבים כמו כן קיימים בגזעים אלו שינויים במבנה החיך,
עברו שינויים במבנה השלד ,העור ומבנה הפנים שהם הגורמים לקשיי נשימה ולחנק זמני .לעיתים החיך
תוצאה של הכלאות גנטיות שונות.
העליון מאורך יתר על המידה ויוצר מעין וילון החוסם
בכלבים לא מעטים נוצרו שינויים במבנה העיניים
את מעבר האוויר .קיצורו נעשה בניתוח פלסטי ובכך
והעפעפיים .לעיתים קיים עודף עור שנופל בחלקו
מאפשר נשימה תקינה יותר.
ויוצר מרווחים בין העפעף לגלגל העין .מרווח זה
קיימים הרבה גידולי עור ,שומות על גבי עורם של
ופציעות.
יוצר חשיפה לא בריאה לאבק ,גופים זרים
הכלבים והחתולים .הסרתם משרתת שתי מטרות:
קיימים שני מצבים :התקפלות של העפעף כלפי פנים ,מבחינה רפואית  -הסרת גידול ,ומבחינה אסתטית
והתקפלות העפעף כלפי חוץ ,שני המצבים גורמים
שיחזור העור בצורה הטובה ביותר שניתן.
גירויים תמידיים בגלגל העין ונזק מתמשך לקרנית
כלבים גזעיים רבים נוטלים חלק בתערוכות ובתצוגות.
כגון :כיב קרני ,התייבשות הקרנית ודלקות חוזרות.
צלקות מהוות מכשול וגורם מעכב בניקוד ,ולכן
בעפעף
הטיפול במצבים אלו הם קיצור העור המיותר
ניתוחים פלסטיים מוצלחים נחוצים.
העין בניתוח ויצירה מחודשת של עפעף תקין.
ד"ר אמנון דוידוף
לגזעים רבים יש פנים פחוסים ,לדוגמא בוקסר,
פקינז ,בולדוג צרפתי ואנגלי .פחיסות הפנים נחמדה
למראה ,אך בעייתית .בכלבים אלו בולטות העיניים
וגלגל העין גדול באופן יחסי ,דבר הגורם לחשיפת יתר
ופציעות רבות .במקרים רבים נוצר כיב בקרנית ואז
יש להתערב בצורה ניתוחית .הניתוח הדרוש במצב
כזה הוא מעין ״טלאי״ שנלקח מרקמת הלחמית ונתפר
על הכיב .חלק אחד של הטלאי נשאר מחובר ללחמית
ומשם מועברת אספקת הדם .עם הזמן נוצר איחוד בין
אחרי
לפני
הקרנית לרקמה חדשה והכיב לאט לאט נסגר ונעלם.
תופעה נוספת בגזעים אלו היא הצרות הנחיריים .מצב

ניתוחים פלסטיים בכלבים וחתולים

ד"ר אמנון דוידוף050-2584453 :
רח' היסמין  ,13שהם
טל03-9794004 :

חירום

 24שעות

amnonvet@netvision.net.il
www.davidoff.me

אופייניים הינם שימוש בביטויים קיצוניים ,בביקורת ובהכללות לגבי אופן החינוך
של בן הזוג ,כעסים לא פרופורציונאליים אחד כלפי תפיסותיו ומעשיו של השני,
וכן נקיטת עמדות מוקצנת כצורך "לפצות" על העמדות של בן הזוג .בנוסף ,יתכן
ונראה בלבול רב אצל הילדים וקיומן של קואליציות בתוך המשפחה.
 הבנה :ניתוח הסיבות לחילוקי הדעות .נדרשת התבוננות עצמית והבנה מדוע
נושא מסוים טעון כל כך עבורי .לדוגמא :אצל הורה עם לקויות למידה ,אשר רגיש
מאוד להישגי ילדיו ,יכולות להישאל שאלות כגון :האם אני נוהג כפי שנהגו בי
היות וזו הדרך היחידה שנתפסת כנכונה? האם אני נוהג הפוך ,באופן קיצוני ,היות
ואני לא אוהב את הדרך בה חינכו אותי?
 הבנת בן הזוג :ראשית ,יש להיזכר בעמדה הבסיסית ,שגם כוונותיו של
בן הזוג הינן להיטיב עם הילדים והמשפחה .יש להתבונן האם התפיסה שלי את
דרכו של בן הזוג נובעת ממשהו שמזכיר לי מצוקה אישית .שיחה רגישה יכולה
לסייע להבין מה הסיבה לתפיסותיו של בן הזוג ,ותאפשר הבנה עמוקה יותר של
הדינמיקה והבחירה האישית והזוגית.
 מציאת פיתרון :חשוב להבין שאין דרך אחת של הורות נכונה .לילדים יש
טווח הסתגלות נרחב לגישות הוריות וחינוכיות שונות ,והם אף יוצאים נשכרים
מחשיפה לגישות שונות .התנאי הוא שהן תהיינה ברורות ועקביות .חשוב שתהיה
הסכמה וכבוד בין ההורים לדרך השונה ולדרכו של האחר .חשוב ללמוד לקבל את
העמדה האחרת כלגיטימית ולהקנות זאת גם לילדים .יש לזכור שדיאלוג מעמיק
ולא שיפוטי מאפשר פעמים רבות למצוא פיתרונות נרחבים יותר ,ופעמים רבות
כאלו שמותאמים לצרכיו הספציפיים של הילד .טכניקה אפשרית למצוא דרך
מאוזנת היא לראות את העמדה של כל אחד מההורים כשני צדדים על פני רצף.
על ההורים למצוא פיתרונות באזור הביניים ,שהוא לרוב פיתרון שקול יותר.
חשוב להכיר בכך שיש נתיבים רבים להתקדמות ולהשגת מטרות חינוכיות.
האופן בו זוג הורים מוצא פיתרונות מגוונים ומותאמים למרות השונות וחילוקי
הדעות ,מהווה נידבך חשוב בארגז הכלים של הילד .ההשפעה הינה על התפתחות
היכולת לדיאלוג ,גמישות חשיבתית ,יכולת התמודדות עם מורכבויות ויכולת
לפיתרון קונפליקטים.
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השילוש הלא קדוש

אהבה
על
עוד
דיברנו
לא
רגע לפני הנישואים ,ההפיכה להורים והמריבות הנלוות ,חשוב לזכור שיש (או שלפחות היתה) בעניין גם אהבה ■ מאחר

והיא הכוח המניע את העולם ,והפילוסופיה ,האומנות ,הפסיכולוגיה ומי לא כבר עסקו בה ,רק טבעי שהמחקר נרתם
לשירותה ■ קבלו  3עובדות מעניינות שהעלו מחקרים בנושא חווית האהבה ומרכיביה:
העיקר זה הרומנטיקה? לאו דווקא

מה אנחנו מחפשים כאשר אנחנו יוצאים לעוד דייט ,מסתכלים
על הפרטנר הזוגי שישן לצידנו כבר עשר שנים או סתם
מעיינים במדורי הרכילות? את אותו ניצוץ בעיניים ,התרגשות
וכמובן -התשוקה .התשוקה זכתה למעמד מרכזי בקרב
הגורמים המשפיעים על אהבה וזוגיות ,אך המחקר מצביע על
כך שהיא לא הגורם היחיד המשפיע על ההתאהבות והאהבה.
שני רכיבים משמעותיים לא פחות אשר משפיעים על חווית
האהבה ועל הצלחתה של מערכת יחסים הם האינטימיות
והמחויבות .אינטימיות מתייחסת לאותו יסוד חברי של קרבה,
חום ,אכפתיות ופתיחות המאפיינים את הקשר הזוגי .מחויבות
מתייחסת לתפיסתם של בני הזוג את הקשר הזוגי כבלעדי
ומכוון לטווח הארוך.

