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 אביזרי רכב
 סטריאו ומולטימדיה לרכב

 חיישני רוורס
 אזעקות, נעילות וקודניות

 וישרים לכל סוגי הרכב
 גגונים לרוב סוגי הרכבים

 כיסויים למושבי הרכב בהתאמה אישית
 כלי עבודה

חדשות דימון רוז ז"ל

הציבור  מאנשי  רוז,  דיימון 
ור בכפר  והפעילים  והבולטים 

לשעבר,  המועצה  וחבר  דים 
למנוחת  שעבר  בשבוע  הובא 
בכפר  העלמין  בבית  עולמים 
 50 בגיל  נפטר  הוא  ורדים. 
לאה,  את  אחריו  והניח  מסרטן 
אוריין  בנותיו,  ושתי  אשתו, 
וליטל. רוז היה מנהל שותפויות 
הסוכנות  של  הצפון  במחוז 
סיפרה אשתו  בלוויה  היהודית. 
כי החליטה לתרום את קרניות 

עיניו להשתלה.
רוז,  של  מותו  לאחר  כשבוע 
התקיימה ישיבת מועצה. אוסנת 
בדרך  רוז  עם  שהלכה  עקירב, 

דב נשאה  משותפת,  ופוליטית 
רים לזכרו.

לפ רוצה  אני  עקירב:  ואסנת 
תוח ולומר שכל מילה שתיאמר 
את  לתאר  תצליח  לא  כאן 

להכיר  זכה  שלא  למי  דיימון 
בשבי בתחילה  נפגשנו  ואותו. 

ועד  הכפר:  של  ההתנדבות  לי 
באופן  קשת.  ספר  בית  מנהל, 
בשנת  הכרנו  ומעמיק  רשמי 
2003 עת החלטנו לשים נפשו
לפוליטיקה  וצללנו  בכפינו  נו 
חכם  אדם  גיליתי  המקומית. 
מבריקה,  ניתוח  יכולת  בעל 

יהודית  נפש  בעל  אדם  מצאתי 
ורגישה, גיליתי אדם נעים הלי

כות, “בריטי" בנימוסיו, מצאתי 
אדם בעל יכולת לומר את דעתו 
בצורה בהירה ועניינית, מצאתי 
הן  העולם  לתפיסת  שותף  לי 
לגבי מה צריך לעשות והן לגבי 

איך צריך לעשות.
צברתי  רבות  דיימון"  “שעות 

הצל ביחד  השנים.  לאורך  ולי 
חנו להוביל שינויים רבים בכפר 
נפרד  בלתי  חלק  הם  שהיום 
מחיי היומיום. דיימון היה מאוד 
הן  המנהיגות  מאיכות  מוטרד 
בשלטון  והן  המרכזי  בשלטון 
שהוא  הסיבה  גם  זו  המקומי. 

לפוליטי להיכנס  שראוי  וחשב 
שם.  ונוח  נעים  לא  אם  גם  קה 
היה  מקיים  נאה  דורש  נאה 
לפוליטיקה  נכנס  לכן  דיימון, 
והראייה  התובנות  את  ותרם 

ארוכת הטווח שלו.
לו  ביקש  לא  מעולם  דיימון 
רצה  לא  מעולם  והדר,  הוד 
שלו.  היוזמות  שאלה  שידעו 

ייע שהדברים  לו  היה  וחשוב 
לדו תשתית  שתיווצר  ושו, 

כזה   – ועניו  צנוע  רות הבאים. 
דיימון היה.

הרבות  שבשיחות  שמחה  אני 
אני  כמה  לך  אמרתי  לנו  שהיו 
שלנו,  השותפות  על  מזל  ברת 
ממך  לומדת  שאני  לך  אמרתי 

התבו תובנה,  מחדש  פעם  וכל 
דרך  נתון,  מצב  על  שונה  ננות 

ארץ והרבה צניעות.
צר לי עלייך על לכתך בדמיי 

ימייך.
צר לי עלינו שלא מיצינו את 

כל שיכולנו ביחד.

kfarnik.co.il ,אתר כפרניק

"חשוב היה לו שהדברים ייעשו"
דימון רוז, חבר מועצה לשעבר, נפטר מסרטן בגיל 50. אסנת עקירב, שותפתו לדרך פוליטית: מעולם לא 

רצה שידעו שאלה היוזמות שלו. חשוב היה לו שתיווצר תשתית לדורות הבאים

לאה ודיימון רוז
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חדשות

בואו לעשות שוק
חדש בכפר: שוק איכרים במרכז המסחרי מידי יום שישי. נורית, יוזמת השוק, מספרת איך זה קרה, 

ןמזמינה אתכם לקנות בננה אדומה, גבינות עזים, תמרים מיריחו ופירות שיובשו ללא סוכר

אזור תעשייה תפן, בניין נוף )היציאה לכרמיאל(. 
פתוח: א-ה 16:00-11:30 04-9872606 

www.mqt.co.il :אתר

כשר

טובה!
שנה 

שנה טובה!

ארוחה בשרית מלאה
עיקרית, תוספות, סלטים, מרק, קינוח

34 שקלים בלבד
מסעדת נוףמסעדת נוף

אוכל שטעים לאכול במחיר שכיף לשלם

www.remax-maalot.co.il )רח’ בן גוריון 85, מעלות )מרכז לחמני מעל ביטוח לאומי לשעבר
052-4218278  04-9574802  04-9575895

ברבין 
 דירה 

 בסביבה
שקטה 3 

חדרים עם 
נוף ברח 

הלחי במחיר 
אטרקטיבי

בשכונת האילנות
בית יפה 
ומושקע 

באילנות ברח' 
יסמין עם 5.5 

חדרים

נמכר בית ברחוב הורד

באילנות
קוטג’ מרהיב 

6 חדרים 
 בקירבת 

בית כנסת 
ברח' קורנית

ברח כרכום ברבין 
וילה 

מרשימה 
5 חדרים, 
חצי דונם

בסביונים
 קוטג' 

ברח שניר 
5 חדרים 
מושקע 

ביותר

בסביונים
קוטג' ברח 

שניר 7 חדרים 
בית מסודר 

מוכן למגורים

בסביונים
דו משפחתי 

בוינקה 
שבסביונים 
5 חדרים + 
יחידת דיור 

בית מושקע 

ברבין
דירה צופה 
לנוף ברח 
ירושלים 5 

חדרים 110 
מ"ר במחיר 

אטרקטיבי

נמכר ברח’ שלמה המלך
קוביה 3 
חדרים 
בקומת 
קרקע.

נמכר ברח קרן היסוד
דירה 3 
חדרים

נמכר ברח קרן היסוד
דירה 4 
חדרים

נמכר ברח לוי אשכול
דירה 4 
חדרים

נמכר דירת גן בהגנה

בבלעדיות

157 מ"ר, מיקום 
מעולה, מפרט 

עשיר, חברה 
קבלנית מוכרת

קוטג׳ים 
4חדשים

פרויקט אטרקטיבי 
במעלות

 רימקס אופק חדש, סוזי ויצחק, מברכים 
 את כל תושבי מעלות כפר ורדים והסביבה 

בברכת שנה טובה

ד"ר יצחק אוחין
אופק חדשמנהל זכיין מעלות והאזור

עצמי  את  מכירה  שאני  מאז 
ושלא  אותי.  עניין  תמיד  אוכל 
תבינו לא נכון, לא להכין אוכל, 
אלא לאכול אוכל, וככזאת, כל 
זה  מבחינתי  לזה  שקשור  מה 
לזה  מתלווים  פרויקט.  בגדר 

מקו ובעולם,  בארץ  וטיולים 
מות מיוחדים, מסעדות וכמובן 
חיבה  לי  יש  שאליהם  שווקים 

מיוחדת.
להריח,  לראות,  חייבת  אני 
לצלם,  ובעיקר  לטעום  לגעת, 

אבל לא לבשל...
ושווקים עושים לי את זה ובג

דול. אני לא מכירה טיול שלנו 
בארץ ובעולם שלא חיפשתי בו 
איזה שוק, וכשאני מוצאת כזה 

אני מאושרת.
לפני שנה בערך אזרתי אומץ 
שנקרא  אישי  בלוג  והקמתי 
אני  ובו  נורית",  עפ"י  "העולם 
כל  את  ולשים  לכתוב  נהנית 
לחלוק  עוברת,  שאני  החוויות 
לייעץ  פעמים  והרבה  מידע 

כשפונים אליי.
זאת  עדין  ואני  הייתי  תמיד 

ול לחברים  טיולים  ושתופרת 
משפחה, ידועה ככזאת שיודעת 

אטרק לינה  מקומות  ולמצוא 
כל  שלא  חמד  ונקודות  טיביים 
אחד מכיר. כעת מרגיש לי הכי 
כייף לשים את זה בבלוג אישי, 

וזה בהחלט משחרר.
החשק  נוצר  הבלוג  עם  יחד 
עם  משהו  לעשות  הגדול 

והרעיון לה והאהבה לשווקים, 
ישב  בכפר  איכרים  שוק  קים 

השי באחת  זמן.  הרבה  ובתוכי 

חות שלי עם יולנד מ"לחמים", 
כשהעליתי את הנושא, קיבלתי 
עידוד מאוד גדול ממנו להרים 
לפגישה  הלכתי  הפרויקט.  את 

ועם סיון וקיבלתי אור ירוק לה
תקדם עם הרבה פרגון ותמיכה. 

ומאותו הרגע הכל זרם.
ביריד  לראשונה  נחשף  השוק 
שבועות  שלושה  לפני  חוגים, 
הוא  כעת  גדולה.  והיה הצלחה 

ומתקיים בימי שישי במרכז המ
וסחרי ומגיעים לשוק מיטב יצ

רני הגליל עם תוצרת איכותית 
להביא  חשוב  לי  היה  ומגוונת. 
וכיום  יצרנים ועסקים מהגליל, 

דוכנים,  כעשרה  מונה  השוק 
כשמידי פעם מתווספים אליהם 
הגיוון.  לצורך  נוספים  דוכנים 
מגוון  להגדיל את  היא  המטרה 
הירקות ולהגיע מקסימום ל-15 

דוכנים קבועים.
הדוכנים המשתתפים: גבינות 

לח ומובחלות;  קשות  ועזים 
ועוגיות;  עוגות  מאפים;  מים; 
פירות מיובשים בתהליך טבעי 
וחליטות;  גרנולות  סוכר;  ללא 
חלבות מנצרת; טחינה; תמרים 
ופירות יבשים מהדרום; ירקות; 
פרחים; שיכר  איכותית;  גלידה 

מכוס קרקרים  ווקונפיטורות; 

דו ועוד  ומין; מיצים טיבעיים, 
כנים שמתחלפים מפעם לפעם.

אני בהחלט זקוקה לפרגון של 
את  לחוות  שיגיעו  התושבים, 
השוק המקסים שהקמנו ומיועד 

לתוש וכמובן  הכפר  ולתושבי 
כך  רק  שמסביב.  היישובים  בי 
השוק יצליח וישתפר כל הזמן.

