
מחירים הכי אטרקטיביים בארץ!
רימאס

קרמיקה עלית כלים סניטריים    |    ארונות    |    מקלחות    |    ריצוף    |    חיפוי ועוד
  rimas2003@gmail.comטל' 050-5330007, 08-9761225, פקס: 08-9744442 א.ת. מודיעין עלית
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שיעור לחיים
אחרי שמיצתה קריירה 

מפוארת באקדמיה, נטע 
אבוגוב עושה חיל בתפקיד יו"ר 

קבוצה בכדורסל הנשים

ספורט

22

מורה נבוכים
למה בעיקר דירות של חמישה 

חדרים? מתי צפוי האיכלוס? ומי יהיו 
השכנים? ‰ כל מה שרציתם לדעת על 

שכונת מורשת ההולכת ונבנית

נדל"ן

13

המרוץ לירח
ד"ר אורנית ספקטור־לוי מלפיד מובילה 

 תוכנית חלל בגני הילדים במודיעין ‰ 
גם ההתרסקות של 'בראשית' לא 

הצליחה לקלקל את חוויית הלמידה

חינוך

18

על אש קטנה
לקראת ל"ג בעומר הודיעה העירייה 

על הגבלת המקומות שבהם ניתן 
יהיה להדליק מדורה ‰ השנה 
הוחלט על רשימה מצומצמת

סביבה

מה ההבדל בין גברים לנשים? ‰ למה בני נוער מעדיפים לצפות בפורנו על פני ניהול קשר אמיתי? ‰ ואיך לדבר 
עם הילדים על סקס? ‰ גלית מילצ'ן )מימין( ושרון אדלר מעמותת 'תהודה' החליטו לעשות שינוי באופן שבו 

המתבגרים מתייחסים למיניות, בסדנה מיוחדת שתיפתח במודיעין | רותי בוסידן, 12 

חינוך מיני

https://t.me/newspaperil
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מגנום, פסק זמן, שוקובו, טורטית וטילון ענק

קרטון 
ארטיק קרח

 קרמיסימו שטראוס ארטיקים טבעים

בן אנד
ג'ריס

מלבי איכותישוקו שוקו פרווה שטראוס
וקינוחים

לפרוטה

3 יח' ב-20 ₪

₪ 4490

3 יח' ב-13 ₪

₪ 2990
2 יח' ב-

₪ 3190
2 יח' ב-

3 יח' ב-12 ₪

3 יח' ב-20 6₪ יח' ב-10 ₪
ט.ל.ח. אנו רשאים להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי.

שעות פעילות: ימים א'-ה' 6:00-20:00 יום ו' 6:00-17:00
רח קיפודן 16 )מול גן נעמת( מודיעין טל': 08-9718398

גלידוניות

מחיר מיוחד

54 יח' ב-45 ₪
קרנבל של מחירים !!!

3 יח' ב-18 ₪

חדש!



3 17.5.2019   ˆ   ידיעות מודיעין

למי שבאמת אוהב 
את האוטו שלו!

 | סטרטרים | אלטרנטורים | מצברים | 

 | תיקון חלונות | קודנים | 

 | רדיאטורים | אגזוזים |

)גם למי שלא...(

אזור תעשיה שילת )לידׂ ׂ ACE( טל. 08-9762618 . פקס. 08-9765103 
פתוח בכל ימות השבוע בין השעות 7:00-16:30 , ימי שישי וערבי חג 7:00-12:30

אמינות ושרות ללא תחרות!

• העברת טסטים במכון רישוי
• שירותי חילוץ וגרירה

• מכונאות • חשמל • מיזוג אויר
• אבחון תקלות ממוחשב

חדש ! 
כיוון פרונט
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מה 
קורה 
בעיר?

מוקד עירוני 106, 08-9726020 | מוקד תחבורה www.modiin.muni.il | 08-9738434 |  עיריית מודיעין מכבים רעות

 סוף שבוע של אמנות,
העשרה ותרבות

בית פתוח

הנחות בחינוך 
 תושבים הזכאים להנחה עבור ילדיהם לקייטנות

קיץ 2019 ולצהרונים לשנת הלימודים תש"פ

מתבקשים להגיש טפסים חתומים למנהל החינוך 

לידי רינת שבירו עד לתאריך 29.5.19

טפסים וקריטריונים לזכאות ניתן למצוא במאגר הטפסים 

באתר העירייה | לפרטים נוספים טל. 08-9726054

אירועי תרבות ופנאי

 אזרחים ותיקים
 מרכז האלה, עמק האלה )מול מס' 26(

08-6645140 / 08-6349358

בוקר ושיר - שירה בציבור עם אלעד גולדמן
ראשון 12.5.19 בשעה 10:00 | ללא תשלום

"עזה כמוות האהבה" - הרצאתה של ד"ר אביבית שוויקי
על קנאה תשוקות ובגידות בחברה המקראית

שני 13.5.19 בשעה 11:00 | מחיר: 15 ₪

קלאסי בשלישי - "הכמיהה לאקזוטיקה"
הרצאתו של המוזיקולוג ד"ר איתן הר נוי

שלישי 14.5.19 בשעה 11:00 | מחיר 20 ₪ / מנוי

המרכז הרב תחומי
רח' עמק דותן 49 | 08-6226768

 קתדרה של בוקר
"אירוע משנה חיים" מרצה: דני קירש

שלישי 14.5.19 בשעה 9:30 | מחיר: 20 ₪

מסע איטלקי - הלב הפועם של איטליה
 בהנחיית דן רפופורט

שלישי 14.5.19 בשעה 20:00 | מחיר: 70 ₪ 

היכל התרבות
רכישת כרטיסים מראש בקופת ההיכל 08-9737333

 משרתם של שני אדונים -
הקומדיה הגאונית

שבת 11.5.19 | 21:00, ראשון 12.5.19 | 20:30

 "חנה'לה ושמלת השבת" -
עם מיכל הקטנה וחני נחמיאס

שני 13.5.19 בשעה 17:30 בהיכל התרבות

אותלו - עיבוד מודרני וסוחף לטרגדיה הגדולה 
שלישי 14.5.19 בשעה 20:30 בהיכל התרבות

סחלבים לקטנטנים 
בית סחלבים, עמק האלה מול מס' 13 | 08-9702210

"תירס חם" תיאטרון סיפור - תמר מלחן
שני 13.5.19 בשעות 16:45, 17:35

 "דירה להשכרה"
תיאטרון סיפור "נורית עם חיוך" 

חמישי 16.5.19 בשעות 16:45, 17:35 
מיועד לגילאי 2 עד 5 | מחיר: 27 ₪ הורה + ילד

רכישת כרטיסים מראש באתר סחלבים

רשת הספריות
"כיף כף הקוף" שעת סיפור עם "צחוקלה"

 שלישי 14.5.19 בשעה 17:30
בספרייה ע"ש משה שכטר

מחיר: 15 ₪ ילד + הורה מלווה אחד חינם 
רכישת כרטיסים באתר העירייה - לוח אירועים 

יודה - מרכז הצעירים
מרכז הצעירים עמק האלה מול 26 | 08-970-5982

בוקר להורים בחופשת לידה
9:30 פעילות ספורטיבית משותפת כולל ארוחת בוקר קלילה

10:30 סדנה זהות אימהית בהנחיית הילה דור ברוור 
חמישי 16.5.19 | מחיר: 40 ₪ | כרטיסים באתר סחלבים

 אגף תרבות ואירועים
עמק דותן 49 | 073-2326438 

 כוחה של חברות - הצגת ילדים
על ערכה ושברירותה של חברות אמת

 שלישי 21.5.19 בשעה 17:00
באולם אמונה )אבני החושן 90 ( | מיועד לגילאי 5 עד 10

מחיר: 20 ₪ | רכישת כרטיסים במקום ביום האירוע
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הרשמה לבית הספר של החופש הגדול
פעילות חווייתית לתלמידים בוגרי כיתות א'-ד'

בתאריכים 1 ביולי ועד 21 ביולי 2019 בימים א'-ה' משעה 8:00 עד 13:00

 התשלום לתלמידי כיתות א'-ג' - 450 ₪ | לתלמידי כיתה ד' - 852 ₪
במהלך הרישום ניתן להירשם לצהרונים ולקייטנות סחלבים וקייטנות המשך

 הרישום מתבצע באתר העירייה
לשונית: חינוך והשכלה - בית הספר של החופש הגדול

 אמני העיר פותחים
את בתיהם למבקרים

בשעות 10:00–14:00

שישי 24.5.19 

שבת 25.5.19
בשעות 10:00–19:00

רשימת הבתים המארחים באתר העירייה | לשונית: תרבות ופנאי < בית פתוח 2019

חפירות ארכיאולוגיות 
רשות העתיקות מחדשת את החפירות בגבעה!
בואו להתנדב ולגלות את הסודות של התיתורה

החפירות מתקיימות בימים א'-ה' בשעות 14:00-8:00 
עד לתאריך 30.5.19 למעט חגים, ימי זיכרון וחופשות ביה"ס

ילדים מתחת לגיל 18 מחויבים בליווי מבוגר

 יש להירשם מראש באמצעות טופס הרשמה
 באתר העירייה < על סדר היום
לפרטים טל. 052-2292906
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לוח
אירועים

האפליקציה העירונית ״מודיעין מכבים רעות״ להורדה חינם בחנויות האפליקציות

אירועי תרבות ופנאי

אזרחים ותיקים
מרכז האלה, רח' עמק האלה מול 26

לפרטים 08-6349358 / 08-6645140

 בוקר ושיר - שירה בציבור עם אלעד גולדמן
ראשון 19.5.19 בשעה 10:00 | ללא תשלום

 "כלכלה במאה העשרים ואחת" - מרצה: יפתח ונגר
שני 20.5.19 בשעה 11:00 | ללא תשלום

 שני תרבותי - "פולחני אור ואש בעולם ובזמן"
 הרצאה מיוחדת לכבוד ל"ג בעומר עם דני ינאי

שני 20.5.19 בשעה 19:00 | מחיר: 20 ₪

 קבוצת סבא וסבתא בהרצאה "ללכת אחרי הלב"
 הרצאתו של איתן אביר

שלישי 21.5.19 בשעה 11:00 | מחיר: 15 ₪

 מועדון דוברי אנגלית 
 "סודות הוותיקן" - הרצאה מיוחדת של רוי דולינר

שלישי 21.5.19 בשעה 17:30 | מחיר: 20 ₪

 סחלבים לקטנטנים
בית סחלבים, רח' עמק האלה )מול מס' 13( | טל. 08-9702210

 "איתמר מטייל על הקירות"
 בהנחיית תיאטרון תות

שני 20.5.19 בשעות 16:45, 17:35

 "איילת מטיילת" שעת סיפור עם עינת חרוש
שלישי 28.5.19 בשעה 17:30 בספרייה ע"ש שכטר

 מחיר: 27 ₪ הורה + ילד
רכישת כרטיסים מראש באתר סחלבים

 היכל התרבות
רכישת כרטיסים מראש טל. 08-9737333

 הנסיך הקטן - הצגת ילדים מרגשת במיוחד
שבת 18.5.19 בשעה 11:00 בהיכל התרבות

 מופע של אמיר דדון
שבת 18.5.19 בשעה 21:40 בהיכל התרבות

 בן המלך והעני - הצגה על פי מארק טווין
שני 20.5.19 בשעה 17:30 בהיכל התרבות

 המרכז הרב תחומי
רח' עמק דותן 49 | טל. 08-6226768

 קתדרה של בוקר 
 "הגן של אפיקורוס" - מרצה: אייל ישפה

שלישי 21.5.19 בשעה 9:30 | מחיר: 20 ₪

 "שווים בגוונים"
 תערוכת ציורים של אמנים עם מוגבלויות

 פתיחה חגיגית ומפגש עם אמנים
 ראשון 19.5.19 בשעה 18:00 

 באולם הכנסים במרכז הרב תחומי
הכניסה חופשית! הציבור מוזמן!

רשת הספריות
 "חנן בגן" שעת סיפור עם מיה סהר

 שני 20.5.19 בשעה 17:30 בספריית הכרמים
 מחיר: 15 ₪ ילד + הורה מלווה אחד חינם

רכישת כרטיסים באתר העירייה - לוח אירועים

 אגף תרבות ואירועים 
רח' עמק דותן | 073-2326438

 כוחה של חברות - הצגת ילדים
 על ערכה ושברירותה של חברות אמת

 שלישי 21.5.19 בשעה 17:00
 באולם אמונה )אבני החושן 90 ( | מיועד לגילאי 5 עד 10

מחיר: 20 ₪ | רכישת כרטיסים במקום ביום האירוע

 יודה - מרכז הצעירים
 מרכז הצעירים, עמק האלה, מול  26 | 08-9705982

 בוקר להורים בחופשת לידה - חמישי 23.5.19
 9:30 פעילות ספורטיבית משותפת כולל ארוחת בוקר קלילה

 10:30 "משפחה מתחברת" סדנה בהנחיית אריאל איתן 
מחיר מפגש: 40 ₪ | רכישת כרטיסים מראש באתר סחלבים

 שני בברקנית
גן חצב, כניסה מרח' חרצית )בין מס' 4 ל-6(

 מועדון קהילתי להורים וילדים 
 סדנאות, מגוון פעילות פנאי והעשרה

שני 20.5.19 בשעה 16:30 | הכניסה חופשית 

האגף לשירותים חברתיים
 ערב השקת התוכנית "משפחה למען משפחה"

 ליווי ותמיכה למשפחות מיוחדות
 ברכות, תיאור התוכנית והרצאה "בשביל ההורים"

 שני, 20.5.19 בשעה 19:30 בבית יד לבנים
הרשמה מראש בטל. 074-7048609
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הכניסה חופשית! הציבור מוזמן!

 גדולי להיטי האירוויזיון חוזרים!
 מיטב הלהיטים מכל השנים

ומכל התקופות, בלועזית ובעברית

מוצ"ש 1.6.19 בשעה 20:30 בפארק ענבה
הנחייה: יגאל רביד - מגיש האירוויזיון בשנת 99'

אילנית יזהר כהן  דנה אינטרנשיונללהקת "מוזס סי"

ערב טוב אירופה

הכניסה חופשית! הציבור מוזמן!

 "שישו את ירושלים גילו בה"
מופע לכבוד יום ירושלים

 חמישי 30.5.19
 בשעה 20:30

בפארק ענבה

מופע מרכזי:

אהוד בנאי
ולהקתו 

 בתוכנית: מופע דגלנות
בנות אולפנת "אורות מודיעין"
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לוח
אירועים

האפליקציה העירונית ״מודיעין מכבים רעות״ להורדה חינם בחנויות האפליקציות

 סוף שבוע של אמנות,
העשרה ותרבות

בית פתוח

 אמני העיר פותחים
את בתיהם למבקרים

בשעות 10:00–14:00

שישי 24.5.19 

שבת 25.5.19
בשעות 10:00–19:00

רשימת הבתים המארחים באתר העירייה | לשונית: תרבות ופנאי < בית פתוח 2019

בין המשתתפים: סמדר פייל • אורי ברבש • רוחמה וייס • רוביק רוזנטל • עילאי עופרן

יעל וורגן • רפיק ידידיה • איריס זכי • אריאל פיקאר • יאיר כספי ועוד רבים וטובים

רכישת כרטיסים באתר עמותת סחלבים

 שלושה ימים של הרצאות, רבי שיח, מופעים ועוד
בנושא: אמונה?

פסטיבל
ה-10

פסטיבל לימודיעין ה-10

מופע מרכזי: אפרת גוש

מופע קבלת שבת: גימזו בלוז בנד

במרכז הרב תחומי ובספרייה המרכזית )רח' עמק דותן 49(
רביעי, כ"ד באייר 29.5.19 | חמישי, כ"ה באייר 30.5.19 | שישי, כ"ו באייר 31.5.19
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פותחים שבוע
רומנטי במיוחד!

מנה ראשונה
)פוקצ'ה ומטבלים( 

+ 2 עיקריות לבחירה 
139 ₪  + וופל בלגי 

רק ב- 

במחיר מיוחדמהחבית  כוס יין/בירה ניתן להוסיף

תקף לביגה שילת בימי ראשון החל מ-16:00 בלבד | לא כולל מנות 
08-8585154מקטגוריית דגים | הסניף רשאי להפסיק את המבצע בכל עת | ט.ל.ח
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צאלון 21 מודיעין סנטר | 08-9329560
שעות פתיחה: א'-ה' 20:00-09:30 יום ו' 14:00-08:30

חדש! סניף נוסף
בס"ד

קורקינט עם פדלים

₪ 149

חדש

3X3 גזיבו

₪ 250

שולחן מתקפל מזוודה 1.80

4 ב - 100 ₪רק ב - 120 ₪

כסאות

ערסל

החל מ- 60  ₪

קטלן יתושים כסא 5 מצבים
₪ gleecon של חברת

₪  215 ₪  179 ₪  799 

₪  250 

בריכה מבית
infinti sun

300X76 cm

עגלת קמפינג 
נושאת עד 70 קילו
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פתוח: שישי 9:30-14:30, שבת 11:00-22:00, כל ימות השבוע 9:30-20:30

חפשו
אותנו ב-

ענק
השינה

הפנינג ענק  
בהנחות ענק

טל. 08-9358001 ,050-8229505
חפשו אותנו ב- ענק השינה

ארון במחיר מיוחד 
רק 1990 ₪

ג'נסיס 
במחיר 

חסר תקדים

11:00-22:00פתוח בשבת

במחירים חסרי תקדים50 ספות נוער במלאי300 מזרנים מכל המותגים

2990
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 בשער: 
גלית מילצ'ן 
 ושרון אדלר

צילום: חורחה 
נובומינסקי
ירח

צילום:  
 Shutterstock

© אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לצלם, לתרגם, 
לאחסן במאגרי מידע, לשדר בדרך כלשהי 

)בכתב, בדפוס או במדיה אחרת( - ובכל 
אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - חלק 

כלשהו של העיתון )לרבות טקסט, איורים, 
צילומים, תמונות, מפות, גרפיקה(, הן בגירסה 

טקסטואלית והן בדפים מעוצבים, לרבות 
באמצעות הקלטה והקלדה, ללא אישור מפורש 
בכתב מהמוציאה לאור, ידיעות תקשורת בע"מ

● הדיירים
דוד קורן )51( מנהל תפעול בחברת דואר ישראל. 
תאה קורן )43( בעלת 'המטבח של תאה ‑ סדנאות 

ובישול גאורגי'. 
רן קורן )18.5( מסיים בקרוב את לימודיו באורט 

עירוני ד' וממשיך למסלול י"ג‑י"ד. 
אמיר קורן )14.5( עולה לכיתה י', לומד באורט 

עירוני ד'. 
)12( מסיימת את בית ספר אסיף, ולוו  רותם קורן

נה, "הכלבה המתוקה", בת שלוש.

● איפה גרים 
משפחת קורן גרה בדירת גן בת ארבעה חדרים 
הנביאים.  בשכונת  הנביא  מלאכי  כיכר  ברחוב 
מספרת   ,"2000 בשנת  במודיעין  לגור  "עברנו 

חוד חמישה  בן  היה  הבכור שלנו  "כשרן  ־תאה, 
שים, ומאז אנחנו גרים באותו הבית. בעלי במקור 
מאור יהודה, אני מחולון, ואף אחד מאיתנו לא 
רצה לגור בעיר המוצא של בן או בת הזוג. באותו 
והצלחתי  בהקמה  צעירה  עיר  על  הזמן שמעתי 
לשכנע את בעלי לרכוש בית בעיר. אני שמחה 

על ההחלטה שעשינו". 

● על העיר
־"אני אוהבת לגור במודיעין", אומרת תאה. "מב

חינתי עשינו בחירה מעולה. רמת החינוך בעיר 
־גבוהה. תמיד אפשר למצוא מה לעשות עם היל
־דים ועם עצמנו בעיר ‑ קולנוע, תיאטרון, מופ

־עים שהעירייה דואגת לארגן לנו, במיוחד בחוד
שי הקיץ. יש חנויות בגדים מגוונות, בהן חנות יד 
שנייה וינטג' שאני לאחרונה יותר ויותר נהנית 
לקנות בה. הייתי שמחה שיהיה בעיר שוק ושלא 

אצטרך לקנות פירות וירקות בסופרים". 

● על העסק
ובישול  'המטבח של תאה סדנאות  "העסק שלי 
גאורגי' קיים כבר שלוש שנים", מספרת תאה. 
"אני עם תואר ראשון בתקשורת ובעלת רשיון 
לא  אבל  והפרט,  הפנסיה  בתחום  ביטוח  סוכנת 
באחת  עצמי.  את  ממצה  מספיק  שאני  הרגשתי 

־השיחות שלי עם אשה יקרה סיפרתי לה שמט
בח ובישולים הם מאז ומתמיד משהו שהוא אצלי 
כבר  עצמי מבשלת  את  זוכרת  אני  אין',  'בילט 
מגיל 12, ושאני אשמח לארח אנשים וללמד אותם 
להכין חלות. באותה נשימה אמרתי לה 'מי יבוא 
אליי ללמוד להכין רק חלות?' והיא שאלה 'את לא 

־יודעת להכין אוכל גיאורגי?', 'ברור שאני יוד
עת להכין אוכל גיאורגי', אמרתי 'אבל מי יבוא 
אליי להכין אוכל גיאורגי?', והמשפט הבא שלה 
היה: 'תנסי, מקסימום תצליחי'. מאז, בכל שיתוף 
פעולה שמציעים לי, גם אם הוא נשמע הכי לא 
הגיוני, אני קודם כל אומרת כן, כי המוטו הזה של 
'תנסי, מקסימום תצליחי' מלווה אותי כל הזמן".
־תאה מספרת שהיא מעבירה בביתה סדנאות בי

שול גיאורגי ומוסיפה שהיא מגיעה גם לבתים 
־כשמזמינים אותה. "אני מלמדת להכין את הד

ברים הטעימים ובעיקר הבריאים מהמטבח שלי. 
־אוכל גיאורגי זה לא רק חצ'פורי ובצקים. לס
־דנאות שלי מגיעים מדי שנה שפים של 'תנו

בה' לקבל השראה למטבחים שלהם. אני עושה 
שנקראים  באירועים  יקב  עם  פעולה  שיתוף 
שבת גיאורגית והאורחים נהנים מהצגת הכנת 
חצ'פורי וארוחה גיאורגית טעימה. לא מזמן גם 
אירחתי אצלי קבוצה של כ־30 מטיילים שסיימו 
את יום הטיול שלהם בארוחה גיאורגית טעימה, 
כולל הדגמת הכנת חצ'פורי במקום. לאחרונה 
להיווסדה של  הוזמנתי להתארח בערב מרגש 
שכונה גיאורגית בבנימינה ולהקים דוכן אוכל 

גיאורגי".  

● על התחביבים 
"כשאני לא מבשלת אני קוראת ספרים או נפגשת 

־עם חברות. אנחנו אוהבים קולנוע ותיאטרון. הת
חביב של רן הבכור שלנו הוא לשחק פוטבול והוא 
חולם להיות שחקן מקצועי. רותם אוהבת לרקוד. 
שעובר  מי  כל  על  לנבוח  אוהבת  לונה  הכלבה 

מתחת למרפסת שלנו". 

● על הבישולים
 "מי מבשל בבית? התשובה כבר ברורה", אומרת 
הוא  דוד  לציין שבעלי  חייבת  אני  "אבל  תאה, 
הקונדיטור של הבית, הוא אחראי לקינוחים. זה 

החלק שלו".  
רותי בוסידן

תאה קורן עוסקת בהכנת אוכל ומעבירה סדנאות בישול גיאורגי לקבוצות, שפים ואנשים פרטיים, 
אבל בעלה דוד הוא שאחראי לקינוחים בבית 

  משפוחה

רח' נח מוזס 1 - ראשון לציון̂  מיקוד - 7565234  טלפון: 08-9266519  פקס:  08-9264705  |  08-9387310

 עורכת: ידידה פרץ / עריכה: ליאת מרום, רונן ולד, הדר סספורטס / הגהה: גיא זהר / 
עורכת גרפית ראשית: אורית קוסטנטינו / עיצוב: מרכז גרפי, ידיעות תקשורת / מנהלת עיתון: מישל עמרן  

רכזת: לילי אביבי / יועצי פרסום: חבצלת גמליאל, רויטל ברייט / יועצת לוח: יונה ברדוגו
מנהל הפקה: אלון אליאס / מנהל תפעול וייצור: אדי טורג'מן / הדפסה: דפוס ידיעות אחרונות בע"מ

עורכת ראשית: יעל אדמוני / מנכ"לית: ליאת שרון / מו"ל: ידיעות תקשורת בע"מ

הרבה יותר מחצ'פורי. משפחת קורן | צילום: דאבלשוט
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מוח  על  חדשנית  התבוננות 
מיומניות  גברי,  ומוח  נשי 

עשיחה מגדריות, סודות המשי
עכה המינית, טכניקות בתקשורת בין המי

נים ועוד, הם רק חלק מהנושאים שיילמדו 
בקורס שייפתח בסוף החודש ייפתח במרכז 
להכשיר  במטרה  במודיעין  הרב-תחומי 

מנחי קבוצות בתחום המיניות והמגדר. 
אנשי  מאגר  ליצור  היא  הקורס  מטרת 

המי בנושא  בהנחייה  המתמחים  עמקצוע 
על  בהשפעה  חלק  לקת  ומעוניינים  ניות 

עיצירת שיח מחבר בין המינים בחברה היש
ראלית. הקורס יימשך כחצי שנה ובסופו 
יקבלו המשתתפים שתי תעודות - מנחה 
ומנחה  יצירתיים  כלים  בשילוב  קבוצות 

למיניות ומגדר.
עמנהלות התוכנית הן שרון אדלר - מנה

לת תחום הכשרת ופיתוח עסקי ב'תהודה', 
ומדריכה לאמנות שיקו עיועצת ארגונית 

ובעלת  מית, מנחה לתהליכים קבוצתיים 
ניסיון רב בהעברת הכשרות לאנשי מקצוע 
ומיניות,  מגדר  בנושאי  הטיפולי  בתחום 

מנה מודיעין,  תושבת  מילצ'ן,  עוגלית 
לת תחום מיניות נבונה ומגדר ב'תהודה', 
בעלת  המיניות,  בתחום  קבוצות  מנחת 
לבני  ומגדר  סדנאות  בהעברת  רב  ניסיון 

ענוער, הורים וצוותי חינוך, ויועצת מוסמ
כת במרכז ייעוץ מיני לבני נוער.