עוד סיבות להתאהב
(ולהתחתן)

אהבה ,מסתבר ,אינה רק נעימה
ומהנה ,אלא משפיעה על תחומי
חיים נוספים .עצם היותו של
אדם נשוי מעלה את הסיכוי לכך
שיהיה שבע רצון יותר מחייו
ביחס לרווקים ,וכאשר הנישואין
מלווים גם באהבה -גדל הסיכוי
לאושר ,רגשות חיוביים ,ערך
עצמי גבוה וסיפוק כללי בחיים,
וקטן הסיכוי לסבול מקשיים
נפשיים וגופניים.

רומנטיקה גם אחרי  20שנה

רובנו נוטים להאמין שפרפרים בבטן,
תשוקה מינית ורמת מעורבות גבוהה הם
מאפיינים של שלב ההתאהבות הראשונית
בלבד .חדשות מעודדות שמספקים מחקרים
מהשנים האחרונות ,מעידים על כך שרכיבים
אלו נשמרים בקשרים ארוכי טווח רבים,
עם הבדל יחיד .בעוד ששלב ההתאהבות
מאופיין בעיסוק "אובססיבי" בפרטנר הזוגי,
המתבטא במחשבות חוזרות עליו ובקושי
להתרכז הנובע מהעיסוק האינטנסיבי
בפרטנר ובזוגיות ,בשלבים מאוחרים של
הזוגיות רכיב זה כבר אינו מתקיים.

מקור :בטיפולנט -פורטל לשירותים פסיכולוגיים ישראליים

אייל שמש

טאקוונדו

הנאה ספורטיבית מלהיבה

שיעור ניסיון

חינם

לילדים ,נוער ומבוגרים

אייל שמש ,חגורה שחורה דאן  ,3אלוף ישראל בטאקוונדו  8פעמים ומועדון " "Taekwondo Solבשוהם,
מזמינים אתכם להשתלב באומנות לחימה וספורט אולימפי ,מלהיב וערכי ,המשלב אימוני גוף ונפש.

טאקוונדו

אומנות לחימה מרתקת ,המפתחת
כישורים מנטאליים ופיזיים .אימוני הטאקוונדו מתאימים
לבנים ובנות ,ילדים (מגילאי  3.5ומעלה) ,נוער ומבוגרים.

טאקוונדו

משפר את הביטחון העצמי ומקנה כלים
לשליטה והגנה עצמית ,תוך שמירה על כבוד הזולת.
האימונים בקבוצות קטנות ,מחזקים עוצמה פנימית,
ריכוז ,יציבה ,מוטוריקה ,קואורדינציה וכושר גופני.

אייל שמש

מחפש את

האלוף
האולימפי
הבא
פרטים במועדון

קבוצת
מאסטרס למבוגרים
מתאמנת זו השנה
השלישית
ברציפות

לפרטים והרשמה :אייל שמש  | 050-6713989מוקד חמש  03-9723001שלוחה 1
החוג בהדרכת אייל שמש  .B.Aבפסיכולוגיה ,מאמן טאקוונדו מוסמך וינגייט ובעל הישגים אולימפיים
החוגים מתקיימים בכותר פיס ,בבי"ס ניצנים ובשלהבת | אומנות לחימה טאקוונדו סול שוהם

חדש

עכשיו גם
באולם
שלהבת

ק נה
ות ש
20
על
מ

א.צ שיפוצים
משפצים את הבית מחדש

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

קבלן רשום
מס' 29155

050-5380442
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מסודרים .הסידור ,אם
במקרה שכחתם ,מרכז בתוכו
את כל התפילות שמתפלל יהודי
בימי חול ובשבת ואת החשובות
שבתפילות החגים .שווה לבדוק
איך יקבלו אתכם בבית הכנסת עם
סידור ורוד בכריכה רכה.
 ₪ 39ברשת "ואהבת".

חודש אוקטובר הוא חודש המודעות
הבינלאומי לסרטן השד ■ צבעו הרשמי
והאופטימי של המאבק במחלה הארורה
הוא ורוד ■ המדור מזמין אתכן לשים
משקפיים ורודים ,לזכור כי בדיקה
מוקדמת מצילה חיים ולחשוב ורוד

רואה לך בעיניים.

ולא רק ,אלא שגם יודעת
בדיוק מה אתה חושב.
אין פלא עם המשקפיים
ההורסות של המותג דולצ'ה
גבאנה ₪ 999 .ברשת
אירוקה  25% +הנחה.

שלום ,אני

נוסעת! עם החום
הזה ,באמת שלא
אכפת לי לאן .שמה
הכל במזוודה הורודה
של אמריקן טוריסר,
ועפה מכאן₪ 595 .
בחנויות המובחרות.

היהלום שבכתר .עם
עכבר יהלומים למחשב בצבע
ורוד ,זה הכי קרוב שתוכלי
להגיע לדבר האמיתי₪ 326 .
בקארה דיזיין.

לימור בר נתן

על כל פנים.
את ואני יודעת,
שבסופו של דבר
אין מה שיעצור
את הזמן .סרום
של כריסטינה
מסדרת muse
היא דרך טובה
להתחיל354 .
 ₪ברשתות
הפארם.

לבחור בפינצטה.
תגידי כן! רשת  Lalineמשיקה טבעת פפיון
ורודה בשילוב הסרט הוורוד להעלאת המודעות
לסרטן השד 50% .₪ 19.90 .ממכירות הטבעות
באוקטובר ייתרמו לעמותת "אחת מתשע".

חברת Tweezerman
המחויבת לאחריות חברתית
והעצמה נשית ,משיקה כל אוקטובר
כבר מ 1999-פינצטה חדשה בעיטור
הסרט הורוד ,אשר  25%ממכירותיה
מועברים לארגונים הפועלים לטובת
גילוי מוקדם וטיפול בסרטן השד.
 ₪ 200במכוני הטיפוח.

כמו מלכה .הנה ספה שתגרום לכל
אחת להרגיש מינימום מקסימום כשהיא
עליה ,רצוי עם משהו טעים ביד וסדרה טובה
בטלוויזיה ממול ₪ 4,829 .בקארה דיזיין.

שירותי הסעות וטיולים באוטובוסים ומיניבוסים ממוזגים ומפוארים לאירועים פרטיים ולמוסדות
●

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

●

שירות אדיב ומקצועי
הנהגים נבחרים בקפידה

רכב  20מקומות

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

●

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

מחירים מיוחדים לתושבי שהם ,חבל מודיעין והסביבה
דנה נסיעות ,מושב בית-עריף בהנהלת אבישי אהרון
טל’ 03-9730598 :נייד 050-7320590 :פקס 03-9731211 :דוא”לdananesiot@gmail.com :
●
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ויהי עור .סדרת מוצרי
 Skin Perfectionמבית
לוריאל פריז היא כל מה שצריך
כדי שהעור שלך יראה מושלם.
 ₪ 140לקרם עיניים₪ 160 ,
לקרם לחות וסרום ברשתות
הפארם.

ורוד זה לא סתם צבע,
ורוד זו גם תכונה .עם

עושות עיניים .פמיניזם -שממיניזם,
אין שום בושה בלעשות עיניים .נסו עם סט
צלליות טריו מבית  .SACARAרק ₪ 9.90
בחנויות הרשת.

הולכת על כל הקופה .עם
הנעל הנכונה ,רק תקפידי להיכנס
לחדר ברגל ימין ולעשות מה שאת
יודעת ₪ 99.90 .ברשת .SCOOP

חולצה ורודה מבית סאקס ,את
לגמרי נאמנה להצהרה הזו.
 ₪ 572בחנויות הרשת.

"חושבות ורוד" .קמפיין מודעות
מטעם המספרה האונקולוגית בבית החולים
איכיליב ,המעודד נשים להיבדק מאחר
ובדיקה מוקדמת מצילה חיים .סלבס דוגמת
ענת הראל ,ליהיא לפיד ,עינת שרוף ועוד
חובשות פאה ורודה ומזמינות אתכן להיבדק.