חווית הקניה בשוק שונה מכל 
אוכל  מצרכי  של  אחרת  קנייה 
הביתה. בסופר לא ניתן למצוא 

מירי תמרים  אדומה,  ובננה 
בתהליך  שמיובשים  פירות  חו, 
טבעי ללא סוכר, שיכר מפירות, 
או גבינת עזים קשה. יש משהו 
אחר בקניה של שוק, בצבעים, 
מהי  להסביר  ניתן  לא  בריחות. 

והתחושה, אבל מי שאוהב לשו
מהשוק  גם  יהנה  בשווקים  טט 
הקטן והחביב שהוקם לו במרכז 

המסחרי של הכפר.
נהדר.  קנייה  כוח  יש  לכפר 
מחפשים  שאנשים  יודעת  אני 
את  מספק  והשוק  קניה  חווית 
קם  המסחרי  המרכז  בגדול.  זה 
וזה  מאושרים  כולם  לתחייה, 
מיזם  להקים  גם  נפלא  מרגיש 
וגם  וירוק,  יפה  במקום  שכזה 
לראות את המרכז המסחרי עם 
אווירה נהדרת ביום שישי, מלא 

באנשים, צבעים וריחות.
לנו,  חשוב  זה  לפרגן.  תגיעו 
לכפר ולאזור, ובמיוחד ליצרנים.

שוק האיכרים מתקיים במרכז 
המסחרי מידי יום שישי מהבוקר 

עד שעות הצהריים
נורית

השוק. היה לי חשוב להביא יצרנים ועסקים מהגליל



| גיליון 211 ראש השנה תשע"ג ספטמבר 2012  38    39 | גיליון 211 ראש השנה תשע"ג ספטמבר 2012| |

הטאבון של טוביה

טול הטאבון של טוביה

 מטאבון מוסק בעץ, 

בכפר האקולוגי כליל

קדירות • חרב בשרים
דגים ומנות צימחוניות

נוף מטעי זיתים והים התיכון
 שעות פתיחה: שני עד חמישי 18:00-23:00 

שישי, שבת וחגים 13:00-23:00
 לפרטים והזמנות: ניר גבעתי

www.tul.co.il w nirtuvia@yahoo.com
054-4794472

חגיגה בלתי נשכחת עם סדנאות, 
הפעלות ואירוח בחאן אבן מחומם

אירוח קבוצות ומשפחות לסדנאות

דרך התנ”ך אל הטבע
מכמנים

מכמנים )חצי שעה מכפר ורדים( 
טל’ 052-2476768, 04-9881337

   דבש מכמנים 
www.michmanim.co.il

לחגוג קרוב לטבע

בר/בת מצווה
עם הפעלת קהל

חנות הסטודיו - גן התעשייה תפן, מבנה 14 טל. 04-9873873 ורד 054-7430222 
שעות פתיחה: א’-ה’ 10:00-16:00, שבת 10:30-16:00 )רצוי להתקשר אם באים במיוחד(

www.studiomeyer.co.il *בין התאריכים 19-29 בספטמבר הסטודיו יהיה פתוח רק בשבתות

עיצובים  מיוחדים
כלים גדולים ומרשימים לסלון l כלי הגשה l יודאיקה

סוג ב’ וקולקציות מיוחדות במחירים מוזלים

ויוזמה חדשה של הרשות לפי
התיאטרון  בתחום  הגליל  תוח 
ב-20  הגליל  לתושבי  יאפשר 
הצגות שונות במחיר סמלי של 

20 שקלים לכרטיס.
פרויקט "תיאטראות מארחיםו
ומתארחים" מציע חוויה אלטרנ
וטיבית, במסגרתה יתארחו חמי

בערים  יוצרים  תיאטראות  שה 
ושונות, ובמקביל יארחו על בי
ומותיהם את התיאטראות האח

במשך  יתקיים  הפרויקט  רים. 
הקרובים,  החודשים  ארבעת 
מ.ר.א.ה  תיאטרון  בו  וישתתפו 

ושבקריית שמונה, תיאטרון טב
ריה, תיאטרון רב תרבותי הגליל 
עכו  תיאטרון  שבתפן,  זיקית   –
החמישה  כל  שלומי.  ותיאטרון 

מקצו יוצרים  תיאטראות  והם 
ועיים העוסקים בז'אנרים תרבו

תיים שונים, וכולם נתמכים על 
ידי משרד התרבות.

לגרום  היא  היוזמה  מטרת 
ולקהל הצפוני לחוות את הרפ

רטואר המגוון של התיאטראות 
המוד את  ולהעלות  והשונים 

עשייה  של  שונים  לסוגים  עות 
באמצעות  מקומית.  תרבותית 
שונים,  צוותים  של  האירוח 
התרבותית  העשייה  נחשפת 
מסחרי  הלא  התיאטרון  בתחום 

ולתושבי הגליל. המחיר האטר
קטיבי שווה לכל נפש, וברשות 

כי  מאמינים  הגליל  לפיתוח 
שעלות  כך  הכרטיסים,  סבסוד 
כרטיס אחד תעמוד על כ--20
להגיע  הקהל  על  תקל   ,₪  30

ולהיחשף לאמנות הבמה.
מנהלת  נעמן-פרי,  איילת 
זיקית:  תיאטרון  של  השיווק 
אמני  'חילופי  ליזום  "הרעיון 
במה' נולד מביקוש עולה וגובר 

מעו המקומי  הקהל  ושבשטח. 
ניין לחוות ז'אנרים נוספים של 
פרינג',  המציעים  תיאטראות 
ללא  תיאטרון  חזותי,  תיאטרון 

משת מוטיבים  שלל  עם  ומלל 
במהלך  מדובר  ומגוונים.  נים 
מתמשך שמאפשר לקהל חוויה 

החו את  המעוררת  ואותנטית 
שים, השומרת על רף אומנותי 

גבוה ובלתי מתפשר".
מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל, 
על  מברך  אני  כהן:  שמי  עו"ד 
שיתוף הפעולה בין תיאטראות 
ההדדית  שההיכרות  הגליל, 
תנועה  מייצרת  מאפשר  שהוא 

והמעודדת יצירה. זו דרך פנטס
טית להנגיש את התרבות ודרך 
לתיאטראות  לאפשר  נוספת 
ולפעול.  להתקיים  המקומיים 
עד  ואם  עצום,  הגלילי  המרחב 
שמונה  בקריית  הקהל  עכשיו 
בעכו,  הצגה  לראות  נסע  לא 
של  לקהל  יגיע  עכו  תיאטרון 

קריית שמונה, ולהיפך".

חילופי תיאטראות
חמישה תיאטראות מרחבי הגליל משתתפים 

בפרויקט מיוחד שיאפשר לקהל להיחשף לאמנים 
רחוקים במחיר סמלי

סמדר יערון ומוני יוסף בהצגה האנתולוגיה של תיאטרון עכו

חדשות
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Meaky's Top View
מסעדה ופאב על ראש הגג

פתוח שני עד שבת )בראשון סגור(
משעה 19:00 עד השעות הקטנות

בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

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

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

שוקלת להיות אם פונדקאית?
מעוניינת לדעת עוד?

ליווי צמוד ויחס אישי לאורך כל התהליך

לפרטים צרי קשר: 
תמר : 09-9558472

tamar@tamar-r.co.il

תמורה  גבוהה ביותר!!!תמורה  גבוהה ביותר!!!

הקורס ייתקיים ב- "סטודיו לצורפות של נטע ראובני"
ברחוב שניר 112 כפר ורדים.

nreuveni@walla.co.il ,050-5729852 ליצירת קשר

קורס צורפות לנוער ומבוגרים
אם אתם אוהבים תכשיטים

ורוצים לגלות את סודות הצורפות
אני מזמינה אתכם לסטודיו שלי.

נלמד לעצב וליצור תכשיטים
בקבוצות קטנות, יחס אישי

והמון תשומת לב.

עיצוב וביצוע 
סימה ביאליק

בשבת  ימלאו  רצים  עשרות 
)15.9.12( את רחובות  הקרובה 
כפר  מירוץ  במסגרת  הכפר, 
לתחילת  נכון  השלישי.  ורדים 
למירוץ  נרשמו  כבר  השבוע 
בודדים,  רצים  מ-100  יותר 
במירוץ  ישתתפו  כשבנוסף 

מספר קבוצות. 
אגודת  מארגנת  המרוץ  את 

והספורט של כפר ורדים, ובפע
מיים בהן התקיים זכה להצלחה 

המש מספר  מבחינת  הן  ורבה 
תתפים, הן מבחינת הארגון והן 

מבחינת הרמה.
והשנה, בנוסף למסלולים המ

 5 לילדים  ק"מ   2 של  סורתיים 
המאו הוסיפו  ק"מ,   10 ו -ק"מ 
ל-10  שליחים  מקצה  רגנים 
את  יחלקו  רצים  שלושה  ק"מ. 
ירוץ  אחד  כל  כאשר  המרחק 
מיועד  המסלול  ק"מ.  כ-3.3 
למשפחות, מקומות עבודה,  או 
חברים המתארגנים יחד ורוצים 

לחוות את חווית המרוץ. 
שעה  חצי  יוזנק  ק"מ   2 מרוץ 
לפני ה-10 ק"מ על מנת לאפשר 

ולהורים שמשתתפים להיות בזי
נוק ובסיום של ילדיהם הרצים.

שנה  בכל  כמו  יחל  המרוץ 
ויסתיים  בכפר  המסחרי  במרכז 

יחכו  שם   , הקאנטרי  ברחבת 
ולרצים ולמלווים דוכנים למכי

והרבה אווירה  רת ציוד ספורט 
טובה.

כמו בכל שנה המרוץ מבוסס 
העוזרים  מהכפר  מתנדבים  על 
המרוץ.  וביום  האירגון  במהלך 
נוספים  למתנדבים  מאד  נשמח 
למען  מזמנם  לתת  המוכנים 

המרוץ.
ברחובות  יעבור  המירוץ 
תבור,  אשכר,  שניר,  הבאים: 
ההזנקות  וארבל.  הדס  חצב, 
מהכו  7:15 החל מהשעה  יהיה 
המס המרכז  של  לחניה  וניסה 

חרי. 
ובמועצה  הספורט  באגודת 
להימנע  מהתושבים  מבקשים 
רכב  כלי  מתנועת  שניתן  ככל 

המ ברחובות  המרוץ  ובשעות 
לתוש קוראים  בנוסף,  וצוינים. 

לעודד  במירוץ,  להשתתף  בים 
בקבוקי  לחלק  ואף  הרצים  את 
המסלול  לאורך  כי  )אם  מים 

ופזורות נקודות מסודרות לחלו
קת מים(.

המירוץ  של  המשוער  סיומו 
בשעה 9:30 ברחבת החניה של 
קאנטרי כפר ורדים, אז יתחילו 

טקסים לחלוקת פרסים.

מחר: מרוץ אתגר 
בכפר השלישי

זינוק לאחד המקצים במרוץ הקודם    צילום: בן עמי מוסק

חדשות ספורט

מתקני הספורט בטוחים
וראויים  תקינים  ונמצאו  נבדקו  ורדים  בכפר  כל מתקני הספורט 
לשימוש. על הבדיקה הורה ראש המועצה בעקבות מותו הטראגי 

של אלון רונן בן ה-15 מתל אביב בשל קריסת עמוד כדורסל. 

