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 nof-harim@yechiam.org.il  052-3750179 מנהלת אביבה  04-9856011 לפרטים טלפקס

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

 www.arichim.com



| גיליון 209 יולי 2012 5 |



| גיליון 209 יולי 2012 |    6  

www.kfarvradim.com

–

 :

7.7.201211:00

     

 , ,,
- , .

                - ,.
 , .–2001 ..

 : ' ' ' '  '9:00-12:00  , ' ' ' '17:00-19:00 :04-9972662



| גיליון 209 יולי 2012 7 |

סניף כרמיאל ≠ כפר ורדים
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פתיחה

אנשי הכפר צילום: בן עמי מוסק

פתח דבר ניר שילה

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 9.8. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 2.8

קרינה מלמד עיצוב:    
ארבל הלוי
דורית חן מכירות ושיווק: 

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

הוצאה לאור  
דולב 3, מגדל תפן 
לדואר: ת.ד. 1036 
כפר ורדים 25147

טל 04-9977474 
פקס 050-8961838
 info@alakfar.co.il
www.alakfar.co.il
www.eshkoll.com

מופץ ביישובים קהילתיים בגליל המ־
חוסן,  תפן,  א.ת.  ורדים,  כפר  ערבי: 
פקיעין חדשה, צוריאל, אלקוש, אבי־

הר  תובל,  פלך,  לפידות,  מתת,  רים, 
חלוץ, לבון, גיתה, מעונה, עין יעקב, 
חר־ הגליל,  זיו  הילה,  יחיעם,  געתון, 

שלומית,  מצובה,  כברי,  כליל,  שים, 
לימן.  עמי,  בן  מעלות,  בצת,  שלומי, 

המערכת והמו”ל אינם אחראים לתו־
כן המודעות המסחריות.

אקולוגיה בשקיתאקולוגיה בשקית
יוזמה משותפת באתר כפרניק וסניף הבינלאומי בכפר ורדים הולידה חלוקה של שקיות 
אקולוגיות משודרגות לכל המעוניין. השקיות יכולות לשמש לקניות, לים ועוד, והן כוללות 
גם תא קטן עם רוכסן. בצילום: סגן מנהל הסניף שי אורן מעניק שקית ללקוח שלמה, שלג�

.www.kfarnik.co.il מרי במקרה עובד בסופר המקומי. פרטים באתר

ומהביל  חם  קיץ  יולי,  חודש 
ואנו בין המצרים. שלושת הש�
(השנה  בתמוז  י"ז  בין  בועות 
בגלל  בתמוז  ב-י"ח  יצוין 
נקראים  השבת) לצום ט' באב, 
כך על פי הפסוק במגילת איכה 
"כל רודפיה השיגוה בין המצ�
רים". בימים אלה נוהגים מנה�
גי אבלות, ההולכים ומחמירים 

ככל שמתקרבים ל-ט' באב. 
לציבור היהודי החופשי ימים 
הגדול,  החופש  ימי  הם  אלו 
הים והנסיעות לחופשה. השנה 
מזג  בגלל  רק  לא  לוהט  הקיץ 
שהחל  הערבי  האביב  האוויר. 
לאי  גורם  משנה  יותר  לפני 
וכל� חברתית  מדינית,  יציבות 
השלטון  הערבי.  בעולם  כלית 
האיראני ממשיך להתל בעולם 
לנקודת  קרבים  שאנו  ונראה 
ייער� בסתיו  בנושא.  הכרעה 
ובעולם  בארה"ב,  בחירות  כו 
כולו משבר כלכלי, כולל משבר 

חמור באירופה.
החברתית  המחאה  ואצלנו 
בסוף  מתלהטת.  שעבר  מהקיץ 
לתת  צריכה  המדינה  החודש 