Pink Out

אוכל קדימה

אוכל .ואם כבר לאכול,
פנקי את עצמך בצלחת
קרמיקה ורודה מסוג
 JULIETותרגישי כמו
ליידי ₪ 35 .ברשת נעמן.

 .Loudמותג השיער
הבינלאומי ,פול מיטשל,
משיק סדרה במהדורה
מוגבלת במיוחד לחודש
המודעות לגילוי מוקדם
של סרטן השד .מכל
מוצר שיימכר מהסדרה,
תתרום פול מיטשל
 5שקלים לאגודה
למלחמה בסרטן129 .
 ₪לסופר סקיני סרום
ברשתות הפארם.

הזמן הורוד.

שעון מעורר וינטג'
שיזכיר לך שהגיע
הזמן לעשות בדיוק
את כל מה שאת
רוצה ₪ 49.99 .ברשת
הרמוניה לבית.
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במטבח של רובי

ממלאים את פיהם מים

דייג אוהב דגים? בטח
אוהב ,בעיקר בקיץ
החם והלח שבו פחות
נוח לאכול מנות כבדות
| בימים בהם השמש
קופחת ,דגים בתנור או
בכבישה ,מרעננים והופכים
כל ארוחה לחגיגה קלה
ונעימה

דג במעטפת מלח גס
חומרים:
 1דג שלם מסוג :לברק ,בס או לוקוס במשקל 500
גרם ,נקי וטרי במיוחד
 2יחידות עלי מנגולד
 1.5ק"ג מלח גס
חלבון משלוש ביצים
אופן ההכנה:
חולטים את עלי המנגולד במים רותחים כ30-
שניות ומעבירים למי קרח .מייבשים את העלים
מעל מגבת ועוטפים בהם את הדג כך שהראש
והזנב יישארו חשופים .מקציפים מעט את
החלבונים ומערבבים עם המלח .מרפדים את
תחתית התבנית ב 1/2-ס"מ מלח גס ,בצורה
מלבנית באורך הדג ומניחים לו לבלוט מעט
מהצדדים .מניחים את הדג מעל ובשארית
המלח "קוברים" את הדג ומשאירים ראש וזנב
חשופים .מהדקים היטב ,מחממים תנור ל175-
מעלות ואופים כ 18-דקות .מגישים את הדג
מיד לשולחן .בעזרת סכין ,חותכים בזהירות את
מעטפת המלח מצדו של הדג ומרימים את שכבת
המלח העליונה (המלח יוסר כמקשה אחת).



איך לבחור דגים טובים?

הדג צריך להיות מבריק ,נטול ריח רע אלא ריח ים .הסתכלו על
הזימים שאמורים להיות אדומים כדם .זימים בהירים משמעם שהדג אינו
טרי ,ממש כפי שעיניים עכורות צריכות לשמש לכם תמרור אזהרה .בשר הדג
צריך להיות אלסטי ואם אחרי לחיצה באצבע נותרה בעור גומחה ,חפשו לכם דג
אחר .עדיף לא להחליט מראש אלא לבחור דגים בדוכן ,בהתאם לטריות הסחורה.
דגים טריים יותר ניתן להשיג בעונת החורף .כדאי לוודא שהדגים מוצגים לעיני
הלקוחות כשהם מכוסים פתיתי קרח .אסור להשתהות עם הדגים בדרך הביתה
וכדאי למהר ולהכניס אותם למקרר .דוכן הדגים ב"יינות ביתן" הוא הקרוב
ביותר לשוהם ובהחלט ניתן להשיג שם סחורה טובה .העובדים במקום
ינקו את הדגים יפלטו ויבצעו עבורכם את כל מה שתבקשו.

אבי  -ההנדימן האישי שלך
הכן ביתך לחורף
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  12צול
עבודה עברית  -המלצות
במעברי דירה
תליית מנורות/
תמונות/מדפים

חייגו עכשיו להצעת מחיר

תיקונים פיקס
שיפוצים קטנים שעושים הבדל גדול לבית

ולמשרד

שהם  052-6848654אבי

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

PERFECTOLINE
שילובי אלומיניום ועץ

מב
צ
ע
ח
ו
ר
ף
עד 18

בכרטיסתשלומים
ללא ריאשראי
בית

✓פרגולות ✓שערים ✓גדרות ✓סגירת מרפסות ✓דקים ✓ועוד

נתנאל 053-2290903

דוא"ל | perfectoline2000@gmail.com :אתרperfectoline.bigger.co.il :

סרדינים נשואים
(מז'וז'ין)

חומרים:
 8יחידות סרדינים ,לבקש ממוכר הדגים
שייפלט את הדגים "לפרפר" ללא ראש
למילוי:
 1/2כוס פטרוזיליה קצוצה
 1/2כוס כוסברה קצוצה
 1כפית שום כתוש
 2כפיות לימון כבוש קצוץ ללא גרעינים
 1כפית כמון
מעט צ'ילי חריף
מלח ,פלפל שחור גרוס
 2כפות שמן זית
אופן ההכנה:
מערבבים את חומרי המילוי בקערה.
מניחים את המילוי בזהירות מעל 4
יחידות הסרדינים (מהצד של הבשר)
ומניחים מעל את הסרדינים הנותרים.
יוצרים כריך ,מהדקים היטב ומעבירים
לקירור ל 30-דקות.
מטגנים במחבת טפלון במעט שמן זית,
בזהירות רבה משני הצדדים כך שהכריך
לא יתפרק ומגישים מיד עם לימון.

גרבלקס סלמון כבוש
חומרים:
 1/2ק"ג פילה סלמון טרי
חומרי כבישה:
 3/4כוס מלח גס
 1/2כוס סוכר
 2כפות פלפל שחור גרוס
 1כף זרעי שומר כתושים
 1כפית זרעי כוסברה כתושים
 1/2כוס שמיר קצוץ טרי
אופן ההכנה:
מערבבים בקערה את חומרי הכבישה .מניחים
את פילה הסלמון בתבנית ומשקיעים את
הפילה בתערובת הכבישה .עוטפים בניילון נצמד
ומעבירים לקירור ל 24-48-שעות  -תלוי איך
אתם אוהבים את הדג כבוש.
מוציאים את הדג ומנקים במטלית לחה את
שאריות תערובת הכבישה ,פורסים לפרוסות
דקות בעזרת סכין חד .מגישים עם לחם שום
וגבינת שמנת.
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חריימה
חומרים:
 1ק"ג דג נסיכת הנילוס ,לברק ,אינטיאס ,בורי או סלמון ,פרוס לפרוסות עבות
 1/2כוס שמן
 3כפות רסק עגבניות
 3שיני שום כתושות
 1כף פפריקה חריפה
פלפל צ'ילי
מיץ מלימון אחד
חופן כוסברה
כמון ,מלח
אופן ההכנה:
מחממים את השמן ומוסיפים פפריקה ,רסק עגבניות,
שום ומיץ לימון ומביאים לרתיחה קלה .מסדרים את הדגים
לסיר ,מביאים שוב לרתיחה מוסיפים מים מסוננים ומרתיחים שוב.
מוסיפים מלח וכמון ומבשלים במשך רבע שעה על אש בינונית .במהלך
הבישול הופכים את הדגים לצד השני .בזמן הבישול טועמים את הרוטב
ומתקנים תיבול ומוסיפים כוסברה ולפי הצורך עוד מיץ לימון.

אהובל׳ה  -קייטרינג בוטיק חלבי

בהשגחתכהרשר

הרב דודבסנות שהם
תיו

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

ahuvale71@gmail.com | ahuvale.co.il
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עוה"ד לענייני משפחה
וגירושין ,שמעון חסקי ,הוא
בדרך כלל פשיניסט ידוע.
השבוע נצפה כשהוא מסתובב
במרכז המסחרי עם חולצת
ארטיק חדשה.
חסקי ,החולצה הזאת זה
לקוסט?
“מה פתאום לקוסט?
מקסימום ,נהייתי פרזנטור של
ארטיק פלדמן".

