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הנחה לקוראי העיתון ולמציג מודעה זו בלבד אין כפל מבצעים
לרכב מסחרי קטן או 7 מקומות - תוספת 100 ₪
מתחם תחנת הדלק “דור אלון”, נתב”ג

054-7399588
בפייסבוקתנו לנו 

כולל: ניקוי יסודי של המושבים והריפוד, ניקוי 
שטיח קבוע וניקוי הפלסטיקה בפנים הרכב

ניקוי וחידוש כל ריפודי הרכב

בלבד 249₪

₪400

מבצע לחידוש פנים הרכב

רוצים לשנות את צבע הרהיטים?

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

www.matzbea.co.il

לפנילפני

אחריאחרי

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

online

Lסניף שהם
03-974-974-5/7

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

במקום בלבד

₪24.90 רק
מגש פיצה

היכונו להפתעות נוספות!!!

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

חג שמח ושנה טובה
ללקוחותינו ולכל עם ישראל

בטרם קיבלתם הצעתנואל תחדשו את הביטוח

 סניף שהם 03-9730630
משרד ראשי 03-5611561, לינקולן 19, ת”א

www.cohav-shavit.co.il

כיסוי נהג צעיר חינם
בביטוח רכב ללוחמים קרביים

ראה מודעה בעמ’ 16 

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

 שיקום גינות  ●  כריתת עצים
דשא סינטטי ●  מערכות השקיה ממוחשבות

תכנון פיתוח ואחזקת גינות

ירון הדברות
 שירות מוסמך

להדברת מזיקים
  קרציות  נמלים  ג'וקים

פרעושים  עש בגדים  ריסוס 
טרום אירוע נגד מעופפים

 35
שנות 

נסיון

03-9731845
03-9734222

שוהם:
רישיון משרד הבריאות והגנת הסביבה 365

שנה טובה!

מועצת שוהם עותרת 
לבג”צ: השכונה 

החדשה תפגע בדירוג 
הסוציו-אקונומי של 

שוהם

שנה טובה

בחזרה לחיים: הבשלן 
בני סיידא מספר על 
השנה הקשה בחייו

מאחורי הסינרים: מה 
מתבשל בסירים של 

גברי שוהם  

האנשים שמאחורי 
היקבים הסובבים 

את שוהם

תחבורה: בעוד עשור 
שוהם תהיה הרשות 

המקומית היחידה בגוש 
דן שאינה מחוברת לרכבת 

מועצת שוהם עותרת 
לבג”צ: השכונה 

החדשה תפגע בדירוג 
הסוציו-אקונומי של 

שוהם

שנה טובה

בחזרה לחיים: הבשלן 
בני סיידא מספר על 
השנה הקשה בחייו

מאחורי הסינרים: מה 
מתבשל בסירים של 

גברי שוהם  

האנשים שמאחורי 
היקבים הסובבים 

את שוהם

תחבורה: בעוד עשור 
שוהם תהיה הרשות 

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

בר/בת מצווה חורף
הכל כלול במחיר אטרקטיבי

מבצע חתונה
ליל כלולות במלון 5 כוכבים במתנה 

)מינימום 200 אורחים(

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

)מינימום 120 מוזמנים(

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

מגשימים

כשר מהדרין

שנה טובה
חלומות

לשנה החדשה
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 פה כל המשפחה ישנה טוב
ועוד נשאר כסף בארנק

   052-2-728220 ,03-9721493
www.ayalon-mizronim.co.il  ●  )כפר טרומן, משק 6 )ליד משתלת דרך ארץ

ייצור ושיווק מזרונים בהתאמה אישית
מזרני איילון - כפר טרומן

ן ו י ס י נ ת  ו נ ש  3 0
י מ ו א ל נ י ב ן  ק ת ו  ת ל  ע ב

לסבא וסבתא
מיטה מתכווננת

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

ריחוף ושינה נטולת לחצים

₪ 6,500
 במקום 11,500 ₪

לנוער
מיטה וחצי קפיטונז'

120/200
מרופדת + ראש לפי בחירה

₪ 2,450
 במקום 3,850 ₪

לילדים
מיטה מעץ מלא

190/90 + ארגז מצעים ענק

₪ 1,250
 במקום 1,950 ₪

מזרון private kids  לטקס
מומלץ לילדים

₪ 850
 במקום 1,250 ₪

מזרון מולטי-אייר קלאסי

₪ 1,250
 במקום 2,450 ₪

מזרון הבריאותי הראשון 
ד"ר ברונו

 Extra diamond double top  לטקס

₪ 1,950
 במקום 4,250 ₪

שנה נוחה 
שנה נוחה לכל המשפחה
לכל המשפחה

להורים
מיטת ג'אסטין מעוצבת

₪ 2,650
 במקום 4,750 ₪

 לטיולים  מזרונים במבחר צבעים 125 ₪ במקום 195 ₪

לאורחים
ספה רומא, עם מזרון אורטופדי מפנק + 
ארגז מצעים  מסנדוויץ נפתחת לזוגית 

190/160

₪ 2,250
 במקום 3,750 ₪

 סדרת מזרונים אורטופדים "ד"ר ברונו"
המיוצר על פי תורת האוסטיופאטיה
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03-5364440 רח' אברהם גירון 7, יהוד   |   שעות פתיחה: א'-ה': 10:00-19:00 יום ו': 09:30-13:00

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

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

49
מוניטיןשנות

 שנה טובה
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מערך האיסוף של מוצרים אלקטרונים למיחזור בשוהם שודרג!
לנוחותכם הוצבו מיכלים לאיסוף מוצרים אלקטרונים למיחזור וסוללות במבני ציבור מרכזיים:

n בניין המועצה

n מרכז אתגר

n בית התרבות

n כותר הפיס

n מיכלים כאלה הוצבו גם בסניפי רשתות השיווק בשוהם. 

n בנוסף, במחסני המועצה ברח' לפיד הוצבו מיכלי איסוף מוצרים אלקטרוניים למיחזור, להשלכת מכשירים גדולים.

לידיעתכם - רכשתם מכשיר חשמלי חדש? בהתאם לחוק, במועד אספקתו
מחויב הספק לפנות מביתכם את המכשיר הישן, במידה ותרצו בכך. 

מאחלים לך ולבני ביתך שנה של הצלחה, שנת שגשוג ומצויינות, שנה של פריחה
מי ייתן ונזכה לשנת שלום ושלווה, או כמו שאומרים בפשטות – שתהיה שנה טובה!

"שוב נתחיל מחדש, שכולם מתחילים 
החורש, האוסף, המשורר, העלים 
הנופלים עם הרוח, פניני הטללים 
והגל החוזר אל חופיו התלולים" 

)נתן יונתן(

גיל ליבנה
ראש מועצת שהם

סגני ראש המועצה, חברי מועצם שהם ועובדיה והתאגידים העירוניים

הידעת?
הפסולת האלקטרונית מהווה עד 2% מן הפסולת, ו-70% מגורמי הזיהום!

מוקדי איסוף סוללות 
ומוצרים אלקטרונים למיחזור
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שנה טובה!
ביטוח רכב

ביטוח קבלנים/ציוד הנדסי

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח כלים חקלאיים

ביטוח חבות מוצרביטוח נושאי משרה

ביטוח דירה

ביטוח בריאות/סיעודי

ביטוח ספורטאים

פיננסים

ביטוח משכנתא

ביטוח תאונה

ביטוחי עסקים

נסיעות לחו”לביטוחי משאיותביטוחי אופנועים

ביטוח חוגים וקייטנות ביטוח חיות מחמד ביטוח לחברי מושב ביטוח ציוד כבד

 סניף שהם 03-9730630    משרד ראשי )תל-אביב( טל: 03-5611561

רח’ לינקולן 19, תל-אביב, מיקוד 67134, טל. 03-5611561 )רב קווי(, פקס. 03-5614588
www.cohav-shavit.co.il, e-mail: cohav@cohav-shavit.co.il

16
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תבלינים טריים וארומטיים  תערובות ייחודיות תוצרת בית  טוחנים במקום 
חלבה במבחר טעמים ישר משוק מחנה יהודה  

  אורז וכל סוגי הקטניות  פירות יבשים  פיצוחים טריים קלויים וטבעיים 
משקאות מיוחדים  מאפים תימנים  מוצרים ללא גלוטן

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

מוצרים 
לסושי

מוצרים משלימים 
לאפייה

פתוח:  א'-ד' 9:00-12:00, 16:00-20:00,  ה' 9:00-20:00,  ו' 8:00-14:30

שנה טובה ומתובלנת
לכל תושבי שוהם והאזור

התימני
חנות בניחוח אחר

שהם

סלסלות שי לחג
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        www.perfectfloor.co.il   perfect_f@017.net.il 050-3557557 ,03-5336699

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

Perfect floor
המרכז האזורי לעיצוב הבית

פרקט למינציה
תוצרת MODERNA UNICLIC גרמניה - הטוב בעולם!

מתנה:
בקניית 3 חד' ומעלה

Pure-Acoustics מערכת קריוקי ביתית במתנה מבית

בנוסף פרקטים ממיטב החברות העולמיות 
התחייבות למחיר הזול בארץ!

מבצע:
פרקט לחדר עד 10 מ"ר

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

פרקט עץ
הגיעו קולקציות חדשות של פרקטים מעץ טבעי 

ממיטב החברות באירופה.
מחירי מבצע, החל מ-*120 ש"ח למ"ר 

*לא כולל מע"מ.

טפטים 
מבחר חדש ומרהיחב של טפטים ממיטב היצרנים 

החל מ- 250 ש"ח לגליל
קולקציות חדשות לחדרי ילדים, כולל טפט 

תמונות של דמויות קומיקס ועוד

דלתות פנים
תוצרת Braga איטליה 100% למינטו 

החל מ*1259 ש"ח
כולל מדידה, ידיות והתקנה

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

שטיחים
שטיחי אריגה לחדרי ילדים

תוצרת "שטיחי כרמל" במגוון צבעים ודגמים
רק - 199 ש"ח

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

165x235, רק 499 ש"ח

בנוסף שטיחים מקיר לקיר ושטיחי דשא סינטטי

 וילונות ומוצרי הצללה
וילונות בד, ונציאני, ורטיקאלי, גלילות בד, רומאיים ועוד.
בהתאמה אישית לפי צרכי הלקוח, במבחר בדים איכותי, 

עשיר ומגוון ובמחירי סוף עונה
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

* ט.ל.ח  *אין כפל מבצעים

3

3

3

3

3

3

 פרפקט פלור מברכת את בית ישראל בברכת שנה טובה וחג שמח
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Nataly
Fashion.Style.love
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חיים עוזר 12, פתח תקווה,  טל. 03-9042543  |  היצירה 1, ראש העיו טל. 03-9011144

מבצעי
ראש
השנה

שנה טובה

ות
מיד
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 שנה טובה
עם הרבה שמחות

הרימון 17, שוהם      רויטל 052-2508310 חפשו אותנו ב -               "רויטל נצנץ הפקת חינות"

הדוקטור שלך 
למחשבים

אלון טל

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

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

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

 האם כשמכונת הכביסה
 שלך מתקלקלת, אתה לוקח

אותה למעבדה?

אחריות לכל תיקון

יותר מקצועייותר זוליותר מהר

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

שמלות ערב 
להשכרה

בעיצוב אישי

 רויטל נצנץ
הפקת חינות
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054-4742339, רח' הדקל 18 שוהם 

דורון יעקב
שיפוצים בראש שקט וברמה גבוהה

שיפוצים כלליים לבתים

עבודות גבס
עבודות צביעה פנים וחוץ

עבודות אינסטלציה

עבודות ריצוף וקרמיקה
אמבטיות וחדרי שירותים

עבודות חשמל

שנה טובה
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פותחים שנה
שוהם,  ערה"ש תשע"ו

כאן  הגברים  נפש.   21,083 מונה  שוהם  והיישוב  השנה  ראש  ערב 
הם במיעוט יחסי - 10,515 זכרים לעומת 10,569נקבות  שכבת 
 17%   נפשות   519 המונה  ה-18,  בני  היא  ביותר  הגדולה  הגיל 
ו-63%  מסורתיים   20% כדתיים,  עצמם  את  מגדירים  מהתושבים 
מגדירים את עצמם חילוניים. השנה  היישוב מתבגר ולראשונה 
מאז ייסוד היישוב, לרוב המשפחות, 52 אחוזים, אין ילדים במערכת 
על  עומד  בשהם  לשכיר  הממוצע  השכר    המקומית  החינוך 
במשך  שהשתכרו  העצמאיים  לעומת  לחודש,  שקלים   14,400
השנה 12,323 שקלים לחודש. במדד השוויון ביכולת ההשתכרות, 
הממוצע  הנשים  שכר  משמעותי.  הוא  ביישוב  המינים  בין  הפעם 
עומד על 10,370 שקלים ברוטו לחודש ואילו גברים כאן משתכרים  
יחד עם ממצאים אחרים,  בממוצע 18,780 שקלים ברוטו, השכר, 
8 מתוך 10 אשכולות  מדרגים את שהם באשכול חברתי- כלכלי  
7,139 מכוניות. הגיל הממוצע למכונית פרטית  יש  יחד  לכולנו   
 שיעור הזכאים לבגרות מקרב התלמידים  6 שנים  בשהם הוא 
בארץ   מקומיות  רשויות   270 מבין  מהשביעי  הוא  בשהם  י"ב  בגיל 
הסף  בדרישות  עומדים  מהם  אחוזים   83 אחוזים,    87 על  ועומד 
מתגייסים  שוהם  מצעירי  אחוזים   99   לאוניברסיטאות  לקבלה 
לשירות צבאי, לעומת 75 אחוזים בממוצע הארצי. 84 אחוזים מהם 
מתנדבים ליחידות לוחמות ובמובן הזה היישוב מדורג חמישי בארץ 
 שיעור הפונים לקצונה מקרב צעירי שוהם הוא כפול מהממוצע 
הארצי ועומד על 16 אחוזים. גם ההתנדבות לשנת שירות או מכינה 
קדם צבאים גבוהה ועומדת על 100מתוך 300 בוגרי י"ב שיעור 
מהגבוהים  הוא  הוא  ביושר  ארנונה  המשלמים  בשוהם  האזרחים 
ספורט  עושים  מאיתנו  אחוז   13   אחוזים   97 על  ועומד  בארץ 
בשבוע.   פעמים   4 מתעמלים  אחוז  ו-18  בשבוע  פעמים  חמש 
 19  – ריצה  אחוזים,    59 הליכה-  היא  ביותר  הפופולרית  הפעילות 
אחוזים, התעמלות- 17 אחוזים, וחדר כושר-  13 אחוזים  מדד 
  הנגישות לטיפול רפואי בשהם עומד על 681 ילדים לכל רופא
תושבי שהם משתפים פעולה בכל הקשור לאיכות הסביבה ובשנה 
שעברה העברנו יחד למיחזור  49 אחוזים מהפסולת שייצרנו ביישוב 
 הנכס היקר ביותר בשוהם נמכר השנה האחרונה ב-5.175 מיליון 
 תשעה מכל עשרה  שקלים, תמורת בית בודד  בשכונה מ"ד 
ישראל,  תושבים ביישוב קוראים "שוהם פלוס", הטוב שבמקומוני 

המברך את כולכם בשנה טובה וגמר חתימה טובה
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בעלה,  את  הכירו  הישוב  תושבי  רוב 
מחלת  אחרי  לעולמו,  שהלך  ז"ל,  ארמונד 
לב ממושכת, לפני מספר שבועות. הוא היה 
הפנים המחוייכות אותם הכירו התושבים 
בבית  הכפורים  יום  לתפילות  שהגיעו 
התרבות. הוא גם היה זה שבא לארגן את 
סידורי ההלוויות בבתי האבלים, ולחלופין 
רבים  של  החופות  בעריכת  שותף  להיות 

מבני הדור הצעיר שבנו את ביתם.
היא,  פלוס"  "שוהם  של  השנה  אשת 
רעייתו של ארמונד, לבנה. לא, היא אינה 
אינה  גם  היא  מוכרת,  ציבורית  דמות 
היא  אבל  מפורסמת,  חברתית  פעילה 
אם  לכל  והערצה  לחיקוי  שראויה  דמות 
רק  לא  לכל אדם.  ובעצם  בישראל,  ורעיה 
בגלל האופן בו התמודדה עם מחלתו של 

כיצד התמודדה עם הצורך להנהיג  בעלה, 
גם  בעת  בה  ולטפל  בילדים  מבורך  בית 
בבעלה החולה, אם כי גם זה סיפור הראוי 
בחרנו  בגללה  הסיבה  ולהערצה.  ללימוד 
סמל  היותה  בשל  היא  השנה,  כאשת  בה 
לאדם צנוע שעושה מעל ומעבר למתבקש 
חיינו כחברה  כדי לקדם את איכות  ממנו 
בצנעה  נעשים  הטובים  מעשיה  וכקהילה. 

ובאין רואה. 
לא רבים יודעים כי סעודות השבת בביתה 
מאוחרת  בשעה  שבת  ליל  כל  מתחילות 
כיון שלבנה מתנדבת להיות בלנית בלילות 
שבת ובחגים ומגיעה הביתה מאוחר. בכל 
עת שיש צורך לפתוח את המקווה בשעות 
חריגות ומוזרות היא שם, בחפץ לב, במאור 
פנים ובשמחה גדולה. האופן בו התגייסה 

השתלות  לעודד  כדי 
כרטיס  במסגרת  איברים 
מהי  הפנימה  כאשר  אדי, 
החשיבות של המעורבות 
ורגיש  כואב  בתחום 

והשראה.  התפעלות  מעורר  זה, 
ההתמודדות עם האובדן לא פשוטה לאף 
ומרירות, אבל  אדם. אפשר לשקוע בעצב 
כיצד  תחפש  היא  לבנה.  של  דרכה  זו  לא 
צומחים מתוך השבר והאובדן, ומצמיחים 
מה- שקמה  אחרי  ימים  כמה  אחרים. 

הרבנות  למשרדי  אלי  הגיעה  "שבעה" 
בדברים  בעלה  את  להנציח  ובקשה 
שיכניסו שמחה בלבם של בני אדם. חשבה 
בדרך  צעירים,  זוגות  נשמח  בה  הדרך  על 
משמעות  של  מימד  עוד  להם  שתעניק 

לקראת בניית הבית. אולי שי משמח, אולי 
פרוכת של חופה מעוטרת בצורה מיוחדת 
הצער  את  לקחת  בקיצור,  ומשמחת. 
זו הבשורה של    - ולהיבנות ממנו קדימה 
וזוהי תפיסת החיים שהיא תורמת  לבנה, 

לקהילתנו. 
לבנה מלמדת אותנו שעור, כיצד מפלסים 
דרך במציאות עתירת מכשולים במסירות, 

 אמונה ופשטות

לבנה בן-נעים היא אשת השנה של "שוהם פלוס", בהיותה סמל 
כדי לקדם את  רואה למען הקהילה  ובאין  לאדם שעושה בצנעה 
כיצד  שיעור  אותנו  מלמדת  לבנה  וקהילה.  כחברה  חיינו  איכות 
אמונה  במסירות,  מכשולים,  עתירת  במציאות  דרך  מפלסים 

ופשטות

ו   י ת ס ד  ו ד ב  ר ה  : ת א מ

אשת השנה תשע"ה
לבנה בן-נעים

 אשת
השנה

עיתון

 בניצוחן של
 פרידה רז ומוניקה בלחסן,
 מזמינים את תושבי שהם

לקחת חלק בפרויקט:

הדואג לחלוקת
מזון לקשישים ונזקקים בחגים

פרטים עמוד 46

אתם מוזמנים לבשל לחג עופות, אורז, ירקות אפויים ולאפות עוגות כיד הדמיון הטובה 
עליכם. אנו זקוקים לעזרה בשינוע האוכל לחולון ומשם לחלוקה למשפחות.

עוד נזדקק לידיים עובדות במתחם מיוחד שנפתח בחולון ביום רביעי, ה-9/9 בשעה 16:00 
עד חמישי, ה-10/9 בחצות.  ביום שישי מסתיימת החלוקה.

 לקבלת הארוחות הארוזות, נחכה לכם ביום רביעי,  בתאריך 9/9,
 בחנייה האחורית של המועצה,  בין השעות -18:00 19:00.

שיהיה לכולנו חג שמח! 

כרובית
מה אתם יכולים לעשות?

לפני הכל, לפתוח את הלב ולהצטרף אלינו

פרויקט כרובית - חלוקת מזון לקשישים ונזקקים בחגים.

24
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שרית חדד והדג נחש יופיעו בגן החבל בסוכות
פסטיבל מוזות בשוהם יארח השנה גם את הדודאים, אילנית והאופרה הישראלית, 

ירמי קפלן, רוחמה רז, מיכה שטרית ואמיר דדון

חצבים פורחים  
החצב, ראשון הצמחים המבשרים את הסתיו, 
היטב  נראים  חצבים  ומקבצי  כאן,  כבר 
יער שוהם, תל חדיד  בשטחים שסביב שוהם, 
בחודש  גם  תימשך  החצב  פריחת  שמן.  ובן 

אוקטובר. 
שפורחים  היחידים  מהצמחים  הוא  החצב 
עם  מתחילה  וצמיחתו  היובש  עונת  בשיא 
התקצרות שעות האור. לאורך עמוד התפרחת 
ומשך חייו של כל  250 פרחים  עד  מתפתחים 
פרח הוא 24 שעות. הפרח נפתח בחצות ומושך 
היום  במשך  הלילה.  חרקי  את  הלבן  בצבעו 
זו של  נמשכים לצוף ולאבקה הנדירים בעונה 
וזבובים. הפרחים השזורים  גם דבורים  השנה 
בהדרגה,  נפתחים  התפרחת  עמוד  לאורך 
קבוצת  נפתחת  יום  ובכל  למעלה,  מלמטה 

 פרחים חדשה, וקודמתה נובלת

של  המרכזי  במופע  תופיע  נחש  הדג  להקת 
הערב הראשון בפסטיבל מוזות בשוהם ואילו 
שרית חדד תופיע בערב הנעילה, ביום השני 
באותו מקום. נוסף על האירועים הפתוחים 
בגן  רצופים   יומיים  שייערכו  תשלום,  ללא 
"שרים  המופע  קודם  יום  יתקיים  החבל, 
אומנויות  במשכן  )בתשלום(  הדודאים" 
יחגוג השנה  מוזות בשוהם  הבמה. פסטיבל 
העברית  בשירה  ויתמקד  ה-15  שנתו  את 
לדורותיה. עם האמנים שיופיעו נמנים מיכה 
אילנית  מקור,  במופע  דדון  ואמיר  שטרית 
מנור,  לאהוד  במחווה  הישראלית  והאופרה 
ירמי קפלן, הגרובטרון, ישי ריבו וכן הופעות 

והצגות לכל המשפחה ועוד.
דדון  ואמיר  שטרית  מיכה  יציגו  בהופעתם 
לצד  מהם,  אחד  כל  של  השירים  מיטב  את 
בזמר  שונות  מתקופות  משוררים  שירי 
הישראלי. סולני האופרה הישראלית יארחו 
לציון  מיוחד  במופע  אילנית  הזמרת  את 

עשר שנים למותו של אהוד מנור, ובו ישירו 
ממיטב שיריו ותרגומיו למחזות זמר. שרית 
בישראל,  ביותר  המושמעת  הזמרת  חדד, 
הזמנים,  מכל  להיטיה  מיטב  עם  תופיע 
בעברית, אנגלית וערבית. להקת הדג נחש, 
השביעי,  האלבום  הצלחת  את  החוגגת 
תעלה הפקה מקורית, עם שירים מהאלבום 
החדש לצד השירים המוכרים מהרפרטואר 
קפלן,  ירמי  יופיעו:  עוד  שלהם.  העשיר 
שמוכיח שאפשר להיות רוקר בועט ומסעיר 
גם אחרי גיל 50. להקת הגרובטרון, החוגגת 
וקצבי,  חדש  ומופע  חדש  אלבום  עם  עשור 
המשלב בין ישן לחדש; ישי ריבו, מהיוצרים 
המבטיחים והמסקרנים בתעשיית המוזיקה 
מופע  יעלה  האחרונות,  בשנים  הישראלית 
נוסטלגי בהשתתפות רוחמה רז;  אורי הרפז 
ואהרון פררה יופיעו עם מיטב שירי הלהקות 

הצבאיות מכל הזמנים ועוד.
הפסטיבל כולל גם במה מיוחדת עם הצגות 

שתי  יועלו  בה  המשפחה,  לכל  ומופעים 
הצגות יפהפיות: "דלת הקסמים", המשלבת 
והמופע  הירש,  נורית  של  שיריה  מיטב  את 
"פרח נתתי לנורית" עם מיטב שירי הילדים 
הקלאסיים של מרים ילן שטקליס. עוד על 
הבמה: מגוון הופעות של אמנים וכישרונות 

מקומיים.
יתקיים  הפסטיבל  של  הפתיחה  ערב 
ובו  בשוהם,  הבמה  לאומניות  במשכן 
אמדורסקי  ואסף  גוריון  ישראל  יופיעו 
שהחל  הדודאים",  "שרים  המצליח  במופע 
לחבור  שביקש  אמדורסקי  של  כהרפתקה 
מה  אולם  אביו.  של  הוותיק  שותפו  אל 
שש  כבר  בהצלחה  נמשך  כהרפתקה  שהחל 
ביותר,  הטוב  באופן  אולי  וממחיש,  שנים, 
כיצד העבר של המוסיקה שלנו בונה גם את 
האירועים  כל  על  מלאים  פרטים  העתיד. 
האינטרנט  באתר  יתפרסמו  בפסטיבל 

  שוהם פלוס

חצב בפארק נאות קדומים                  צילום: ליאת משען
שרית חדד            צילום: גיא כושי ויריב פיין מיכה שטרית ואמיר דדון                            צילום: אורטל לביאהדג נחש                                                            צילום: אוהד רומנו

   

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

 עדי גפני )MBA( מרצה בסמינר
הקיבוצים, מומחית לאסטרטגיות למידה 

ADHD באנגלית ומאמנת

מירי זמוקס מרצה וסטטיסטיקאית במכללת 
לוינסקי ובאוניברסיטת בר-אילן, מומחית לאסטרטגיות 

למידה, לקויות למידה ומאבחנת דידקטית

מירי זמוקס
הנחיית אסטרטגיות למידה 

ופיתוח מיומנויות למידה

אנו שמים דגש על:
הקניה, תרגול ויישום אסטרטגיות למידה: ארגון, קריאה, 

הבנת הנקרא, הבעה בכתב, חשיבה ומתמטיקה.
עידוד החשיבה והבנת ההגיון שבשפה בכל מקצועות הלימוד. 

 ייעוץ והדרכה לתלמידים עם לקויות למידה
והפרעת קשב, ולהוריהם.

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. 

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

קורסים 
באסטרטגיות 

למידה
למקצועות רבי 
המלל, לאנגלית 
ולמתמטיקה על 

פי תוכנית ייחודית 
 המותאמת לצרכיו

של הלומד

שנה טובה

טיפולים ברפואה סינית ויפנית למבוגרים וילדים

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

מחפשים מתנה שהיא
גם מקורית, גם איכותית,

גם שימושית וגם מפנקת?

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

העניקו במתנה טיפול להפגת לחצים,
לשחרור כאבי גב,

להקלה על מערכת העיכול
ושאר "המתנות" שהחג מביא איתו.

לרכישת שובר מתנה: 054-2475119 
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המועצה: האוכלוסייה בשכונה החדשה תיפגע ברמה הסוציו- אקונומית של שוהם
בעתירה לבג"צ מזהירה המועצה מקליטה של אוכלוסיות חלשות בשכונת הענק שהמדינה מתכננת בדרום היישוב ותהיה צפופה פי 2.5 מהנהוג בשוהם. גודל 

השכונה, להערכת המועצה, אינו תואם את תשתית הכבישים וייצור עומסי תנועה גדולים בשוהם, יפגע במרקם היישוב ובפארק המתוכנן לאורך נחל בית עריף 

תשתית הכבישים ביישוב אינה ערוכה לעמוד 
כתוצאה  ביישוב  שיווצרו  התנועה  בעומסי 
כלי הרכב, עם אכלוס שכונת  מגידול בכמות 
הדרומית  בכניסה  לקום  המיועדת  הענק 
בשכונה  המגורים   צפיפות  בנוסף,  ליישוב. 
החדשה תהיה פי שלושה מזו  הקיימת כיום, 
והיא מיועדת לאכלס תושבים מחתך סוציו-
חברתית  הכלכלית-  ברמה  שיפגע  אקונומי 
של היישוב. כך טוענת מועצת שוהם בעתירה 
השכונה  הקמת  את  למנוע  שנועדה  לבג"צ 

שנכפתה עליה.

30 אלף תושבים בקירוב
נגד  שעבר  בשבוע  שהוגשה  לבג"צ  בעתירה 
משרד הפנים ורשות מקרקעי ישראל, דורשת 
המועצה להורות על ביטול תוכנית ממשלתית 
יחידות   1,600 בת  הענק  שכונת  להקמת 
דיור, אשר תגדיל  את נפח בתי האב ביישוב 

מ-5,000 ל-6,650 משפחות. 
ב-600  שאכלוסה  כרמים  שכונת  עם  יחד   
משפחות חדשות החל רק לאחרונה,  היישוב 
צפוי לגדול לכ-7,300 יחידות דיור, כ-30 אלף 
תושבים בקירוב. זהו שיעור גבוה משמעותית 

מיכולת הקיבול של תשתיות היישוב. 
ההחלטה על בניית השכונה המורחבת בשטח 
ניצנים  הספר  בית  בין  נחמיה,  בית  שדות 
התקבלה   בית-נבאללה,   הצבאי  לבסיס 

בשנה שעברה, בלא ליידע את מועצת שוהם. 
שר  בראשות  הדיור  קבינט  עומד  מאחוריה 
מארבעה  כאחד  המקום  על  שהכריז  האוצר, 
הארץ,  ברחבי  מזורזת  לבנייה  מתחמים 
ויסייעו למתן את  שיגדילו את היצע הדירות 
קצב התייקרויות הנדל"ן. שלושת המתחמים 
באור- בחסכון  פרדס  שכונת  הם  האחרים 
סנסן  שכונת  יח"ד,   2,600 ייבנו  בה  יהודה 
יח"ד,   1,000 ייבנו  בה  צור-הדסה  ביישוב 
בו  התחתון  בגליל  טורעאן  הערבי  והיישוב 
אלו  במתחמים  הבניה  יח"ד.   1,000 ייבנו 
באמצעות  מזורזים  בהליכים  מקודמת 
מתחמים  לתכנון  ועדה  ותמ"ל-  חדש,  גוף 
מועדפים לדיור, על מנת שניתן יהיה לאכלס 

אותם במהירות. 

צפיפות פי 2.5 מהקיים
תוכנית  הוועדה  אישרה  כחודשיים  לפני 
יח"ד   1,600 ובה  בשוהם  השכונה   להקמת 
שליש  במקור.  שתוכנן  כפי   900 במקום 
קשישים  לאוכלוסיית  ישמשו   מהדירות 
לשכור  המעוניינים  השיכון  משרד  ולזכאי 
את  ארוך.  לטווח  חדרים  שלושה  דירות 
חדשה,  ממשלתית  חברה  תשכיר  הדירות 
עקרונות  פי  על  הפועלת  להשכיר',  'דירה 
זה  בהקשר  'עמידר'.  חברת  של  לאלו  דומים 
לפרויקט  התנגדותה  את  המועצה  מנמקת 

בכך ש"חלק מיח"ד  בשכונה  מוגדר כפרויקט 
שונות  מוגבלויות  בעלי  של  לאוכלוסייה 
והדבר ישפיע על הדירוג הסוציו-אקונומי של 

הדיירים בשכונה".    
עוד טוענת המועצה כי בעוד הצפיפות ביישוב, 
עומדת  הנוכחית,  המתאר  תוכנית  פי  על 
שהצפיפות  הרי  לדונם,  דיור  יחידות   4.9 על 
בשכונה החדשה תגדל ל-12 יח"ד לדונם והיא 
חורגת מהמותר ביחס ליישובים פריפריאליים 
כדוגמת שוהם. למעשה שיעור צפיפות שיושג 
קומות   שבע  בני  בניינים  של  רצף  באמצעות 
מאופי  ורחוק  דחוס  עירוני  מרקם  מאפיין 
בעתירה  ביישוב..  כה  עד  שהיה  כפי  הבנייה 
נאמר כי "החלטת הוועדה נוגדת באופן קיצוני 
את מאפייני המרקם בשוהם ואף אם הוועדה 
שעליה  הרי  הצפיפות,  את  להגדיל  מתכוונת 
יותר, מבלי להציב  להוביל שינוי מתון הרבה 
איום על אופי היישוב וסגנונו. באשר להגדרת 
מהצפיפות  וחצי  שניים  פי  הגבוהה  צפיפות 
הקיימת בשוהם, מהווה החלטה בלתי ראויה 

החורגת ממתחם הסבירות". 

פקקי תנועה 
הגדלת  כי  בעתירה  מסבירה  שוהם  מועצת 
במקביל  ביישוב,  הדיור  יחידות  כמות 
בית-נבאללה  הצבאי  הבסיס  של   להרחבה 
הגובל בה, יוסיפו עומסי תנועה על הכבישים 

ביישוב ועל כביש  בית נחמיה-צומת אל-על. 
נבחן   לא  כלל  הזה, לטענת המועצה,  השיקול 

ויביא לשינוי מהותי באזור. 
הוועדה  החלטת  את  תוקפת  גם  המועצה 
לצמצם את המרחק בין בתי המגורים לרצועת 
נחל בית-עריף ולכביש 453, זאת כדי להרוויח 
הבתים  בין  הסמיכות  נוספים.  בנייה  שטחי 
יחשוף  עמוס,  תנועה  לעורק  שיהפוך  לכביש 

את הדיירים למפגעי רעש החורגים מהתקן.
ההחלטה  כי  טוענת  שוהם  מועצת  לסיכום, 
לאכלס 1,600 דירות מהווה הפרה של סיכום 
בלבד,  דיור  יחידות   900 של  בנייה  על  קודם 
שמימושו התעכב בשל קשיים טכניים שונים.

"אנו  השבוע,  אמר  ליבנה  גיל  המועצה  ראש 
רואים חשיבות רבה בהגשת העתירה כבר בשלב 
מוקדם זה, עוד בטרם הגיע שלב ההתנגדויות, 
ונעשה כל מאמץ למצות את כל ההליכים נגד 
ליווינו באופן אינטנסיבי מאוד את  זו.  תכנית 
בה  שהוכנסו  ואף  השכונה,  של  התכנון  הליכי 
בנוגע  להסכמות  הגענו  תכנוניים,לא  שינויים 
הבנייה.  לגובה  ובנוגע  הדיור  יחידות  למספר 
העומדים  ההליכים  כל  את  למצות  בכוונתנו 
לרשותנו במטרה להיאבק בהחלטה זו". ליבנה 
אף שוחח עם שר האוצר, משה כחלון בנושא, 
ובעקבות פניה זו נקבעה פגישה בינו לבין ראש 
בימים  יצחקי,  אביגדור  הלאומי,  הדיור  מטה 

 הקרובים

 טיפול פרטני
 הדרכת הורים

 טיפול וייעוץ לילדים בגיל הרך
 איבחון פסיכולוגי, פסיכודידקטי ואיבחון רגשי

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

ברורית וולס
פסיכולוגית קלינית וחינוכית
טיפול פסיכולוגי למבוגרים, ילדים ונוער

הילד מתקשה 

בלימודים ובבחינות?

זה הזמן לאיבחון

פסיכולוגי
כולל איסוף ומשלוח עד הבית

גם אתם תקועים עם ארגז קלטות?

רק 25 ₪ לקלטת!

סטודנט ממיר את כל סוגי 
הקלטות לקבצי וידאו

לפרטים: ניר 052-6232234
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רכבת בשוהם? מישהו פיספס את התחנה 
 מפת תוכניות התחבורה העתידיות מגלה כי בעוד תושבי יהוד, אור יהודה ובאר יעקב יוכלו להגיע ברכבת

לתל-אביב, מועצת שוהם תהיה כנראה הרשות המקומית היחידה בגוש דן שתושביה ימשיכו להשתרך בפקקים
בימים אלה החלה חברת נת"ע בעבודות 
הרכבת  תוואי  להכשרת  ראשונות 
תושבים  שתגאל  בתל-אביב,  הקלה 
של  והשני  הראשון  במעגל  המתגוררים 

ערי גוש דן מפקקי התנועה באזור הזה. 
מעיון במפת היישובים שייהנו משירותי 
רכבת  או  קלה  רכבת    - בעתיד  הרכבת 
בני- הערים  תושבי  כי  עולה   – ישראל 
ברק, הרצליה, כפר-סבא, חולון, בת-ים, 
אור- יהוד,  רמלה,  לוד,  ראשון-לציון, 
יהודה ובאר-יעקב יגיעו בנינוחות בעוד 
)היישובים  לתל-אביב  שנים  מספר 
נהנים  חב"ד  וכפר  ראש-העין  מודיעין, 
לעומתם  הרכבת(.  משירותי  רב  זמן  זה 
חוסר  לסבול  שוהם  תושבי  ימשיכו 
כי  מתברר  משווע.  תעבורתי  נוחות 
שוהם  מועצת  שנים  כעשר  של  בטווח 
תהיה כנראה הרשות המקומית היחידה 
ליהנות  יוכלו  לא  שתושביה  דן  בגוש 

משירותי רכבת לעיר הגדולה. 
תושבים,  אלף   21 מונה  שוהם  כיום 
המאפשר  בקריטריון  עומדת  ולמעשה 
לעיר.  מקומית  ממועצה  להיהפך  לה 
בלבד  אחדות  שנים  של  בטווח  ואולם, 
כרמים  שכונת  של  האכלוס  בסיום   -
בשכונת  יח"ד   1,600 לצד  יח"ד  ב-600 
הקרובות  בשנים  שתיבנה  הענק 
בכניסה הדרומית ליישוב – תגדל שוהם 
תושבים  אלף   30 ותמנה  בכמחצית 
עוד  מתגוררים  המועצה  סביב  בקירוב. 