שנים  כמה  לפני  עד  חשבה  לא  מילצ'ן 
עשתעסוק בתחום המיניות כמקצוע. "בש

את  מנהלת  אני  האחרונות  וחצי  נתיים 
ב'תהודה'", היא  חינוך מיני  המחלקה של 

ובר שלי  האג'נדה  את  "הבאתי  עמספרת, 
גע שהגעתי לעמותה היתה לי האפשרות 
לפתח את זה למשהו יותר גדול. היום אני 
מעע ואנחנו  מנחים   15 של צוות   מנהלת 
בירים סדנאות במיניות ומגדר לבני נוער 

בכל הארץ".
למילצ'ן חשוב להעביר לבני נוער מסר 

ייד שהם  "חשוב  מיניות.  בנושא  עחיובי 
עו שהמיניות היא שלב מאוד בריא ונכון 
בהתאם לבשלות שלהם, ואחרי שהפעילו 
שיקול דעת ואחריות", היא מדגישה. "אני 
עובדת עם המון בני נוער שההורים שלהם 
לא יעזו לדבר איתם על הנושאים האלה. 
20 אלף בני  עד היום דיברנו עם לפחות 

נוער בגובה העיניים".

התמודדות עם פורנו
שמילצ'ן  נוער  לבני  מהסדנאות  רבות 

עוב "אנחנו  במודיעין.  נערכות  עמקיימת 
עדים בהמון בתי ספר במודיעין", היא אומ

רת, "כיף לעבוד פה. יש פה בשלות בנושא 
וזה בא מלמעלה".  

מה עושים בסדנאות לבני הנוער?
ע"אנחנו מלמדים אותם איך לדבר על מי

ניות באופן נאות ובפתיחות, איך להתגבר 
על המבוכה, איך להתייחס לנושא כמשהו 
אלינו  מגיעים  הורים  הרבה  ונעים.  בריא 
ממקום שבו אותם חינכו שמיניות היא דבר 
את  הנוער  לבני  להעביר  לנו  חשוב  רע. 
ושהיא  היא חלק מהחיים  המסר שמיניות 
דבר טוב וחיובי. מדברים בסדנאות גם על 

מין,  יחסי  לקיים  האם  בהחלטה  שיקולים 
מדברים על ההבדל בין רצון להסכמה, על 
מטריד  אישי  מרחב  על  מיניות,  פגיעות 
עם  התמודדות  על  עונג,  על  נעים,  מול 

פורנו".
לדבריה, בני הנוער חשופים כיום להרבה 
מאוד פורנו. "אנחנו מלמדים את הילדים 
שמה  ולהבין  ביקורתית  חשיבה  להפעיל 
שהם רואים הוא לא נכון ברוב המקרים", 
זה  תצפה'  'אל  "להגיד  מילצ'ן.  מסבירה 

עחוכמה גדולה, אבל להסביר לו איזה תס
כולים יכולים להיגרם מזה, ועל האפשרות 
להתמכר ולא לתפקד. בתור אמא לשלוש 
בנות מתבגרות למדתי על בשרי כמה זה 
קשה לדבר בפתיחות עם הילדים שלך. כדי 
לדעת לעשות את זה צריך לעבור תהליך, 

וזה התהליך שאנחנו רוצות ללמד".
איך בני הנוער מגיבים לסדנאות האלה?
"הם מתים עליהן. בכיתות הנמוכות יש 
כאלה שאומרים 'מה באת להרוס לנו את 

עהתמימות?', אני לא דוחקת בהם, אבל מנ
צלת את ההזדמנות ללמד אותם לפני שהם 
מנקודת  יוצאת  אני  לסיטואציה.  מגיעים 
הנחה שהם חשופים למידע מיני ומעדיפה 
האמת  שברגע  כדי  ויבינו,  איתי  שידברו 
יהיה להם את המידע הרלוונטי. בכיתות 

הגבוהות יותר, י"א-י"ב, התגובה היא: 'מה 
עכשיו את מגיעה? כבר ניסינו הכל'. הם 
יודעים  אולי ראו הכל, אבל הם בטח לא 
ידע  של  ממקום  באה  טובה  מיניות  הכל. 
אחרי שאתה בשל עם הנושא ואת זה אפשר 

ללמוד".  
מגיעה  מילצ'ן  בשבועיים-שלושה  פעם 
ל'זולה' - מתחם לנוער הפועל בימי שישי 

עבעיר - ומדברת שם על מיניות. "בהתח
לה זה היה להם נורא מוזר", היא נזכרת, 
"שהייתי מגיעה עם אמצעי מניעה, יושבת 
איתם ואומרת להם 'בואו נדבר על מיניות, 
איך שמים קונדום, מה זה גלולות, מה זאת 
מדבקה'. יש לי מזוודה שאני הולכת איתה, 
מלמדת בנות מצווה איך לשים טמפון, על 
בלתי  והריון  מחלות  נגד  מניעה  אמצעי 
צריך  תקלה.  כשיש  לפנות  ולאן  רצוי, 

לבוא בלי שיפוטיות ולבנות אמון".

"להגיע למיליון"
אדלר, שותפתה של מילצ'ן בקורס החדש, 
עוסקת בתחום של מיניות ומגדר כבר 16 
שעוסקים  אנשים  שלעתים  "ראינו  שנה. 
להם  "חסרה  מילצ'ן,  מסבירה  במיניות", 

עהמיומנות של עבודה קבוצתית. שרון הגי

עה עם הרבה כלים כי היא באה מרקע של 
הנחיית קבוצות". 

עאדלר מסבירה על עבודה בקבוצה בנו
שא מיניות. "כשעובדים עם קבוצה, בעיקר 
של נוער, צריך לדעת על מה לדבר ומה 
לא. צריך לדעת לדבר בהתאם לרמה של 

עהקבוצה. אנחנו רוצות לעשות שינוי חב
רתי בנושא של מיניות בארץ. אם עד היום 
בסדע אלף משתתפים   20 הגיעה ל עגלית 

נאות, המטרה היא להגיע למיליון". 
להתאים  יצטרכו  אומרת,  היא  המנחים, 

ויר עולם  "זה  החדש.  לדור  עצמם  עאת 
טואלי, מגרש של היכרויות ופורנו. היום 
אבל  מידע  של  בחוסר  נמצא  לא  הנוער 
הוא נמצא במינוס כי אין לו את היכולת 
80 אחוז מהפוע  להתמודד עם המידע הזה.

רנו שהם צורכים הוא אלים. הם לא תמיד 
עיודעים מה זה קשר שמתחיל, שנבנה בה

דרגה. דיברתי על פורנו עם נערות מאוד 
לי שהיא  ונערה אחת אמרה  נורמטיביות 
לא רוצה לעשות סקס אבל כשתרצה היא 
תראה פורנו ותלמד. בסדנאות שלנו אנחנו 
מדברים על השקרים של הפורנו, על כל 
נושא דימוי הגוף, על חיזור אלים, לעומת 
איך אני תופסת את המיניות בצורה מאוד 

עחיובית, איך אני תופסת את הגוף שלי כמ
שהו יפה ושלם לא משנה מה המשקל ומה 

הגובה שלי, על המקום של חושניות". 
מגדר.  על  גם  מדברים  שלהן  בסדנאות 
כיתות.  בהרבה  טרנסג'נדרים  היום  "יש 

חשוב לדבר איתם על הזהות המינית". 
על הבחירה במודיעין כמקום לפתוח בו 

עאת הקורס הראשון אומרת מילצ'ן כי הק
תדרה היתה הבית הטבעי מבחינתה. "הם 
ואני מרגישה פה בבית",  מאוד מפרגנים 

עהיא אומרת. "מעודדים את בתי הספר לה
עכניס את הסדנאות אליהם. זאת השנה הר

ביעית שהסדנאות האלה רצות בבתי ספר 
בעיר. מהניסיון שלי, כל מי שהקדיש לזה 

ערואים את התוצאות. קודם כל בשפה, בפ
עתיחות. אני חושבת שממודיעין תצא הב

שורה בתחום הזה של מיניות. העיר קלטה 
את העניין הזה".  

היום  של  הנוער  בני  בין  ההבדל  מה 
לפעם?

עמילצ'ן: "ההבדל הוא גדול בעיקר בחשי
עפה לכמות הידע, שהוא אלים ובוטה. הח

רמנות לא השתנתה אבל איך להתנהל עם 
זה - הסבלנות יורדת והגיל יורד. ילדות 
ו'-ז' מדברות איתי על ההטרדות  בכיתה 
שהן עברו. זה לא למשוך חזיה כמו פעם, 
אלא להראות סרטונים של אברי מין. אני 
איך  זה,  איך להתמודד עם  אותן  מלמדת 
להתנהל, למי לפנות, איך לענות. אני באה 
ממקום שאני סומכת עליהם שיבחרו במה 
חכמים  יותר  הרבה  הם  בהם.  יפגע  שלא 

מהדור של פעם". 
?Me Tooואיך זה לגדול בעידן ה־

של  הרגשה  לעתים  היום  "יש  מילצ'ן: 
בנים של עליהום עליהם, ואנחנו מסבירות 
שזאת תגובת נגד לעידן שבו אנחנו גדלנו, 
נורטימיבי,  משהו  היתה  מינית  שהטרדה 
ולכן צריך לעבור טלטלה מקצה לקצה עד 

שזה יתאזן בהמשך". 

יש סקס אחר
גלית מילצ'ן, מנחת קבוצות ממודיעין, פותחת יחד עם עמיתתה שרון אדלר סדנת הכשרה למנחים בנושא מיניות של 

ילדים ובני נוער ‰ המטרה: להגיע לכמה שיותר בני נוער ברחבי הארץ ‰ על הפרק: איך לדבר על מין, מתי להתחיל, איך 
להימנע מתקלות, וגם ‑ ענייני מגדר ופורנו

"ממודיעין תצא הבשורה". מימין: מילצ'ן ואדלר

  רותי בוסידן   צילום: חורחה נובומינסקי

מדברים על זה 
‰ עשו עבודה עצמית - בדקו עם עצמכם כמה נוח לכם

 לדבר על מיניות, ואם צריך קבלו הדרכה.
‰ השתדלו להתייחס לנושא המיניות בטבעיות.

‰ אל תחשבו שבני הנוער כבר יודעים הכל.
‰ גם התעלמות או התכחשות למיניות היא העברת מסר.

‰ ענו לשאלות הילדים לפי רמתם.
‰ שלבו מסרים על יחסים, כבוד ורגשות בשיחות עם המתבגרים.

‰ דברו על קשר מיני במסגרת של קשר רגשי ועל הדרכים השונות להביע 
אהבה.

‰ שוחחו על מצבים שעלולים לסכן אותם/ן מבחינה מינית.
‰ למדו לקבל החלטות שקולות - האם אני מסכימ/ה מהסיבות הנכונות?

‰ זיכרו שלמידה אמיתית נעשית מתוך חיקוי. תנו דוגמה אישית: חיוך, מילה 
טובה, מבט בעיניים, תגובה להתנהגות, עידוד, יחס, קשר בין מאישי.

‰ עודדו ביטחון של בנות, אפשרו גבריות עם רגשות.
‰ הוו אוזן קשבת גם כאשר אינכם מסכימים.



17.5.201913   ˆ   ידיעות מודיעין   

־למרות האכזבה הגדולה מהתרסקות הח
מאות  חגגו  'בראשית',  הישראלית  ללית 
את  הארץ  וברחבי  במודיעין  גנים  ילדי 
ההישג במסגרת תוכנית הלימודים בנושא 
טכנולוגיה וחלל הפועלת בהם. מיזם זה הוא 
פרי שיתוף פעולה של מרכז 'דע-גן', עם 

־האגף לחינוך קדם יסודי, מינהל מדע וטכ
 SpaceIL נולוגיה, משרד החינוך וקבוצת

האחראית על הקמת חללית 'בראשית'. 
ד"ר  היא  התוכנית  בראש  שעומדת  מי 

ספ לפיד.  תושבת  ספקטור־לוי,  ־אורנית 
קטור־לוי, חברת סגל אקדמי בכיר וראש 
הספר  בבית  המדעים  להוראת  התוכנית 
לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, ייסדה את 
הקמתו  מאז  אותו  ומנהלת  'דע-גן'  מרכז 

בשנת 2007. 
"מרכז דע גן הוא מרכז ייחודי", מסבירה 

אוכלו של  הגיל  בשל  "גם  ־ספקטור־לוי, 
סיית היעד - מדובר על ילדי הגן בגילאי 
שלוש עד שש, ובעצם הוא אחראי על מספר 
וטכנולוגיה  מדע  מתימטיקה,  תחומים: 

־)ממ"ט(. המטרה המרכזית היא לקדם ולט
פח מנהיגות חינוכית בתחום של ממ"ט. אין 

־הרבה מדינות בעולם שיש בהן תוכנית לי
מודים סדורה בתחומים האלה עבור ילדים 

כל כך צעירים".
־גרמי השמים, מסתבר, הוא נושא שמר

תק ילדים בגיל הרך. לדברי ספקטור־לוי, 
גם אם נראה שנושא זה מרוחק מעולמם 
מוכיח  בנושא  עיסוק  להמחשה,  וקשה 

מרות סקרנות,  מגלים  "הילדים  ־אחרת. 
זה.  בנושא  ועוד  עוד  ורוצים לדעת  קים 
ניתן להרחיב את ידיעותיהם בנושא, ובד 

־בבד לפתח את חשיבתם המדעית והטכ
נולוגית", היא אומרת.

"מעורר השראה"
מרכז 'דע-גן' הוקם ביוזמת האגף לתכנון 

־ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפ
דגוגית, והאגף לחינוך קדם יסודי במשרד 

־החינוך. הוא פועל בחסות אקדמית של המ
רכז להוראת המדעים בבית הספר לחינוך 

באוניברסיטת בר אילן. 
־טלי שכטר היא סגנית מנהלת המרכז, וצ

30 מובילות אשר מרכ־ ־וות המרכז כולל כ
זות את מגוון הפעילויות שלו.  

לבין  'דע-גן'  מרכז  בין  הפעולה  שיתוף 
בש,  יריב   -  SpaceIL מייסדי  שלושת 
כבר  החל  ויינטראוב,  ויהונתן  דמרי  כפיר 
בשנת 2012. לכנס השנתי של מרכז 'דע-
וויינטראוב,  2013, הגיעו דמרי  גן' בשנת 

־שהציג את החזון המדעי-טכנולוגי והחינו
כי של SpaceIL מול קהל של מאות נשות 
נציגי  מאז,  יסודי.  הקדם  החינוך  ואנשי 
באירועים  ומעורבים  מגיעים   SpaceIL
הגדולים וביוזמות חינוכיות משותפות עם 

מרכז 'דע-גן'.
SpaceIL התחילו להתארגן כקבו־ ־"כש

־צה, נוצר קשר בינינו לבינם די מהר", אומ
מעורר  בסיפור  "מדובר  ספקטור־לוי.  רת 
השראה של שלושה בחורים שחשבו והעזו 
לשלוח חללית לירח. לכן התוכנית נקראת 
רק  הם  השמיים   - תצליח  תעז,  'תחלום, 

ההתחלה'".
מטרות המיזם המשותף הן בין היתר קירוב 

־הלבבות והגברת הסקרנות של גננות ויל
דים לנושא טכנולוגיה וחלל, הרחבת הדעת 
הקניית  והחלל,  האסטרונומיה  בתחום 
מיומנויות נדרשות לתרגול ויישום תהליך 
התיכנון בגן, ופיתוח רצף לימודי המשלב 

־את נושא הטכנולוגיה והחלל בתוכנית הש
נתית של הגן. 

"המטרה של אנשי SpaceIL היא בסופו 
ספק מסבירה  חינוכית",  מטרה  דבר  ־של 

טור־לוי, "של קידום חינוך טכנולוגי. הם 
רצו לקדם 'אפקט אפולו', שהיום קוראים 

ולהצית את  'אפקט בראשית'  בזכותם  לו 
צעי ילדים  של  והמוטיבציה  ־ההתלהבות 

בתחומים  ולהרחיב  להימשך  ונוער  רים 
האלה של ממ"ט, ולחשוב על לימודי המשך 

־וקריירה בתחומים שמאוד חשובים למדי
יד  עבדנו  לכן  העולם.  ובכל  ישראל  נת 
ביד וחיברנו את התוכנית המשותפת לגני 
הילדים. התוכנית כוללת את כל הסיפור 

נו המון  התכנון שלה,  את  החללית,  ־של 
שאים במתמטיקה, במדע ובפיזיקה, גרמי 
שמיים, כל התהליך של ייצור מוצר שייתן 
מענה לצורכי האדם בחלל, העיסוק בירח 
ובלעזוב את כדור הארץ, להתגבר על כוח 
של  הדמיון  את  מצית  זה  כל   - המשיכה 

הילדים".
לדברי ספקטור־לוי, לאחר כמה שנים של 
שיתוף פעולה הושקה התוכנית המשותפת. 
"כתבנו תוכנית שנתית עם הצעה למגוון 

־פעילויות שגננות יכולות ליישם בגני יל
דים עם תכני רקע, ערכת פעילויות, עזרים, 

־מצגות וסרטונים, הכל מתוך הכוונה של
גננת יהיה יותר קל להתמודד עם הנושא 
מוטיבציה  מגביר  אפקט  ליצור  ושתצליח 

בגנים עצמם".
ילדים  גני  בתוכם  בארץ,  גנים  מאות 

לתוכ הצטרפו  והסביבה,  במודיעין  ־רבים 
נית. "במאות גנים פיתחו חלליות", מספרת 
הם  כאשר  מודלים,  "הקימו  ספקטור־לוי, 
מיישמים בפנים את כל מה שהם למדו - 
מה נדרש מחללית ומה זה אומר חיים בחלל. 
של  ילדים  מגני  תמונות  עשרות  קיבלנו 
הפעילויות, התעורר שיח מדעי, והעדויות 
מאוד מרשימות. נוצר אפקט מאוד יפה בגני 

־הילדים. באיזשהו שלב יצרנו קשר עם אס
טרונאוטית אמיתית מקוריאה - ד"ר סויאון 
והוא  הסרטון  את  ערכנו  אותה,  ראיינו   -
וילדי  הגננות  לטובת  שלנו  באתר  נמצא 

הגנים". 

"גאווה גדולה"
הירח  על  'בראשית'  של  הנחיתה  סביב 
התרחשה הרבה פעילות בגנים. "קודם כל 
רעיונות  מגוון  הארץ  בכל  לגננות  הופצו 
שי־ הלפעילויות, גם בגני ילדים וגם בליל 
דור עצמו. זה היה אמנם בשעת לילה, אבל 
היתה המון הכנה לפני והרבה דיון. למרות 

־האכזבה שהחללית לא נחתה בשלום, מב
־חינתנו היא כן הגיעה לירח והגאווה גדו

לה. מדובר בהישג מדהים. מה שהכי חשוב 
זה שילדי ישראל הצעירים חוו את החוויה 
של כיצד רעיון שנראה תחילה בלתי ניתן 
למידה  והרבה  רצון  כוח  בעזרת  להשגה, 
להתגשם,  יכול  נחישות  והרבה  והתמדה 

־וכמובן התחומים של ממ"ט שחילחלו לתו
כנית הלימודים בהצלחה כה רבה". 

למה חשוב לדעתך להתחיל בלימוד הזה 
בגיל הרך?

־"הכל מתחיל בגיל הצעיר. השנים הרא
שונות של האדם הן שנים מאוד קובעות. 

־חוויות שנטמעות בגיל הצעיר יש להן הש
־פעה ארוכת טווח. יש הרבה מקרים שהת

חלה חיובית של לימודי מתימטיקה בגיל 
צעיר, יש לה השלכה על הצלחה בהמשך 
הדרך - ביסודי, בחטיבה עד התיכון. יש 
לזה אפקט גם למקצועות אחרים. המטרה 
כלפי  חיוביות  עמדות  לטפח  בעצם  היא 
מדינה  צעיר.  בגיל  כבר  הללו  התחומים 
מתחיל  והכל  מדענים,  צריכה  מודרנית 

־בגיל הצעיר. אם לא נפעל לחינוך איכו
תי בגיל הצעיר, הם עלולים להגיע מראש 
עם דעה שלילית שתסית אותן מכיוון הזה. 
בגיל הצעיר יש חשיבה יצירתית, זה גיל 
נהדר לטפח את היכולות האלה, שימשיכו 

הלאה לתוך מערכת החינוך". 

  רותי בוסידן

־דנה מנשרוף היא גננת בגן החובה 'אילות' בבית ספר 'יחד', שמשלב דתיים וחילו
נים. "אצלנו בגן הנושאים עולים מעולם הילדים", מספרת מנשרוף. "הילדים אמרו 
שהם רוצים ללמוד על החלל. עלו המון שאלות. התחלקנו לקבוצות וכל קבוצה 
התמקדה בנושא מסוים הקשור לחלל. למדנו וחקרנו ואז הבאנו לידיעת ההורים 
שזרמו ותרמו. הקמנו פינת חלל ענקית וקראנו לה 'בואו לחלל יהיה פה קרנבל'. 
התחלנו לבנות, שיתפנו את ההורים, היה יום שיא והורים באו במיוחד באמצע יום 
עבודה לעזור לנו לבנות חלליות, טילים וחייזרים. זה יצא בדיוק בזמן של חללית 
מעמותת  אנשים  עם  אותי  קישרה  אחת  אמא  התמזג.  במקרה  ממש  'בראשית', 
SpaceIL והם שלחו לי המון חומרים שמאוד עזרו. ראינו סרטונים, בנינו דגם של 
החללית בגן והיתה חגיגה אחת גדולה. הם נחשפו לכל העולם של החלל, שמעו על 

אוכלים  איך  שאלו  רמון,  אילן 
ישנים בחלל. היל ואיך  ־בחלל 

דים עקבו אחרי החללית, קצת 
התאכזבו כשהיא התרסקה, אבל 
החיוביים  הצדדים  על  דיברנו 
 .'2 'בראשית  שתהיה  כך  ועל 
ילדים  המון  'בראשית'  בזכות 

לט ונחשפו  החלל  על  ־יודעים 
כנולוגיה ולמדע". 

קרנבל בחלל

מתחילים בגיל צעיר. 
ד"ר ספקטור־לוי

תוכנית ללימודי טכנולוגיה וחלל שיזמה ד"ר אורנית ספקטור־לוי מהיישוב לפיד, מציתה 
את דמיונם של ילדי הגנים במודיעין ובמקומות נוספים בארץ ‰ לתוכנית שלה שותפים גם 

הוגי החללית 'בראשית', אנשי SpaceIL, והיא מקדמת לימוד מתמטיקה, מדע ופיזיקה, 
ואסטרונומיה ‰ "בגיל הצעיר יש חשיבה יצירתית, זה גיל נהדר לטפח את היכולות האלה"

חלל למתחילים
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ו' 9:30-13:00, ש' - סגור יום  שעות פתיחה: א'-ה' 9:30-18:30, 
רח' המלך חסן השני 5, ק. עקרון, ליד ביל"ו סנטר 08-9496944, 052-4347872   

מבחר ענק של בדים יפים ואיכותיים מכל הסוגים
 והכל במקום אחד: ייעוץ � תכנון � עיצוב � ביצוע

עיצוב והלבשת הבית לפי טעמך האישי 
וילונות לפי הזמנה 

עבודות ריפוד

וילונות � ריפוד � בדים

חדש! חדש!
וילונות זברה מוכנים במגוון צבעים וגדלים 

ובמחיר מבצע מיוחד!!

בדים מודפסים
רחבים

) 2.80 מ' רוחב(
 מתאים למפות, 

כריות , ריפודים ועוד...