שמעון חסקי

פול צוקר ,מנכ"לית
חברת נישה ,לקחה את כל
עובדי החברה להופעה של עברי
לידר בהיכל התרבות החדש של

חבל מודיעין באיירפורט סיטי.
ככה בדיוק מתחילים את
התקופה של “אחרי החגים".
מעצבת העל מירב
בן ארי חזרה מהשתלמות
מעצבים בטורנטו ,קנדה ,ומיד
פצחה בפרויקט ענק הכולל
ליווי של עשרות רוכשי דירות
מחברת רום פרויקטים בחולון.
במסגרת הפרויקט ,יתוכננו עם
הרוכשים בעיקר דירות בוטיק
בסגנון באוהאוס ,בארבעה
בניינים.
ראש המועצה גיל
ליבנה ,מנכ"לית חכ"ל דינה
פרומוביץ ,חבר המועצה אבי
אלטלף ,מנכ"ל חמש מיכל
סדיקלר ,צ׳ריל קמפר ואחרים,
נסעו במסגרת משלחת
מנהיגות לארבעה ימים
בבודפשט .האירוח היה על
חשבון המארחים ,אבל כנגד
זה חברת אל-על שחטה אותם
במחיר הטיסה 520 ,דולר
לכרטיס ועוד אחרי החגים,
והכל על חשבונם האישי.

ומי שהטיס אותם
היה לא אחר מאשר סגן ראש
המועצה ,איתן פטיגרו.
גיל ,לא פחדת לטוס איתו?
הוא אירח אותי בקוק פיט
ובתור אחד שהיה פעם מאבטח
מטוסים באל-על ,אני אומר
לך שבמבט בוחן הוא טייס
טוב ששולט בכל הנהלים,
הכפתורים והמכשירים.
שי טרבולסי מאמן
הספינינג שנשאר הורס למרות
גילו המתקדם ,חגג בשבוע
שעבר יום הולדת חמישים,
בשילוב שנה לגירושיו .לרגל
האירוע העניקו לו המתאמנים
שלו ומנהלת הסטודיו ,אורלי
אנג’ל ,טיסת מצנח מעל קיבוצי
השרון במשך  40דקות.

לידיעת הקורא רג’פ
טאיפ ארדואן :הציירת ואמנית
הקרמיקה ארוכת הרגליים,
צילה ברמן ,השתתפה לפני
מספר ימים בתחרות טניס
בכפר הנופש הצרפתי קלאב מד
בקמר ,אנטליה וזכתה במקום
הראשון.
שי טרבולסי

פחדת?
“פחד אלוהים .אבל עכשיו אני
חושב שאעשה את זה שוב".
אגב ,יש מישהי בסביבה?
“יש הרבה בסביבה ,אבל לי אין
אף אחת כרגע".
מעצב השיער איתן
ליליוס ערך בשבוע שעבר
חנוכת בית לפנטהאוז החדש
שלו ברחוב המצפה עם כמה
עשרות חברים .המרוויחה
הגדולה מהאירוע היתה שושי
אוסטר מחנות כלי הבית
שושק’ה ,שיום קודם לאירוע,
רכשו אצלה כמה עשרות
מוזמנים של איתן ,את כל
המתנות מהחנות.

חג

54

אוקטובר  | 2015גליון 201

ש
מח

שאפו צילה ,יש מצב שהטורקים
ניגנו את ׳התקווה׳ לכבודך?
“ממש לא .אני מתאמנת פה
ושם ,לא על בסיס יומיומי ,אבל
שם התאמנו ושיחקנו כל היום

צילה ברמן

מהבוקר ועד הערב ,נכנסתי
לכושר ויצא שזכיתי במקום
הראשון ובמדליה".

25%

הנחה

על מגוון מתנות לבית ופריטים מעוצבים
עמק איילון  ,30מרכז מסחרי שהם טל׳03-5446442 :
אוקטובר  | 2015גליון 201
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שיא :דו-משפחתי נמכר ב 4.675-בשכונת הדסים מרכול דיסקאונט "מחסני השוק" יפתח בשוהם
ייבנה כחלק ממרכז מסחרי חדש בכניסה לאזור התעשיה הצפוני
והקמתו תושלם בעוד כשנה

מחיר שיא נקבע בשוהם לבית דו-משפחתי
שנמכר לאחרונה ברחוב הגפן בשכונת
הדסים ,ותמורתו שילמו הקונים סך 4.675
מיליון שקלים .הבית ברחוב הגפן  ,14קרוב
למגרש הכדורגל היישובי ,משתרע על 280
מ"ר בנוי וכולל מרתף ששטחו  60מ"ר שנבנה
מעל גובה הקרקע כיחידה נפרדת עם כניסה
פרטית המונה  3חדרים .בנוסף יש בבית
 4חדרים והוא בנוי על מגרש ששטחו 480
מ"ר .הבית נבנה באיכות בנייה מוקפדת עד
הפרט האחרון .הסכום שהבית השיג שובר
את השיא הקודם לדו-משפחתי ביישוב,
שנמכר לפני כשנה ברחוב צורן בשכונת
רקפות החדשה ,למרגלות ביה"ס ניצנים,
תמורת  4.66מיליון שקלים .אלא שהבית
ברחוב צורן הוא חדש לחלוטין ,לעומת זה

שנמכר כעת ,שנבנה אמנם בשנת  ,1997אך
הוא בנוי במפרט משובח ,וריצוף שיש .הבית
התפרסם למכירה באינטרנט במשך כחצי
שנה ועבר אצל כמה מתווכים ביישוב ,כאשר
בעליו דרשו תמורתו  5מיליון שקלים ,אולם
העסקה ,כאמור ,נסגרה ב 340-אלף שקלים
פחות מהמחיר המבוקש.
מחירי בתים דו-משפחתיים בשכונת
הדסים ,אינם נחשבים לגבוהים ביישוב
בגלל שני חסרונות בולטים :המרחק ממרכז
היישוב והשני -המובלעת של חבל מודיעין
החוצצת בין השכונה ליתר חלקי היישוב.
לפיכך עסקה שלפי נתוני רשות המיסים
מתוחשבת על סך  30אלף שקל למ"ר בנוי,
היא חריגה ויוצאת דופן ביחס לעסקאות
נדל"ן אחרות שבוצעו בשכונת הדסים 

מרכול ענק של רשת "מחסני השוק" ייפתח
באזור התעשייה מול הכניסה הצפונית
בשוהם ,על שטח של  3,000מ"ר.
הרשת המונה כיום  20סניפים בארץ,
אינה מוכרת לתושבי המרכז ,היות שעיקר
פעילותה מתרכז בערי פריפריה וסניפיה
ממוקמים בבאר שבע ,קרית מלאכי ,אילת,
עין יהב ,להבים ,אשדוד ,טבריה וצפת .בנוסף
הרשת מפעילה סניף אחד במרכז הארץ,
ברמת גן.
מחסני השוק היא רשת פרטית ,המדורגת
במקום העשירי בגודלה בין רשתות השיווק
בארץ ,לאחר שלפני שלוש שנים רכשה
במהלך רבעון אחד שש סניפים מרשת מגה.
היא החלה את דרכה כמכולת בשכונה בבאר
שבע וכיום מתחרה מול הרשתות האחרות
במחירים מוזלים ..אחד ממנהלי המרכולים

ביישוב העריך השבוע כי כל עוד מדובר
במרכול שייבנה מחוץ לשכונות המגורים
בשוהם ,שופרסל ומגה אינן צריכות להיות
מוטרדות .לדבריו ,רק במצב בו רשת מזון
תפתח סניף לאורך שד' עמק איילון ,לא
תהיה לרשתות הללו אפשרות להתקיים
ביישוב ,אלא אם יוזילו מחירים באופן
משמעותי בדרך של הסבתן לשופרסל דיל
ומגה בול.
מרכול מחסני השוק יהיה חלק ממרכז
מסחרי "פאואר סנטר ששטחו  7,500מ"ר,
שעבודות הקמתו החלו לאחרונה מול
הכניסה הצפונית ליישוב .בפגישה בין מנכ"ל
חברת "מגה אור" המקימה את המתחם,
לראש המועצה ומנכ"ל החברה הכלכלית,
העריך מנכ"ל החברה ,איתמר רגב ,כי הקמת
המרכז תסתיים בעוד כשנה

דמיינו לעצמכם שאראלה ממפעל הפיס מתקשרת אליכם ומודיעה
כי זכיתם ב-
 .₪האם הייתם מסרבים לקחת?