טל,  חוק  את  שיחליף  פיתרון 
המשפט  בית  ידי  על  שנפסל 
פרסום  אחרי  אנחנו  העליון. 
המדינה  מבקר  של  חמור  דוח 
מחכים  בכרמל,  השריפה  על 
לראות מי ייקח אחריות, ולפני 
הרפז,  פרשת  על  הדוח  פרסום 
ומביך.  חמור  יהיה  כי  שברור 
מתרחבים,  החברתיים  הפערים 

והמצב הכלכלי לא פשוט. 
לה� מבקש  אני  אלו  מכל 
השוויון  על  למאבק  תייחס 
המדי� תושבי  רוב  כמו  בנטל. 
נה גם אני רוצה שהנטל יתחלק 
בצורה שווה יותר בין כל אזר�
זאת, כמי שעדיין  חיה. למרות 
מר� אינני  במילואים,  משרת 
מבחינתי  להיפך,  פראייר.  גיש 
עשו  ובתי  בני  גדולה.  זכות  זו 
שניהם שנת שירות, בני משרת 
קצי� לקורס  בדרכו  בצה"ל 
אני  הקיץ.  מתגייסת  ובתי  נים 
מרגישים  אינם  והם  בהם,  גאה 
חב� מרבית  לא  גם  פראיירים. 

ריהם שבחרו במסלול דומה.
מדי שנה מתמודדים אלפי בני 
ביחי� לשרת  הזכות  על  נוער 

דות המובחרות בצה"ל, יוצאים 
קורסים  מבחנים,  לגיבושונים, 
ומס� גיבושים  צבאיים,  קדם 
ולא  שונים,  מאתגרים  לולים 
אינם  והם  פראיירים.  מרגישים 
פראיירים! זה המפתח לפיתרון 
התור� לחזק את  צריך  הבעיה: 
אומנו� "תרומתו  בבחינת  מים 

תו", ו"תרומתה אומנותה".
החברה  של  המשאבים  את 
להשקי� וצריך  ראוי  והמדינה 
התורמים,  ובבנות  בבנים  עה 
מסלולים  לפתיחת  במקביל 
שלוש  (לפחות  אזרחי  לשירות 
שנים ומגיל 18) לאותן קבוצות 
שהמ� ולבודדים  באוכלוסיה 
מתאימה  אינה  הצבאית  סגרת 
ולהתפל� לחפש  מיותר  להם. 
אל  לנקוט  שיש  בסנקציות  פל 
המינים  מכל  המשתמטים  מול 
והסוגים. יש להתמקד בטפיחה 
על השכם ובתגמול ממשי לצ�

עירים שתרומתם אומנותם.
אסיים בשירה של נעמי שמר 
שנש� ובתפילה  לבן"  "תלבשי 
האתגרים  מול  להתמודד  כיל 

מבחוץ ומבפנים.

תלבשי לבן / נעמי שמר

בקיץ הזה תלבשי לבן
תחשבי מחשבות בהירות
אולי תקבלי מכתב אהבה

אולי נעשה בחירות.

אני אבחר בך ואת בי תבחרי
וביחד נהיה לרוב

אם בקיץ הזה תלבשי לבן
ותתפללי לטוב.

בקיץ הזה תלבשי לבן
וככה תצאי לבלות

בקיץ הזה נעשה חתונה
ויהי חלקך עם הכלות.

אני אבחר בך... 

נצא מן הדעת בקיץ הזה
ואחר כך נדע שלווה

יקרה לנו נס בקיץ הזה
אם רק תלבשי לבן.

קריאה נעימה

 eyal@pnay.co.il  המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן
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למה עדיין אין לך אתר?
אולי נראה לך ש...

זה נורא יקר להקים 
ואין לי תקציב

צריך לעדכן את 
האתר באופן שוטף, 
אני שונא להתעסק 
עם מחשבים ולמי 
בכלל יש זמן לזה?

אני דווקא רוצה אתר, 
אבל לא כל כך יודע מה 
לבקש, איך לתכנן ובמי 

לבחור להקמת אתר

ממילא כל המתחרים שלי 
לפניי בגוגל, אז מה הטעם?