ה
יל
ה
ק

תרומה עם ערך מוסף
למעלה מ־8,500 שקלים נאספו במהלך יום השואה במסגרת 

היוזמה המקומית "הקופה הקהילתית" ‰ הכסף הועבר 
לטובת ניצולי שואה

רותי בוסידן

זו השנה השנייה שיוזמת "הקופה 
יום  בערב  מושקת  הקהילתית" 
השואה ומאפשרת לאזרחים לתרום 

־לניצולי שואה המתמודדים עם עוני ובדי
יום  דות. כל סכום מתקבל בברכה ובצאת 

מק חברתי,  לארגון  מועבר  הכסף  ־השואה 
מיידיים  ואפקטיבי המספק פתרונות  צועי 

לניצולים במצוקה.
מייסדת היוזמה ויו"ר הנהגת ההורים בבית 
גדות־פרז,  אלמה  במודיעין,  'דורות'  ספר 
רותמת לטובת העניין את הידע המקצועי 
במקצועה  פילנתרופית  יועצת  היא  שלה. 

־ועובדת מדי יום עם תורמים מחו"ל המבק
שים לסייע למצוא פתרון לבעיות חברתיות 

ולתרום ליוזמות חברתית בישראל.
ההתגייסות  את  לראות  מתרחב  "הלב 
קהילת  הורי  רבים,  תושבים  מצד  הרחבה 
דורות וחברים מכל הארץ", אומרת גדות־
פרז. "ההתחייבות שלי לתורמים היא לאתר 
מלא  שימוש  בכסף  שיעשה  ראוי  ארגון 
התורמים  לכל  ולדווח  הניצולים,  לטובת 
בשקיפות מלאה. זו השנה השנייה ליוזמה 
משהו  לעשות  עמוק  צורך  מתוך  שנולדה 
ולא להישאר בכעס על ההזנחה הממשלתית 
איכותי  ארגון  חיפשתי  והבירוקרטיה. 

־וידוע, שנוכל להבטיח בו את ייעוד התרו
מה לעזרה קונקרטית לניצולי שואה ללא 
תשלום למינהלה או לתקורה", היא אומרת. 
עוד מציינת גדות־פרז כי חלק מהתורמים 
פנו אליה ושיתפו בתחושות שלהם על כך 
שהממשלה אמורה לעשות הרבה יותר ממה 
שהארגונים החברתיים עושים. "הם תהו אם 

בתרומה שלהם הם לא נותנים חיזוק לאי-
הפעולה של הממשלה. לכן הקדשתי הרבה 
מחשבה לאיתור ארגון שבו, בנוסף לייעוד 

וחב ייחודי  ערך  יהיה  לניצולים  ־התרומה 
רתי".

־הגוף שנבחר ושאליו הועבר כל הכסף שנ
־תרם הוא סיירת חסד ייחודית - סח"י. "מדו

הופך  שבאמצעותה  מהפכנית  בתוכנית  בר 
־נוער הנמצא על רצף הסיכון לאזרחים אכ
־פתיים ואחראיים", מסבירה גדות־פרז. "הפ

עילות מתמקדת בשכונות המהוות פריפריה 
חברתית וגיאוגרפית, שבהן מקימים קבוצות 
של נוער במצבי סיכון בני 13‑18 והופכים 
אותם לשגרירי נתינה בקהילתם. התוכנית 
מתנדבים,  עשרות  של  השתתפות  מעודדת 
כמתנדבים  מהקהילה  ואנשים  משפחה  בני 
שמסייעים לבני הנוער ומהווים מודל חיובי 
עוסקים  הנוער  ובנות  בני  עבורם.  לחיקוי 
במתן מזון בסתר לכ־2,000 משפחות ויחידים 
משפצים  שבועי,  בסיס  על  סיוע  המקבלים 

בו מיוחדים,  צרכים  עם  אנשים  של  ־בתים 
וניצולי שואה, מלווים קשישים ערי ־דדים 

רים, מנגישים מבני ציבור לנכים ומאתרים 
צרכים ספציפיים בתוך הקהילות שלהם גם 

המד הפעילויות,  בין  וחירום.  מצוקה  ־בעת 
תוכן  למפגשי  זמן  מקדישים  שלהם  ריכים 

־שבהם משוחחים על משמעות פעילות הנתי
נה והשפעתה על עולמם האישי והקהילה".
־חברי סח"י, הארגון שהכסף נתרם לו, פוע

לים בקביעות לרווחת ניצולי השואה, כולל 
חלוקת חבילות מזון שבועית, ביקורים בבתי 
הניצולים לעזרה והפגת בדידות, ניקיונות 
תנורים  חלוקת  בתים,  שיפוצי  פסח,  לפני 

ושמיכות בחורף, ועוד.

חוד החנית
סמ"ר יהונתן אבולעפיה ממודיעין הוא מצטיין חטיבת הנח"ל. האות הוענק לו 

בשבוע שעבר במסגרת חגיגות העצמאות למדינה.
סמ"ר אבולעפיה )21(, לוחם בפלחו"ד 50 בחטיבת הנח"ל, ובנוסף, הוא מפקד 
על החמ"ל במוצב בו הוא תופס קו. במסגרת תפקיד זה הוא נמצא בלב הפלוגה, 
אחראי לקבל את כל המידע, לדעת איך לתווך אותו מהלוחמים בשטח לחטיבה, 

לאוגדה, ולמפקדים, ולנהל אירועים שקורים בשטח.
סמ"ר אבולעפיה למד בתיכון אורט עירוני ד' במגמת מחשבת ישראל. הוא משחק 

כדורגל כתחביב ואוהב לצפות במשחקים, ואף טס למשחקים של ברצלונה.
בנוסף, הוא אוהב לטייל בטבע, ואחד המקומות האהובים עליו הוא מצפה מודיעין.

ההצטיינות  אות  אבולעפיה  סמ"ר  קיבל  הדופן  יוצא  ותפקודו  מקצועיותו  על 
ממפקד חטיבת הנח"ל.

רותי בוסידן

סמ"ר יהונתן אבולעפיה | צילום: דו"צ
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חברת הצללה מעל 20 שנות וותק. פטנט ייחודי לחניות. כל סוגי ההצללה. אספקה מהירה עד בית הלקוח. פריסת תשלומים נוחה ללא ריבית,
חברתנו היא החברה היצרנית של כל מוצריה, ניתן לקבל בכל גודל וכל צבע לפי בחירת הלקוח. 5 שנות אחריות.

לקבלת סרטון להמחשת התקנת חניה למוצר שבחרתםיש צל... ויש צל - סאן
סמסו לוואטסאפ שם המוצר 050-5753535

חיים באיכות  מושג 
סוכך זרועות נייד לעסקיםסוכך קבוע משולש

קבוע גלי

סוכך קבוע למרפסת

מרקיזה

מרקיזה למרפסת

קבוע גלי

מרקיזה לבית

פרגולת אלומניום רפרפת למשטחי חוץ

סוכך קבוע מעוגל

סוכך זרועות

סוכך מלבני קבוע

סוכך קבוע מרובע

קבוע מרובע לכניסה ראשית

סוככי חלון

מפרשי צל

סוכך מסך כבלים

סוככי מסך חשמליים פרגולות אלומניום רפרפות

סוכך זרועות חשמליקבוע גלי
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לאחר שלוש קדנציות, כפי שהתקנון 
אמציה  החודש  יסיים  מאפשר, 
הנהגת  כיו"ר  תפקידו  את  דויטש 
עדכן  דויטש  במודיעין.  העירונית  ההורים 
עוד כי בקרוב ייערכו בחירות לתפקיד יו"ר 

-הנהגת ההורים העירונית וסגנו. בינתיים ימ
הנהגת  יו"ר  בתפקיד  לכהן  דויטש  שיך 
ההורים במדרשת אמי"ת )בנות( ונציג העיר 
וחבר הנהלת פורום ועדי ההורים היישוביים.

כהונתו  תקופת  את  השבוע  סיכם  דויטש 
הנהגת  לדבריו,  ומאתגרת".  כ"מעניינת 
ומשפיע.  משמעותי  כגוף  התגבשה  ההורים 

-"הורים פונים אלינו היום בכל נושא ואנח
הבירוק מול  בעיקר  לסייע,  משתדלים  -נו 

אחד  בראש  לעמוד  זכיתי  העירונית.  רטיה 
מארגוני המתנדבים הגדולים בעיר ולהכיר 
אנשים יקרים שהתנדבות היא נר לרגליהם 
וכמעט כולם מתנדבים גם בתחומים אחרים 

וממשיכים גם אחרי סיום תפקידם". 
היו דברים שניסית להשיג ולא הצלחת?

הכל  להספיק  אי-אפשר  "כמתנדבים, 
ולסיים הכל ותמיד יהיו נושאים נוספים. 

נושאים הקשורים לתיכו -למשל, קידום 
ידי חברים של -נים ומטופלים כעת על 

קחו את הנושא על עצמם, ואני משוכנע 
שנראה תוצאות בקרוב. נצטרך להמשיך 
ולראות איך מצמצמים עלויות של חינוך 

-ה'חינם' ברמה הארצית וגם ברמה המקו
מית, למשל על ידי יותר שיתוף משאבים 

ועבודה מול ספקים ביחד".
"אבל הגאווה הכי גדולה שלי", ממשיך 
דויטש, "היא לא הישג שלי, אלא הנוער 
בארגוני  הספר,  בבתי  רואה  שאני  שלנו 
המתנדבים, בתחרויות ובמשלחות בארץ 
ובחו"ל ובתרומה למדינה כצעירים. זה מה 
שמניע אותנו לפעול עבורם מהגיל הרך 

ועד שיהיו מבוגרים צעירים".

מהם ההישגים העיקריים שלך?
לעצמי  הגדרתי  לתפקיד  "כשנכנסתי 
לשלב  החלטתי  השאר  בין  מטרות.  כמה 
את הורי הגנים בהנהגת ההורים, כי הם 
בעיר  הפורמלית  החינוך  ממערכת  חלק 

-ולא היו מיוצגים בהנהגת ההורים. הצל
-חנו ביחד עם הורי הגנים ליצור גוף מש

מעותי שפועל עם הנהגת ההורים ומהווה 
תשתית  יצרנו  אחרים.  ליישובים  דוגמה 

שתמשיך שנים רבות.
של  מעורבות  ביקשתי   - נוסף  "דבר 

הרלוונ התחומים  בכל  ההורים  -הנהגת 
טיים. כיום אנחנו שותפים ומעורבים לא 

-רק עם מינהל החינוך וראש העירייה, אנ
חנו עובדים גם עם מחלקת הנוער, עמותת 
הרב- המרכז  הרך,  הגיל  ואגף  'סחלבים' 
אנחנו  האכיפה.  וגורמי  הרווחה  תחומי, 
ונוער  הורים  יותר  להרבה  היום  מגיעים 

בתחומים רבים". 
עוד מציין דויטש כי פנה למגזרים שלא 
"כי  בסיכון,  הנוער  בנושאי  לעסוק  רצו 

'אצלנו זה לא קורה', בעיקר במגזר הדתי. 
אבל הסכנות משותפות לכולנו ולכן ביחד 
היום  מגיעים  אנחנו  המקצוע  גורמי  עם 
לכולם בנושאי אלימות, סמים, אלכוהול 

והסכנות ברשת".
עוד מציין דויטש כי כאב לארבע בנות 

לה הסכים  לא  הממלכתי-דתי  -בחינוך 
לצה"ל.  בגיוס  דתיות שבחרו  בנות  דרת 
השירות  כמו  בדיוק  לגיטימית  "בחירה 
של  מצב  "גיליתי  אומר.  הוא  הלאומי", 

-בנות ב'ארון' שלא יכולות לדבר על בחי
רה בשירות צבאי. כיום, כל נערה בוחרת 
המדינה  את  לשרת  לה  המתאימה  בדרך 

ויכולה להתגאות בבחירתה".
ועדי  פורום  הוקם  שנים  כמה  לפני 

-ההורים היישוביים )הנהגת ההורים האר
צית( ודויטש מציין כי מודיעין השתלבה 
והמובילות.  הפעילות  הערים  כאחת  בו 

-"מאז הקמתו אני חבר הוועד המנהל והוב
לתי בין השאר את נושא חוק הצהרונים 

-וחוק הקייטנות וסייעתי בקשר מול השו
תף המרכזי שלנו - מרכז השלטון המקומי 

בראשות ראש העירייה שלנו".
־מה אתה מאחל למחליפך ומה המשי

מות העיקריות העומדות בפניו?
-"אני מאחל הצלחה בהמשך קידום החי

נוך בעיר למען ילדינו. יש עוד הרבה מה 
לעשות ואני סומך על חברי ההנהגה שלא 

-רק ישמרו על הקיים אלא גם ירוצו קדי
מה. צריך לסייע לוועדי ההורים החדשים 
להמשיך  צריך  התפקיד.  והכרת  בלימוד 
ולנסות לצמצם את הוצאות המשפחה על 
חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ולעמוד עם 
ההורים מול אתגרים כמו אלימות, סמים, 
ממשיך  אני  הרשת.  וסכנות  אלכוהול 
כחבר בהנהגת ההורים ואסייע ליו"ר הבא 

ככל שאדרש".

אחרי שלוש קדנציות מסיים אמציה דויטש את תפקידו בראשות הנהגת ההורים העירונית 
במודיעין ‰ הבחירות ליו"ר וסגן יו"ר חדשים ייערכו בקרוב ‰ דויטש: "אני מאחל הצלחה 

בהמשך קידום החינוך בעיר למען ילדינו, יש עוד הרבה מה לעשות"

בקרוב: בחירות לתפקיד 
יו"ר הנהגת ההורים 

תיאוריה  ללימודי  חדש  מיזם 
נוער  ובני  למבוגרים  חווייתיים 

-נרקם בימים אלה בעיריית מודי
עין, מכבים-רעות. הפרויקט פונה לכל מי 
שצורות הלימוד הנוכחיות אינן מותאמות 
באווירה  ללמוד  רוצים  שהיו  ולמי  לו 
חווייתית ואישית. הפרויקט צפוי להתחיל 
בעוד כחודש וחצי וכל מחזור לימוד יכלול 

-כעשרה תלמידים שייפגשו לחמישה מפג
שי לימוד.

את הפרויקט יזם סגן ראש העירייה, אילן 
-בן סעדון, המחזיק בתיק התחבורה והבטי

חות בדרכים. 
-בן סעדון עסק בעבר בלימודי נהיגה מע

שיים ותיאורטיים והוא בעל ניסיון רב שנים 
בתחום. "אנו מצויים במציאות חיים משתנה 

הטכנו לחידושים  קשובים  להיות  -ועלינו 
לוגיים, לתרבות המתהווה ולהיות ערוכים 

-למה שעתיד לבוא", אומר בן סעדון. "במ

ציאות שבה בני הנוער הופכים לנהגים של 
ממש עוד לפני שקיבלו את הכלים לכך, או 

שהתק למרות  לנהגים  הופכים  -לחילופין, 
שו ברכישת הכלים המתאימים לכך, עלינו 
כמערכת להנגיש ככל הניתן את הידע עבור 
אותם בני נוער שזקוקים לכך. כנבחר ציבור 

-בהווה הפועל למען בני הנוער וכמי שבעב

רו עסק בלימודי נהיגה, החלטתי לשלב את 
השניים לכדי פרויקט חדש: לימודי תאוריה 

-ללא עלות עבור בני הנוער שצריכים לי
מוד אישי וחוויתי. מתוך אמונה שבדיוק כמו 
שהצלחנו ללמד דור שלם לא לקטוף פרחי 
בר מוגנים, נוכל ללמד גם דור שלם לנהוג 

בבטחה".
בן  ילמד  המיזם  במסגרת  השיעורים  את 
ספרי  כותב  יצטרף  ואליו  בעצמו  סעדון 
לפרויקט  שנרתם  לוין,  איתמר  התעבורה 

-ויעניק ספרי לימוד בחינם לתלמידים שי
צטרפו. בפרויקט יוכלו להשתתף מבוגרים 
ובני נוער הזקוקים ללימוד אישי ומותאם, 
ובייחוד מי שאפיקי הלימוד הקיימים אינם 

מותאמים לו. 
יש לשלוח מייל  כדי להירשם לפרויקט 
 Ilan_bs@modiin.muni.il לכתובת 
ולציין את שם וגיל המועמד או המועמדת 

ומספר טלפון. 

תושבי מודיעין המבקשים ללמוד תיאוריה בצורה קצת שונה מוזמנים להירשם למיזם חדש 
של העירייה ‑ לימודי תיאורי חווייתיים חינם ‰ המורה: סגן ראש העירייה, אילן בן סעדון

שלוש קדנציות. אמציה דויטש 

לא רק בתיאוריה
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"קשובים לחידושים". מימין: לוין ובן סעדון

| אסיפת הורים |
בשיתוף ארגון הלה

הורים, יש לכם שאלות? 
 ארגון הלה: טל' 03-6815315

 www.hila-equal-edu.org.il :אתר 
info@hila-equal-edu.org.il :מייל

מחוץ לעיר
־הבן שלי רוצה ללמוד בתיכון מק
־צועי בו לומדים את מדעי התעו

פה ומקצועות תעופה. בני נרשם 
לתיכון מקצועי מסוג זה והתקבל. 
בעיר  הוא  שהתיכון  היא  הבעיה 
להעביר  יהיה  ניתן  האם  אחרת. 

אותו לתיכון זה בעיר אחרת? 
לרישום  המתייחס  מנכ"ל  חוזר 
החינוך  רשות  כי  קובע  תלמידים 
בה,  גרים  שהתלמידים  המקומית 
תלמידים  של  רישומם  את  תתיר 
במוסד חינוכי מוכר שמחוצה לעיר, 

-בתיכון שיש בו נתיב, מגמה או מס
ברשות  החינוכי  במוסד  שאין  לול 
בה,  גרים  שהם  המקומית  החינוך 
או אם המוסד הוא בעל אופי ארצי 
)כגון תיכון תלמה ילין בתל-אביב 

בי ולאמנויות  -או התיכון למדעים 
רושלים( או שהוא מוסד פנימייתי. 

אתם מת בה  ברשות  -במידה שאין 
דגש  הנותן  מקצועי  תיכון  גוררים 
שבהתאם  הרי  התעופה,  ללימודי 
לחוזר מנכ"ל, יש מקום לאפשר לכם 
לרשות  פנו  אחרת.  לרשות  רישום 
מהות  את  והסבירו  גרים,  אתם  בה 

הבקשה, גם בכתב. 

חינוך ביתי
טיול  לשנה  לנסוע  שוקלים  אנו 
בבית  שניהם  הילדים,  עם  בעולם 

־ספר יסודי, ואנחנו לא רוצים שי
צאו ממערכת החינוך בארץ. האם 

ניתן לרשום אותם לחינוך ביתי?
בישראל  החינוך  מערכת  עמדת 
בגיל  תלמידים  של  שמקומם  היא 
מוסדות  במסגרת  הוא  חובה  לימוד 
לאמור  בהתאם  בהתאם  החינוך, 
התש"ט-1949,  חובה,  לימוד  בחוק 
לפיו חלה חובת לימוד במוסד חינוך 
מוכר עד כיתה י"ב. עם זאת, יאושרו 
בקשות לחינוך ביתי במקרים שבהם 

-ההורים מציגים השקפת עולם מגו
בשת ביותר השוללת חינוך במסגרת 

-בית ספר או במקרים שקיימות נסי
בות יוצאות דופן, מיוחדות וחריגות, 
בתנאי שנמצא שהילד מקבל חינוך 
בביתו.  הדעת  את  המניח  שיטתי 
ילד  בכל מקרה מדובר בחינוך של 
בודד או של ילדי משפחה אחת ולא 
בהתכנסות לצורך לימודים של ילדי 
או  לאשר  הסמכות  משפחות.  כמה 
נתונה  ביתי  לחינוך  בקשה  לדחות 

-בידי שר החינוך על ידי מנהל המ
חוז. על מנת לאפשר חינוך ביתי יש 

מלי פטור  לקבלת  בבקשה  -לפנות 
מוד חובה ואישור למתן חינוך ביתי 
מהבקשה  העתק  המחוז.  מנהל  אל 

-יועבר למנהל המחלקה לחינוך בר
שות המקומית. מנהל המחוז יחליט 
אם לאשר את הבקשה ויודיע על כך 
מיום  חודשים  למבקש תוך שלושה 

הגשתה. 
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10 בחט�בת הב�י  תלמ�ד� כ�תה ח '
נ��ם  '�הלום ' בשוהם נערכ�ם למ�זם 
למט��ל�ם  מ�דע  להעברת  ח�נוכ� 

.QR ב�ער שוהם, באמצעות קוד
במסגרת הפרו�קט, �וכלו המבקר�ם ב�ער 
לקבל מ�דע מקוון על בעל� הח��ם, הצומח 
והארכ�אולוג�ה שב�ער. לתלמ�ד�ם �ס��עו 
הח�נוך  ואגף  הסב�בה  א�כות  אגף  במ�זם 
במועצת שוהם, חברת  'מ�קרוסופט ', קק"ל, 

ורשות העת�קות. 
יהשבוע �צאה הכ�תה ל�ער, על מנת לה
הח� המ�זם  על�ו.  הסבר�ם  ולשמוע  יכ�רו 

נוכ� החל לפנ� כשבוע��ם ואמור להסת��ם 
הפר�חה  עונת  ופת�חת  ט"ו בשבט  לקראת 

והס�ור�ם ב�ער.
רונ� ק�דנרמן, תושב שוהם, נאמן �ער מזה 

ישנ�ם רבות המשמש כרכז פרו�קט�ם סב�ב
ת��ם במועצת שוהם, מסב�ר על הפרו�קט: 
�ש  בערך.  שנה  לפנ�  הרע�ון  על  "חשבת� 
כרגע שלט� הסבר ב�ער, אבל רצ�ת� ש�ה�ו 
שלט�ם עם ברקוד, שברגע ש�סרקו את הקוד 
בעזרת האפל�קצ�ה בנ��ד הם �קבלו מ�דע 
פנ�ת�  זה  לצורך  נרחב.  ו�ותר  מק�ף  �ותר 
לחט�בת  '�הלום ' והם ��עדו לכך את כ�תה 
כל  את  לכתוב  הוא  שלהם  התפק�ד  ח '10. 

יהטקסט�ם שמאחור� הברקוד�ם האלה. התח
לנו לפנ� שבוע��ם, והשבוע עש�נו להם ס�ור 
ב�ער. לקחנו לנו כ�עד עשרה נושא�ם, ואול� 

זה �תרחב בהמשך". 
לק��ם  הוא  הבא  ה�עד  ק�נדרמן,  לדבר� 
משחק�ם ד�ג�טל��ם ב�ער בסגנון  'חפש את 

יהמטמון '. "התלמ�ד�ם �צטרכו לחקור את הד
בר�ם. חשבת� שתלמ�ד שמכ�ר את הסב�בה 
שלו ‑ �ש �ותר ס�כו� ש�שמור על�ה. הם �עשו 
חקר בעזרת אנש� מקצוע, בהם אנש� קק"ל. 
הכוונה ה�א שזה �ה�ה מוכן בט"ו בשבט הבא".  

רחל טנא, מוב�לת חדשנות ��שוב�ת באגף 
הח�נוך של מועצת שוהם, לוקחת חלק גם 
ה�א בפרו�קט: "התלמ�ד�ם �עבדו בצוות�ם 
תוך פע�לות חקר מעמ�קה שתלווה על �ד� 
נאמנ�  העת�קות,  מרשות  מקק"ל,  מומח�ם 
שוהם ועוד מומח�ם מהקה�לה ובל�וו� של�. 

בפל לנו  מתאפשרת  הש�תופ�ת  יהלמ�דה 
טפורמת Teams ב 'אופ�ס 365 ' ‑ מערכת 

ישאנו מטמ�ע�ם ��שוב�ת בכל מוסדות הח�
ינוך. המ�זם נעשה גם בש�תוף עם חברת  'מ�

קרוסופט ' שמקצה לנו נצ�ג מטעמם לל�וו� 
הפרו�קט. קראנו לקה�לה הלומדת שלנו ‑ 
 'מאמצ�ם את �ער שוהם '. לקה�לה זו שותף 

יגם �עקב שקולנ�ק ש�לווה את תהל�ך הכ
ת�בה של התלמ�ד�ם תוך ש�קנה להם כל�ם 

לער�כה ושכתוב של שלט� מ�דע".  

תלמידים מחטיבת הביניים 'יהלום' בשוהם יצרו ברקוד לאפליקציה שתאפשר למבקרים ביער שוהם ללמוד על החי והצומח 
בו, וגם על הארכיאולוגיה באזור ‰ בהמשך מתוכנן משחק בסגנון 'חפש את המטמון'

�צו�ן   )23.5( הבא  חמ�ש�  ב�ום 
ברחב� הארץ ל"ג בעומר, וכמו 
ב�טחון  אגף  נערך  שנה  בכל 

יוש�רות� ח�רום בע�ר��ת מוד�ע�ן, מכ
ב�ם‑רעות לקראת החג. 