100,000

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

✓ השירות  -אישי

✓ ותק וניסיון של למעלה מ 11-שנים

קשת המוצרים שלנו:
יעוץ וליווי למחזור משכנתא  דו"ח חיסכון משכנתא אישי  יעוץ וליווי ללקיחת
משכנתא חדשה  הלוואה לכל מטרה  ביטוח משכנתא  טיפול בביטחונות
סתר לרבוני קקון
שלוחת שהם בניהולה של ַא ַ
מייל | astar@keshet-pf.co.il :נייד | 052-4639469 :אתרwww.keshet-pf.co.il :
משרד ראשי :שדרות דואני  ,18יבנה (מרכז יבנה סנטר) | טלפון | 072-2204005 :פקס072-2204007 :
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משרד תיווך וייעוץ משכנתאות
הנוסחא המשלבת בין חלום למציאות

אבשי גרייף יועץ נדל"ן
050-3882255

בהנהלת חגית מובשוביץ 054-6832944

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

בבלעדיות למכירה

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

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

4,180,000
₪

4,100,000
₪

הדמייה לאחר שיפוץ לשם המחשה

למכירה

בבלעדיות למכירה

קוטג'  6חדרים –  160מ"ר ,מושקע מאוד .גינה כ 40-מ"ר
בקרבת שכונת מ"ד – אטרקטיבי וייחודי .פינוי כשנה גמיש

דירת  4.5חדרים במצב מעולה ,מושקעת בעיצוב מודרני .בשכונת
משה"ב ,מיקום מרכזי ,קומה  2ללא מעלית.
מרפסת פונה לנוף מערבי .פינוי קיץ 2016

3,470,000
₪

1,720,000
₪

למכירה

בבלעדיות למכירה

קוטג' תחתון וייחודי של חברת פנטהאוז  5.5חדרים ברחוב הבשור ,גינה גדולה
הפונה לנוף מערבי עוצר נשימה .אופציה לפתיחת מרתף ,זכויות בנייה נוספות.
פינוי  .12/2015כל הקודם זוכה !

דופלקס גן  6חדריםֿ ,במצב מצויין .כ 40-מ"ר גינה מסודרת,
קליניקה נוספת בתוך הבית .אטרקטיבי מאוד
פינוי גמיש

2,690,000
₪

2,530,000
₪

דירות לדורות מרחיבה את פעילותה במתן

ייעוץ משכנתאות פרטי גם לקהל הרחב
פתרון אובייקטיבי להלוואה אטרקטיבית!

משרדנו ברח' לשם  23א' שוהם .טל'03-9732121 :
מגוון רחב של נכסים נוספים באתר הביתwww.dirot-ledorot.com :
אוקטובר  | 2015גליון 201
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כמה עולה בית פרטי בבית עריף?
 3.29נמכר ב-
מיליון שקלים

 2.44נמכר ב-
מיליון שקלים

 3.28נמכר ב-
מיליון שקלים

במושב הוותיק קרוב להרחבה,
בית ששטחו  190מ"ר עם  6חדרים
על שני מפלסים ,בנוי על מגרש
ששטחו  820מ"ר 

בהרחבה,
בית ששטחו הבנוי  140מ"ר
על שני מפלסים 5 ,חדרים,
בנוי על מגרש ששטחו  500מ"ר 

בהרחבה בגבול שוהם ,בית ששטחו הבנוי
 220מ"ר עם  7חדרים על שני מפלסים,
כולל יחידה מניבה,
על מגרש ששטחו  500מ"ר 

DUET-B2B
יבוא ושיווק דלתות פנים מאיטליה
ד
ל
ת
א
ק
ו
וה
לניעמידות
זקי מים

צולם באולם התצוגה החדש בכפר טרומן
נציגות בלעדית
בישראל של חברת:
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054-5322822
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אולם תצוגה חדש בת"א -רח' אלפסי  ,33ת"א03-6444228 ,
תצוגה חדשה בכפר טרומן בכניסה לתחנת הדלק03-6421010 ,

רוקי בכרמים

מתארגנת קבוצת רכישה למתחם מגורים עם זכויות
בניה שכבר נרכשו מרשות מקרקעי ישראל

הפרויקט הוא ייחודי בנוף הנדל"ן של שוהם ומפגיש את התכנון האורבני של העיר עם השקט
והכפריות של שוהם בהרמוניה פסטורלית מושלמת .על תכנון הפרויקט ממונה משרד האדריכלים
היוקרתי גידי וטל בר אוריין ,המתמחים בתכנון בסגנון החדשני והמרהיב של הבאוהאוס.
המתחם מתוכנן בתמהיל רבגוני של דירות יוקרה מפנקות 3-6 ,חדרים גן או גג,
לצד בתים צמודי קרקע חלומיים ,ויציע למשפחות תרגום חדש לביטוי איכות חיים.

הבטיחו מקומכם בקבוצת החלומות

רוקי מויסה

תיווך מקרקעין

03-974-7575

ייזום ושיווק פרוייקטים ■ ארגון קבוצות רכישה

רח' האודם  ,63בניין המועצה ,שהם ruky.m2@gmail.com ,טל'052-6870006 ,03-9747575 :

חפשו אותנו ב-
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ב
ל בל
ע
ה די
שכר ות
ה

רח’ מכבים .דופלקס גן במיקום מבוקש מאוד,
מול המרכז המסחרי של שוהם.
בית יפה ,מואר ומרווח ,במצב מצוין,
 5חדרים  +גינה גדולה הפונה לגן היובל .פינוי מיידי.

ב
חד בל
ע
מ די
שפ ות
ח
תי

רח’ טופז .בית מרשים ומיוחד באזור שקט ומרכזי.
 247/566מ”ר מתוכנן היטב 6.5 ,חדרים גדולים ומוארים +
יחידה עילית .גינה קדמית ואחורית .פינת משפחה גדולה
עם יציאה למרפסת .בנוי אבן ירושלמי.

הזמנה אישית

ב
המון בל
ע
פ די
וטנצ ות
י
אל

רח’ מודיעים .דו משפחתי מתוכנן היטב .מגרש  405מ”ר.
 7חדרים ,שמתוכם  3יכולים להתנהג כיחידה נפרדת הכוללת
מטבח ושרותים .גינה גדולה קדמית ואחורית.
יחידת הורים  55מ”ר עם יציאה לגינה .שתי חניות.

לבית פתוח

ביום שישי  30.10.15בין השעות  09:00עד  12:00רח’ שגיא 53

יום ללא עמלת תיווך!

קוטג’ עליון פינתי ברחוב הולנדי ,קרוב למרכז 4 .חדרים מוארים
(אפשר להחזיר בקלות ל  5חדרים)  +יחידת דיור .גינה קידמית
ומרפסת גדולה לנוף .בית מושקע ושמור .אפשרויות להרחבה.
לפרטים נוספים:
מרלן גרינבלט
יועצת נדל”ן

050-9732613

משרד074-7034470 :
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בהנהלת
רובי יותם
050-2301555

אורלי אורן
052-5765757

סירקו את הקוד ותוכלו
להתעדכן און ליין בעמוד
הפייסבוק שלנו

עפרה וינר
052-3687708

בבלעדיות

₪ 2,050,000

דו משפחתי חדש עם נוף,
חדרים גדולים ,מעלית ,בריכת
שחיה ,יחידת דיור עלית,
בית חלום! כניסה מיידית.