תמרה עיצוב בצבע

אפשרות לרכישת ציורים ורפרודוקציות

תמרה )תעזי( 0526-218-179

•עיצוב וצביעת קירות פנים 	
•סוגי טיח שונים 	

•גימורי צבע שונים על  	
רהיטים ודלתות

•ציורי קיר בחדרי ילדים 	
•ועוד... 	

מחירים 
מפתיעים
מחירים 
מפתיעים
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יתמודדו באליפות העולם

שי  רימון  ורועי אפטר )בתמונה(, ספורטאי בית ספר לאומנויות 
והלחימה של אגודת הספורט כפר ורדים, יצאו לתחרות אליפות העו

 Xtreme - אומנויות לחימה אתגרית( XMA לם באומנויות לחימה
 XMA-מנהל בית הספר, רמי אבירם, מסביר כי ה .)Martial Arts
הוא שילוב של אומנויות לחימה מסורתיות עם אקרובטיקה בתיאום 
בירת  ברטיסלבה,  בעיר  תתקיים  העולם  אליפות  מוזיקלי.  לליווי 

סלובקיה.
ראש מועצת כפר ורדים סיון יחיאלי ויו"ר אגודת הספורט חיים 
רוטנר נפגשו  עם הספורטאים הצעירים והוריהם, שמעו על ההכנות 
לאליפות העולם ואיחלו לרועי ושי הצלחה רבה בתחרות  ושיבה 

בשלום לארץ.

פארק לכל ילד 
הרשות לפיתוח הגליל רכשה עבור ילדי הגליל 

כרטיסי כניסה לפארקים באזור

14,000 כרטיסים לפארקים ברו -הרשות לפיתוח הגליל רכשה כ
הפנאי  פעילות  לקידום  הרשות  מפעילות  כחלק  זאת  הגליל.  חבי 

באזור ולשיפור איכות החיים של התושבים.
התקציב לפרויקט "פארק לכל ילד" עמד על סך 280 אלף שקלים, 
למעלה  הגליל  לפיתוח  והרשות  המוניציפאליות  הרשויות  ובזכות 
ניתן  הפארקים  בין  השונים.  החי  בפארקי  ביקרו  ילדים  מ-9,000 
למצוא את פארק החי "גן גורו" שבעמק המעיינות, "יער האיילים" 
שבקריית  פארק"  וה"חי  שבמשגב  הקופים"  "יער  הגולן,  שברמת 

מוצקין.

פתוחים שעה נוספת
ובישיבת הערכת מצב שהתקיימה בנושא ביטחון הוחלט כי הש

ייסגרו כל ערב בשעה 21:00. עד כה  ערים ברחובות מירון וחצב 
נסגרו השערים בשעה 20:00.

מתכוננים לרעידת אדמה
את  לפקוד  עלולה  הרסנית  אדמה  שרעידת  לכך  ההתראות  בצל 

וישראל בכלל ואת איזור הצפון בפרט, החלו בסניף צפון של התא
לתרחישי  באזור  המפעלים  של  מוכנות  לתרגל  התעשיינים  חדות 

ואסונות טבע העלולים לפקוד את איזור חיפה, הקריות והגליל. במ
פגש שהוקדש לנושא השתתפו עשרות מנהלים בכירים בתעשייה 
ובמגזר העסקי,  במסגרת הערכות לתרגיל הלאומי “נקודת מפנה 
6" להתמודדות חברות ומפעלי תעשייה עם תרחישי רעידת אדמה.  

חדשות קצרים
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שירותים חדשים לעסקים
ניהול משא ומתן

גישור ובוררות
תיהלוך קונפליקטים

ג.י.ל.ת.  חשבונאות ומיסים
הדסים 2 יפה נוף מעלות - תרשיחא

 טלפון 04-9978414

בני קיויתי, יועץ מס ומגשר
נייד: 052-2619172

bkivity@gmail.com :דוא”ל

הנהלת חשבונות, ביקורת, ייעוץ, 
ייצוג, חשבות שכר ודיני עבודה

חדשות

בבית  נערך  השבוע  בתחילת 
דיון  בירושלים  עליון  המשפט 
מספר  שהגישו  הערעור  על 

המ בית  החלטת  על  ותושבים 
)מדצמ המחוזי-מינהלי  ושפט 

היה  לא  כי  הקובעת  בר 2010( 
פגם בהתנהלות המועצה בעניין 

המקווה.
וזי פוגלמן  חיות,  והשופטים 

ב-60  הדיון  את  דחו  לברטל 
יום כדי לתת לצדדים אפשרות 
בדרכי  המחלוקת  את  לפתור 

ושלום. בהחלטתם נימקו השופ
טים: “במהלך הדיון היום קיימו 
הידברות  בהמלצתנו  הצדדים 
ובעיקר  אפשרויות,  על  ועלו 
אשר  ממשית  אחת  אפשרות 

ועשויה להביא לפתרון המחלו
קת בדרכי שלום מחוץ לכותלי 
לקדם  מנת  על  המשפט.  בית 

ואפשרות זו ולבחון את כל היב

מתחדש הקרב על המקווה
בית המשפט העליון נתן 60 יום למציאת פתרון 

למקווה “בדרכי שלום"

וטיה, לרבות לוח הזמנים הרל
הצדדים  יגישו  לביצועה,  וונטי 
הודעה מעדכנת בתוך 60 ימים. 
לאחר קבלתה יוחלט על המשך 

הטיפול בערעור".
לעניין  משיחות עם מקורבים 

אפ מספר  הועלו  כי  ונמסר 
במקווה  שימוש  כמו  שרויות 
שהחלו להקים במרכז המסחרי 
)ללא רישיון, הוצא צו הפסקת 
לבית  בסמוך  מקווה  עבודות(, 

המ המניין  של  החדש  והכנסת 
בבית  מקווה  משפחתי,  סורתי 
קיצור  דרך  הכשרת  וכן  פרטי 
בשכונת  למקווה  ורדים  מכפר 

יפה נוף במעלות.
מקורבים למועצת כפר ורדים 
אמרו כי יעמדו על כך שבכפר 

ולא יוקם מקווה ציבורי, וכי הפ
תרון צריך להיות מחוץ לישוב.
kfarnik.co.il אתר כפרניק

נו ושלושה מקומות אחרונים 
תרו בגן הורים, המופעל על ידי 

עמותת הורים.
שש  לפני  מחדש  הוקם  הגן 
שנים, אחרי שהיה סגור שנתיים. 
שניר.  ברחוב  פעל  בהתחלה 
ושיפצו  דירה  שכרו  ההורים 
עבר  הגן  שנתיים  אחרי  אותה. 
למקומו הנוכחי ברחוב סער 8. 
הגן הוקם במסגרת עמותה ללא 
כוונת רווח אשר מלווה על ידי 
העמותה  מטרת  חשבון.  רואה 
להורים  לספקאלטרנטיבה  היא 
שרוצים להיות בטוחים שילדם 
מקבל את הטיפול הטוב ביותר. 

וההורים מנהלים את הגן, מע
את  וקובעים  הגננות  את  סיקים 

העי הנכס  לדבריהם,  והכללים. 
יאנה  הצוות:  הוא  הגן  של  קרי 
מיום  הגן  את  שמלווה  הגננת 

והקמתו, טניה הסייעת  שהצטר
פה שנה אחרי ודפנה שמתגברת 
לפי הצורך. ועד הגן אחראי על 
שהגננת  כך  האנדמינסטרציה, 
רק  לעסוק  חופשיות  והסייעות 

להב מנת  על  בילדים.  ובטיפול 
טיח שהילדים יאכלו אוכל בריא, 
מזין וטרי ארוחות הצהריים בגן 
לפי  ההורים  ידי  על  מבושלות 

תורנות של פעם ב-6 שבועות.
מוגבלת  בגן  הילדים  כמות 
כך  בלבד,  ילדים  ל-12  בחוזה 

שכל ילד מקבל יחס אישי.
בגילאי  ילדים  קולט  הגן 
וחצי.  שנתיים  עד  וחצי  שנה 

הנו הלימודים  לשנת  וכאמור, 
שלושה  עדיין  נותרו  כחית 

לפ אפשר  לפרטים  ומקומות. 
או   0578197559 לטל   נות 

לדניאל 054-5226798.

המקווה במרכז המסחרי. במועצה ממשיכים להתנגד

נותרו מקומות בגן הורים

Æהלימודים מתקיימים בימי שישי ´ ∞± ימי צפייה במהלך השנה
Æתעודת הוראה וניסיון מהווים יתרון¨ אך לא תנאי למועמדות

 Æהתוכנית מוכרת ע¢י קרן השתלמות ובתהליך הכרה ע¢י גמול השתלמות

morimget@gmailÆcom ∫נא הירשמו ליום הפתוח במייל
∞µ∞µ≠≤±∂≠∑±∑ מרים      ∞¥≠∂∂±π±∂π ∫‘או בטל

הכשרת מורים וגננות 
ברוח ’תבנית החינוך המוזהב‘
שמחה להודיע על פתיחת מחזור ב‘ ולהזמינכם ל∫

יום פתוח בנושא הַהֹווֶה
∞πÆ≥∞ ≠ ±≥Æ∞∞ בין השעות ≤±ÆπÆ≤∞±≤ ¨ביום שישי

באולם ההכשרה במעלה צביה
ההכשרה עשירה ורב תחומית ומוצעת לכל אדם 

Æשהחינוך בנפשו ומעוניין לחבור לדרך חדשה ומרתקת

חפשו אותנו ב≠       ∫morimGET  לצפייה בסרט על התבנית היכנסו ל≠
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דיזנהאוז צפון מציגה
מגוון חבילות נופש בארץ ובחו”ל | מחלקה עסקית | חבילות ספורט 

אטרקטיביות | מחלקה מיוחדת לנסיעות לפולין | שפע מבצעים 
למבחר יעדים ברחבי העולם | מבצעי הרגע האחרון | מועדון לקוחות

מבצעים לסוף הקיץ ולתקופת החגים

שנה טובה
 שנה של טיולים, מסעות
 וגילוי עולמות חדשים

שעות פתיחה: יום חמישי 16.00-19.00; שישי 10.00-13.00; שבת וחג 11.00-15.00
כפר ורדים, רחוב אשכר, בין כיכר 2 ל-3 )הצריף הירוק ליד בית ספר קשת(

www.kvart.co.il l 052-3350205 ,לבירורים ותיאומי קבוצות: רינה

 המקום משמש כמרכז מידע לתיירים 
ומרכז מבקרים בנושא כפר ורדים.

פעילויות מיוחדות לקבוצות בתיאום מראש

במתחם הגלריה:
גן אבני דרך

המוזיאונצ’יק

גלריית אמני כפר ורדים
תצוגה ומכירת עבודות של אמני הישוב

פסלים l ציורים l צילומים l תכשיטים l קרמיקה l מוזאיקה l עבודות יד l ועוד...  

פנייה לאמני כפר ורדים
לאמני כפר ורדים שלום וברכה!

בישיבת חברי ועד אמני הכפר שהתקיימה 
בחודש שעבר סוכמו הדברים הבאים:

בחודשים ספטמבר אוקטובר הקרובים 
יתקיימו מספר אירועי אמנות בכפר תחת 

חסות ועד האמנים ומועצת כפר ורדים: 

1. תערוכת “לחם” בגלריה ‘טל’ בהשתתפות 
כ-35 אמנים מכפר ורדים. לבירורים ולפרטים 

 נוספים נא להתקשר לעדי גרינפלד 
בטל: 054-7542699.