פוטנציאליים  משתמשים  אלף  כ-20 
ועוד  מודיעין,  חבל  תושבי  ברכבת, 
משתמשים  אלפי  על  דיברנו  לא 
בכל  המגיעים   ברכבת,  פוטנציאליים 
ובאזורי  סיטי  באיירפורט  לעבוד  יום 
גם  ולצדם  ליישוב,  שממזרח  התעשייה 
את  העושים  הביטחון  זרועות  אנשי 
נבאללה  בית  הצבאי  לבסיס  דרכם 
ובחזרה ממנו. הבסיס, אגב, מורחב עתה 

באופן משמעותי.
עבודות  ישראל  לרכבת  נדרשות  היו  אם 
קו  להכשיר  כדי  היקף  רחבות  תשתית 
אפשר  אולי  לתל-אביב,  משוהם  רכבת 
לפיה  העגומה,  המציאות  עם  להשלים 
לנצח  להשתרך  שוהם  תושבי  על  נגזר 
שהמציאות  אלא  לתל-אביב.  בפקקים 
שנים  כמה  בתוך  לחלוטין:  שונה  בשטח 
ממילא תוקם בעלות של מיליונים תחנת 
"תחנת   - אל-על  לצומת  בצמוד  רכבת 
היא  מה?  אלא  שמה.  יהיה  תעופה" 
שיגיע  רכבת,  של  אחד  קו  רק  תשרת 
התחנות  ייכללו  ובמסלולו  הארץ  מצפון 
ולוד.  אל-על  צומת  ראש-העין,  של 
ייהנו ממנו רק המעטים שיבקשו  לפיכך 
הגדול  הרוב  דרומה.  או  צפונה  לנסוע 
של האוכלוסייה, הנזקק לשירותי רכבת 
ממנה,  ולצאת  תל-אביב  אל  להגיע  כדי 
ימשיך לערוג לאמצעי תחבורה טוב יותר.
מתוכננת  וממילא  הואיל  קושייה:  והנה 
ומאחר  אל-על,  בצומת  תחנה  לקום 

3 בנתב"ג עם  שכבר יש תחנה בטרמינל 
מסילה המגיעה למרכז תל-אביב, האם 
זול  קטע  עוד  להכשיר  הגיוני  היה  לא 
קילומטר,  כ-4  לאורך  מסילה  של  קצר 

בין צומת אל-על לטרמינל 3?        
סחלבים  שכונת  תושבת  שפירא,  שרון 
צומת  ליד  לעבודתה  יום  בכל  הנוסעת 
לפעול  ומנסה  בתל-אביב,  מעריב 
מודעות  לעורר  כדי  עצמאי  באופן 
"אני  השבוע:  אומרת  לנושא,  ציבורית 
המתוכנן,  הרכבת  תוואי  את  רואה 
ומודיעין,  יהוד  לוד,  רמלה,  את  שכולל 
בגודל  מקומית  שמועצה  אותי  ומפליא 
לא  גם  בחשבון,  נלקחת  אינה  עיר  של 
אולי  הבא.  לעשור  הרכבת  בתוכניות 
מבוססת  כאן  שהאוכלוסייה  מניחים 
ואינה זקוקה לתחבורה ציבורית? יישוב 
כשלנו, שכבר הגיע לממדים כאלה, צריך 
המשימה  בעיניי,  זו,  צעקה.  קול  להקים 
החשובה ביותר של ראשי היישוב. שוהם 
לא יהיה יישוב מצליח אם לא תהיה לו 
הקלה  הרכבת  שתוואי  למרות  נגישות. 
לא  עדיין  גובש,  כבר  ישראל  ורכבת 

מאוחר מלעשות בו  שינויים".  
ממועצת שוהם נמסר בתגובה: "מהנדס 
התנועה  יועץ  בשיתוף  פועל  המועצה 
מול משרד התחבורה לבחינת היתכנות 
בתוואי  הסגול  לקו  שוהם  לחיבור 
תוואי  הארכת  ידי  על  הקלה,  הרכבת 

  "זה

קווי הרכבת הקלה ורכבת ישראל 
המתוכננים בגוש דן 

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

tamy.zur@gmail.com ׀ www.tamy.zur.co.il

תכשיט )במלעיל( 
סטודיו לתכשיטים

חג שמח ושנה טובה!

  WWW.GALIYA.CO.IL :אתר הבית  |  galiyaspace@gmail.com :מייל

 התקשרו אלינו, אנו כאן בשבילכם:
03-7367439, גלית דקל: 052-2739188

מרחב טיפולי בגישה המשלבת גוף נפש רוח

גלית דקל
)M.A( פסיכולוגית חינוכית בכירה

פסיכותרפיה בגישה המשלבת גוף - נפש -רוח 
להתמודדות עם מצבי משבר, קשיים בויסות רגשי 
והתנהגותי, חרדות, טראומות וסימפטומים גופניים.

טיפול רגשי פרטני לילדים עם קשיים חברתיים 
והתנהגותיים.

הדרכה וייעוץ להורים ולצוותים חינוכיים.
הדרכה למטפלים ואנשי מקצוע.
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03-9793366 עמק אילון 30, שהם )צמוד לסטימצקי(

חפשו אותנו ב-

*₪ 2,149*₪ 1,569
רקרק

 Galaxy S5 16GB Galaxy S4 16GB  Galaxy S6 32GB

רק

*₪ 3,099
24 חודשי אחריות 

יבואן רשמי
24 חודשי אחריות 

יבואן רשמי
24 חודשי אחריות 

יבואן רשמי

*₪ 1,899
רק

 LG G3 32GB

*₪ 2,549
רק

רק

 LG G4 32GB

 LG G4 mini

12 חודשי אחריות 12 חודשי אחריות 12 חודשי אחריות

12 חודשי אחריות12 חודשי אחריות

 iphone 6 16GB  iphone 6 64GB

רק רק

*₪ 3,350 *₪ 3,899
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אין לנו מתחרים באיכות, בשירות ובמחירים!

קליק סנטר
מאחלת לכם

חג שמח
ושנה טובה

כל הדגמים ניתנים לרכישה באחריות של היבואן הרשמי

*₪ 650 רק

 Samsung j1

24 חודשי אחריות 
יבואן רשמי

בקניה מעל 
₪ 100

*₪ 1,149

מגן זכוכית

ב-1 ₪

צילום וסלולר
קליקסנטר

מסך: ״4.3
2 ליבות

4GB :נפח
5MP :מצלמה
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הכירו את מנהלי בתי הספר החדשים בשוהם
הלימודים  שנת  את  החלו  ביישוב  ספר  בתי  משמונת  שלושה 
הנוכחית עם מנהלים חדשים שעברו מכרזים במהלך חופשת 
הקיץ. בנוסף להם, תרצה הולנדר, שנבחרה לפני שנה כממלאת 
נבחרה  לשבתון,  שיצאה  החושן  אבני  ביה"ס  למנהלת  מקום 

במהלך הקיץ לנהל את בית הספר.

לאה דיאמנט - בי”ס צוקים
העיר  תושבת   ,42 דיאמנט,  לאה 
במהלך  נבחרה  לשלושה,  אם  מודיעין, 
הספר  בית  מנהלת  את  להחליף  הקיץ 
הוותיקה, ישראלה דיק שטרול שפרשה 
היא  דיאמנט  שנה"ל.  בסוף  לגמלאות 
בעלת תואר שני במינהל מערכות חינוך 
ותואר ראשון מהמדרשה לאומנות בבית 
ברל. בנוסף, השתתפה בתוכנית הכשרת 
 21 מנהלים של מכון 'אבני ראשה' בסמינר הקיבוצים. במשך 
בהם  החינוך,  במערכת  שונים  תפקידים  דיאמנט  עברה   שנה 
נבחרה  כעת  וכאמור  וסגנית מנהלת,  מורה לאומנות, מחנכת 

לנהל את בי"ס צוקים, במכרז שערך לאחרונה משרד החינוך.

אבי פינגרהוט - ישיבת שלהבת
נבחר לעמוד בראש   ,49 פינגרהוט,  אבי 
"שלהבת  והאולפנה  התיכונית  הישיבה 
נטלו חלק  בו  מיון,  הליך  שוהם", בתום 
ומשרד  שוהם  המקומית  המועצה 
ביישוב  וגר  לשלושה  אב  הוא  החינוך. 
בתפקידו  השומרון.  בצפון  חפץ  אבני 
שנתי  שש  ספר  בית  ניהל  האחרון 
עקיבא  באור  דרור"  "נתיבות  בישיבת 

וקודם לכן ניהל חטיבת ביניים באותו יישוב. 
הוא בוגר קורס מנהלים של משרד החינוך ובעל תואר מוסמך 
תל-אביב,  אוניברסיטת  של  לחינוך  מביה"ס  בהצטיינות 

ראשון  לתואר  למד   הוא  בנוסף  מדעים.  הוראת  במסלול 
במכון  ולמד  החי  למדעי  במחלקה  בר-אילן  באוניברסיטת 

הגבוה לתורה והוא אף בעל תעודת הוראה. 
בשל  שנגרם  עמוק,  במשבר  ספר  בית  לידיו  מקבל  פינגהוט 
את  גם  לטובתם  לגייס  היססו  ולא  וכבוד  כוח  מאבקי 
התלמידים. תוצאת המהלכים הללו ניכרת היטב השנה: הבעת 
בהיקף  תקדים  חסרת  וצניחה  ההורים  בקרב  אמון  חוסר 
ועוד  בנים   20 הנוכחית-  הלימודים  בשנת  ז'  לכיתה  הרישום 
דל,   כה  רישום  ועם  בשוהם.  גרים  אינם  אגב  חלקם  בנות,   36
לא מעטים  ביישוב סבורים כי אין הצדקה לקיים את המוסד. 
את  ולהרגיע  כריזמטיות  להוכיח  יידרש  החדש  הישיבה  ראש 

הרוחות הסוערות. 

גלית אידלמן-קיסוס - ביה”ס הדמוקרטי “שחף”
גלית אידלמן-קיסוס, 44, נכנסה לנעליו של יוני אנזל , מנהל 
לטובת  שפרש  האחרונות  השנים  בחמש  הדמוקרטי  ביה"ס 
בית ספר אחר. גלית, בעלת תואר ראשון בחינוך וייעוץ חינוכי, 

ותעודת  מיוחד  בחינוך  הוראה  תעודת 
לימודים לתואר  ניהול, מצויה בתהליך 
השנים  בשבע  ציבורי.  במנהל  שני 
היסודי  הספר  בבית  עבדה  האחרונות 
באוסטרליה,  במלבורן  הצופים"  "הר 
העברית  תחום  כמנהלת  שם  ושימשה 
והיהדות. לפני כן, שימשה גלית כיועצת 
וכחברת הנהלה בבית הספר העל יסודי 
 12 במשך  בכרמיאל  הורוביץ"  "אורט 
קבעה  שחף,  הספר  בית  ניהול  במכרז  זכייתה  בעקבות  שנים. 
גלית את מגוריה בשוהם ושניים משלושת ילדיה כבר הצטרפו 

למערכת החינוך המקומית.
 השנה נרשמו לשחף 140 תלמידים, המהווים גידול של 35% 
שנעשה  ארצי  ממהלך  נובעת  הצמיחה  שעברה.  לשנה  ביחס 
כדוגמת  הייחודיים,  הספר  בתי  להכללת  החינוך  משרד 
בית  העברת  הן  המהלך  תוצאותיו   חסותו.  תחת  הדמוקרטי 
  "הספר ממעמד של "מוכר ולא  רשמי", ל"מוכר ורשמי

שבט הצופים סגור עד להודעה חדשה
זאת מאחר ולא נמצאו בקרב אלפים מבוגרי שבט עמית, שלושה שיסכימו לעבוד בו כרכזים בוגרים

של  עמית  בשבט  שנים  לאורך  שהתחנכו  הבוגרים  אלפי  מבין 
הצופים בשוהם, על ערכים של נתינה, אזרחות פעילה, אחריות 
ליצירת חברה טובה יותר והתנדבות למען החברה, לא נמצאו 
שמגלם  חברתית  שליחות  עצמם  על  לקחת  שיסכימו  שלושה 
חניכים,   1300 כיום  המונה  השבט  לפיכך,  בסניף.  רכז  תפקיד 
ראש  אחרי  הפעילות  שנת  תיפתח  בכלל  ואם  פרופיל  יוריד 
השנה, היא תתקיים פרופיל נמוך ובהסתמך על יוזמות עצמיות 
הסיבה  י”ב.  י”א,  י’,  מכיתות  מוטיבציה  עתירי  מדריכים  של 
שכר  היא  הפנויות  משרות  על  קופצים  שאין  לכך  העיקרית 
נמוך יחסית, כ-6,000 שקלים לחודש בנוסף למילגת לימודים, 

ומנגד עבודה תובענית ואחראית. 
מעדיפים  הבוגרים  מקרב  רבים  היחיד,  השיקול  הוא  וכשכסף 
עבודה במלצרות שהיא אמנם פחות ערכית, אך יותר משתלמת. 
אינה  התנועה  של  הארצית  ההנהגה  בסניף,  המצוקה  אף  על 
מוכנה לשדרג את השכר מחשש שפריצת הסכם השכר בשוהם 

תגרור אחריה תוספות שכר לרכזים אחרים ברחבי הארץ.
אחד מבוגרי הסניף ציין השבוע כי אדישות בוגרי השבט צריכה 
לעורר מחשבות, עד כמה באמת מצליחים  להטמיע בחניכים 
ותרומה  קהילתית  מעורבות  פעילה,  אזרחות  של  יסוד  ערכי 

 לחברה ולסביבה
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וותיקי הצנחנים רצו לזכרו של איציק אלקלעי
200 רצים, בהם תושבים, חברים וקציני צנחנים, הנציחו את זכרו של הטוב שבלוחמים, בריצת שטח לילית מיפו עד שוהם 

של  לזכרו  לילית  חברים  ריצת 
אלקלעי,  איציק  שוהם,  תושב 
שעבר  חמישי  ביום  נערכה 
ממאתיים  יותר  בהשתתפות 
ביישוב,  חבריו  ביוזמת  רצים, 
ויובל  בן-חיים  יוסי  האצנים 
לקראת  החלה  הריצה  בן-זאב. 

צפונה  ביפו,  לשלום  פרס  ממרכז  חצות 
ומשם  יוסף  הדר  לכיוון  הטיילת,  לאורך 
לכיוון  הירקון  מקורות  לאורך  פנסים  לאור 
המסלול  המשיך  העין  מראש  העין.  ראש 
שש  השעה  לקראת  קולה.  יער  לעבר 
נטלו חלק  בו  בבוקר החל המקטע האחרון 

קולה  מיער  המשתתפים,  כל 
נערך  שם  היובל,  גן  ועד  ליישוב 
הריצה  לזכרו.  מרגש  טקס 
נערכה במקטעים כשבין הרצים 
קבוצות  של  נוכחות  נרשמה 
מדריכי  עם  יחד  משוהם  אצנים 
גבע  אלון  שחק,  מני  הקבוצות, 

ויוסף גיזטשו.    
עשוי  כריזמטי  קצין   היה  אלקלעי  איציק 
ללא חת בגדוד 50 בחטיבת הצנחנים, ונטל 
סיים  הוא  רבות.  מבצעיות  בפעולות  חלק 
לגדוד  חזר  חי"ר,  קציני  קורס  בהצטיינות 
במהלך  מבטיח.  עתיד  לו  שנכון  כמי  וסומן 

ברגלו  נפצע  הראשונה  לבנון  מלחמת 
למרות  להשתחרר.  נאלץ  מכך  וכתוצאה 
נכותו ומגבלותיו שאיתן לא השלים מעולם, 
שכלל  ספורטיבי  חיים  אורח  אימץ  הוא 
רכיבת שטח וריצה למרחקים ארוכים. לפני 
מחלת  בגופו  התגלתה  חודשים  כשמונה 
נפטר  והוא  מתקדמים  בשלבים  הסרטן 

כעבור זמן קצר. 
בלטה  הלילית  בריצה  המשתתפים  בין 
צעירים  קצינים  דורו,  בני  חברים  קבוצת 
שנות  של  הצנחנים  בחטיבת  ומבטיחים 
ה-80, בהם הרמטכ"ל היוצא רא"ל בני גנץ, 
שפר, רמי סקליטר, אלון שוסטר )כיום ראש 

במיל'  האלוף  דאז,  הגדוד  ומפקד  מועצה( 
ליבנה,  גיל  המועצה,  ראש  אלמוג.  דורון 
חלק  הוא  אף  נטל  בחטיבה,  קצין  הוא  גם 
במרוץ, כמו גם חברי נעורים מגרעין הנח"ל 
במסגרתו החל אלקלעי את שירותו הצבאי. 
את המרוץ ליוו לאורך הלילה מתנדבי יחידת 
הג'יפים ואוטובוסים של "דנה נסיעות".      

סינגל  לפרוץ  קק"ל  מסיימת  אלה  בימים 
אופניים חדש ביער שוהם ובכוונת המועצה 
יחד עם המשפחה, להכשיר לאורכו נקודת 
שתיקרא   6 כביש  לעבר  ותצפית  הפוגה 
ספסלים  מוצלת,  פינה  ותכלול  שמו  על 

וברזייה 

טאקוונדו
הנאה ספורטיבית מלהיבה        לילדים, נוער ומבוגרים
 אייל שמש, חגורה שחורה דאן 3, אלוף ישראל בטאקוונדו 8 פעמים ומועדון "Taekwondo Sol" בשוהם,
ונפש. גוף  אימוני  המשלב  וערכי,  מלהיב  אולימפי,  וספורט  לחימה  באומנות  להשתלב  אתכם  מזמינים 

אייל שמש

שיעור ניסיון
חינם

אייל שמש 
מחפש את

האלוף 
 האולימפי
הבא
פרטים במועדון

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

החוגים מתקיימים בכותר פיס, בבי"ס ניצנים ובשלהבת  |        אומנות לחימה טאקוונדו סול שוהם

לפרטים והרשמה: אייל שמש 050-6713989 | מוקד חמש 03-9723001 שלוחה 1
החוג בהדרכת אייל שמש B.A. בפסיכולוגיה, מאמן טאקוונדו מוסמך וינגייט ובעל הישגים אולימפיים

 קבוצת
מאסטרס למבוגרים
 מתאמנת זו השנה

 השלישית
ברציפות

חדש
עכשיו גם 

 באולם
שלהבת
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שירי עיסוי, חגורות גב, מגיני ברכיים, 
מוצרי ֿד”ר גב, סאקוני, ברוקס, נעלי מורן, אסיקס, נעליים אורטופדיות, כריות אורטופדיות, מכ

מרכז מסחרי שהם  03-9773314, 052-5857722 
www.gavpro.com       08-9292892  הרצל 63, רמלה

 סובל מכאבי גב? סובל מכאבי ברכיים? כפות הרגליים הורגות אותך?
זה הזמן למדרס המושלם

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

החזרים 
כספיים מכל 

קופות החולים

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

המומחים - הולכים על הטוב ביותר!

כריות שינה
 אורטופדיות

הטובות בעולם
בהתאמה אישית

מבחר נעלי

ב-350 ₪
*סאקוני עודפים ובמידות בודדות

כל מותגי ההנעלה במקום אחד

ובעיקר נוחהשנה טובה 

מדרסי ספורט BOM בהתאמה אישית לפי ענפי הספורט השונים - ריצה, הליכה, כדורסל, סקי, 
אופניים וכו’. דקים במיוחד 3 מ”מ עובי בלבד מהטכנולוגיות המתקדמות בעולם

NB 990

העברית. אני רצה 30 ק"מ בשבוע ומלמדת פילטיס ולכן עומדת על הרגליים ללא הפסקה עד במקצועי אני מורה לחינוך גופני ובעלת סטודיו לפילטיס מכשירים במרכז קוסל באוניברסיטה יש לך כאבי גב ורגליים?
גם שהתחלתי לרוץ באופן אינטנסיבי חזרתי אליו והוא הכין לי  בפעם הראשונה אצלו, לפני 3 שנים, יש לי הקלה משמעותית.הגעתי לראובן קליין דרך בן זוגי שעשה אצלו מדרסים, בגלל כאבי גב. מרגע שעשיתי מדרסים 6:00 בערב. 

עדי אהרונסון-ונטורהשמתפתחת, הוא מוצא לי את התשובה. בלי המדרסים שלו אני לא זזה לשום מקום וכל בעיה  ראובן מבין את הגוף ואת הפעילות שלי ויודע להקשיב.מדרסים מותאמים לריצה.
מורה לפילטיס במרכז הספורט קוסל באוניברסיטה העברית  

נעלים במידות רוחב מיוחדות
הגיעה קולקצייה חדשה

מכבי שוהם אירחה את מכבי תל-אביב באולם ניצנים
האגודה המקומית צירפה לשורותיה שחקן מכללות בגובה 2.04 מ׳

הקהילה הישראלית השוויונית פותחת שנה

קבוצת מכבי תל-אביב בכדורסל ערכה במוצ״ש 
של  כאורחת  ניצנים,  הספורט  באולם  אימון 
האחרון  וחלקו  המקומית,  הכדורסל  אגודת 
בין  השעה  כמחצית  במשך  פנימי  משחק  כלל 
שחקני הקבוצה. לאימון הוזמנו ילדי מכבי שוהם 

שהגיעו להתרשם מאימון של קבוצה מקצוענית, 
מכן  לאחר  באירוע.  עניין  שגילו  תושבים  וכן 
בקוקטייל  הקבוצות  שתי  שחקני  התארחו 
והרמת כוסית שנערך ב״אייר-קפה״ לרגל השנה 
החדשה, בנוכחות ראשי תחום הספורט ביישוב. 

לאחרונה החתימה האגודה לשורותיה את אנדרו 
האקר, שחקן ליגת המכללות M.I.T, יהודי תושב 
22 שגובהו 2.04 מ׳. השחקן עושה  פילדלפיה בן 
באולפן  ללמוד  יחל  ובקרוב  אלה  בימים  עליה 
עברית. יו״ר האגודה עופר מור: “זה שחקן שיכול 
להוסיף הרבה למכבי שוהם במשחק מתחת לסל. 
ממנו  לנו  ויש  פעמיים  איתנו  התאמן  כבר  הוא 

ציפיות גבוהות, אחרי שהוא יתאקלם בארץ״.
ולאחרונה  למועדון  שנה   20 ימלאו  אלה  בימים 
עשרה  המונה  שוהם״  מכבי  ידידי  “חוג  נוסד 
האירוע  הקבוצה.  בפעילות  התומכים  ספונסרים 
הראשון בו חוג הידידים נטל חלק היה הקוקטייל 

לרגל השנה החדשה ■

בשוהם  השוויונית  הישראלית  הקהילה 
לאחר  חדשה,  פעילות  לשנת  נערכת 
ביישוב  פעילותה  שנות  בשלוש  שהתרחבה 
לקהילה המונה עשרות משפחות. הגידול הזה 
מאפשר פעילות קבלת שבת מוסיקלית אחת 

לחודש ואירועי בר מצווה כמעט בכל שבוע.
לערוך  הקהילה  מתכוונת  החגים  במהלך 
לפתיחת  טקסטים  בשילוב  מנדלות  סדנת 
ותשליך  שליש,  אורית  בהדרכת  השנה 
כיפור  ביום  בבת-ים.  הים  בחוף  משפחתי 
יתקיימו תפילות בבית הסגול והקפות שניות 
בהשתתפות להקות צעירות משוהם. הסמכות 

“השנה  אומרת:  צפניה  רינת  הרבה  הדתית, 
אנו מאמצים משפחות מלוד של ילדים בעלי 
המעוניין  רחב  קהל  בשוהם  יש  מוגבלויות. 
באלטרנטיבה שוויונית ולכן, למרות ששמים 
לנו מקלות בגלגלים, אנחנו מצליחים לקיים, 
חיובית  פגישה  לנו  היתה  ולהעשיר.  ללמוד 
לנו  ידאגו  כי  ביקשנו  בה  המועצה,  ראש  עם 
לבית. מצאנו אצלו הבנה לצרכים ויש לו רצון 
לסייע. יש גידול משמעותי בכל הארץ בקרב 
טקס  לקיים  המעוניינים  מצווה  ובנות  בני 
גם  הזה  הגידול  את  מרגישים  ואנו  רפורמי 

בשוהם״ ■ 
אנדרו האקר

פותחים שנה באומנות
פרי  וציורים  פסלים  הוצגו  בשוהם  ברמן  צילה  של  בסטודיו  לאחרונה  שנערכה  בתערוכה 
חמר   ופסלי  נשית  עוצמה  בנושא  ובשמן   באקריליק   ציורים  בהם  האמנית,  של  יצירתה 

העוסקים בנשים וזוגיות. התערוכה זכתה לעניין והערכה רבה מקרב המבקרים ■

הרבה רינת צפניה: “הקהילה בשוהם גדלה וכבר מונה עשרות משפחות״

נערי מכבי שוהם עם גיא פניני
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עוז קרמיקה מברכת את קהל לקוחותיה
 בשנה טובה וחג שמח
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ההרשמה בעיצומה

Modern Jazz ג'אז,  קלאסי,  בלט 

מחול ישראלי, ברייקדאנס, היפ הופ

לפרטים והרשמה:

052-2727221www.michalvemachol.co.il

שנה טובה

החזרה לבית הספר 
5,900 תלמידי מערכת החינוך בשוהם, מילדי גנים ועד תיכון, שבו בשבוע 

שעבר מחופשת הקיץ למוסדות החינוך
טקסים  נערכו  היסודיים  הספר  בבתי 
והשכבות הבוגרות קיבלו את פני העולים 

לכתות א'. 
י"ב  הפתיעו לטובה השנה תלמידי שכבת 
לערוך  מסורתי  באופן  הנוהגים  בתיכון 
החדשים,  בתלמידים  פרעות  הזה  ביום 

הבית.  בעלי  כאן  מי  להם  להבהיר  כדי 
אירוע  הראשון  ביום  נערך  דווקא  השנה 
D.j ומסיבה, וחצר התיכון  תרבותי שכלל 
כולל  הפרוע,  המערב  בסגנון  כולה  עוצבה 
מזון, תפאורה כובעים וחולצות מודפסות 

בסגנון אמריקאי 

38
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ביום יום הם עובדים בשלל תחומים, אבל כשהם מגיעים 
ונכנסים  המכופתרת  החולצה  את  פושטים  הם  הביתה 
דמיון  מלאי  גברים  ארבעה    והתבניות  הסירים  לתוך 
ויצירתיות, פותחים את הלב והמטבח ומגלים איך נשבו 

בקסמי הבישול והאפייה
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גברים
בעבודה

אל עולם הבישול התוודע גיא רון, 42, מתוך כורח. כקצין 
שכורה  בדירה  שהתגורר  הים,  בחיל  בקבע  תחזוקה 
אלא  כהגדרתו,  לשרוד"  כדי  "לבשל  נאלץ  הבסיס,  ליד 
שמהכורח, נולדה אהבה רבה לבישול, שמסתבר, שהיתה 

שם בכלל עוד הרבה לפני השירות הצבאי, מילדות. 
רון, נשוי ליוני בכר-רון, גננת מוכרת בשוהם ואב לשלושה, 
בעל תואר ראשון בעיצוב מאוניברסיטת תל-אביב ועובד 
כעמיל מכס. "גדלתי בראשון לציון. סבתי מצד אבי הייתה 
ממוצא בולגרי וכילד, ביליתי במטבח שלה כדי לראות מה 
היא מכינה ולבשל איתה. היא הכינה אוכל בולגרי קלאסי, 
כמו פלפלים ממולאים, מוסקה, קציצות פרסה, אנגינרה 
ליצ׳יזיקה שזה  בורקס עם  תרד,   )קישואים מבושלים(, 
לה  היה  ממולאים.  וקישואים  לעניים  פאנקוטה  כמו 
כישרון מיוחד בידיים ולמאכלים שלה היה טעם אחר. היא 

נפטרה השנה, בגיל 99". 
ולטעם  שוויצרי  ממוצא  היתה  אמו,  מצד  השניה,  סבתו 
היה  השוויצרי  "האוכל  התחבר.  פחות  אומר,  הוא  הזה, 

בעיני פחות מרתק מהבולגרי. סבתי אמנם ידעה להכין עוף 
טעים בלימון, ו'רושטי' )חביתת תפוחי אדמה שווייצרית(, 
אבל זה פחות דיבר אלי. למעשה, חוץ מפונדו, לשוויצרים 
אין מאכלים לאומיים ששייכים רק להם והמטבח הבולגרי 

עשיר ומגוון יותר".  
אתה מבשל הרבה? 

לכל  שבוע  ובסופי  לילדים  מבשל  אני  יום  מדי  "כמעט 
'אנוש'  בעמותת  מתנדב  אני  לשבועיים  אחת  המשפחה. 
נפשיות,  ובעיות  מדיכאון  הסובלים  באנשים  המטפלת 

ומעביר להם סדנת בישול בת שלוש שעות".  
מה אתה הכי אוהב להכין? 

"אני מבשל הכל, אבל גם לומד. כשהכרתי את אשתי, יוני, 
היא הביאה לאחת הפגישות הראשונות שלנו סושי, שהיה 
ובהמשך  לי  הכינה  היא  בהתחלה  בארץ.  בחיתוליו  אז 
התחלפנו בתפקידים. מאז אני אלוף באוכל יפני ומאוהב 
בסושי, אותו אני מכין רק מדג טרי. את הפרודוקטים אני 
ועושה  הכרמל  בשוק  אותנטיות  בחנויות  לקנות  מעדיף 

הוא  סושי  שרימפס.  אבוקדו,  עם  אאוט  אינסייד  רולים 
אני  לפעמים  היפני.  המטבח  כל  כמו  וצבעוני  נהדר  אוכל 

מכין מגשי אירוח לחברים". 
למדת בישול באופן מסודר? 

ממליץ  אני  מנה מסוימת,  או  בישול  ללמוד  שרוצה  "למי 
להיכנס ליוטיוב או לאינטרנט ולקבל משם את כל המידע 
כסף  בזבוז  בעיני  הוא  בישול  קורס  שצריך.  וההדגמות 

ואינו מלמד יותר ממה שאפשר ללמוד היום ברשת".
אתה נחשב מומחה רציני דווקא בקונדיטוריה.

לפני  היצירתיות.  בגלל  אותי  משך  הקונדיטוריה  "עולם 
דרך  על  כשחשבתי  לצייר.  שאוהב  אמן  אני  הבישול, 
לעוגות  הגעתי  לטעמים  האמנות  את  לתרגם  אוכל  בה 
'עוגות ראווה'. אני מאוד אוהב   - מעוצבות, מה שמכנים 
שף  חבר,  להכיר  הזכות  בחלקי  ונפלה  מעוצבות  עוגות 
בו  הבוטיק  עוגות  עולם  את  למדתי  ממנו  קונדיטור, 
עם  בעוגות  מדובר  האחרונות.  שנים  בשלוש  התמחיתי 
שלבים רבים, מרקמי מוס וציפויים שונים. החוק הראשון 

הבישול כאמנות

והחשוב ביותר בעוגות מעוצבות הוא שאסור שעוגה תשעמם. לכן חייבים ליצור 
קרם,  פריך,  בצק  בין  לשלב  אפשר  וטקסטורות.  צבעים   מרקמים,  בין  שילוב 
שכבת עוגת ספוג ומעל, ציפוי קריספי, פירות חיים ופירות יבשים, פחזניות - 
יש אין סוף משחקים ואפשרויות ואפשר בקלות להגיע לעשרה מרכיבים שונים 

בעוגה אחת". 
הילדים אוהבים את האוכל שלך? 

דברים  אוהבת  לא  שלי  הקטנה  הילדה  ממבוגרים.  שונה  טעם  "לילדים 
מתוחכמים. כמו בני גילה, היא מעדיפה פסטה עם קטשופ, אפילו ללא תוספת 

שמנת".

 עוגת גבינה ופטל אדום
כמו באירופה

בסיס: 250 ג' קמח, 100 ג' חמאה קרה, 60 ג' 
סוכר, 70 ג' אבקת שקדים, 2 חלמונים.

הכנת הבסיס: לערבב-קמח, סוכר, 
חמאה, עד לקבלת בצק פירורים. 

מוסיפים את אבקת השקדים, 
מערבבים ומוסיפים את שני 

החלבונים. מכניסים למקרר לחצי 
שעה.

מלית: 600 ג' גבינת שמנת, 200 ג' 
סוכר, 15 ג' קורנפלור, 5 ג' תמצית 

וניל, 300 ג' גבינת ריקוטה, 4 
ביצים.

הכנת המלית: לערבב מצרכי מלית 
עד קבלת תערובת חלקה ציפוי פטל

250 ג' פטל אדום קפוא  + 50 ג' פטל 
קפוא + 50 ג' ריבת פטל, 100 ג' סוכר, 20 ג' פקטין, 5 מ"ל מים.

הכנת הציפוי: לערבב את המצרכים עד לרתיחה, לטחון לקבלת מחית, לקרר 
בטמפרטורת החדר.

הרכבת העוגה: בתבנית גבוהה בקוטר 20 אינץ' משטחים את הבסיס, אופים 
בנפרד 5 דקות בחום 170 צ. מוצאים ומכניסים למקרר, על הבסיס מורחים 

ריבת פטל, עליה שופכים את המלית. על המלית את 50 ג' פטל קפוא, אופים 
כשעה ב-150 צ. אחרי הקירור מצפים עם ציפוי הפטל. 

גיא רון ועוגת הראווה 
השבועית. "החוק הראשון: 

לא לשעמם"!
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מושב חדיד )בהרחבה החדשה(, בית 117
 פקס 08-9292063 | נייד 050-5781400

 emeli@bezeqint.net
emeli pool shmueluv חפשו אותנו בפייסבוק

בריכה מחוממת ומקורה
הפועלת באישור משרד הבריאות וברישיון עסק

 שיעורי שחייה
פרטיים או זוגיים

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

שחיית פעוטות
לימוד שחייה בסגנונות שונים

חיזוק השרירים והיציבה
העלאת הביטחון העצמי והמסוגלות

עצמאות
הנאה

 מזמינים אתכם ללמוד שחייה 
לחזק את השרירים ולהרגיע את הנפש והגוף

צוות הבריכה מקצועי 

ובעל ניסיון רב

 אמילי  מאחלת 

 שנשחה בשנה הבאה 

כמו דג במים
 אמילי  מאחלת 

 שנשחה בשנה הבאה 

כמו דג במים

ביום יום הם עובדים בשלל תחומים, אבל כשהם מגיעים 
ונכנסים  המכופתרת  החולצה  את  פושטים  הם  הביתה 
דמיון  מלאי  גברים  ארבעה    והתבניות  הסירים  לתוך 
ויצירתיות, פותחים את הלב והמטבח ומגלים איך נשבו 

בקסמי הבישול והאפייה
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גברים
בעבודה

אל עולם הבישול התוודע גיא רון, 42, מתוך כורח. כקצין 
שכורה  בדירה  שהתגורר  הים,  בחיל  בקבע  תחזוקה 
אלא  כהגדרתו,  לשרוד"  כדי  "לבשל  נאלץ  הבסיס,  ליד 
שמהכורח, נולדה אהבה רבה לבישול, שמסתבר, שהיתה 

שם בכלל עוד הרבה לפני השירות הצבאי, מילדות. 
רון, נשוי ליוני בכר-רון, גננת מוכרת בשוהם ואב לשלושה, 
בעל תואר ראשון בעיצוב מאוניברסיטת תל-אביב ועובד 
כעמיל מכס. "גדלתי בראשון לציון. סבתי מצד אבי הייתה 
ממוצא בולגרי וכילד, ביליתי במטבח שלה כדי לראות מה 
היא מכינה ולבשל איתה. היא הכינה אוכל בולגרי קלאסי, 
כמו פלפלים ממולאים, מוסקה, קציצות פרסה, אנגינרה 
ליצ׳יזיקה שזה  בורקס עם  תרד,   )קישואים מבושלים(, 
לה  היה  ממולאים.  וקישואים  לעניים  פאנקוטה  כמו 
כישרון מיוחד בידיים ולמאכלים שלה היה טעם אחר. היא 

נפטרה השנה, בגיל 99". 
ולטעם  שוויצרי  ממוצא  היתה  אמו,  מצד  השניה,  סבתו 
היה  השוויצרי  "האוכל  התחבר.  פחות  אומר,  הוא  הזה, 

בעיני פחות מרתק מהבולגרי. סבתי אמנם ידעה להכין עוף 
טעים בלימון, ו'רושטי' )חביתת תפוחי אדמה שווייצרית(, 
אבל זה פחות דיבר אלי. למעשה, חוץ מפונדו, לשוויצרים 
אין מאכלים לאומיים ששייכים רק להם והמטבח הבולגרי 

עשיר ומגוון יותר".  
אתה מבשל הרבה? 

לכל  שבוע  ובסופי  לילדים  מבשל  אני  יום  מדי  "כמעט 
'אנוש'  בעמותת  מתנדב  אני  לשבועיים  אחת  המשפחה. 
נפשיות,  ובעיות  מדיכאון  הסובלים  באנשים  המטפלת 

ומעביר להם סדנת בישול בת שלוש שעות".  
מה אתה הכי אוהב להכין? 

"אני מבשל הכל, אבל גם לומד. כשהכרתי את אשתי, יוני, 
היא הביאה לאחת הפגישות הראשונות שלנו סושי, שהיה 
ובהמשך  לי  הכינה  היא  בהתחלה  בארץ.  בחיתוליו  אז 
התחלפנו בתפקידים. מאז אני אלוף באוכל יפני ומאוהב 
בסושי, אותו אני מכין רק מדג טרי. את הפרודוקטים אני 
ועושה  הכרמל  בשוק  אותנטיות  בחנויות  לקנות  מעדיף 

הוא  סושי  שרימפס.  אבוקדו,  עם  אאוט  אינסייד  רולים 
אני  לפעמים  היפני.  המטבח  כל  כמו  וצבעוני  נהדר  אוכל 

מכין מגשי אירוח לחברים". 
למדת בישול באופן מסודר? 

ממליץ  אני  מנה מסוימת,  או  בישול  ללמוד  שרוצה  "למי 
להיכנס ליוטיוב או לאינטרנט ולקבל משם את כל המידע 
כסף  בזבוז  בעיני  הוא  בישול  קורס  שצריך.  וההדגמות 

ואינו מלמד יותר ממה שאפשר ללמוד היום ברשת".
אתה נחשב מומחה רציני דווקא בקונדיטוריה.

לפני  היצירתיות.  בגלל  אותי  משך  הקונדיטוריה  "עולם 
דרך  על  כשחשבתי  לצייר.  שאוהב  אמן  אני  הבישול, 
לעוגות  הגעתי  לטעמים  האמנות  את  לתרגם  אוכל  בה 
'עוגות ראווה'. אני מאוד אוהב   - מעוצבות, מה שמכנים 
שף  חבר,  להכיר  הזכות  בחלקי  ונפלה  מעוצבות  עוגות 
בו  הבוטיק  עוגות  עולם  את  למדתי  ממנו  קונדיטור, 
עם  בעוגות  מדובר  האחרונות.  שנים  בשלוש  התמחיתי 
שלבים רבים, מרקמי מוס וציפויים שונים. החוק הראשון 

הבישול כאמנות

והחשוב ביותר בעוגות מעוצבות הוא שאסור שעוגה תשעמם. לכן חייבים ליצור 
קרם,  פריך,  בצק  בין  לשלב  אפשר  וטקסטורות.  צבעים   מרקמים,  בין  שילוב 
שכבת עוגת ספוג ומעל, ציפוי קריספי, פירות חיים ופירות יבשים, פחזניות - 
יש אין סוף משחקים ואפשרויות ואפשר בקלות להגיע לעשרה מרכיבים שונים 

בעוגה אחת". 
הילדים אוהבים את האוכל שלך? 

דברים  אוהבת  לא  שלי  הקטנה  הילדה  ממבוגרים.  שונה  טעם  "לילדים 
מתוחכמים. כמו בני גילה, היא מעדיפה פסטה עם קטשופ, אפילו ללא תוספת 

שמנת".

 עוגת גבינה ופטל אדום
כמו באירופה

בסיס: 250 ג' קמח, 100 ג' חמאה קרה, 60 ג' 
סוכר, 70 ג' אבקת שקדים, 2 חלמונים.

הכנת הבסיס: לערבב-קמח, סוכר, 
חמאה, עד לקבלת בצק פירורים. 

מוסיפים את אבקת השקדים, 
מערבבים ומוסיפים את שני 

החלבונים. מכניסים למקרר לחצי 
שעה.

מלית: 600 ג' גבינת שמנת, 200 ג' 
סוכר, 15 ג' קורנפלור, 5 ג' תמצית 

וניל, 300 ג' גבינת ריקוטה, 4 
ביצים.

הכנת המלית: לערבב מצרכי מלית 
עד קבלת תערובת חלקה ציפוי פטל

250 ג' פטל אדום קפוא  + 50 ג' פטל 
קפוא + 50 ג' ריבת פטל, 100 ג' סוכר, 20 ג' פקטין, 5 מ"ל מים.

הכנת הציפוי: לערבב את המצרכים עד לרתיחה, לטחון לקבלת מחית, לקרר 
בטמפרטורת החדר.

הרכבת העוגה: בתבנית גבוהה בקוטר 20 אינץ' משטחים את הבסיס, אופים 
בנפרד 5 דקות בחום 170 צ. מוצאים ומכניסים למקרר, על הבסיס מורחים 

ריבת פטל, עליה שופכים את המלית. על המלית את 50 ג' פטל קפוא, אופים 
כשעה ב-150 צ. אחרי הקירור מצפים עם ציפוי הפטל. 

גיא רון ועוגת הראווה 
השבועית. "החוק הראשון: 

לא לשעמם"!