בחמניות 4 ,חדרים מקסימה
 120מ"ר  +מחסן צמוד חניה
מקורה ,קומה גבוהה ,מרווחת
ומושקעת

בבלעדיות

בבלעדיות

₪ 2,650,000

בחמניות פנטהאוז  5חד' מרהיב,
 157מ"ר ,מרפסת  90מ"ר
נוף עוצר נשימה ,גדול ומרווח
במיוחד ,כולל פינת משפחה
ומחסן

בסחלבים דירת גן  5חד'
 140מ"ר  +גינה  70מ"ר,
 +מחסן ושתי חניות

ח
ג
ש

משרדינו משווק עוד מבחר גדול של נכסים למכירה/השכרה נשמח ללוות אתכם לנכס המושלם עבורכם

רח’ החושן  ,2שהם 03-9799930

צביקה בר הנכס שלך

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

2,750,000
בבלעדיות בהדסים

דירת  5חד' ,מרפסת ענקית,
משופצת ,נוף מדהים

פרוייקט יוקרתי מדהים
בהרצליה פיתוח על חוף הים
דירות מפוארות בעיצוב יוקרתי ובאייכות
גבוהה ,רשום בטאבו ,שומר  2 ,24/7חניות
לכל דירה ,ספורטן לדיירי הפרוייקט בלבד,
מטבחים של  bulthaupתוצרת גרמנית
מובילה ,תכנון מעולה ,חדרים גדולים,
.STATE OF THE ART

ללא עמלת תיווך

054-7575143

בסחלבים דו משפחתי מודרני,
 5.5חד ,נוף מדהים.

בבלעדיות להשכרה
בכרמים רחוב תירוש 4 ,חד',
חדשה
מקבלן ,ממוזגת ,נוף 2 ,חניות .₪ 5,600

3,980,000

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

1,700,000

4,400,000

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

2,890,000

בכרמים  5חד' ,חדשה מקבלן,
מרפסת גדולה ,מושקעת ,ממוזגת,
ארונות ,חניה.פונה לפארק.

2,700,000

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

2,440,000

barz@netvision.net.il

לה

שכרה בגבעולים ,קוטג תח

.₪ 6,000

להשכרה במצפה 4

תון 5.5 ,חד' ,מסודר ,חצר ,חניה

חד' 110 ,מר ,חניה ,מרפסת .₪ 5,600

בבלע
דיות להשכרה בתל אביב

בצ
פון הישן ,דירת  2.5חד' 67 ,מ
ליד גן העיר ,מושקעת ומשופ "ר ,באחד הרחובות הקטנים,
צת מן
מאובזר לחלוטין במכשירי חשמל ,היסוד עבור הבעלים !! מטבח
עור
פית
שק
טה מתאימה לזוג /
משפחה צעירה .₪ 6,600

בבלע

בצפון דיות להשכרה בתל אביב
הי
שן ליד מתחם בזל ,דירת 2.5
ומשופצת לחלוטין עבור הבעלים! חד' ענקית  80מ"ר מושקעת
מרוהטת כולל ספה ,שולחנות ,ארו מטבח ענק ,כולל ציוד חשמלי,
נות
קיר ,מיטה זוגית ,מכונת כביסה
וכו' .מתאימה לזוג/משפחה 200

בב

.₪ 7,

לעדי
ות להשכרה באזור תעשייה
צפוני של לוד ,משרד +חדר
לם
ישיבות /או קב
לה ,מטבחון ושירותים משותפים3,700 ,

.₪

פריטים עד ₪ 1,000

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

דירות ובתים
למכירה

למכירה בשוהם ,דו משפחתי
 6חדרים 180 ,מ”ר ,מגרש 350
מ”ר ,מצב מצוין,052-3311351 .
.054-4552617

דירות ובתים
להשכרה

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

דירת  2חדרים בבית פרטי במושב
חדיד 58 ,מ”ר ,ללא מעשנים,
ממוזגת ,מרפסת ,חדר בטחון,
ריהוט חלקי ₪ 3000 .לחודש
כולל ארנונה וכבלים .מתאים
ליחיד או זוג.052-5259799 .
יחידת דיור  2חדרים ,מרוהטת
וממוזגת ,מוארת ,מיקום מרכזי
בשוהם ,כניסה נפרדת ופרטיות
מירבית .כניסה מיידית.
.054-7540585
דירת  5חדרים מושקעת
ומשופצת עם מרפסת פונה לנוף,
מטבח וארונות חדשים ,ממוזגת,
ברחוב הזוהר ,קומה  2ללא
מעלית ,פינוי מיידי.
.052-3984726 ,054-4731711

להשכרה במושב גינתון בהרחבה
בית מטופח  120/500מ”ר,
 4חדרים ,כניסה מיידית ,מיזוג.
.052-2422660
להשכרה דירת  4חדרים חדשה
מקבלן בשכונת כרמים ,פרוייקט
אביסרור ,קומה  ,3חניה ,
מרפסת לנוף.052-2512703 .

עסקים להשכרה

להשכרה חדר מרווח למטרת
קלינקה ,חנות או משרד
במרכז המסחרי שוהם ,קומת
המשרדים ,מול מכבי דנט.
מיידי .לפרטים .050-2588062
להשכרה מחסן ברח’ הקשת,
 9מ”ר ,גישה מעולה לרכב,
לתקופה קצרה או ארוכה .חלי
.054-4711410

דרושים

לזיפ שוהם דרוש/ה מוכר/ת
אחרי צבא ,שכר מעולה +
בונוסים ,לטווח ארוך.
.050-5217687
לבית ליופי -פאבל ,במרכז
המסחרי שוהם ,דרושות
מומחיות עם ידי זהב לפדיקור
מניקור .לפרטים .050-2588062

בבלעדיות
דו משפחתי קסום ושקט
גינה מהממת ,מגרש  350מ”ר
בנוי  180מ”ר 5.5 ,חדרים
יחידת הורים מפנקת  +ממ״ד
וחניה בטאבו

שרי יעקב

יועצת הנדל״ן האישית שלכם
054-6153053
62
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זכיין :ארז פורת
סוקולוב  ,1הרצליה

דרושה לחנות חפצי נוי
בשוהם מוכרת למשרה חלקית,
אחראית.
לפרטים :שושי .050-2332075
למספרת שרית באיירפורט
סיטי דרושה ספר/ית
ופדיקוריסטית בעלת ניסיון
וידע בבניית ציפורניים וג’ל
תנאים טובים.
שרית03-9794147 :
054-8183848
למוקד פרוייקט מיכא״ל בשוהם
דרושים/ות מוקדנים/ות ,רצוי
עם ניסיון במכירות ויכולת ביטוי
גבוהה 054-2670001 .אורן
בבית נחמיה דרוש מדריך נוער
חצי משרה ,עבודה בשעות
אחה”צ והערב  4פעמים בשבוע.
קו”ח לפקס .03-9791295
למסעדה בשרית באיירפורט-
סיטי דרושים מלצרים/יות אחרי
צבא .תנאים טובים למתאימים.
לפרטים,050-225-5327 :
.03-553-1733
דרוש סוכן/ת נדל”ן צעיר/ה,
לשהם והסביבה ,רצוי עם רישיון,
עדיפות עם ניסיון .קו”ח לפקס:
 077-5537920או למייל:
infinitynadlan@gmail.com

תופרות

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

עיסויים

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

בייביסיטר

חיילת בת  20רצינית ואחראית
מעוניינת לעשות בייביסיטר
בסופי שבוע ,מחמישי עד שבת.
.050-3913871