גם השנה פרסמה הע�ר��ה את רש�מת 
מדו להדל�ק  מותר  שבהם  יהמגרש�ם 

רות, והשנה ה�א מצומצמת במ�וחד. 
�תאפשר  לא  לראשונה  למשל,  כך 
השנה להדל�ק מדורות במנחת המסוק�ם 
בשטח  הברוש�ם,  לגבעת  הסמוך  ה�שן 
הפתוח ל�ד מגרש הטנ�ס מול ב�ת הספר 

ימעלות/מצט��נ�ם ברעות, ובמגרש הפ
תוח הסמוך לסנ�ף תנועת הנוער מכב� 

צע�ר ברחוב נוף קדומ�ם במכב�ם.
הס�כונ�ם  את  להקט�ן  כד�  מזו,  �תר 
הבט�חות��ם ולמנוע ז�הום אוו�ר, שמו 

יבע�ר��ה דגש מ�וחד על הא�סור להד
ל�ק מדורות בתוך שכונות הע�ר. 

נ��דות  כן, הוגברה האכ�פה של  כמו 
והפ�קוח,  הב�טחון  הע�רונ�,  הש�טור 
תושב�ם  ו�קנסו  הע�ר  ברחב�  ש�ס��רו 

יש�דל�קו מדורות בשטח�ם שא�נם מו
תר�ם לפ� מד�נ�ות הע�ר��ה. 

הדלקת מדורות בע�ר תתאפשר בשנ� 

 )21.5( של�ש�  ב�ום   ‑ מרוכז�ם  �מ�ם 
רב�ע�  וב�ום  בע�ר  ה�לד�ם  גנ�  ל�לד� 

)22.5( לכלל תושב� הע�ר. 
מותר  בלבד  שבהם  המקומות  אלה 
לאורך  השטח  בחג:  מדורות  להדל�ק 
לחורשת  מערב�ת  האלה,  עמק  רחוב 
הנופל�ם ועד רחוב �הודה המכב�; רחוב 
עד  המכב�  �הודה  מפ�נת  האלה  עמק 

לכ לכנ�סה  סמוך  השטח  ה�ער;  ירחוב 
ב�ש לחווה האקולוג�ת )מזרח�ת לכב�ש( 

זבו האלה‑עמק  עמק  הרחובות  יפ�נת 
ילון‑שדרה מרכז�ת; המגרש ברחוב המ

ע��ן בפארק הטכנולוג� דרומ�ת לרחוב 
השטח  הכוונה(;  שלט�  )�וצבו  הנב�טה 
לאורך כב�ש 4 מכ�וון אזור התעסוקה, 

המג לגשר;  הסמוכה  לכ�כר  ימערב�ת 
רש במרכז ע�נב מזרח�ת לרחוב הנפח, 
סמוך לפארק המנגל�ם ודרומ�ת לתחנת 
דלק מ�קה; השטח סמוך לצומת �הודה 
רב�ן  �צחק  שדרות   431 המכב�‑כב�ש 
)דרומ�ת לצומת(; השטח דרומ�ת לכ�כר 

בכב�ש הג�שה לשכונת נופ�ם. 
ממל�צות  ההור�ם  והנהגת  הע�ר��ה 
ולק��מן  המדורות  מספר  את  לצמצם 
במשותף כד� להפח�ת את ז�הום האוו�ר. 

התגברות  עם  האחרונות,  בשנ�ם 
נשמ הסב�בה,  לא�כות  יהמודעות 

הקורא�ם  קולות  ו�ותר  �ותר  ע�ם 
לחגוג את ל"ג בעומר בל� לפגוע בסב�בה. 

כך למשל מצ�עה קה�לת החברה להגנת 
עשש�ות  ט�ול�  והסב�בה  במוד�ע�ן  הטבע 

מודרכ�ם שמותאמ�ם ל�לד� גן ו�סוד�. 
לקולות  נאז�ן  בל�לה,  הטבע  אל  "נצא 
הח�ות, נדבר על ה�חס�ם שב�ן האדם לטבע 
ועל האחר�ות של האדם לשמר את הסב�בה, 
וכמובן נספר על מקורות החג ועל מרד בר‑

כוכבא", אומר�ם בחברה להגנת הטבע.
לא כולם מכ�ר�ם את נזק� ל"ג בעומר, �ום 
שבו רמות ז�הום האוו�ר עולות מאוד בשל 

שר� פעם  לא  פורצות  כן  כמו  יהמדורות. 
פות בבוקר שאחר� באזור�ם טבע��ם בגלל 
מדורות שלא כובו כראו�, ונותרות גבעות 

פסולת ולכלוך בשטח. 
"מבח�נת הסב�בה מדובר בא�רוע קצר אבל 
עוצמת� של בע�רה שפולטת לאטמוספ�רה 

יפחמן דו‑חמצנ� שגורם לז�הום אוו�ר שפו
יגע �ש�רות בנו, בבנ� האדם, ובטבע", מס

ב�ר מנהל תחום טבע ע�רונ� בחברה להגנת 
הטבע, עמ�ר בלבן. "באופן ארוך טווח הוא 
תורם להתחממות כדור הארץ שממנה כולנו 
סובל�ם. בנוסף, בעת ק�ום מדורות גדולות 

וב �קר�ם  משאב�ם  של  עצום  בזבוז  י�שנו 
ע�קר עץ שבחלקו ספוג בחומר�ם מסוכנ�ם 
לאדם ולסב�בה ‑ מעכב� בע�רה וכ�מ�קל�ם 

מז�ק�ם". 

לרוב  החג  מדורות  כ�  בלבן,  מצ��ן  עוד 
פסולת  של  גדולה  כמות  ב�צ�רת  מלוות 

יאורגנ�ת שמתפזרת בסב�בה ומאפשרת לב
על� ח��ם שנ�זונ�ם משאר� אשפה להתרבות 
מעבר לכושר הנש�אה הטבע� של השטח ‑ 
עורב�ם, תנ�ם, שועל�ם, חז�ר� בר, חולדות, 
בש�א  אלו,  מתפרצ�ם  מ�נ�ם  "ר�בו�  ועוד. 
עונת הרב��ה, פוגעת באוכלוס�ות של ח�ות 

יבר רג�שות כמו צ�פור� ש�ר מקננות, עופ
יר�ם וארנבות, שנ�צוד�ם על �ד� כמות הול

כת וגדלה של מ�נ�ם מתפרצ�ם", הוא מסכם.
לבח�רה:  עשש�ות  ט�ול�  של  המסלול�ם 

הברו גבעת  שר,  גבעת  הברפ�ל�ה,  יגבעת 
יש�ם, בקעת הנז�ר�ם, נחל ענבה. משך הפ

ע�לות כשעת��ם, בשעות 19:00‑21:00.
או   08‑9717686 הפע�לות:  להזמנת 
avitaly@spni.org.il :�בדואר אקלטרונ

סיור במקום זיהום
מדורה מזהמת ‑ אאוט ‰ סיור עששיות חוויתי ‑ אין 

‰ הפתרון של קהילת החברה להגנת הטבע במודיעין 
לכבוד ל"ג בעומר

ל"ג בעומר: פחות 
שטחים למדורות

תלמידי חטיבת 'יהלום' | צילום: רוני קינדרמן

טיול עששיות במודיעין

שם קוד: יער
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לקראת ל"ג בעומר פרסמה עיריית מודיעין את רשימת 
המגרשים שבהם יהיה אפשר להדליק מדורות ‰ השנה 

מספרם צומצם מאוד 
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1-700-505-200 www.trel l idor.co.i l
התקשרו נו�פי�  לפרטי� 

�ורגי�, גדרות, שערי�, מעקות ופרגולות
טרלידור
במבצעי� מיוחדי�

תוק� המבצע עד ה-31.05.2019. כל מחירי המבצע הינ	 למ״ר. מינימו	 הזמנה ל-2 מ״ר. כולל מע״מ, הובלה והתקנה �טנדרטית. 
מחירי ה�ורגי	 אינו כולל תו�פות. מחיר הפרגולות לא כולל כי�וי גש	. לא כולל עמודי	 ועיצובי חצאית. מחירי השערי	 אינו כולל תו�פות ומנוע. 

*שלט מתנה מותנה ברכישת מוצרי האלומיניו	 מעל 10,000 ש״ח. השלט מגיע ללא כיתוב או חריטה. **כ�פת מתנה ברכישת �ורגי טרלידור מעל 6,000 ש״ח.
מוצרי החברה עוברי	 טיפול כימי וצביעה בתנור בפוליא�טר טהור. המבצע כפו� לתקנו  החברה. התמונות להמחשה בלבד. 

*מחיר הפרגולה הינו 750 ש״ח למטר רבוע

פרגולת הצללה ״גלי״

למ״ר10xתשלומי�*75ש"ח

פרגולת 
אלומיניו�.

ללא צור� 

בתחזוקה

*מחירי השערי	 והגדרות הינו 1080 ש״ח למטר רבוע. 

שער וגדר בעיצוב מיוחד (24)

למ״ר10xתשלומי�*108ש"ח

שער וגדר 
בעיצוב 
מותא�

*מותנה ברכישה ממוצרי טרלידור *שלט מתנה
מעל 10,000 ש״ח.

*מחיר �ורג בט  הינו 590 ש״ח למטר רבוע*מחיר �ורג ישר הינו 500 ש״ח למטר רבוע*מחיר �ורג שקו� הינו 800 ש״ח למטר רבוע

�ורג קבוע ״�ייפטי״ ישר

למ״ר10xתשלומי�*50ש"ח

באישור 
מכו� 

התקני� 
הישראלי

�ורג שקו� - עובי 10 מ״מ

למ״ר10xתשלומי�*80ש"ח

�ורג קבוע ״קלא�יק״ בט�

למ״ר10xתשלומי�*59ש"ח

�ורגי�
ללא ריתוכי� 

עמידי� 
לשני� 

רבות
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במיוחד  אמנותי  שבוע  סוף 
מצפה לתושבי מודיעין בסוף 
השבוע הבא )25.5‑24(: כ־60 
ישתתפו  מקומיים  ואמנים  אמניות 
הוא,  כן  וכשמו  פתוח,  בית  באירוע 
שיוכלו  למבקרים  בתיהם  את  יפתחו 
להתרשם מעבודות האמנות המגוונות 

שהם יוצרים. 
האירוע מושך אליו מדי שנה מאות 
קהילתית  מאווירה  שנהנים  מבקרים 
וקשר ישיר עם האמן והיוצר. לא פעם 
שיח  לאמנים  המבקרים  בין  מתפתח 
המיוחד,  היצירה  תהליך  על  מעניין 
האמנים  משתמשים  שבהם  החומרים 

ומקורות ההשראה. 
באירוע  להשתתף  צפויים  השנה 
המבטיחים  מגוונים  מתחומים  אמנים 

־קשת רחבה של יצירות וסיור בין הב
תים שהופך את החוויה למסקרנת. כך 
למשל ישתתפו צלמים, ציירים, פסלים 

יוצרי  קריקטוריסט,  שונים,  בחומרים 
חו תעשייתיים,  מחומרים  ־תכשיטים 
־מרים אורגניים וחריזה בחרוזים, אמ

עבודות  קונספטואלית,  חברתית  נות 
טלאים, פסיפס, ועוד. 

מפורסמת  המארחים  הבתים  רשימת 
באתר העירייה בלשונית "תרבות ופנאי 
‑ בית פתוח 2019". ביום שישי הבתים 
יהיו פתוחים בשעות 14:00 עד 10:00 

וביום שבת בשעות 10:00 עד 19:00. 
־מחזיק תיק התרבות, אלעד שמעונו

ביץ': "בית פתוח הוא ההזדמנות יוצאת 
־הדופן במהלך השנה ליהנות מפן תר

בותי וקהילתי של יצירות אמני העיר 
השונים. יש לנו בעיר מאות תושבים 
מציירים ומפסלים העוסקים בתחומים 
שונים של אמנויות, ובסוף השבוע הזה 

־הם יציגו את עבודתם ומרכולתם. המ
לחוות  והיכולת  אמצעי  הבלתי  פגש 
חוויה  היא  מקומית  מיצירה  וליהנות 
תושבי  כל  את  מזמין  ואני  מיוחדת, 

העיר לבוא ולקחת בה חלק".

יותר מ־60 אמנים תושבי מודיעין יפתחו את בתיהם 
ויציגו מגוון רב של יצירות מכל הסוגים במסגרת סוף 

שבוע 'בית פתוח'

רותי בוסידן

־ארגון 'יד לבנים', ארגונם של מש
־פחות חללי צה"ל ומערכות הביט

חון, השיק בשבוע שעבר בבית יד 
חדשה  משותפת  תערוכה  במודיעין  לבנים 
היוצרים  אמנים  כמה  של  יצירות  המציגה 

במגוון של תחומים.
בין השאר מוצגים שני אובייקטים מתוך 

־התערוכה "העתק נאמן למקור ‑ עיצוב זי
כרון בברזל" של הפסל רמי אטר, המתעדת 
את תהליכי ההנצחה השונים של המעגלים 
החברתיים שהקיפו את סגן רועי פלס ז"ל, 
שנפל במהלך מבצע 'צוק איתן' והיה בן בית 

בביתו של הפסל. 
יצירותיו של אטר נוצרו בהשראת חוויות 
אובדן וזיכרון של הפסל והקהילה הסובבת 
אותו. בבסיסה של התערוכה נמצאת ההנחה 

־שכל אדם, בסיטואציה של אובדן, בונה ומא
מץ לעצמו את סיפור הזיכרון מתוך נקודת 
המבט האישית שלו. כך, לאותו מושא זיכרון 
יכולים להתקיים אצל אנשים שונים סיפורי 

זיכרון שונים בתכלית.
סגן רועי פלס ז"ל, לוחם בחטיבת הנח"ל, 
היה בן 21 כשנהרג מפגיעה ברכב משוריין 
של צה"ל ברצועת עזה במבצע 'צוק איתן'. 
הוא התגייס לעורב נח"ל לאחר שנה במכינה 

קדם צבאית ברמת הגולן.
פלס גדל בתל‑אביב והיה בן כיתתו של 

־בנו של אטר ובן בית של המשפחה. היצי
רות בעבודתו של אטר מסמלות למעשה את 

נקודת המבט האישית של האמן ואת הזיכרון 
שלו של רועי פלס ז"ל.

את התערוכה פתח יו"ר ארגון 'יד לבנים', 
אלי בן שם, ונכחו בה האוצרת הראשית של 
הארגון רינה מוסקוביץ, אמו של רועי ז"ל, 

חגית פלס, ועוד רבים אחרים.
בפתיחת התערוכה אמר אטר: "בתוך חוויות 
שהאחרונה  חוויתי,  שאותן  שונות  אובדן 
שהיה  צעיר  איש  של  נפילתו  היתה  שבהן 
קרוב אל משפחתי והקהילה שלנו, מצאתי 

־את עצמי עד ומתבונן בתהליך שבו מתע
תהליך  זיכרון.  של  שונים  נרטיבים  צבים 
זה הביא אותי לעצב בברזל תעשייתי את 

המקבילה הפיזית לתהליך שאותו ראיתי".
אטר תרם שני אובייקטים מתוך הסדרה, 
וההכנסות הצפויות מהמכירה ייתרמו לקרן 
מלגות למשפחות שכולות, ללימודי אמנות. 
שוויים המוערך של האובייקטים כ־26 אלף 

דולר.

יוצרים זיכרון
תערוכה חדשה בבית 'יד לבנים' במודיעין מציגה בין השאר 

שני אובייקטים שיצר הפסל רמי אטר, המתעדים את 
הנצחתו של סגן רועי פלס ז"ל שנפל במבצע 'צוק איתן'

עבודות בית
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אטר וחגית פלס בפתיחת התערוכה
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בחלקה  הנבנית  מורשת,  שכונת 
הצפון‑מערבי של מודיעין, תהיה 
השכונה הגדולה ביותר בעיר. היא 
 443 כביש  דרך  מהעיר  ליציאות  סמוכה 
 .1 מכביש  ספורות  נסיעה  ודקות  ו־431 
לעומת השכונות הישנות, שבהן יש מרכז 
מסחרי אחד בלב השכונה, בשכונת מורשת 

־תהיה שדרת חנויות ומסחר בשדרה המרכ
זית, הנמתחת לאורך השכונה, והיא תהיה 
נגישה לכל תושבי השכונה ותאפשר להם 

גישה לשירותים במרחק הליכה. 
More בונה בשכונה שני מתח־  קבוצת

מים ‑ אחד במרכזה והשני בחלקה המערבי. 
של  הארצי  המכירות  מנהל  של  לדבריו 
הקבוצה, דרור אבן חן, מי שמגיע לשכונה 

־הם בעיקר משפרי דיור מהשכונות הוותי
קות במודיעין שרוצים לשדרג ולעבור לבית 
גדול יותר בשכונה במיקום טוב יותר בעיר. 
צעירות  משפחות  של  קבוצה  תגור  "לצדם 

במתכונת 'מחיר למשתכן'", הוא מוסיף. 
הדירות בפ רוב  כי  חן  אבן  ־עוד מציין 
־רויקט הן דירות גדולות. "הדירות המוצ
־עות למכירה שלא במסגרת 'מחיר למש

תכן' הן דירות חמישה חדרים", הוא אומר. 
־"דירות גן של חמישה חדרים ודירות פנ

טהאוז ענקיות במפלס אחד עם מרפסות 
־גדולות שצופות על הפארק המרכזי בש

כונה ואל נוף פתוח של יער בן שמן וגוש 
פנטהאוזים  מעדיפים  אנשים  היום  דן. 
במפלס אחד ללא מדרגות. בנוסף לדירות 
הגדולות יש בפרויקט דירות של שלושה 
'מחיר  לזוכי  המוצעות  חדרים  וארבעה 

למשתכן'". 
מתי צפוי אכלוס השכונה?

־"לפי התוכנית שעיריית מודיעין נער
כת אליה השכונה צפויה להתאכלס בשנת 

."2022
יש יתרון בפרויקטים המשלבים דירות 

ודירות הנמ ־הנמכרות בשוק החופשי 

כרות במסגרת תוכנית מחיר למשתכן?
"זה פתרון נהדר כי הוא מחייב את היזמים 
לבנות בניינים ברמת מפרט גבוהה כאילו 
הם בונים פרויקט רגיל ללא קשר ל'מחיר 
שמיועדות  שדירות  העובדה  למשתכן'. 

־לשוק החופשי בפרויקטים הללו הן בעי
ופנ גן  דירות  כמו  מיוחדות,  דירות  ־קר 

טהאוזים, גורמת ליזמים להשקיע בצורה 
הגי רמת  הבניינים,  בנראות  ־מיטבית 

המשותפים  החללים  עיצוב  שלהם,  מור 
מתקבל  כך  התת‑קרקעיים.  והחניונים 
פרויקט שהוא בסטנדרט גבוה יותר מאשר 

בדירות בשכונות החדשות יותר ‑ נופים 
וציפורים". 

מה מאפיין את זכאי 'מחיר למשתכן'?
"הגיע הזמן להזים את תדמית משתתפי 
פרויקט מחיר למשתכן כזוגות קשיי יום. 
בפרויקט  למשתכן  מחיר  מזוכי  אחוז   50
שלנו הם תושבי מודיעין. היתר הם זוגות 
מכל רחבי הארץ כמו תל‑אביב, רמת גן, 

־קריית אונו, חיפה, הרצליה, ועוד. מבדי
קה שעשינו אצל הזוכים בפרויקטים שלנו 

־התברר כי רובם נמצאים בעשירונים הג
בוהים ביחס לאוכלוסייה במדינת ישראל". 

בימים אלה הולכת ונבנית שכונת מורשת, שצפויה להיות הגדולה במודיעין ‰ מה יהיה הרכב 
האוכלוסייה? ‰ מתי צפוי האכלוס? ‰ ולמה רוב הדירות בה הן בנות חמישה חדרים? 

עושים שכונה

שכונת מורשת | צילום: איילון רשף

דרור אבן חן | 
צילום: אייל טואג

רותי בוסידן

־חברת נתיבי ישראל התקינה הש
 446 בכביש  גדולים  שלטים  בוע 
מודיעין.  גני  ליישוב  המכוונים 
השלטים הותקנו בעקבות פנייתו של חבר 

ועד היישוב עוזי ברק.
־השלטים הותקנו בשני צדי הכביש גם בנ

תיב מכיוון צומת שילת וגם בנתיב מכיוון 
מודיעין עילית, כמה מטרים לפני הכניסות 

ליישוב. 
־כדי להיכנס ליישוב גני מודיעין צריך לע

בור דרך היישוב חשמונאים. עד היום, צוין 
על השלטים רק היישוב חשמונאים ואנשים 
מודיעין בפעם  בגני  רבים שבאו להתארח 
הראשונה לא ידעו היכן נמצא היישוב בלי 

בעקבות  הכוונה.  שלט  בהיעדר  ג'י.פי.אס, 
כך פנה חבר ועד היישוב ויו"ר ועדות שפ"ה, 
תשתיות ופיתוח עוזי ברק מספר פעמים אל 

־חברת נתיבי ישראל, וכשהדברים לא הת
קדמו הוא עירב לאחרונה את נציב תלונות 

הציבור במשרד מבקר המדינה. 
־עוזר בכיר למנהלת נציבות תלונות הצי

לאחר  שמיד  התחייב  בנושא  שטיפל  בור 
־פסח יותקנו שלטים המכוונים לגני מודי

עין.
שלטים  עוד  להתקין  ברק  דורש  עכשיו 

־לבאים מצומת שילת ומכיוון מחסום חשמו
נאים, שעליהם יצוין המרחק בקילומטרים 

ליישוב גני מודיעין. 
שאר  כל  כמו  חוקית  לנו  מגיע  זה  "גם 
היישובים והערים במדינת ישראל, לטובת 

משתמשי הדרך הבאים אל גני מודיעין".

עד לאחרונה לא היה כל שילוט המכוון ליישוב גני מודיעין 
שליד חשמונאים ‰ לאחרונה הותקנו שלטים חדשים 

בכביש 446 לרווחת הנהגים

חניה יומית
מדיניות החניה החדשה במודיעין תיכנס לתוקפה בתחילת השבוע הבא, יום ראשון 
19.5, ולפיה תיאסר חנייה של כלי רכב בשלושה חניונים בין השעות 1:00 ועד 
לשעה 5:00. החניונים הם חניון הרכבת בסמוך לתחנת הרכבת 'פאתי מודיעין', 

חניון הרכבת מול הקניון והחניון בעמק זבולון )מול 'קפית'(. 
הקנס לרכב שיימצא חונה בשעות אלה הוא 100 שקלים. 

במהלך שעות היום שלושת החניונים הם חניונים פתוחים לכלל הציבור. 
פעילות זו נעשית מאחר ובמגרשים אלה נוצרת מצוקת חנייה כיוון שנוסעים רבים 
הטסים לחו"ל דרך נתב"ג מחנים את מכוניתם באחד ממגרשי החנייה הסמוכים 

לתחנות הרכבת בעיר ומונעים חנייה מצרכני הרכבת היומיומיים.
הודעה בדבר המדיניות החדשה התפרסמה על ידי העירייה כבר בחודש מרץ, ומאז 
חולקו מדי לילה עשרות אזהרות על ידי הפיקוח העירוני, אשר הוצמדו לשמשות 
המכוניות על מנת ליידע את בעליהם בדבר איסור החניה בשעות הלילה, ובנוסף, 

שלטי הסבר הוצבו בחניונים. 
רותי בוסידן

על המפה 

חולקו אזהרות לחונים. חניון הרכבת

ני
רו

עי

"מגיע לנו". השלטים לגני מודיעין 
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לא לריבגבעת חלפון אינה עונה דברים שאני יודעתעבדאללה שוורץ זרים מושלמיםיש רופא באולם
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ההרשמה לעונת המנויים החלה  <  03-7230000 בדיוק כמו שאתם אוהבים

היכל התרבות איירפורט-סיטי

2 מופעים מתנה
לנרשמים עכשיו!

הצגות/מופעים

 
במנוי אחד!

9
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ההרשמה לעונת המנויים החלה  <  03-7230000 בדיוק כמו שאתם אוהבים

היכל התרבות איירפורט-סיטי

2 מופעים מתנה
לנרשמים עכשיו!

הצגות/מופעים

 
במנוי אחד!

9
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תוצג   )19.5( הקרוב  ראשון  ביום 
ייחו תערוכה  בעיר  נלראשונה 

בתערוכה,  בגוונים'.  'שווים  דית, 
שתתקיים במרכז הרב-תחומי, יציגו שבעה 
תושבי העיר, בעלי מוגבלויות שונות, את 

התערו בפתיחת  שלהם.  האמנות  ניצירות 
כה ביום ראשון אף יתקיים מפגש פתוח עם 

האמנים ומופע אמנותי.
נאת הרעיון לתערוכה הגו חמש אמהות תו

שבות העיר שהשתתפו עם בנותיהן בסדנה 
לרגל בת המצווה בקתדרה להורות ומשפחה 

במרכז הרב-תחומי. 
האמהות, ג'יזל פז, אמה שוורץ, קרן יפרח, 
גילה ששון, יפית אלפנדרי וסוזי בן זימון, 
בסדנה  חודשים  שלושה  במשך  השתתפו 
ומטרתה מפגשי העצמה  ואני'  'את  ששמה 

לאמהות ולבנות מצווה.
למעשה  היא  בגוונים'  'שווים  התערוכה 
פרויקט הסיום של הסדנה, והיא מייצגת את 
היה  שלאמהות  והקהילתיות  הנתינה  ערך 

חשוב להראות לבנותיהן המתבגרות. 
יפית אלפנדרי, אחת האמהות שהשתתפה 
בסדנה, סיפרה בריאיון ל'ידיעות מודיעין' 
לפני כחודשיים: "בחרנו להעצים אנשים עם 

צרכים מיוחדים ולהביא את האמנות שלהם 
ולתת  מקום  להם  לתת  הציבור,  כל  לידי 
את  שהעלתה  מי  שלהם.  לאמנות  חשיפה 
הרעיון מכירה אמנית והצלחנו לגייס אותה 

ומפה לאוזן גייסנו עוד שלושה אמנים".
אמה שוורץ, עוד אמא שהשתתפה בסדנה, 
אמרה כי לדעתה זאת יכולה להיות מסורת 

ניחודית בעיר - לתת במה לאנשים עם צר

כים מיוחדים. "זה מאוד יפה ומאוד מרגש 
נאותי. אין דרך יותר טובה מזו להטמיע ביל

דים את העניין של נתינה לקהילה", אמרה. 
בתה מאיה שוורץ ציינה גם היא כי היא 
התערוכה.  של  הרעיון  את  אוהבת  מאוד 
"קודם כל כדי להעצים אותם ולחזק אותם. 
צריך שהם יידעו שיש מישהו שדואג להם 
ומשמח אותם. שיידעו שיש אנשים שרוצים 

ומתעניינים  שלהם  העבודות  את  לראות 
בהם", סיכמה.