 תשוקה מתוקה וממכרת

חומרים:
קרמו שוקולד:

3/4 כוס )180 מ"ל( שמנת מתוקה
3/4 כוס )180 מ"ל( חלב

3 חלמונים
5 כפות סוכר )65 גרם( סוכר

215 גרם שוקולד מריר משובח, 
מומלץ מעל 70% מוצקי קקאו

בסיס קראנצ'י:
17 גרם שוקולד חלב משובח קצוץ

10 גרם חמאה
חצי כוס פחות כף )70 גרם( פרלינה 

)מחית נוגט(
1 כוס )34 גרם( פצפוצי אורז

2 כפות )17 גרם( סוכריות קופצות

נוגטין פולי קקאו:
50 גרם חמאה

100 גרם גלוקוזה
120 גרם סוכר

120 גרם פולי קקאו גרוסים

נוגטין פולי קקאו )מומלץ להכין מראש(:
1. מחממים תנור ל- 190 מעלות

2. בסיר קטן מבשלים ביחד חמאה, גלוקוזה וסוכר לתערובת 
אחידה. מתחילים באש גבוהה, ולאחר מכן ממשיכים לבשל 

על אש בינונית, עד שהתערובות מגיעה לטמפרטורה של 106 
מעלות ומתחילה לקבל צבע.

3. מערבבים פנימה את פולי הקקאו הגרוסים.
4. מניחים על תבנית דף סיליקון ומשמנים קלות. משטחים את 

התערובת על דף הסיליקון בעזרת פלטה )עדיף מדורגת(.
5. מכניסים לתנור ואופים עד להזהבה. )בערך 10 דקות +/-(

6. מוציאים ומצננים, כשהנוגטין מתקשה מעט חותכים ריבועים 
.4X4 בעזרת סכין וסרגל בגודל של

7. מניחים בצד להתקשות מלאה, ניתן לשמור במקרר עד 
ההרכבה.

הרכבה )ממש לפני ההגשה(:
1. מחלצים את הבסיסים מהרינגים.

2. בעזרת שתי כפות חמות )או כף גלידה( יוצרים מהקרמו כדור 
ומניחים על כל בסיס.

3. מניחים ריבוע נוגטין פולי קקאו על כל כדור של קרם, ניתן גם 
לעטר בעלה כסף או זהב.

4. מגישים מיד וטורפים.

הכנה:
קרמו שוקולד:

1. שמים בסיר שמנת וחלב ומביאים לרתיחה.
2. במקביל, שמים חלמונים וסוכר בקערה וטורפים 

היטב.
3. יוצקים לאט לאט את הנוזל הרותח לתערובת 

החלמונים, תוך כדי בחישה מתמדת. חשוב מאוד 
למזוג לאט ולערבב נמרצות, על מנת שהחום לא 

יגרום לביצים להיקרש.
4. מחזירים את כל הבלילה לסיר, ומחממים על אש 

בינונית תוך בחישה מתמדת. מחממים עד שהנוזל 
מסמיך מעט )כמה דקות(.

5. מסירים מהאש ויוצקים מיד על השוקולד המריר, 
דרך מסננת. בוחשים עד שהשוקולד נמס לחלוטין, 

מכסים ומעבירים למקרר ל 8 שעות לפחות.

בסיס קראנצ'י:
1. ממסים שוקולד במיקרוגל או בבן-מארי. 

2. מוסיפים חמאה ומערבבים עד להמסה מלאה.
3. מוסיפים פרלינה, פצפוצי אורז וסוכריות קופצות, 

בוחשים עד להטמעה מלאה.
4. יוצקים לתוך רינגים ומקררים.



לה סנסייה - עונג בשכבות שמחזיר טעמי ילדות 
10 מנות ברינגים בקוטר של 6 ס"מ

Paris Chez Sharon - המתכון לקוח מהבלוג של שרון היינריך ***

הצרפתים  השפים-קונדיטורים 
חודשים  כמה  כל  הגדולים. 
בשיתוף  אתגר  על  מכריזה  היא 
תמונה  שמפרסם  מפורסם,  שף 
בפטיסרי  מיוחד  קינוח  של  ומתכון 
את  להכין  הוא  לחובבים  האתגר  שלו. 
גם  שכוללת  שלך,  בגרסה  אבל  המדויק  המתכון 
וזכינו  עם חבר  פעולה  פרזנטציה אישית. באתגר האחרון שיתפתי 
במקום הראשון. הפרס צנוע - ספר, אבל מה שחשוב בכל העניין הוא המוניטין". 

אפייה היא עניין מדויק ומורכב, אפילו קשה. איפה ההנאה? 
זו הנאה מבחינתי   - יוצא בדיוק כמו שראיתי בדמיון שלי  וזה  "כשאני מצליח 
ונהנים. אני עושה מה שאני  נהנה כשאוכלים את הקינוח שלי  ולאחר מכן אני 
רוצה, יכול להשתולל בקטע היצירתי, בוחר את הטעמים ואת הצבעים וזה כיף 

גדול ותשוקה ממכרת". 
אתה עצמך איש של מתוק?  

מקופלת  לי  קונה  היה  שלי  כשסבא   ,3 מגיל  כבר  למתוקים  קשות  מכור  "אני 
הוא  מבחינתי  הגדול  הסיפוק  הכל.  את  אוכל  ולא  טועם  אני  בחיפה.  במשקל 

לשמוע את האחרים נהנים". 

והדר,  שירה  תמר,  של  ואבא  לאפרת  נשוי   ,42 שמשון,  שחר 
מהנדס וראש צוות פיתוח תוכנה בתעשייה ביטחונית. בשעות 

הפנאי שלו הוא גם קונדיטור מחונן.
איך מגיע מהנדס להיות קונדיטור? 

"שני הדברים דווקא מאד קשורים בעיני. הם מאד מדויקים, 
יצירתיים ושניהם גורמים סיפוק גדול למי שמשתמשים בהם 

או במקרה של הקונדיטוריה- אוכלים אותם". 
איך הכל החל? 

"במקרה. לפני כ-8 שנים הגיעו אלינו חברים לביקור. הכנו להם 
פבלובה ממוצרים שקנינו בסופר-נשיקות, שוקולד לבן ופירות 
יער, מעכנו הכל בידיים ואיכשהו יצא מזה קינוח. ההתלהבות 

משהו  עוד  ניסיתי  לעניין.  שנסחפתי  גדולה,  כך  כל  היתה 
הבא  בשלב  גורן.  קרין  של  הספר  אלי  הגיע  ואז  משהו,  ועוד 
קורס  עשיתי  לנושא,  טוטאלית  וכשהתמכרתי  מיקסר  קניתי 
קונדיטוריה ואחריו גם מספר סדנאות אצל אסטלה ועם שפים 
 - ל.ב.נ.(  הראווה,  )עוגות  ויטרינה  בעוגות  שמתמחים  מחו"ל 
זו גם המומחיות שלי כיום. מדובר עוגות שמוצגות בוויטרינה 

בכל קונדיטוריה, והן המושקעות וה-fancy ביותר". 
כמה זמן אתה משקיע בתחביב הזה? 

"אין דקה ביום שאני לא חושב, מתכנן, מצייר, מחפש רעיונות 
או מחליף דעות עם חברים על קונדיטוריה. כל יום, כל היום". 

החלום הוא לעסוק ביום מהימים בקונדיטוריה כמקצוע? 
"לא. הפחד שלי הוא שעבודה בתחום תכריח אותי להתעסק 

בניהול עסק ולא יישאר זמן לחלק היצירתי". 
וטעימים  מדהימים  ידיך  תחת  שיוצאים  המוצרים 

)מניסיון...( מה מקור ההשראה שלך? 
"כל דבר- מצעצועים של הילדות, מדברים שאני רואה ברחוב 
או ממשהו שראיתי באינטרנט. זה מתחיל אצלי מהרעיון לגבי 
90% מהכנה  בפנים.  יהיה  אני מתכנן מה  ואז  ייראה  זה  איך 
של קינוח היא התכנון בראש, כשעשרת האחוזים הנותרים הם 
ההכנה עצמה. לא פחות חשוב לצלם היטב. במיוחד בתחום 
האוכל, אנשים אוכלים קודם כל עם העיניים וככל שהתמונה 
אפילו  עוד  להערכה  יזכה  המוצר  כך   – ומגרה  איכותית  יותר 
מקצועית  בצורה  אוכל  צילום  כיום  לומד  אני  הטעימה.  לפני 
כדי להוציא מצילום הקינוחים את המקסימום. מדי שבוע אני 
מכין קינוח חדש, שהתכנון שלו מתחיל בשנייה שצילמתי את 
הקינוח הקודם. זה משהו שבוער בתוכי וחייב לצאת החוצה 
עד כדי כך, שאם אין אירוע שעבורו הכנתי את הקינוח - אנחנו 

'תופרים' אירוע מיוחד או דואגים לחלק לחברים ולשכנים". 
מדובר בתחביב יקר, לא? 

"מאוד. את חומרי הגלם אני קונה בחנויות מתמחות ומדובר 
מיקסר   - מיוחד  ציוד  צריך  בנוסף  מאוד.  יקרים  בחומרים 

שמאפשר לטמפרר שוקולד, מרסס צבע לקישוטים, תנור חזק 
במיוחד, מעבד מזון וכמובן אינסוף תבניות". 

מה התגובות בבית? 
כל  לטעום  מחויבת  היא  כי  קשה,  אשתי  לאפרת  "קללות... 
הקינוח  את  וכמובן  ההכנה  במהלך  הרבות  מהשכבות  אחת 
עצמו. עם הבנות אני צריך לשים את הגבול וללכת על החבל 
עוגות  חלקי  שוקולד,  בו  יש  ארון  שבכל  בית  שבין  הדק 

ומרכיבים שכל ילד רוצה לזלול לבין תזונה נכונה". 
זכית לאחרונה בתחרות נחשבת, מה תוכל לספר עליה? 

כל  עם  בקשר  ונמצאת  בפריז  שחיה  ישראלית  בלוגרית  "יש 

שחר שמשון. "אם אין אירוע 
שעבורו הכנתי את הקינוח, 

אנחנו 'תופרים' אירוע 
מיוחד"
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 תשוקה מתוקה וממכרת

חומרים:
קרמו שוקולד:

3/4 כוס )180 מ"ל( שמנת מתוקה
3/4 כוס )180 מ"ל( חלב

3 חלמונים
5 כפות סוכר )65 גרם( סוכר

215 גרם שוקולד מריר משובח, 
מומלץ מעל 70% מוצקי קקאו

בסיס קראנצ'י:
17 גרם שוקולד חלב משובח קצוץ

10 גרם חמאה
חצי כוס פחות כף )70 גרם( פרלינה 

)מחית נוגט(
1 כוס )34 גרם( פצפוצי אורז

2 כפות )17 גרם( סוכריות קופצות

נוגטין פולי קקאו:
50 גרם חמאה

100 גרם גלוקוזה
120 גרם סוכר

120 גרם פולי קקאו גרוסים

נוגטין פולי קקאו )מומלץ להכין מראש(:
1. מחממים תנור ל- 190 מעלות

2. בסיר קטן מבשלים ביחד חמאה, גלוקוזה וסוכר לתערובת 
אחידה. מתחילים באש גבוהה, ולאחר מכן ממשיכים לבשל 

על אש בינונית, עד שהתערובות מגיעה לטמפרטורה של 106 
מעלות ומתחילה לקבל צבע.

3. מערבבים פנימה את פולי הקקאו הגרוסים.
4. מניחים על תבנית דף סיליקון ומשמנים קלות. משטחים את 

התערובת על דף הסיליקון בעזרת פלטה )עדיף מדורגת(.
5. מכניסים לתנור ואופים עד להזהבה. )בערך 10 דקות +/-(

6. מוציאים ומצננים, כשהנוגטין מתקשה מעט חותכים ריבועים 
.4X4 בעזרת סכין וסרגל בגודל של

7. מניחים בצד להתקשות מלאה, ניתן לשמור במקרר עד 
ההרכבה.

הרכבה )ממש לפני ההגשה(:
1. מחלצים את הבסיסים מהרינגים.

2. בעזרת שתי כפות חמות )או כף גלידה( יוצרים מהקרמו כדור 
ומניחים על כל בסיס.

3. מניחים ריבוע נוגטין פולי קקאו על כל כדור של קרם, ניתן גם 
לעטר בעלה כסף או זהב.

4. מגישים מיד וטורפים.

הכנה:
קרמו שוקולד:

1. שמים בסיר שמנת וחלב ומביאים לרתיחה.
2. במקביל, שמים חלמונים וסוכר בקערה וטורפים 

היטב.
3. יוצקים לאט לאט את הנוזל הרותח לתערובת 

החלמונים, תוך כדי בחישה מתמדת. חשוב מאוד 
למזוג לאט ולערבב נמרצות, על מנת שהחום לא 

יגרום לביצים להיקרש.
4. מחזירים את כל הבלילה לסיר, ומחממים על אש 

בינונית תוך בחישה מתמדת. מחממים עד שהנוזל 
מסמיך מעט )כמה דקות(.

5. מסירים מהאש ויוצקים מיד על השוקולד המריר, 
דרך מסננת. בוחשים עד שהשוקולד נמס לחלוטין, 

מכסים ומעבירים למקרר ל 8 שעות לפחות.

בסיס קראנצ'י:
1. ממסים שוקולד במיקרוגל או בבן-מארי. 

2. מוסיפים חמאה ומערבבים עד להמסה מלאה.
3. מוסיפים פרלינה, פצפוצי אורז וסוכריות קופצות, 

בוחשים עד להטמעה מלאה.
4. יוצקים לתוך רינגים ומקררים.



לה סנסייה - עונג בשכבות שמחזיר טעמי ילדות 
10 מנות ברינגים בקוטר של 6 ס"מ

Paris Chez Sharon - המתכון לקוח מהבלוג של שרון היינריך ***

הצרפתים  השפים-קונדיטורים 
חודשים  כמה  כל  הגדולים. 
בשיתוף  אתגר  על  מכריזה  היא 
תמונה  שמפרסם  מפורסם,  שף 
בפטיסרי  מיוחד  קינוח  של  ומתכון 
את  להכין  הוא  לחובבים  האתגר  שלו. 
גם  שכוללת  שלך,  בגרסה  אבל  המדויק  המתכון 
וזכינו  עם חבר  פעולה  פרזנטציה אישית. באתגר האחרון שיתפתי 
במקום הראשון. הפרס צנוע - ספר, אבל מה שחשוב בכל העניין הוא המוניטין". 

אפייה היא עניין מדויק ומורכב, אפילו קשה. איפה ההנאה? 
זו הנאה מבחינתי   - יוצא בדיוק כמו שראיתי בדמיון שלי  וזה  "כשאני מצליח 
ונהנים. אני עושה מה שאני  נהנה כשאוכלים את הקינוח שלי  ולאחר מכן אני 
רוצה, יכול להשתולל בקטע היצירתי, בוחר את הטעמים ואת הצבעים וזה כיף 

גדול ותשוקה ממכרת". 
אתה עצמך איש של מתוק?  

מקופלת  לי  קונה  היה  שלי  כשסבא   ,3 מגיל  כבר  למתוקים  קשות  מכור  "אני 
הוא  מבחינתי  הגדול  הסיפוק  הכל.  את  אוכל  ולא  טועם  אני  בחיפה.  במשקל 

לשמוע את האחרים נהנים". 

והדר,  שירה  תמר,  של  ואבא  לאפרת  נשוי   ,42 שמשון,  שחר 
מהנדס וראש צוות פיתוח תוכנה בתעשייה ביטחונית. בשעות 

הפנאי שלו הוא גם קונדיטור מחונן.
איך מגיע מהנדס להיות קונדיטור? 

"שני הדברים דווקא מאד קשורים בעיני. הם מאד מדויקים, 
יצירתיים ושניהם גורמים סיפוק גדול למי שמשתמשים בהם 

או במקרה של הקונדיטוריה- אוכלים אותם". 
איך הכל החל? 

"במקרה. לפני כ-8 שנים הגיעו אלינו חברים לביקור. הכנו להם 
פבלובה ממוצרים שקנינו בסופר-נשיקות, שוקולד לבן ופירות 
יער, מעכנו הכל בידיים ואיכשהו יצא מזה קינוח. ההתלהבות 

משהו  עוד  ניסיתי  לעניין.  שנסחפתי  גדולה,  כך  כל  היתה 
הבא  בשלב  גורן.  קרין  של  הספר  אלי  הגיע  ואז  משהו,  ועוד 
קורס  עשיתי  לנושא,  טוטאלית  וכשהתמכרתי  מיקסר  קניתי 
קונדיטוריה ואחריו גם מספר סדנאות אצל אסטלה ועם שפים 
 - ל.ב.נ.(  הראווה,  )עוגות  ויטרינה  בעוגות  שמתמחים  מחו"ל 
זו גם המומחיות שלי כיום. מדובר עוגות שמוצגות בוויטרינה 

בכל קונדיטוריה, והן המושקעות וה-fancy ביותר". 
כמה זמן אתה משקיע בתחביב הזה? 

"אין דקה ביום שאני לא חושב, מתכנן, מצייר, מחפש רעיונות 
או מחליף דעות עם חברים על קונדיטוריה. כל יום, כל היום". 

החלום הוא לעסוק ביום מהימים בקונדיטוריה כמקצוע? 
"לא. הפחד שלי הוא שעבודה בתחום תכריח אותי להתעסק 

בניהול עסק ולא יישאר זמן לחלק היצירתי". 
וטעימים  מדהימים  ידיך  תחת  שיוצאים  המוצרים 

)מניסיון...( מה מקור ההשראה שלך? 
"כל דבר- מצעצועים של הילדות, מדברים שאני רואה ברחוב 
או ממשהו שראיתי באינטרנט. זה מתחיל אצלי מהרעיון לגבי 
90% מהכנה  בפנים.  יהיה  אני מתכנן מה  ואז  ייראה  זה  איך 
של קינוח היא התכנון בראש, כשעשרת האחוזים הנותרים הם 
ההכנה עצמה. לא פחות חשוב לצלם היטב. במיוחד בתחום 
האוכל, אנשים אוכלים קודם כל עם העיניים וככל שהתמונה 
אפילו  עוד  להערכה  יזכה  המוצר  כך   – ומגרה  איכותית  יותר 
מקצועית  בצורה  אוכל  צילום  כיום  לומד  אני  הטעימה.  לפני 
כדי להוציא מצילום הקינוחים את המקסימום. מדי שבוע אני 
מכין קינוח חדש, שהתכנון שלו מתחיל בשנייה שצילמתי את 
הקינוח הקודם. זה משהו שבוער בתוכי וחייב לצאת החוצה 
עד כדי כך, שאם אין אירוע שעבורו הכנתי את הקינוח - אנחנו 

'תופרים' אירוע מיוחד או דואגים לחלק לחברים ולשכנים". 
מדובר בתחביב יקר, לא? 

"מאוד. את חומרי הגלם אני קונה בחנויות מתמחות ומדובר 
מיקסר   - מיוחד  ציוד  צריך  בנוסף  מאוד.  יקרים  בחומרים 

שמאפשר לטמפרר שוקולד, מרסס צבע לקישוטים, תנור חזק 
במיוחד, מעבד מזון וכמובן אינסוף תבניות". 

מה התגובות בבית? 
כל  לטעום  מחויבת  היא  כי  קשה,  אשתי  לאפרת  "קללות... 
הקינוח  את  וכמובן  ההכנה  במהלך  הרבות  מהשכבות  אחת 
עצמו. עם הבנות אני צריך לשים את הגבול וללכת על החבל 
עוגות  חלקי  שוקולד,  בו  יש  ארון  שבכל  בית  שבין  הדק 

ומרכיבים שכל ילד רוצה לזלול לבין תזונה נכונה". 
זכית לאחרונה בתחרות נחשבת, מה תוכל לספר עליה? 

כל  עם  בקשר  ונמצאת  בפריז  שחיה  ישראלית  בלוגרית  "יש 

שחר שמשון. "אם אין אירוע 
שעבורו הכנתי את הקינוח, 

אנחנו 'תופרים' אירוע 
מיוחד"

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

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

 מחלקה מיוחדת למעצבים ואדריכלים 
יועצי תאורה מוסמכים

כחול לבן

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

חפשו אותנו ב-                       רזיאל תאורה ב-            ותגיעו

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

www.raziel-lighting.co.il
LIGHTING DESIGN

שנה טובה



בוהמיין,  לאתי,  נשוי   ,63 נאכט,  יוג'ין 
של  ובעליו  ותיאטרון  רוח  איש 

גדל  בשוהם,  למשחק  סטודיו 
לארץ  ועלה  רומניה  בבוקרשט, 
בצעירותי,  בישלתי  "לא   .26 בגיל 
אחרי  וגם  היטב  בישלה  אמי 
לאורך  וגרנו  נישאנו  ואני  שאתי 
נהגנו  תקופה מסוימת בתל אביב, 
מאז  שבוע.  מדי  אצלה  לאכול 
הטעם  לי  חסר  נפטרה,  שאמי 
הבית  חום  את  לי  שהזכיר  הרומני 
את  ולשחזר  לנסות  התחלתי  ולכן 
הבישולים שלה. התחלתי מדברים 
רכשתי  לאט  ולאט  פשוטים 
ילדי,  ושלושת  אשתי  'על'  ניסיון 

שאוהבים את האוכל שלי".
מה אתה מכין?

מרומניה,  מסורתיים  "מאכלים 
גולש  מבושל,  בשר  עם  כרוב  כמו 
כפרי עם פלפל, בצל, שום, כרובית, 
ובעיקר  אדמה  תפוחי  קישואים, 
שאני  מיוחדת  תבלינים  תערובת 
ביקור  בכל  מרומניה  איתי  מביא 
הם  האלה  התבלינים  מולדת. 
כפרי  טעם  לתבשיל  שמעניקים 

לקבל  אפשר  שאי  וארומה  עמוק  
אני  בארץ.  שקונים  מתבלינים 

חוזר  כשהילד  בשבת  הגולש  את  מכין 
מהצבא, כדי לפנק אותו".

תן דוגמה.
הצד  שאפילו  מסורתי  רומני  מאכל  הוא  "צ'ולאמה, 
התימני במשפחה של אשתי אוהב לאכול. יש בו רצועות 
חזה עוף מבושלות עם פלפל ירוק ופטריות והוא מוגש עם 
רוטב לבן העשוי במקור משמנת, אבל אני מכין רוטב על 
בסיס סויה וקמח לבן. מלמעלה מפזרים קצת פטרוזיליה 
הזו חובה להגיש לצד ממליגה  קצוצה טרייה. את המנה 
אכלתי  כך  זית.  ושמן  מלח  מים,  תירס,  מקמח  העשויה 
את זה כילד קטן, בכפרים ברומניה. הממליגה, אגב, שאני 
מאוד אוהב, נחשבת ברומניה למאכל לעניים ואני שמח 
ונחשב. כשאמא  שבארץ היא נחשבת היום לאוכל מוכר 
לילד  להכין  נהגה   היא  בישלה,  ועדיין  בחיים  היתה  עוד 

שלי עוף בגריל עם ממליגה ושום, מעדן אמיתי". 
מה הפרויקט הבא?

בשר  ממולא  כרוב   – סרמלה  להכין  העזתי  לא  "עדיין 
את  הרומני.  המטבח  למלכת  הנחשבת  מנה  ואורז, 
חי,  מכרוב  ולא  חמוץ  כבוש  מכרוב  מכינים  הסרמלה 
בצל,  שום,  אורז,  בבשר,  ממלאים  שאותם  גפן  מעלי  או 
שעות  שלוש  נמשך  הזו  המנה  בישול  ושמיר.  פטרוזיליה 
ותמיד הפחידו אותי שזה מסובך. מרוב כבוד שאני רוחש 
יהיה  זה  אבל  אליו,  לגשת  העזתי  לא  עוד  הזה  למאכל 

הפרויקט הבא". 
למה למטבח הרומני אין שם של מטבח עילי?

"מה אתה מדבר! המטבח הרומני הוא מהטובים בעולם. 

ידוע  וסודה,  שום  צוואר,  מבשר  שמכינים  רומני  קבב 
בכל העולם ואפילו בארץ יש לא מעט מקומות נחשבים 
דגים  ביצי  סלט   - האיקרה  את  לנו  יש  רומני.  גריל  עם 
מדובדבנים  ליקרים  יש  קרפלאך,  קצוץ,  כבד  מפורסם, 
וריבות מעלי שושנים, יש לנו סלט גיבץ' וסלט חצילים – 

זו בהחלט רשימה מכובדת".     
חוץ מאוכל רומני, אתה מכין דברים אחרים?

"לפעמים. הכנתי לא מזמן מרק גספאצ'ו איטלקי, שיצא 
והילדים  רבה  בגאווה  הבית  לבני  הגשתי  מופלא.  ממש 
לשמור  וביקשו  לג'חנון'  טוב  רסק  'איזה  לי,  אמרו 
באופן  הושפלתי  ככה  שבת.  של  הבוקר  לארוחת  אותו 

קולינארי".

)ciulama( צ'יולמה
מאכל מסורתי רומני )ממוצא טורקי( שכל יוצא רומניה מכיר היטב.

איך עושים: קוצצים את הבצל, הפלפל והפטריות. 
מטגנים את העוף במחבת בשתי כפות שמן זית עד 

שהעוף מזהיב. מניחים את המחבת בצד. בסיר מטגנים 
את הבצל והפלפל בשתי כפות שמן זית עד שהבצל 

מזהיב. מוסיפים את הפטריות והעוף ומבשלים על אש 
קטנה עד שהתבשיל מסמיך. מוסיפים 100-150 מ"ל 

מים, מוסיפים מלח ומבשלים עוד 10-15 דקות על 
אש קטנה. בקערה, מערבבים את השמנת עם הקמח 

ומוסיפים לסיר. מבשלים עד שהרוטב מסמיך, מכבים 
את האש ומעטרים בפטרוזיליה קצוצה.

מגישים עם ממליגה וכוס משקה רומני עממי, 
"שפריץ", העשוי 3/4 כוס יין לבן יבש או 1/2 כוס יין 

יבש ו- 1/4 כוס סודה קרה.

חומרים:
800 גרם שוקיים או רצועות חזה עוף

800 גרם פטריות שמפיניון או פורטובלו
 200 גרם שמנת

 )מטעמי כשרות, אפשר גם שמנת צמחית(
 2 בצלים

 פלפל ירוק בהיר
 1-2 כפות קמח לבן

 צרור עלי פטרוזיליה לקישוט
מלח.





יוג'ין נכט במטבח. אפילו 
הצד התימני במשפחה 

טועם גורמה רומני בזכותו

זיכרונות אהבה מרומניה
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www.radai.co.ilפיצוחי ש. רדעי

רח’ תרשיש 70, שהם  03-6414400

כשר
בהשגחת
הרבנות
שהם

נוסד בשנת 1955

בס"ד

טוחנים
במקום

קפה, פרג
ואגוזים

לכל לקוחותינו
שנה טובה ומבורכת

מאחלים:
משפחת פיצוחי רדעי

וצוות העובדים

פיצוחים בקלייה עצמית
יותר מ-150 סוגי תבלינים

פירות יבשים וקטניות
שעות פתיחה בראש השנה:

יום א׳ 13.9 - ערב ראש השנה: 8:00-15:00 
ימים ב׳ ו-ג׳ 14.9-15.9 ראש השנה: סגור 
יום ד׳ 16.9.15: פתוח כרגיל 9:00-20:00 



ארבע שנים לאחר שהתחרה ב"מאסטר שף" ועזב רגע 
לפני הרכבת הנבחרת, יש עוד מי שמזהים את ד"ר רוני 
חן, רופא נשים מוכר, אשר התמנה בימים אלה למנהל 
חדר לידה בבית החולים בילינסון, כאחד המתמודדים 
הוא  פעם,  לא  בתוכנית.  הקהל  על  חביבים  היותר 
מספר, עדיין עוצרים אותו ברחוב ומזכירים לו את אחד 
שכללה  הדגל,  מנת  כמו  בתכנית,  שבישל  המתכונים 
לשופטים  גרמה  אשר  אדמה,  תפוחי  מחית  עם  צלעות 
הודיע  כהן  חיים  אותי,  חיבק  רושפלד  "יונתן  לרייר. 
מיכל  הסופיים,  המתמודדים  בין  להיות  מוכרח  שאני 
אנסקי ציינה שהיא חייבת לקבל את המתכון וגם אייל 
שני התרגש עד עומקי נשמתו ואמר שהמנה מושלמת", 

תפוחי  שבמשימת  היה  שהסוף  "אלא  חן.  ד"ר  נזכר 
האדמה, שתיים-שלוש תכניות אחרי כן, הם שלחו אותי 
הביתה ללא הנד עפעף. הייתי מאוכזב למדי אבל נהניתי 

מהחוויה והאמת, שבבית החולים כבר חיכו שאחזור".
בום",  "בייבי  בתכנית  גם  מינורי  חלק  לקח  לאחרונה, 
כשיצא לו להיכנס לפרקי זמן קצרים לחדר לידה. כך או 
כך – לפציינטיות שלו זה לא ממש שינה אם הדוקטור 
שלהן היה שם לרגעים ספורים ואם מישהו העיף אותו 

ממאסטר שף – עבורן הוא כוכב.

הוא גרוש, אב לאריאל, 21 וחצי ולמיקה, 17 וחצי, וחי 
)בבתים  משק  באותו  לשעבר  רעייתו  ועם  זוגו  בן  עם 
שבוע,  בסופי  נחמיה.  בית  במושב  הסתם(  מן  נפרדים 

הוא מבשל.
אוכל או רפואה?

"את שניהם אני אוהב, אבל אני קודם כל רופא. בשני 
ולא פעם גם אלתור, מחשבה  יצירתיות  המקרים צריך 

מוקדמת והקפדה על עמידה בזמנים".
מה אתה הכי אוהב לבשל?

במסגרת  למנות,  טוויסט  לתת  חדשים,  דברים  "ליצור 
המגבלות המשפחתיות – זה עם סוכר גבוה, לזה אסור 

חיטה והשלישי לא אוהב דברים מסוימים". 
האוכל שאתה הכי אוהב?

שיהיה  אבל  איטלקי,  פיוז'ן,  "צרפתי, 
מיוחד, שיפתיע אותי. גורמה. אני פחות 
מדי  המתובלים  המאכלים  את  אוהב 
כמו במטבח ההודי למשל. מלבד מאכלי 
הכי  להיות  צריך  בעיני  אוכל  קדירה, 

פחות מתובל והכי קרוב לטריות".
הדבר הכי מוזר שאכלת?

בקישואים  נתקלתי  לנקה  "בסרי 
מייפל  ובסירופ  מעניינים  ובחצילים 
אכלתי  אפריקה  בדרום  מפרי.  שעשוי 

בשר תנין". 
מי השפיע עליך?

בשלנית-על,  שהיא  שלי,  "אמא 
מרוקאית שמבשלת גפילטע פיש ואוכל 
סיני מעולה, אשה עם טוב טעם בידיים 
ויכולת ליצור מכל דבר מאכל אדיר ועדין 
מתוכניות  מושפע  אני  מלבדה,  בטעמו. 
נהדר,  שמבשלים  שלי  מהאחים  אוכל, 
מטיולים  בהן,  אוכל  שאני  מהמסעדות 

בעולם, ממגזינים שאני קורא".
מה אפשר למצוא אצלך במקרר?

טלה,  בשר  ולברק,  סלמון  כמו  "דגים 
כל  את  לקציצות.  בשר  סינטה,  פילה 
מקרה  לכל  קפואים,  שומר  אני  אלה 
ופירות,  ירקות  צפויים.  של אורחים לא 
כמו  מיוחדים  ממרחים  של  צנצנות 
ממרחי ארטישוק או עגבניות מיובשות 
שאוהב  בית  אנחנו  קשות.  וגבינות 

לאכול".
 שפים שהשפיעו עליך?

אוהב  שאני  שני  ואייל  רושפלד  "יונתן 
ביטון  אבי  שלהם,  במסעדות  לאכול 
מהגישה  נהנה  שאני  מילר  עומר  וגם 
והטעים  הפשוט  והאוכל  שלו  הקלילה 

שהוא מכין".
בילוי אולטימטיבי?

ירקות  לבחור  אוהב  מאוד  אני  ושווקים.  "מסעדות 
מהשוק ואחרי כן לבקר בדוכן הגבינות".

מה צריכה לכלול סעודת חג?
בשר.  ומנת  סלט,  דג,  על  שמבוססת  מעניינת  "מנה 
להתבסס  ולא  סטנדרטיות  להיות  חייבות  לא  המנות 
 – למסורת  משהו  להשאיר  אפשר  דבש.  על  רק  תמיד 
משהו  להוסיף  כדאי  בהחלט  אבל  חזרת,  עוף,  מרק, 
שיהיה שונה לעין ולחייך, כדי שאנשים לא ישתעממו. 

לתת קצת מזה וקצת מזה".

דוקטור, תבשל לי 
 לברק על מצע

עדשים שחורות

חומרים: שמונה פילטים של לברק
1/2 כוס שמן זית, מלח

למצע העדשים:
250 גרם עדשים שחורות, 4 בצלים ירוקים קצוצים 

 4 שיני שום, כ-15עגבניות שרי חצויות 
)ניתן להשתמש בשני צבעים, זה יפה יותר(

מיץ מלימון אחד, צרור פטרוזיליה )אפשר לערבב 
חצי צרור פטרוזיליה וחצי צרור כוסברה, לחובבי 

הטעם( 
1/2 כוס צנוברים קלויים, כ-5 כפות שמן זית  

מלח, פלפל, כמון )לא חובה(

לעיטור: פטרוזיליה, לימון או בצל ירוק.

אופן ההכנה:
מרתיחים את העדשים במים רותחים עד להתרככותן. 

מסננים ושומרים בצד.
מחממים מחבת עם שמן זית, מטגנים את העגבנויות 
העדשים,  את  ומוסיפים  דקות  למספר  השום  עם 
מיץ הלימון, מלח ופלפל והכמון. לאחר כחמש דקות 
והבצל  התיבול  עשבי  את  מוסיפים  מהאש,  מסירים 

ומתקנים תיבול. 

הכנת הדגים: מחממים מחבת עם 1/2 כוס שמן זית, 
כשהצד  הדג  את  ומניחים  הגז  להבת  את  מנמיכים 
השמן  את  בכף  לאגור  ניתן  במחבת.  נוגע  העור  עם 

מהצדדים ולשפוך על הדג. 
הדג מוכן כשהבשר הופך לבן )אין צורך להפוך(.

ערימה  מניחים  עמוקה,  מעט  בצלחת  המנה:  הגשת 
מהעדשים השחורות ועל גביה מניחים את הדג. ניתן 
לעטר בפלח לימון, גבעול פטרוזיליה או תלתלי בצל 

ירוק.

ד"ר רוני חן. "לא חשוב איזה אוכל, העיקר 
שיהיה מיוחד, שיפתיע אותי"
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ה

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

30
שנות מוניטין

מוסך מכונאות 

חשמלאות ומיזוג אויר לרכב
בהנהלת אודי

מכונאות רכב
לכל סוגי הרכבים

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

בס”ד

המבצעים לחודש ימים למביא מודעה זו 

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

בדיקות מיגון לרכב
     לחברות הביטוח

טיפול בבעיות מורשה ומאשר
מיחשוב ברכב

ואפשרות בדיקה ע”י 
סורק תקלות חדיש

מבצע רדיו דיסקים
החל מ-350 ₪
בדיקת מיגון 

לכל חברות הביטוח 

דחף - תחנה אזורית ראשית של שנפ

מבצע! טיפול 10,000
₪ 500 

בדיקת ברקסים חינם   לרכבי בנזין

מצברי שנפ
מבצע

25% הנחה
בדיקה והתקנה חינם בדיקת מזגן

חינם

נכשלת בטסט?
 הכנה והעברת
טסט במשרד

הרישוי

חג שמח ושנה טובה
לכל תושבי שוהם 

והסביבה



עם הצלחה לא מתווכחים.בכרמיםקבוצת רכישה חדשה

ruky.m2@gmail.com ,רח' האודם 63, בניין המועצה, שהם 03-974-7575לפרטים והרשמה: רוקי מויסה

     רוקי מויסה 
     ואדריכלי הצמרת טל וגידי בר אוריין 

מתכננים לכם בית חלומות  
בסגנון הבאוהאוס החדש   

          בשכונת כרמים בשוהם

רוקי מויסה אדר׳ טל וגידי בר אוריין

חפשו אותנו בפייסבוק



עם הצלחה לא מתווכחים.בכרמיםקבוצת רכישה חדשה

ruky.m2@gmail.com ,רח' האודם 63, בניין המועצה, שהם 03-974-7575לפרטים והרשמה: רוקי מויסה

     רוקי מויסה 
     ואדריכלי הצמרת טל וגידי בר אוריין 

מתכננים לכם בית חלומות  
בסגנון הבאוהאוס החדש   

          בשכונת כרמים בשוהם

רוקי מויסה אדר׳ טל וגידי בר אוריין

חפשו אותנו בפייסבוק
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השלכת? סתמת
השלכת מגבונים, תחבושות היגייניות וחיתולים לאסלה 

גורמת לסתימות בצנרת הביוב ובתחנות השאיבה!!!
סתימות וגלישות מי שופכין, גורמות למפגעים ולמחלות, 

העלולים לסכן את בריאות האדם.

השליכו לאסלה נייר טואלט בלבד!
כל פסולת אחרת - השליכו לפח.

  

תגבור ניקיון לקראת החגים
הודעת אגף איכות הסביבה

מועדים אחרונים
להוצאת גזם וגרוטאות

אגף איכות הסביבה יתגבר את הניקיון ביישוב לקראת 
החגים. השנה תהא הקפדה על איסור הוצאת גזם מעבר 

לתאריך שנקבע על מנת לאפשר את ניקיון הישוב 
לקראת החג.

ראש השנה: גזם וגרוטאות ניתן להוציא לכל המאוחר עד  
יום שלישי, 8.9.15

סוכות: גזם וגרוטאות ניתן להוציא לכל המאוחר עד יום  
ראשון, 20.9.15   

נא להקפיד על איסוף גזם רך בשקיות בלבד. גזם יש 
לפנות לתחנת הגזם ברחוב צורן, בכניסה לדרך הביטחון. 

חלוקת סכך לתושבים
חלוקת הסכך לתושבים תתאפשר ביום 21.9.15,

בין השעות: 15:00-19:00 במחסני המועצה רחוב לפיד 
פינת עמק איילון.

מספר כפות התמרים מוגבל עד 5 כפות למשפחה
לא ישמרו כפות תמרים

התושבים מתבקשים להגיע בזמן החלוקה.

פארק יער שהם
משפחות שהם מוזמנות להמשיך וליהנות מן הטבע 

הקסום, ממש ליד הבית, בפארק יער שהם. ביחד, נשמור 
על הפארק נקי ומטופח ונקפיד על הוראות בטיחות אש.

קחו את הפסולת איתכם בצאתכם מן הפארק, והותירו את 
הפארק נקי גם לבאים אחריכם. 

הערות, הצעות ודיווח על מפגעים ניתן להפנות למוקד 
העירוני 106. הנושאים יטופלו במשותף עם קרן קיימת 

לישראל.

שנה טובה

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

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.