שיעורים פרטיים
שיעורים פרטיים
במתמטיקה מסטודנט
לכלכלה ומשפטים
באוניברסיטת ת”א ,בעל
נסיון ,כולל הכנה לבגרויות.
אור 050-8815670
מורה מנוסה למתמטיקה
וכלכלן ,נותן שיעורים פרטיים
במתמטיקה ,לתלמידי
בית ספר יסודי ,חט”ב
ותיכון .הכנה למבחני מעבר
להקבצות052-4567226 .
מורה להוראה מתקנת
במקצועות רבי מלל ,ה’ – י”ב,
מתמחה במיצ”ב ובגרויות
בהיסטוריה ,אזרחות ,תנ”ך,
ספרות .מחיר הוגן ,גישה ויחס
אישי .רונית 054-2533632
מורה 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 התלמידhots ,
בספרות ,השיטה החדשה בהבנת
הנקרא Unseen -ולימוד abc
,054-4568887
03-9661832
שיעורים פרטיים ובקבוצות
במתמטיקה ,מורה צעיר ומנוסה
בהכנה לבגרות ,יחס אישי
ומחירים נוחים054-6933365 .
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

שיעורים פרטיים בגיטרה
חשמלית-אקוסטית-קלאסית

בלוז רוק גאז ואילתור פינגר
סטייל סלייד ....בעל השכלה של
Berklee College of music
נדב 0507289385
שיעורי פסנתר ואורגנית
לכל הגילאים ממורה
מנוסה ,בעל תואר ראשון .
השיעורים באווירה מהנה,
אפשרי בבית התלמיד.
 054-4425642אמיר.
מורה לגיטרה עם תוכנית לימוד
מותאמת אישית לכל תלמיד,
מלמד בבית התלמיד במחיר נוח.
 052-8086875אלון.
מורה אקדמאית לפסנתר ואורגן,
ותיקה בשוהם  +המלצות,
מלמדת בביתכם,03-5563621 .
 052-3556111ורדה.
מורה מקצועי לגיטרה בוגר
רימון ,מלמד תיאוריה ,סולמות,
פיתוח שמיעה ופיתוח קצב
ונגינה מול קהל.054-6367139 .
חוג מוסיקה יצירתית להורים
וילדים בגיל  2-4יתקיים
במרכז אתגר בימי שלישי אחר
הצהריים ,כולל מוסיקה ,תנועה,
יצירה ונגינה .לפרטים :חני
מייטליס ,03-9794960
.052-2929820

בן זוג

גרושה בת  64משוהם
מחפשת חבר טוב/בן זוג/איש
סוד/ידיד לפעילות תרבותית
וכו’ אנא כתוב לת.ד4093 .
שוהם.

יד שניה

שולחן כתיבה מעץ בנוי ע”י נגר,
בצבע לבן ועץ ,מידות :אורך 1.30
,רוחב  60ס”מ ,גובה  75ס”מ,
בתוספת שידת  4מגירות על
גלגלים  .במצב טוב מאד .ניתן
לפרוק ולקחת.₪ 500 .
054-8180281
למכירה מיטת נוער .ב .₪ 300
052-8780085
אופני פעלולים חדשים שנקנו
כמתנה וקסדה מקצועית במקום
.₪ 900 ,1,400
.052-5975088

משהםתיקונים
משה הטכנאי שירות

טיפה
מעל
כולם

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

מעל  20שנות נסיון

050-7337030 • 03-9794020

דודי שמש
תיקון והרכבה

החלפת מאיצי חום
 052-6022777משה
תיקוני אינסטלציה
פתיחת סתימות

 | www.masterim.co.ilכפר טרומן

משה האינסטלטור
052-6022777

(לא בשבת)

19

שנות
נסיון

הדברה ופתרונות אקולוגיים Pest Management

שרות מהיר ,אמין ואיכותי

מנהל/ת
חנות
שכר מעולה  +בונוסים לטווח ארוך.

איציק טודורוס

050-9582904

050-5217687

אירועים
נדב
השכרת ציוד לאירועים
בר/בת מצווה ,ימי הולדת ,בריתות וכל שמחה

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

דרך קירות ללא שבירה

054-7333000

המנעולן

מורשה רב בריח

באישור משטרת
ישראל

 | www.masterim.co.ilכפר טרומן

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

מבצע החלפת צילינדר

החל מ99-

055-668-7249

שיר
ות ח

תושב שוהם

החשמלאי
שלך בשהם
חשמלאי מוסמך

איתור ותיקון כל תקלה  24 -שעות ביממה

שירותי פריצה חכמה

ש"ח

ראובן כהן

תיכנון וביצוע
כל עבודות החשמל

אושרי

תיקון והרכבת דודי שמש
תיקוני אינסטלציה
פתיחת סתימות

שנה
טובה!

שירותי הדברה

לזיפ שוהם דרוש/ה

מצלמה טרמית לאיתור נזילות

טיפה
מעל
כולם

מגן ירוק

רשיון 1771

 24ש
לא בשבתעות

ירום

תאורת בית וגן ,הגדלות חיבור

התקנת מערכות אזעקה ואינטרקום

ייעוץ ופיקוח לעבודות חשמל לבונים בשהם והסביבה
הנפקת אישורים לרישוי עסקים
רח' נורית  ,62שהם

050-5406391
אוקטובר  | 2015גליון 201
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הבית שלך בידיים טובות
❱ רשתות נגד יונים ❱ רשתות
❱ תריסים ❱ חלונות ❱ דלתות
קן
❱ פירוק והרכבת ארונות ❱ החלפת
אריה מת
ברזים ❱ פתיחת סתימות ❱ החלפת
שקעים ותקעים ❱ תליית אביזרים שונים ותיקוני נגרות
קלים ❱ תיקוני גדרות ❱ התקנת ברזים ❱ תיקון שערים

עבודות אינסטלציה
ושרות תיקונים

דודי שמש וחשמל
במבצע!
עד  8שנות אחריות

התקנת חימום מהיר
שטיפת קולטים
מפיץ מורשה

054-4673298

אריה דולברג מתקן

בס״ד

שיפוץ חדר אמבטיה
*₪ 8,999

לשפע נכסים

דרושים
סוכני נדל”ן

*לפי התקנון  לא כולל אינסטלציה  לא כולל מע״מ

תרשיש - 1ק“ ,2בתוך “שקוף“

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

*שירות  24שעות
ללא שבתות וחגים

עבודות שיש

התמחות בשיש קוריאן

תנאים מעולים ושפע אפשרויות
לבעלי מוטיבציה ורצון לעבוד

דליה  -שפע נכסים
054-6322703

מבצע

פורץ המנעולים

עבודות בניין ׀ שלד שיפוצים כלליים
גבס חשמל אינסטלציה ׀ מטבחים
עבודות אלומיניום ׀ מסגרות
טל׳ 08-6588955 :׀ נייד 050-5657007 :שמואל ׀ פקס03-5296937 :
 eidandecor5@gmail.com׀ www.eidandecor.com

לקראת החורף
כדאי להגיע
יקט
לט ֶ
ִ

טוני
התופרת

ביצוע כל סוגי
התיקונים.

מקצועיות ושרות.
מחירים זולים.

גואל 052-5185557
www.poretshamanulim.co.il

הנגר
אלעד
עבודות נגרות בהזמנה

שמיכת פוך
נוצות וסינטטי
זוגית  /יחיד

,054 – 4507784
077-6040128

רק ₪ 70

במחיר הזול
ביותר בארץ

ובאיכות הגבוהה ביותר

 10דקות ממך  50% -פחות
מכבדים כרטיסי אשראי

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

ניסים גאון  ,10אלעד (קרוב לכניסה לעיר) 03-9093791
64
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מטבחים ● אמבטיות
חדרי ילדים ● ארונות קיר
עבודות נגרות מיוחדות בהזמנה

050-5621322

עורכי דין

os

אורי סקוזה
עורך דין

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

נייד054-7911690 :

סניף שוהם076-5410072 :
skuzalaw@gmail.com

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

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

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

שוהם ,טל' נייד ,050-6532929 :טלפון 03-5440345

החלה
ההרשמה
למדריך
הטלפונים

הבטח מקומך

03-9793061

namimisr@gmail.com
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דליה סופר

ברכת שנה טובה מוצלחת ופוריה
לכל לקוחותי ולכל בית ישראל

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.