2. פסטיבל הקרמיקה בהשתתפות אמני 
הקרמיקה בישראל. האירוע יתקיים 

בחופשת סוכות, ימי חמישי, שישי, שבת, 
4-6 באוקטובר.גלריית אמני הכפר )הצריף 

הירוק( תהיה פתוחה בימי הפסטיבל וידיעון 
על אירועי   הפסטיבל יחולק במקום.במסגרת 

הפסטיבל נפרסם  בגלריית אמני הכפר 
)בצריף הירוק( את פרטי האומנים המעוניינים 

לפתוח את ביתם.

 להלן הפרטים:
• אמנים המציגים בגלריה ירשמו על יד תצוגתם 

את הפרטים לגבי “הבית הפתוח” שלהם כולל 
ימים ושעות שבהם יפתחו את ביתם.

• אמנים שאינם מציגים בגלריה יפנו לרינה 
סטרוד לגבי ה”בית הפתוח” ואנו נפרסם 

את כל הפרטים שלהם, כולל ימים ושעות 
שהאומן פותח את ביתו וכן פרטים לגבי 

הגעה למקום מגוריהם.תורני הגלריה באותם 
ימים ישמחו לסייע בהכוונת האורחים לבתי 

האומנים.

3. עדכון שלט הזכוכית עם שמות האמנים 
 והמפה הנמצא ברחבה שעל יד הגלריה 

יש כוונה להזיז את השלט עם המפה 
למקום ראוי יותר ולעדכנו. אמנים חדשים 

המעוניינים לצרף את שמם ואת את פרטיהם 
לרשימה המופיעה על השלט )שם האמן, 

תחום עיסוק, טלפון וכתובת(, מוזמנים 
לשלוח לרינה סטרוד את הפרטים. אמנים 

שממשיכים מתבקשים לפנות לרינה סטרוד, 
אמנים אלה לא ידרשו לשלם את עלות 

 הפרסום.
במפת השלט יצוין בצורה גרפית מקום 

 מגוריו של האמן.

עלות הפרסום 65 ₪.

 4. פינת אומן החודש.
המועצה פנתה לוועד אמני הכפר בבקשה להציג 

בחדר הישיבות פינת אומן שבה יציג האמן 
הנבחר חלק מיצירותיו. פרטים יישלחו בקרוב.

 5. החלפת תצוגת האמנים בגלריה.
בסוף חודש אוגוסט הסתיימה תקופת 

התצוגה ותוחלף בחודש ספטמבר. אמנים 
המעוניינים להציג למשך ששת החודשים 

הבאים, מתבקשים להודיע על כך לדינה שחר 
בטל’ 052-2808253, או לאבנר 052-3108387.

המציגים בששת החדשים הבאים מתבקשים 
להעביר סכום של 320 ₪ )53 ₪ לחודש(

ולהשאיר במעטפה במגירת השולחן את 
פרטי המשלם ואת הצ’קים. אמנים חדשים 

מתבקשים לתאם עם אבנר רביב. ניתן לחלק 
את הסכום  לשני צ’קים, ל-1 בספטמבר וה-1 

באוקטובר, ולרשום על גבי הצ’ק לפקודת 
אומנות גלילית.

תודה רבה

ועד אמני הכפר

לבירורים, הרשמה לבית הפתוח, עדכון השלט ושאלות אחרות  נא לפנות לרינה סטרוד 
strody@bezeqint.net 052-3350205 או למייל

חדשות חינוך

מת שבגליל  צביה  ובמעלה 
תוכנית  שנתיים  כבר  קיימת 
של הכשרת מורים וגננות ברוח 

למ המוזהב".  החינוך  ו"תבנית 
עשה, התכנית אינה מיועדת רק 
למורים וגננות, כי אם לכל איש 
שמסע  ולאלה  חינוך  אשת  או 
אותם,  ומרתק  מעניין  החינוך 

כמו הורים לילדים למשל.
מנה מסבירים  ו"התוכנית", 

ליה, "מתאימה לאנשים החשים 
ושי וודאות  אי  של  ושבימים 

נויים מואצים, יש מקום לייצב 
וגמישות  איתנות  ידיים  שתי 

בתו החינוך'  'הגה  על  וכאחת 
כנו, בסביבתנו, בארץ ובעולם. 

מל אנו  בה  החינוך  ומשימת 
ווים ילדים במסע גדילתם, היא 
'חזית' שיכולה לפתור  סוג של 
לתיקון.  ניתנות  בעודן  בעיות 

והיא יכולה למנוע סטיות מדר
כים טובות בעוד הסטייה קטנה 
ולא מקובעת. היא יכולה לנטוע 
של  והרכים  הפנימיים  במבנים 

טו והרגלים  ערכים  והילדים 
ויכולה  טובות,  סיבות  עם  בים 
האפשרויות  מלאי  את  להטעין 
הטובות ביותר )לנו כבני אדם( 
כך שבמהלך החיים יהיה מבחר 

ורחב ממנו ניתן לבחור דרך מק
דמת.

המוזהב'  החינוך  "'תבנית 

ליצור  מטרה  לעצמה  שמה 
תקדם  אשר  אנושית  אקולוגיה 
ככל  יפים  מבנים  זו.  גישה 

ושיהיו, תוכניות לימוד עם כות
רות טובות, מוסיפים, אין ספק, 

ואך כל אלה לא יועילו אם המו
תוכניות  את  מפעיל  אשר  רה 
הלימוד אינו בא ממקום פנימי 
אנושי, אוהב אדם, אוהב חיים, 
'מאווררים',  ותכנים  סיבות  עם 

אמי דרך  לעשות  נכונות  וועם 
תית של התחדשות והתפתחות.

ברוח  ההכשרה  "תוכנית 
הינה  המוזהב',  החינוך  'תבנית 
ומלמדת  תחומית,  ורב  עשירה 

ומתחד ייחודית  חינוכית  ודרך 
שת. בתוכנית ההכשרה מוקנים 
התבנית,  של  ייחודיים  כלים 
ברמות  עצמי  בניהול  העוזרים 

יציר חינוכית  ובעבודה  ורבות 
תית ומהנה.

מהדהדים  אלו  דברים  "אם 
מדוע  ודאי   תבינו  בליבכם, 
הפוגשים  אנשים  של  הכשרה 
ילדים היא כה חיונית ונדרשת. 
יותר  לשמוע  מוזמנים  הנכם 

ביום הפתוח שלנו".
ב-21  יתקיים  הפתוח  היום 
בספטמבר במעלה צביה. בעמוד 
 MORIMGET של  הפייסבוק 
כ-20  באורך  לסרט  קישור  יש 

דקות על התבנית.

לחנך ממקום פנימי
במעלה צבייה פועלת תוכנית מיוחדת להכשרת 

מורים, גננות ואנשי חינוך

הדרכה בקורס. לפתור בעיות בעודן ניתנות לתיקון
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קרן l 052-8900250 אבי 057-2221200

חדשות

ב"בית  התקיים  כשבועיים  לפני 
ובחורש" בכפר ורדים יום כיף ופעי

אורגן  הכיף  יום  הבית.  לדיירי  לות 
של  לחוקרים  הסמכה  קורס  ידי  על 
הפעילות  במסגרת  ישראל.  משטרת 

מש אופנועים  על  הדיירים  ורכבו 
טביעות  בהטבעת  התנסו  טרתיים, 
הסוואה  במשקפות  ובצפייה  אצבע 

וובילו עם סוסים שיטוריים וכלבי גי
שוש. הדיירים המאושרים והנרגשים 
הודו לשוטרים שהגיעו לשמח אותם. 

שוטרים ליום אחד

רחל-לי  קלנר
כמו בכל שנה, גם השנה פותח 

ומרכז המוסיקה את שעריו בת
חז ללימודים,  ספטמבר  וחילת 
הרכבים, שי תזמורתיות,  ורות 

עורי תיאוריה – תוך שיתוף עם 
מגמת המוסיקה שנפתחה השנה 
מרכז  ואותה  החדש,  בתיכון 

וראובן מלאך, מנהל מרכז המו
סיקה ומנצח התזמורת.

בשנים האחרונות הפכו מרכז 
לחלק  והתזמורת  המוסיקה 
חשוב ומהותי במגוון פעילויות 
כמעין  ורדים,  בכפר  הנוער 
שלפעילויותיה  נוער,  תנועת 
השבועיות מגיעים ילדים רבים 

הקרו מהיישובים  ואף  ומהכפר 
הילה,  מצפה  מעלות,  כמו  בים 
אופיו  ועוד.  חלוץ  הר  אבירים, 
מרכז  של  והמשפחתי  החם 
למקום  אותו  הופך  המוסיקה 
שממש נחשב בית שני לילדים, 

חב עם  נפגשים  הם  בו  ומקום 
יוצאים  צוחקים,  נהנים,  ריהם, 
לנופשונים, ובנוסף גם מנגנים. 
במרכז המוסיקה לומדים ילדים 

ונו י"ב  ומכיתות א’ עד כיתות 
צרים קשרי ידידות מיוחדים על 

אף הבדל בגילאים.
נדרשים  התלמידים  זאת,  עם 
ואף לוקחים על עצמם אחריות 
להגיע  כדי  מתאמנים   - רבה 

שק ילדים  מלמדים  ולהצלחה, 
וטנים מהם, מתכוננים לקונצר

טים של סוף השנה עם המורים 
ווהתזמורת. במהלך לימודי הנ

בפעילויות  וההשתתפות  גינה 
התלמידים  לומדים  המרכז, 
בדברים  גם  להתמיד  שצריך 

ושהם ‘תחביב’ כדי להגיע לתו
צאות.

הילדים  בין  שנוצר  הקשר 
והמורים במרכז, המלווים אותם 
חזק  יותר  הרבה  רבות,  שנים 

ומקשר רגיל של מורה עם תל
מיד. התלמידים נקשרים למורה 
דאג  אותם,  לימד  להם,  שעזר 
להם והיה מסור להם עד כדי כך 
שנסע אליהם במיוחד כשנזקקו 
לעזרה ולשיעורים נוספים, והם 
שומרים איתו על קשר גם אחרי 
לימודיהם  את  מסיימים  שהם 

ועוזבים את הכפר.

ותלמידים רבים, שלמדו במר
כז המוסיקה ובמגמות המוסיקה 
מקבלים  באזור,  הספר  בבתי 

)קונ ברסיטל  גבוהים  וציונים 
צרט הסיום לבגרות במוסיקה(, 

וויש בהם שאף התקבלו לתזמו
רת צה"ל, ללימודים

ומופיעים  במוסיקה,  גבוהים 
עם להקות והרכבים.