על פי פרסומים שונים, ל-55% מהעסקים בישראל עדיין אין אתר אינטרנט.
על פי הניסיון שלנו, בדרך כלל זה בגלל סיבה אחת או יותר מבין החמש שמנינו למעלה.

לנו יש את התשובות לכולן!
יחד, יד ביד, נבנה את האתר שלך 

תך
או

ה 
העולם כולו ירא

24 שעות ביממה
שבעה ימים בשבוע
365 יום בשנה

• במחירים הוגנים   
(החל מ-1,000 ₪ להקמה 

ו-80 לתפעול חודשי) 

• בשירות לקוחות מלא

• עם שירות עדכונים  
ותוספות שוטף 

• עם מגוון פתרונות לגוגל 

• עם צוות שכולל אנשי תוכן, 
עיצוב ותוכנה

לפרטים נוספים צלצלו חינם עכשיו 1800-800-401 

העסק שלי 
משתנה כל הזמן, 
ומהר מאוד האתר 

יהיה לא רלוונטי

וסוף סוף
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חדשות

אנט חאסכייה בדרך לליברמן
לפני חודשיים התראיינה לעיתון א-לה כפר. במוצאי שבת נאמה בהפגנת הפראיירים. במהלך 
השבוע התראיינה לכלי תקשורת מהארץ והעולם. עכשיו היא מצהירה על שאיפות פוליטיות 

מפתיעות. אנט חסכאייה, ערבייה מוסלמית שילדיה משרתים בצה"ל, לא עוצרת לרגע
נירית אושר

ורדים,  אנט חאסכייה מכפר 
ערבייה מוסלמית המאמינה כי 
ביש� הערביים  האזרחים  על 
ראל להתגייס לצבא או לשי�
להיכנס  מתכננת  לאומי,  רות 
אליה  המפלגה  לפוליטיקה. 
היא מכוונת היא "ישראל בי�

תנו" של אביגדור ליברמן. 
בגיליון 207 של א-לה כפר, 
לפני כחודשיים, פורסם ראיון 
ילי� נרחב עם חסכאייה. היא 
דת עכו, שהתגרשה ועזבה עם 
שלושת ילדיה. כיום היא פעי�
לה בתנועת שוויון בנטל וש�
לושת ילדיה שירתו או משר�
תים ביחידות נבחרות בצה"ל. 
השת� הבכור  בנה  בינתיים 
ועובד  מובחרת  מיחידה  חרר 
המשיכה  הבת  אחר",  ב"קפה 
בקבע ומועמדת לקצונה בחיל 
החינוך והבן הקטן בשנת שי�
רות ועומד להתגייס לגולני. 

החר� גיוס  כשנושא  עכשיו, 
דים בכותרות, מעלה חאסכייה 
הערבים.  גיוס  נושא  את  גם 
שה� הפראיירים"  ב"הפגנת 
האח� שבת  במוצאי  תקיימה 
לנאום  לבמה  עלתה  רונים, 
ובו  הערבית  בשפה  שלט  עם 
כתוב "שוויון בנטל". לקראת 
סוף הנאום החליטה לפנות אל 
המגזר הערבי בשפה הערבית: 
"הרגשתי גאוה גדולה לעמוד 
מוסלמית  כערבייה  הבמה  על 
לקול  בשפתי  דברים  ולשאת 
רא� פעם  זו  הקהל.  תשואות 
שונה בכל ההפגנות והמחאות 
לשמחתי,  בערבית.  שנואמים 
זה התקבל בהרבה אהבה וחי�

זוקים מקהל המפגינים". 
בהפגנה,  הופעתה  בעקבות 
האופייניים  ובאומץ  בנחישות 
בארץ  תקשורת  רשתות  לה, 
ללא  אותה  מראיינים  ובעולם 
מברזיל  אליה  פנו  הפסקה. 
"לאשה"  בשבועון  ומגרמניה, 
פורסם ראיון עומק איתה, דני 