  O N L I N E
אנחנו כאן

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 
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בני סיידא במטבח 
הביתי, בו נרקחים 

המאכלים והספרים. 
"כל יום הוא יום 
חדש, תלוי איך 

מרגישים כשקמים"

ומבצקת בריאותיו ומעט אחרי כן הוכנס לניתוח מעקפים. 
אנטיביוטיקה  לי  נתנו  הניתוח  "אחרי  החל.  רק  הסיוט  שכאן,  אלא 
החלה  הסוכרת  סוכרתי,  אני  שלי.  בכליות  ופגעה  צלחה  שלא 
אנטיביוטיקה  של  בסבב  עצמי  את  מצאתי  הזמן  וכל  להשתולל 
ואינסולין. ואם לא דיי באלה – לאחר שטיפלו בי במסירות בכל דרך 
שמצאו, כולל אצות ומקרופאגים )פטנט שפותח במכון וייצמן ובתל 
סובל  שאני  הרופאים  גילו  קשים(,  פצעים  בריפוי  המסייע  השומר, 
מזיהום בבית החזה". הרופאים החליטו לנתח שוב וגילו שעצם בית 
את  ניקו  "הם  הצלעות.  קצות  גם  וכמוה  ומוגלתית  מזוהמת  החזה 
המקום וחיברו את הצלעות בחוט נירוסטה כדי שיהיו יציבות. שוב 
החל סבב אנטיביוטיקה עם מעקב יומי של קרדיולוגים ונפרולוגים – 

שנמשך כארבעה חודשים".
אנטיביוטי  וטיפול  קבועה  צינורית  עם  הביתה  שוחרר   2014 במרץ 
לשקית  סיידא  מתחבר  היה  שעות  ארבע  מדי  הווריד.  דרך  ביתי 
כיוון שעון גם לשעות הלילה. לאחר כחודש,  כך,  ולצורך  האינפוזיה 
בערב פסח דאשתקד, סיים את הטיפול והמשיך עם אנטיביוטיקה 

בבליעה, למשך כחצי שנה נוספת.
לחיים,  לחזור  לעצמו  מרשה  סוף  סוף  וסיידא  מאז  עברה  שנה 
לעצמי  אחזור  שנה  שתוך  לי  "הבטיחו  ומדודות.  קטנות  בפסיעות 
אז היום אני בסדר, פחות או יותר. כל יום הוא יום חדש ותלוי איך 

מרגישים כשקמים".

סיידא  בני  עמד  משנתיים,  למעלה  קצת  לפני   ,2013 הספר  בשבוע 
בדוכן הספרים ודיבר עם קהל מעריציו. "כל מי שפנה אלי אמר לי 
שאני חייב לכתוב ספר על אוכל טבעוני. באותה עת הייתי רגע לפני 
סיום עבודה על ספר עוגות חדש שעמד לצאת לאור. חשבנו, עודד 
מודן )הוצאת הספרים מודן, המוציאה לאור את ספריו של סיידא, 
ש.ח.( ואני האם ספר בישול טבעוני הוא עניין מסחרי וכדאי ולבסוף 
עודד חזר אלי ואמר 'תקפיא את ספר העוגות ותתחיל לרוץ על ספר 

טבעוני'".
מהרגע שבו הסתיים שבוע הספר, סיידא נכנס לפעילות קדחתנית. 
ערך תחקיר, נכנס למטבח כהרגלו, בארבע בבוקר ויצר תוך ארבעה 
חודשים ספר שלם ועתיר מתכונים המבוססים על טבעונות. בנובמבר 
היה הספר כמעט מוכן, אך במקביל, סיידא החל להרגיש שעובר עליו 
משהו לא טוב. "הרגשתי תחושת מחנק וכבדות, התעייפתי מהר. לא 
שהייתי  כמו  נמרצת  בצורה  במטבח  שעות  המון  להחזיק  הצלחתי 
רגיל ולא יכולתי ללכת למרחקים ארוכים. התפללתי שאלוהים ייתן 
לי את הכוח להמשיך ולסיים את הספר ורק אחרי כן, התחלתי את 

הבדיקות".
אלא שבבדיקות כבר לא היה הרבה טעם. באחד הימים, כשבועיים 
לנשום.  הצליח  לא  והוא  התנפחו  רגליו  החריף,  המחנק  כן,  אחרי 
אמבולנס  להזמין  מיהרה  האחרונות,  השנים  ב-40  רעייתו  סופי, 
לבבי  מאירוע  סובל  סיידא  כי  התברר  השומר,  תל  החולים  ובבית 

בני בוםבני בוםבני בום



אחרי 30 שנה, שבמהלכן נכנס למטבח בארבע בבוקר, 
יצר, בישל, רקח וכתב אלפי מתכונים ותבשילים, העביר 
סדנאות והוציא לאור קרוב ל-60 ספרים, בני סיידא, 
  הבשלן הלאומי ותושב שוהם, מחשב מסלול מחדש
ניתוח מעקפים שגרר זיהום בחזהו וכמעט עלה בחייו, 
גרם לו להאט את הקצב ולהוציא לאור לפני כחודשיים 
את הספר "הבישול הבריא"  בראיון חג מיוחד הוא 
מספר על השנתיים הקשות בחייו ועל החיים החדשים 
שבהם משולבים יותר רוגע, ביס עוגה מדי פעם והרבה 
פחות בורקסים וגבינות שמנות
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בני סיידא במטבח 
הביתי, בו נרקחים 

המאכלים והספרים. 
"כל יום הוא יום 
חדש, תלוי איך 

מרגישים כשקמים"

ומבצקת בריאותיו ומעט אחרי כן הוכנס לניתוח מעקפים. 
אנטיביוטיקה  לי  נתנו  הניתוח  "אחרי  החל.  רק  הסיוט  שכאן,  אלא 
החלה  הסוכרת  סוכרתי,  אני  שלי.  בכליות  ופגעה  צלחה  שלא 
אנטיביוטיקה  של  בסבב  עצמי  את  מצאתי  הזמן  וכל  להשתולל 
ואינסולין. ואם לא דיי באלה – לאחר שטיפלו בי במסירות בכל דרך 
שמצאו, כולל אצות ומקרופאגים )פטנט שפותח במכון וייצמן ובתל 
סובל  שאני  הרופאים  גילו  קשים(,  פצעים  בריפוי  המסייע  השומר, 
מזיהום בבית החזה". הרופאים החליטו לנתח שוב וגילו שעצם בית 
את  ניקו  "הם  הצלעות.  קצות  גם  וכמוה  ומוגלתית  מזוהמת  החזה 
המקום וחיברו את הצלעות בחוט נירוסטה כדי שיהיו יציבות. שוב 
החל סבב אנטיביוטיקה עם מעקב יומי של קרדיולוגים ונפרולוגים – 

שנמשך כארבעה חודשים".
אנטיביוטי  וטיפול  קבועה  צינורית  עם  הביתה  שוחרר   2014 במרץ 
לשקית  סיידא  מתחבר  היה  שעות  ארבע  מדי  הווריד.  דרך  ביתי 
כיוון שעון גם לשעות הלילה. לאחר כחודש,  כך,  ולצורך  האינפוזיה 
בערב פסח דאשתקד, סיים את הטיפול והמשיך עם אנטיביוטיקה 

בבליעה, למשך כחצי שנה נוספת.
לחיים,  לחזור  לעצמו  מרשה  סוף  סוף  וסיידא  מאז  עברה  שנה 
לעצמי  אחזור  שנה  שתוך  לי  "הבטיחו  ומדודות.  קטנות  בפסיעות 
אז היום אני בסדר, פחות או יותר. כל יום הוא יום חדש ותלוי איך 

מרגישים כשקמים".

סיידא  בני  עמד  משנתיים,  למעלה  קצת  לפני   ,2013 הספר  בשבוע 
בדוכן הספרים ודיבר עם קהל מעריציו. "כל מי שפנה אלי אמר לי 
שאני חייב לכתוב ספר על אוכל טבעוני. באותה עת הייתי רגע לפני 
סיום עבודה על ספר עוגות חדש שעמד לצאת לאור. חשבנו, עודד 
מודן )הוצאת הספרים מודן, המוציאה לאור את ספריו של סיידא, 
ש.ח.( ואני האם ספר בישול טבעוני הוא עניין מסחרי וכדאי ולבסוף 
עודד חזר אלי ואמר 'תקפיא את ספר העוגות ותתחיל לרוץ על ספר 

טבעוני'".
מהרגע שבו הסתיים שבוע הספר, סיידא נכנס לפעילות קדחתנית. 
ערך תחקיר, נכנס למטבח כהרגלו, בארבע בבוקר ויצר תוך ארבעה 
חודשים ספר שלם ועתיר מתכונים המבוססים על טבעונות. בנובמבר 
היה הספר כמעט מוכן, אך במקביל, סיידא החל להרגיש שעובר עליו 
משהו לא טוב. "הרגשתי תחושת מחנק וכבדות, התעייפתי מהר. לא 
שהייתי  כמו  נמרצת  בצורה  במטבח  שעות  המון  להחזיק  הצלחתי 
רגיל ולא יכולתי ללכת למרחקים ארוכים. התפללתי שאלוהים ייתן 
לי את הכוח להמשיך ולסיים את הספר ורק אחרי כן, התחלתי את 

הבדיקות".
אלא שבבדיקות כבר לא היה הרבה טעם. באחד הימים, כשבועיים 
לנשום.  הצליח  לא  והוא  התנפחו  רגליו  החריף,  המחנק  כן,  אחרי 
אמבולנס  להזמין  מיהרה  האחרונות,  השנים  ב-40  רעייתו  סופי, 
לבבי  מאירוע  סובל  סיידא  כי  התברר  השומר,  תל  החולים  ובבית 

בני בוםבני בוםבני בום



אחרי 30 שנה, שבמהלכן נכנס למטבח בארבע בבוקר, 
יצר, בישל, רקח וכתב אלפי מתכונים ותבשילים, העביר 
סדנאות והוציא לאור קרוב ל-60 ספרים, בני סיידא, 
  הבשלן הלאומי ותושב שוהם, מחשב מסלול מחדש
ניתוח מעקפים שגרר זיהום בחזהו וכמעט עלה בחייו, 
גרם לו להאט את הקצב ולהוציא לאור לפני כחודשיים 
את הספר "הבישול הבריא"  בראיון חג מיוחד הוא 
מספר על השנתיים הקשות בחייו ועל החיים החדשים 
שבהם משולבים יותר רוגע, ביס עוגה מדי פעם והרבה 
פחות בורקסים וגבינות שמנות
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קבוצת אופני הרים
מזמינה ילדים החל מגיל 10 להצטרף לאימונים 

באופני שטח בשוהם, תל חדיד ויער בן שמן. 
האימונים יוצאים מהבריכה בימי שני, רביעי ושישי.

באימונים נלמד טכניקה רכיבה בשטח, רכיבה 
בקבוצה ונשפר את הכושר.

 ימי רכיבה מרוכזים עם ההורים ברחבי הארץ
ומחנות אימונים.

ואמיר טנצר בהדרכת נמרוד דובינסקי 

קבוצת מאסטרס כביש
 מזמינה רוכבי כביש בני 25 + להצטרף

לאימוני כביש עם מאמן ורכב ליווי.
 האימונים יוצאים ממגרש החניה של קפה קפה

בימי שני ושישי ב-6:00 בבוקר.
בואו לשפר את הכושר בקבוצה איכותית וליווי צמוד.

 בהדרכת נמרוד דובינסקי

 אתם מוזמנים להצטרף לאימונים

ברכיבת שטח וכביש

 מועדון אופניים
TACC שוהם

שנה טובה

לפרטים והרשמה: 054-7259339
nimrod@tacc.co.il    www.tacc.co.il

2 אימוני ניסיון
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"כשנכנסתי לניתוח לא פחדתי אבל כשראיתי את הרופאים יוצאים 
ונכנסים בלי הפסקה לחדר שלי, אמרתי לעצמי שהמצב לא מזהיר ושהם 

כנראה לא מספרים לי את האמת. היו לי שיחות עם הפסיכולוגים של 
בית החולים ועם הרופאים במחלקה. הייתי לא פעם מדוכא ובמצב רוח 

קשה, אבל הרופאים הכניסו לי לראש שנתגבר, שאין אפשרות אחרת"

וחזרת לעצמך?
לא  אבל  מאוד,  השתפרתי  לא.  "ממש 
חזרתי למה שהייתי. אני לא יכול להיכנס 
פעם.  שעבדתי  כמו  ולעבוד  למטבח 
בעבר הייתי נכנס בארבע בבוקר למטבח 
וכותב  מבשל  שעות   10-12 ולאורך 
סדנאות.  ומעביר  מתכונים  יוצר  לעיתון, 
אני מתעייף מאוד.  פיזית.  לי  היום קשה 
כן  ואחרי  נח  לשעה,  למטבח  נכנס  אני 
ממשיך עוד קצת. אני מתרגל הליכה על 
בחום,  החוצה  לצאת  כי   – בבית  הליכון 
טראומה  עבר  הגוף  בחשבון.  בא  לא  זה 
גדולה, הסוכרת יצרה את הסיבוכים שלה 
ומערכות רבות נפגעו וזקוקות לשיקום – 

וזה אורך זמן".

רציתי לחיות
מסביר   ,66 סיידא,  ההחלמה,  ממרומי 
"בכל  שלו.  הסיפור  בחיים,  דבר  שלכל 
מתנה  מקבלים  מחדש  כשקמים  בוקר 
שצריך  ומה  יפה  ובנייר  בסרט  עטופה 
מהמתנה  וליהנות  הסרט  את  לפרום  זה 
המתנה  יום  בכל  שלא  אלא  שקיבלנו. 
לא  שהיא  ימים  יש  אותנו.  משמחת 
פתק  לנו  אין  אבל  בעינינו  חן  מוצאת 

אותו  את  לשרוד  מנסים  כן  ועל  החלפה 
יום, עם כל הבעיות וכך זה מתנהל מדי יום".

זו הפילוסופיה שפיתחת? 
על  לחשוב  שלא  יכול  לא  אתה  שכזו,  בתקופה  "כן, 

דברים לעומק. לכן אני לוקח היום את הדברים צעד 
צעד, יום ביומו".

היה שלב שפחדת שהנה, אתה מסיים את חייך?
"כן. כשנכנסתי לניתוח לא פחדתי אבל כשראיתי את 

שלי,  לחדר  הפסקה  בלי  ונכנסים  יוצאים  הרופאים 
לא  כנראה  ושהם  מזהיר  לא  שהמצב  לעצמי  אמרתי 
מספרים לי את האמת. היו לי שיחות עם הפסיכולוגים 
לא  הייתי  במחלקה.  הרופאים  ועם  החולים  בית  של 
פעם מדוכא ובמצב רוח קשה, אבל הרופאים הכניסו 
לי לראש שנתגבר, שאין אפשרות אחרת. הם הפצירו 
בי לאכול 'אנשור' )מזון נוזלי מרוכז, ש.ח.( וחלבונים 
תיאבון  לי  היה  שלא  ולמרות  יחלימו  שהפצעים  כדי 

השתדלתי כי ידעתי שהם עושים הכל בשבילי וכמובן, 
כי רציתי לחיות".

בית  עם  סיידא  של  הראשון  המפגש  היה  לא  הניתוח 
ארוכות  שנים  לאורך  היה  שם  השומר,  תל  החולים 

גפיים  קטועי  עם  עבד   - הגורל  וצחוק  פיזיותרפיסט 
ידעתי לאבחן את עצמי.  גם  כן  "על  בעקבות סוכרת. 
כשחשתי  בצרפת  בטיול  היינו  שנה,  כעשרים  לפני 
למחלקה  מיהרתי  ארצה  כשהגענו  בפה.  עצום  יובש 
והבדיקות היו חד משמעיות. לא הופתעתי כי הסוכרת 
גנטי אצלנו. הגעתי למרפאה בתל השומר,  עניין  היא 
על  שמרתי  כלל  ובדרך  ודיאטה  אינסולין  קיבלתי 
עצמי. מצד שני, אני אוהב לאכול ולטעום, וכמובן שלא 

שמתי לב לבדיקות ולא הלכתי לרופאים. 
דאגתי לכולם סביבי, רק לא לעצמי. עם 
השנים, הסוכר כפי הנראה שקע בעורקי 

הלב וגרם לסתימה – והעסק הסתבך".
בני  מלבד  מאושפז,  היה  שבה  בתקופה 
מיטתו,  ליד  ששהו  המסורים  משפחתו 
גדולה:  אור  קרן  במחלקה  בחדרו  זרחה 
 ,2014 פברואר  בתחילת  לאור  יציאתו 

של הספר הטבעוני.
– אתה בבית החולים  עיתוי דיי מטורף 
אז  ודווקא  בריאות  בעיות  בעקבות 

הספר הטבעוני שלך רואה אור.
זו בלבד אלא  "ולא  "כן", סיידא מחייך. 
שההוצאה הראשונה 'חוסלה' תוך עשרה 
ימים ועד היום, הוא נמצא בראש רשימת 

רבי המכר בין ספרי הבישול".

אני והטבעוני
לעסוק  סיידא  החל  שבו  רגע  לאותו  עד 
בינו  הרבה  היה  לא  הטבעוני,  בספר 
הייתי טבעוני מעולם  "לא  לבין התחום. 
הבריא  האוכל  את  שכיבדתי  למרות 
והשתדלתי לאזן בין הלא בריא לבריא". 

איך אם כן צלחת את העניין?
להכין  האתגר  את  עצמי  על  "לקחתי 
או  בטופו  השתמשתי  לא  טעים,  אוכל 
טבעוני  אוכל  יש  למיניהם.  סויה  בתחליפי 
משגע במטבחי הים התיכון - הטורקי, היווני, 
ובדרך  באוזבקיסטן  אסיה,  מזרח  דרום  במטבחי 
ודגנים,  קטניות  על  שמבוססות  מנות  הכנתי  המשי. 
ותבלינים  פירות  טחינה,  זית,  שמן  ירקות,  הרבה 
לאכול  הפסיק  לא  הספר  של  הצילום  וצוות   – טובים 

ולהתפעל".
שאת  ידידותי,  ספר  סיידא  יצר  לשיטותיו,  נאמן 
הרכיבים שלו אפשר למצוא בכל מרכול. "היה לי חשוב 
לכל  מבחר  יהיה  ושבחנויות  ופשוט  זמין  יהיה  שהכל 
של  ההצלחה  סוד  זה  שהרי   – בריא  לבשל  שרוצה  מי 

המטבח בכלל, בפשטותו".
אילו תחליפים מצאת?

ביצים  במקום  בפירות,  השתמשתי  חלב  "במקום 
ברסק תפוחי עץ ובמקום בחמאה השתמשתי בטחינה 
יבשים,  פירות  עם  עוגות  אפיתי  קוקוס.  ובשמן 
ערבבתי קמחים ואפשרתי גם למי שרצה להוסיף קמח 

לבן רגיל ולהחליפו בקמח מלא. למדתי הכל מאפס".
האשפוז השפיע על דרך החשיבה שלך?

על  קשקבל,  ק"ג  חצי  על  'יורד  הייתי  פעם  "בטח. 
עוגה טובה או על חצי תבנית בורקס והיום אין יותר 
דברים כאלה. ידעתי לאזן ולאכול ירקות ופירות אחרי 
טוב  לאוכל  שלי  שהאהבה  כנראה  אבל  'התפרעות', 
חלחלה למתכונים - אנשים אמרו לי שבספרים שלי, 
חבילה  או  מתוקה  שמנת  מכלי  חמישה  היו  לא  אם 

חמאה זה לא היה זה. ופה נרגעתי".





סיידא עם ספר 
הבישול הבריא 

שיצא לאור לפני 
כשלושה חודשים. 

"אנשים אמרו לי 
שבספרים שלי, אם 

לא היו
חמישה מכלי 

שמנת מתוקה או 
חבילה חמאה זה 

לא היה זה. ופה 
נרגעתי"
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שעות פתיחה:איירפורט סיטי 03-9733513איירפורט סיטי 03-9733513
א'-ה': 09:00-21:00, ו': 09:00-14:30

מוצ"ש: בתיאום מראש

בכל המידותחצאיות לביה״ס 
4990

בנות 
מצווה

גרביונים 
לילדות

חליפות 
ברית/בריתה

אקססוריזבר מצווהחליפות
לילדות

כל
שאסור לפספסבמחירים של  לילדיםקולקציית הפיג׳מות

PETITO

שנה טובה
לכל לקוחותינו

מסתובבותשמלות

חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם

קולקציה שתמתיק לכם את השנה

שושבינים
ושושבינות

בנות: הלו קיטי ופרוזןבנים: ריאל מדריד, ברצלונהחליפות מעבר וחליפות פוטר

כל חליפות הגן 
שתיים ב-14990
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"סבתי היתה אמנית ושלטה במטבח כמו מנצח על תזמורת. היא ציירה 
בכורכום, בקינמון ובאגוז מוסקט, היא פיסלה בקובות, בפסטלים 
ובמעמולים. גדלתי בין הפתיליות וקדירות החרס שהעמידה לכל 

המשפחה ובהן התבשלו כבש עם צנוברים, אורז ובמיה וממולאים במיץ 
רימונים. היה לה מזווה של שמנים וטעמים והיא יצרה אוכל מאפס"

אלא שבכך לא תמו הספרים: חמישה חודשים לאחר 
שהשתחרר הביתה, יצא לאור הספר – "עוגות ביתיות 
כשכתב  זמנית,  לעבוד  הפסיק  שעליו  להכנה",  קלות 
את הספר הטבעוני. בהקדמה לספר, הקדשה מודפסת 
שהה.   בה  הקרדיולוגית  במחלקה  הרפואי  לצוות 
"טיפלו בי שם יוצא מהכלל. לא חסכו כל מאמץ וטיפול 
ועשו הכל כדי שגם ארגיש טוב נפשית. היו ימים שלא 
הצלחתי להירדם ונשות כוח העזר קילחו אותי בשתיים 
בלילה כדי שאשן טוב – וכך היה. ד"ר ארז כחל, הרופא 
שניתח אותי וטיפל בי לקח לפעמים כסא וישב לשוחח 

אתי, כשהוא מרגיע ומפיג חששות".
ראש  בערב  שהתקיימה  במחלקה,  הכוסית  בהרמת 
למחלקה  סיידא  סופי  כן  אם  נכנסה  שעבר,  השנה 
ובידיה עותקים לכל אנשי הצוות, מה שגרם להתרגשות 
למערך  בהוקרה  "מוקדש  בהקדשה:  נכתב  וכך  רבה. 
הקרדיולוגי ולעומד בראשו, פרופ' אהוד רענני, לצוות 
)האחות  לענבל  כחל,  ארז  לד"ר  ובמיוחד  הרופאים 
העוסקים  העזר  וכוח  הסיעודי  ולצוות  הראשית( 
מקצועית  במסירות  כלילות  ימים  הקודש  במלאכת 

בהרבה אהבה לזולת". 
בסוף נתת להם את הספר עם הסוכר.

של  "בתקופה  צוחק.  הוא  מתוק",  להם  שיהיה  "נכון, 
האשפוז הארוך, סופי הביאה לצוות כל יום שישי עוגה 
ובורקסים. בסופו של דבר – זה מה שהרופאים אוכלים. 

גם בקרדיולוגיה".

מבשל לקטנים
וזה לא הכל. לאחר יציאת הספר הטבעוני וספר העוגות, 
השנה,  שהתקיים  הספר  לשבוע  לאור  סיידא  הוציא 
המתכונים  טהרת  על  בישול  ספר  ובריא"  "טעים  את 
הבריאים, שאף הוא הפך תוך שלושה חודשים לרב מכר. 
אבל  רבים  ופירות  ירקות  מתכוני  יש  הזה  בספר  "גם 

5 אחוז וגם מוצרים מהחי – עופות  גם מוצרי חלב עד 
יודע  אני  שהיום  למרות  שם  אין  אדום  בשר  ודגים. 
בריג'יט  והתזונאית  במידה  לאכול  חשוב  זה  את  שגם 
כוכבי מתל השומר, שגם העניקה ייעוץ תזונתי לספר, 

מאשרת שפעם בשבוע אפשר לאכול משהו מתוק".
איך ייראו הספרים שלך מעכשיו ואילך?

שלי  שהקוראים  מה  ועושה  אנשים  של  איש  "אני 
עכשיו  יודע.  לא  עוד  אני  הפעם  אבל  ממני,  מבקשים 
אני לוקח פסק זמן ומחפש נושא שיעניין אותי. מותר 
60 ספרים –  30 שנה וכמעט  לי לעשות הפסקה אחרי 

לא?".
אתה עדיין קם בארבע בבוקר?

קורא  אני  היום  לבשל.  כדי  לא  לקרוא,  כדי  אבל  "כן 

היה  לא  בעבר  יומיים.  כל  ספר  מסיים  מסחרר,  בקצב 
לי זמן ועכשיו אני מדביק את הפערים ונהנה מאוד". 

בזמן הנוסף הוא מבלה עם המשפחה – סופי, ילדיהם 
עידו, 39, איתמר, 37,  וסיוון 32. ושני הנכדים - יונתן בן 
4 בנו של איתמר המתגורר בשוהם ועמית בן השנתיים, 

בנה של סיוון המתגוררת במושב מצליח. 
"הנכדים הם אושר עצום. הם נכנסים למטבח, עוזרים 
הם  שוקולד.  ועוגת  שקשוקה  שנכין  ומבקשים  לי 
על  שניהם  עומדים  גדול.  כייף  וזה  לאכול  אוהבים 
מאוד  הקטן  עמית  עוגות.  ואופים  בוחשים  שרפרפים, 

אוהב לאפות מאפינס".
הסיידא הבא?

"יש מצב – הוא הבן של סיוון, שגם היא אוהבת לבשל. 
גלידות  מכין  הוא  פחות.  איתמר  מבשל,  עידו  גם 
זאת, אף  יחד עם  בריאות. אצלו העניין הבריא חשוב. 
אחד מהילדים לא לקה בחיידק הבישול. אולי זה דילג 
דור והנכדים ייכנסו לסיפור, מה שגם גורם לי לחשוב 
משהו  לילדים.  בישול  ספר  יהיה  הבא  הספר  שאולי 
ציורים  גם  בו  בני מבשל עם הנכדים, שיהיו  כמו סבא 

נאיביים שלהם וגם צילומים".

המטבח של אסתר המלכה
שביעי  דור  ותיקה,  למשפחה  בטבריה  נולד  סיידא 
מצד  רביעי  ודור  בסוריה  ששורשיה  אמו  מצד  בעיר 
הפנויות  שעותיו  מרבית  את  בעירק.  ששורשיו  אביו 
הוא  אותה  אמו,  מצד  סבתו  אסתר,  של  לצידה  בילה 
 24 מכנה "אסתר המלכה". "המטבח שלה שקק חיים 
במטבח  ושלטה  אמנית  היתה  סבתי  ביממה.  שעות 
בקינמון  בכורכום,  ציירה  היא  תזמורת.  על  מנצח  כמו 
בפסטלים  בקובות,  פיסלה  היא  מוסקט,  ובאגוז 
ובמעמולים, במשך שעות היתה מכינה מאפים ובישול 
בצורות. בבר המצווה שלי הכינה 500 קובות לבד – כולן 
באותה צורה ועובי. היא היתה מדהימה ואני גדלתי בין 
המשפחה  לכל  שהעמידה  החרס  וקדירות  הפתיליות 





אסתר, סבתו של סיידא, ממנה למד את 
קסם הבישול. "אוכל זה זכרונות נהדרים 

ומשפחתיות שמאחדת הכל"

 גילה אלישיב - מאמנת לאורח חיים בריא וירידה במשקל    לפרטים: 050-9660069

שיטת "חוויה בהרזיה" מיועדת 
 לכל מי שמבין שהדיאטות

 אינן יעילות וכדי לרזות
 לטווח ארוך יש צורך
בשינוי פנימי מהותי

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

 ניתן לשלב בתכנית שיטות הוליסטיות כגון:
     פרחי באך

     רפלקסולוגיה
     דמיון מודרך 

 חוויה בהרזיה
עם גילה אלישיב

אימון אישי להרזיה

 חוויה בהרזיה מאחלת לכם
שנת שפע ובריאות

ניאזוב יפה 
רו”ח הכנסות

הוצאות

ספיר 18, שהם | טל: 03-7448813 | נייד: 052-8334183
yaffa72@bezeqint.net :פקס: 03-7448814 | מייל

שירותי הנהלת חשבונות
לעצמאים וחברות

דו”חות שנתיים ומאזנים

החזרי מס וייצוג מול רשויות

שנה טובה ומתוקה!
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Johny Brown

 03-9732252
מרכז מסחרי שהם, חניה צפונית  |  פתוח: 9:30-20:00, יום ו': 8:30-14:30, יום ב' סגור

H a i r  s t y l i n g

לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל

שנה טובה
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"מה שאני לא אוהב לא ייכנס לספרים 
שלי. למשל רגל קרושה – אני לא מסוגל 
לראות ולטעום, לא מת על כוסמת וגם 
מוח אני לא אוכל. כל היתר – אני טועם 

וחוגג. אפילו גבינות מסריחות"

ובהן התבשלו כבש עם צנוברים, אורז ובמיה וממולאים 
במיץ רימונים. היה לה מזווה של שמנים וטעמים והיא 
ללא  ריבה  להכין  נהגה  למשל,  מאפס.  אוכל  יצרה 
על  אותן  מעלה  בקערות,  פירות  מכינה  היתה  בישול. 
ולתסוס.  להתחמם  להן  והניחה  בזכוכית  מכסה  הגג, 
הזכוכית,  את  מרימה  עולה,  היתה  שקעה  כשהשמש 
מנגבת את האדים, הופכת לצד השני ומחכה למחרת. 
כך הריבה היתה מגיעה למרקם מדהים. לריבת משמש 
היתה מפצחת את הגוגואים ומוסיפה את השקד מתוך 

האגוז. היום אין טעמים כאלה".
למדת ממנה?

היא  למדוד  וכשביקשתי  מידות  אצלה  היו  לא  "בטח, 
לי  אפשרה  אבל  מזה  וקצת  מזה  קצת  שזה  הסבירה 
היתה  שלי  אמא  גם  לעצמי.  ולרשום  בכוסות  למדוד 
וזו  נהדרים  זיכרונות  וזה  תרבות  זו  אוכל  בשלנית. 
משפחתיות שמאחדת משפחות ומעוררת רגשות וקשר 
לכאן,  מגיעים  והנכדים  הילדים  שישי  מדי  וגעגועים. 

אוכלים ביחד – אין דבר טוב מזה".
לא חשבת בצעירותך ללמוד בישול?

אבל  לבשל  מאוד  ואהבתי  הרבה  למדתי  אמנם  "לא. 
ה-80'  משנות  עבדתי  פיזיותרפיה.  ללמוד  הלכתי 
לבישול.  להתמסר  כדי  עזבתי  ב-2003  ורק  במקצוע 
לאורך השנים – במקביל לעבודה, יצאו הספרים לאור". 

אחרי 30 שנה – מה למדת על אוכל?
"שזה דבר מרתק עם היסטוריה מעניינת, בעיקר אצלנו, 

עם כל העדות והשונות בין עדה לעדה".
מה אתה הכי אוהב לאכול?

"לחם טוב, עם גבינת עיזים, עגבנייה, בצל סגול וזיתים 
והמארחת  משפחה  אצל  התארחנו  מזמן  לא  שחורים. 
יומיים חופש כדי לבשל, כי היתה  סיפרה לנו שלקחה 
אנחנו,  שדווקא  היא  האמת  אבל  מגיע.   שאני  בלחץ 
הכי  את  מחפשים  הסירים,  בין  הזמן  כל  שנמצאים 

פשוט. אפילו כשאני בחו"ל אני מתגעגע לקוטג' שלי". 
המקום הכי מיוחד שאכלת בו?

"ביקרנו במפעל לשטיחים באוזבקיסטן. בצהרים הכינו 
שם אושפלאו ל-300 עובדים. לסירי ענק, הכניסו שק 

אורז, כבש שלם, שק גזר חתוך לרצועות וחצי 
שק בצל. מזה הוכן תבשיל מדהים שהאכיל 

כולם. בסוף הבישול חפרו בסירים ושפכו  את 
אלומיניום  צלחות  על  בשכבות  התבשיל  את 

מצפון  הוא  נוסף  טעים  זיכרון  לעובדים.  הגישו  וכך 
וברחנו  אדמה  רעידת  כשהיתה  שם  טיילנו   – יוון 

מהמלון החוצה. כשהעסק נגמר, לא יכולתי להירדם. 
מאפה.  של  ניחוח  והרחתי  במלון  הסתובבתי 

יווניה  סבתא  ומצאתי  המלון  למטבח  הגעתי 
בתרד,  אותם  ומילאה  פילו  עלי  ש'פתחה' 
ובלי  לידה  ישבתי  פטה.  ובגבינת  ביוגורט 

עושים את  בידיים איך  לי  שהבנו מילה, היא הסבירה 
מהטאבון  יצא  בבוקר,  בשבע  הזה.  הפלא 
מאפה משגע עם ריח וטעם שזכורים לי עד 

היום".
הספרים האהובים?

"הספר ה-50 שהוצאתי, 'מתכונים שאספתי בדרך', 

ואיפה  אליו  הגעתי  איך  מתכון,  לכל  סיפורים  בו  שיש 
שמצאנו  אוכל  על  סיפורים  המון  בו  יש  אותו.  אכלתי 
במסעדות בחו"ל וגם בארץ, בשווקים. הסיפור האהוב 
עלי ביותר בספר, הוא זה של סבתא סוליקה, שהיתה 
היא  שהכינה.  מרוקאי  קציצות  וטאג'ין  שלי,  מטופלת 
לימדה אותי את המתכון ודמעה כשהבאתי לה לטעום 
את מה שהכנתי. אחרי שנים, כשלימדתי בסדנת בישול 
את המתכון הזה, ניגש אלי בחור צעיר שסיפר שסבתו 
המתכון  ומאז  שנפטרה  עד  התבשיל  את  להכין  נהגה 

נעלם. התחבקנו ואמרנו ביחד 'סבתא סוליקה'"!
אתה אוהב כל מה שאתה מבשל?

שלי.  לספרים  ייכנס  לא  אוהב  לא  שאני  מה  "לגמרי. 
למשל רגל קרושה – אני לא מסוגל לראות ולטעום, לא 
מת על כוסמת וגם מוח אני לא אוכל. כל היתר – אני 

טועם וחוגג. אפילו גבינות מסריחות". 
איך זה מסתדר עם התזונה שלך היום?

"אני יכול להגיע לקונדיטוריה ולטעום כפית אחת ואת 
היתר אורזים לי. כמו בתקופה שבה שפטתי בתחרויות 
הטעם  את  להבין  כדי  אחת  כפית  מספיקה  מזון. 

וליהנות ממנו".

אגב, עד היום אתה לא קורא לעצמך שף – למה?
"שף הוא תואר של מי שלמד במוסד קולינארי. כל מי 
שלמדו במסעדות הם טבחים ולא שפים למרות שכיום, 
כל מי שעושה חביתה ומעיף אותה באוויר קורא לעצמו 
שף. אני לא למדתי במקום מסודר ואין לי שום בעיה 

 "עם זה – אני בשלן השמח בחלקו

סיידא עם הנכד עמית. 
"אף אחד מהילדים 

לא לקה בחיידק 
הבישול. אולי זה דילג 

דור והנכדים ייכנסו 
לסיפור, מה שגם 

גורם לי לחשוב שאולי 
הספר הבא יהיה ספר 

בישול לילדים"

"בעבר הייתי נכנס בארבע בבוקר למטבח 
ולאורך 10-12 שעות מבשל וכותב לעיתון, 

יוצר מתכונים ומעביר סדנאות. היום קשה לי 
פיזית. אני מתעייף מאוד. אני נכנס למטבח 

לשעה, נח ואחרי כן ממשיך עוד קצת"



טיפול בכאבי גב, צוואר, 
עמוד שדרה וגפיים 

שיפור הרגלי תנועה ויציבה

 נסיון עם נגנים, רקדנים,
ספורטאים ואנשי מחשב

מורה לטכניקת אלכסנדר

שלומית בירן טל' 03-7365730, נייד 054-7354304 | רח' המצפה 32, שהם
טכניקה לשיפור השימוש בעצמנו

 בניית ציפורניים
מכחול ובטבילה

מילוי

לק ג'ל

 עיצוב וסידור גבות
 פינצטה / חוט

 הסרת שפם
חוט 

בנייה בג'ל

150
₪

180
₪

80
₪

50
₪

30
₪

10
₪

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

פן   30-35 ₪
חדש

בה ומטופחת
שנה טו
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לפרטים והרשמה: רותי רבני 054-4971244
rutyra8@gmail.com

לימי
הולדת

הפעלות

 מיוחדות

חוגים שנתיים לילדים ונוער
● סריגת אצבעות

● אריגה של תיקים
● סריגה בשתי מסרגות
● סריגה במסרגה אחת

● תפירת בובות לבד
● ריקמה

שיעורי ניסיון 
 חינם

בהרשמה מראש

 חדש  לנשים ונערות
לימוד והדרכה:

סריגה, מסרגה אחת / שתי מסרגות,
 פרטני או בקבוצות קטנות,

בשעות הבקר והערב.

בקרוב
 סדנאות סריגה בטריקו

סלסילות, שטיחים ופופים.

עדכונים בדף הפייסבוק:          מלאכת יד עם רותי

 מלאכת יד
ההרשמה בעיצומה!עם רותי 

 נכון שתמיד חלמת לסרוג, לתפור, לרקום
 וליצור עבודות משגעות?

אצלי כל אחת יכולה
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ן ח ן  ו ר ש  : ת א מ

 הסיפור שלא ייאמן
על הכנס, הקברים ויואליש קרויס

ראש השנה תשע"ו | סיפור לחג

עשור לאחר כנס משפחתי של שבט דוידוף העולמי, שהתקיים בירושלים, נמצאו 
השנה קבריהם של מייסדי השושלת ● הווטרינר ד"ר אמנון דוידוף, תושב שוהם, 

מספר איך פגישה שהחלה )באיחור( בנר שישי של חנוכה והסתיימה בביתו של יואליש 
קרויס, מבכירי נטורי קרתא, הביאה להתגייסות של רבנים ולאיתור הקברים ● לפני 

מספר שבועות, עמדו שוב מאות מבני המשפחה הנרגשים, בחלקת הקבר המדויקת, 
ואמרו "קדיש" ליד הקברים שנמצאו ● סיפור מרגש לראש השנה

גם  איש.  כ-500  חלק  אז  לקחו  בו 
הזיתים,  להר  המשפחה  בני  עלו  אז 
היכן  ידוע  היה  לא  עשור  שלפני  אלא 
קבורים האבות. הקברים נהרסו על ידי 
הירדנים במלחמת השחרור ויכולנו רק 
הקבר,  חלקת  היתה  בערך  היכן  לשער 
שהתקיים  השני  בכנס  'קדיש'.  ולהגיד 
נמצאו  כבר  הקברים  כחודשיים,  לפני 
ולהתפלל.  סביבם  לעמוד  היה  ואפשר 
הקברים  מציאת  סיפור  השתלשלות 
מוכיחה לי שוב ושוב – שיש דברים שהם גדולים מאינטרסים ומכסף 
וקוראים להם – מחווה וקשר אנושי. למדתי גם שאין מקריות בעולם 

ושבסופו של דבר – הכל מתחבר".