אחד  במשך  שחלפה,  בשנה 
אינט עבודה  חודשי  ועשר 

התזמורת  הופיעה  נסיביים, 
בשי בחלקם  רבים,  ובאירועים 

תוף פעולה מוסיקלי עם הזמרת 
נציגות  עודדו  גם  טרי.  כך  שי 

הצועדים  בצ את  ומהתזמורת 

עדת כפר ורדים, ליוותה אירוע 
והשתתפה  ישקר,  מפעל  של 
ויום  הזיכרון  יום  באירועי ערב 

העצמאות.
התזמורת  סיימה  השנה,  את 

שה חגיגי  בקונצרט  וכמנהגה 
לפה  מפה  מלא  באולם  תקיים 
ובהם  התזמורת,  אוהדי  בקהל 
מוריהם  התלמידים,  משפחות 
ראש  בכפר,  הביניים  בחטיבת 

והמועצה ונכבדים נוספים.  הת
זמורת ניגנה קטעים מפורסמים 
“פאנטום  פופינס",  “מרי  כגון 
האופרה" וגם קטע שכתב בוגר 
הוא  שאף  אסף,  דור  התזמורת 

התקבל השנה לתזמורת צה"ל.

הלימודים  משנת  המעבר 
הבאה  החדשה  לשנה  תשע"ב 

הור ולא  כמעט  לטובה  ועלינו 
חלק  המוסיקה.  במרכז  גש 

לע הגדילו  אף  ומהתלמידים 
אוגוסט  במהלך  והמשיכו  שות 
לקראת  חומרים  ולהכין  לעבוד 
חזרות  לעשות  השנה,  תחילת 
בהרכבים קטנים ולהתכונן לכל 
מקרה שהישוב יזדקק להופעות 

ההרכבים.
השנה הנוכחית תשע"ג צפויה 

כקוד ומעניינת  עמוסה  ולהיות 
המוסיקה  מרכז  כאמור,  מותיה. 

פעו בשיתוף  ויעבוד  ומתרחב, 
בתיכון  המוסיקה  מגמת  עם  לה 
החדש בכפר ורדים. לאור ביקוש 

ולימוד נגינה על כלים שלא נלמ
ודו  עד כה במרכז המוסיקה, מת
וקיימים ראיונות למורים למקצו

עות המבוקשים, על מנת לספק 
את ההיצע בהתאם לביקוש.

מתוכנן  החנוכה  חג  לקראת 
בקונצרט  התזמורת  של  מופע 

ומשותף עם תזמורת צה"ל  ומ
הפעילויות  לכל  בנוסף  שטרה. 
התזמורת  מתכננת  המגוונות 
לסיבוב  הקרוב  בקיץ  לצאת 

הופעות ביפן.
ורדים  כפר  המוסיקה  מרכז 
מאחל שנה טובה, שנת שגשוש 
בחינוך  הישגים  שנת  וצמיחה 

בריאות וכל טוב.

המנגינה נמשכת
המרכז למוסיקה בכפר ורדים פותח שנה נוספת. על הפרק: שיתוף פעולה עם מגמת 

המוסיקה בתיכון החדש, הכנסת כלים חדשים וסיבוב הופעות ביפן

קונצרט הסיום של תזמורת הנוער. מרי פופינס ופאנטום האופרה
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חדשות

נירית אושר
קאנטרי  בריכת  של  עתידה 

בימי החורף הקרו ורדים  וכפר 
בים בסכנה. רוני קובה, הבעלים 
של הקאנטרי, מסביר כי עלויות 
הפעלת הבריכה בחורף גבוהות 

כלכ להפסדים  וגורמות  ומאוד 
וק ורדים  כפר  מועצת  וליים. 

בוצה של כ-150 תושבי הכפר, 
ושמנויים בקאנטרי ונהנים משי
יומיום, לא מוכ ורותי הבריכה 

נים לעבור על כך לסדר היום. 
זו מתווספת אי הסכמה  לנושא 
הקאנטרי  לבין  המועצה  בין 
לגבי 50 אלף השקלים, שיועדו 
לסבסוד מחירי הכניסה לבריכה 
כזכור,  יולי-אוגוסט.  בחודשים 
ברוח  החלטה  קיבלה  המועצה 

וזו, אך בסופו של דבר היא בוט
לה לאחר שהתברר כי הישיבה 
את  המועצה  חברי  אישרו  בה 

חו היתה  וסבסוד המחירים לא 
)בזימון  טכניים  מטעמים  קית 
זה  נושא  כי  נכתב  לא  לישיבה 
יעלה לדיון(. לפיכך, הוחלט כי 
ההסכם על הקאנטרי בטל. עוד 
נאמר כי הקאנטרי לא מילא את 
התחייבותו בהסכם הסבסוד, כי 

ואיפשר גם ללקוחות שאינם תו
ושבי הכפר להיכנס במחיר המ

סובסד לכאורה של 25 שקלים.  
לא  "50 אלף השקלים  קובה: 
הובטחו לי כסבסוד של כרטיסי 
הכניסה. זה סיכום מול המועצה 
של  קיצונית  העלאה  בעקבות 
שקלים  מ-17  הארנונה  מחירי 
אמרתי  למ"ר.  שקלים  ל-60.8 

בע מסוגל  לא  שאני  ולמועצה 
את  לנהל  היום  לי  שיש  לויות 
הבריכה ולהשאיר אותה פתוחה 
גם בחורף. אני אדם פרטי, ואין 
שום סיבה שאשאיר את הבריכה 

פתוחה בחורף ואפסיד כסף. 
מתושבי  התחיל  הנושא  "כל 

בקאנטרי, שע שמנויים  והכפר 
בורם השחייה בחורף זה החיים 

ושלהם. עם כל העיכובים, הנו
הקיץ  לקראת  לדיון  הגיע  שא 
ואז ראש המועצה העלה רעיון: 
מיועד  שהכסף  לציבור  שנגיד 
וזה  לבריכה  הכניסה  לסבסוד 

יתקבל טוב אצל התושבים. 
"על בסיס הכסף שהובטח לי 
של  בפעילויות  הנחות  עשיתי 
בקייטנות,   – בקיץ  המועצה 
בפעילות של הנוער ועוד. אחרי 
ההסכם,  את  שאישרה  הישיבה 
שזה  לי  הודיע  המועצה  ראש 
הוא  מכן  לאחר  חודש  אושר. 

והתקשר ואמר שההחלטה מבו
טלת. וזה אחרי שאנחנו מילאנו 
את חלקנו. צריך להבין שמחיר 
בכמות  פגע  הנמוך  הכניסה 
האנשים שעשו מנוי קיץ. בשנה 
מנויים  כ-180  היו  שעברה 

והשנה אפילו לא 20".
איך עמדת בהתחייבות, אם גם 
קיבל  הכפר  תושב  שאינו  מי 

את אותו מחיר? 
מבת  ביקש  המועצה  "ראש 

והזוג שלי, חגית בוחבוט, מנה
של  שאורחים  הקאנטרי,  לת 
את  גם  יקבלו  הכפר  תושבי 
ההנחה והיא הסכימה. חוץ מזה, 
למחיר  התחייבות  היתה  לא 
מיוחד לתושבי כפר ורדים. מה 
גם כשבאים אנשים לבריכה לא 
תמיד ניתן לבדוק אותם. אם בא 
איך  זהות?  תעודת  לו  יש  ילד, 

רצי לא  הוא?  מאיפה  ואדע 
סתם  וזו  אחד  באף  לפגוע  נו 
עילה לפיצוץ הענין. יש דברים 

אני  מפרסמת.  לא  שהמוצעה 
של  הפרוטוקולים  את  ביקשתי 
מהמבקרת  המועצה  ישיבות 

הפרוטוקו קיבלתי.  לא  וועדיין 
מפורסמים  להיות  אמורים  לים 
 48 תוך  הרחב  הציבור  לטובת 
שעות מקיום ישיבה, בפועל זה 
המחיר  מקרה,  בכל  קורה.  לא 
המיוחד לתושבי הכפר לא היה 
התניה לקבלת 50 אלף השקלים 

מהמועצה".
אז מה עכשיו?

את  להשאיר  כוונה  אין  "לי 
את  הצגתי  פתוחה.  הבריכה 
כל המאזנים של החברה משנת 
יודע  המועצה  ראש   .2005

ובדיוק מה מצב הקאנטרי. הפע
ולת הבריכה בחורף כרוכה בע

אלף  כ-130  של  חודשית  לות 
גם  להפסדים.  גורם  וזה  שקל, 

הברי את  סגרו  שלנו  ובסביבה 
כות בחורף מטעמים כלכליים. 
המים  החשמל,  התייקרות  עם 

מטור העלויות  ווהארנונה, 
מרוויחים  שאנחנו  לא  זה  פות. 

גרו ורוצים עוד כמה  ומליונים 
הכסף  את  אני  מהמועצה.  שים 
אקבל, רק שזה ייצא מהכיס של 
שאני  וכיוון  המיסים  משלמי 

מי הרבה  הכי  שמשלם  והעסק 
מכי בעיקר  אז  למועצה,  וסים 

סי". 
איך תקבלו את הכסף?

ומו הגונה  בצורה  לא  ו"אם 
ראש  לערכאות.  נפנה  סכמת, 
לפגישה  אותי  הזמין  המועצה 
בארבע עיניים, וסירבתי. רציתי 
המהלך  את  שיזמו  שהמנויים, 
לא  המועצה  כעדים.  יצטרפו 
פוגעת בקאנטרי, אלא בתושבי 

הכפר".
מה צריך לקרות כדי שהבריכה 

תיפתח בחורף? 
ו"אני יודע שיש כל מיני מה

ושהם  עושים,  שהמנויים  לכים 
שה כדי  יותר  לשלם  ומוכנים 

אבל  בחורף.  תיפתח  בריכה 
ארגיש כמו גנב אם אעמיס את 

והעלויות עליהם. אני מוכן לה
עלות  ללא  הבריכה  את  שכיר 
ואני  החורף  לחודשי  למועצה 
לכיסוי  שקלים  אלף   50 אתן 

השימושים שלי".
יחיאלי,  סיון  המועצה,  ראש 
אלף   50 כי  הטענה  על  מגיב 
לקאנטרי  הובטחו  השקלים 
בגלל עליית תעריפי הארנונה, 
תעריפי  את  להוזיל  כדי  ולא 

הכניסה של תושבי הכפר:

המשך בעמוד הבא

בעל הקאנטרי: המחיר המיוחד לתושבי הכפר 
לא היה התניה לקבלת 50 אלף השקלים

 רוני קובה זועם על ביטול המענק מהמועצה, מבטיח כי ייאבק על קבלתו גם בפנייה לערכאות 
 ומצהיר כי יסגור את הבריכה בחודשי החורף. קבוצת שחיינים דורשת מהמועצה לדאוג לפתרון. 

ראש המועצה: הקאנטרי הפר הסכם, ועדה בודקת את נושא השחיה בחורף

קאנטרי כפר ורדים. “הכסף נועד לפצות על עליית הארנונה"
הקפיצה הגדולה של העסק שלך

לא תעלה לך כלום!

מבצע מיוחד!

אנחנו נבנה לך אתר אינטרנט חינם
ברכישת 24 חודשי תחזוקה ב-80 שקלים לחודש

המבצע הכי משתלם בישראל:
אנחנו נקים לך אתר יפהפה ללא עלות הקמה, ובנוסף, 
ושירות במחיר תחרותי  נספק לך שנתיים של תחזוקה 
עליך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקים את האתר בעצמך(. המחיר 
הזה כולל אחסון אתר, גיבוי, אבטחה, מימון דומיין פרטי 
והכי חשוב - שירות עדכונים לתכנים שבאתר באמצעות 
שירות הלקוחות שלנו! אז אם תהיה מספיק זריז )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיח לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך. 