קושמרו ראיין אותה לחדשות 
ערוץ 2 והיא השתתפה בתוכ�
 1 בערוץ  מרגלית  דן  נית של 
לצד דני דדון, שנדהם לגלות 
לייט  בערבייה  מדובר  לא  כי 
(נוצריה), אלא בערבייה מוס�
למית ששלושת ילדיה המוס�

למים גויסו לצבא.
אפילו הקול הערבי החל לה�
ביע עניין בתופעה. חלק מה�
צילומים לראיון עם דני קוש�
העתיקה,  בעכו  התקיימו  מרו 
צוח� חאסכייה  מולדתה.  עיר 
קת: "דני רצה אש. הוא חשב 
יראה  לשם  אותי  יביא  שאם 
האמת  עליי.  ויצאו  מלחמה 
אוהדות.  תגובות  שקיבלתי 
הייתה ערבייה מוסלמית אחת 
עם כיסוי ראש שאמרה שתש�
מח אם הבת שלה תעשה שי�
רות לאומי, כי היא יודעת שזה 
טוב  לעתיד  פתח  לה  יפתח 
יותר. אבל את זה לצערי חתכו 

מהראיון".
מנגד, בראיון שקיימה לרדיו 
בחר  ישראל,  קול  של  הערבי 
המראיין לברר איתה איך היא 
חיה עם זה שהבת שלה לוב�
שת מדים, מה שלא מכבד את 
השי� חאסכייה  המגזר.  נשות 
בה בתקיפות כי היא מעדיפה 
את הבת שלה עם מדים מאשר 
ללא  במועדונים  מסתובבת 
ידיעת המשפחה. חבר הכנסת 
מהמג� הראשון  טיבי,  אחמד 
זר הערבי שהגיב אליה, טוען 
כי יש בעיה עם ההצעה שלה 
אבל  הכובש.  לצבא  להתגייס 
היא לא נותנת לאמירות כאלה 
לע� ונאמנה  רוחה  את  לדכא 
קרונותיה היא צועדת קדימה.
לפוליטי� בדרך  שאת  נראה 

קה.
"בטח, אני רוצה. זו המטרה. 
אני חושבת שיש לי קול שח�

שוב שיישמע".
אליה  ספציפית  מפלגה  יש 

את מכוונת?
"ישראל ביתנו".

איך  אותי.  להפתיע  הצלחת 
האמירות  כל  עם  מסתדר  זה 
המ� על  ליברמן  של  הקשות 

גזר הערבי?
נכון.  לא  נתפס  "ליברמן 
הכי  הפוליטיקאי  הוא  בעיניי 
אמיתי שיש. הוא לא מסתתר 
ולא משקר  סיסמאות  מאחורי 
הד� את  אומר  הוא  לבוחרים. 
אותם.  רואה  כפי שהוא  ברים 
שגם  אומר?  הוא  בעצם  ומה 
להתגייס  צריכים  הערבים 
הלאומי.  לשירות  או  לצבא 
שמ� היחיד  הפוליטיקאי  הוא 
ברור  אז  שלי,  בדיעות  חזיק 
שהוא השותף הטבעי שלי. אם 
אני רוצה להיות חלק מהמדי�
נה הזו, אני צריכה לתרום כמו 

האזרחים היהודים".
שלא  מאמין  גם  הוא  אבל 
והוא  שטחים  להחזיר  צריך 
הפל� אל  בגישתו  כוחני  די 

מסתדרת  את  איך  סטינאים. 
עם זה?