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

בבלעדיות דו משפחתי מרווח,
תכנון ייחודי ,מ.מרכזי .מיידי

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

וילות

לזריזים  4חד מרווחת,
חדישה ומושקעת ,מיידי

בבלעדיות דו משפחתי  6חד' חדיש
מושקע  +יחידה מניבה

מגרשים

דופלקס  /קוטג'

דופלקס גן תחתון מעוצב ,מושקע ,אופציה ליחידה.
דו משפחתי כ 240-מ"ר מרווח מיוחד  +יחידה  +בריכה ,מיידי.
במ"ד וילה יפה מושקעת מרווחת  +יחידה מניבה  +גינה גדולה .דופלקס גן עליון  +גינה  +מ .גדולה  +יחידה לשיפוץ מיידי.
דופלקס גן חדש ומושקע במיוחד 6 ,חד' ,מיידי.
בבלעדיות חד משפחתי  7חד' ,ייחודי ,סלון גדול ,מטבח גדול ,דופלקס גן תחתון  5.5חד' ,אופציה למרתף ,לשיפוץ ,מיידי.
חדרים מרווחים וגינה גדולה.
בבלעדיות בהזדמנות חד' משפחתי גדול  +אופציה ל2-
דופלקס /פנטהאוז
יחידות מניבות ,מיקום מרכזי ,מגרש גדול.
דירת דופלקס גג  6חד' ,מרווחת ,מ .מרכזי ,מיידי.
בבלעדיות דו משפחתי כולל יחידה מניבה.
דירת דופלקס/פנטהאוז חדש מושקע וייחודי ,מיידי.
בכפר דניאל וילה מושקעת ביותר 5 ,חד' ,מרווחת ,קומה אחת ,מיידי .פנטהאוז מהמם ,מושקע ביותר וחדש .מרפסות גדולות .לנוף.
פנטהאוז חדיש ,על כל הקומה ,ייחודי ,כדאי.
בבית עריף וילה  5חד' ,מטופחת ומושקעת ,גינה יפה ,מיידי.
דו משפחתי מרווח  +יחידה מניבה ,עבר שיפוץ יסודי ,מיידי.
 6-3חדרים
וילה גדולה  +מרתף ,בשכונה ב' ,גינה גדולה ויפה ,לרציניים.
דירת  5חד' ,מרווחת גדולה  +עלית גג ,פינוי מיידי.
חד משפחתי גדול לשיפוץ ,מ .מרכזי ,יחידה מניבה ,כדאי.
דירת  5חד' ,יפה חדישה  +מרפסת כ 14-מ"ר ,מיידי.
דירת גן יפה 5.5 ,חד' ,במיקום מעולה.
דו משפחתי במ"ד ,380/408 ,כולל  2יחידות ,מיידי.
דירת  4חד' חדישה מושקעת במיוחד  +נוף ירוק.
דו משפחתי  6חד' מרווח ונוח במיקום מבוקש ,כדאי.
 5חד'  +מרפסת גדולה ,מושקעת ויפה ,כדאי.
דו משפחתי  6חד ,אופציה ליחידה ,לשיפוץ.
דירת גן  4חד' מושקעת במיוחד ,גינה יפה.
וילה  6חד'  +יחידה מניבה ,גינה גדולה ,מיקום מרכזי.
דירת גן  5חד' יפה שהורחבה ,מיידי.

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

להשכרה

דופלקס גג  7.5חד'  +מרפסת  50מ"ר ,לנוף מרווח ויפה ,מיידי.
דו משפחתי  6חד' ,במיקום מרכזי.

דירת  5חד' ,מושקעת מהממת מרווחת ,מיידי כדאי.

בבלעדיות בכרמים דירת  4חד' ,יפה ,מושקעת ,כולל ארונות
קיר ומרפסת גדולה ,מיידי.
בהזדמנות דו משפחתי  6.5חד' ,מיקום מרכזי ,מיידי.
דופלקס גן תחתון  5חד' ,מיקום מרכזי ,מיידי.
חד משפחתי מרווח גדול ,קרוב למרכז ,גינה גדולה.
דירת  4חד' מרווחת מושקעת במיקום מרכזי.

ברשותנו מבחר נכסים נוספים
מכל הסוגים למכירה  /להשכרה

דליה072-2512300 ,054-6322703 :

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

בס”ד

1

המומחיות שלנו
הרווח שלך!

מס'

במו
סשבים
וה ביבה

מחיר מבוקש6... :

בבל

ע
דיות

חולם על אחוזה גדולה ,עם בריכת שחייה וחוות סוסים?

עכשיו זה אפשרי!

תקרה גבוהה ממוזגת ומרוצפת פרקט ,כ 290/470-מ"ר 8 ,חד' ,שלושה
מפלסים כולל מרתף כ 80-מ"ר ,בריכת שחייה  9×3מ' חובה לראות!
ב

בלע

דיות

למכירה בחדיד בהרחבה
וילה יפהפיה  8חד’ מפלס אחד ,כולל יח’ דיור
מניבה קרובה לפארק ,חובה לראות

ב

במושב סמוך לשהם במיקום שקט ,נחלה של כ 30 -דונם ,שני בתים ומחסן של
כ 500-מ"ר במחיר שלא יחזור!
ב

בלע

בלע

דיות

למכירה בבית נחמיה
וילה פינתית מפלס אחד 4.5 ,חד'
במיקום מצוין מחיר מציאה!

דיות

למכירה במזור
נחלה של  30דונם  2 +בתים ומחסן של  200מ”ר
ומגרש כדורסל במיקום מצויין ושקט

בבל

ע
דיות

למכירה משק עזר במושב
משמר השבעה היוקרתי
 2.5דונם ,עם בריכת שחייה .לבנייה מיידית

ב

בלע
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●

דיות

למכירה בבית עריף בהרחבה
בית פרטי שני מפלסים  ,190/500אופציית להרחבה
במיקום פנימי ושקט ,כל הקודם זוכה!

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

תמיר דויד ,054-5537920 :טלפקס077-5537920 :

* התמונות להמחשב בלבד

למכירה במושב משמר השבעה היוקרתי וילה ברמת
גימור גבוהה מאוד!

בבל

ע
דיות

www.infinitynadlan.com ● infinitynadlan@gmail.com

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

 050-5505408יריב

 054-3188810אירית  052-4798564ויקי

למכירה

בבלעדיות בשכונה ב' ,בקרבת בי"ס אבן חן ,דו משפחתי 6 ,380/190 ,חד' ,אופ' לעליית גג

למכירה

למכירה

להשכרה

בבלעדיות

בבלעדיות

בבלעדיות

קוטג' בשכונת רקפות
 5/6חד'  +מרתף
 70מ"ר,
גינה  / 110בנוי  223מ"ר
כניסה מיידית

בסחלבים
דופלקס גג
 6חד'  +מרפסת  70מ'
חדש ומושקע

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

למכירה

למכירה

למכירה

למכירה

בכרמים,
מיני פנטהאוז,
 5חד' ,מרפסת  30מ"ר
צופה לנוף

במצפה,
בקרבת המרכז
פנטהאוז  5חד',
צופה לנוף

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

בסחלבים
דו משפחתי פינתי,
צופה לנוף 270/190 ,מ"ר חדש,
פינוי 31.12.2015

ב נ י י ן ה מ ו ע צ ה  ,ר ח ’ ה א ו ד ם  ,6 3ק ו מ ה  ,3ש ה ם