חייג עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר
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קורס הדרכת שחייה בשיטת שאו
שיטת שאו משלבת את עקרונות טכניקת אלכסנדר במים.

השיטה פותחה על ידי לימור וסטיבן שאו, מורים מוסמכים משנת 1989.
לימור עובדת בארץ ב-11 השנים האחרונות ומלמדת את השיטה בקורסים 

להידרותרפיה במכללת שער הנגב, בגבעת וושינגטון, בשלוחת וינגייט בירושלים 
ובביתה במושב לכיש.

בנוסף היא מטפלת מוסמכת ווטרדאנס וווטסו.
www

השחייה נחשבת לאחד מסוגי הספורט הבריאים ביותר, אך מעטים שוחים 
באופן בריא ויעיל. שילוב טכניקת אלכסנדר במים הופך את השחייה לנינוחה, 

זורמת, נעימה ובריאה יותר.
לימור שאו-שורש ונירה כץ מציעות קורס באורך 45 שעות, שבסופו תוענק 

תעודת הדרכת שחייה בשיטת שאו.
הקורס מומלץ לכל מי שמלמד ומטפל במים ורוצה לקבל רעיונות שונים, 

נקודות מבט אחרות, מגוון רחב של אפשרויות ותרגולים והבנות חדשות, שישנו 
את הדרך בה הוא שוחה, מלמד ומבין את העבודה במים.

www
נושאי הקורס:

שיפור ארבעת הסגנונות	 
איך ללמד את השיטה, מגע אחיזות	 
יציבה, בעיות גב ופחדי מים	 
נשימה, ציפה וגלישה - בסיס השיטה.	 

הקורס ילווה בהרצאות ומצגות, צפייה בצילומי וידאו מהתרגולים. כל משתתף 
יקבל חוברת ואת הספר של לימור העוסק בשיטה.

תאריכי הקורס: 21, 22, 23 באוקטובר; 28, 29, 30 באוקטובר
השיעורים יתקיימו בשעות 8:30-14:30, במושב מעונה בבריכה כצל’ה

פתיחת הקורס מותנה במספר הנרשמים.

לפרטים והרשמה: לימור 054-5698082, נירה 050-4979832

דרוש/ה
מדריכ/ת שחייה

לפרטים והרשמה -  נירה כץ, מעונה
www.katzle.com 050-4979832  ,04-9997288 

ערבי נשים  שחיה נפרדת 
 ארועים אינטימים  צימרים יוקרתיים

קורסי שחיה ליחידים או בקבוצות, אפשרות לשיעורי שחיה בנים 
עם מדריך ובנות עם מדריכה בקורסים שנתיים או לפי הצורך.

במסגרת הקורס נלמדים התחומים הבאים:
הסתגלות למים, ציפה, נשימה, סגנונות שחיה ושיפור שחיה.

בנוסף
 טיפולי הידרותרפיה פרטני או קבוצתי.

 טיפולי מים רומנטים.

בריכה מחוממת
בבריכה של

צוות 
מוסמך

יחס
 אישי

 מנחה: סילביה איצקוביץ
מעצבת ומורה לאמנות בעלת נסיון רב בהנחיית חוגים 

ילדים מכיתה א’ - שיעורי ציור ואמנות באוירה נעימה ויצירתית
 החלוקה לקבוצות נערכת עפ"י גיל ובקבוצות קטנות. 

 אז מה נעשה בחוג?
ניצור, נמציא ונדמיין, נלמד לשלב בין צבעים לצורות, נכיר אמנים, נפליג בדמיון אל 

מקומות מרוחקים, נפגוש בעלי חיים ודמויות משונות, נבקר בארצות רחוקות וכל זה 

באמצעות צבע, נייר, קרטון, בד ועוד

נוער - ציור ורישום, מתאים גם למי שרוצה ליצור תיק עבודות. 
מבוגרים - בשיטה המאפשרת לכל אדם ללמוד לצייר.

ציור ואמנות
חוגים לילדים נוער ומבוגרים

sgizkovich@gmail.com  052-8710862 ,לפרטים: סילביה איצקוביץ

טריקו גבר

5 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

טריקו ילד
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

±π∑π≠החל מ

שרוול ארוך ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

שרוול ארוך גבר
3 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

•∞∞± כותנה”ריפ“ נמתח חולצות צמודות 
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

≥Ø¥ שרוול
למגזר הדתי 
בכל המידות

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

על כל 
קניה מעל 

300 ש“ח
מתנה°

דריי פיט גבר

3 ב-100 ש“ח
או דריי פיט ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

מכנסי ספורט 
5 ב-50ש“חחזרה לבי“ס

קפוצ‘ונים 
קייצי ומעבר

5ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

עובדים עם כל בתי הספר בגליל המערבי
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מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

יהודה טקס מאחלת
חג שמח

 ושנה טובה 
לכל עם ישראל

כללים  יש  כזה.  דבר  "אין 
מה  תקין.  למינהל  בסיסיים 

שא מה  זה  אומרים,  ושאנחנו 
עושים. 50 אלף השקלים  נחנו 
עלויות  את  להוזיל  ניסיון  היו 
כפר  לתושבי  לבריכה  הכניסה 
ורדים. אנחנו לא פועלים למען 

ועסקים פרטיים, אלא למען תו
טכנית  ורדים. תקלה  כפר  שבי 
שביטלה את הישיבה בה אושר 
שהנושא  לכך  גרמה  ההסכם, 
עלה שוב לדיון. ואז התברר כי 
בהתחייבות  עמד  לא  הקאנטרי 
המחיר  את  נתן  ובפועל  שלו 

והמסובסד לכל מי שהגיע לקא
ונטרי ולא רק לתושבי כפר ור

באופן  ניתנת  ההטבה  אם  דים. 
גורף, ההסכם בינינו הופר".

לחץ מהשחיינים
בישיבה האחרונה של מועצת 
סגירת  בנושא  דנו  ורדים  כפר 

והבריכה. על פי הודעת הקאנט
ורי, בשל עלויות הפעלת הברי

כה הגבוהות בחורף, היא תיסגר 
החל מה-1 בנובמבר למשך 4-5 
האחרונים  בשבועות  חודשים. 

שחיינים  של  התארגנות  החלה 
ולהפעלת לחץ על המועצה לפ

תרון העניין, שאף פתחו קבוצה 
בפייסבוק בשם "לשחות בחורף 
בכפר ורדים". משה הדס ואיתן 
הציגו  נציגי השחיינים,  וליש,  
את עמדתם בישיבה. לדבריהם, 

ומדובר ב"חוג" שחיה ממנו נה
נים כ-150 אנשים באופן כמעט 
היא  השחיה  "תבינו,  יומיומי. 

וה'דת' שלנו", אמר הדס בישי
רק  לא  פתרון  כאן  "נדרש  בה. 
תתייחסו  בכלל.  אלא  לשנה, 
לזה כמו לחוג הרבה יותר גדול 

מחוג כדורסל".
אתה  איך  המועצה,  ראש 
הולך לפעול בעקבות ההחלטה 

על סגירת הבריכה בחורף? 
"אני מודע לבעיה המתמשכת 
לא  ורוצה למצוא פתרון מבני. 
לקראת  שנה  שכל  להיות  יכול 
הקאנטרי  של  הבעלים  החורף 
כבני  שלו  המנויים  את  יחזיק 

וערובה. בישיבת המועצה האח
ורונה מינינו צוות לבחינת חלו
ופות. חברי הצוות הם נציגי המ

וליש ומשה הדס  - איתן  נויים 
וחבר המועצה יוסי מילוא".

המשך מעמוד קודם

מתוך דף הפייסבוק של "לשחות בחורף":
)קבוצה  החורף  שחיני  מבין  קטן  צוות  האחרונים  "בשבועים 
שחייני החורף לרבות ילדים וחוגי שחיה מונה על פי אומדן בין 
150 ל-200 אישה ואיש( פועל נמרצות להסרת רוע הגזירה של 
נפגש בקבוצות  חודשי החורף. הצוות  סגירת הבריכה לארבעת 

ווביחידים עם מקבלי ההחלטות במועצה, ההרגשה בתום הפגי
שות נעה בין תסכול עמוק לכעס כבד. מקבלי ההחלטות כולם 

וקשובים ומבינים, חביבים, ומלאי עצות. לרוב מה מוטל על האח
רים לעשות )מזכירים מצית של סקוטי שיודעת להצביע למי יש 
לעיתים  אפילו  בהם  יש  מעניינים,  שלהם  הטיעונים  גפרורים(. 
קצת היגיון, אולם ההיגיון הזה עומד בסתירה להיגיון של החוג 

הגדול ביותר בכפר.
בהמשך מפרט דף הפייסבוק כמה מטענות הקבוצה, להלן חלק 

מהטענות:

זהו נושא ציבורי לחלוטין )שמופעל ע"י עסק פרטי( לפחות כמו 	•
חוג כדורסל, בי"ס למוסיקה או בית הכנסת.

היחידה 	• שהנאתה  בוגרת  אוכלוסיה  הינם  החוג  חברי  מרבית 
איסוף  רחובות,  ניקוי  הינה:  מהם  גובה  שהמועצה  מהארנונה 

אשפה, תאורת רחובות.
רוצים לטפל בטווח הארוך ע"י החלפת המפעיל עפ"י מודלים 	•

ושונים, אין לי בעיה לכו על זה. אבל בטווח הקצר תדאגו שהב
ריכה תעבוד בחורף )אני לא מתאבד שיעי שמבטיחים לו את 77 

הבתולות בגן העדן העתידי, אני חי כאן ועכשיו(.
מתקבל הרושם שעוסקים כאן בלהקת שפנים, אז חשוב להבהיר, 	•

אנחנו ממש לא. שיערנו לבן, קצת קמטים, כרס קטנה לחלקנו, 
קצת כפופים, הראיה לא מה שהיתה פעם, אבל נושא השחיה 

יצטרך להיפתר, אנא אל תתבלבלו מאיך שאנחנו נראים.

המחאה הרטובה

חדשות
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נטול כאב וסיכונים, 
המתאים גם לימות הקיץ 
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ניתן לרכוש 

שובר מתנה

טיפול אנטי איג'ינג מרענן

שנה טובה

מתאים לסוגים רבים של פגיעות
 פגיעות אורטופדיות: שברים מורכבים, נפגעי תאונות ועוד

 שיקום לאחר ניתוחים / גב
 פגיעות נוירולוגיות: אירוע מוחי פרקינסון וכדומה

טיפול איכותי מהמעלה הראשונה
 שיטות מתקדמות  פרטיות  בדיקת בטיחות בבית המטופל 

 הדרכה לשימוש נכון בסביבתו הטבעית של המטופל
  השאלת ציוד למטופלים  התאמת מדרסים מכל סוג לפי מידת גבס

תוכנית בהתאמה אישית לכל מטופל ולאנשים הסובבים אותו
שרות מהיר, מקצועי יעיל ואישי ללא המתנה

שיקום ביתי החוסך לכם יציאה מהבית
מרפאה ניידת מגיעה אל ביתכם 

עם כל הציוד הרפואי החדשני

כל המטפלים באישור
משרד הבריאות

פיזיתרפיה ושיקום כף הים  |  ריפוי בעיסוק  |  קלינאית תקשורת 
בעיות מפרקי הלסת  |  שיפור ושיקום הזכרון

משרד ראשי 

04-6897479
www.shikumahir.co.il

משרד ראשי 

04-6897479
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- שמע, גבר, יש לך ריח נוראי 
מהפה. זה תמיד, או שהיום לא 

צחצחת שיניים?
לא  מסריח.  אתה  ובכלל   -

שמעת על דיאודורנט?
את  שציירת  את  באמת  זה   -
הציורים המכוערים האלה? מה 

לך ולאמנות?
- הבגדים שלך נוראיים. איפה 
את מוצאת את כל הסמרטוטים 

האלה?
- אחי, אין לך הומור, הבדיחות 

־שלך קרש, אז פשוט תפסיק לנ
סות להצחיק כל הזמן.