הסיורים הובילו לרעיון
ה-18-19  במאות  וידועה  מכובדת  אימפריה  היתה  דוידוף  משפחת 
מטעים,  של  דונמים  באלפי  החזיקה  המשפחה  ובשכנותיה.  בבוכרה 
שדות ומנפטות )בתי חרושת לעיבוד כותנה(, במבשלות בירה ובבתי 
מסחר שונים. בשנת 1927 חרבה האימפריה בעקבות הלאמת הרכוש 
אחרות  למדינות  היגרו  מבניה  ורבים  הבולשביקית,  במהפכה  הפרטי 

וגם לארץ ישראל. 
יהודה נשיא דוידוף, אשר ממנו ואילך מציינים בני השבט את השושלת, 
משפחתו  עם  והשתכן  ה-19  המאה  בסוף  עוד  ישראל  לארץ  עלה 
בירושלים, מחוץ לחומות. זמן לא רב לאחר שהגיע ארצה נפטר ובניו 
המשיכו את השושלת בארץ ואף הם ובני משפחותיהם נפטרו ונקברו 

לצדו בהר הזיתים.
בשנת 2005, כשהתקיים הכנס הראשון, הגיעו ארצה בני דודים, נינים 
ובני נינים, ממדינות כמו ארה"ב, יוון, טורקיה, צרפת, צ'כיה ואיטליה, 
לחצו ידיים בהתרגשות והחליפו סמול טוק ראשון עם בני משפחתם. 
גוז'גיזה,   – הבוכרים  המאכלים  מיטב  עם  צהרים  ארוחת  כלל  הכנס 
שונות,  בגרסאות  בשר  ממולאי  בצקים   – פרשקה  דושפרה,  מנטו, 
שוב  להתכנס  הבטיחו  והצאצאים  המשפחה  המנון  את  שרו  זמרים 
במהרה. לבסוף, עלו מאות מבני המשפחה באוטובוסים להר הזיתים, 
כאמור, למקום המשוער בו היו טמונים מייסדי השושלת. טקס אזכרה 
המוני ומרגש שהסתיים בקריאת "קדיש" ותקיעת שופרות, חתם את 

הכינוס.
התוודע  ושם  ב-2005,  בכנס  חלק  לקח  דוידוף,  אמנון  ד"ר  גם 
המתופפים  מעגלי  לאבי  שנחשב  ישראלי,  צעיר  דוידוף,  לאייל 
בארץ. השניים, בני דודים מדרגה שלישית, התיידדו והפכו לחברים 
בפני  שפה  לדבריו  הוא  התיפוף   – מיוחד  אדם  הוא  "אייל  טובים. 
עצמה ובאמצעותו הוא מחבר בין עמים, דתות וזרמים. הוא מעניין 
שלום  על  שמדברת  שלו,  המקרבת  העולם  השקפת  ובזכות  וחכם 
ועל אמונה, הוא אורח מוערך ורצוי בקהילות שונות – החל מראשי 
דתיים  ויהודים  בכירים  נוצרים  דת  באנשי  וכלה  המוסלמית  העדה 

עם אחד, הרבה זרמים. אייל דוידוף 
ובנו )מימין(, יואליש קרויס, אמנון 
דוידוף ואלי שמחיוף, לשעבר סגן 
ראש עיריית ירושלים

התליון שקיבל אמנון דוידוף 
מאביו ועליו דיוקנאות יהודה 

דוידוף ורעייתו

חלק  לקחו  בו  בירושלים  כנס  התקיים  כחודשיים  לפני 
שונות  בארצות  הפזורים  דוידוף  משפחת  מבני  כ-150 
ברחבי העולם. כחלק ממנו, עלו הנוכחים בהסעה מאורגנת 
נגלו  עפר,  ותלוליות  למצבות  בינות  ושם,  הזיתים,  להר 

לעיניהם מראות מרגשים: "שטרות קברים", פלטות בטון, 
היה  ניתן  שעליהן  מצבות,  עליהם  באין  קברים  המכסות 
לקרוא בבירור את שמותיהם של אבות השושלת - יהודה 
נוספים  משפחה  בני  וכמה  ויוסף  יששכר  בניו  דוידוף, 

הקבורים לצידם. 
"מדובר בסגירת מעגל מרגשת במיוחד", מספר הווטרינר 
ב-6  בדיוק,  עשור  "לפני  שוהם.  תושב  דוידוף,  אמנון  ד"ר 
דוידוף,  משפחת  של  הראשון  הכנס  התקיים   ,2005 ביולי 
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משרד עורכי דין ונוטריון
דיני משפחה וגרושין, יעוץ וגישור
■ הופעה וייצוג בבית משפט למשפחה
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עשור לאחר כנס משפחתי של שבט דוידוף העולמי, שהתקיים בירושלים, נמצאו 
השנה קבריהם של מייסדי השושלת ● הווטרינר ד"ר אמנון דוידוף, תושב שוהם, 

מספר איך פגישה שהחלה )באיחור( בנר שישי של חנוכה והסתיימה בביתו של יואליש 
קרויס, מבכירי נטורי קרתא, הביאה להתגייסות של רבנים ולאיתור הקברים ● לפני 

מספר שבועות, עמדו שוב מאות מבני המשפחה הנרגשים, בחלקת הקבר המדויקת, 
ואמרו "קדיש" ליד הקברים שנמצאו ● סיפור מרגש לראש השנה

גם  איש.  כ-500  חלק  אז  לקחו  בו 
הזיתים,  להר  המשפחה  בני  עלו  אז 
היכן  ידוע  היה  לא  עשור  שלפני  אלא 
קבורים האבות. הקברים נהרסו על ידי 
הירדנים במלחמת השחרור ויכולנו רק 
הקבר,  חלקת  היתה  בערך  היכן  לשער 
שהתקיים  השני  בכנס  'קדיש'.  ולהגיד 
נמצאו  כבר  הקברים  כחודשיים,  לפני 
ולהתפלל.  סביבם  לעמוד  היה  ואפשר 
הקברים  מציאת  סיפור  השתלשלות 
מוכיחה לי שוב ושוב – שיש דברים שהם גדולים מאינטרסים ומכסף 
וקוראים להם – מחווה וקשר אנושי. למדתי גם שאין מקריות בעולם 

ושבסופו של דבר – הכל מתחבר".

הסיורים הובילו לרעיון
ה-18-19  במאות  וידועה  מכובדת  אימפריה  היתה  דוידוף  משפחת 
מטעים,  של  דונמים  באלפי  החזיקה  המשפחה  ובשכנותיה.  בבוכרה 
שדות ומנפטות )בתי חרושת לעיבוד כותנה(, במבשלות בירה ובבתי 
מסחר שונים. בשנת 1927 חרבה האימפריה בעקבות הלאמת הרכוש 
אחרות  למדינות  היגרו  מבניה  ורבים  הבולשביקית,  במהפכה  הפרטי 

וגם לארץ ישראל. 
יהודה נשיא דוידוף, אשר ממנו ואילך מציינים בני השבט את השושלת, 
משפחתו  עם  והשתכן  ה-19  המאה  בסוף  עוד  ישראל  לארץ  עלה 
בירושלים, מחוץ לחומות. זמן לא רב לאחר שהגיע ארצה נפטר ובניו 
המשיכו את השושלת בארץ ואף הם ובני משפחותיהם נפטרו ונקברו 

לצדו בהר הזיתים.
בשנת 2005, כשהתקיים הכנס הראשון, הגיעו ארצה בני דודים, נינים 
ובני נינים, ממדינות כמו ארה"ב, יוון, טורקיה, צרפת, צ'כיה ואיטליה, 
לחצו ידיים בהתרגשות והחליפו סמול טוק ראשון עם בני משפחתם. 
גוז'גיזה,   – הבוכרים  המאכלים  מיטב  עם  צהרים  ארוחת  כלל  הכנס 
שונות,  בגרסאות  בשר  ממולאי  בצקים   – פרשקה  דושפרה,  מנטו, 
שוב  להתכנס  הבטיחו  והצאצאים  המשפחה  המנון  את  שרו  זמרים 
במהרה. לבסוף, עלו מאות מבני המשפחה באוטובוסים להר הזיתים, 
כאמור, למקום המשוער בו היו טמונים מייסדי השושלת. טקס אזכרה 
המוני ומרגש שהסתיים בקריאת "קדיש" ותקיעת שופרות, חתם את 

הכינוס.
התוודע  ושם  ב-2005,  בכנס  חלק  לקח  דוידוף,  אמנון  ד"ר  גם 
המתופפים  מעגלי  לאבי  שנחשב  ישראלי,  צעיר  דוידוף,  לאייל 
בארץ. השניים, בני דודים מדרגה שלישית, התיידדו והפכו לחברים 
בפני  שפה  לדבריו  הוא  התיפוף   – מיוחד  אדם  הוא  "אייל  טובים. 
עצמה ובאמצעותו הוא מחבר בין עמים, דתות וזרמים. הוא מעניין 
שלום  על  שמדברת  שלו,  המקרבת  העולם  השקפת  ובזכות  וחכם 
ועל אמונה, הוא אורח מוערך ורצוי בקהילות שונות – החל מראשי 
דתיים  ויהודים  בכירים  נוצרים  דת  באנשי  וכלה  המוסלמית  העדה 

עם אחד, הרבה זרמים. אייל דוידוף 
ובנו )מימין(, יואליש קרויס, אמנון 
דוידוף ואלי שמחיוף, לשעבר סגן 
ראש עיריית ירושלים

התליון שקיבל אמנון דוידוף 
מאביו ועליו דיוקנאות יהודה 

דוידוף ורעייתו

חלק  לקחו  בו  בירושלים  כנס  התקיים  כחודשיים  לפני 
שונות  בארצות  הפזורים  דוידוף  משפחת  מבני  כ-150 
ברחבי העולם. כחלק ממנו, עלו הנוכחים בהסעה מאורגנת 
נגלו  עפר,  ותלוליות  למצבות  בינות  ושם,  הזיתים,  להר 

לעיניהם מראות מרגשים: "שטרות קברים", פלטות בטון, 
היה  ניתן  שעליהן  מצבות,  עליהם  באין  קברים  המכסות 
לקרוא בבירור את שמותיהם של אבות השושלת - יהודה 
נוספים  משפחה  בני  וכמה  ויוסף  יששכר  בניו  דוידוף, 

הקבורים לצידם. 
"מדובר בסגירת מעגל מרגשת במיוחד", מספר הווטרינר 
ב-6  בדיוק,  עשור  "לפני  שוהם.  תושב  דוידוף,  אמנון  ד"ר 
דוידוף,  משפחת  של  הראשון  הכנס  התקיים   ,2005 ביולי 
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וחילוניים, כולל אדמו"רים ורבנים בכירים". מדי פעם, 
שעות  "אלה  בירושלים,  בסיוריו  לאייל  אמנון  מצטרף 
ומקומות  דמויות  עם  מעניינים  מפגשים  של  מרתקות 

שלא הייתי מגיע אליהם בלעדיו".
בו  ביום  היה  לקיים  השניים  שתכננו  הסיורים  אחד 
"היינו  חודשים.  כעשרה  לפני  חנוכה,  של  שישי  נר  צוין 
מקרה  לי  היה  אבל  היהודי  ברובע  להיפגש  אמורים 
מורכב במרפאה והתעכבתי. אייל אמר שאם כך, ניפגש 
בעניין  שוב  דנו  הסתם  ומן  שם  נפגשנו  הזיתים.  בהר 
הקברים ואיך אפשר למצוא אותם. בהמשך, אייל הציע 
נטורי  מבכירי  קרויס,  ליואליש  שמח  חג  להגיד  שנלך 

קרתא, אחד מידידיו".
רעייתו  יואליש, המתגורר עם  לביתו של  הגיעו  השניים 
שערים.  במאה  צנועה  בדירה  ילדיהם   16 ועם  רחל 
מסרב  הוא  כישראלי.  שלי  האנטי-תזה  הוא  "יואליש 
לשאת תעודת זהות ישראלית והוא אנטי-ציוני מובהק, 
במאור  אותנו  קיבל  הוא  הביתה,  אליו  כשהגענו  אבל 
פנים וניכר שיש לו ולאייל חיבור מצוין", משחזר אמנון 
אווירה  ונוצרה  שמח  עשינו  נרות,  "הדלקנו  דוידוף. 
על  לו  וסיפרנו  בינינו  הקשר  על  שאל  יואליש  נחמדה. 
אבולעפיה  שושלת  על  המחודשת,   הפגישה  ועל  הכנס 
על הסבא-רבא  ואייל סיפר  מטבריה שאני חלק ממנה 
שלנו, על בוכרה, על העלייה ארצה ועל הקברים שנהרסו. 
כן  ועל  במקום  כביש  סללו  שהירדנים  ליואליש  סיפרנו 

כנראה שהכל אבוד".
"הוא  נהרסו.  לא  שהקברים  לשניים  הסביר  יואליש, 
סיפר לנו שבסוף שנות ה-90' היה אחראי על החפירות 
ועל  כביש  ביקשה לסלול שם  ירושלים  בהר, כשעיריית 
עוד הסביר שהירדנים  כן הוא מכיר את המקום היטב. 
כנראה לקחו את המצבות לשימושם אבל עד כמה שהוא 
יודע - לא נגעו בקברים. הוא הוציא מהכיס פנקס כתום 
דברים  בו  רושמים  שהיינו  כזה   – 'קוהינור'  של  מהוה 
הפנקס  את  והניח  משהו  לעצמו  רשם  בילדות.  פעם, 

בחזרה בכיס".
היה  "הוא  בשוהם.  דודו  לבן  אייל  התקשר  יום,  כעבור 

היסטרי מהתרגשות ואמר לי 'אתה לא מבין – הבנאדם 
אסף את כל מי שמבין משהו מ'אתרא קדישא' ומעמותת 
יצר קשר עם משה אקרמן, הרב של הר הזיתים  אלעד, 
את  וגילו   – מידע  והצליבו  מפות  עם  ישבו  ביחד  וכולם 

החלקה שבה נמצאים הקברים'"!.

החפירות והגילוי
הגיעו  למידע,  בהתאם  נוספים,  ימים  כשלושה  לאחר 
אנשים  כמה  עם  לחלקה,  אקרמן  והרב  דוידוף  אייל 
נוספים מחברת אתרא קדישא והחלו לחפור. בעומק של 
3-5 מטרים מתחת לפני הקרקע, נמצא הקבר הראשון  
בהמשך  הבנים.  ויוסף,  יששכר  ושל  דוידוף  יהודה  של 
וחלק  הנשים   – המשפחה  בני  של  קברים  כ-30  נמצאו 
מהילדים. "יואליש והרבנים צדקו – הירדנים לקחו את 

המצבות אבל לא חיללו את הקברים".

סגירת מעגל?
"לגמרי! אבי חי תמיד בצלו של הסבא-רבא יוסף, שעל 
סגירת  היתה  הקבר  את  שחשפנו  וזה  נקרא  הוא  שמו 
מעגל מדהימה. לצערי אבי לא זכה לכך – הוא היה אמנם 
זכה  ולא  שנים  כשבע  לפני  נפטר  אבל  הראשון  בכנס 

לראות את חשיפת הקברים. אני התרגשתי בשבילו".
מה גרם ליואליש לעזור לכם?

האדם  היה  "הוא  אומר.  דוידוף  לאלוהים",  "פתרונים 
אולי  אבל  כישראלים  לנו  שיעזור  שחשבתי  האחרון 
הסיפור על השושלות נגע בו בקטע היהודי ולא דווקא 

הישראלי – לך תדע".
איך המשיך הסיפור?

הודענו  לכולנו.  טוב  עשה  כבר  הגילוי   – עתה  "לעת 
ופייסבוק  וואטסאפ  באמצעות  המורחבת  למשפחה 
וכולם מאוד התרגשו. כעת, מדובר בעבודת נמלים. צריך 
לבנות שביל גישה למקום ולבנות את המצבות מחדש. 
לב לבייב, שאחד מבני הדודים הוא יד ימינו, תרם סכום 
כעת,  שנים.  מספר  לפני  עוד  הזיתים  הר  לשיפוץ  כסף 
יש אפשרות שכל משפחה תיקח על עצמה לשפץ מצבה 

אחרת. זה ייקח זמן אבל זה יקרה".
מה נשאר כיום מהמשפחה בארץ?

"עושרה הרב נעלם במהפכה במאה הקודמת, מה ששבר 
את ליבם של הסבים ולא אפשר להוריש לדורות הבאים 
לחומות  מחוץ  הוקם  כן  לפני  עוד  זאת,  עם  יחד  דבר. 
לגימנסיה  שהפך  יפהפה  בית  דוידוף,  בית  בירושלים 
רחל  בזמנו,  שניהלה  תיכון  ושימש  הראשונה  העברית 
נמצא עד היום ברחוב דוד בשכונת  בן צבי. הוא  ינאית 
הבוכרים. היום זהו מבנה לשימור ומתקיימים בו חוגים. 
שהיתה  ארכיטקטורה  פי  על  שנבנה  דופן  יוצא  בית  זה 
שהפיץ  תנור  בו  פעל  ימים.  באותם  באיטליה  מודרנית 
הבית.  כל  את  וחימם  הכפולים  הקירות  בין  שעבר  חום 
הבית נבנה עבור משפחתו של הסבא יוסף, שהיה איש 
גג  ואילו  דוד  מגיני  נחרטו  חלונותיו  על  כן  ועל  מאמין 
העץ שלו נבנה בצורה מיוחדת שלא סגרה אותו לחלוטין 



שושלת דוידוף בבוכרה

קברי המשפחה שנמצאו ונחשפו לפני מספר חודשים
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– כדי שעם ביאת המשיח יוכלו לפתוח אותו בקלות".
למה משמש אתכם הידע הרב שצברתם על המשפחה?

היה  מה  שלנו  הילדים  את  ללמד  היא  שלנו  "הכוונה 
לדורות  מורשת  ולהשאיר  לעולם  הגיעו  שהם  לפני  כאן 

הבאים".
יש אצלכם פריטים של המשפחה למזכרת?

אוכל  כלי  העולם  בכל  משפחה  בני  אצל  יש   – "בהחלט 
היתה  המשפחה.  חותמת  עם  חלקם   – כסף  וכלי 
מי  ויש  דוידוף'  'בירה  שנקראה  בירה  בטשקנט,  פעם 
שמחזיקים בקנקני חרס עם השם דוידוף. בעתיד נארגן 

תערוכה ונציג בה את הפריטים".
מיוחדת.  משפחתית  מזכרת  עצמו,  דוידוף  לאמנון  גם 
מדובר  מאבי.  בירושה  שקיבלתי  תליון  לשאת  "זכיתי 
בתליון עשוי כסף וזהב עם תיבת ברזל קטנה שנפתחת 
ורעייתו.  יהודה,  הגדול  הסבא  של  תמונותיהם  ובה 
מצורף  בנוסף,  זכוכית.  על  הודפסו  שלהם  התמונות 
לתליון מטבע שעליו כתוב 'יהודה יצליח דרכך'. במקום 
להגיד את שם האל המפורש, מתוך צנעה אמרו – יהודה 
שהוא  גיליתי  לעומק  המשפט  את  כשחקרתי  יצליח. 
שלא,  או  במקרה  שהיתה   – שרה'  'חיי  מפרשת  לקוח 

הפרשה שלי בבר המצווה".
את  המסכמת  אפשריות  בלתי  הכי  התמונות  אחת 
הסיפור, היא זו שבה מצולמים אייל ובנו, אמנון, יואליש 
ראש  סגן  שהיה  מי  שמחיוף,  אלי   - ומשמאלם  קרויס 
הקיצוניים  בחרדים  שנים  נלחם  אשר  ירושלים,  עיריית 
הזויה",  סצנה  בהחלט  "זו  לכופר.  מבחינתם  ונחשב 
ציונים,  "ישראלים  הדברים.  עם  דוידוף  אמנון  מסכים 
לצד שמחיוף, שנלחם ביואליש וחבריו ובאמצע, יואליש 
כשאני  אחת.  בתמונה  והכל   - שלנו  האנטי-תזה  שהוא 
איך  מופלא  זה  כמה  חושב  אני  הזו  בתמונה  מסתכל 
ענק  סיפור  התגלגל   – באיחור  שהחלה  אחת  מפגישה 
אין  כבר?  אמרתי  איך  שלמה.  לשושלת  מעגל  שסגר 

 "מקריות בעולם ובסופו של דבר – הכל מתחבר



שלושה דורות בכנס ב-2005. סבא יוסף ז"ל, הבן לירון 
ואבא אמנון דוידוף

 יוסף דוידוף,
הסבא רבא של אמנון 

דוידוף

 יהודה נשיא דודיוף,
ראש השושלת שעלה 

ארצה

בית דוידוף בשכונת הבוכרים

חוגים לעיצוב אופנה וסטיילינג  

מספר המשתתפים מוגבל, הירשמו בהקדם

בית ספר
לסטיילינג

ואופנה

שרה
 לפרטים נוספים:  שרה רוזנר 052-6611402רוזנר

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

 מסלול
ילדות ונערות

  חוג שנתי לעיצוב     
     קולקצייה אישית.  

  תפירה של יותר
     מ-20 פריטים.

 מתאים לגילאי 8-18.
  קבוצות קטנות.

 אין צורך בידע קודם.

 מסלול
לנשים

  AB בניית גזרה בשיטת 
  טכניקות תפירה קלות    

     ופשוטות.
 טכניקות תפירה

 מתאים לנשים מגיל 18-68
 קבוצות קטנות בוקר/ ערב

 אין צורך בידע קודם

מסלול מהיר 
לעיצוב בגד

5 מפגשים לעיצוב ותפירת 
בגד בהתאמה אישית 
 לאירועים, בת מצווש

ומסיבות סיום.

 מתנה נהדרת
למי שאוהבים!

 רוצות לעשות
 את צעדיכן הראשון בעצוב אופנה,

אך לא ידעתן כיצד להתחיל?
בית הספר לעיצוב אופנה וסטיילינג של שרה רוזנר בשוהם מזמין אתכן 

לחוות את תהליך העיצוב במלואו בדיוק כמו המעצבים הגדולים.

החלה ההרשמה לחוגי עיצוב אופנה שנתיים:
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בציר משובח



איש הייטק, מורה לפיזיקה, קבלנים ואנשי אקדמיה - תכירו את האנשים מאחורי היקבים 
הסובבים את שוהם, אשר מכינים יין מעולה לכולנו ואולי יכינו גם למלכת למלכת אנגליה

ן ח ן  ו ר ש  : ת א מ

מכנה  שהוא  ומה  חולים  בבית  אשפוז  בעקבות   ,2000 בשנת 
מורה  גולדמן,  מוטי  החליט   ,"40 ביגל  עושים  שאנשים  "המהפכים 
לפיזיקה ממושב בני עטרות, לצקת לחייו עיסוק בו התעניין ולהקים 
אופנת  שבה  בתקופה  לתחום,  תשוקה  של  כסוג  נולד  "הרעיון  יקב. 
100 שנה היו אלה הטמפלרים שחיו  היין החלה לצמוח בארץ. לפני 

כאן, גידלו כרמים והכינו יין. כעת הגיע תורנו".
לקחו  נוספים  חברים  ושני  גולדמן  מה.  זמן  עוד  התבשל  הרעיון 
את  עטרות  לבני  הביא  מהם  ואחד  בתחום  פרטיים  שיעורים 
ל-60  קרוב  שמאחוריו  בפנסיה  יינן   ,78 סוראסקי,  עמרם 
והיינן  כרמל  יקבי  מנכ"ל  בתור  מכובד  עבר  בציר",  "שנות 
טעם  "עמרם  ובנימינה.  ברקן  יקבי  של  לשעבר  הראשי 
את מה שהכנו, פחות התלהב מהטעם אבל 
שזה  אמר  הוא  מהמקום.  התלהב  מאוד 
ושאפשר  חו"ל  של  אווירה  לו  מזכיר 

לעשות כאן יופי של מקום". 
של  בחביות  יין  הרבה  עבר  מאז 
על  הקרוי  וילהלמה,  וילה  יקב 
דאז,  הטמפלרית  המושבה  שם 
היקב  של  ליינן  הפך  עמרם 
ומוטי גולדמן, שותפו לעסקים 
וליצירה, מנהל את המקום וכן 
ממשיך עד היום ללמד פיזיקה 

בתיכון מקיף יהוד.
12-14 אלף  היקב מייצר כיום 
יקב  "אנחנו  בשנה.  בקבוקים 
רק  לא  הוא  שייחודו  בוטיק, 

החלטנו  ראשית,  המקום.  של  בקונספט  אם  כי  היינות  בכמות 
לשווק את היין במקום בלבד ולמעט כמה מסעדות גורמה בתל 
אביב, היין נמכר אמנם רק אצלנו, מה גם שמדובר ביין לא כשר 
השיווק  שיטת  הרשתות.  במרבית  להימכר  יכול  לא  וממילא   –
נשכרים.  יוצאים  שכולם  לכך  שגורם  מה  המחירים,  את  מוזילה 
הקמנו מרכז מבקרים ופתחנו בקומה הראשונה של הבית שלנו 
לבראנץ'  ומארח  שבוע  בסופי  הפועל  ויין  קפה  בית  של  סוג 
ולאירועים. אנשים מגיעים לכאן לשבת ברוגע, לטעום יין ואוכל 
ייפתח לקהל  ונהנים מהאווירה המיוחדת במקום. בקרוב  טוב 
מרתף היין שנמצא כרגע בשיפוצים. מה שחשוב הוא שאנחנו 
מייצרים כיום חוויה הוליסטית טוטאלית – העיקר זו האווירה 

ואילו היין הוא רק נדבך".
אמרת שהייחוד הוא בקונספט – למה הכוונה?

לקהל  נמכרים  והיינות  מודרנית  בארץ  הייננות  "אסכולת 
המקום  את  כשפתחנו  צעירים.  מאוד  כלל  בדרך  כשהם 
יקב  עוד  שווה  מה  שאחרת  אחרים,  להיות  דרך  חיפשנו 
מהבודדים   – קלאסי  יקב  אנחנו  כולם?  כמו  שמרגיש 
ובעולם, אשר עושה שימוש מאסיבי בחביות עץ  בארץ 
4-10 שנים  אלון. היינות שלנו מתיישנים לתקופה של 
ואנחנו אף פעם לא ממהרים להוציא אותם מהחביות. 
של  האדומים  היינות  את  כיום  שותים  שלנו  הלקוחות 
 ,"2008 יינות  השקל  לפני  רגע  ואנחנו   2006-2007
יין  מסביר גולדמן. "רוב הישראלים לא מבינים מה זה 
מתיישן – שפירושו מוצר רך יותר, עגול ומורכב. דווקא 

האירופאים שמגיעים לכאן נדהמים מהטיב והטעם". 
יקבי הבוטיק לדעתו של גולדמן הם הדלק של מהפיכת 

צריכת היין בארץ. "עדיין לא צורכים כאן כמויות ענק אבל אנחנו, 
יקבי הבוטיק הקטנים והאיכותיים, אילצנו את היקבים הגדולים 

להשתפר וכיום אפשר להשיג בארץ יינות מצוינים". 
ספר על היינות שלכם.

על  המבוססת  פרימיום  סדרת   ,TIMELESS  – סדרת  את  לנו  "יש 
ימי  מספר  זמרה.  בבן  היקב  מכרמי  ומרלו  קברנה  של  בלנדים 
 TIMELESS ,השהייה של היין בחבית מצוינים על הבקבוק – לדוגמה
1243, פירושו שהיין שהה 1,243 ימים בחבית. מלבד אלה מייצר 
ויינות קינוח. באגף הלבנים –  יינות קברנה סוביניון ומרלו  היקב 
ניתן למצוא שרדונה וסוביניון בלאן. "עמרם הוא איש של בלנדים, 
של רומנטיקה. כשאני בא עם רעיון מהפכני לעשות שיראז למשל, 
עמרם אומר 'ואם מחר בבוקר תבוא ליקב מלכת אנגליה, מה תגיש 
לה לשתות, שיראז? לא, תיתן לה לטעום בלנד'. אז אנחנו מכינים 

יין למלכת אנגליה".
אילו יינות קרובים לליבך?

"הפלוריאל בלאנק, יין עם ניחוח של פריחה, הקרוי על שם חודש 
יין לבן חצי יבש שהכנו לדרישת הלקוחות  הפריחות בצרפת. זהו 
שלנו. הוא מתקתק, קליל ומתאים לישראל. אני אוהב מאוד את 
אליאק'  ה-'אוסטה  את  וכן  הייחודיים   TIMELESS ה-  יינות 
 – גולד'  ב'דאבל  זכה  ואשר  כאן  מכינים  שאנחנו  ליקר  ברנדי   –
מהפרסים הגבוהים בעולם. מדובר בליקר על בסיס ברנדי, שנולד 
מליקר משנת 1948. עמרם נתקל בו וגרם לנו לנסות ולשחזר את 

הטעם".
ובמה מכל אלה תכבד את מלכת אנגליה?

"שאלה טובה. אני כנראה אגיד מה שאגיד – ולבסוף אתן לעמרם 
להחליט. עכשיו, רק נשאר לה להגיע".
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בציר משובח



איש הייטק, מורה לפיזיקה, קבלנים ואנשי אקדמיה - תכירו את האנשים מאחורי היקבים 
הסובבים את שוהם, אשר מכינים יין מעולה לכולנו ואולי יכינו גם למלכת למלכת אנגליה

ן ח ן  ו ר ש  : ת א מ

מכנה  שהוא  ומה  חולים  בבית  אשפוז  בעקבות   ,2000 בשנת 
מורה  גולדמן,  מוטי  החליט   ,"40 ביגל  עושים  שאנשים  "המהפכים 
לפיזיקה ממושב בני עטרות, לצקת לחייו עיסוק בו התעניין ולהקים 
אופנת  שבה  בתקופה  לתחום,  תשוקה  של  כסוג  נולד  "הרעיון  יקב. 
100 שנה היו אלה הטמפלרים שחיו  היין החלה לצמוח בארץ. לפני 

כאן, גידלו כרמים והכינו יין. כעת הגיע תורנו".
לקחו  נוספים  חברים  ושני  גולדמן  מה.  זמן  עוד  התבשל  הרעיון 
את  עטרות  לבני  הביא  מהם  ואחד  בתחום  פרטיים  שיעורים 
ל-60  קרוב  שמאחוריו  בפנסיה  יינן   ,78 סוראסקי,  עמרם 
והיינן  כרמל  יקבי  מנכ"ל  בתור  מכובד  עבר  בציר",  "שנות 
טעם  "עמרם  ובנימינה.  ברקן  יקבי  של  לשעבר  הראשי 
את מה שהכנו, פחות התלהב מהטעם אבל 
שזה  אמר  הוא  מהמקום.  התלהב  מאוד 
ושאפשר  חו"ל  של  אווירה  לו  מזכיר 

לעשות כאן יופי של מקום". 
של  בחביות  יין  הרבה  עבר  מאז 
על  הקרוי  וילהלמה,  וילה  יקב 
דאז,  הטמפלרית  המושבה  שם 
היקב  של  ליינן  הפך  עמרם 
ומוטי גולדמן, שותפו לעסקים 
וליצירה, מנהל את המקום וכן 
ממשיך עד היום ללמד פיזיקה 

בתיכון מקיף יהוד.
12-14 אלף  היקב מייצר כיום 
יקב  "אנחנו  בשנה.  בקבוקים 
רק  לא  הוא  שייחודו  בוטיק, 

החלטנו  ראשית,  המקום.  של  בקונספט  אם  כי  היינות  בכמות 
לשווק את היין במקום בלבד ולמעט כמה מסעדות גורמה בתל 
אביב, היין נמכר אמנם רק אצלנו, מה גם שמדובר ביין לא כשר 
השיווק  שיטת  הרשתות.  במרבית  להימכר  יכול  לא  וממילא   –
נשכרים.  יוצאים  שכולם  לכך  שגורם  מה  המחירים,  את  מוזילה 
הקמנו מרכז מבקרים ופתחנו בקומה הראשונה של הבית שלנו 
לבראנץ'  ומארח  שבוע  בסופי  הפועל  ויין  קפה  בית  של  סוג 
ולאירועים. אנשים מגיעים לכאן לשבת ברוגע, לטעום יין ואוכל 
ייפתח לקהל  ונהנים מהאווירה המיוחדת במקום. בקרוב  טוב 
מרתף היין שנמצא כרגע בשיפוצים. מה שחשוב הוא שאנחנו 
מייצרים כיום חוויה הוליסטית טוטאלית – העיקר זו האווירה 

ואילו היין הוא רק נדבך".
אמרת שהייחוד הוא בקונספט – למה הכוונה?

לקהל  נמכרים  והיינות  מודרנית  בארץ  הייננות  "אסכולת 
המקום  את  כשפתחנו  צעירים.  מאוד  כלל  בדרך  כשהם 
יקב  עוד  שווה  מה  שאחרת  אחרים,  להיות  דרך  חיפשנו 
מהבודדים   – קלאסי  יקב  אנחנו  כולם?  כמו  שמרגיש 
ובעולם, אשר עושה שימוש מאסיבי בחביות עץ  בארץ 
4-10 שנים  אלון. היינות שלנו מתיישנים לתקופה של 
ואנחנו אף פעם לא ממהרים להוציא אותם מהחביות. 
של  האדומים  היינות  את  כיום  שותים  שלנו  הלקוחות 
 ,"2008 יינות  השקל  לפני  רגע  ואנחנו   2006-2007
יין  מסביר גולדמן. "רוב הישראלים לא מבינים מה זה 
מתיישן – שפירושו מוצר רך יותר, עגול ומורכב. דווקא 

האירופאים שמגיעים לכאן נדהמים מהטיב והטעם". 
יקבי הבוטיק לדעתו של גולדמן הם הדלק של מהפיכת 

צריכת היין בארץ. "עדיין לא צורכים כאן כמויות ענק אבל אנחנו, 
יקבי הבוטיק הקטנים והאיכותיים, אילצנו את היקבים הגדולים 

להשתפר וכיום אפשר להשיג בארץ יינות מצוינים". 
ספר על היינות שלכם.

על  המבוססת  פרימיום  סדרת   ,TIMELESS  – סדרת  את  לנו  "יש 
ימי  מספר  זמרה.  בבן  היקב  מכרמי  ומרלו  קברנה  של  בלנדים 
 TIMELESS ,השהייה של היין בחבית מצוינים על הבקבוק – לדוגמה
1243, פירושו שהיין שהה 1,243 ימים בחבית. מלבד אלה מייצר 
ויינות קינוח. באגף הלבנים –  יינות קברנה סוביניון ומרלו  היקב 
ניתן למצוא שרדונה וסוביניון בלאן. "עמרם הוא איש של בלנדים, 
של רומנטיקה. כשאני בא עם רעיון מהפכני לעשות שיראז למשל, 
עמרם אומר 'ואם מחר בבוקר תבוא ליקב מלכת אנגליה, מה תגיש 
לה לשתות, שיראז? לא, תיתן לה לטעום בלנד'. אז אנחנו מכינים 

יין למלכת אנגליה".
אילו יינות קרובים לליבך?

"הפלוריאל בלאנק, יין עם ניחוח של פריחה, הקרוי על שם חודש 
יין לבן חצי יבש שהכנו לדרישת הלקוחות  הפריחות בצרפת. זהו 
שלנו. הוא מתקתק, קליל ומתאים לישראל. אני אוהב מאוד את 
אליאק'  ה-'אוסטה  את  וכן  הייחודיים   TIMELESS ה-  יינות 
 – גולד'  ב'דאבל  זכה  ואשר  כאן  מכינים  שאנחנו  ליקר  ברנדי   –
מהפרסים הגבוהים בעולם. מדובר בליקר על בסיס ברנדי, שנולד 
מליקר משנת 1948. עמרם נתקל בו וגרם לנו לנסות ולשחזר את 

הטעם".
ובמה מכל אלה תכבד את מלכת אנגליה?

"שאלה טובה. אני כנראה אגיד מה שאגיד – ולבסוף אתן לעמרם 
להחליט. עכשיו, רק נשאר לה להגיע".
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בשילוב תרגילי בטן ועיצוב בכל שיעור

נתן קלנג
נציג "הדור הצעיר" 

שייקלינג אחלה ספורט 
אני מרגיש מלא מרץ 

ובעיקר צעיר

פרופ שמואל רפאל
רק בשייקלינג מצאתי את 
כל מה שאתה צריך בשביל 

כל מה שאתה חייב..!
 

הילה בן טוב
מיד אחרי הלידה חזרתי 

למידה הרגילה!
לשייקלינג המתכון איך!

אסף בורונובסקי
האימון בחוג שיפר את 
כושר רכיבת השטח 
שלי באופן משמעותי

חלי אליהו
ההרגשה מושלמת!

רואים לא...? 
ככה זה בשייקלינג  

כבר 6 שנים...!

אילנית אלמקייס 
וליענה מור

החברות האמיצה שלנו 
דוחפת אותנו להגיע 

ביחד לשייקלינג!

רונן פרידמן
האוירה והשיגרה 

בשייקלינג יוצרים אוירה 
שאין לה תחליף!

אייל אוהב ציון
3שנים כמו 3 דקות...

אורית תורגמן וחגית בן טוב
באנו לנסות... ונדלקנו!

זה הספורט היחיד שאנחנו 
מתמידות בו כבר שנים!

עדי זומר
האימון בשייקלינג הוא 
השילוב המושלם בין 

הנאה לשמירה על הגיזרה, 
אימון זה לגוף ולנשמה

בשילוב תרגילי בטן ועיצוב בכל אימון!

15
שנה

בשהם!

ספינינג
שכולו חוויה!

רישום כל

3
חודשים!

הנחיה 
לתזונה 
נכונה!

קבוצות 
ילדים 
ונוער!

חודש
חינם 

למצטרפים 
עכשיו!

חבר מביא 
חבר

חודש 
חינם!

ענבר ואור סגמן
יש פה גם תחושה של 
כזה כייף, שכולם עם 

כולם כזה, משהו חברתי 
בהרגשה, כזה...

לפרטים:

0545-690-310
אולם הספורט, תיכון שהם

רחוב החושן 2, שהם

בס"ד

"מחכים לכם"
שי ואורלי

מירב שמיר
שייקלינג זה לגוף 

ולנשמה. תוספת מעולה 
לתחרויות הריצה שלי







יקב גינתון - הלבן בדרך

בשנת 98', הפצירו העובדים של דורון כהן במעסיק שלהם שיכין יין. "העסקנו 
יין ממש כמו  והם החליטו שהגיע הזמן שנעשה  זרים מרומניה  עובדים  אז 
אצלם בבית, בכפרים, שם לכל משק יש את היקב הביתי שלו", משחזר כהן, 
תושב מושב גינתון. "הבאתי ענבים, אמרו לי תעשה ככה ותעשה ככה ויצא 

חומץ. אמנם משובח, שאנחנו משמשים בו עד היום – אבל חומץ".
יין,  החומץ הלך והחיידק נשאר. "הסתקרנתי והתחלתי ללמוד איך עושים 
אצל ניר שחר במושב טל שחר". חברו של כהן, בנג'ו דוק, הצטרף אליו ואחרי 
ברחבי  לטייל  "התחלנו  בנג'ו.  של  הצעיר  אחיו  טל,  גם  לחבורה  הצטרף  כן 
הראשונה  התוצרת  את  ענבים.  שיטות,  יין,  לאחסון  כלים  חיפשנו  הארץ, 
אחסנו במכלי חלב. לא היה אז מספיק ידע וציוד ליקבים ביתיים ולא היה 
ואיפה לרכוש. אפילו מכולת קירור מיד שניה, קיבלנו מחברים. נטענו  מה 
ניסוי  עשינו  ולחברים.  למשפחה  יין  ליד,  קטן  במחסן  והכנו  בחצר  גפנים 
וטעייה והשאר היסטוריה – היום אנחנו כבר מכירים, מבינים ומאוד אוהבים 

את התחום".
כיום, אגב, הם מכריזים על עצמם כעל "שלושה וחצי". החצי הוא שחר, בנו 
של בנג'ו, בעל נגישות לתחום האוכל והבירות, אשר מזין את המקום בכוחות 

ורעיונות חדשים. 

בוטיק  יקב  היום,  עד  כפי שהוא  נשאר  99' אבל  כן בשנת  היקב הוקם אם 
העסיקו  מסוימת  תקופה  בשנה.  בקבוקים   4,000-5,000 המפיק  קטן, 
 12 חברת שיווק שהפיצה את היינות לחנויות ומסעדות, אז מכר היקב עד 
אלף בקבוקים בשנה, אולם מ-2008 חברת השיווק נסגרה והכמויות חזרו 
למתכונת הישנה. "יש יתרונות ליקב שאינו מסחרי", מסביר טל. "לפני כמה 
שנים לדוגמה, היה לנו מרלו שלא היה עדיין מוכן לשתייה. אמרנו ששווה 
לתת לו עוד שנה-שנתיים ובתקופה הזו לא היה יין ביקב. אם זה היה עסק 
באים  שאנחנו  כיוון  אבל  נזק  לנו  גורם  היה  זה  ממנו,  מתפרנסים  שהיינו 

מאהבת היין פשוט חיכינו".
כיום עוד אפשר למצוא ביקב יין קוואטרו מבציר 2009, המבוסס על בלנד 
גם קברנה מ-2010  ויש  ושירז  – קברנה, מרלו, פטיט סירה  זנים  מארבעה 

ומ-2011 שהושק בשבוע שעבר, רגע לפני החג. 
היין של גינתון זכה במספר פרסים ומוערך בקרב ייננים, שפים וחובבי יין. 
ניתן למצוא אותו במסעדות שף ופאבים בכל הארץ, במעדניות וגם בכמות 
קטנה במרכולים איכותיים. מחירו לעומת זאת, מתחיל מ-60 שקל לבקבוק, 

מה שמעניק תמורה טובה מאוד לקניה.
השנה, הם מתכוונים להוסיף ליקב תוספת מעניינת – יין לבן. "נכין כמות לא 

גדולה של גוורצטרמינר יבש ואולי קצת ריזלינג", אומר דורון.
מה פתאום לבן?