"אני חושבת שצריך להחזיר, 
השט� כל  את  לא  ממש  אבל 
חים שהפלסטינאים רוצים. לי 
חשוב שתהיה תחושת ביטחון 
בישראל לילדים שלנו, ושלא 
לעשות  וצריך  פיגועים  יהיו 
זה. אני מסכימה  הכל בשביל 
הקיצוניים  שהמוסלמים  איתו 
שמנהלים את השטחים רוצים 
את כל מדינת ישראל וזה לא 
מקובל עליי. נכון, צריך לאפ�
שר להם לחיות כמדינה בכבוד 
תנאים  לקבל  צריך  ילד  וכל 
לא  זה  אבל  לחיים.  הוגנים 
ששלנו.  מה  על  לוותר  אומר 
אין יותר דבר כזה גבולות 67', 
מה שהיה היה. עכשיו צריכים 
זו  לנו.  שנכון  מה  את  ליצור 
המדינה שלי ואני אלחם בכל 
משנה  לא  עליה,  שמאיים  מי 

באיזו שפה הוא מדבר". 

חסכאייה. ליברמן הוא הפוליטיקאי הכי אמיתי שיש

"דני קושמרו רצה אש. הוא חשב שאם יביא אותי לעכו יראה מלחמה ויצאו עליי. האמת שקיבלתי 
תגובות אוהדות. הייתה ערבייה מוסלמית אחת עם כיסוי ראש שאמרה שתשמח אם הבת שלה 

תעשה שירות לאומי, כי היא יודעת שזה יפתח לה פתח לעתיד טוב יותר"
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ערב טוב.
לי קוראים אנט חאסכייה, ילידת עכו, הנציגה היחידה מהציבור 

הערבי.
אני ערביה מוסלמית ישראלית גאה, אמא לשלושה ילדים.

הבן הבכור השתחרר מהצבא לפני חצי שנה, שירת ביחידה קר�
בית.

בתי חיילת בחיל החינוך ובימים אלו חתמה קבע ובדרך לק�
צונה.

הבן הצעיר מתנדב לשנת שירות ובקרוב מתגייס לגולני.
כשהצטרפתי למאבק לא היה זכר לציבור הערבי.

והיום אני מחייכת מאוזן לאוזן בכל פעם שאני שומעת בתק�
שורת ובכלל על הציבור הערבי שצריך לשאת בנטל.

וה� ישראל  ממדינת  ודורשת  חובה  שירות  בחוק  תומכת  אני 
ממשלה שלא תתעלם מאיתנו. אנחנו אזרחי המדינה כמו הח�

רדים!
רוצים לשרת שווה  רוצים הטבות!  אדוני ראש הממשלה, לא 

בשווה.
דו קיום תרתי משמע! 

שלא תתעלם מחובת הנטל  בציבור הערבי.
אני קוראת לערביי ישראל:

צאו מהגטו שלכם!
צאו לרחובות והפגינו!

הפסיקו להיות קול דומם! 
עם ממורמר ומקופח!

יש לכם הזדמנות למחות על האפליה והגזענות. אל תקשיבו 
לחברי הכנסת הערבים, הם מובילים אתכם לתהום!

שאו בנטל! 
שוויון זכויות שווה לשוויון בנטל.

צאו מהגטו – צאו לחירות לטובת ילדיכם.
שנו גישה, חשיבה, הבנה, נתינה.

הרימו את הראש למעלה.
יש לכם הזכות להפגין.

תראו מה קורה במדינות ערב – רצח עם, אונס, הרס, מלחמת 
אזרחים. זועקים הצילו ואין מענה בעולם.

וכאן, במדינה שלנו אין שפיכת דמים.
הנה, כולם ברחובות, לכולם נמאס!

הצטרפו אליהם, הם כן רוצים אתכם איתם מאוחדים כאזרחי 
המדינה, ללא הבדל דת, גזע, מין.

אני מבקשת ומתחננת לפניכם: צאו החוצה!
בואו ננהל את המאבק בצורה מתורבתת.

אני קוראת לצעירים ולצעירות, לסטודנטים, אתם הדור החדש, 
אתם הקלף המנצח.