כמה  שתדבר  עדיף  ובכלל,   -
שאתה  יודעים  כולם  שפחות. 

לא איינשטיין.
שתפסיקי  הזמן  הגיע  מאמי,   -
בלי  הבטן  חולצות  את  ללבוש 

חזייה. זה כבר מזמן לא סקסי.
גג,  - כמה מזמן? 10, 12 שנה 

שנייה אחת לא יותר מזה.

lll

הת כבר  הגדול  גביזון  ושבי 
בס “כנות"  המושג  על  ופלסף 

)חפשו  “שורו"  האלמותי  רטו 
הרלו הקטע  את   ,youtube -ב
ווונטי(. ונדמה שהיום רוב האנ

רק  כנות,  נחמד,  מבינים:  שים 
שאסור בשום אופן להגזים עם 
הכנות,  של  הבוטה  הצורה  זה. 
שלמעלה,  המשפטים  בסגנון 

לפ בחשבון,  באה  לא  ולגמרי 
חות אצל רוב האנשים, אבל גם 
עניין  הן  יותר  מעודנות  צורות 
לכם  יצא  פעמים  כמה  נדיר. 
באמת  אתם  מה  לאחרים  לומר 
כמה  ולהפך,  עליהם?  חושבים 

מא לשמוע  לכם  יצא  ופעמים 
חושבים  באמת  הם  מה  חרים 

עליכם?
המטרי הנקודה  בדיוק  וופה 

נפלא,  מריחים  הרי  אנחנו  דה. 
כל דבר שיוצא תחת ידינו הוא 
לפעמים  )טוב,  נפלא  פשוט 

וסתם סביר(, אנחנו שנונים, דע
בין  לבושים  ומעניינים,  תניים 
מעולה לבין בסדר גמור ובעלי 
מודעות עצמית גבוהה שמונעת 
גופיות  סטייל  פדיחות  מאיתנו 
סקסיות פתטיות. הרי אם זה לא 

היה ככה, אז כולם... מה?
אומר  היה  לא  שאיש  כנראה 
דבר, מה שאומר שגם אם יש בי 
איזה נקודה דוחה, נלעגת, סרת 
איש  מעצבנת,  סתם  או  טעם 
לא יטרח לספר לי על זה. ומה 
אם המודעות העצמית שלי לא 
באמת כל כך גבוהה? תודו, יש 
מטריד.  אימה  מאזן  איזה  כאן 
יותר  להיות  מעדיפים  אנחנו 
ועל  כנים,  מאשר  תרבותיים 
חשוב  מידע  מפסידים  הדרך 
מאין כמוהו: מה באמת חושבים 
המקומות  איפה  אחרים?  עליי 

בהם אני דפוק?

lll

הב עם  להתמודד  אחת  ודרך 
הפולי את  לזנוח  היא  ועיה 

להיות  ולחזור  קורקט,  טקלי 
אפילו  שאני  לי  נדמה  “כנים". 

ותו שהולך  כזה  טרנד  ומזהה 
פס תאוצה. וכך מתפתח זן של 
בבטן"  שומרים  ש"לא  אנשים 

ו"אומרים הכל בפנים". 
נושא.  בכל  לך  יעירו  הם 

הס תחת  זאת  יעשו  ולעתים 
“אתה   - מודאג  חבר  של  וואה 
הכרס  עם  משהו  לעשות  חייב 
לך  מותיר  שלך", מה שלפחות 

בהסכמה  להנהן  כלשהו  פתח 
אח במקרים  נושא.  וולהעביר 

רים הם פשוט יורים, מה יורים, 
מפציצים: “אתה הורס ככה את 
הילד!", “אוכל סטייקים? רוצח 
מגעיל", “את מדברת על נושא 
בלי להבין כלום מהחיים שלך", 
כי  מגעיל",  פשוט  “אתה  וגם 

למה צריך לנמק כל דבר? 
מותירה  הזו  הישירה  הכנות 
פיך  ובאלם,  בהלם  לרוב  אותך 
מיובש, פניך לוהטים, והנה לך 
עצמית  תודעה  של  מזוכך  רגע 
גבוהה: לא רק שאתה חרא של 

ואבא, אתה גם לא מסוגל להת
מודד כשאומרים לך את האמת 
אולי  ועדיין,  נעים,  לא  בפנים. 
לאלה  להתחבר  דווקא  כדאי 
בונה,  ביקורת  לקבל  מנת  על 

מו ולהיות  דרכיי  את  ולהיטיב 
אולי  יודע,  ומי  כמוהם?  שלם 
לומר  אני  אף  אצליח  אחד  יום 
מזככת מה  כה  בצורה  לאחרים 

דעתי עליהם?

lll

החבר’ה  שלי.  בתחת  בונה 
מסוג  דתיים  לרוב  הם  האלה 
או  הרצאה  ששמעו  מסוים, 

ושתיים מאיזה גורו חינוך / תזו
ומחפ / כלכלה,  / בריאות  ונה 

עליונותם  את  להוכיח  רק  שים 
של  השני  הצד  כבר  זה  עליך. 
ההרבה  הצד  ובינינו,  חנופה, 
משהו  זאת,  ובכל  נעים.  פחות 
תדעו  הנה:  אז  מהם,  למדתי 
לכם שאתם ממש לא מגניבים. 

lll

המשפחה  בני  נשאר?  מה 
יבקרו אותך בלי  הקרובים. הם 

לע יידעו  כלל  בדרך  וחשבון, 
יותר  לפגוע  בלי  זה  את  שות 
רוצים  הילדים  זאת  )בכל  מידי 
את האוטו בשישי(, ומהם אתה 
לרוב  ביקורת.  לספוג  מוכן  גם 
ממקום  מגיעים  באמת  גם  הם 
העובדה  מתוקף  הרי  מתקן. 
לך,  נולדו  או  איתך  שהתחתנו 
איתך  להסתובב  עליהם  נגזר 

ובציבור, ויש להם אינטרס אמי
תי למזער את עומק הפאדיחה.

בדיוק טמונה הב ואלא שפה 
ועיה גם איתם. מה שנתפס כא

רכאי וטרחני בקרב צעירים בני 
ככזה  ייתפס  בהכרח  לא   ,19

מס שאני  אחרים  ובציבורים 
נדמה  לאשתי  ואם  בהם.  תובב 
שאני חוזר על עצמי, זה רק כי 
בשני  תזה  אותה  את  פיתחתי 
פורמים שונים שממש במקרה, 
שניהם כללו גם אותה. כי קורה 
אותו  על  חוזר  שאני  לפעמים 
במילים  זה  תמיד  אבל  טיעון, 
אחרות, ורק בפני מי שעדיין לא 

שמע אותו.

lll

המודעות  עם  אפוא  נשארנו 
העצמית.  והביקורת  העצמית 
לאחרונה  זיהיתי  כך  אלו,  אל 
)אני לא רק מריח נהדר, גם יש 

מצט מעולה(,  זיהוי  יכולת  ולי 
חשי מעניינת.  טקטיקה  ורפת 

“אני?  בהתנדבות.  חולשות  פת 
כלום אני לא מבין בפוליטיקה. 
דבר איתי על הפצצה האירנית, 
רק שטויות תשמע"; או: “נראה 
טוב? אני? הצחקת אותי. תראה, 
תראה איזה כרס"; וגם: “יש לי 
הפרעות קשב שחבל על הזמן", 
אני  ממשהו  מתלהבת  “כשאני 
ל"שמתי  ועד  צועקת"  ממש 
בארון"  למעלה  שהיה  מה  את 
בדיוק  )ואיך  והמעצבן  הישן 
הדבר הזה הגיע להיות למעלה 

זה בדיוק מה שלב ובארון? כי 
שת גם בפגישה הקודמת(. אדם 
פשוט עובר תהליך התחלשות, 

ושואב ככה הרבה כוח.
ומצד אחד גאוני. הודאה בחו

להפנות  יכולה  מסוימת  לשה 
ואת תשומת לב המתבונן לחול
ושה הזו ולהסוות חולשות חמו
לע ביקורת  מקהה  יותר,  ורות 

ומציגה אותך כאדם בעל  גנית 
חושש  שלא  גבוה  עצמי  דימוי 
)הבודדות  במגרעותיו  להודות 

והזניחות כמובן(.
וב פחדני.  קצת  שני  ומצד 

עייתי. פחדני, כי במקום להודות 
פוליטיקה,  מבין  לא  שאתה 

ועדיף שתפסיק לתת לייקים ות
קרא קצת ynet. ובעייתי, כי גם 

יחי ששלי  פתאום  תפנים  ואם 
תלמד  בסקרים,  נוסקת  מוביץ 
בעל פה את הנוסחה של חלקיק 
דיאטה,  לעשות  ותתחיל  היגס 
יתפסו  החבר’ה  זמן  הרבה  עוד 
מבין  שלא  דביל  כשמן  אותך 

אפילו בפוליטיקה.
הכנות,  כמו  בדיוק  המסקנה? 
רק  נחמדה,  היא  הזו  הטקטיקה 
במינון  בה  להשתמש  שצריך 

המתאים. 
כשלעצמי, אני חייב להודות, 
יותר  קצת  בה  משתמש  אני 

מידי.
eyal@pnay.co.il לתגובות

כן, גם השעון זה המלצה של הסטייליסטית

ה 
לי

טו
פו

ה: 
צי

טר
ס

לו
אי

ם 
לו

צי

במקרים אחרים הם פשוט יורים, מה יורים, 
מפציצים: “אתה הורס ככה את הילד!", “אוכל 
סטייקים? רוצח מגעיל", “את מדברת על נושא 
בלי להבין כלום מהחיים שלך", וגם “אתה פשוט 

מגעיל", כי למה צריך לנמק כל דבר? 

בני המשפחה הקרובים יבקרו אותך בלי חשבון, 
ומהם אתה גם מוכן לספוג ביקורת. לרוב הם 
גם באמת מגיעים ממקום מתקן. הרי מתוקף 

העובדה שהתחתנו איתך או נולדו לך, נגזר 
עליהם להסתובב איתך בציבור, ויש להם 

אינטרס אמיתי למזער את עומק הפאדיחה

www

mailto:eyal@pnay.co.il
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טוביה ארז

בין שתי חומוסיות
למי באמת הוריש “The Uncle“  את סודות החומוס לפני שהלך לעולמו?