"מדינת ישראל עושה עוול ליין הלבן. אנחנו מדינה ים תיכונית, יש לנו שמש 
יין לבן, שרמת  לאורך רוב השנה ולשתות קברנה ביום חם זה לא מתאים. 
האלכוהול בו קטנה יותר, מאפשר לשתות ולהמשיך את היום. משהו לא הלך 
טוב עם היין הלבן – ניסינו להיות אירופה. היינות הלבנים היו בינוניים ולא 
הזמן  והגיע  רע  שם  להם  היה  מתוקים,  חצי  היו  הם  שנים,  לאורך  טעימים 
לתקן את העוול. צריך פשוט להכין יין איכותי ולספר סיפור נכון עליו כדי 

שהוא יחזור לככב".
גם סביב הרוזה אגב, קיים זלזול קשה.

על  'ישבו'  שלא  אדומים  מענבים  יין  הוא  "רוזה  טל.  אומר  בצדק",  "שלא 
הקליפות – מה שהוריד את הצבע העז מהיין וגרם לו להיות ורדרד. זה יין 

נפלא שעוד יחזור ובגדול".
לשבת  מראש,  בתיאום  אפשר  אז  שישי,  בימי  בעיקר  היא  ליקב  ההגעה 
בחצר של דורון כהן, לטעום ולרכוש יין במקום. מדי פעם הם מקיימים ערבי 
וכלל את  – כמו ערב שהתקיים לאחרונה  טעימות בשילוב מרצים אורחים 
הרצאתו של יאיר גת, עיתונאי וחובב יין. מומלץ לעקוב בפייסבוק אחר ערבי 

היין הבאים ולחכות לרגע שבו יושקו היינות הבאים של היקב.

היין של יקב גינתון. "הגיע הזמן להכין יין 
לבן איכותי ולספר עליו סיפור נכון כדי 

שהוא יחזור לככב"
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חג שמח





ביקב נטוף בכפר טרומן, מתכוננים לבציר 2015. "הקיץ 
החם השנה העיק גם על הענבים. השנה אם כן, נתייחס 
ומפנק  אוהב  טיפול  להם  ונעניק  בעדינות  אליהם 
מאיר  של  בנו  רונן,  אומר  היין",  להכנת  ועד  מהבציר 
עקל, אחד משני מייסדי היקב, ובוגר לימודיי יצור יין 

במכללת תל חי.

חברות  מתוך  שנה,  ל-20  קרוב  לפני  הוקם  נטוף  יקב 
וכורם  חקלאי  עקל,  מאיר  בין  ביין  משותף  ועניין 
בעברו  חינוך  איש  צינמון,  וזאב  טרומן  מכפר  ותיק 
ברחובות.   לחקלאות  והפקולטה  שמן  בן  הנוער  מכפר 
ההיכרות בין השניים היתה בחבורת הזמר של המועצה, 
הפכו   1997 ובשנת  המשותף  התחביב  את  גילו  שם, 
אותו למציאות והקימו יקב, בינות לגפנים, עצי הזית, 
הכפרי  הבוטיק  ליקב  שהוענק  השם  והתמר.  הרימון 
היה נטוף, על שם נחל נטוף, העובר בסמוך. המבנה 
הראשון שהסבו לטובת היקב, היה אורווה ואילו 

חדר חליבה סמוך, שימש לאחסנת היינות. 

וגדלה  התייפייפה  הקטנה  החצר  עברו,  השנים  מאז, 
וכיום, החצר הקטנה התפתחה והתייפייפה עם השנים, 
טעים  בכיבוד  המלוות  יין  טעימות  כאן  עורכים  וכיום 
וגם  יין  סדנאות  עצמם,  היקב  בעלי  של  ובהסברים 

אירועים קטנים, לפני החגים ובכלל.  

הענבים מגיעים מאזור מדרונות הרי ירושלים ושפלת 
עמק איילון, מה שמעניק ליין ארומה, גוון וטעם ייחודי 
ועשיר. כחלק מתפיסת עולם שמשלבת בין ישן וחדש, 
בני  גם  מגיעים  אליו   – ידני  בציר  על  ביקב  מקפידים 
ועד  מהכרם  הענבים  את  מלווים  וחברים,  משפחה 

הנוצר  ביין  ותומכים  כשצריך  להם  מניחים  הבקבוק, 
טכנולוגית, על מנת להגיע למוצר משובח ובעל יכולת 

התיישנות.
של  בשנה  אדומים  בקבוקים  כ-5,000  מייצר  היקב 
"שלושה  יין  ומרלו,  סוביניון  קברנה  שיראז,  יינות 
ויין  שלושתם  בין  המשלב  בלנד  שהוא  אצילים" 
קינוח בסגנון פורט. היינות אינם עוברים סינון, על 
מנת לשמר את מרב הטעמים והארומה ומתיישנים 
אלון  עץ  בחביות  וחצי  לשנה  וחודשיים  שנה  בין 
אמריקאי או צרפתי. לאחר הבקבוק, עובר היין יישון 
כך  מבוקרים  אחסון  בתנאי  נוספות  כשנתיים  של 
שלמעשה, מיום הבציר ועד לחליצת הפקק עוברות 

כשלוש שנים לפחות. 
"היקב שלנו מבוסס על חברות טובה, מהדור הישן", 
שלי  אבא  אצל  החלה  לגפנים  "האהבה  רונן.  אומר 
כרם  שנטעו  הראשונים  בין  היה  והוא  שנה   40 לפני 
שנוסע  אוטודידקט  עשיה,  איש  הוא  טרומן.  בכפר 
בעולם, חוקר וגם גם מביא יועצים כשצריך. כשזאב 
מסדנאות  אישי  ידע  אתו  הביא  הוא  לעסק  נכנס 
וגם דייקנות וסדר. הוא יודע בדיוק איפה נמצא כל 
צנועים,  אנשים  שניהם  הוא.  מצב  ובאיזה  בקבוק 

טובים, אנשי אדמה".
היה  הבציר  "בילדות,  הכרמים.  בין  גדל  עצמו  רונן 
עונש, כשכל החברים היו משחקים ביער, אבל למדתי 

לאהוב את התחום והיום אני לא יכול בלי זה". 
היין האהוב עליך?

לשיראז.  סימפטיה  לי  יש  אבל  עלי  אהובים  "כולם 
שטעמם  השיראז  יינות  את  לייצר  התחלנו  ב-2005 
בצרפת.  הרון  עמק  ענבי  את  לי  ומזכיר  מיוחד 

כשנולדה בתי באותה עת, קראתי לה שיראז".
מה שותים כיום ביקב ומה הלאה?

ובעתיד   2009-2001 בציר  יינות  את  שותים  "כיום 
בינואר  לבנים.  כולל  חדשים,  וטעמים  זנים  ייכנסו 
 – היתר   .2014 יבוקבק קברנה פראנק מבציר  הקרוב, 

 "עדיין בגדר הפתעה

תחת גפנם

יקב נטוף

זאב צינמון, תושב שוהם, ושותפו מאיר עקל, חקלאי מכפר 
טרומן. חברות טובה מהדור הישן
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ד"ר קסטל אושרת, רפואה אסתטית
עוסקת בתחום 13 שנים  |  ברפואה 27  שנים

ליעוץ חינם ולקביעת תורים
052-8305126 | 050-4410644

סוגי הטיפולים במרפאה:
כל סוגי ההזרקות מילוי והדגשת עצמות 

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

 מזותרפיה    פילינג    אנטי אייג'ינג



על כל פניםבוטוקס

טיפול חדשני לראשונה בארץ
 מתיחת פנים

ללא ניתוח
טיפול בחוטים נספגים

חומרים מאושרים ע"י משרד הבריאות

ד"ר יואב לייסר
מומחה לכירורגיה והשתלות שיניים,

סגן מנהל מחלקת פה ולסת בבית חולים רמב"ם
ובעל תואר שלישי נוסף בביולוגיה מולקולרית

לתיאום תור: 072-2785660
עמק איילון - פינת תרשיש 1 קומה 1, )מעל "שופרסל שלי"( 



Eitan &  Matan
איתן ליליוס ומתן שרביט     |  מעצבי שיער

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

מספרת איתן ומתן היא מהטובות והנחשבות ביותר בארץ 
בתחום של תוספות שיער.

צוות המספרה ידוע בכישוריו היחודיים בהתאמת פתרונות 
שיער באופן מושלם לכל אחת, ובשימוש בטכנולוגיות 

המתקדמות בעולם.

מאחוריה 15 שנות נסיון ויישום של פיתוחים חדשניים בתחום 
והיא נחשבת למרכז מומחים בעלי מוניטין בלתי מעורערים 

בתחום הקשירה והדבקת שיער.

פיתוחים בלעדיים:

פיתוחים ייחודיים למספרה מאפשרים להוסיף שיער באופן 
אינטגרטיבי לשיער הקיים ולמבנה האנטומי של הראש, כך 

שלא ניתן יהיה להבחין כי אי פעם נעשה כאן שינוי.

בין הפיתוחים המובילים ניתן למצוא:

Olimpic   – קשירת שיער בשיטת אולימפיק – חיבור 
תוספות שיער בחוטים בצורה מעגלית משתלבת.

Clip  – תוספת שיער בשיטת קליפס במיקום קבוע.

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

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

מעצבי השיער איתן ליליוס ומתן שרביט הציבו 
להם למטרה להשתמש במוצרים הטובים בעולם 

ללא פשרות וכל מוצר היוצא מהמספרה עובר 
תהליך בקרה קפדני – זה סוד הצלחתם המהווה 

מודל לחיקוי בשוק התוספות.

שנה טובה
וגמר חתימה טובה

איתן ליליוס ומתן שרביט 
מאחלים:

שנה טובה
וגמר חתימה טובה

 ללקוחותינו,
לתושבי שהם
ולכל בית ישראל
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איתן ליליוס ומתן שרביט 
מאחלים:

שנה טובה
וגמר חתימה טובה

 ללקוחותינו,
לתושבי שהם
ולכל בית ישראל



ספטמבר 2015 | ראש השנה תשע”ו, גליון 199 

5

6

4

דוקטור, תציל אותי!

1

2

3

מה אומרים: לא הייתם צריכים!
למה מתכוונים באמת: בטח שלא הייתם צריכים, הייתם 

חייבים! כמו כלבה עבדתי שבועיים להכין ארוחת חג מדהימה שכזו, וזה מה 
שהבאתם??? הרי קיבלת את היין הזה בחבילה שבעלך קיבל מהעבודה לחג, 

זו עם השוקולדים מתוצרת שאף אחד לא מכיר, ושבטח הבוס הקמצן שלו 
סגר בבארטר עלוב ובזול עם איזו חברה שפשטה את הרגל. פשוט גועל נפש. 

מה אומרים: את חייבת לתת לנו את המתכון! 
למה מתכוונים באמת: אני שמה אלפייה אם היא לא קנתה את 

זה מאיזו מעדנייה, כמו זאת מ"איך היא עושה את זה" והקטע שלה עם העוגה 
הקנויה שניסתה להציג כאילו אפתה בעצמה. יודעים מה, ואם במקרה היא 

עשתה את זה ויצא לה ככה, סביר להניח שהיא שומרת את המתכון תחת שתי 
כספות ודוברמן, ואין מצב שתתן אותו או שתחסיר איזה מרכיב כדי שלך 

בחיים לא ייצא כל כך טעים. לא, בעצם יותר סביר שהיא קנתה את זה. חייבת 
לזכור בדרך הביתה לעבור ליד הפחים לבדוק עם יש ראיות מרשיעות. 

מה אומרים: הוא כל כך יצירתי!
למה מתכוונים באמת: הילד הקקה שלך הצליח לשפוך את 

היין על המפה בצבע שמנת והראנר בזהב, שאין שום קליה שבעולם שתצליח 
להוריד את הכתמים האלו. לא ברור גם איך הצליח למרוח את הציפוי של 

עוגת השוקולד על הקיר שצבענו במיוחד לחג. מה, עוד לא הבנת שיש לך ילד 

מועדים לשמחה 
יחד עם הכלים של הביוקר, כמויות האוכל הבלתי הגיוניות והמשפחתולוגיה הדביקה שמאפיינת 

את תקופת החגים, נשלפים גם המשפטים המכובסים והאמירות המזויפות ■ מ"לא הייתם 
צריכים" בואכה "תעשי מה שאת מבינה", יותר מדי פעמים כולנו אומרים משהו ומתכוונים לדבר 

אחר לגמרי ■ לרגל החגים, קבלו כמה אמירות פופולאריות וכל האמת שמאחוריהן

בכל מדור אנו מארחים מומחה 
שמציע זווית מקצועית ופתרונות 

אמיתיים לבעיות שכולנו 
מתמודדים איתן כמשפחה ■ 

והפעם - צילה שנהר, מומחית 
לייעוץ זוגי ואישי, שממליצה 
על דרכים לעבור בשלום את 

התקופה המאתגרת שכוללת 
חגים, זוגיות ומשפחתולוגיה

היפראקטיבי? מה את מההורים האלו שלא מאמינים בכימיה ומסרבים לתת 
לו כדורים? קצת ריטלין וכל החיים שלך יראו אחרת.

מה אומרים: אנחנו חייבים לעשות את זה יותר
למה מתכוונים באמת: איזה מזל שראש השנה קורה רק פעם 
אחת בשנה. גם הערב הזה הוא הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים לסבול. 

יותר מדי משפחה לאורך יותר מדי זמן לא יכול להביא איתו שום דבר חיובי הרי. 

מה אומרים: אל תדאגי, לכל סיר יש מכסה
למה מתכוונים באמת: איזה מכסה ואיזה נעליים? הרי את זו 

ששואלת בכל פעם שאת מחפשת את המכסים של קופסאות הפלסטיק 
מי לעזאזל אוכל בבית הזה את המכסים. וחוצמזה, מי קבע את האקסיומה 

הזו בכלל? מסכנה, אין לה מזל. הרבה יותר מכוערות וטיפשות ממנה כבר 
הסתדרו בחיים. אולי היא בכלל הומואית? 

מה אומרים: תעשי מה שאת מבינה!
למה מתכוונים באמת: כרגיל, את מדברת שטויות, אין לך 

מושג ירוק בחינוך ילדים, את לא יודעת לבשל, ואני חושבת שהבן שלי נפל 
כל כך חזק כשהוא לקח אותך, שאני פשוט לא מבינה למה זה מגיע לנו. מכל 

הבחורות שרדפו אחריו, דווקא אותך הוא לקח? וחוצמזה, נראה לי שגם עלית 
קצת במשקל בזמן האחרון. 

בטוח שזה קורה רק במשפחות אחרות, ושאצלכם בזוגיות ובמשפחה המורחבת 
יש  תאמינו...  לא  אך  ומשפחה,  חגים  של  המאתגר  השילוב  עם  בסדר  הכל 

משפחות בהן המפגש הזה טעון ובעייתי.

משקעים  ציפיות,  אירוח,  נסיעות,  אוכל,  מרובים,  חגים  שבתות,  של  תמהיל 
פוטנציאל  ועד  נעימות  חוסר  של  מרמה  לנוע  יכולים  ומריבות  כעסים  מהעבר, 
לאירוע רב נפגעים, שיותיר אחריו טעם מר עד החגים בשנה הבאה עלינו לטובה 

או לפחות עד פסח.

זוהי בדיוק התקופה שבה קונפליקטים רדומים שלא נוברים בהם בחיי היומיום 
מתעוררים פתאום לחיים.

שלכם,  הגרעינית  המשפחה  על  גם  משפיע  הזה  המתח  תרצו,  לא  או  תרצו  אם 
המתרס,  צידי  מכל  לאופוזיציות  קרועה  עצמה  את  למצוא  עלולה  והזוגיות 

ולפעמים יש הרבה יותר משני צדדים למתרס.

על  לחשוב  מבלי  בשלום  הזו  התקופה  את  לעבור  אפשר  זאת  בכל  איך  אז 
גירושין?

n תאמו ציפיות עם בן/בת הזוג:
אל תשאירו מקום לספונטניות. תכננו מראש איפה מתארחים ואצל מי, כמה זמן 
תתארחו, האם נשארים לישון או לא ומה להביא מתנה. סכמו את הפרטים הכי 

קטנים כדי לצמצם את המקום ל"טעויות".

n האצילו סמכויות:

האורחים  כמויות  לאור  פשוטה  לא  במטלה  שמדובר  הרי  מארחים,  אתם  אם 
הדופקים בדלת. על מנת לא להתמוטט מעייפות ולמנוע תחושה של קורבנות 
צריכה  לא  המארחת  המתארחים.  כל  בין  הנטל  את  לחלק  מומלץ  ומסכנות, 
לסיים את החגים ולהזדקק לתקופה התאוששות לזמן בלתי מוגבל, תוך פיתוח 

כעסים על כך שהיא שוב מרגישה מנוצלת.

n החליטו מראש:

את  לראות  נסו  קורה.  מה  משנה  לא  מתרגזים,  לא  שאתם  מראש  החליטו 
מהראש  הגיבו  רגשית.  מעורבים  להיות  לא  והשתדלו  מהצד  כצופים  העניינים 
רגשי  ממקום  שתגובה  כיוון  והכעס,  הרגש  של  מזה  ולא  ההיגיון  של  וממקום 
עלולה לא רק שלא לקדם, אלא אפילו לפגוע. לפני שאתם מגיבים ספרו עד 10 

)אמנם זו קלישאה, אבל זה עובד(.

n שנו את האוטומט:

לצחוק".  או  "לבכות  של  במצבים  עצמכם  את  למצוא  יכולים  אתם  לפעמים 
כאופטימיסטית חסרת תקנה, אני ממליצה לכם לשנות את זווית הראיה ולקחת 

את הדברים בהומור.

n כביסה מלוכלכת לא מכבסים על שולחן החג:

גם אם אתם טעונים, השתדלו לא לפוצץ פרונקלים משפחתיים סביב שולחן החג 
בפומבי מול כולם כאקט של "אני צודק/ת".

n בלי קואליציה: 

אל תתנגחו עם בן / בת הזוג מול כולם כדי לארגן לכם קואליציה.

בקיצור, תהיו חכמים, ואל תהיו צודקים!!!
וזכרו - בסופו של דבר זו רק תקופה וזה עובר.

הורות. הסיפור האמיתי 
מאת: לימור בר נתן 

אפילו את החסה היא 
הצליחה לשרוף....

אוף, משעמם לי!!!

אין מצב שאנחנו
פה בפסח...

76
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מה אומרים: לא הייתם צריכים!
למה מתכוונים באמת: בטח שלא הייתם צריכים, הייתם 

חייבים! כמו כלבה עבדתי שבועיים להכין ארוחת חג מדהימה שכזו, וזה מה 
שהבאתם??? הרי קיבלת את היין הזה בחבילה שבעלך קיבל מהעבודה לחג, 

זו עם השוקולדים מתוצרת שאף אחד לא מכיר, ושבטח הבוס הקמצן שלו 
סגר בבארטר עלוב ובזול עם איזו חברה שפשטה את הרגל. פשוט גועל נפש. 

מה אומרים: את חייבת לתת לנו את המתכון! 
למה מתכוונים באמת: אני שמה אלפייה אם היא לא קנתה את 

זה מאיזו מעדנייה, כמו זאת מ"איך היא עושה את זה" והקטע שלה עם העוגה 
הקנויה שניסתה להציג כאילו אפתה בעצמה. יודעים מה, ואם במקרה היא 

עשתה את זה ויצא לה ככה, סביר להניח שהיא שומרת את המתכון תחת שתי 
כספות ודוברמן, ואין מצב שתתן אותו או שתחסיר איזה מרכיב כדי שלך 

בחיים לא ייצא כל כך טעים. לא, בעצם יותר סביר שהיא קנתה את זה. חייבת 
לזכור בדרך הביתה לעבור ליד הפחים לבדוק עם יש ראיות מרשיעות. 

מה אומרים: הוא כל כך יצירתי!
למה מתכוונים באמת: הילד הקקה שלך הצליח לשפוך את 

היין על המפה בצבע שמנת והראנר בזהב, שאין שום קליה שבעולם שתצליח 
להוריד את הכתמים האלו. לא ברור גם איך הצליח למרוח את הציפוי של 

עוגת השוקולד על הקיר שצבענו במיוחד לחג. מה, עוד לא הבנת שיש לך ילד 

מועדים לשמחה 
יחד עם הכלים של הביוקר, כמויות האוכל הבלתי הגיוניות והמשפחתולוגיה הדביקה שמאפיינת 

את תקופת החגים, נשלפים גם המשפטים המכובסים והאמירות המזויפות ■ מ"לא הייתם 
צריכים" בואכה "תעשי מה שאת מבינה", יותר מדי פעמים כולנו אומרים משהו ומתכוונים לדבר 

אחר לגמרי ■ לרגל החגים, קבלו כמה אמירות פופולאריות וכל האמת שמאחוריהן

בכל מדור אנו מארחים מומחה 
שמציע זווית מקצועית ופתרונות 

אמיתיים לבעיות שכולנו 
מתמודדים איתן כמשפחה ■ 

והפעם - צילה שנהר, מומחית 
לייעוץ זוגי ואישי, שממליצה 
על דרכים לעבור בשלום את 

התקופה המאתגרת שכוללת 
חגים, זוגיות ומשפחתולוגיה

היפראקטיבי? מה את מההורים האלו שלא מאמינים בכימיה ומסרבים לתת 
לו כדורים? קצת ריטלין וכל החיים שלך יראו אחרת.

מה אומרים: אנחנו חייבים לעשות את זה יותר
למה מתכוונים באמת: איזה מזל שראש השנה קורה רק פעם 
אחת בשנה. גם הערב הזה הוא הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים לסבול. 

יותר מדי משפחה לאורך יותר מדי זמן לא יכול להביא איתו שום דבר חיובי הרי. 

מה אומרים: אל תדאגי, לכל סיר יש מכסה
למה מתכוונים באמת: איזה מכסה ואיזה נעליים? הרי את זו 

ששואלת בכל פעם שאת מחפשת את המכסים של קופסאות הפלסטיק 
מי לעזאזל אוכל בבית הזה את המכסים. וחוצמזה, מי קבע את האקסיומה 

הזו בכלל? מסכנה, אין לה מזל. הרבה יותר מכוערות וטיפשות ממנה כבר 
הסתדרו בחיים. אולי היא בכלל הומואית? 

מה אומרים: תעשי מה שאת מבינה!
למה מתכוונים באמת: כרגיל, את מדברת שטויות, אין לך 

מושג ירוק בחינוך ילדים, את לא יודעת לבשל, ואני חושבת שהבן שלי נפל 
כל כך חזק כשהוא לקח אותך, שאני פשוט לא מבינה למה זה מגיע לנו. מכל 

הבחורות שרדפו אחריו, דווקא אותך הוא לקח? וחוצמזה, נראה לי שגם עלית 
קצת במשקל בזמן האחרון. 

בטוח שזה קורה רק במשפחות אחרות, ושאצלכם בזוגיות ובמשפחה המורחבת 
יש  תאמינו...  לא  אך  ומשפחה,  חגים  של  המאתגר  השילוב  עם  בסדר  הכל 

משפחות בהן המפגש הזה טעון ובעייתי.

משקעים  ציפיות,  אירוח,  נסיעות,  אוכל,  מרובים,  חגים  שבתות,  של  תמהיל 
פוטנציאל  ועד  נעימות  חוסר  של  מרמה  לנוע  יכולים  ומריבות  כעסים  מהעבר, 
לאירוע רב נפגעים, שיותיר אחריו טעם מר עד החגים בשנה הבאה עלינו לטובה 

או לפחות עד פסח.

זוהי בדיוק התקופה שבה קונפליקטים רדומים שלא נוברים בהם בחיי היומיום 
מתעוררים פתאום לחיים.

שלכם,  הגרעינית  המשפחה  על  גם  משפיע  הזה  המתח  תרצו,  לא  או  תרצו  אם 
המתרס,  צידי  מכל  לאופוזיציות  קרועה  עצמה  את  למצוא  עלולה  והזוגיות 

ולפעמים יש הרבה יותר משני צדדים למתרס.

על  לחשוב  מבלי  בשלום  הזו  התקופה  את  לעבור  אפשר  זאת  בכל  איך  אז 
גירושין?

n תאמו ציפיות עם בן/בת הזוג:
אל תשאירו מקום לספונטניות. תכננו מראש איפה מתארחים ואצל מי, כמה זמן 
תתארחו, האם נשארים לישון או לא ומה להביא מתנה. סכמו את הפרטים הכי 

קטנים כדי לצמצם את המקום ל"טעויות".

n האצילו סמכויות:

האורחים  כמויות  לאור  פשוטה  לא  במטלה  שמדובר  הרי  מארחים,  אתם  אם 
הדופקים בדלת. על מנת לא להתמוטט מעייפות ולמנוע תחושה של קורבנות 
צריכה  לא  המארחת  המתארחים.  כל  בין  הנטל  את  לחלק  מומלץ  ומסכנות, 
לסיים את החגים ולהזדקק לתקופה התאוששות לזמן בלתי מוגבל, תוך פיתוח 

כעסים על כך שהיא שוב מרגישה מנוצלת.

n החליטו מראש:

את  לראות  נסו  קורה.  מה  משנה  לא  מתרגזים,  לא  שאתם  מראש  החליטו 
מהראש  הגיבו  רגשית.  מעורבים  להיות  לא  והשתדלו  מהצד  כצופים  העניינים 
רגשי  ממקום  שתגובה  כיוון  והכעס,  הרגש  של  מזה  ולא  ההיגיון  של  וממקום 
עלולה לא רק שלא לקדם, אלא אפילו לפגוע. לפני שאתם מגיבים ספרו עד 10 

)אמנם זו קלישאה, אבל זה עובד(.

n שנו את האוטומט:

לצחוק".  או  "לבכות  של  במצבים  עצמכם  את  למצוא  יכולים  אתם  לפעמים 
כאופטימיסטית חסרת תקנה, אני ממליצה לכם לשנות את זווית הראיה ולקחת 

את הדברים בהומור.

n כביסה מלוכלכת לא מכבסים על שולחן החג:

גם אם אתם טעונים, השתדלו לא לפוצץ פרונקלים משפחתיים סביב שולחן החג 
בפומבי מול כולם כאקט של "אני צודק/ת".

n בלי קואליציה: 

אל תתנגחו עם בן / בת הזוג מול כולם כדי לארגן לכם קואליציה.

בקיצור, תהיו חכמים, ואל תהיו צודקים!!!
וזכרו - בסופו של דבר זו רק תקופה וזה עובר.

הורות. הסיפור האמיתי 
מאת: לימור בר נתן 

אפילו את החסה היא 
הצליחה לשרוף....

אוף, משעמם לי!!!

אין מצב שאנחנו
פה בפסח...

Berklee Ccllege of Music
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השילוש הלא קדוש

23....22....21.....רימון!!!
אין כמו הרימון להודיע שראש השנה הגיע, ומעבר 

לטעמו המדהים ולמראה שלו, מסתבר שיש לו גם הרבה 
מאד סגולות שמתחרות רק במספר הגרגרים שלו ■ 

לכבוד החג, אתם מוזמנים להכיר קצת יותר מקרוב את 
היהלומים האדומים

פצצת בריאות
פולית,  חומצה   ,A,D,C ויטמיני  מכיל  הרימון 

פוליפנולים, טאנינים והוא עשיר בנוגדי חמצון. 
וטריגליצרידים  רע  כולסטרול  בהורדת  מסייע  הוא 
)מונע הצטברות של שומן בשולי העורקים(, מאזן לחץ 

דם ומשפר את זרימת הדם. 

סרטני.  אנטי  והוא  פרקים  דלקות  על  מקל  הרימון 
יעיל במקרים של סרטן הערמונית, בהיותו מעכב את 
קצב הנדידה של תאים סרטניים ויכולת התפשטותם. 
דלקתי  אנטי  אנטימיקרוביאלי-  הינו  הרימון  בנוסף, 

חזק, והוא מסייע בהגברת הפוריות.

סבתא היתה אומרת...
סגולות הרימון הפכו אותו לאחד המרכיבים 
למי  רבות:  סבתא"  ב"תרופות  החשובים 
שסובל מזיהומים במערכת העיכול - מומלץ 
לשתות כל יום כוס מיץ רימונים או להרתיח 
קליפות רימונים עם קליפות של בננה במשך 
המים  את  ולשתות  לסנן  לקרר,  דקות,   10

מספר פעמים ביום. 

אם יש לכם פצעים בפה או דלקת בחניכיים 
בכוס  רימונים  קליפות  כפות   3 להרתיח  יש 

מים, ולגרגר 3 פעמים ביום. 

הרימון ומדף 
הקוסמטיקה שלך 

בענף  גם  כבוד  של  אורח  הוא  הרימון 
רבות  סגולות  לו  ומיוחסות  הקוסמטיקה, 
בשיקום תאי העור. הוא ידוע כמרכיב אנטי-

של  מוקדמת  הזדקנות  מונע  אוקסידנטי, 
ללחלוח  גורם  הרימון  קולגן.  ומשקם  העור, 
העור.  את  להבהיר  יכולת  בעל  והוא  העור, 
דרגת החומציות שלו גבוהה מזו של עור הגוף, 
החיידקים  התפתחות  את  מנטרל  הוא  ולכן 

ויעיל למטרות ניקוי העור.

כבר הרבה מאד שנים ששרה רוזנר, מורה לאומנות האופנה, מפקחת 
ומי שלימדה בכל מסגרת אפשרית בתחום במשך ארבעה עשורים, 

מובילה את חוגי התפירה והאופנה בשוהם ומחוצה לה. 
שרה מאמינה שאין דבר כזה ידיים שמאליות. "כשאומרים לי 'יש לי 

ידיים שמאליות', אני מסבירה שכולנו נולדו עם יד ימין ויד שמאל", היא 
אומרת בחיוך, "ואין דבר כזה לא להצליח. מדובר בטכניקה שלומדים 

אותה, בדיוק כפי שלומדים לעשות 1+1, ואחרי כמה פעמים שלומדים 
איך לעשות את התפר, מצליחים. כל אחד יכול!".

וזה עוד לא הכל, שרה מאמינה כי אומנות בכלל ותפירה בפרט תורמת 
לבעיות קשב וריכוז. "בתור מי שיש לה בעיות קשב וריכוז, אני יכולה 

לומר שהדבר שמרכז אותי ועושה לי הכי טוב הוא לשבת ולעסוק 
באומנות, בתפירה ובעיצוב. כשליותר ויותר ילדים כיום יש בעיות של 
קשב וריכוז, האומנות תורמת בצורה מדהימה למוח, לנפש ולנשמה. 

בנוסף לכך, מדובר ביצירתיות ובחשיבה מחוץ לקופסא". 

בית ספר
לסטיילינג

ואופנה

שרה
רוזנר

למידע ופרטים נוספים:
שרה רוזנר: 052-6611402

שרה רוזנר מאמינה שאין דבר כזה ידיים שמאליות       בקייטנות שלה בחופש הגדול יצאו המשתתפים 
בידיים עמוסות פרטי לבוש ואקססוריז שעיצבו, ובחוגים שהיא מקיימת במהלך השנה בבית הספר לסטיילינג 

ואופנה תוכלו לעשות את הצעד הראשון כדי להיות מעצבי העל הבאים      חוג למחט- הגרסה של שרה

עיצוב בגדים באמירה אישית 
במהלך החופש הגדול קיימה שרה מספר מחזורים של קייטנה חווייתית 

לאופנה, אליהם הגיעו בנות ואפילו בן אחד, מחבל מודיעין, ירושלים, 
באר שבע ,שוהם ויישובי הסביבה. 

"זו היתה חוויה נהדרת, והמשתתפים בקייטנה יצאו עם ידע רב 
וקולקציה משגעת", היא מספרת. "הם תפרו תיק, גופיה, חולצה, חצאית 
וגם שמלה, עיצבו חולצות ומשקפי שמש ייחודיים, גזרו דוגמאות, תפרו 

ולמדו להכין אביזרי אופנה, ואף עיצבו כפרויקט סיום שמלות ערב 
אלגנטיות. ההספק היה אדיר, והם היו צמאים לידע ולכלים בתחום. הם 

עיצבו חולצות מדהימות, שחלקן נתנו במתנה לחברות או לאמא, ואני 
פוגשת אותן במרכז לבושות בפרי עיצובן ומלאות גאווה.

חשוב לציין שאחרי חוג כזה אפשר לחסוך הרבה מאד כסף למשפחה, 
כיוון שמקבלים כלים כיצד לתפור ולעצב בגדים באמירה אישית". 
במהלך השנה מתקיימים בבית הספר של שרה חוגי עיצוב אופנה 

ותפירה, המעוררים כל שנה עניין רב בקרב כל מי שחולמים להיות 
הדבר הבא בתחום, אוהבי עיצוב אופנה ומי שמחפשים צורת לבוש 

אישית וייחודית. 

לתפור חלומות
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077-5508026

מקצועיות.
ביטחון.
הצלחה.

 רח'  עמק איילון פינת תרשיש 1,
 קומה א'

 )במרכז המסחרי מעל מרכול "יש"(

www.shinaim.net
 בקרו אותנו ב -       . 

 "רשת שיניים"

למען בריאות ילדינו!!!
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.

שימרו על החוק והמנעו מקנס בסך 475 ש"ח!
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שנה דבש! מה סמלי יותר מלהתחיל 
את השנה עם כלי לדבש בצורת תפוח? לכו 

על זה של רשת ספייסז, 47.90 ₪. 

שונא מתנות יחיה? הצחקתם את כל מי שמארח 
בחג הקרוב, ומצפה לפחות לתשומת לב הולמת 

על כל מאמצי הקילוף, חיתוך, טיגון וניקוי 
הפאנלים ■ כדי שתזכו שיזמינו אתכם גם בשנה 
הבאה, הנה כמה רעיונות למתנות שיגרמו לכך 

שיברכו אתכם שתהיו לראש ולא לזנב 
לימור בר נתן

מותק של שנה. עם מארז שנראה ככה, 
רק מתחשק להכניס פנימה משהו מתוק וממש 

.FOX HOME -מושחת ולהתענג. 134 ₪ ב

כול כלב ביג'י יומו? 
ועוד איך! קופה מדליקה 

שתגרום לכל מי שרק חולם 
להתעסק לכם במטבעות- 
לחשוב שוב. קארה דיזיין, 

 .₪ 159

מוגש בחום. למרות 
שקשה להאמין, הסתיו 
אוטוטו מגיע, וזה הזמן 

להצטייד במרקייה וקערות 
ולהמתין שיגיעו כבר 

אינשאללה ימים קרים. 
.H&O 129.90 ₪ ברשת

בטבעת זו. טבעת חגיגית בכסף או בציפוי זהב עם 
שיבוץ של סמוקי קווארץ. 580 ₪, תכשיט במלעיל, סטודיו 

לתכשיטים, מושב גינתון. לפרטים: 050-8482703. 

לחייכם! מארז חגיגי של 
יקב עמק האלה, הכולל קברנה 
סוביניון 2011 וסוביניון בלאן 

2014, הוא סיבה מצוינת לשתות 
לחיי השנה הבאה! 149 ₪ 

בחנויות המובחרות. 

למטבח באהבה. בפעם 
הבאה שמישהו ישלח אותך 

למטבח, תסבירי שבלי מארז 
מדליק כזה, אין סיכוי שאת הולכת. 

החל מ- 63 ₪ ברשת ורדינון.

הידעתן? איב סאן 
לורן משיק מהדורה 
מיוחדת של הבושם 
פריז רבל קולקטור, 

שמספרים עליו שהוא 
חושני, מהפנט ושובר 

את כל המוסכמות. 
656 ₪ ברשתות 

הפארם. 

לא סתם שומעת, 
מאזינה! שמתי לב, 

שכשיש לי עגילים ממש 
שווים, אני פתאום שומעת 

יותר טוב. נשמע הגיוני? 
תכשיטי תומאס סאבו, 

645 ₪, להשיג ברשת 
אימפרס. 

סלפי מוזיקלי. רמקול 
בלוטות נייד עם דיבורית 

מובנת ופונקצית צילום סלפי, 
כדי שתוכלו לשמוע מוזיקה 

ולהצטלם בערב החג מבלי 
לפספס אף אחד!

99 ₪ במקום 129 ₪. 
להשיג אצל היבואן "סיריוס 

אלקטרוניקה" והמשווקים 
המורשים. 

Travel light. הכי מתאים לשים אצלו את כל הדברים 
כשיוצאים בערב. מאז שקיבלתי את תיק הערב הזה, אני 

מתנדבת לסחוב הכל בעצמי. 129 ₪ ברשת גולברי. 

 אין, אין, אין חגיגה...
לא משנה איזו עוגה תשימו 
בפעמון ההורס הזה, שיכול 

להתאים גם למאפים וגבינות, 
היא מייד תוכתר כאטרקציה של 

השולחן. 351 ₪, נובל קולקשן. 

אצלנו הדשא שלכם ירוק יותר

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

 שיקום גינות  ●  כריתת עצים
דשא סינטטי ●  מערכות השקיה ממוחשבות

תכנון פיתוח ואחזקת גינות
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שנה דבש! מה סמלי יותר מלהתחיל 
את השנה עם כלי לדבש בצורת תפוח? לכו 

על זה של רשת ספייסז, 47.90 ₪. 

שונא מתנות יחיה? הצחקתם את כל מי שמארח 
בחג הקרוב, ומצפה לפחות לתשומת לב הולמת 

על כל מאמצי הקילוף, חיתוך, טיגון וניקוי 
הפאנלים ■ כדי שתזכו שיזמינו אתכם גם בשנה 
הבאה, הנה כמה רעיונות למתנות שיגרמו לכך 

שיברכו אתכם שתהיו לראש ולא לזנב 
לימור בר נתן

מותק של שנה. עם מארז שנראה ככה, 
רק מתחשק להכניס פנימה משהו מתוק וממש 

.FOX HOME -מושחת ולהתענג. 134 ₪ ב

כול כלב ביג'י יומו? 
ועוד איך! קופה מדליקה 

שתגרום לכל מי שרק חולם 
להתעסק לכם במטבעות- 
לחשוב שוב. קארה דיזיין, 

 .₪ 159

מוגש בחום. למרות 
שקשה להאמין, הסתיו 
אוטוטו מגיע, וזה הזמן 

להצטייד במרקייה וקערות 
ולהמתין שיגיעו כבר 

אינשאללה ימים קרים. 
.H&O 129.90 ₪ ברשת

בטבעת זו. טבעת חגיגית בכסף או בציפוי זהב עם 
שיבוץ של סמוקי קווארץ. 580 ₪, תכשיט במלעיל, סטודיו 

לתכשיטים, מושב גינתון. לפרטים: 050-8482703. 

לחייכם! מארז חגיגי של 
יקב עמק האלה, הכולל קברנה 
סוביניון 2011 וסוביניון בלאן 

2014, הוא סיבה מצוינת לשתות 
לחיי השנה הבאה! 149 ₪ 

בחנויות המובחרות. 

למטבח באהבה. בפעם 
הבאה שמישהו ישלח אותך 

למטבח, תסבירי שבלי מארז 
מדליק כזה, אין סיכוי שאת הולכת. 

החל מ- 63 ₪ ברשת ורדינון.

הידעתן? איב סאן 
לורן משיק מהדורה 
מיוחדת של הבושם 
פריז רבל קולקטור, 

שמספרים עליו שהוא 
חושני, מהפנט ושובר 

את כל המוסכמות. 
656 ₪ ברשתות 

הפארם. 

לא סתם שומעת, 
מאזינה! שמתי לב, 

שכשיש לי עגילים ממש 
שווים, אני פתאום שומעת 

יותר טוב. נשמע הגיוני? 
תכשיטי תומאס סאבו, 

645 ₪, להשיג ברשת 
אימפרס. 