אתם העתיד ואתם יכולים לשנות את פני החברה הערבית במ�
דינה.

הצטרפו אליי.
אני כאן בשבילכם כי אכפת לי מכם.
הסרט בן 70 שנה "חלף עם הרוח". 

ביימו סרט חדש ותקראו לו: "אביב ערבי ישראלי".
כי אין לנו מולדת אחרת!

אנחנו אזרחי המדינה 
כמו החרדים

הנאום של חסכאייה בהפגנת הפראיירים

אני קוראת לערביי ישראל: צאו מהגטו שלכם! 
צאו לרחובות והפגינו! הפסיקו להיות קול 

דומם! יש לכם הזדמנות למחות על האפליה 
והגזענות. אל תקשיבו לחברי הכנסת הערבים, 

הם מובילים אתכם לתהום! שאו בנטל! 

ארועי חודש יולי 2012 
בהיכל התרבות נהריה

להתראות בהיכל התרבות נהרייה

www.hhn.co.il
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 120 בסביבות  יצאו  ב-28.6 
חברי השכב"ג של שבט עפר 
ליער עופר שבכרמל לשלושה 
ימי "חלוץ", בהם בנו מבנים, 
סידרו את השטח וקישטו אותו 
הנושא  סביב  נפלאה  בחזות 

שנבחר לשבט, "אפריקה".
המ הימים  שלושת  �בתום 
והאינט הארוכים  �עייפים, 

כמובן  (שהיו  האלו  נסיביים 
מלאים בכיף וחוויות) התחילו 
ראשון  ביום  החניכים.  להגיע 
שני  וביום  ו'-ח'  חניכי  הגיעו 
הצטרפו כיתות ד'-ה'. יחד עם 
ד'-ה' הגיעו גם בוגרי כיתה ג' 

�המקסימים, המיועדים להצט
רף בשנה הבאה לשבט כגדוד 

�נחשול. הם סיירו ברחבי המ
חנה וחוו את החוויה המדהימה 

הזאת שנקראת צפונבורי.
שח מיוחדת  קבוצה  �עוד 

הצפונבורי  את  השנה  וותה 
קבוצת  היא  הראשונה  בפעם 
הצמי"ד, אותה הדריכו אביגיל 
צמי"ד  שפירו.  וקורל  יעבץ 

שי הוא  מיוחדים)  �(צרכים 
שו לקויות  בעלי  ילדים  �לוב 

ובשבט  רגילים,  נות בשבטים 
שלנו מורכבת קבוצת הצמי"ד 
בבית  כיתת התקשורת  מילדי 
בגילאי  הילדים,  קשת.  הספר 
למחנה,  ליומיים  יצאו  ד'-ה', 
משותפת,  מקלחת  חוו  בהם 

צו ופעילויות  בשטח  �לינה 
פיות בטבע, ככל ילדי השבט. 
חוויית הצפונבורי והפעילויות 
עם  יחד  שעברו  המשותפות 
רבות  תרמו  החניכים  שאר 

וההשתל השייכות  �לתחושת 

�בות של הילדים, שחזרו לבי
וגאים.  נרגשים  נלהבים,  תם 
לחלקם היה זה הלילה הראשון 

בלי הורים מחוץ לבית.
�צוות ההדרכה בשבט התכו

ובנה  נן רבות לקראת המחנה 
פעילות  ימי  של  שלם  מערך 

הפ ובתכנים.  בכיף  �מלאים 
לה נועדה  המרכזית  �עילות 

ביא את הקבוצות לשיא אחרון 
לשנה. במערך היה נושא לכל 
השבטי  מהנושא  שנגזר  יום 
שלנו: מנהיגות, קבלת השונה 

�וגזענות, איכות הסביבה, שב
טיות וסוואנה.