ובנות המעוניינות להשתתף בס נאמהות 
דנת בת המצווה הבאה מוזמנות ליצור קשר 

עם המרכז הרב-תחומי. 
19.5(, שעה 18:00, אולם הכננ (יום ראשון 
סים של המרכז הרב-תחומי, רחוב עמק דותן 

49, מודיעין. הכניסה חופשית.

התערוכה 'שווים בגוונים' נולדה כיוזמה בסדנת אמהות ובנות שהתקיימה במודיעין ‰  בתערוכה, שתיפתח ביום ראשון 
במרכז הרב-תחומי, יוצגו יצירות אמנות של אמנים בעלי מוגבלויות

פסטיבל 'פספורטו' שיתקיים 
פסטיבל  הוא  בלפיד  בקרוב 
חדש המשלב בין תחום האיור 
לבין כל מה שקשור לחו"ל ולתרבויות 

שמעבר לים. 
האירוע יארח אמנים, יוצרים ואנשי 
מקצוע בהקשרים חובקי עולם ויהיו בו 
מפגשי  אנימציה,  סרטי  של  הקרנות 

אמן, תערוכת קריקטורות, ועוד. 
רובס  דני  הפסטיבל:  משתתפי  בין 
מליברפול,  לביטלס  מצוירת  במחווה 

מוזיק ברזילאית  בחגיגה  הרפז  נאורי 
לית, חיים קוזניץ חושף סיפורים של 
מציג  שתרוג  יואל  טיולים,  מדריכי 
גרפיטי סביב העולם, אורי פינק מציג 
את קומיקס ה'פינק אדוויזר', אלון פרג 
הקברניט  של  מבטו  מנקודת  מספר 
בקוקפיט, ויזהר כהן ידבר על המאייר 

הקוסמופוליטי. 
ניסים  הוא  הפסטיבל  ומנהל  הוגה 
קריקטוריסט,  לפיד,  תושב   - חזקיהו 
פסטיבל  של  אמנותי  מנהל  מאייר, 
'אנימיקס' בסינמטק תל-אביב, עורך 
המגזין 'פרה דוקס' ומנהל 'פספורטו'. 

לטייל,  לנסוע,  אוהב  ישראל  "עם 
לראות עולם. לא סתם אנחנו 'היהודי 
"התמכרנו  חזקיהו,  אומר  הנודד'", 

לה בפקקים,  לשבת  לנו  תנו  נלזה. 
קסאמים  ולספוג  מיון  בחדרי  תייבש 
טועים, אבל אל תגעו לנו בנתב"ג - 

נחדר הבריחה של המדינה, פתח המי
השפוי,  הגלובלי,  למרחב  שלנו  לוט 

המסקרן, המרתק, האסקפיסטי. חו"ל 
'פס לפסטיבל  הדרכון  הגדרת  זו  נ- 

פורטו'. מפגשים חובקי עולם בשפות 
ותר חוויות  נסיעות,  על  נמאוירות 
מסקר בתכנים  עשיר  אירוע  נבויות. 

נים בהשתתפות מיטב אמנים, יוצרים 
ואנשי שם בתחום המסעות, האמנות 
והיצירתיות. תודה לעובד שטח, יו"ר 
ועד לפיד, שהרים את הכפפה והחתים 
'פספורטו',  לנו את ברכת הדרך על 
על  מודיעין  חבל  האזורית  למועצת 
הטיולים  ולערוץ  החשובה  התמיכה 

נעל שיתוף הפעולה הפורה. כולם מו
זמנים להצטרף אלינו, להדק חגורות 
ציירו  הגדול.  העולם  אל  ולהמריא 

לכם מסע".
וצעי לבוגרים  מיועד  נהפסטיבל 

בעמוד  פרטים  ומעלה.   14 בני  רים 
הפייסבוק: פסטיבל 'פספורטו'. 

יום רביעי עד יום שבת )1.6-29.5(, 
בית התרבות ופאב טומאס, לפיד. 

הזמר דני רובס והקריקטוריסט אורי פינק הם רק 
חלק מהאמנים שישתתפו בפסטיבל 'פספורטו' 

שייערך בלפיד
נבחר  ממודיעין  חמו  ברק  האמן 
יצירותיו  את  להציג  לראשונה 
אירוע   -  '2019 טרי  'צבע  ביריד 
ביותר  והמשפיע  הגדול  השנתי  האמנות 
בישראל שייערך בין 30 במאי עד 3 ביוני 
באקספו תל-אביב )מרכז הירידים לשעבר( 

וברחבי העיר תל-אביב.
ניו  באוניברסיטת  אמנות  למד   )28( חמו 

ניורק בתוכנית משולבת של אמנות, טכנו
לוגיה, עיצוב ואינטראקציה.

יצירתית  היו תקופה  הלימודים  "עבורי 
על  לבנות  יכולתי  שבו  זמן  כמוה,  מאין 
בגישות  ולהתנסות  שלי  הטכני  הניסיון 

ובמסי מגבלה  ללא  אמנותיים  נורעיונות 
רות מלאה", אומר חמו. "עבדתי על מגוון 

נרחב מאוד של פרויקטים, ממציאות מדו
אור,  ולמידת מכונה עד לעבודה עם  מה 
ומוזיקה.  מחול  קינטיים,  פסלים  וידאו, 
אני לא מגדיר את עצמי כעובד במדיום 

מסוים". 
ועבד כפרילאנ נבעברו חמו היה מתכנת 

סר בעיקר עם סטארטאפים בארץ ובחו"ל. 
לא  הטכנולוגי,  והאתגר  העניין  אף  "על 

וביטוי עצמי בעבו יצירתי  נמצאתי סיפוק 
דה, גם כשעברתי ערים בעולם ופרויקטים 

בניו  שהותי  "במהלך  חמו.  מספר  שונים", 
 NYUבנ  ITP תוכנית  על  שמעתי  יורק 
 Creativeונחשפתי לעולם הניו מדיה והנ
Tech. מצאתי מקום שבו אני יכול לשלב 

נאת האהבה שלי לאמנות ולטכנולוגיה, במ
קום להצטרך לבחור או להקריב אחד לטובת 

השני". 
נחמו אוהב לעבוד עם אור ווידאו, גם בע
נבודה דו-ממדית וגם במיצבים ופיסול, ומ
וטכ נשתדל להשתמש במגוון של חומרים 

נולוגיות.
ביריד 'צבע טרי 2019' יציג עבודות אור 
ווידאו. הקהל הרחב מוזמן להגיע ולהתרשם 

מהן.

ברק בעיניים 
האמן ברק חמו ממודיעין יציג את עבודותיו ביריד 'צבע טרי 

2019' שייפתח בסוף החודש בתל-אביב

מסע מצויר

משתתפות סדנת בנות המצווה"להעצים ולחזק". עבודה של יסקה לש

"מציאות מדומה ופסלים קינטיים". 
ברק חמו 

"מצאתי מקום שבו אני 
יכול לשלב את האהבה 

שלי לאמנות ולטכנולוגיה, 
במקום להצטרך לבחור"

כל צבעי הקשת 
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קריקטורה של עמוס אלנבוגן וניר מולד
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מגוון צידניות גלגלים מבחר שקי שינהאוהל 4 אנשיםציליה שיידס
L מידה

החל מ:החל מ:

החל מ-

החל מ:

פק״ל חגור

₪249₪99
₪219 ₪69

מחצלותסנדלי שורש מבוגריםמערכת שתיה פיוזאוהל קולמן בן רגע

״שורש״ 8 ליטר

₪199₪199₪49

כסא במאי מקצועיסט צדניות רכות מודן

מאלומניום

₪189

לישנסקי 10, )אזור תעשיה חדש(.
ימים א’-ה’: 09:00-20:00.

ימי ו’ וערבי חג: 09:00-15:00.
מוצ”ש: שעה אחרי צאת שבת עד 22:00

הסתת 16, )אזור תעשיה ישפרו(
ימים א’-ה’: 09:00-20:00.

ימי ו’ וערבי חג: 09:00-15:00.
מוצ”ש: שעה אחרי צאת שבת עד 22:00

סניף מודיעיןסניף ראשון לציון

08-6563850www.PakalHagor.co.il Pakal Hagor Pakal_Hagor

14991099
 ₪₪

₪249

ל-6 אנשיםל-8 אנשים

התמונות להמחשה בלבד, המבצעים עד גמר המלאי ט.ל.ח

Tarditional גריל גז 3 מבערים

.Char-Broil של חברת
כולל כיסוי גריל

במתנה!

₪1399
מכירה והחלפה

של מיכלי גז 
במקום

מבצעי קיץ 2019!
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האימון עושה להן כנפיים
לפני חמש שנים יולי פקירו הקימה את 'כנפיים – בית לנשים עצמאיות' - מיזם שמציע מפגשי אימון קבוצתי לנשים בלבד. המפגשים, 
שנערכים אחת לשבועיים במשך חצי שנה, משמשים כמסגרת לומדת, תומכת ומדרבנת וכוללים תוכן עסקי, דילמות, סיעורי מוחות, 
שיתוף ומשימות למפגש הבא. "כל אישה מגדירה מטרה ומתקדמת מפגישה לפגישה לכיוון ההגשמה", אומרת פקירו, בוגרת תו"ת, בית 

הספר לאימון של אלון גל.
ביולי ייפתחו בנס ציונה חמש קבוצות חדשות )"כל קבוצה מונה שמונה נשים על פי האפיון שלה – עסק בתחילת הדרך, בהמשכה או 

בתוכה"(. הנשים מגיעות מתחומי הטיפול, המדיה הדיגיטלית, יועצות מס, עורכות דין, קונדיטוריות ועוד.
185 שקלים לחודש בהתחייבות לחצי שנה )חודש ראשון – ניסיון(. בוקר פתוח למתעניינות יתקיים ב־17 ביוני  ˆ המחיר: 

ויכלול ארוחת בוקר, שאלות ותשובות והרצאת תוכן )80 שקלים(. פרטים בטל. 054-9077720

מחלקת עסקים     סיגל בר־קובץ
ג נ י פ ו ש  ‰ ם  י מ ע ט  ‰ ם  י ע ו ר י א

יש לכם סיפור מיוחד? עסק מעניין? 
מבצע שאסור לפספס? שלחו אליי

sigal-br@yedtik.co.il

החיפושיות חוזרות 
על"ה היא עמותה ללא מטרת רווח, שכל הכנסותיה קודש לשיפור חייה של האוכלוסייה 
המבוגרת. ביום חמישי יתארחו בבית על"ה ברחובות יאיר שדה ורונן בן דוד במופע 
שירי הביטלס  Two of us. הקהל יוזמן לצאת איתם למסע אל עולם הכתיבה וההלחנה 
של ג'ון לנון ופול מקרטני, להקשיב לשירי הביטלס הנוסטלגיים ולהתוודע לסיפורים 

המרתקים שמאחוריהם. 
ˆ ביום חמישי, 23 במאי, בשעה 20:00. כרטיסים ב־50 שקלים ניתן לרכוש בבית 

על"ה, רחוב השופטים 5, רחובות ובטלפון 8870*, שלוחה 4. 

הנחות וירידי עודפים
הקיץ עוד לא התחיל, וכבר מחסלים את הקיץ. שבוע של מבצעים – עד 70 אחוז הנחה על 
עודפי מותגים מובילים מקיץ 2018 ו־2019. אופנה לנשים, גברים וילדים, כולל הנעלה, 

אקססוריז ופריטים לבית. 
ברשתות: פוקס, גולף, גולף אנד קו, אינטימה, הוניגמן קידס, תיק ותיק, סטימצקי, סבון, 

קרביץ ועוד.
ˆ בקניותר נס ציונה ובקניון עופר רחובות. מראשון ועד מוצ"ש, 19-25 במאי.

שטוף כפי 
יכולתך

את  לארץ  מביאה   City wash רשת 
לשטיפת  מנוי  האמריקני:  הקונספט 
רכב אקספרס ללא הגבלה, כמה שבא 
מתייבשת.  לא  שהכנרת  כאילו  לכם, 
המנוי, בעלות חודשית של 45 שקלים 

־לרכב פרטי, כולל מעבר במכונת שטי
פה ושואב אבק בשירות עצמי. 

התירוצים,  ומתרצי  העסוקים  לטובת 
לשטיפת  זמן  מוצאים  לא  פעם  שאף 
 21:00 עד  פתוחים  הסניפים  הרכב, 
בלילה, ובמודיעין פועלים גם בשבת. 

רכישת מנוי – דרך האתר. 
הדלק  תחנת  במתחם  דגן,  בבית   ˆ
דור אלון, ובמודיעין, בתחנת הדלק 

פז־ליגד, שדרות הרכס 10.

מה תשתה 
כפרה?

 BBB ההמבורגרים  רשת 
־מציינת את האירוויזיון במ

נות ספיישל ישראליות עם 
טאץ' מקומי: 

בלחמניית  בורגר  שקשוקה 
עין  ביצת  עם  מתוקה,  חלה 
קוק־ שקלים(,   71 )וצ'יפס 
אוזו  בסיס  על  מלבי  טייל 
שקלים(   29( אבטיח  וטעמי 

־וארוחת מיקס ישראלי מתו
גברת בפחית קולה מוזהבת 
79 שק־ )עם הכיתוב 'כפרה' 

לים(.
ˆ בראשון לציון, משה בקר 
9; בחולון, הרוקמים 26 וב־

רחובות, פארק המדע.

לנשים בלבד

אירוויזיון
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קבלן איטום מורשה

איכות  שירות  אדיבות  הגינות  אמינות  יעילות

 איטום תפרים, קירות, אדניות ועוד...
 איתור חדירות מים  עבודות גובה  יריעות ביטומניות
 פתרונות מיידיים למרתפים מוצפים  ציפויים והזרקות

 חומרים ייחודיים  יצירת שיפועים ע"י בט-קל
 איטום גגות מרוצפים 

מכונה מיוחדת 
לאיטום גגות 

מרוצפים

בס"ד

חיים ניגרין איטום
הגדולים אוטמים איתנו!

17.5.2019   ˆ   ידיעות מודיעין
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ן א י : ר ם ו ל י | צ | ר  ש ר ק ש א

מה גרם לתמיר גרינברג, משורר עטור פרסים ומנהל מכללת שנקר 
הנדסאים, לפתוח את ביתו ואת לבו לעלאא א־דין שוויקי, צעיר ערבי 
מכור לסמים, ולאחיו דיאא ובהאא? ‰ עם צאת ספר שיריו "הרואין, 
הישארות הנפש" מתאר גרינברג איך הפך להם לאב, איך התרוצץ בין 
נרקומנים ואיך לבו התנפץ לרסיסים עם מותו של עלאא ממנת יתר ‰ 

"אני יודע שלא יכולתי לעשות יותר ממה שעשיתי"

לר הגיע  מדוע  בדיוק  זוכר  אינו  גרינברג  ־מיר 
חוב אלנבי בתל אביב באותו יום, לפני 18 שנה, 
אבל ברור לו שביום הזה השתנו חייו מקצה אל 
קצה. גרינברג )60(, משורר, מחזאי, חתן פרס ראש 
הממשלה לספרות, מנהל מכללת שנקר הנדסאים 
ולעיצוב פנים, הפך  וראש המחלקה לאדריכלות 
באותו יום מרווק מושבע שמתגורר בדירת סטודיו 
יפואית למטופל בשלושה אחים ערבים־ירושלמים 

פליטי פנימיות שאסף אל ביתו ואל חייו. 
"צעיר בשם עלאא עצר אותי וביקש ממני כסף לאוכל", נזכר 
גרינברג. "זה קורה לעתים קרובות כי יש לי כנראה פנים של 

־מישהו שאפשר לבקש ממנו. לקחתי אותו וקניתי לו משהו לא
־כול. הוא סיפר לי על טרגדיה אישית שפקדה את משפחתו ובע

טיה הוא ברח מהפנימייה. הוא אמר שאינו יכול לחזור לירושלים 
כי הוא לא בקשר עם אביו, ואמו לא בתמונה כלל, ולכן הוא 

נאלץ לחיות ברחוב ולבקש כסף לאוכל".

משמעות המילה "הביתה"
גרינברג לקח את הצעיר לעיריית תל אביב־יפו כדי לבדוק 
כיצד אפשר לעזור לו, ושם התוודה עלאא שהוא מכור להרואין. 
"נדהמתי. עולם הסמים היה זר לי לחלוטין אז ונשמע כמו משהו 
שקורה בסרטים", אומר גרינברג. "הסבירו לנו שאפשר לבקש 
הפניה למוסד גמילה, אבל זה עניין שלוקח שבועות. שאלו את 

־עלאא אם יש לו מקום לשהות בו, וכ
שהשיב בשלילה בדקו איתי אם אוכל 
קצר.  לזמן  חסותי  תחת  אותו  לקחת 
הסכמתי כמעט בלית ברירה. לא רציתי 
והאומלל  הפיקח  הצעיר  את  להפקיר 
בשבועיים,  שמדובר  הנחתי  שפגשתי. 
ולבגדים  לאוכל  לו  אדאג  הזה  ובזמן 

ואחר כך אחזור לחיי". 
למה שתעשה דבר כזה?

־"היו לי הרבה שנים לחשוב על זה וע
דיין לא מצאתי תשובה. באותו הרגע 

־הרגשתי שזה הדבר הנכון לעשות. כנ
ראה המצפון שלי לא אפשר לי להגיד 

שזה לא ענייני".
הגיעו  שוויקי  א־דין  עלאא  בעקבות 

אחיו הצעירים דיאא )14( ובהאא )12(, ושניהם עברו לגור זמנית 
אצל גרינברג, "או לפחות ככה חשבתי אז", הוא אומר. "הסברתי 
להם חד־משמעית שאין לי ידע, יכולת וגם לא רצון לקבל עליי 
גידול של שלושה אחים. מדי פעם שלחתי אותם למסגרות שונות, 
אבל הם תמיד חזרו. יום אחד כשדיאא היה בחיפה הוא התקשר 
ואמר לי שהוא רוצה לחזור הביתה. השימוש במילה 'הביתה' שבר 
את לבי. הבנתי שאני צריך להפוך את שלושת האחים לחלק מחיי".

בין זונות ונרקומנים
ספר השירים החדש של תמיר גרינברג, "הרואין, הישארות 
הנפש", מוקדש לזכרו עלאא שווייקי, שנפטר ממנת יתר לפני 
כארבע שנים. ספר שירה כן, מלא יופי וחסד שנקרא בנשימה 

עצורה לפחות כמו ספר עלילתי. 
בריאיון שמתקיים בביתו של דיאא )32( בחיפה, בהשתתפותו 
של בהאא )30(, ממעט גרינברג בפרטים הכואבים שהיו מנת 

חלקו ב־14 השנים שבהן ניסה להציל את עלאא מהסמים.

ֲחַמת ֵטרּוף  ַבּ ׁשֶ ְקָללֹות / ְכּ ֵרץ ְלֶעְבִרי ִבּ ם ִהְתּפָ ִני ַהְמֻסּמָ ְבּ ׁשֶ ְכּ
יַלִני  ם ְוִהּפִ ָיִדי ַעד ָדּ ַכִני ְבּ ׁשָ ְנּ ׁשֶ ה / ְכּ ָדּ ִ ץ ִלְרִסיִסים ֶאת ַהּשׁ ִנֵתּ
ר, ָאַרז ֶאת  ָטָרה, ְוהּוא, ִחֵוּ ׁשְ י ֶאת ַהּמִ ִהְזַעְקִתּ ׁשֶ ה / ְכּ ָלִרְצּפָ
ֲחִתיַכת  ה,  ַאָתּּּּּּּּ ִמי   / נֹוָרא  ְוַזֲעמֹו  ָצַעק  ּוְלֶעְבִרי   / ָגָדיו  ְבּ
ָך? /  ְלּ ׁשֶ ן  ַהֵבּ ִלְהיֹות  ְכָלל רֹוֶצה  ִבּ ִמי  ּוְמֹכָער!?  ָזֵקן  הֹומֹו 
 / ָמה  י  ִבּ ְוֵאין  ֵעיַני,  ֶאת  י  ְלִתּ ּפַ ִהׁשְ
ין ֲחָרָדה  י ִנְקַרע ֵבּ ְלַקח ָאזּוק, ִלִבּ ִנּ ּוְכׁשֶ
י  ַאְרִתּ ׁשְ ִנּ ְנָאה / ּוְכׁשֶ ְלגֹוָרלֹו ְלֵבין ִשׂ
ָאז   / ָמָמה  ְדּ ּוְסִביִבי  ִית,  ַבּ ַבּ י  ְלַבִדּ
י / ֶזה עֹוד יֹום  י ְמלֹוא ַנְפׁשִ ְחִתּ ִהְתַיּפַ

ֵני ָהֲאָדָמה.  ין ָיַמי ַעל ּפְ ֵבּ
)מתוך "עוד יום".(

עלאא א־דין שוויקי. "צעיר פיקח ואומלל"

ההרואין 
לקח הכל
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"ראיתי מקומות 
שהם השפל של 
שפל המדרגה. 
אין תחנת סמים 
שלא הייתי 
בה – ברמלה, 
בלוד ובתחנה 
המרכזית בתל 
אביב. נקלעתי 
לעימותים 
מילוליים ופיזיים 
עם סוחרי סמים 
ונרקומנים, וגם 
עם המשטרה 
כשניסתה לעצור 
את עלאא"

גרינברג. "היו לי הרבה 
שנים לחשוב למה 
עשיתי את זה ועדיין לא 
מצאתי תשובה"

31
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"עלאא היה אדם חכם ורגיש", מספר 
הממוסגרת  בתמונתו  מביט  גרינברג, 
התלויה בסלון ביתו של אחיו הצעיר. 
במרכזי  שהה  הוא  ארוכות  "תקופות 
ובבתי  משפט  בבתי  והתגלגל  גמילה 

־סוהר על מיני עבירות קטנות שלעו
לם לא היה בהן שום פגיעה בזולת. כל 
הזמן עשיתי כל שביכולתי כדי לגאול 

־אותו מהמחלה הנוראה הזאת, ההתמכ
רות לסמים. רדפתי אחריו כדי למנוע 
ממנו להגיע לסמים. אלו היו 14 שנים 
לאן  מאמין  לא  אתה  וקשות.  איומות 
ובניסיונות  אחריו  בחיפושים  הגעתי 

להחזיר אותו למסלול חיים בריא". 
איפה למשל?

של  השפל  שהם  מקומות  "ראיתי 
שפל המדרגה ופגשתי אנשים אכזריים 
ברמה שלא תיאמן, אנשים שמסוגלים 
רותחים  מים  קנקן  זולתם  על  לשפוך 

מחלו בגלל  רק  במרגרינה  ־מהולים 
קת על סיגריה או לשסע בסכין פנים 
של חבר לשימוש בגלל רבע גרם. אין 
תחנת סמים שלא הייתי בה – ברמלה, 
אביב.  בתל  המרכזית  ובתחנה  בלוד 
נקלעתי לעימותים מילוליים ופיזיים 
עם סוחרי סמים ועם נרקומנים, וגם עם 

המשטרה כשניסתה לעצור אותו". 
נקלע  עלאא  אחר  החיפושים  באחד 

־גרינברג למריבה בין שתי זונות נרקו
מניות. "האחת דקרה את האחרת בירך 
והיא החלה לדמם קשות. הייתי חובש 
בצבא אז לחצתי על הפצע וחבשתי את 
הרגל בעזרת החולצה שלי. הייתי קצת 
נדבקתי  שאולי  חששתי  בפאניקה, 
שהצלתי  לי  אמרו  החובשים  באיידס. 

את חייה".  
ואת עלאא מצאת באותו הערב?

למחרת,  רק  אצלי  הופיע  הוא  "לא. 
אחרי עוד לילה של חרדה לשלומו".