סלפי מוזיקלי. רמקול 
בלוטות נייד עם דיבורית 

מובנת ופונקצית צילום סלפי, 
כדי שתוכלו לשמוע מוזיקה 

ולהצטלם בערב החג מבלי 
לפספס אף אחד!

99 ₪ במקום 129 ₪. 
להשיג אצל היבואן "סיריוס 

אלקטרוניקה" והמשווקים 
המורשים. 

Travel light. הכי מתאים לשים אצלו את כל הדברים 
כשיוצאים בערב. מאז שקיבלתי את תיק הערב הזה, אני 

מתנדבת לסחוב הכל בעצמי. 129 ₪ ברשת גולברי. 

 אין, אין, אין חגיגה...
לא משנה איזו עוגה תשימו 
בפעמון ההורס הזה, שיכול 

להתאים גם למאפים וגבינות, 
היא מייד תוכתר כאטרקציה של 

השולחן. 351 ₪, נובל קולקשן. 

שירותי הסעות וטיולים באוטובוסים  ומיניבוסים ממוזגים ומפוארים לאירועים פרטיים ולמוסדות

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

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

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

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

שירות אדיב ומקצועי  הנהגים נבחרים בקפידה

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

עם המון מצב רוח!

לכל ציבור לקוחותינו
שנה טובה שנת שלום ובטחון
 שנת בריאות ונסיעה בטוחה

מאחלים מנכ”ל דנה נסיעות וצוות העובדים
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במטבח של רובי

טעם של חג
 שף רובי פורטנוי, מציע לכם להגיש על שולחן החג כמה מנות 

לא מסובכות להכנה, שישדרגו את הטעמים והניחוחות ויגרמו גם לחותנת 
לשמוח | ושתהיה לכם שנה טעימה, טובה ומתוקה!



חומרים:
1 שוק טלה טרייה

1 ראש שום מקולף ושיניים פרוסות לחצאים לאורך
צרור טימין )רצוי לימוני(

5 גבעולי רוזמרין
מעט עלי מרווה

1 כוס לימון כבוש קצוץ ללא גרעינים 
1 כף חרדל דיז'ון

מלח גס
פלפל שחור גרוס טרי, 3 כפות זרעי כוסברה קצוצים

1/2 כוס שמן זית
3 תפוחי אדמה גדולים, חתוכים לאצבעות

אופן ההכנה:
בעזרת סכין קטנה וחדה יוצרים כיסים קטנים בנתח הטלה 

מכל צידיו, אליהם נכניס את שיני השום. מפרידים את העלים  
מהגבעולים וקוצצים בסכין חדה. מעבירים את עשבי התיבול 

הקצוצים לקערת ערבוב, מוסיפים את כל החומרים למעט תפוחי 
האדמה, מערבבים היטב ומושחים בתערובת שנותרה את הבשר 

מכל צידיו.
מניחים בתבנית אפייה את אצבעות תפוחי האדמה כך שישמשו 

כמצע לשוק – מה שיאפשר כניסה של חום גם לחלק התחתון.
אפייה: מחממים תנור ל-180 מעלות ומכניסים את השוק. אופים 

כ-30 דקות עד שהשוק מקבלת צבע יפה. מנמיכים את החום ל-140 
מעלות ואופים עד שהשוק מוכנה, בערך כשעתיים )מומלץ(.

שוק טלה
שוק טלה משובץ בשיני שום במעטפת עשבי תיבול ולימון כבוש – מנה עיקרית חגיגית וטעימה מאוד.

טיפ:
ניתן לעטוף 
את התבנית 

לאחר 30 
הדקות 

הראשונות 
בנייר כסף 

ולהסיר לפני 
ההגשה.

82
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קבב דגים
קבב דגים עטוף בעלי גפן, פריך וטעים 
כמנה ראשונה עם סלט חיטה וגזר ועם 

פלחי לימון

חומרים:
400 גרם מוסר ים טרי ללא עור ואדרות

400 גרם בורי טרי ללא עור ואדרות
3 יח' פלפל אדום מטוגן , מקולף וחתוך 

לקוביות
1 כוס פטרוזיליה קצוצה

1 כוס בצל אדום חתוך לקוביות
1/2 כוס מיונז איכותי

1/2 כוס פירורי לחם פנקו
מלח, פלפל שחור טרי, מעט גרדת לימון

2 כפות זרעי כוסברה קצוצים
1 כף זרעי כמון קצוצים
פלפל שאטה לפי הטעם

כ – 10 יח' עלי גפן
מעט שמן לטיגון

פלחי לימון

אופן ההכנה:
קוצצים בעזרת סכין חדה את הדגים 

לתערובת - רצוי לקוביות קטנות 
ואחידות. ניתן גם לטחון במטחנת בשר. 

מעבירים לקערת ערבוב מוסיפים את 
שאר החומרים למעט עלי הגפן.

ניתן לשנות את כמויות התבלינים לפי 
הטעם. מערבבים היטב את התערובת 

ומכניסים למקרר לחצי שעה. 
הכנת עלי הגפן: שוטפים היטב את עלי 

הגפן כדי להוציא מהם את המליחות. 

יוצרים קבבים במשקל של כ-50 גרם 
האחד ומשטחים אותם. חותכים את 

עלי הגפן לאורך בעזרת מספריים ברוחב 
של כ-2 ס"מ ועוטפים בהם את הקבב. 

מהדקים היטב ומחזירים לקירור.
הרכבת המנה: צולים במחבת פסים 

לצלות את הקבבים בזהירות ובמעט 
שמן. מגישים עם סלט גזר וחיטה ועם 

פלחי לימון )מתכון הסלט מצורף(.

סלט גזר וחיטה
חומרים:

5 גזרים גדולים חתוכים לקוביות קטנות וחלוטים "אל דנטה"
1 כוס חיטה שטופה היטב, מבושלת במים ומעט מלח

מעט מיץ לימון ) לפי הטעם(, 1 כף פפריקה מעושנת, 1 פלפל ירוק חריף קצוץ 
לקוביות ) לפי הטעם(, 1/2 כוס שמן זית, 1/2 כוס כוסברה קצוצה, מלח

אופן ההכנה: מבשלים את החיטה עד לריכוך, מסננים ושומרים בצד. 
מערבבים את כל החומרים ומשפרים את הטעם. 

 תאנים ממולאות
בבשר, צנובר ונענע

זוהי שעתן היפה של התאנים. הן עסיסיות, מתוקות ונפלאות וכשהן ממולאות וצלויות 
בסילאן וציר בקר – הן מקבלות ארומה נפלאה וצבע שחום, וקשה לעמוד בפניהן

חומרים:
לפטריות: 

12-16 יחידות פורטובלו בינוניות 
או גדולות 

1/2 כוס שמן זית
2 שיני שום כתושות 

1 כף חומץ בלסמי
מלח 

מעט טימין

לפירה: 
2-3  תפוחי אדמה בגודל בינוני

1 כוס אפונת גינה זעירה )סנפרוסט(
100 גרם חמאה

מלח
אגוז מוסקט

1 כף שמן כמהין

אופן ההכנה:
הכנת הפטריות: מנקים את פטריות ומסירים את 

הרגליים שלהן. מערבבים את יתר החומרים בקערה, 
מוסיפים את הפטריות למרינדה ומערבבים בזהירות. 

מחממים מחבת פסים וצולים את הפטריות משני צידיהן 
כ- 2 דקות מכל צד עד שיתרככו. מניחים על נייר סופג.
הכנת הפירה: מבשלים את תפוחי האדמה על קליפתם 

במי מלח עד לריכוך. קולפים אותם, מועכים עד 
לקבלת פירה ומעבירים במסננת. מוסיפים את החמאה 

ומערבבים היטב.
חולטים את האפונה במים רותחים עם מלח, מסננים 

ומקררים במי קרח )לעצירת הבישול(. מוסיפים לפירה. 
מתבלים ביתר התבלינים ומערבבים בעדינות. 

חשוב: שהפירה לא יהיה דליל מדי כדי שיהיה ניתן 
להעבירו לשק זילוף.

הרכבת המנה: את המנה עצמה בונים בתוך "רינג" 
בקוטר  כ-45 ס"מ ובגובה 5 ס"מ.

בתחתית מניחים את הפטריות הצלויות, מזלפים מעל 
מעט פירה, מעל הפירה מניחים עוד פטריות, מהדקים 

והיטב ומזלפים עוד פירה. "סוגרים" עם פטריות, 
מהדקים ומעבירים לתבנית אפייה מרופדת בנייר 

פרגמנט ומשומנת מעט. אופים 10-12 דקות בתנור ב- 
170 מעלות ומגישים.

מוסקה 
פטריות

מוסקה של פטריות פורטובלו ותפוחי 
אדמה, מומלצת כתוספת למנה 

עיקרית או כמנה לצמחונים. שימו לב: 
מדובר במנה עדינה להכנה, ועל כן יש 

להתייחס אליה בהתאם.

חומרים:
12-16 תאנים טריות בגודל בינוני

360 גרם בשר בקר טרי
1 כוס בצל קצוץ

1 כפית שום כתוש
100 גרם צנובר קלוי
1/2 כוס נענע קצוצה

4 כפות שמן זית 
מלח ופלפל שחור לפי הטעם

בהרט לפי הטעם

לרוטב:
1/2 כוס שאלוט קצוץ

1 מקל של למון גראס קצוץ
1 כף ג'ינג'ר מגורד

1 כף שמן זית
1 כוס סילאן 

2 כפות חומץ בן יין
1 ליטר ציר בקר, במידה ואין ניתן להעזר במרק עוף

מלח ופלפל שאטה לפי הטעם

אופן ההכנה:
שוטפים היטב את התאנים ומניחים על מגבת לייבוש. בעזרת סכין קטנה חותכים את החלק 
העליון )לא עד הסוף( כך שנוכל להוציא את בשר התאנים בעזרת כף פריזיאן  או כפית קטנה. את 

תוכן התאנים שהוצאנו – קוצצים ושומרים בצד.
מאדים את הבצל והשום בשמן זית במחבת עד להזהבה ומוסיפים את הנענע. מערבבים ומסננים. מחזירים 
את המחבת לאש ומוסיפים מעט שמן זית. מוסיפים את הבשר,  מערבבים ו"סוגרים" אותו. מוסיפים את שאר 

המרכיבים כולל בשר התאנים הקצוץ, מתקנים תיבול ומסננים לפני המילוי.
הכנת הרוטב: מאדים בקלחת את השאלוט, למון גראס וג'ינג'ר במעט שמן זית. מוסיפים את החומץ וממשיכים 

לאדות. מוסיפים את הסילאן ומבשלים מעט. מוסיפים ציר בקר ומבשלים את הרוטב כרבע שעה.
אפייה: ממלאים את התאנים ומסדרים אותן בתבנית אפייה. יוצקים מעליהן מעט רוטב )לא הרבה כדי שלא "ישחו" 

ויתהפכו(. אופים 15 דקות בחום של 170 מעלות מכוסה בנייר כסף.
לאחר כרבע שעה מסירים את נייר הכסף וממשיכים לאפות עוד מספר דקות עד שתאנים מקבלות צבע בחלקן 

העליון. מוציאים ומגישים מיד.
חשוב: התאנה היא חומר גלם רך, כך שזמן בישולה יחסית קצר יחסית שימו לב שלא תאפו את התאנים הממולאות 

יתר על המידה.

4 מנות

4 מנות

4-6 מנות
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קבב דגים
קבב דגים עטוף בעלי גפן, פריך וטעים 
כמנה ראשונה עם סלט חיטה וגזר ועם 

פלחי לימון

חומרים:
400 גרם מוסר ים טרי ללא עור ואדרות

400 גרם בורי טרי ללא עור ואדרות
3 יח' פלפל אדום מטוגן , מקולף וחתוך 

לקוביות
1 כוס פטרוזיליה קצוצה

1 כוס בצל אדום חתוך לקוביות
1/2 כוס מיונז איכותי

1/2 כוס פירורי לחם פנקו
מלח, פלפל שחור טרי, מעט גרדת לימון

2 כפות זרעי כוסברה קצוצים
1 כף זרעי כמון קצוצים
פלפל שאטה לפי הטעם

כ – 10 יח' עלי גפן
מעט שמן לטיגון

פלחי לימון

אופן ההכנה:
קוצצים בעזרת סכין חדה את הדגים 

לתערובת - רצוי לקוביות קטנות 
ואחידות. ניתן גם לטחון במטחנת בשר. 

מעבירים לקערת ערבוב מוסיפים את 
שאר החומרים למעט עלי הגפן.

ניתן לשנות את כמויות התבלינים לפי 
הטעם. מערבבים היטב את התערובת 

ומכניסים למקרר לחצי שעה. 
הכנת עלי הגפן: שוטפים היטב את עלי 

הגפן כדי להוציא מהם את המליחות. 

יוצרים קבבים במשקל של כ-50 גרם 
האחד ומשטחים אותם. חותכים את 

עלי הגפן לאורך בעזרת מספריים ברוחב 
של כ-2 ס"מ ועוטפים בהם את הקבב. 

מהדקים היטב ומחזירים לקירור.
הרכבת המנה: צולים במחבת פסים 

לצלות את הקבבים בזהירות ובמעט 
שמן. מגישים עם סלט גזר וחיטה ועם 

פלחי לימון )מתכון הסלט מצורף(.

סלט גזר וחיטה
חומרים:

5 גזרים גדולים חתוכים לקוביות קטנות וחלוטים "אל דנטה"
1 כוס חיטה שטופה היטב, מבושלת במים ומעט מלח

מעט מיץ לימון ) לפי הטעם(, 1 כף פפריקה מעושנת, 1 פלפל ירוק חריף קצוץ 
לקוביות ) לפי הטעם(, 1/2 כוס שמן זית, 1/2 כוס כוסברה קצוצה, מלח

אופן ההכנה: מבשלים את החיטה עד לריכוך, מסננים ושומרים בצד. 
מערבבים את כל החומרים ומשפרים את הטעם. 

 תאנים ממולאות
בבשר, צנובר ונענע

זוהי שעתן היפה של התאנים. הן עסיסיות, מתוקות ונפלאות וכשהן ממולאות וצלויות 
בסילאן וציר בקר – הן מקבלות ארומה נפלאה וצבע שחום, וקשה לעמוד בפניהן

חומרים:
לפטריות: 

12-16 יחידות פורטובלו בינוניות 
או גדולות 

1/2 כוס שמן זית
2 שיני שום כתושות 

1 כף חומץ בלסמי
מלח 

מעט טימין

לפירה: 
2-3  תפוחי אדמה בגודל בינוני

1 כוס אפונת גינה זעירה )סנפרוסט(
100 גרם חמאה

מלח
אגוז מוסקט

1 כף שמן כמהין

אופן ההכנה:
הכנת הפטריות: מנקים את פטריות ומסירים את 

הרגליים שלהן. מערבבים את יתר החומרים בקערה, 
מוסיפים את הפטריות למרינדה ומערבבים בזהירות. 

מחממים מחבת פסים וצולים את הפטריות משני צידיהן 
כ- 2 דקות מכל צד עד שיתרככו. מניחים על נייר סופג.
הכנת הפירה: מבשלים את תפוחי האדמה על קליפתם 

במי מלח עד לריכוך. קולפים אותם, מועכים עד 
לקבלת פירה ומעבירים במסננת. מוסיפים את החמאה 

ומערבבים היטב.
חולטים את האפונה במים רותחים עם מלח, מסננים 

ומקררים במי קרח )לעצירת הבישול(. מוסיפים לפירה. 
מתבלים ביתר התבלינים ומערבבים בעדינות. 

חשוב: שהפירה לא יהיה דליל מדי כדי שיהיה ניתן 
להעבירו לשק זילוף.

הרכבת המנה: את המנה עצמה בונים בתוך "רינג" 
בקוטר  כ-45 ס"מ ובגובה 5 ס"מ.

בתחתית מניחים את הפטריות הצלויות, מזלפים מעל 
מעט פירה, מעל הפירה מניחים עוד פטריות, מהדקים 

והיטב ומזלפים עוד פירה. "סוגרים" עם פטריות, 
מהדקים ומעבירים לתבנית אפייה מרופדת בנייר 

פרגמנט ומשומנת מעט. אופים 10-12 דקות בתנור ב- 
170 מעלות ומגישים.

מוסקה 
פטריות

מוסקה של פטריות פורטובלו ותפוחי 
אדמה, מומלצת כתוספת למנה 

עיקרית או כמנה לצמחונים. שימו לב: 
מדובר במנה עדינה להכנה, ועל כן יש 

להתייחס אליה בהתאם.

חומרים:
12-16 תאנים טריות בגודל בינוני

360 גרם בשר בקר טרי
1 כוס בצל קצוץ

1 כפית שום כתוש
100 גרם צנובר קלוי
1/2 כוס נענע קצוצה

4 כפות שמן זית 
מלח ופלפל שחור לפי הטעם

בהרט לפי הטעם

לרוטב:
1/2 כוס שאלוט קצוץ

1 מקל של למון גראס קצוץ
1 כף ג'ינג'ר מגורד

1 כף שמן זית
1 כוס סילאן 

2 כפות חומץ בן יין
1 ליטר ציר בקר, במידה ואין ניתן להעזר במרק עוף

מלח ופלפל שאטה לפי הטעם

אופן ההכנה:
שוטפים היטב את התאנים ומניחים על מגבת לייבוש. בעזרת סכין קטנה חותכים את החלק 
העליון )לא עד הסוף( כך שנוכל להוציא את בשר התאנים בעזרת כף פריזיאן  או כפית קטנה. את 

תוכן התאנים שהוצאנו – קוצצים ושומרים בצד.
מאדים את הבצל והשום בשמן זית במחבת עד להזהבה ומוסיפים את הנענע. מערבבים ומסננים. מחזירים 
את המחבת לאש ומוסיפים מעט שמן זית. מוסיפים את הבשר,  מערבבים ו"סוגרים" אותו. מוסיפים את שאר 

המרכיבים כולל בשר התאנים הקצוץ, מתקנים תיבול ומסננים לפני המילוי.
הכנת הרוטב: מאדים בקלחת את השאלוט, למון גראס וג'ינג'ר במעט שמן זית. מוסיפים את החומץ וממשיכים 

לאדות. מוסיפים את הסילאן ומבשלים מעט. מוסיפים ציר בקר ומבשלים את הרוטב כרבע שעה.
אפייה: ממלאים את התאנים ומסדרים אותן בתבנית אפייה. יוצקים מעליהן מעט רוטב )לא הרבה כדי שלא "ישחו" 

ויתהפכו(. אופים 15 דקות בחום של 170 מעלות מכוסה בנייר כסף.
לאחר כרבע שעה מסירים את נייר הכסף וממשיכים לאפות עוד מספר דקות עד שתאנים מקבלות צבע בחלקן 

העליון. מוציאים ומגישים מיד.
חשוב: התאנה היא חומר גלם רך, כך שזמן בישולה יחסית קצר יחסית שימו לב שלא תאפו את התאנים הממולאות 

יתר על המידה.

4 מנות

4 מנות

4-6 מנות

אהובל׳ה - קייטרינג בוטיק חלבי

כשר
בהשגחת הרבנות שהם

הרב דוד סתיו

רוצים באמת ליהנות מהאירוח 
מבלי להתעסק באוכל ובהגשתו?

 קייטרינג בוטיק ואיכותי
לאירועים עד 60 איש

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

שירות מעל המצופה הם המפתח להצלחתו של כל ערב 

האירוע מתקרב?

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

fahuvale71@gmail.com |  ahuvale.co.il  | 050-8450452 | אהובל׳ה - קייטרינג חלבי

שנה טובה

המומחיות שלנו
הרווח שלך

והסביבה

בס”ד

ללקוחותינו דרושים נכסים להשכרה / מכירה ● למשרדנו נכסים בכל מושבי חבל מודיעין, כולל במושבים דתיים. מחסנים / משרדים בגדלים שונים
www.infinitynadlan.com ● infinitynadlan@gmail.com  ● 077-5537920 :תמיר דויד: 054-5537920, טלפקס

להשכרה בגבעת כח בהרחבה
וילה פינתית 5 חד',  160 מ"ר, שני מפלסים

כל  הקודם זוכה.

בבלעדיות

למכירה בגבעת כ”ח בהרחבה
וילה פינתית 10 חד’ 280/500, מחולקת 

ל-2 דירות, עליונה ותחתונה + דירת סטודיו
מחיר חסר תקדים, כל הקודם זוכה! 3.0 מיליון ש”ח

בבלעדיות

למכירה בכפר טרומן בהרחבה
וילה פינתית מושקעת ושמורה 

כ-300/500 מ"ר, 7 חד' כולל יחידת דיור 
כל הקודם זוכה

בבלעדיות

למכירה בגבעת כח בהרחבה 
וילה פינתית יפיפיה כ-250/500 מ"ר 7 חד'

שני מפלסים כולל יחידת דיור 

בבלעדיות

למכירה בגינתון המבוקש והשקט
בהרחבה בית פרטי 220/500 מ"ר, כ-7 חד' 
שני מפלסים, ברחוב שקט, 3.3 מיליון ש"ח

בבלעדיות

בבלעדיות

למכירה בבית נחמיה 
וילה יפהפיה 200/1000 מ”ר, 7 חד’ שני מפלסים, 

מיקום מצוין, צופה לשדות, 3.8 מיליון ש”ח

בבלעדיות

למכירה במושב רינתיה המבוקש
משק עזר 270/1250 מ"ר,  7 חד' כולל יחידת דיור 

שמור ומטופח + בריכת שחייה 
אופציה לבניית יחידה נוספת

בבלעדיות

למכירה במושב משמר השבעה 
וילה יפיפיה שני מפלסים 250/450 מ"ר, 6 חד' 

רמת גימור גבוהה, בריכת ספא דק איפאה, קמין 
שקוע בקיר, סוויטת הורים ענקית, מיקום מעולה 

בבלעדיות

בבלעדיות

למכירה/השכרה במשמר השבעה
וילה חדשה ויפיפיה ברמת גימור גבוהה

כ-10  חד' כולל יחידת דיור ובריכת שחייה

למכירה במזור
נחלה של 30 דונם + 2 בתים ומחסן של 200 מ”ר

ומגרש כדורסל במיקום מצויין ושקט

בבלעדיות

למכירה משק עזר בגינתון
2 דונם, בנוי 250 מ”ר, מחולק ל-2 יח’, 

חובה לראות, כל הקודם זוכה, 5.5 מיליון ש”ח

בבלעדיות

למכירה בכפר סירקין היוקרתי 
וילה חדשה ברמת גימור גבוהה 270/500 מ"ר

7 חד' כולל יחידת דיור מרתף ונוף לכרמים

בבלעדיות

למכירה בכפר דניאל 
וילה 5 חד’ גימור גבוה מאוד, 2 מפלסים, תקרה גבוהה, 
ממוזגת, פרקט, סוויטת הורים כ-35 מ”ר, חצר ענקית 

וחניה פרטית, מיקום מעולה, 4.3 מיליון ש”ח

למכירה במזור במושב הוותיק
וילה מדהימה ברמת גימור גבוהה 

300/1000 מר כ8 חד כולל יחידת דיור
וחצר יפיפיה חובה לראות

בבלעדיות

בבלעדיות

להשכרה בכפר מעש המבוקש
בית פרטי 4 חד' + יחידת דיור

160/1000 מ"ר חצר גדולה, אזור שקט למיידי .

בבלעדיות

למכירה במושב מגשימים היוקרתי
בית פרטי 6 חד', שני מפלסים 180/640 מ"ר,

אופציית הרחבה, במיקום מצוין

בבלעדיות

למכירה במושב נחלים המבוקש
נחלה של כ-24 דונם, כ-10 דונם רצוף + בית 3.5 חד' 

כ-100 מ"ר,  סככות ויחידת דיור חיצונית
+ הכנסות מזכויות אוגדה

בבלעדיות

למכירה בבית נחמיה
וילה פינתית מפלס אחד, 4.5 חד' 

במיקום מצוין מחיר מציאה!

בבלעדיות

למכירה מגרש בכפר סירקין
בהרחבה,  270/500, מיקום מצויין

בבלעדיות

למכירה בחדיד בהרחבה
וילה חדשה 8 חד', פינתית

כולל יחידת דיור, נוף מדהים 

בבלעדיות

להשכרה בבית עריף
בהרחבה הצמודה לרח' האודם, 7 חד' כולל יחידה

כ-230/500  מ"ר, לתקופה ארוכה
כניסה ב-10/4/15 כל הקודם זוכה.

בבלעדיות

להשכרה במושב בני עטרות
בהרחבה בית פרטי, 4 חד' מפלס אחד,

150/500 מ"ר, מרווח וממוזג במיקום שקט

בבלעדיות

להשכרה בכפר טרומן בהרחבה 
דו משפחתי פינתי כ-160מ"ר, 5 חד+ ממ"ד

שני מפלסים, במחיר אטרקטיבי כל הקודם זוכה.

בבלעדיות

למכירה במושב גמזו
)דתי לאומי(

בהרחבה וילה פינתית חדשה, 8 חד'
כולל יחידת דיור נוף מדהים

בבלעדיות

למכירה בכפר טרומן
משק 25 דונם + בית 70 מ”ר, במיקום טוב במושב, 
פוטנציאל עצום, כל הקודם זוכה, 7.4 מיליון ש"ח

בבלעדיות
בבלעדיות

למכירה בכפר דניאל
וילה יפהפיה, 7 חד’, כולל יח’ דיור חיצונית
נוף מדהים, חובה לראות, 4.3 מיליון ש"ח

  למכירה במשמר השבעה
אחוזה יוקרתית 2500 מ”ר, בנוי 400 מ”ר, בית 

הארחה, חדר קולנוע, חדר ביליארד, גינה טרופית

בבלעדיות

למכירה במושב
רינתיה המבוקש

משק עזר פינתי 250/1050 מ"ר, 
חלונות ודלתות מעץ מהגוני איכותי

ויוקרתי, חלונות ויטראז, בוסתן, 
בריכת דגים, מזרקת מים יוקרתית

חג עצמאות שמח

בבלעדיות

למכירה בחדיד בהרחבה
וילה יפהפיה 8 חד’ מפלס אחד, כולל יח’ דיור

מניבה קרובה לפארק, חובה לראות
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נשים, גברים ונוער
יעל שרגא - קוסמטיקאית פרא רפואית

052-3404251, שוהם

פותחים שנה חדשה עם מבצעים של יופי

טיפול פנים 
קלאסי

 כולל: פילינג,
 ניקוי עמוק,

 מסכות ועיסוי מפנק
של הפנים, שכמות וידיים

 מזותרפיה
עם או בלי מחטים

טיפול מתקדם לשיפור ניכר 
במראה העור )אנטי אייג'ינג(, 
מיצוק והצערת העור, הפחתה 
בעומק הקמטים וחידוש מרקם 

העור והגברת הברק

 ב-50% הנחה
על הטיפול הראשון
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 בסוף אחת מישיבות 
המועצה לפני מספר חודשים, 

קם אלי יפרח, סגן ראש 
המועצה מסיעת יחד והכריז 
בקול רם, שאין לו עוד אמון 

בגיל ליבנה ולכן הוא מתפטר 
ועובר לאופוזיציה. יפרח אמנם 

נעדר מהקואליציה מספר 
חודשים, אלא שבישיבת 

המועצה הקרובה הוא מתוכנן 
לחזור בו ולהביע שוב אמון 

מלא בראש המועצה ולאו 
דווקא בגלל שפתאום נוצר 

ביניהם אמון עמוק. הסיפור, 
מסתבר, הרבה יותר מותח: אם 

יפרח לא היה חוזר לתפקידו, 
אשר פאהן, מי שאמור להחליף 
אותו בקרוב כסגן ראש מועצה 
בגלל הסכם רוטציה – לא היה 
מקבל את התפקיד. סתם טוב 

לב מצד יפרח? לא! מבולבלים? 
גם אנחנו. התשובה טמונה 

באייטם הבא.

 מסתבר, שמה שיפרח 
לא לקח בחשבון, זה שאשר 

פאהן ימרר לו את החיים עד 
שהוא יחזור בו ויאפשר גם לו 

להגשים חלום נכסף ולהתהדר 
בתואר סגן ראש מועצה. יפרח 

אם כן נכנע ויחזור לקואליציה. 
עכשיו השאלה היא רק איך 

גיל ליבנה יוכל להבטיח, שרגע 
אחרי שימנה את אשר פאהן 

לסגן, יפרח לא יחטוף שוב את 
הג’ננה ויודיע על התפטרותו 

מהקואליציה.

  ועד עובדי 

המועצה אירגן טיול 
גיבוש של יומיים, שכלל 

שיט קייקים ליד הכנרת, 
סיור בעכו ועוד. העובדים 

נהנו מאוד ולא ממש 
הצטערו שאיש מהנהלת 
המועצה לא מצא לנכון 

להגיע, פרט למנכ“ל דודי 
זביב.

 השר בדימוס שלום 
שמחון, היום איש עסקים, 

ביקר עם נציגים בלשכת ראש 
המועצה. לא ברור האם היתה 

כוונת הביקור לעשות ביזנס 
או שהוא פשוט קפץ לראות 

את גיסתו ענת דותן, יד ימינו 
של גיל ליבנה.

 יעל, אשתו של איש 
הנדל“ן יריב רענן, הפתיעה 

אותו לרגל יום הולדתו והזמינה 
לילה בסוויטה מלכותית במלון 
הבוטיק “כרמים“ ליד ירושלים. 
העסקה, אגב, שולמה בכרטיס 

האשראי שלו. 

 הלוחם ר׳, בנה של 
חברת המועצה דפנה רבינוביץ, 

המשרת באי שם בשטחים, 
הסתער השבוע על פתח ביוב 

בבסיס כדי להוציא משם 
ארבעה גורי כלבים נטושים, 

מה שהיה כרוך בחילוץ מורכב 
וגם קצת מלוכלך. עכשיו 

מחפשים לגורים בית ובתוך 
כך צה“ל הרוויח סוף סוף יחסי 

ציבור טובים בתקשורת.

 משרד התיווך 
של רובי יותם פתח 

נציגות זמנית באי 
היווני הקסום קורפו 

כשהמתווכת שלו אורלי 
אורן-אנקווה השתקעה 

שם עם בעלה לחופשה 
קסומה לרגל 26 שנות 

נישואים יחד עם אופירה 
אזולאי שחגגה 25 שנות 
נישואים לאדריכל יוסי אזולאי.

איפה תהיו ומה תאכלו 
בראש השנה?
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עמק איילון 30, מרכז מסחרי שהם   טל׳: 03-5446442

על כל קניה
מעל ₪14990
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במוצ״ש לפני החג החנות פתוחה במיוחד בשבילכם ❤

❤ חג שמח ושנה טובה ❤

12.9.15 מצאת השבת עד חצות

חדש
מצעיםבחנות

חדש בשוהם
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DUET-B2B
 יבוא ושיווק דלתות פנים מאיטליה

054-5322822
נציגות בלעדית
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03-6421010 בכניסה לתחנת הדלק,  תצוגה חדשה בכפר טרומן 

שנה טובה
לכל לקוחותי

נדל"ן›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

 טבע ואוסם נאבקות בתעריפי הארנונה בחבל מודיעין

“משולם לוינשטיין" מתחילה לשווק 85 יח"ד בכרמים

לשר  פנה  ברוש  שרגא  התעשיינים  התאחדות  נשיא 
שלא  בדרישה  שלום,  סילבן  הפנים  ולשר  כחלון  האוצר 
לאשר בקשה של המועצה האזורית להעלות את תעריפי 
זאת  אחוזים.  ב-10  הקרובה  בשנה  לעסקים  הארנונה 

בטענה שהתעריף כבר התייקר מאז 2012 ב-40%. 
המועצה  כי  בטענה  העסקים  בעלי  בשם  פנה  ברוש 
עסקים  למשוך  כדי  נמוכים  תעריפים  בעבר  קבעה 
כל  ללא  התעריפים  את  מייקרת  היא  וכעת  לתחומה 
תעריפי  לייקור  ההצדקה  השירותים.  ברמת  שידרוג 
הארנונה בחבל מודיעין נובעת מכך שהמגרשים באזורי 

התעשייה של שוהם וחבל מודיעין כבר שווקו כולם ואין 
כעת בנמצא מגרשים פנויים, כך שהרשויות המקומיות 
יזמים במחירים אטרקטיביים.  נוטות לפתות  אינן  שוב 
האחרונות  שנים  “בשלוש  נמסר:  האזורית  מהמועצה 
להחלטת  בהתאם  גבוה  בקצב  התעריפים  עולים 
את  להעלות  האזוריות  לרשויות  שהורתה  ממשלה 
לארנונה  אותם  ולהתאים  עסקית  לארנונה  התעריפים 
בערים הסמוכות, כדי שלא להפלות לרעה את הרשויות 
החלטת  את  מקיימת  האזורית  המועצה  המקומיות. 

הממשלה" ■

חברת  הקרובים  בשבועות 
תחל   לוינשטיין  משולם 
בשיווק השלב ראשון הכולל 9 
בניינים ובהם 85 יח"ד בשכונת 
כרמים החדשה בצפון היישוב. 
שערכה  במכרז  זכתה  החברה 
רשות  חודשים  מספר  לפני 
במרבית  ישראל,  מקרקעי 
בסך  רוויה.  לבנייה  המגרשים 
הכל תבנה החברה מעל 200 דירות בכ-20 בניינים, בהן 
דירות בנות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן עם מרתפים בני 50 

מ"ר ופנטהאוזים בני 6 חדרים. 
בקשות  הגישה  לא  החברה  בשוהם,  מהנהוג  בשונה 
לפיכך  שבס,  לתקנת  בהתאם  ולתוספות  להקלות 

הבנייה  היתרי  כי  לוטן,  שאולי  החברה,  מנכ״ל  מעריך 
לאכלוס  הזמנים  לוח  ולהערכתו  הקרוב  בזמן  יונפקו 
לא יעלה על שנתיים ממועד קבלת ההיתרים. לדבריו, 
לדירות בנות 4 חדרים ויותר יוצמדו 2 חניות, והחברה 
שוקלת אם להצמיד שתי חניות לדירות בנות שלושה 
להפחית  זו  ובדרך  אחת,  בחניה  להסתפק  או  חדרים, 
את מחיר הדירות הללו, על מנת להקל על זוגות צעירים 
מועדון  גם  יכלול  הפרויקט  ביישוב.  ביתם  את  לבנות 

דיירים. 
חברת משולם לוינשטיין נוסדה לפני 60 שנה ולאחרונה 
באזור  בריאות  שירותי  כללית  מרלו"ג  את  בנתה 
התעשייה שוהם. היא בונה כיום כאלף דירות בשנה ועל 
לוינשטיין  מגדל  נמנים  שבנתה  המוכרים  הפרויקטים 

ומגדל דיסקונט, שניהם בתל-אביב ■

שאולי לוטן

ברח׳ תמר 7 בשכונת הדסים, דירת 5.5 חדרים   ●
מעלית,  ללא   1 קומה  מ"ר,   134 ששטחה 
גדולה  מרפסת  עם  מאד,  ומושקעת  מרווחת 
הפונה לנוף, מחסן, פינוי מהיר, נמכרה ב-2.12 

מיליון שקלים.

היישוב,  במרכז   33 איילון  עמק  בשד׳   ●
טריפלקס 5 חדרים ששטחו 140 מ"ר, נמכר 

ב-1.63 מיליון שקלים.

ברח׳ ארז 5 בשכונת סחלבים, דופלקס גן 5.5   ●
חדרים ששטחו 137 מ"ר, מחסן, גינה ששטחה 
פינוי  מושקע,  צמודות,  חניות  שתי  מ"ר,   40

ארוך טווח, נמכר ב-2.58 מיליון שקלים.

 100 ששטחה  חדרים   4 דירת   ,33 קדם  ברח׳   ●
מיליון  ב-1.698  נמכרה  מצוין,  במצב  מ״ר, 

שקלים.

 5 4 בשכונת סחלבים, פנטהאוז  ברח׳ הערבה   ●
במפלס  חדר  ועוד  מ"ר   190 ששטחו  חדרים 
50 מ"ר כל אחת,  בנות  העליון, שתי מרפסות 
נוף לגן סחלבים, רמת גימור פאר, שתי חניות 

צמודות, נמכר ב-3.74 מיליון שקלים. 

 5 גן  דירת  סחלבים,  בשכונת   17 ארז  ברח׳   ●
ששטחה  גינה  עם  מ"ר,   130 ששטחה  חדרים 

כ-90 מ"ר, מושקעת, נמכרה ב-2.6 מיליון. 

ברח׳ הירדן 30 בשכונת גבעולים, דו משפחתי   ●
 470 ששטחו  מגרש  על  בנוי  מ"ר   245 פינתי, 
מ"ר, 5 חדרים ועוד יחידה מניבה עלית גדולה, 

נמכר בפינוי לשנה ב-4.1 מיליון שקלים.

חדרים   4.5 דירת  בחמניות,   27 המצפה  ברח׳   ●
פונה  עגולה  מרפסת  עם  מ"ר,   125 ששטחה 

לנוף, נמכרה ב-2.17 מיליון שקלים.

עסקאות נדל“ן 
מכירה:
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יזמים במחירים אטרקטיביים.  נוטות לפתות  אינן  שוב 
האחרונות  שנים  “בשלוש  נמסר:  האזורית  מהמועצה 
להחלטת  בהתאם  גבוה  בקצב  התעריפים  עולים 
את  להעלות  האזוריות  לרשויות  שהורתה  ממשלה 
לארנונה  אותם  ולהתאים  עסקית  לארנונה  התעריפים 
בערים הסמוכות, כדי שלא להפלות לרעה את הרשויות 
החלטת  את  מקיימת  האזורית  המועצה  המקומיות. 

הממשלה" ■

חברת  הקרובים  בשבועות 
תחל   לוינשטיין  משולם 
בשיווק השלב ראשון הכולל 9 
בניינים ובהם 85 יח"ד בשכונת 
כרמים החדשה בצפון היישוב. 
שערכה  במכרז  זכתה  החברה 
רשות  חודשים  מספר  לפני 
במרבית  ישראל,  מקרקעי 
בסך  רוויה.  לבנייה  המגרשים 
הכל תבנה החברה מעל 200 דירות בכ-20 בניינים, בהן 
דירות בנות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן עם מרתפים בני 50 

מ"ר ופנטהאוזים בני 6 חדרים. 
בקשות  הגישה  לא  החברה  בשוהם,  מהנהוג  בשונה 
לפיכך  שבס,  לתקנת  בהתאם  ולתוספות  להקלות 

הבנייה  היתרי  כי  לוטן,  שאולי  החברה,  מנכ״ל  מעריך 
לאכלוס  הזמנים  לוח  ולהערכתו  הקרוב  בזמן  יונפקו 
לא יעלה על שנתיים ממועד קבלת ההיתרים. לדבריו, 
לדירות בנות 4 חדרים ויותר יוצמדו 2 חניות, והחברה 
שוקלת אם להצמיד שתי חניות לדירות בנות שלושה 
להפחית  זו  ובדרך  אחת,  בחניה  להסתפק  או  חדרים, 
את מחיר הדירות הללו, על מנת להקל על זוגות צעירים 
מועדון  גם  יכלול  הפרויקט  ביישוב.  ביתם  את  לבנות 

דיירים. 
חברת משולם לוינשטיין נוסדה לפני 60 שנה ולאחרונה 
באזור  בריאות  שירותי  כללית  מרלו"ג  את  בנתה 
התעשייה שוהם. היא בונה כיום כאלף דירות בשנה ועל 
לוינשטיין  מגדל  נמנים  שבנתה  המוכרים  הפרויקטים 

ומגדל דיסקונט, שניהם בתל-אביב ■

שאולי לוטן

ברח׳ תמר 7 בשכונת הדסים, דירת 5.5 חדרים   ●
מעלית,  ללא   1 קומה  מ"ר,   134 ששטחה 
גדולה  מרפסת  עם  מאד,  ומושקעת  מרווחת 
הפונה לנוף, מחסן, פינוי מהיר, נמכרה ב-2.12 

מיליון שקלים.