הייתה  במחנה  האווירה 

�מדהימה, החל מריקודים שב
�טיים ועד לשיא המחנה – המ

מתאספים  בו  ההנהגתי,  סדר 
צפון  בהנהגת  השבטים  כל 

את המחנה. המס לסכם  �כדי 
של  המקום  הוא  ההנהגתי  דר 
גאוות  את  להביע  שבט  כל 
 315 כל  ואכן  שלו,  היחידה 
היו  למחנה  שיצאו  החניכים 
וצעקו  בשחור-צהוב  צבועים 

"מורלים" בהתלהבות.
במסדר ההנהגתי נהוג לחלק 
דברים.  מיני  כל  על  פרסים 
בחמישה  השנה  זכה  השבט 

פרסים:
השער  על  שלישי  מקום 

(היורי"ם שלו היו יעד רוטנר, 
בן- ורננה  ליזרוביץ'  עומרי 
התו על  שלישי  מקום  �עמי), 

רן (יובל מרגוליס, עומר ברוך 
על  שני  מקום  סלמה),  ושירה 
ראשון:  מקום  ופעמיים  מורל 
מבנה שכבת נעורים (ז' ו-ח') 
צוות  מערך  על  הדרכה  ופרס 

ו'. 
את הצפונבורי השנה אפשר 
לסכם עם חיוך רחב על הפנים 
דרך  אין  בלב.  טובה  ותחושה 

טובה יותר לסיים את השנה!

כתבה: שי אור

DMD MSc
DMD

DMD MSc
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חדשות  ספורט

מתכוננים למרוץ 
השלישי

מרוץ "אתגר בכפר", מרוץ 
ית� השלישי  ורדים  כפר 
קיים בשבת ה-15 בספטמבר 

.2012
הוא  בכפר"  "אתגר  מרוץ 
היחיד מסוגו בגליל המשלב 
שטח  חווית  אתגרית,  ריצה 
המשקיפים  מרהיבים  ונופים 
על כל אזור הגליל המערבי. 
שמאורגן  האתגרי,  המרוץ 
ידי אגודת הספורט כפר  על 
למסו� והופך  הולך  ורדים, 
בקרב  פופולריות  וצובר  רת 
המ� יכלול  השנה  אצנים. 
ויכלול  מרענן,  חידוש  רוץ 
ק"מ,  ל-10  שליחים  מקצה 
שלו� של  קבוצות  יתחרו  בו 
שה רצים שכל אחד מהם רץ 
3.3 ק"מ. מרוץ זה יוזנק יחד 
ל-10  התחרותי  המקצה  עם 
ק"מ, שהוא המקצה היוקרתי 

ביותר במרוץ.
המקצים  יתקיימו  בנוסף 
ל-2  תחרותי  מקצה  הבאים: 
ל-5  תחרותי  מקצה  ק"מ, 
ק"מ, מקצה עממי ל-2 ק"מ. 
בכל המקצים התחרותיים יש 
דמי השתתפות, וההשתתפות 
ללא  תהיה  העממי  במירוץ 

תשלום.
המרוץ יסתיים בטקס סיום 
יחולקו  במסגרתו  בקאנטרי, 
למנצחים  ומדליות  גביעים 

במקצים התחרותיים.
באגו� נוספים  פרטים 
האגודה  ובאתר  הספורט  דת 

www.Sportkv.com

תתקיים  העפיפוניאדה 
היא  בספטמבר.   22 בשבת 
בגבעת   ,00:71 משעה  תחל 
 ,(6 כיכר  (ליד  העפיפונים 

תכלול עפיפונים וטיסנים.