רגעים של שבירה
של  בביתו  בחיפה,  נפגשים  אנחנו 
את  בעיר.  מתגורר  בהאא  גם  דיאא. 
שני ילדיו הקטנים של בהאא )שנתיים 
)שנה  דיאא  של  בנו  ואת  ושנה(  וחצי 

־וחצי( מכנה גרינברג בטבעיות "הנכ
דים שלי". כמעט מפתיע לשמוע את 
המשורר שכתב שירי הרואין קודרים 
"שניים,  בנוסח  ילדים  שירי  ממציא 

־שניים אופניים, הם נוסעים בין הער
ביים", בעודו מרכיב אותם על גבו ועל 

רגליו. 
60 תהיה סבא לשלוו  חשבת שבגיל

שה נכדים ערבים?

איך  לדעת  יכול  לא  לעולם  "אתה 
־החיים מתגלגלים. לעובדה שהם ער

חשיבות  שום  מעולם  הייתה  לא  בים 
בעיניי, למרות שמבחינת הסביבה זה 
ביפו,  כיבדו  אותי תמיד  קל.  היה  לא 
גדלו  הם  פשוט.  היה  לא  להם  אבל 
במציאות מורכבת, והיא השפיעה על 
שנים,  כמה  אחרי  שלהם.  האישיות 
כשהבנתי שהסידור הזמני הפך לקבוע 
ויישאר תמיד, עברתי מהדירה הקטנה 
שלי ביפו לדירה גדולה ממנה במרכז 

תל אביב". 
מהשירים שלך אפשר להבין שהיו 

המון בעיות. איך עמדת בזה?
זאת  בכל  והנה,  קשה,  שהיה  "ברור 

־אנחנו פה, ואני משחק בהנאה עם הנכ
־דים שלי, וברור שמתוך הכאב והמצו

קה צמח משהו יפה מאוד".
לי זה נראה מוזר מאוד.

רגעי  היו  לי  גם  היחיד.  לא  "אתה 
עליי  שהתרגז  חבר  לי  היה  שבירה. 
ידעתי  לגמרי.  שהשתגעתי  ואמר 

־שהוא צודק, אבל פשוט לא הייתי מסו
גל להפקיר אותם. כשהוא שאל אותי 

־עד מתי אני מתכוון להמשיך בזה עני
תי, 'לכל החיים'. ואז הבנתי, וואלה. זה 
לכל החיים. זה לא מצב זמני. ואז עברנו 

־לדירה מרווחת שבה לכל אחד משלו
שת הבנים היה חדר משלו".

גם זה לא ממש הגיוני.
"רוב הדברים בחיים לא הגיוניים. אז 
היגיון  למצוא  ניסתי  לא  מעולם  מה? 
זרמתי  פשוט  שעשיתי.  במה  ותכלית 

־עם זה. נכון, זה היה קשה נפשית, רג
שית וגם כלכלית. עד היום אני בצרות 
כלכליות כי כל החסכונות שלי הופנו 
וכשאזלו החסכונות עברתי  לגידולם, 

להלוואות".
־"אבא היה מנסה להחזיר אותי לפני

מייה בכל פעם שברחתי", מביט דיאא, 
טבח במסעדה חיפאית, באיש שאימץ 
לו לאב. "הוא כל הזמן היה רודף אחרי 

שלושתנו".
ואיך קיבלה המשפחה שלך את שלו

שת הבנים שלקחת תחת חסותך?
בבית  שלי  אמא  באהבה.  הכל  "בסך 
מבקרים  שכולנו  אוהבת  והיא  אבות 
שאנחנו  אחיות  שלוש  לי  יש  אצלה. 
מתארחים אצלן בחגים. גם אחי, שהוא 
רב בניו ג'רזי, אוהב אותם. עם המשפחה 
שלהם בירושלים אין לנו קשר כל כך".

בשנקר ידעו על הרחבת המשפחה 
שלך?

ככל  אבל  ידעו,  לא  "הסטודנטים 
ידעו  העמיתים  רוב  השנים  שעברו 

שאימצתי שלושה בנים. רובם גם היו 
בחתונה של בהאא". 

אדריכלות פוגשת 
שירה

בשכו בנתניה,  וגדל  נולד  ־גרינברג 
נת דורה הידועה לשמצה. בתיכון עבר 
לפנימייה ושם החל לכתוב. גם כשלמד 
בפקולטה  ערים  ותכנון  ארכיטקטורה 

־לאדריכלות בטכניון לא ויתר על הכ
תיבה ובשנה השלישית ללימודיו עלה 
בפסטיבל  לדויד"  "מזמור  שלו  המחזה 
עכו לתאטרון אחר. משה איבגי שיחק 
בתפקיד הראשי. בהיותו אדריכל שכיר 

ומ מגורים  בנייני  בתכנון  עבד  ־הוא 
בני חינוך ומסחר, אך את ייעודו ראה 
בעיקר בחינוך והחל ללמד בבית הספר 
אביב.  תל  באוניברסיטת  לאדריכלות 
לפני שש שנים התמנה לראש המכללה 
הטכנולוגית "שנקר הנדסאים" ולראש 
פנים  ועיצוב  לאדריכלות  המחלקה 
בשנקר. במשך כל השנים האלה הוסיף 
גרינברג לכתוב מחזות ולהוציא ספרי 
שירה לאור ואף זכה בכמה פרסים ובהם 
פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים 
)פעמיים( ופרס קרן תל אביב לספרות. 
בין  הניגודים  על  אותו  כששואלים 

־שתי הקריירות שלו הוא מושך בכת
פיו. "אין ניגוד בין שירה ואדריכלות. 
את  שמשלימים  תחומים  שני  אלה 
"חוץ מזה,  האישות שלי", הוא אומר. 

משירה אי אפשר להתפרנס לצערי". 
מאמין  ציפר  בני  השירה  מבקר  גם 

־שאין ניגוד בין התחומים. "גם אדרי
כלות היא סוג של אמנות", הוא אומר. 

בפצע  מטפלת  תמיר  של  "השירה 
הביוגרפי. הוא כותב בלי להסתיר דבר. 
את הספר הוא מקדיש באומץ לעשיית 
אמנות מן הרוע והסבל שחווה. השירה 
שלו גובלת באקסטרים רגשי ומצייתת 

נת מוחלטת.  כנות  בלבד:  אחד  ־לצו 
ה־90  קלתי בשיריו לראשונה בשנות 
וכבר אז הוא ריתק אותי כי לא היה בו 
גרם של חשיבות עצמית. את הסיפור 
האישי שלו אני מכיר מקרוב. ליוויתי 
אותו לכל אורך המסע הרגשי העצום. 

־אני רואה בו סוג של דוסטויבסקי שמו
־כן להקריב את עצמו וללכת עם הדב

רים שהוא מאמין בהם עד הסוף".
מוכר  פחות  הרבה  הוא  אבל 

ממשוררים אחרים. 
"כי הוא לא מוכן לעשות שום דבר 
כדי להתפרסם. מה שחשוב בעיניו אלה 
החיים האמיתיים. הוא לא נענה בקלות 
לפתוח אותם לזולת אלא רק בשירים 
שלו. בעיניו זוהי צורת ההבעה והגילוי 

הטובה ביותר". 

הבן שלא הולדתי
כשמדברים עם גרינברג על יום מותו 
היה  "זה  פניו.  מתקדרות  עלאא  של 
נורא", הוא אומר. "יום קודם לכן הוא 
ביקש שאבוא לקחת אותו מירושלים. 
הוא אמר לי שהוא פוחד להגיע לתחנה 
המרכזית בתל אביב כי הסתכסך שם 
עם סוחרי סמים. למחרת בבוקר דיאא 

הודיע לי שעללא מת ממנת יתר". 

ֶבר,  ב ָהֶאֶבן ַעל ַהֶקּ ַצּ זֹון ֻתּ ִחּפָ ְבּ
ם  ָלּ ֻכּ ְוָעֶליָה / ִאיׁש לֹא ַיֲחֹקק ֶאת ׁשֶ

ִחיתּו ֶאת  ׁשְ ֹיאוּו לֹוַמר: / 'ַאל ָנא ַתּ
ר'. /  אן – ַרק ַנְרקֹוָמן ִנְקַבּ ֶכם. ָכּ ְזַמְנּ
ֶשׁ /  ֲארוּת ַהנֶפּ ּ ָשׁ י בְהִּ ִאלּו ֶהֱאַמנְתִּ

ָמתֹו עֹוד ֶרַגע ַקל  ׁשְ ִנּ ֵער ׁשֶ ָהִייִתי ְמׁשַ
ִבים ַעל  ָצּ נּו, ַהִנּ יט ָבּ ִבּ ֶהה, / ַתּ ׁשְ ִתּ
ים, ָהֲעֵיִפים, /  ַעּטִ ֵני ָהֲאָדָמה, ַהּמְ ּפְ

ּקֹד ַקּלֹות  ְמַחל ָלנּו, / ִתּ ְנִדיבּוָתּה ִתּ ִבּ
י  ְך: / 'ָאַהְבִתּ ַחֵיּ ְמבּוָכה, אּוַלי ַאף ְתּ ִבּ
דּוִני ֵאיְך'  ֱאֶמת ּוְבָתִמים, ַאְך לֹא ִלּמְ ֶבּ

ֵוויִקי / הֹו,  ין ׁשְ / הֹו, ַעָלאא ַא־ִדּ
ֵוויִקי / הֹו, ַעָלאא  ין ׁשְ ַעָלאא ַא־ִדּ

י  ּלֹא הֹוַלְדִתּ ִני ׁשֶ ֵוויִקי / ְבּ ין ׁשְ ַא־ִדּ
ֵעת?   ָך ָכּ ֵמעֹוָלם / ְלָמה עֹוֶרֶגת ַנְפׁשְ

)מתוך "הישארות הנפש".(

הרגשת שנכשלת בניסיון להשאיר 
את עלאא בחיים?

"זה לא כישלון כי לא יכולתי לעשות 
יותר ממה שעשיתי. אני יודע את זה, 
התאבלתי  מוחלט.  בהלם  הייתי  אבל 
נותרו לי הילדים  עליו מאוד. עכשיו 

והנכדים".  

גם לי היו רגעי שבירה. 
היה לי חבר שאמר לי 

שהשתגעתי לגמרי. 
ידעתי שהוא צודק, אבל 
פשוט לא הייתי מסוגל 
להפקיר אותם. כשהוא 
שאל אותי עד מתי אני 

מתכוון להמשיך בזה 
עניתי, 'לכל החיים'. ואז 

הבנתי, וואלה. זה לכל 
החיים. זה לא מצב זמני" כל

 ה
קח

 ל
אין

רו
הה

 ערב מחווה 
ומפגש שירה 

הקונפדרציה  בבית  התקיים  השבוע 
תמיר  לכבוד  מחווה  ערב  בירושלים 
מפגש  להתקיים  צפוי  ואחריו  גרינברג 
במטולה.  המשוררים  בפסטיבל  שירה 

ובמרכז שני האירועים עומד ספרו האח
רון, "הרואין, הישארות הנפש", שזוכה 

לביקורות נלהבות. 
בית  במטולה,  המשוררים  פסטיבל   �

ראשונים, שבת, 8 ביוני. 

האחים דיאא, בהאא 
ועלאא. "הסידור הזמני 
הפך לקבוע" | צילום 
מהאלבום

"מעולם לא ניסיתי 
למצוא היגיון ותכלית 
במה שעשיתי. פשוט 

זרמתי עם זה. נכון, 
זה היה קשה נפשית, 
רגשית וגם כלכלית. 
עד היום אני בצרות 

כלכליות כי כל 
החסכונות שלי הופנו 

לגידולם וכשאזלו 
החסכונות עברתי 

להלוואות"
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שווים ללא ריבית

ריפודית +2

 כריות איכותיות

מתנה
)על כל קניית מזרן(

התחייבות למחיר
הנמוך בארץ!
30 לילות נסיון

ארונות הזזה

מזרן זוגי  החל מ-590 ₪ סלון 5990 ₪

חדר שינה אפוקסי קומפלט 4590 ₪פינת אוכל + 6 כסאות 4990 ₪ מיטות מרופדות  החל מ-1990 ₪

מבחר מזנונים + שולחן  החל מ-1990 ₪ סלון ראשים מתכווננים ת.חוץ  5990 ₪ארונות הזזה  החל מ-1990 ₪

ב-
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כבר 70 שנה, מאז אותה שבת 
)גרינברג(  נחמה   ,1949 במאי 
עדות  בגופה  נושאת  פוסק 
מצולקת לאסון שבו נהרגו חמישה מחבריה. 
שנים לא דיברה על מה שקרה שם, באירוע 

טשממנו נותרה הניצולה היחידה. היא העדי
אבל  ולהישכח,  לשקוע  לדברים  לתת  פה 
מציפה  ההתרגשות  האחרונים,  בימים 
אותה. בשבוע הבא תקיים עיריית קריית 
מוצקין טקס אזכרה ראשון, לציון האירוע 

טשנודע בשם "אסון הילדים", והדמות היוז
נחמה  היא  ההנצחה  פעולות  מאחורי  מת 
פוסק )80(. "קיבלתי תפקיד שנודע לי רק 
הוא  שלי  "הייעוד  אומרת.  היא  בדיעבד", 
חיים,  כאן  והיו  ילדים,  כאן  להזכיר שהיו 
והכל נגמר עם התפוצצות הרימון. נשארתי 

האחרונה שיכולה לספר על זה".    
1949 החריד פיצוץ עז את  ב-21 במאי 
יד  רימון  מוצקין.  בקרית  התכלת  רחוב 
שככל הנראה נשכח על ידי הצבא הבריטי 
שעזב את הארץ שנה קודם לכן, התפוצץ 
הרחוב.  מילדי  חמישה  של  למותם  וגרם 
שבת  באותה  בחוץ  שיחקו  ילדים  שישה 
)14(, מרדכי  אחר הצהריים: דרורי מלצר 
סוקולובסקי )13(,  נחמה פוסק ודני מלצר, 
אחיו של דרורי, בני עשר, תלמידי כיתה 

צעי היתה  אלכסנדרוביץ'  אביבה  טה'. 
ד'. הצעיר  ולמדה בכיתה  רה מהם בשנה 
שבחבורה היה אליעזר )אלי( רדקביץ', בן 
שבע וחצי, תלמיד כיתה ג' שהוריו הגיעו 
לקרייה מעפולה רק חודשיים לפני האסון. 
מטט  200 כ של  רחוב  בקטע  -"חיינו 

רים, אחד בתוך ביתו של השני", אומרת 
אלכסנדרוביץ  "משפחות  השבוע.  פוסק 
וסוקולובסקי חלקו בית אחד, שחולק על 

כש ושיחקנו,  ברחוב  עמדנו  מחיצה.  טידי 
פתאום אביבה אמרה שיש משהו שמצאה 
יודעת  לא  אני  לנו.  להראות  רוצה  והיא 

טאיפה בדיוק היא מצאה את זה, אולי במ
חנה הבריטי הנטוש שהיה כאן ממול, או 
בסביבתו. את החפץ שמצאה היא השאירה 
להראות  רצתה  היא  לבית.  מחוץ  במחסן 
מהעבודה,  כשיחזור  השוטר  לאביה  אותו 
אבל יצא שהגענו לפניו. אני לא זוכרת מי 
מהילדים החזיק את הדבר בידו, אבל כולנו 

טהצטופפנו סביב אביבה כדי לראות, ומי
שהו כנראה משך משהו. זה התפוצץ להם 

בפנים והועף לכל הכיוונים".
ואיך את ניצלת?

סקרנית  ילדה  הייתי  לא  שלא  "כנראה 
במיוחד, איכשהו זזתי הצידה, והדבר הציל 
הפיצוץ  את  במקומי  ספג  מישהו  חיי.  את 
ואני נפגעתי מאחור. אני זוכרת את האש 
אבא  הנורא.  הרעש  ואת  שפרצה  הגדולה 
שהיה  שלנו,  מהבית  בריצה  הגיע  שלי 
בדיוק ממול, והרים אותי בידיו. הוא בכה 

טכשהוציא אותי משם. הייתי בת עשר ושלו
שה חודשים, אמרתי לו, 'אבאל'ה אל תבכה, 
לא קרה לי שום דבר'. מישהו אלתר עבורי 
חוסם עורקים מהחולצה שלו, ולקחו אותנו 
למרפאה בקרית חיים. הכאב היה כנראה חד 
מדי, כי הוא פשוט נמחק מזיכרוני. מתוך 
השישה נותרנו שניים בחיים: אני ומרדכי. 

טהבהילו אותנו באמבולנס לבית החולים רו

טשילד ואני זוכרת את הסירנה ואת גניחות 
טהכאב של מרדכי. מאז כל יללת צופר, אפי

לו בטיול באלסקה, זורקת אותי אל הנסיעה 
ופתאום  חלוש,  בקול  נאנק  מרדכי  ההיא. 
שכבתי  שרד.  שלא  והבנתי  שקט,  נהיה 
חשש  היה  חודשים,  שלושה  החולים  בבית 
השמאלית.  רגלי  את  קטעו  וכמעט  לחיי 

אבל שרדתי". 

ילדים בקבר משותף
"הילדים  אבל.  מוכה  השתתק,  הרחוב 
הלוויה  נערכה  משותף.  בקבר  קבורים 
ילדי  וכל  הכנסת  מבית  שיצאה  המונית 
בית הספר השתתפו בה. חנויות נסגרו. זו 
היתה טראומה נוראה. היתה לנו כאן ילדות 
נהדרת, ברחוב שקראו לו "התכלת" כי היה 
האחרון בקריה והשקיף על הים. אבא שלי 
הבית  את  ובנה  בקריה  מהראשונים  היה 
ב-34', אמא עבדה במשק הבית של פנחס 

טרוטנברג, מייסד חברת החשמל. קרית מו
צקין של אותם ימים היתה מועצה מקומית 
האוטובוס  וכשעלית על  איש,   4,000 של 
תלמידה  הייתי  הנוסעים.  כל  את  הכרת 
מצטיינת, והכל נקטע באחת. בבית החולים 
שאלתי על מרדכי ובתחילה אמרו לי שהוא 
בסדר, רק אחר כך נודעה לי האמת. השוטר 

טשהגיע לבית החולים שאל מה ראיתי וסי
טפרתי לו על חפץ אדום עם ציורים. הבלי

טות על הרימון היו צבועות באדום, וזה מה 
שזכרתי. לימים מישהו אמר לי שזה היה 

הברי הצבא  בשימוש  שהיה  מילס  טרימון 

טי. השתחררתי מבית החולים כשמרבית 
השוק ברגלי השמאלית חסרה. ויש רסיס 

שנעוץ בתוך העצם עד היום".
שיקום ארוך?

"היה לי גבס ענק במשך שנתיים, וכולם 
טבקריות הכירו את הרגל שלי. ילדי הכי

תה עטפו אותי באהבה והרכיבו אותי על 
האופניים לבית הספר. הייתי ילדה אמיצה, 

טהלכתי עם חצאית ומכנסיים קצרים ובהת
טחלה בכלל לא היה אכפת לי. כשקצת בג

רתי הפריע לי שכולם הסתכלו, וממשרד 
טהביטחון דאגו עבורי לגרב אלסטית, שע

שתה את העבודה במשך כמה שנים. היה 
אפילו פלסטיקאי מדרום אפריקה שלקחו 
החסר,  החלק  את  למלא  כדי  אליו  אותי 
אבל אמא נבהלה מהפרוצדורה והעניין ירד 

מהפרק. לומדים לחיות עם זה".
אחרי האוניברסיטה עבדה פוסק כמורה 
לביולוגיה בקרית ים, במוצקין ובחיפה, ואז 

טעברה לתל-אביב ולימדה עד שפרשה לג
מלאות. היא נישאה לראובן גרינברג שהיה 
ושכלו  משפחה  הקימו  הם  הפלמ"ח.  איש 

הפצי החיים.  "אלה  נאנחת  ופוסק  טבת, 
עה נתנה לי פרופורציה אחרת על החיים 
והבנה טובה יותר והחלטתי שמה שכולם 
יכולים לעשות – גם אני יכולה. יש בי המון 
סקרנות ואני עסוקה ולומדת תמיד. הבנתי 
שכל מה שארצה לעשות - אפשרי. בעלי 
עם  ממני,  גדולה  הרפתקנית  שאין  אומר 
רגל וחצי עשיתי קורס מורי דרך. ראובן 
בכל  טיילנו  בזנזיבר,  ואני עשינו ספארי 
לא  אני  ברגל.  ממנו  חצי  ועברנו  העולם 

האסון הזה זעזע את המדינה הצעירה 
שרק קמה ‰ רימון יד בריטי שמצאו כמה 

ילדים התפוצץ, וחמישה מהם נהרגו ‰ רק 
הילדה נחמה פוסק בת העשר ניצלה, ומאז 

היא מקדישה את חייה לשימור הזיכרון ‰ 
ביוזמתה הוצב שלט במקום הפיצוץ, היא 

פוקדת פעמיים בשנה את קבר הילדים, 
 ובשבוע  הבא היא תגיע לטקס עירוני 

לציון 70 שנה ל"אסון הילדים"

| צילומים: נחום סגל | | מירית קושניר-סטרומצה |

בית הספר 
אחדות, כיתה 
ג', נחמה פוסק 
ומאחור דני 
מלצר ז"ל

"הסיפור 
נשכח מלב. 
באחת 
הפעמים 
שהגעתי 
לקריות 
שאלתי נהג 
מונית אם 
הוא יודע 
על שם מי 
נקרא "רחוב 
הילדים". 
הזדעזעתי 
כשענה 
שהשם מנציח 
את ילדי 
השואה"

נשארתי 
 אחרונה 

כדי לספר"
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פוחדת מכלום, מתים רק פעם אחת".

מתים רק פעם אחת
מאחור.  נותרו  והאסון  מוצקין  קרית 
"לאחר שעזבתי את הקריה לא היה לי קשר 
עם אף אחד שקשור לאירוע", היא מודה. 
פסיכולוגי.  טיפול  בשום  צורך  היה  "לא 
אספתי את עצמי, הרבה בזכות אמי שהיתה 
אשת ברזל. אמא לא נתנה לי להיות חולה, 
אף  הכל.  הדחקתי  בנפש.  ולא  בגוף  לא 
אחת ממשפחות הילדים לא נותרה ברחוב, 
ששינה את שמו לאח"י אילת. רחוב אחר 
הילדים".  "רחוב  השם  את  קיבל  בקריה 

דהסיפור נשכח מלב. באחת הפעמים שהגע
תי לקריות שאלתי נהג מונית אם הוא יודע 

דעל שם מי נקרא "רחוב הילדים". הזדעזע
תי כשענה שהשם מנציח את ילדי השואה. 
החברים  את  להזכיר  חייבת  שאני  ידעתי 
שלי. אני רואה את האימהות שלהם מול 
עיניי עד היום. זמן מה לאחר מכן סיפרו לי 
שבמשפחת מלצר נולדו אחרי האסון שני 
ילדים. נדהמתי. זכרתי את ההורים, שיצאו 
ששני  וגילו  אורות  מקולנוע  ערב  באותו 
ילדיהם נהרגו, והכל התעורר אצלי מחדש. 
חיפשתי קטעי עיתונות על האסון וניסיתי 
לאתר קרובי משפחה של הילדים. רציתי 

דלהכיר אותם ולראות מי הם, כי מרגע שי
דעתי על קיומם לא יכולתי להתעלם עוד. 
ואגב, לא כולם רצו לשמוע מה קרה שם 
או לראות את המקום. כמו חלק ממשפחות 

בע מילה  החליפו  לא  הם  שואה,  דניצולי 
פעמיים  לפקוד  מקפידה  דווקא  אני  ניין. 
בשנה את קברי הוריי בצור שלום, ותמיד 

ממשיכה משם אל קבר הילדים".
ואיך הגעת להנצחה העירונית?

לפני  מוצקין,  לקרית  ה-80  "בחגיגות 
ואמרו  מהעירייה  התקשרו  שנים,  כחמש 
יש  היסודיים  הספר  בתי  לילדי  שבחידון 
שאלה עלי וביקשו שאכתוב משהו. הצעתי 
לחיים צורי, ראש העירייה, לעשות משהו 

דלזכר הילדים וכך הוקם סמוך למקום הפי
צוץ, 67 שנים לאחר האסון, השלט המספר 
את הסיפור שלנו. נחשבנו לנפגעי פעולות 
איבה, אבל אבא אמר שהוא לא צריך את זה 

ולא לקח את הסכום". 
דכמעט שום דבר לא נותר מהבתים המ

קוריים ברחוב, ואת הנוף הנוכחי מרכיבים 
60 לצד בתים חדד -בתים שנבנו בשנות ה

שים יותר. בית מספר 17, ביתה של משפחת 
אלכסנדרוביץ', הוא היום בניין בן שלוש 
שלי",  טובה  חברה  היתה  "אביבה  קומות. 
והיה  לכתוב  ידעה  "היא  פוסק.  אומרת 
לה קול נהדר. היו לנו אוספים משותפים 
של תמונות, של זהבים ופרחים מיובשים. 