היישוב,  במרכז   33 איילון  עמק  בשד׳   ●
טריפלקס 5 חדרים ששטחו 140 מ"ר, נמכר 

ב-1.63 מיליון שקלים.

ברח׳ ארז 5 בשכונת סחלבים, דופלקס גן 5.5   ●
חדרים ששטחו 137 מ"ר, מחסן, גינה ששטחה 
פינוי  מושקע,  צמודות,  חניות  שתי  מ"ר,   40

ארוך טווח, נמכר ב-2.58 מיליון שקלים.

 100 ששטחה  חדרים   4 דירת   ,33 קדם  ברח׳   ●
מיליון  ב-1.698  נמכרה  מצוין,  במצב  מ״ר, 

שקלים.

 5 4 בשכונת סחלבים, פנטהאוז  ברח׳ הערבה   ●
במפלס  חדר  ועוד  מ"ר   190 ששטחו  חדרים 
50 מ"ר כל אחת,  בנות  העליון, שתי מרפסות 
נוף לגן סחלבים, רמת גימור פאר, שתי חניות 

צמודות, נמכר ב-3.74 מיליון שקלים. 

 5 גן  דירת  סחלבים,  בשכונת   17 ארז  ברח׳   ●
ששטחה  גינה  עם  מ"ר,   130 ששטחה  חדרים 

כ-90 מ"ר, מושקעת, נמכרה ב-2.6 מיליון. 

ברח׳ הירדן 30 בשכונת גבעולים, דו משפחתי   ●
 470 ששטחו  מגרש  על  בנוי  מ"ר   245 פינתי, 
מ"ר, 5 חדרים ועוד יחידה מניבה עלית גדולה, 

נמכר בפינוי לשנה ב-4.1 מיליון שקלים.

חדרים   4.5 דירת  בחמניות,   27 המצפה  ברח׳   ●
פונה  עגולה  מרפסת  עם  מ"ר,   125 ששטחה 

לנוף, נמכרה ב-2.17 מיליון שקלים.

עסקאות נדל“ן 
מכירה:

88
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משרדנו ברח' לשם 23 א' שוהם. טל':  03-9702112, 03-9732121
www.dirot-ledorot.com       :מגוון רחב של נכסים נוספים באתר הבית

 חדש אצלנו בשנת 2015 דירות לדורות מרחיבה את פעילותה במתן
 ייעוץ משכנתאות פרטי גם לקהל הרחב

פתרון אובייקטיבי להלוואה אטרקטיבית!

1,720,000 
₪

דירת 4.5 חדרים במצב מעולה, מושקעת בעיצוב מודרני. 
 בשכונת משה"ב, מיקום מרכזי, קומה 2 ללא מעלית.

מרפסת פונה לנוף מערבי. פינוי קיץ 2016

בבלעדיות למכירה

2,690,000 
₪

קוטג' תחתון וייחודי של חברת פנטהאוז 5.5 חדרים ברחוב 
הבשור, גינה גדולה הפונה לנוף מערבי עוצר נשימה. אופציה לפתיחת 

מרתף, זכויות בנייה נוספות. פינוי 12/2015. כל הקודם זוכה !

למכירה

משרד תיווך וייעוץ משכנתאות
הנוסחא המשלבת בין חלום למציאות

אבשי גרייף יועץ נדל"ן
050-3882255

 למכירה
  דופלקס גג 5 חדרים, מרווח מאוד.

 בתוספת עליית גג, בשכונה ט'.
פינוי מהיר

₪ 2,490,000 

 למכירה
קוטג' ייחודי של עובד לוי, בקרבת המרכז, 
 5.5 חדרים בתוספת עליית גג מרווחת מאוד.

המון פוטנציאל, פינוי גמיש
₪ 3,300,000 

 למכירה
  קוטג' בקרבת המרכז, 5.5 חדרים,

אופ' לפתיחת מרתף, גינה כ-50 מטר 
במפלס אפס. פינוי גמיש

2,890,000

4,100,000 
₪

בודד בשכונת אלונים ברחוב מרגלית 195/517 מ"ר, הפונה לנוף חלקי, 5 חדרים + ממ"ד. 
במפלס כניסה כ-150 מ"ר. במפלס עליון כ-45 מ"ר + מרפסות. זכויות בנייה נוספות של כ-40 

מ"ר, גינה גדולה. הבית עם המון פוטנציאל במיקום שקט ופסטורלי. פינוי גמיש

בבלעדיות למכירה

4,180,000 
₪

דו משפחתי בשכונה א'  270/375 מ"ר. מיקום מרכזי 
ושקט. 6 חדרים בתוספת מרתף עם כניסה נפרדת, תכנון 

מצוין. מגרש במפלס אפס, פינוי קיץ 2016

בבלעדיות למכירה

הדמייה לאחר שיפוץ לשם המחשה

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

בהנהלת חגית מובשוביץ 054-6832944

דירות לדורות מאחלת לכולנו שנה טובה משגשגת ופוריה
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כמה תשלמו על קוטג׳ טורי בשוהם?

מכירה:

נמכר ב-2,560,000 ₪נמכר ב-2,930,000 ₪נמכר ב-2,836,000 ₪

ברחוב  טללים,  בשכונת   21 בבושמת 
ששטחו  טורי  קוטג'  מוצא,  ללא  הולנדי 
 70 גינה ששטחה  6 חדרים,  עם  177 מ"ר 

מ״ר, 2 חניות פרטיות ■

ברחוב  טללים,  בשכונת   133 ביסמין 
מפלסי  תלת  חדרים   5 קוטג'  הולנדי, 
ששטחו 153 מ"ר, גינה 90 מ״ר, חניה ל-2 

רכבים, משופץ ■

קוטג'  גבעולים  בשכונת   76 לכיש  ברחוב 
עליון של חברת פנטהאוז ששטחו  מדורג 
146 מ"ר, הכולל 5 חדרים ומרתף, עם גינה 

ששטחה 50   מ"ר ■

עפרה וינר
052-3687708

בהנהלת
רובי יותם

050-2301555

אורלי אורן
052-5765757

סירקו את הקוד ותוכלו 
להתעדכן און ליין בעמוד 

הפייסבוק שלנו 

בבלעדיות
₪ 2,500,000

ביעלים
₪ 2,870,000

בבלעדיות
₪ 1,980,000

בבלעדיות
₪ 2,280,000

ביובלים, דופלקס גג 5 חדרים. 
יפייפיה, מעלית, משופץ מהיסוד,  

סוויטת הורים, 2 מרפסות נוף, 
מהמם. למהירי החלטה  

דירת 5 חדרים + מרפסת
+ חדר שרות גדול, מיקום מרכזי 

וליד בתי כנסת.
מתאים מאוד לשומרי מסורת, 

הדירה משופצת כחדשה, מרווחת, 
מוארת ומתוכננת היטב. פינוי 

מיידי.

דירת גן 4 חדרים
כניסה נפרדת, חדרים גדולים,

מטבח גדול + פינת ישיבה 
גינה מטופחת 85 מטר

קוטג' תחתון 5.5 חד'
מטופח ומואר מאוד,

75 מ"ר גינה

רח’ החושן 2, שהם 03-9799930 
משרדינו משווק עוד מבחר גדול של נכסים למכירה/השכרה נשמח ללוות אתכם לנכס המושלם עבורכם

שנה טובה לכל לקוחותינו

לפעמים חלומות מתגשמים

פרוייקט קורקוס שכונת רקפות. 

קורקוס חברה לבניין

בניית בתים פרטיים משלד ועד גמר     ליווי בתכנון הנדסי ואדריכלי     תוספות קומות ושיפוצים

שלומי קורקוס, רח’ התמר 8, שהם | משרד 077-5089808, 050-6855656
בני, מנהל עבודה ראשי: 054-6753526

נפתחה מחלקת שיפוצים חדשה
כל סוגי העבודות: בניה, גבס, טיח, צבע, חשמל, 

אינסטלציה, ריצוף, בריקים ועבודות מיוחדות

KSקורקוס 
חברה לבניין
שלומי קורקוס - קבלן רשום: מס’ 28374
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כמה תשלמו על קוטג׳ טורי בשוהם?

מכירה:

נמכר ב-2,560,000 ₪נמכר ב-2,930,000 ₪נמכר ב-2,836,000 ₪

ברחוב  טללים,  בשכונת   21 בבושמת 
ששטחו  טורי  קוטג'  מוצא,  ללא  הולנדי 
 70 גינה ששטחה  6 חדרים,  עם  177 מ"ר 

מ״ר, 2 חניות פרטיות ■

ברחוב  טללים,  בשכונת   133 ביסמין 
מפלסי  תלת  חדרים   5 קוטג'  הולנדי, 
ששטחו 153 מ"ר, גינה 90 מ״ר, חניה ל-2 

רכבים, משופץ ■

קוטג'  גבעולים  בשכונת   76 לכיש  ברחוב 
עליון של חברת פנטהאוז ששטחו  מדורג 
146 מ"ר, הכולל 5 חדרים ומרתף, עם גינה 

ששטחה 50   מ"ר ■

לפעמים חלומות מתגשמים

פרוייקט קורקוס שכונת רקפות. 

קורקוס חברה לבניין

בניית בתים פרטיים משלד ועד גמר     ליווי בתכנון הנדסי ואדריכלי     תוספות קומות ושיפוצים

שלומי קורקוס, רח’ התמר 8, שהם | משרד 077-5089808, 050-6855656
בני, מנהל עבודה ראשי: 054-6753526

נפתחה מחלקת שיפוצים חדשה
כל סוגי העבודות: בניה, גבס, טיח, צבע, חשמל, 

אינסטלציה, ריצוף, בריקים ועבודות מיוחדות

KSקורקוס 
חברה לבניין
שלומי קורקוס - קבלן רשום: מס’ 28374

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

דליה סופר

שפע נכסים
יש לנו לקוח בשבילךניסיון רב, מקצועיות, אמינות ויעילות בתיווך

דליה: 054-6322703, 072-2512300 

 לבעלי נכסים
מכירת הנכס שלכם היא אחת העסקאות הכי 

משמעותית בחייכם, ולכן חשוב לבצע אותה חכם,
נכון ויעיל לקבלת התוצאה הכי טובה שניתן.

הנכם מוזמנים לקבל ייעוץ מקצועי וליווי להצלחה בתהליך. 
חשוב ביותר... לפני תחילת תהליך המכירה והפרסום.

בבלעדיות 4 חד' מרווחת + אופציה 
להגדלה, כדאי, מיידי

בבלעדיות דו משפחתי 6 חד' חדיש 
מושקע + יחידה מניבה

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

וילות
דו משפחתי כ-240 מ"ר מרווח מיוחד + יחידה + בריכה, מיידי.

במ"ד וילה יפה מושקעת מרווחת + יחידה מניבה + גינה גדולה.
בבלעדיות חד משפחתי 7 חד', ייחודי, סלון גדול, מטבח גדול,  

חדרים מרווחים וגינה גדולה.
בבלעדיות בהזדמנות  חד' משפחתי גדול + אופציה ל-2 

יחידות מניבות, מיקום מרכזי, מגרש גדול.

בבלעדיות דו משפחתי כולל יחידה מניבה.
בכפר דניאל וילה מושקעת ביותר, 5 חד', מרווחת, קומה אחת, מיידי.

בבית עריף וילה 5 חד', מטופחת ומושקעת, גינה יפה, מיידי.
דו משפחתי מרווח + יחידה מניבה, עבר שיפוץ יסודי, מיידי.
וילה גדולה + מרתף, בשכונה ב', גינה גדולה ויפה, לרציניים.

חד משפחתי גדול לשיפוץ, מ. מרכזי, יחידה מניבה, כדאי.
דו משפחתי במ"ד, 380/408,  כולל 2 יחידות, מיידי. 

דו  משפחתי 6 חד' מרווח ונוח  במיקום מבוקש, כדאי.
דו משפחתי 6 חד, אופציה ליחידה, לשיפוץ.

וילה 6 חד' + יחידה מניבה, גינה גדולה, מיקום מרכזי.

דופלקס / קוטג'
דופלקס גן תחתון מעוצב, מושקע, אופציה ליחידה.

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

דופלקס גן פינתי + יחידה מניבה + נוף, ייחודי.

דופלקס /פנטהאוז
דירת דופלקס גג 6 חד', מרווחת, מ. מרכזי, מיידי.

דירת דופלקס/פנטהאוז חדש מושקע וייחודי, מיידי.
פנטהאוז מהמם, מושקע ביותר וחדש. מרפסות גדולות. לנוף.

פנטהאוז חדיש, על כל הקומה, ייחודי, כדאי.

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

דירת גן יפה, 5.5 חד', במיקום מעולה.
דירת 4 חד' חדישה מושקעת במיוחד + נוף ירוק.

5 חד' + מרפסת גדולה, מושקעת ויפה, כדאי.
דירת גן 4 חד' מושקעת  במיוחד, גינה יפה.

דירת גן 5 חד' יפה שהורחבה, מיידי.

מגרשים
מבחר של מגרשים  250 מ"ר, בשכונת כרמים המתפתחת.

בהזדמנות מגרש 360 מ"ר + תוכנית אדריכל, לזריזים.

להשכרה
דופלקס גג 7.5 חד' + מרפסת 50 מ"ר, לנוף מרווח ויפה, מיידי.

דו משפחתי 6 חד', במיקום מרכזי.
דירת 5 חד', מושקעת מהממת מרווחת, מיידי כדאי.

 וילה מרווחת,  7.5 חד', קרוב למרכז, יש חדר + מקלחת 
בקומת כניסה, מיידי.

בהזדמנות דו משפחתי 6.5 חד', מיקום מרכזי, מיידי.
דופלקס גן תחתון 5 חד', מיקום מרכזי, מיידי.

חד משפחתי מרווח גדול, קרוב למרכז, גינה גדולה.
דירת 4 חד' מרווחת מושקעת במיקום מרכזי.

 ברשותנו מבחר נכסים נוספים
מכל הסוגים למכירה / להשכרה

 ברכת שנה טובה מוצלחת ופוריה
לכל לקוחותי ולכל בית ישראל

     חד משפחתי
  

דיות
בבלע

 מרלן גרינבלט
 יועצת נדל”ן

050-9732613
משרד: 074-7034470

שנה טובה
מיוחדת ובלעדית

 דופלקס גן במיקום מבוקש מאוד,
מול המרכז המסחרי של שוהם.

בית יפה, מואר ומרווח, במצב מצוין,
5 חדרים + גינה גדולה הפונה לגן היובל.

פינוי מיידי.

מיוחד
     במחיר 

 

מון פוטנציאל 
     ה

 רח’ שגיא. קוטג’ עליון פינתי ברחוב הולנדי, קרוב למרכז.
 4 חדרים מוארים )אפשר להחזיר בקלות

ל 5 חדרים( + יחידת דיור. גינה קידמית ומרפסת גדולה לנוף. 
בית מושקע ושמור. אפשרויות להרחבה. 

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

עם יציאה למרפסת. בנוי אבן ירושלמי. 

רח’ מודיעים. דו משפחתי מתוכנן היטב. מגרש 405 מ”ר. 
חדרים גדולים ומוארים. זכויות בנייה + תשתית ליחידת 

 מגורים עילית. גינה גדולה קדמית ואחורית.
יחידת הורים 55 מ”ר עם יציאה לגינה. שתי חניות. 

דיות
בבלע

דיות
בבלע

     להשכרה

דיות
בבלע
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בס”ד

ללקוחותינו דרושים נכסים להשכרה / מכירה ● למשרדנו נכסים בכל מושבי חבל מודיעין, כולל במושבים דתיים. מחסנים / משרדים בגדלים שונים
www.infinitynadlan.com ● infinitynadlan@gmail.com  ● 077-5537920 :תמיר דויד: 054-5537920, טלפקס

המומחיות שלנו
מס'1הרווח שלך!

במושבים 
והסביבה

למכירה משק עזר במושב
משמר השבעה היוקרתי 

2.5 דונם, עם בריכת שחייה. לבנייה מיידית

בבלעדיות

למכירה מגרש  500 מ"ר בבית עריף
עם מלוא זכויות הבנייה, במחיר אטרקטיבי. 

לבנייה מיידית

למכירה מגרש 500 מ"ר
בכפר סירקין המבוקש

למכירה בגבעת כח בהרחבה 
וילה פינתית יפיפיה כ-250/500 מ"ר 7 חד'

שני מפלסים כולל יחידת דיור 

בבלעדיות
בבלעדיות

בבלעדיות

למכירה בכפר טרומן
משק 25 דונם + בית 70 מ”ר, במיקום טוב במושב, 
פוטנציאל עצום, כל הקודם זוכה, 7.4 מיליון ש"ח

בבלעדיות
בבלעדיות

למכירה בכפר דניאל
וילה יפהפיה, 7 חד’, כולל יח’ דיור חיצונית
נוף מדהים, חובה לראות, 4.3 מיליון ש"ח

בבלעדיות

למכירה בחדיד בהרחבה
וילה יפהפיה 8 חד’ מפלס אחד, כולל יח’ דיור

מניבה קרובה לפארק, חובה לראות

למכירה בבית עריף בהרחבה
בית פרטי 5 חד' מפלס אחד, 

155/500 מ"ר ממוזג שמור ומטופח
כל הקודם זוכה!

בבלעדיות

בבלעדיות

למכירה בבית עריף בהרחבה
בית פרטי שני מפלסים 190/500, אופציית להרחבה 

במיקום פנימי ושקט, כל הקודם זוכה!

למכירה במזור
נחלה של 30 דונם + 2 בתים ומחסן של 200 מ”ר

ומגרש כדורסל במיקום מצויין ושקט

בבלעדיות

למכירה במשמר השבעה המבוקש
וילה חדשה כ-250/450 מ"ר, 7 חד' שלושה 

מפלסים, שואב מרכזי, ממוזגת , כולל יחידת דיור 
בריכת שחיה 3×8 מר, שווה לראות! 

בבלעדיות

למכירה בבית נחמיה
וילה פינתית מפלס אחד, 4.5 חד' 

במיקום מצוין מחיר מציאה!

בבלעדיות

למכירה בכפר סירקין בהרחבה
וילה חדשה יפיפיה 280/500מ"ר' 7 חד'
שלושה מפלסים, ברמת גימור גבוהה

צופה לשדות

בבלעדיות

הנכס שלך
יכול להתפרסם

כאן!

חולם על אחוזה גדולה, עם בריכת שחייה וחוות סוסים?
 עכשיו זה אפשרי!

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

בבלעדיות

למכירה במושב משמר השבעה היוקרתי וילה ברמת גימור גבוהה מאוד 
תקרה גבוהה ממוזגת ומרוצפת פרקט, כ-290/470 מ"ר, 8 חד', שלושה מפלסים כולל מרתף כ-80 מ"ר, 

בריכת שחייה 3×9 מ' חובה לראות!

למכירה בבית נחמיה 
וילה יפהפיה 200/1000 מ”ר, 7 חד’ שני מפלסים, 

מיקום מצוין, צופה לשדות, 3.8 מיליון ש”ח

בבלעדיות

בבלעדיות

לקהל לקוחותינו שנה טובה וחג שמח



ספטמבר 2015 | ראש השנה תשע”ו, גליון 199 ספטמבר 2015 | ראש השנה תשע”ו, גליון 199 

דירות ובתים 
להשכרה

דירת 2 חדרים 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 2 חדרים, מרוהטת 
וממוזגת, מוארת, מיקום מרכזי 

בשוהם, כניסה נפרדת
ופרטיות מירבית. כניסה 
מיידית. 054-7540585. 

דירת 5 חדרים מושקעת 
ומשופצת עם מרפסת פונה לנוף, 
מטבח וארונות חדשים, ממוזגת, 

ברחוב הזוהר, קומה 2 ללא 
 מעלית, פינוי מיידי.

 .052-3984726 ,054-4731711 

להשכרה במושב גינתון בהרחבה 
בית מטופח 120/500 מ”ר, 4 

חדרים, כניסה מיידית,
מיזוג. 052-2422660.

להשכרה דירת 5 חדרים 
ומרפסת, 150 מ”ר, ברח’ קדם, 
קומה 2,  מעלית, 2 חניות,  יפה 

 ומשופצת. מאוקטובר.
 .050-5372003

להשכרה דירת 4 חדרים חדשה 
מקבלן בשכונת כרמים, פרוייקט 

אביסרור, קומה 3, חניה, 
מרפסת לנוף.  052-2512703. 

עסקים להשכרה
להשכרה חדר מרווח למטרת 

קליניקה, חנות או משרד במרכז 
המסחרי שוהם, קומת

המשרדים, מול מכבי דנט. 
מיידי.  לפרטים 050-2588062. 

להשכרה מחסן ברח’ הקשת, 
9 מ”ר, גישה מעולה לרכב, 

לתקופה קצרה או ארוכה. חלי
.054-4711410

דרושים
למספרת שרית באיירפורט 

סיטי דרושה ספר/ית 
ופדיקוריסטית בעלת ניסיון 
וידע בבניית ציפורניים וג’ל 

 תנאים טובים. 
שרית: 03-9794147

054-8183848

לבית ליופי- פאבל, במרכז 
המסחרי שוהם, דרושות 

מומחיות עם ידי זהב לפדיקור
מניקור. 

לפרטים 050-2588062. 

דרושה לחנות חפצי נוי בשוהם 
מוכרת למשרה חלקית, 

אחראית. 
לפרטים: שושי 050-2332075. 

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 4 פעמים בשבוע.
קו”ח לפקס 03-9791295. 

דרושה עובדת אחרי צבא למעון 
פרטי במושב בית נחמיה למשרה 

מלאה, החל מספטמבר. תמי 
נטף 052-5270441. 

לקונדיטורית רוקוקו דרוש/ה 
מוכר/ת, לעבודה במשמרות  
14:00-20:00 ,07:00-14:00

מעל גיל 18. 
לפרטים: 054-651-1044

דרוש סוכן/ת נדל”ן צעיר/ה, 
לשהם והסביבה, רצוי עם רישיון, 

עדיפות עם ניסיון
קו”ח לפקס: 077-5537920 או 

 למייל:
infinitynadlan@gmail.com

מטפלות 
ומשפחתונים

דרושה מטפלת 3 ימים בשבוע 
מצהריים ל-3-4 שעות, להוציא 

ילדה מהגן, כולל בישול ועבודות 
בית קלות. רכב חובה.

  .054-4585339

טיפול בתינוקות בביתי בשהם, 
עם חצר גדולה והרבה אהבה

פינוקים ותנאים נוחים, לקבוצה 
של עד 3 תינוקות, אפשרות עד 

17:00. בעלת ניסיון
והמלצות. ורד 054-7795535.

שיעורים פרטיים
 הכנה לחטיבה -

 קורס מזורז במתמטיקה
  23-37 לאוגוסט
 ממורה מנוסה.

עד 8 בקבוצה, מספר 
 המקומות מוגבל
 050-8815670 אור

מורה מנוסה למתמטיקה 
וכלכלן, נותן שיעורים פרטיים 

במתמטיקה, לתלמידי 
בית ספר יסודי, חט”ב 

ותיכון. הכנה למבחני מעבר 
להקבצות.  052-4567226  

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 
 hots ,הרמות בבית התלמיד

בספרות, השיטה החדשה 
בהבנת

 abc ולימוד Unseen - הנקרא
  054-4568887 , 03-9661832

מורה למתמטיקה וכלכלן, 
נותן שיעורים פרטיים 

במתמטיקה ובכל המקצועות 
הריאליים, לתלמידי בית 

ספר יסודי, חט”ב ותיכון. 
 052-4567226

שיעורים פרטיים ובקבוצות 
במתמטיקה, מורה צעיר ומנוסה 

בהכנה לבגרות, יחס אישי
ומחירים נוחים. 054-6933365 

חיילת בוגרת בהצטיינות של 
תיכון מדעים, 5 יח’ מתמטיקה 

ואנגלית, מקצועית
וסבלנית, מעוניינת להעביר 
שיעורים לתלמידים מכתות 
א’- י’ שעורים פרטיים בכל 

המקצועות. 
קורל 058-7555543.  

תופרות
טוני התופרת- ביצוע כל סוגי 
התיקונים. מקצועיות ושרות. 

 מחירים זולים.
077-6040128 ,054– 4507784

שיעורי נגינה
שיעורים פרטיים בגיטרה 

חשמלית-אקוסטית-קלאסית 
בלוז רוק גאז ואילתור פינגר 

סטייל סלייד.... בעל השכלה של 
 Berklee College of music

נדב 0507289385

מורה לגיטרה בכל הסגנונות 
 יגיע אליכם עד הבית

ב-100 ₪ בלבד לשיעור.
צרו קשר - 050-4083531

בעז.

שיעורי פסנתר ואורגנית לכל 
הגילאים ממורה מנוסה, בעל 

תואר ראשון . השיעורים
באווירה מהנה, אפשרי בבית 
התלמיד. 054-4425642 אמיר. 

מורה לגיטרה עם תוכנית לימוד 
מותאמת אישית לכל תלמיד, 

מלמד בבית התלמיד במחיר
נוח. 052-8086875. אלון. 

מורה אקדמאית לפסנתר 
ואורגן, ותיקה בשוהם + 

המלצות, מלמדת בביתכם.
,03-5563621 

052-3556111 ורדה.   

מורה מקצועי לגיטרה בוגר 
רימון, מלמד תיאוריה, סולמות, 

פיתוח שמיעה ופיתוח קצב
ונגינה מול קהל.
 .054-6367139

חוג מוסיקה יצירתית להורים 
וילדים בגיל 2-4 יתקיים במרכז 

אתגר בימי שלישי אחר
הצהריים, כולל מוסיקה, תנועה, 

יצירה ונגינה. לפרטים: חני 
מייטליס 03-9794960,

 .052-2929820

עיסויים
מעסה בכיר מתמחה בעיסוי 

שוודי/גרמני, רפואי, ספורטאים, 
מפרקים. אפשרות לטיפול בבית 

הלקוח. אלון 054-5288321

בייביסיטר
חיילת בת 20 רצינית ואחראית 

מעוניינת לעשות בייביסיטר 
בסופי שבוע, מחמישי כד

שבת. 050-3913871.  

בן זוג
גרושה בת 64 משוהם מחפשת 

חבר טוב/בן זוג/איש סוד/
ידיד לפעילות תרבותית וכו’ 
אנא כתוב לת.ד. 4093 שוהם. 

יד שניה
למכירה מיטת נוער. ב 300 ₪. 

052-8780085

אופני פעלולים חדשים שנקנו 
כמתנה וקסדה מקצועית במקום 

 .052-5975088 .₪ 900 ,1,400

פריטים עד 1,000 ₪
מוצרים משומשים עד 1,000 ₪ יתפרסמו 
בלוח - חינם. נא לשלוח את תוכן המודעה 

 עד 10 מילים בצרוף המחיר המבוקש,
shoampls@017.net.il -ל

למכירה
בשכונת הדסים 

ברחוב תמר,
דירת גן 5.5 חדרים, 
יפהפיה, במדורגים
עם מרפסת שמש

25 מ"ר,
פונה לנוף מדהים.

 050-4811122
סיימון 

9494
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נדב אירועים
וד לאירועים השכרת צי

בר/בת מצווה, ימי הולדת, בריתות וכל שמחה

✧ שולחנות ✧ כסאות ✧ מקררים

✧ שמשיות ✧ פוטונים ✧ כריות

✧ מחצלות ✧ שולחנות נמוכים

✧ שרפרפים בדואים

054-7333000

שירות תיקוניםשירות תיקונים

050-7337030 • 03-9794020

מחירים נוחים • אחריות על כל תיקון
• אמינות ללא תחרות

)לא בשבת(

משה הטכנאי משהם

מעל 20 שנות נסיון

מכונות כביסה • מדיחי כלים
מייבשים • תנורי אפיה

דודי שמש
 תיקון והרכבה
החלפת מאיצי חום
 052-6022777 משה

מן טרו כפר    |   www.master im.co . i l

 תיקוני אינסטלציה
פתיחת סתימות

טיפה 
מעל 
כולם

משה האינסטלטור
052-6022777

מן טרו כפר    |   www.master im.co . i l

תיקון והרכבת דודי שמש
 תיקוני אינסטלציה

פתיחת סתימות

מצלמה טרמית לאיתור נזילות
דרך קירות ללא שבירה

טיפה 
מעל 
כולם

רח' נורית 62, שהם

050-5406391

 תיכנון וביצוע
כל עבודות החשמל

איתור ותיקון כל תקלה - 24 שעות ביממה

תאורת בית וגן, הגדלות חיבור 
התקנת מערכות אזעקה ואינטרקום
ייעוץ ופיקוח לעבודות חשמל לבונים בשהם והסביבה

הנפקת אישורים לרישוי עסקים

ראובן כהן
 החשמלאי

שלך בשהם
חשמלאי מוסמך

שירותי הדברהשירותי הדברה
Pest Managementהדברה ופתרונות אקולוגיים

רשיון 1771

איציק טודורוס
050-9582904

שרות מהיר, אמין ואיכותי

050-9582904
איציק טודורוס

מגן ירוקמגן ירוק 19
שנות 
שנהנסיון

  טובה!

באישור משטרת 
ישראל

055-668-7249 תושב שוהם

מורשה רב בריח

מבצע החלפת צילינדר
החל מ-99 ש"ח

אושרי

המנעולן
שירותי פריצה חכמה

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

שירות חירום

24 שעות

לא בשבת

תיקונים פיקס
שיפוצים קטנים שעושים הבדל גדול לבית ולמשרד

במעברי דירה 
תליית מנורות/
תמונות/מדפים

חייגו עכשיו להצעת מחיר

עבודה עברית - המלצות

אבי - ההנדימן האישי שלך
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

התקנת רשתות וצלונים ❘ תיקונים קטנים לבית

שהם 052-6848654 אבי
www.תיקונים פיקס.co.ilavisaida111@gmail.com

שנה טובה וחג שמח!
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עבודות אינסטלציה
ושרות תיקונים

דודי שמש וחשמל 
במבצע!

עד 8 שנות אחריות
התקנת חימום מהיר

שטיפת קולטים

מפיץ מורשה

טוני 
התופרת  
ביצוע כל סוגי 

התיקונים. 
 מקצועיות ושרות.

מחירים זולים.

,054 – 4507784
077-6040128

אלעד הנגר
עבודות נגרות בהזמנה

050-5621322

מטבחים ● אמבטיות
חדרי ילדים ● ארונות קיר

עבודות נגרות מיוחדות בהזמנה

   ❰ רשתות נגד יונים ❰ רשתות ❰ תריסים 

והרכבת  פירוק   ❱ דלתות   ❱ חלונות   ❱
פתיחת   ❱ ברזים  החלפת   ❱ ארונות 
החלפת שקעים ותקעים  ❱ סתימות 
❰ תליית אביזרים שונים ותיקוני נגרות קלים ❰ תיקוני גדרות

❰ התקנת ברזים ❰ תיקון שערים

הבית שלך בידיים טובות

אריה מתקן

אריה דולברג מתקן 054-4673298
שנה טובה!

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

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

10 דקות ממך - 50% פחות
מכבדים כרטיסי אשראי

ניקוי טליתות מקצועי 
לחג - 30 ₪

טיקט לובש לבן, וגם אתם

שמלה
₪ 35-45

מכנסיים
₪ 18

ג׳קט
₪ 30

חולצת גבר
₪ 10

מומחים בהסרת כתמי יין, רימונים, סלק ועוד

הטלית הישנה שלך
   תיראה חדשה

ם י בחג
כדאי להגיע

לִטיֶקט

פורץ המנעולים

גואל 052-5185557
www.poretshamanulim.co.il

החלפת כל סוגי הצילינדרים והמנעולים
הוספת דלת עץ לכניסת ממ"ד

ציפוי חדש לדלתות פלדלת וממ"ד
שירות לכספות ובניית כספות בהתאמה אישית 

הוספת מנגנון נעילה עליון )ג'ואל(
תיקוני דלתות כניסה לבניני מגורים

התקנת מחזיר דלת
התקנת קודן לדלתות כניסה ביומטרי ומכני
התקנת קודן לדלתות כניסה בבנין משותף

שירות לדלתות וחלונות ממ"ד

*שירות 24 שעות
   ללא שבתות וחגים

מבצע
שיפוץ חדר אמבטיה

*₪ 8,999
*לפי התקנון � לא כולל אינסטלציה � לא כולל מע״מ

עבודות שיש
התמחות בשיש קוריאן 

עבודות בניין ׀ שלד שיפוצים כלליים 
גבס חשמל אינסטלציה ׀ מטבחים 

עבודות אלומיניום ׀ מסגרות

טל׳: 08-6588955 ׀ נייד: 050-5657007 שמואל ׀ פקס: 03-5296937
www.eidandecor.com ׀ eidandecor5@gmail.com

בס״ד

 לשפע נכסים
דרושים 

סוכני נדל”ן
תנאים מעולים ושפע אפשרויות 

לבעלי מוטיבציה ורצון לעבוד

דליה - שפע נכסים
 054-6322703 

 תרשיש 1 -ק“2, בתוך “שקוף“
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עורכי דיןעורכי דין

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

נדל"ן - חוזי מכר, שכירות, עסקאות מקרקעין
משפחה - מזונות, משמורת, פירוק שיתוף, הסכמי גירושין ויחסי ממון

ירושה וצוואות
דיני עבודה

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

namimisr@gmail.com

אזרחי - מסחרי ● הסכמי מכר ושכירות
צוואות וירושות ● שירותים נוטריונים

תאונות דרכים ● דיני עבודה

os
אורי סקוזה

עורך דין
 מקרקעין ונדל"ן

דירות ומסחרי, ליווי 
משלב המו"מ ותכנון מס
מיסוי מוניציפלי וארנונה
תאונות דרכים, תאונות 

 עבודה וצד שלישי,
ביטוח לאומי, נזקי רכוש 

בדירות ועסקים
דיני משפחה, צוואות 

וירושות
רישום חברות

דיני עבודה













נייד: 054-7911690
סניף שוהם: 076-5410072
skuzalaw@gmail.com

רח' האודם 63, בניין המועצה 
המקומית, קומה 3

בעל עסק
 החלה

ההרשמה 
למדריך 
 הטלפונים

הבטח מקומך

03-9793061
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one stop shop-ייעוץ ותיווך דירות למגורים ולהשקעה בשיטת ה
   הערכת שווי נכס  חיפוש נכסים  שיווק מקיף  ליווי מקצועי  ניהול מו"מ  הכנת הנכס למכירה

  עורכי דין  משכנתאות  ביטוחים  נכסים מסחריים  הובלת התהליך עד סיומו המוצלח

הנכס שלך צביקה בר 

barz@netvision.net.il  054-7575143

חג שמח 

בבלעדיות להשכרה בכרמים רחוב תירוש, 4 חד', חדשה מקבלן 
.₪ 5,800

בבלעדיות להשכרה בתל אביב

 בצפון הישן, דירת 2.5 חד', 67 מ"ר, באחד הרחובות הקטנים,

ליד גן העיר, מושקעת ומשופצת מן היסוד עבור הבעלים !! מטבח 

מאובזר לחלוטין במכשירי חשמל, עורפית שקטה מתאימה לזוג / 

משפחה צעירה 7,000 ₪.

בבלעדיות להשכרה בתל אביב

בצפון הישן ליד מתחם בזל, דירת 3 חד' ענקית 80 מ"ר מושקעת 

ומשופצת לחלוטין עבור הבעלים! מטבח ענק, כולל ציוד חשמלי, 

מרוהטת כולל ספה, שולחנות, ארונות קיר, מיטה זוגית, מכונת כביסה 

וכו'. מתאימה לזוג/משפחה 7,600 ₪.

להשכרה במצפה 4 חד', 110 מר, חניה, מרפסת,  5,600 ₪.

בבלעדיות להשכרה באזור תעשייה צפוני של לוד, משרד+ חדר 

ישיבות/ אולם קבלה, מטבחון ושירותים משותפים, 3,700 ₪.

בבלעדיות בתל אביב 
 W בפרוייקט היוקרתי 

3 חדרים, 85 מ"ר, 2 חניות ומחסן, כניסה 2/16, ק4. 
מצויינת להשקעה.

3,400,000

 פרוייקט יוקרתי מדהים
בהרצליה פיתוח  על חוף הים 

דירות מפוארות בעיצוב יוקרתי ובאייכות 
גבוהה, רשום בטאבו, שומר 24/7, 2 חניות 
לכל דירה, ספורטן לדיירי הפרוייקט בלבד,
מטבחים של bulthaup תוצרת גרמנית 
מובילה, תכנון מעולה, חדרים גדולים, 

.STATE OF THE ART

 שנה טובה ומתוקה
 לתושבי שוהם והסביבה

ולכל בית ישראל

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

בסחלבים דירת גן 5 חד', ענקית 
ומסודרת, פינתית, 145 מ"ר, חצר 

60 מ"ר, 2 חניות.

בגבעולים דו משפחתי, גדול  
מרווח ומסודר, חדיש ומודרני.

 ביובלים דופלקס גג 6.5 חד',
180 מ"ר, משופץ ומושקע, מטבח 

ענק, מעלית, 2 חניות, נוף פתוח.

בגבעולים דו משפחתי ענק ומיוחד, 
300 מ"ר בנוי ב 3 קומות, מרתף 100 

מ"ר מסודר כמשרדים כולל שירותים 
ומטבחון עם כניסה נפרדת, חצר קדמית ואחורית, לאוהבי 

המרחבים והפוטנציאל...

ביובלים, דירת 4 חד', 110 מ"ר, 
חדרים גדולים, הרבה שטחי שירות, 

ופוטנציאל להגדלה. חניה, אזור 
נהדר, קרוב למרכז המסחרי, לגנים, בתי ספר וכו'.

4,400,000 

2,260,000

1,700,000

4,380,000

2,950,000 

2,440,000 

במצפה הזוגי 5 חדרים, מחסן 
קומתי גדול וצמוד לדירה, 2 חניות 

נפרדות.

2,700,000

ווך ללא עמלת תי

בס”ד

שהםמיכאל שירותי מיזוג אויר
050-3250053 שירות ● מכירה ● והתקנה

הקץ לריחות ולנזילות
עם מכשיר מקצועישטיפת מזגנים

שנה טובה
ללקוחותי, לחיילי צה”ל, 

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

כי מגיע לך שינוי מרענן
יריב רענן - תיווך והשקעות

050-550540803-9455000 יריב 052-4798564 ויקי054-3188810 איריתהתקשרו: 

למכירה

 בבלעדיות
 קוטג' בשכונת רקפות

 5/6 חד' + מרתף
 70 מ"ר,

גינה 110 / בנוי 223 מ"ר
כניסה מיידית

 במצפה הזוגי,
 5 חד' + מחסן.

צופה לגינה

 בשכונה ה', דו משפחתי,
 6 חדרים וחצי,
 330/180 מ"ר.
אופ' להרחבה

 ביובלים,
 4 חד', מרפסת + מעלית.

פינוי מיידי

 בשכונה א', בקרבת 
 המרכז, 6 חד'

₪ 7,000

 במצפה,
בקרבת המרכז

פנטהאוז 5 חד', צופה לנוף

 בשכונה ט',
 דופלקס,

6 חד', גדול במיוחד

דו משפחתי, בשכונה ג', 
 380/200 מ"ר,

6 חד', בריכה בחזית, 
גינה אחורית. יחידת 

הורים גדולה ומפנקת, 
תקרה גבוהה בסלון

 פנטהאוז 6 חד',
בודד בקומה, מרפסת ענקית 

לנוף מערבי

 בכרמים,
 פנטהאוז, 5 חד'.

כניסה מיידית

למכירה

למכירה

למכירה למכירה

למכירה

למכירה

למכירה

להשכרה להשכרהלהשכרה

בכרמים, דירת 5 חד' 
 לתקופה ארוכה

₪ 6,300

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

לות:למכירה
יתנו השנה יש לכם 3 משא

מא

כם
 של

חדש
 טובה ומתוקה      2  שנת בריאות     3  שנת הנכס ה

1  שנה