את  ציינה  הספורט  אגודת 
תשע"ב  הפעילות  עונת  סיום 
2011-2012 בטקס חגיגי שה�
תקיים ברחבת הדשא בקאנטרי 
בהשתתפות ספורטאי האגודה 

ובני משפחותיהם.
במספרים  מתגאה  האגודה 
ספורטאיות   500 מרשימים: 
וספורטאים, 7 ענפי ספורט, 8 
ישראל באומנויות הל� אלופי 
חימה וקבוצת נערים בכדורסל 
שזכתה באליפות הליגה. בנו�
המקומית  המועצה  זכתה  סף, 
לשנת  הספורט  שרת  בפרס 
2011, ובאגודה מציינים כי זהו 
של  גודל  בסדר  לישוב  הישג 
הפרמטר  כאשר  ורדים,  כפר 
המרכזי לזכייה הוא היקף הפ�

עילות הספורטיבית ביישוב.
מבחינת מתקנים, אולם הס�
בשלביו  נמצא  ב"קשת"  פורט 
מאמינים  ובאגודה  הסופיים 
בו  תתקיים  הבאה  שבעונה 
פעילות הכדורסל באופן מלא 
הסינ� הדשא  מגרש  ומסודר. 
טטי יעבור שדרוג, הדשא יוח�
שיפוצים  ויתבצעו  בחדש,  לף 
הגדר,  של  ההיקפית  במערכת 

שיפור מערכת הניקוז ועוד.
אומ� מחוג  ספורטאים  שני 
אפטר  רועי  הלחימה,  נויות 
ושי רימון, ייצגו את הכפר ואת 
אגודת הספורט באליפות העו�
לם שתתקיים בחודש ספטמבר 
הקרוב בעיר ברטיסלבה שבס�

לובקיה.
אגו� נפרדה  הטקס  במסגרת 
שסיימו  מחניכיה  הספורט  דת 
את גיל הנוער ואמורים להת�

גייס לצה"ל. כל המאמנים קי�
וכדורסלני  הוקרה,  מגיני  בלו 
קבוצת הנערים בראשות המא�
באליפות  שזכו  חסין  רפי  מן 

הליגה קיבלו פסלוני הוקרה.
באגו� מצטיינים  ספורטאים 
דה קיבלו פסלונים. בכדורסל: 
אופיר  תמיר,  הדר  איתן,  ברק 
ברזילי, אלון פינקל, אורי בר-
משה, תומר כלתי, אופק לביא, 
וינברג,  רועי  מירקין,  איתי 

שחר קורן ואסף אגוזי.
בכדורגל: דגן שחר, ניקו סו�
הוד,  עיטם  דומיניץ,  טל  לטן, 
הראל שחר, סתיו ברדוגו ועידו 

הרפז.
שחר  ברון,  רועי  בטניס: 
לוין,  אביב  רובין,  מורן  הרפז, 
תומר  יראון,  יעל  סלמה,  זוהר 

נסימיאן, יעל רובין.
זר,  איתן  אומנויות הלחימה: 

שקד  אנגל,  תומר  ברוך,  ניב 
בן- שחר  נדב,  יונתן  עמית, 
ויזל,  איתי  קמעו,  שחר  בסט, 
תמיר,  יואב  לבקוביץ,  עידו 
שיינפלד,  נתי  כנאפו,  הלל 
בר-לב,  עמית  אפטר,  רועי 

יאיר אטיאס.
בן- ליה  אומנותית:  החלקה 

זקן, רוני שלו.
הטקס  של  האמנותי  החלק 
חוגי  של  ראווה  מופעי  כלל 
והחלקה  הלחימה  אומנויות 
של  ריקוד  וקטעי  אומנותית, 
כפר  למחול  ספר  בית  בנות 
קרקע  התעמלות  ובנות  ורדים 
ספר  בית  של  ד'-ה'  כתות 
"קשת" בהדרכת אורי בן-דוד.
האגודה אף הפיקה קליפ על 

שנת הפעילות שהסתיימה, 
וניתן לחזות בו באתר אגודת 

הספורט. 

סיכום ספורטיבי
המדליות, ההישגים, והמספרים. אגודת הספורט סיימה שנה

חלוקת מדליות לספורטאים מצטיינים
צילום: בן עמי מוסק
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