דאחרי מותה קיבלתי מאחיה את אחד האוס
לוין,  שמעון  התגורר  הסמוך  בבית  פים. 
שאמו הזעיקה אותו הביתה זמן קצר לפני 
האירוע, ובכך הצילה את חייו. והבית של 
הוריי נמצא בדיוק ממול במספר 10. הבית 
של אלי נותר בדיוק כפי שהיה והוא היחיד 
שלא הצלחתי לאתר את קרובי משפחתו, 
שכנראה היגרו לארה"ב. אני עדיין מקווה 
למצוא ילדים נוספים ממשפחתו, או אולי 
הגעתי  בשכונה,  ילדים  עוד  היו  נכדים. 
אליהם וגם הם יבואו לטקס השבוע. יבואו 

גם אנשי הקריה שזוכרים". 
מעסיקות אותך שאלות על גורל?

אני חושבת שיש  "כן, בשנים האחרונות 
כוח מכוון. מישהו צריך היה להנציח את מה 
שקרה, ואם לא אני – אף אחד לא היה עושה 
את זה. לכל בנאדם בעולם הזה יש משימה, 
אחרונה  נשארתי  כי  שלי,  המשימה  וזאת 
מהחבורה. ומבחינתי, השלמתי את המשימה 
כשהחזרתי את הילדים לתודעה הציבורית 

והעברתי את המשימה אל העירייה".

נשארתי 
 אחרונה 

כדי לספר"

"מישהו 
אלתר עבורי 

חוסם עורקים 
מהחולצה 

שלו, ולקחו 
אותנו 

למרפאה 
בקריית חיים. 

הכאב היה 
כנראה חד 

מדי, כי הוא 
פשוט נמחק 

מזיכרוני"

"הבהילו 
אותנו 

באמבולנס 
לרוטשילד 
ואני זוכרת 

את הסירנה 
ואת גניחות 

הכאב של 
מרדכי. מאז 

כל יללת צופר, 
זורקת אותי 
אל הנסיעה 

ההיא"

"השוטר 
שהגיע לבית 
החולים שאל 

מה ראיתי 
וסיפרתי לו 

על חפץ אדום 
עם ציורים. 

הבליטות 
על הרימון 

היו צבועות 
באדום, וזה 

מה שזכרתי"

"לא כולם 
רצו לשמוע 

מה קרה שם 
או לראות 

את המקום. 
אני מקפידה 

לפקוד 
פעמיים בשנה 

את קברי 
הוריי בצור 

שלום, ותמיד 
ממשיכה 

משם אל קבר 
הילדים"

"לכל בנאדם בעולם 
הזה יש משימה, 
וזאת המשימה 
שלי". נחמה פוסק
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תגידו שאפו לאלחנן שפירא המודיעיני, מנהל 
השירות הבולאי בדואר ישראל, שייצג את ישראל 

בטקס השקת בול משותף בין ישראל לסינגפור, 
שהונפק לציון יובל ליחסים הדיפלומטיים בין המדינות. 

ההשקה התקיימה באירוע חגיגי בסינגפור, לרגל 71 שנים 
לעצמאותה של מדינת ישראל.

שפירא, עיתוי מוצלח?
"אכן כן, ביום העצמאות, והחגיגה היתה כפולה יחד עם ציון 

50 שנה ליחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. המעמד היה 
  Eng Shao Wei :מאוד מרגש". ¥ צילום

ראש מועצת שוהם, איתן פטיגרו, ניצל את במת 
יום העצמאות לצילום סלפי הקהילתי הראשון 

שלו עם תושבי היישוב. הראיס עלה לבמה, לברך 
את אלפי התושבים. על הבמה: גידי גוב ומרגי לצד הלהקה 
המקומית"דור המבול", פלוס מגוון להקות מחול והתעמלות 

מקומיות. את הערב חתם בר עינב, די.ג'יי עם צרכים מיוחדים, 
שהרקיד את מאות בני הנוער לצלילי מוזיקה סוחפת שגרמו 

אפילו למאבטחים לפזז. ¥ צילום פרטי

את חגיגות ערב יום העצמאות בבמה המרכזית בעיר 
פתח הראיס חיים ביבס שבירך את עשרות אלפי 

התושבים שנהרו ללוקיישונים השונים. על הבמה: 
להקת "תיסלם" האגדית שסחפה את הקהל עם שירי הרוקנרול 

הישראליים, מופעי להקות המחול, חבורות זמר ואקרובטיקה 
מהעיר. עוד עלו ובאו: הזמר קובי אפללו שריגש את הקהל, 

הכוכב שייצג אותנו בארוויזיון, נדב גדג', ודי.ג'יי זיו ירושלמי 
עם מוזיקה אלקטרונית מקפיצה ומשמחת. מאחורי הקלעים של 

בימת העצמאות במכבים פגש חבר המועצה ומחזיק תיק התרבות 
אלעד שמעונוביץ את השחקנית חנה לסלאו שהובילה את המופע 

המרכזי. למרות פער 30 השנים בין השניים, לסלאו הופתעה 
מחבר המועצה הצעיר, לא התבלבלה וחילקה לו מחמאות שלגמרי 

גרמו לו להסמיק. ¥ צילום פרטי

מאות מתושבי שוהם השתתפו באירוע המסורתי 
'רצים בשביל החיים', בו שיתפו פעולה כל מאמני 

הריצה ביישוב. במסגרת האירוע נאספו תרומות עבור 
ניצולי השואה, כשעל כל שישה ק"מ של ריצה, הליכה, דיווש 

באופני כושר או חתירה במכשיר, תרם כל משתתף שישה שקלים. 
בין ההמון בלטו: אלוף אירופה לשעבר בקפיצה במוט, 

אלכס אברבוך; יוצא 'האח הגדול', עומרי בן נתן; ראש מועצת 
שוהם, איתן פטיגרו ומאמן הריצה המקומי, מני שחק. נאספו כ־18 
אלף שקל, שיועברו לקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל. מבורך. 

¥ צילום פרטי

תנו בכפיים לאריק קוגן )37( ממודיעין, המכונה 'פוטין', 
 WNBF -שזכה בתחרות לפיתוח גוף הטבעי בישראל

בתואר מר ישראל, אלוף האלופים, בקטגורית 'מן פיזיק'. 
אל מול 600 איש שנהרו למרכז דוהל בת"א, התחרו למעלה מ־60 

מתחרים, שעברו פוליגרף ובדיקות נוספות לשלילת חומרים 
אסורים. קוגן מאמן כושר אישי, ובעלים של סטודיו לנשים,  גם 

בשנה שעברה קטף את המקום הראשון. 
והפעם, מה הפרס?

"כרטיס פרו לייצג את ישראל באליפות העולם שתתקיים ב־16 
לנובמבר בניו־יורק". אז תחזיקו לו אצבעות חזקקק. ¥ צילום פרטי

שרון אבהר
sharonshira10@gmail.com | |

שבת שלום ושלווה ברטי

 לכבוד שבת קבלו את 
נועה פפושדו )22(, ואם 
השם מצלצל לכם מוכר, 
זה בגלל שהיא בתה של 

מלכת היופי המיתולוגית, 
ספיר קופמן־פפושדו 

ז"ל. היא סטודנטית שנה 
ב' למשפטים ותואר שני 

משולב במנהל עסקים 
בבינתחומי בהרצליה. 
לאחרונה נבחרה לכהן 

כפרזנטורית המותג 
'ספידו', והצטלמה 
לקמפיין בגדי הים 
2019. היא אוהבת 

לרקוד, לטייל, חובבת 
סקי, ומקפידה להתאמן 

באופן קבוע ולשמור 
על תזונה בריאה. 

למתעניינים: היא לא 
פנויה להצעות, יש 

לה בנזוג. 
¥ צילום: אור גפן

קלפטע
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אילנה

054-4793151
פתוח במוצ"ש - בתיאום טלפוני מראש

שעות פתיחה: 7.00 בבוקר עד 20.00 בערב

• פאות באיכות גבוהה
• שיער טבעי בתולי
• עבודה מיוחדת
• במחיר היכרות

• סידור גבות בחוט
 • גבות איפור קבוע 

  בשיטת השערה

תספורת+צבע  - 200 ₪  

תספורת  - 120 ₪  

החלקה אורגנית
 טבעית משפרת - 600 ₪  

תסרוקות כלה וערב

פרמננט )סלסול(

צבע ללא המוניה - 120 ₪

צבע רגיל - 100 ₪

גוונים - 250 ₪

תוספות שיער טבעי
ניתן לשלב בשני צבעים

במחירים מפתיעים

מבצע! פן מקצועי, מסכה, 
סרום ושמפו - רק ב-350 ₪  
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משמשים.  בחצאי  טלה  נתחי 
תוצאה  ועם  לתפעול  פשוט  סיר 
עשירה בתיבול, יופי וצבע, מנה 
מתקתקה ועדינה - שמקבלת את 

תחילתו של הקיץ ברעננות אלגנטית.

טלה בחצאי משמשים
יכולים  וגם כתף  חזה  צוואר,   – וחצי טלה  קילו 

להתאים 
5 בצלים יבשים, חצויים ופרוסים

חצי כפית פלפל שחור 
חצי כפית פלפל אנגלי

כפית כורכום
כפית כוסברה יבשה, טחונה גס

2 כפיות נענע יבשה
4-2 עלי דפנה

6-5 עלי כפיר ליים
מלח 

מעט שמן לטיגון
ליטר וחצי מים רותחים

התוספת
12-10 משמשים חצויים מגולענים
6-5 שיני שום מעוכות, קצוצות גס

2 גבעולי נענע טרייה, רק העלים
ירוק  חובה(. תבחרו עם גבעול  )לא  שומר פרוס 

ושמרו בצד לקישוט וטעם
פלפל שחור גרוס

מלח גס
 

אופן ההכנה:
� שוטפים את נתחי הטלה ומייבשים מנוזלים.

עד  הבצל  את  מטגנים  ורחב  שטוח  בסיר   �
זהוב, מוסיפים את נתחי הטלה ומטגנים מכל 

הצדדים. 
ימוסיפים את המים הרותחים, מנמיכים אש ומסי

רים קצף עד לקבלת נוזל צלול.
קטנה  אש  על  בבישול  וממשיכים  מתבלים   �

כשעתיים עד שלוש או עד שהבשר רך.
� במחבת חדשה מחממים מעט שמן זית. מוסיי
יפים את שיני השום ומטגנים אותן קלות. מוסי

פים את פרוסות השומר, מתבלים בפלפל שחור 
חצאי המשמ מוסיפים את  יחד.  ומטגנים  יומלח 

שים וממשיכים בטיגון זהיר. המשמשים עדינים 
– שמרו עליהם. 

זהוב מעודן מע וקבלת צבע  יאחרי ריכוך עדין 
בירים לסיר הטלה. לאחר מכן מבשלים יחד עוד 
ומגישים. אפשר לצד  20 דקות  כרבע שעה עד 

אורז לבן.

אפשר גם: לסדר צלחת הגשה מרכזית חגיי ¥  
גית. בוחרים צלחת, מסדרים במרכזה את נתחי 

יהטלה, יוצקים מעל מעט מנוזל התבשיל, מפז
רים את מחבת המשמשים והשומר כולל השום, 
יוצקים שוב נוזל מהסיר, מקשטים בנענע טרייה 
קצוצה ומעט מגבעולי השומר ששמרנו בצד )לא 

חובה(.

 ¥ אפשר גם: לאוהבי הטעמים המיוחדים - אפשר 
לתבל גם במעט טרגון. הוא מיוחד מאוד עם טלה 
וגם עם משמש, שילוב מצוין ואחר ובעיקר קיצי 

ומרענן.

הסיר שיפתח לכם את הקיץ

ם
י ל
כ
או

י ו ל י  נ י פ ח    ב ט מ י ב נ י פ ל  צ א

רוצים לראות את 
כל המתכונים של  
פיני? הורידו את 

האפליקציה

עונת המשמשים הקצרה כבר כאן - וזו הזדמנות מצוינת לנצל אותם יחד עם בשר טלה, כוסברה, נענע 
ועלי דפנה ‰ התוצאה: מנה מתקתקה ועדינה שתהפוך את החמסין המתקרב להרבה יותר נעים
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פירמידה כפולה

5

4

3

2

1

6

7

8

9

בכל מדרגה בתבנית הנתונה יש להוסיף אות או 
להשמיט אות, ולשנות את הסדר לפי הצורך

 1. מן הבקר
2. חלל אנכי צר 

 3. שודד ים
 4. יחידני

 5. לוחם גרילה
 6. טפיל 

 7. צורה הנדסית
 8. ניגן בכלי מיתר

9. ילדים קטנים

פירמידה כפולה:
1. עי; 2. יעל; 3. עילה; 4. הפעיל; 5. המעפיל; 6. לימפה; 7. פימה; 8. מפה; 9. פה.

יש למלא את הספרות בין 1 ל-9, מבלי לחזור על אף ספרה 
בטור, בשורה ובריבוע של 3×3. לסודוקו פתרון אחד בלבד

שינוי ערכים

פתרונות לשבוע שעבר

מתחת לכל מילה מצוין הערך הגימטרי שלה. הצבה נכונה של אותיות שערכן הגימטרי הכולל שווה למספר המצוין מתחת לכל מילה, תחשוף קטע פותח של שיר עברי

)מתוך "אורחים לקיץ", למילים וללחן של נעמי שמר(

ר
296

/
500

נ/
61

/

כ ת
756

/
125

רצ ח ב
300

/ ונל צ א
177

/

ל צ ב
122

י/ צ ע
170

תי/ ז ה
422

/

532416978
871359246
649287153
125893467
367124895
498765312
786931524
214578639
953642781

התקפת 
מנע )6,3(

חתך 
לחם הוברחבשיניו

שמיים

פחד חולני 
ממקומות 

סגורים

חבט 
שיבולים

גבוה

אגם

מחזה של 
מולייר

יחידת הספק 
של מנועים 

)3,3(
ילדה

 סופרת 
בריטית

מושב בחוף 
הכרמל

סופר 
ישראלי 

)3,3(

מחלה 
המאופיינת 
בחום גבוה

נהר 
בצרפת

גבעה 
מלאכותית

עיר בירה 
באירופה

מאכל 
לקינוח
ידיד

"חטף עצבים" 
)בסלנג( )5,3(

מקום 
מחבוא

כינוי 
למשכני 
אדמו"רים

ליקוי
שקע 
בקיר, 
נישה

חבל בוקרים

בירת בלרוס
ילד

מפתן
אדם עשיר 

ונכבד

נסתר, 
נעלם
כותל

מושב בגליל 
העליון )3,3(

משונה, 
תמוה )בלשון 

הדיבור(

מחומשי 
התורה

"חבר מכוכב 
אחר" )2,2(

מבריק, 
נוצץ

בקרבו

תפריט 
)בלעז(

מושב באזור 
בית שמש
עוף דורס

לא משוחד, 
אובייקטיבי 

)5,3(

סימן 
לניצחון
מחיר

 צינור 
הבליעה

 מחודשי 
השנה

העיף רסיסי 
נוזל

זמר ישראלי

יחידה בחיל 
האוויר

ענן

מושב ליד 
נס ציונה 

)4,3(

השמצות 
)3,4(

אבי המלך 
דוד

קבוצת אוניות
חבר נבחרים 

למשימה 
מסוימת

עיירה 
בחצי האי 

סיני

ירק מאכל
נהר 

ברוסיה

עיר במרכז 
הארץ 
)ר"ת(

כינוי לזמן 
גורלי )4,3(
מאוס, בזוי

אדם הגון

מאיתן

הלוא, הרי
מחליש 

את 
העוצמה

קבוצת 
בהמות 

הרועות יחד

 שדידת 
רכוש

חומר לעישון

נתן 
תמורת 
תשלום

 עצם בלתי תזוזה
מזוהה 

מילת 
שאלה

ממבשרי 
הציונות

אינו נוקט 
עמדה 

תבן

זוהר, אם כל חי
מבריק

פצע 
דלקתי

כדורגלן עבר 
בנבחרת 
ישראל

עיר ערבית 
בצפון 
הארץ

36
194573

49
4283
569

956
681
32418

87
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מעטות הן הנשים - ולמרבה 
הצער - שנמצאות בעמדות 

בי ספורט  בקבוצות  ימפתח 
מכפר  אבוגוב  נטע  שראל. 
שהיא  בעובדה  להתהדר  יכולה  האורנים 
היו"ר  היא  אבוגוב  הזה.  מהכלל  יוצאת 

גלבוע/מעיינות מלי יהמכהן של הפועל 
גה לאומית לנשים - והחל מהעונה הבאה 
תנהל את כל מחלקת הבנות במועדון. היא 
16 הקבוצות בליי  האשה הראשונה מבין

גת המשנה שנמצאת בתפקיד זה, והשנייה 
בלבד בשתי הליגות הבכירות, לצד יו"ר 

מכבי אשדוד, טלי קריאף.

שליחות ואמונה
תואר  בעלת  היא   ,4  + נשואה  אבוגוב, 

וש שני  ותואר  אנגלית  בהוראת  יראשון 
ילישי בחינוך מאוניברסיטת ת"א. היא שי

משה מרצה במכללת הדסה, באוניברסיטת 
ת"א ובבר אילן. ילדיה משחקים באקדמיה 

של גלבוע.
לפני כשנה וחצי חיפשו במועדון יו"ר 
חדש. אבוגוב )40( עזבה אז את האקדמיה, 
חיפשה אתגר מעניין ואנשי גלבוע נתנו 
לה את המושכות. "מצד אחד, היה בי רצון 
לתרום  אוכל  בעיקר  שבו  מקום  למצוא 
ולתת מעצמי. מצד שני, רציתי לשנות. 
דרך הילדים שלי נחשפתי למה שקורה 
ספציפי  ובאופן  הכדורסל,  בעולם  היום 
יותר בעולם כדורסל הנשים שבו טובת 

יהשחקניות לא עומדת לנגד עיני המנה
ילים ומקבלי ההחלטות. בהיבט הזה הגל

בוע הוא מקום שיש בו המון פוטנציאל, 

שליחות,  מתוך  לפעול  יכולה  אני  ובו 
אמונה ורצון טוב. פחות ממניעים של אגו 

ושל פוליטיקה".
"כשעזבתי את האקדמיה לא חשבתי על 

יעולם הכדורסל", צוחקת אבוגוב. "לקח
תי שנת חופש שבה  לקחתי לעצמי את 
הזמן בין היתר כדי לראות מה אני עושה 
עם חיי האישיים. רק שבסופו של דבר כל 

הדרכים הובילו לגלבוע".
לת נכנסת  שהיא  יודעת  אבוגוב  יוכן, 

הרי  גברי.  הוא  הגדרתו  שמעצם  פקיד 
יאין כמעט בארץ נשים שנמצאות בעמ

דת מפתח שכזאת. "עצם העובדה שאתה 
ימציין את זה, כבר לא נשמעת טוב", אומ

רת אבוגוב וממהרת להסביר: "לטעמי זה 
לא תפקיד גברי, ואני גם לא מגיעה אליו 

יממקום של אפליה או של אפליה מתק
נת, אלא כאשה שרוצה לתרום ולעשות. 

המציאות העגומה היא שלא הרבה נשים 
הס בתחום  בכירים  לתפקידים  ימגיעות 
יפורט. הדבר הראשון שעשיתי כשנכנס

חזון שאומר  תי לקבוצה היה לבנות לה 
הקבוצה  היא  הלאומית  הבנות  שקבוצת 
היא  וככזאת  הבנות,  במחלקת  המובילה 
עומדת בחוד החנית כסמל למקצוענות, 
הגבוהה  ברמה  ולקהילתיות  לערכיות 
שהקבוצה  הוא  המרכזי  הרעיון  ביותר. 

יתתבסס וגם תטפח שחקניות שגדלו במ
אנחנו  ככה  המועדון.  של  הבנות  חלקת 

ראוי לכדורסלניות שרו אופק  יפותחים 
צות להתפתח ברמה מקצועית גבוהה".

־איך הסביבה מתייחסת לאשה שמש
משת יו"ר קבוצה?

במועדון  וגם  במועצה  גם  "מפרגנים. 
את  וקידמו  לרווחה  הדלת  את  לי  פתחו 
כוח,  לא באתי ממקום של  הרי  המהלך. 

אלא מתוך רצון להביא רוח חדשה, לפתח 
ולשפר. לקדם את כדורסל הנשים בפרט, 

ואת ספורט הנשים בכלל".
ואין הרמות גבה?

אותי  שמכיר  מי  שכל  הראשון  "הדבר 
אומר הוא שהתפקיד תפור עליי. אנשים 
לא מתפלאים. הם יודעים שהגעתי מתחום 

יהחינוך. יש הרמת גבות רק לגבי העוב
דה שאני עושה הכל בהתנדבות. שואלים 
איך אני מוכנה שלא לקבל שכר. אחרים 
אומרים: 'תיקחי בחשבון שכדורסל בנות 
לא מעניין אף אחד'. וזה רק מעלה בי את 
האתגר, ומייצר רעב ומוטיבציה להמשך. 
350 בנות שמשחקות כדורי  יש בגלבוע
יסל ונחשפות לספורט. יש קהילה שמת

גייסת ומגויסת. אני לא חושבת שבהרבה 
מקומות בליגת הנשים מגיעים 350 איש 

לאולם למשחק, כמו אצלנו".

  רענן וייס
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"אני מפלסת את דרכי 
בעצמי. פחות זקוקה 

למודלים לחיקוי. חסרים 
בעולם הכדורסל הנשים 
חיבורים, ורבים מונעים 
מאגו ומרצון לקדם את 

המועדון שלהם. לא 
מסתכלים על התמונה 

הכוללת. אם כולם יעבדו 
ביחד - כולם יצאו נשכרים"

עם קבוצת הנשים | צילום: יובל חן 

דבר 
היו"רית

נטע אבוגוב מכפר האורנים עשתה קריירה מרשימה בתחום 
החינוך באקדמיה ‰ על סף גיל 40 היא החלה לחפש אתגר 
חדש ‰ וכשקיבלה הצעה להגיע למועדון גלבוע/מעיינות 

ולשמש בתפקיד יו"ר מחלקת הנשים בכדורסל - לא היססה 
‰ וכיום היא יו"רית מן המניין של קבוצה מהליגה הלאומית 
‰ "כל מי שמכיר אותי אומר שהתפקיד הזה תפור עליי. אני 

חוזרת כל יום הביתה טעונה בהמון אנרגיה"
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חותרת בכל הכח
תסבירי למה בעצם נשים לא מגיעות 

לעמדות מפתח בספורט הישראלי?
"זה שילוב של הרבה מרכיבים וגורמים. 

שאנח הסטנדרטים  של  העניין  את  ־יש 
נו כחברה יוצרים כאן, וגם עניין של מי 

בקב מעורב  עכשיו  יהיה  ומי  קודם  ־היה 
חב מתהלכים  חלק  אלה  ההחלטות.  ־לת 
שמתרח ובינלאומיים  לאומיים  ־רתיים 

שים בתקופה שלנו. תראה, למשל, נשים 
העסקי.  במגזר  נשים  או  באוניברסיטה 
כמה כאלו יש? זה דבר שישתפר עם הזמן. 

־ככל שניצור הזדמנויות ופלטפורמות לה
־תקדמות, זה מה שנראה. נראה נשים שח

שוב להן להשפיע ולממש את עצמן. נשים 
אקטיביסטיות".

מה לגבי מודל לחיקוי? שמעון מזרחי 
אולי.

־"לא. אל"ף, כי לא גדלתי בעולם הכ
דורסל ואני מפלסת את דרכי בעצמי. 
ובי"ת, אני מרגישה שאני פחות זקוקה 
למודל לחיקוי ולא עסוקה בכך. חשוב 

־לי לייצר מודלים לחיקוי במועדון ובכ
־דורסל. חסרים חיבורים בעולם הכדור

סל הנשים. הרבה מאוד אנשים מונעים 
מאגו ומרצון לקדם את המועדון שלהם, 
הכוללת.  התמונה  על  מסתכלים  ולא 

־אם כולם יעבדו ביחד, כולם יצאו נש
כרים".

לחיים  אותך  להשוות  אפשר  אולי  אז 
גברים  הכדורסל  קבוצת  בעלי  אוחיון, 

של גלבוע/גליל.
־"ההשוואה לא רלוונטית. נכנסתי לקבו

־צה כחלק ממערכת. יש פה קבוצה שפו
באה  רק  ואני  המועצה  חסות  תחת  עלת 
לעזור ולעשות כמיטב יכולתי כדי שגם 

־הקבוצה וגם מחלקת הבנות יצליחו. תרו
־מתו של חיים אוחיון ידועה לכל, והוא בה

חלט דמות שמביאה משהו אחר לכדורסל. 
זאת השוואה שמאוד מחמיאה לי, אבל זה 

לא המצב כרגע".
בשנים האחרונות כדורסל הנשים בארץ 

־נמצא במגמת נסיגה, בעיקר בחשיפה הת
־קשורתית, אבל לא רק. הקהל ממעט לה

גיע, לא יוצאות מספיק שחקניות לליגת 
העל והנבחרת לא עלתה כבר שמונה שנים 
את  שומעת  אבוגוב  אירופה.  לאליפות 
החיובי  הצד  על  מסתכלת  אבל  הדברים, 
ליישם  יכולה  שהיא  בשינוי  ומתמקדת 

בתפקידה החדש.
מאפליה  סובל  בארץ  הנשים  כדורסל 
גדולה, למעשה כמו ספורט הנשים כולו. 

תצליחי לשנות את הראייה הזאת?
אני  מאוד.  גדולה  מאמינה  אני  "כן. 
בנאדם די חזק, ובעלת מוטיבציה גדולה. 
בדרך כלל כשאני מציבה לעצמי מטרה 
- אני חותרת אליה בכל הכוח. כדורסל 

־הגברים והנשים בארץ מוצף כיום בעס
קנות, וזאת מילה שמבחינתי לא מתאימה 
לראות  אפשר  בגלבוע.  המועדון  לרוח 
את זה בקבוצת גלבוע/גליל של הגברים 
בכדורסל  חדשים  סטנדרטים  שמציבה 
להיראות.  אמורים  הדברים  וכך  בארץ, 

זה שנמ גם   - הנשים  ־כמובן שכדורסל 
צא ברמות הגבוהות ביותר - סובל נוסף 
ומניגוד  עניין  מחוסר  גם  העסקנות  על 
אינטרסים. אין לי עכשיו יומרנות שאני 

הנשים  כדורסל  פני  את  לשנות  הולכת 
בארץ, אבל אני מאמינה שמה שכבר קורה 

־בגלבוע בשנים האחרונות מספק פלטפו
רמה מצוינת לבנות כדורסל נשים נכון 

ואמיתי".
ועדיין נכון להיום כדורסל הנשים רחוק 

מאוד מלקבל את הבמה הראויה לו.
"וזה לא בסדר. גם ברמה התקציבית וגם 
הלב  תשומת  חוסר  התקשורתית.  ברמה 
הוא לא פרופוציונלי ולא הוגן. מצד שני, 

־גם על מועדונים ומחלקות יש את האח
ריות לעשות מעשה. להצדיק את קיומם. 
אנחנו, למשל, נכנסים אוטוטו לפלייאוף, 
ואני לא מחכה שהקהל ינחת אלי משום 
מקום. זאת דרך שכולם עוברים ביחד והיא 
נרקמת בשלבים. צריך לצאת אל הקהילה 
אינסופיות.  ובאינטרקציות  בפעילויות 
כבר  הקהל  ההכרעה,  לרגעי  כשמגיעים 
לא  אני  לקבוצה.  מחובר  להיות  אמור 

־מצפה, לפחות מהמקום שלי, שיעשו בש
בילי את העבודה".

המשפחה תומכת
את חולמת לעלות ביום מן הימים עם 

גלבוע/מעיינות לליגת העל לנשים?
זאת בהחלט מטרה שאמורה  "מבחינתי 

־להיות מושגת כבר בשנה-שנתיים הקרו
בות. קבוצה שמתאמנת בליגת העל עושה 
ביותר,  הגבוהה  המקצועית  ברמה  זאת 
הצעירה.  למחלקה  פלטפורמה  ומספקת 

במוע מחלקה  שבגללה  סיבה  שום  ־אין 
דון כמו גלבוע/מעיינות לא תגיע לשם. 
זה רק עניין של זמן. תשמע, כל קבוצה 

יכולה להגיע לליגת העל בעזרת השקעה 
השאלה  אבל  נכונה,  והתנהלות  כספית 
החשובה יותר בעיניי היא מה נשאר מזה 

בסוף".
אבוגוב דואגת לציין שבתוך כל העיסוק 
הזה כבר תשע שנים שאקדמיית כדורסל 
של בנים ובנות כאחד מתקיימת בגלבוע. 
והפכה  קטן  מרעיון  התחילה  "האקדמיה 

־להיות האקדמיה המובילה בארץ, גם לב
נות וגם לבנים", היא מספרת. "לאקדמיה 
מבחינת  שמתאימים  שחקנים  מגיעים 
מגיעים  מקצועית.  מבחינה  וגם  אישיות 
אליה נערים ונערות מכיתה ח'-י"ב. הם 

־גרים בחדרים בתל-יוסף, ולומדים בתי
כון".

שבו  האורנים  כפר  יודע,  שלא  ולמי 
מתגוררת אבוגוב הוא יישוב שנמצא ליד 
קילומטרים בלבד  ומרוחק ארבעה  לפיד 

־ממודיעין. ואשר על כן, השאלה המתב
כוח לעשות  יש לאבוגוב  איך  היא  קשת 
הזאת  הארוכה  הדרך  את  יום  כל  כמעט 
פגישה  לי  היתה  "היום  לגלבוע.  מביתה 
בתל אביב בבוקר. כמה זמן לדעתך לקח 
לי להגיע לשם? שעה וחצי. בדיוק כמו זמן 
הנסיעה לגלבוע", היא מבקשת להבהיר. 
יש  לשמחתי  אבל  פשוט,  לא  זה  "נכון, 
עבודה  צוות  וגם  תומכת,  משפחה  לצדי 
מיומן במועדון. הנסיעה אכן גוזלת זמן, 
חשובה.  מטרה  לטובת  נעשית  היא  אבל 

־כשיש רצון גדול - כמו שיש לי - מסת
בר שהמרחק לא מפריע. והאמת היא שגם 
ברמה האישית זה משתלם לי - מדי יום 
בהמון  טעונה  כשאני  הביתה  חוזרת  אני 

אנרגיה".

אבוגוב. "יש 
בי מוטבציה 

גדולה ואני 
אדם חזק" | 

צילום: שרון 
צור
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חוק תכנון ובניה

מגשימים חסכון בטוח!
משכנתאות

050-7447465

עצור!
לפני כל התחייבות או כל סוג של 
ללא  אלינו  התקשרו  משכנתא 
כל התחייבות ; 050-7447465

א משכנתא, רכישת דירה עד 75% מערך הדירה.
א מחזור משכנתא + תוספת כסף לכל מטרה.

א משכנתא למשקי בר רשות ונחלות
א משכנתא למסורבי בנקים.
א משכנתא למוגבלים בבנק.

התקשרו אלינו לבחור דירה המתאימה לצרכים שלכם: 052-4656097

עזרי
מעם השם

במודיעין:
1 חדש למכירה 

    דירת 3 חדרים מיוחדת לגור במודיעין ולהרגיש בתל אביב, משופצת, קומה 1 נוף פתוח.
1 מאגר דירות 3-4-5 חדרים, דירות גן, קוטגים, מרפסות ונגישות

בראשון לציון:
1 קוטג ברחוב שלמה ערקי המבוקש, 8 חדרים + יחידה מניבה

בלוד:
1 דירות 3-4 חדרים להשקעה ולמגורים המושכרות לאנשי הגרעין התורני / 

לפרוייקטים ייחודיים – מחיר אטרקטיבי
1 בית פרטי, מגרש 450 מטר, 5 חדרים + יחידה מניבה

 א  איתור נכס מתאים א  איתור לקוחות רציניים 
א  ליווי אישי בקניה ומכירה עד קבלת /מסירת מפתח

רוצה למכור דירה?  רוצה לקנות דירה? 
התקשר אלינו לשירות אישי, מקצועי, אדיב ומהיר

בתים פרטיים במושב במרכז הארץ/שילת:

ברמלה:
1 חייבת להימכר! דירת 4 חדרים עם מעלית ברחוב יוספטל - בהזדמנות!

טסית נדל"ן

משרד בוטיק

מאגר קוטגים  ובתים פרטיים במושב שילת 
הצמוד למודיעין:

1 בהרחבה: מגרש 450 מטר, בנוי 250 
מ"ר, מושכרות ומניבות 13,000 ש"ח

1 נחלה )בותיקים(:  1.8 דונאם + 6 דונאם 
חקלאי+ דיבידנד חודשי

רוצה חשיפה גדולה יותר?
פרסם כאן

08-9387322
054-3337218 
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שירותים משפטיים
08-9387322 /08-9266519

08-9387322 ,054-3337218

עו"ד יקר,
סטריפ זה יכול להיות שלך!

חגית הלוי ושות'
משרד עורכי דין

דיני משפחה
ייצוג בבית המשפט למשפחה 

ובבית הדין הרבני
# גירושין # מזונות # משמורת # אפוטרופסות

# עריכת הסכמי ממון # גישור משפחתי
# ידועים בציבור

# נכסי קריירה ומוניטין 
# חלוקת רכוש

# פירוק שיתוף במקרקעין
# צוואות וירושות 

# אלימות במשפחה, פלילי, נוער וקטינים
# מגדל שלום, אחד העם 9, תל אביב

 # קניון עזריאלי, ערער 9 מודיעין
www.hhlaw.org.il

טל': 072-3931035

מושם דגש מיוחד על הנסיבות המסוימות של כל מקרה והתאמת הטיפול המשפטי
באופן האופטימלי ללקוח בנפרד מה שמבטיח לכם הצלחה מקצועית רבה.

תחומי עיסוק
# משפט פלילי - ליווי בחקירה המשטרתית, מעצר עד 

תום הליכים, עסקאות טיעון, כתבי אישום.
# נדל"ן ותכנון ובנייה

# דיני עבודה
# מעמד אישי - גירושין, הפחתת מזונות, צוואות וירושות

# בנקים, הוצאה לפועל ופשיטות רגל
# תביעות כספיות

# ליווי עסקי
# משפט מנהלי

# משפט מסחרי - דיני חברות

תחומי שירות
# עבירות מין

# הארכת מעצר
# דיני תעבורה: נהיגה בשכרות,

   עבירות מהירות ופסילת רישיון נהיגה
# עבירות מס

# אלימות במשפחה
# מעצר עד תום ההליכים

# עבירות נוער
# עבירות סמים וסחר

# טיפול במחיקת רישום פלילי

  Lior Azoulay Advocate    ליאור אזולאי משרד עו"ד  Lior Azoulay Advocate    ליאור אזולאי משרד עו"ד

אזורי שירות: נותן שירות בכל רחבי הארץ וזמין 24/7
lioradv1@gmail.com :טלפון ראשי: 052-4507874 | אימייל

חברת עורכי דין צורי סבן בתעבורה בס"ד

ייעוץ מיידי: 1700-70-10-15
tsurisaban.co.il

לרשותך בטלפון ובאתר האינטרנט 24 שעות ביממה

אשדוד
הבנים 14

תל אביב מכון הרפואי
מנחם בגין 116

המכון הרפואי
לבטיחות בדרכים

האמור בכתבה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי ואין להסתמך עליו ככזה
לתיאום פגישת ייעוץ :

חגית הלוי ושות' משרד עורכי דין - רח' ערער 9, קניון עזריאלי, מודיעין
www.hhlaw.org.il 054-5487178 'טל' 077-3487178 נייד

חיו יחדיו במשך 11 שנים ונפרדו – האם הם 
יזדקקו לקבלת גט מבית הדין הרבני?

סיפור שהיה, כך היה: בני זוג חיו יחדיו במשך 11 שנים, גידלו ילדים יחדיו, ולימים נפרדו. האישה פנתה לבית הדין 
הרבני, בתביעה לסידור גט, כלומר – בתביעה לגירושין, בטענה שבני הזוג אומנם לא נישאו, אך עדיין קיים ספק הלכתי, 
לכאורה, ולכן יש מקום לתת גט לחומרא. מנגד, האב טען כי יש לדחות התביעה, ואף טען כי יש לחייב את האישה 
בהוצאות. כמו כן, בני הזוג מעולם לא נישאו, בטח שלא לפי הדין הדתי, וכן לא לפי הדין האזרחי )דהיינו – במדינה זרה 

וכיו"ב(. מה קבע בית הדין הרבני? האם בכל זאת יזדקקו בני הזוג לגט כהלכתו? על כך ועוד, במאמר שחיברנו להלן.
גירושין ונישואין – רקע:

עוד לפני שנסביר על פסק הדין המקורי והמעניין שניתן על ידי בית הדין הרבני, חשוב שנציג לקוראינו הנכבדים את 
הרקע. בישראל, נישואין וגירושין נערכים לפי הדין העברי–דתי, כאשר מדובר בבני זוג בני הדת היהודית. המשמעות 
היא שכאשר בני זוג מתגרשים, עליהם לפנות בתביעה לגירושין, לבית הדין הרבני. עם זאת, כיום, זוגות רבים בוחרים 
להינשא במדינות זרות, ואז להירשם בישראל כנשואים, ובכך, לכאורה, הם נמנעים מנישואין לפי הדין העברי–דתי. 
אלא מה? במידה ומדובר בזוג יהודים שנישאו במדינה זרה, ולימים נרשמו כנשואים, הם עדיין יצטרכו להגיש תביעה 
לגירושין לבית הדין הרבני, שהרי במקרה כזה, לפי ההלכה, קיים ספק נישואין, ולכן, לפי ההלכה יש לתת לבני הזוג גט 
לחומרא. המשמעות היא שבהיעדר גט, האישה יכולה להיות חשופה לכך שילדים שנולדו לה מחוץ לנישואין לכאורה, 

יוכרו בתור ממזרים. 
במקרה שבו עוסק פסק הדין, נדונה סוגיה שונה, של בני זוג שקיימו יחדיו יחסי אישות, אך מעולם לא נישאו, לא בהליך 

אזרחי כאמור, וכל שכן לא לפי הדין העברי–דתי. 
עובדות פסק הדין:

פסק הדין אשר מופיע במאמר זה, ניתן על ידי בית הדין הרבני בירושלים, כאשר מספר התיק הוא 1178079,  פלונית 
נ' פלוני )פורסם בנבו, להלן: "פסק הדין"(. כפי שתואר לעיל, מדובר בבני זוג, שלא נישאו, אלא הקימו משפחה, וקיימו 
יחדיו משק בית משותף. בעבר היו הכנות לנישואין, אך אלו לא יצאו לפועל. כמו כן, מדובר בבני זוג שלא שומרים על 

מסורת דתית. 
מה קבע בית הדין הרבני?

בית הדין התחבט בשאלה, תוך התבססות על פסיקה אחרת, ועל פרשנות של מלומדי ההלכה העברית. מצד אחד, 
יחדיו. במקרים כאלו, עמדת כל  ולימים חזרו לחיות  נישאו, התגרשו,  זוג  בני  דן בית הדין הרבני, בסיטואציה שבה 
הפוסקים בפסק הדין, הייתה כי יש לאפשר סידור גט. מנגד, בנסיבות העניין, פסק בית הדין, כי אין צורך בסידור גט, 
שהרי מעולם לא נערכה חופה וקידושין. כך יפים דבריו של בית הדין: "סיכומו של דבר, רק ביחס לאשה שהתגרשה 
וחזרה לחיות עם הגרוש ללא חופה וקידושין יש צורך בסידור גט מחדש, וכן בנישואין אזרחיים מכל סוג מורים 
על גט לחומרא, אך לא בזוג החי יחד ללא כל מסגרת נישואין, ובוודאי שכן בבני זוג המרוחקים משמירת מצוות, 
טהרת המשפחה וכיוצא בזה, ובחרו מתוך שיקול דעת שאינם רוצים בהליך חו"ק. על כן כל המקורות שהציגה 
התובעת המתייחסים לזוג לאחר גירושין או בנישואין אזרחיים אינן רלבנטיים לנידון זה, וגם החלטת הדיין בבית 

הדין בבאר שבע שצירפה לסיכומי הטענות אינה יכולה להתקבל בהתאם לאמור לעיל".
בית הדין גם קבע כי אין מדובר בתביעת סרק מטעם האישה, שכן זו הוגשה בתום לב. אי לכך, בית הדין לא חייב את 

האישה בהוצאות. 
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שירותים משפטיים
08-9387322 /08-9266519

08-9387322 ,054-3337218

עו"ד יקר,
סטריפ זה יכול להיות שלך!

ד“ר אלונית להט-רניה משרד עו"ד וגישור

* Ph.D בפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית

0 גישור לקראת הסכם גירושין 
0 משמורת והחזקת קטינים

0 מזונות ילדים ואישה
0 חלוקת רכוש ואיזון משאבים 

0 גירושין והתרת נישואין
רח' ערער 9, קניון עזריאלי, בית שמעון קומה 4, מודיעין

 alonitrlaw@gmail.com   |  076-5411128 .נייד: 052-6355522 | טלפקס

דיני משפחה
0 שלום בית 

0 ידועים בציבור
0 הסכמי ממון 

0  ירושות וצוואות
0  ייצוג בכל הערכאות

דוד בוצר - עו"ד

ימים א'-ה' 09.00-19.00

יקינטון 9, מודיעין - מ"ר  נייד: 050-7120460   פקס': 08-9265525
botzer_d@walla.com

דיני עבודה
נזקי רכוש

תביעות ביטוח
רשלנות רפואית

תאונות דרכים 
תאונות עבודה

נכות משרד הבטחון
נכות ביטוח לאומי

ניתן לתאם פגישה בשעות הערב המאוחרות

משרדנו טיפל באלפי לקוחות
במשבר חייהם ברגישות ובתבונה, 

במצוינות, ובהישגיות,
 ולזכותו תקדימים משפטיים 

רבים בבית המשפט העליון ובג"צ.

 בס"ד

להתרשמות ויצירת קשר:
WWW.RUBIN-LAW.CO.IL  

טל': 03-9617500 , 03-9617501 
  נייד )למקרים דחופים(: 054-5796526

rubinram@zahav.net.il :מייל
 רח' משה לוי 11 )מגדל UMI( קומה 6, ראשל"צ

משרד מוביל בתחומו!

מומחיות ומוניטין 
 בתיקי גירושין,

משפחה, ירושות,
 עיזבונות, ומקרקעין

מזה 28 שנים ברציפות.
משרד מוביל בתחומו!

זקוק/ה לייצוג משפטי מקצועי,
איכותי, ללא תחרות
ובמחירים הוגנים?

עו"ד רמי רובין ושות'
משרד עורכי דין

אלה אופיר
עורכת-דין ונוטריון

ELLA OFIR
Law Office & Notary

Fax: 03-7166677 :פקס  | Tel: 03-7166666 :טל
Website: www.ellaofir-law.co.il |  E-mail: ellaofir@012.net.il

זד"ל 1 )פינת רוטשילד 15( ראשון לציון 7526655

דיני משפחה | ירושות | עזבונות
הסכמי ממון | צוואות

 "אזרחי" - תביעות כספיות - דיני עבודה
"ייצוג בכל בתי המשפט" – ניסיון עשיר

GL Gal & Levi Law Offices ,גל-לוי משרד עו"ד
עו"ד רונה גל - עו"ד מירב לוי

rgal.adv@gmail.com 054-4900276
משפט מסחרי אזרחי ודיני משפחה

דיני חברות, צוואות וירושות 
דיני מקרקעין

חוזי מכר דירות, רישום דירות, תמ"א 38, פינוי-בינוי
מיסוי מקרקעין

ייעוץ מיסוי וכדאיות בעסקאות מקרקעין
משפט מנהלי

ייצוג בוועדות ערר ובתי דין, ייצוג מול רשויות שלטון 
 דיני עבודה

ייצוג מעסיקים- הכנת חוזה העסקה,
ייצוג בבתי דין, ייצוג עובדים  - מיצוי זכויות עובדים

מודיעין והשפלה
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המקצוענים
08-9387322 /08-9266519

אופיר איטוםאופיר איטוםבס"ד

חברתינו עובדת עם: משטרה, בתי מלון, 
בנקים, משרד הבטחון, צה"ל וגופים נוספים

א התזות מולטי גג
א איטום גגות מרוצפים

א איטום מקלחות
א התקנה תיקון מרזבים וחיזוקי שיש

א מבצעים בדיקות ליקויי איטום בבניה חדשה וישנה
א חוות דעת קבילה לבית משפט וליווי משפטי

א שיפוץ ושיקום מבנים חיצוניים

א איטום ביריעות ביטומניות
א איטום קירות ומקלטים

א איטום אדניות
א ריסוס קירות באפוקסי

א איטום בריכות ומאגרי מים
א איטום חלונות ותפרים

כל סוגי האיטום

אופיר 053-4343160 - אופיר 053-4343160 - אחריות
על כל עבודה

www.ofir-itum.co.il
שרות מקצועי ואמיןשרות מקצועי ואמין
www.ofir-itum.co.il

אוטם מורשה
מכון התקנים

קבלן רשום 
ברשם הקבלנים

מס' קבלן 32967

kobi_gag1@walla.com • 050-7213649 :קובי

הגג
• גגות רעפים 

• פרגולות • דקים
• החלפת גגות

• מומחה לתיקוני נזילות
• החלפת גגות אסבסט

באישור איכות הסביבה
• ציפוי ארגזי רוח באלומינים + מרזבים

בס"ד

m1971bh@gmail.com :מייל

בהנהלת משה בית הלחמי
050-7441113  | 050-5607212

שיפוצים
מיזוג אוויר ובינוי

מזגנים
מכירה, התקנה ושירות

הכל תחת קורת גג אחת!

מצלמות פלוס
9 מצלמות אבטחה 9 מערכות אזעקה

9 מרכזיות 9 אינטרקום 
9 רשתות מחשבים

9 שירות מהיר ותחזוקה לכל סוגי המיגון

7alarms@gmail.com
052-7395007 

ב"ה
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08-9387322 /08-9266519

רוצה חשיפה גדולה יותר?
פרסם כאן

08-9387322, 054-3337218

רוצה חשיפה גדולה יותר?
פרסם כאן

08-9387322, 054-3337218

קריירה ולימודים

לנגריה במושב עזריה
דרושים/ות

נגרים/ות
עוזרי נגרים/ות

תנאים טובים
למתאימים/ות

לפרטים:
050-5444659

קדם אלי
אינסטלטור

052-2593721
03-973 0511
08-9263247

חממם
מהיר

שיפוץ קומפלט של חדר האמבטיה
פתיחת סתימות ביוב וצנרת מים

הרכבת כלים סניטריים
ביצוע אינסטלציה לתוספת בניה

אספקה והתקנה של מסננים
תיקון ניאגרות

התקנה ותיקון דודי שמש וחשמל

חדש

בס"ד

שלמה המלך 8 רמלה
יעקב בוטבול  08-9155573  052-8729637

כשיופי ובטחון נפגשים...
מנעולן 
24 שעות

ציפוי דלתות 
מתכת

המרכז הארצי למנעול ודלת

תיקון דלתות 
מתכת ועץ
תותב נגד 

רטיבות בדלת עץ

מבצע!!!
כנף פלדלת צבועה בתנור

 TV 7 בריחים + עינית דיגיטלית
+ ידית אחיזה מטר, כולל התקנה

רק 1,950 ₪

מבצע!!! כנף דלת
צבע לבן כולל ידית מפוארת

רק 300 ₪

עינית TV + מסך 
רק 250 ₪

מנעול כספת

פלדלת צבע
 בתנור

איכות ואמינות

דלתות 
מעוצבות
החלפת 
צלינדר

המחירים אינם כוללים התקנה

דלת + משקוף תוצרת איטליה 
נעילה מגנטית בשלל צבעים
החל מ - 800 ש"ח 

מבצע!!!
דלת מוגנת מים, 7 שנים אחריות

רק 1,400 ₪
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08-642-64-64 | 050-3384915

פנטהאוז, 
5 חדרים, 154 מ"ר, מושקעת,

מרפסת 54 מ"ר,  יחיד בקומה 
מעלית לתוך הדירה, 
2 חניות, מחסן גדול.

₪ 3,950,000

בשכונת הכרמים 

במנחם בגין, 
דירת גן כניסה פרטית, עורפית ושקטה, 

מעוצבת, מושקעת
מוארת ופסטורלית, 5 חד',
110 מ"ר נטו + 80 מ"ר גינה

בשכונת מוריה

₪ 3,120,000

גובל בחורשה, פינתי באשכול
מגרש 685 מ״ר, בנוי 300 מ״ר, 6 חד'

פלוס 2 יחידות דיור מניבות.
אופציה לבנית מרתף כ-90 מ״ר,

שופץ מהיסוד, מעוצב אדריכלית  

₪ 6,850,000

במכבים

בישוב חשמונאים
בשכ' גני מודיעין 

 דו משפחתי ברח' הולנדי,  בן שנתיים, 
 6 חד',  190 מ"ר בנוי, על שטח של 

330 מ"ר, הכנה לבנית יח' דיור במפלס 
שלישי,  מתאימה מאוד לציבור הדתי.

₪ 3,120,000

בבוכמן
בשרה אמנו

דירת 4 חדרים משופצת בטוב טעם,
מרפסת 25 מ"ר , נוף פתוח, מוארת,

נגישות מלאה, 2 חניות מקורות, מחסן.

₪ 2,480,000

בשכונת הכרמים
ברח' תמוז דופלקס גג

 4.5 חד' ,  עם אופציה לחדר נוסף,
מרפסת 25 מ"ר מהסלון מושקעת, 

נגישות מלאה
 2 חניות מקורות מחסן. 

₪ 3,090,000

יפה קלדרון
יועצת נדל"ן

בטי מנדלבוים
יועצת נדל"ן

סניפים: 
מודיעין:

מוריה סנטר
לאה אמנו 1
שכונת בוכמן
תל אביב: 

רחוב טאגור 38
רמת אביב 

מרצ'לו אינצ'ליני
מנכ"ל



rimas2003@gmail.com  טל' 050-5330007, 08-9761225, פקס: 08-9744442 א.ת. מודיעין עלית

אולם תצוגה ענק ומרהיב
רימאסהכל לעיצוב הבית

קרמיקה עלית

י ועוד כלים סניטריים | ארונות | מקלחות | ריצוף | חיפו

מחירים הכי אטרקטיביים בארץ!