כמה ימים לאחר שעברנו לגור 
ורדים בא הבן לחופשה.  בכפר 
לאחר  בקצרה  סיכם  נחמד, 
והגינה  בבית הקטן  מזורז  סיור 
שרק עשבי בר צמחו בה. אבל 
המשיך  פחות,  לא  שחשוב  מה 
הקרובה  הסביבה  זאת  ואמר, 
זה  כעת  לעשות  שצריך  ומה 

לסמן את הטריטוריה שלנו.
ובעיני רוחי ראיתי את בני המ

למקום  ממקום  עוברים  שפחה 
בשיטה  הגבולות  את  ומסמנים 
הידועה של חיות הבר. קצת לא 

ונעים, אמרתי, להסתובב ברחו
בות הישוב ולהתיז על כל שיח 

ציבורי.
שלך,  הפרוע  והדמיון  אתה 
אמר אסף. בוא נצא לסיור כדי 
הכי  החומוסייה  את  למצוא 

טובה הקרובה לבית.
הק אביב  בתל  ילדותי  ובימי 

טנה של פעם, חומוס לא נחשב 
כללו  הבית  ארוחות  לאוכל. 
תבשילים ביתיים, תערובת של 

ומטעמי מטבח יווני ווינאי שה
ביאו אמא ואבא, כל אחד מארץ 
מוצאו. לפעמים, כדי לנסות את 
הייתה  המקומיים,  המאכלים 

חו מהמכולת  מביאה  ואמא 
מעין  תלמה.  של  בקופסא  מוס 

ומשחה צמיגה וחסרת טעם שמ
במקום  הלחם  פרוסת  על  רחנו 

מרגרינה.
וואז אבא קנה את האוטו הרא

נדחקנו  אביבית  בכל שבת  שון. 
הדודה,  כולל  המשפחה  בני  כל 
הקטן  לאוטו  הדוד  ובני  הדוד 
הכיוון  הארץ.  ברחבי  לטיול 
אהב  אבא  צפונה.  היה  המועדף 

ולנסוע למקומות אותם הכיר ול
פינה  ספר מה עשה שם. לראש 
כדי  לארץ  עלייתי  עם  נשלחתי 

המ העבודה  לגדוד  ולהצטרף 
קומי, סיפר. ובאזור צומת גולני 
נגד  השחרור  במלחמת  נלחמתי 

“צבא ההצלה“ של קאוקג’י.
השיא של כל טיול היה ארוחת 
הצהרים. בכל פעם עצרנו בדרך 
לסעוד  כדי  אחר  ערבי  בכפר 
מקומית.  המזרחית  במסעדה 
הראשונים  המפגשים  היו  אלו 
אחר.  מסוג  חומוס  עם  שלי 
הראשונה,  המנה  הייתה  חומוס 
חם עם גרגירים מלמעלה מוצף 
בשמן זית. למדנו גם את שיטת 

הילדים  בין  התחרות  הניגוב. 
חומוס  צלחת  מנגב  מי  הייתה 
עם יותר פיתות. הטעם המיוחד 
החל לחלחל ולמצוא מקום של 

כבוד בחייך אנין הטעם שלנו.
המשפחתי  הדוקטורט  את 
כאשר  עשינו  החומוס  במדעי 
עסקנו  בנהרייה.  לגור  עברנו 

החו אחרי  אובססיבי  ובחיפוש 
ההתחלה  האולטימטיבי.  מוס 
רגלים  סיורים  ידי  על  הייתה 

ובעיר, אבו רמה ליד תחנת הר
לאט  העיר.  במרכז  דני  כבת, 
החיפוש,  תחום  את  הרחבנו 

חומו יסיף,  בכפר  פאוזי  ואבו 
החומוס  למלך  ועד  בעכו  סיות 
התחום  סעיד.  העתיקה,  בעיר 
על  נקבע  שלנו  הטריטוריאלי 
הטובות,  החומוסיות  סימון  ידי 
נהרייה,  הישובים  בין  משולש 
לאפיין  ניסינו  יסיף.  וכפר  עכו 
זאת  האם  הנכון.  המבנה  את 

חו שמציעה  מזרחית  ומסעדה 
מוס בנוסף לתפריט או חומוסיה 
שמכינה סיר חומוס גדול בבוקר 
נגמר  כאשר  בצהרים  וסוגרת 
שיטת  גם  מהסיר?  החומוס  כל 
הניגוב השתכללה. המנצח היה 
עם  חומוס  צלחת  שמחסל  מי 
להיעזר  אפשר  פיתה.  מינימום 

גם במזלג.
מפת  את  ואני  אסף  הוצאנו 
האזור. מיקמנו את ביתנו בכפר 
ורדים כמרכז ועם מחוגה סימנו 
מעגלים בעלי רדיוס הולך וגדל. 
היה ברור לנו כי המתחם צריך 

סמו ערבים  יישובים  ולכלול 
יודע שיהודים  ילד  כים, כי כל 
טוב  חומוס  לעשות  יודעים  לא 

נס לאוטו,  נכנסו  ערבים.  וכמו 
הסמוך  הכפר  לתרשיחא  ענו 
ואז,  במעגלים.  לחוג  והתחלנו 
בה.  הבחנו  הסמטאות,  באחת 
בחזית מבנה חניה לרכב נמתחה 
וויטרינה ודלת מזכוכית ועליה 

ונ עצרנו  חומוס.   : כתוב  והיה 
כנסנו. המקום היה קטן, כיאות 
לחומוסיה טובה, 5-4 שולחנות, 
נירוסטה  שולחן  החדר  בקצה 
סירים.  שני  מתבשלים  ועליו 

והר המטבח  לפינת  וניגשתי 
של  המכסים  את  כמנהגי  מתי 
להם  התבשלו  באחד  הסירים. 
גרגירי חומוס ובסיר השני פולי 
השולחן  ליד  התיישבנו  פול. 
והזמנו מנת חומוס עם גרגירים. 
ומי  הבעלים  הגיש  האוכל  את 
שהכרנו אותו לאחר מכן בתור 
הטעם   .“The uncle“ הדוד, 
המיוחד, החמצמץ קלות, הציף 

ואצלנו את כל החושים. מיד יד
הסתיים,  שלנו  החיפוש  כי  ענו 

סימנו את הטריטוריה שלנו.
את  החניתי  כשנה,  חלפה 
לחומוסיה.  ממול  ברחוב  הרכב 
מה  שדבר  ראיתי  מבחוץ  כבר 

והשתנה במקום. על דלת הויט
ורינה היה כתוב הפעם: “החומו
וסייה של עטאף“. גם בתוך המ

סעדה השתנה דבר מה. במקום 
הדוד שקיבל תמיד את פני עמד 
שלום,  מוכר.  לא  אדם  הפעם 
 .“?The uncle“ אמרתי, איפה
לצערי, השיב החדש, הדוד שלי 
נפטר. שמי עאטף, אחיינו, והוא 

והשאיר לי את החומוסיה. והחו
מוס? שאלתי בחשש. אל תדאג, 
כובש,  בחיוך  עאטף  לי  אמר 
לפני מותו הוא העביר אליי את 
שאני  החומוס  הסודי.  המרשם 
שהכין  כמו  בדיוק  הוא  מכין 

דודי. טעמתי ונרגעתי.
החברים  טלפנו  כשבוע  אחרי 
משלב א’. פתחו חומוסייה חדשה 
 The“ בתרשיחא על יד זאת של
uncle“ שהלך לעולמו. בוא נרד 
לסמטה  מתחת  במבנה  לטעום. 

נמתח שלט חדש “אלח’יאט“. 
הידעת,  והתיישבנו.  נכנסנו 
שאלתי את הבעלים שקיבל את 

פנינו, כי ברחוב מעליך נמצאת 
לא  נפטר  שבעליה  חומוסיה 
המקום  את  העביר  והוא  מזמן 
לאחינו?  הסודי  המתכון  עם 

שכ חוצפה  האדים.  והבעלים 
 “The uncle“ .זאת, אמר בזעם
הוא הדוד שלי! אני אחיינו והוא 
הסודי  המתכון  את  אלי  העביר 

והמשפחתי להכנת חומוס. תט
עמו ותשפטו.

שבעי  חייכו  החברים  טעמנו. 
החומוס  אמרו,  פה,   . רצון 
יותר טוב. חומוס מצוין,  הרבה 
בכל  עאטף  אצל  אבל  אמרתי, 
המתח  טוב.  יותר  החומוס  זאת 
כל  וגאה.  בחלל המסעדה הלך 
את  בחשאי  תפס  מאתנו  אחד 
פיתה  אליו:  הקרוב  הנשק  כלי 
צרובה בתנור מרוחה בשמן זית 
וזעתר. קרב עקוב מחומוס הלך 

והתקרב.
העביר  למי  קשה,  הבחירה 
“The uncle“ את המתכון הסודי 
להכנת חומוס? ידעתי כי הנושא 

ורגיש. אני מכיר משפחות שנפ
של  בנושא  מחלוקת  בגלל  רדו 
כמה  אחת  ועל  החומוס,  טעם 

ווכמה חברים שהפסיקו לדבר בי
ניהם בגלל ויכוח בנושא כל כך 
חשוב. החלטתי להזעיק את אסף, 

והמומחה המשפחתי לענייני חו

מוס, לדיון דחוף.
הוא  שבוע  סוף  באותו  כבר 
הגיע. ביום שישי אכלנו חומוס 
אצל  שבת  וביום  האחד  אצל 
מורח  לאט,  אכל  אסף  השני. 
את החומוס על שפתיו, מגלגל 
לו  ונותן  בלשונו  החומוס  את 
במתח  הגרון.  במורד  להחליק 
זה  חומוס  הדין.  לפסק  חיכינו 

ודבר חשוב, אמר, אבל גם בח
אתה  מה  לפגוע.  אסור  ברים 
מחכה  שאלתי,  אומר,  בעצם 
רק  כאשר  הדין.  לפסק  במתח 
חומוס  לאכול  תרצה  המשפחה 
נלך לעטאף, אמר, אבל כאשר 
תלכו עם החברים, תלכו איתם 

המוע החומוסיה  ולאלח’יאט, 
ילד חכם. מעניין  דפת עליהם. 

ממי הוא קיבל זאת.
* הכותב הוא חבר תנועת כפר 

ורדים ירוק
 לתגובות:

tuviae@netvision.net.il

www

תגובת אורית ומשה, החברים 
של  הפתטי  הניסיון  א':  משלב 

והמחבר להסתיר במאמרו הנפ
ותל את חוסר ההבנה שלו בט

עמים של חומוס, לא יעזור לו. 
העובדות מדברות בעד עצמן!

עאטף בפעולה מנת חומוס באלח’יאט 

בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקציף חלב 

נטען l מכונות גלידה ביתיות l פילטרים
אולם תצוגה מרווח במעיליא, אזור תעשייה

www.vero-cafe.co.il  04-9978836  050-2030932/3 
פתוח בשבת )סגור בראשון(

 מכונות קפה | סלסלות שי | מעבדת שירות | 
קנקני תה וחליטות | פולי קפה וקפסולות

מכונות קפה קונים רק בחנויות קפה...

מומלץ ביותר
החל מ- 299 &

מקציף חלב אוטומטי

1,400
& 849

אספרסו קלאב
549 & בלבד

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

בקניית מכונת קפסולות מקבלים 50 קפסולות במתנה!

טוחנת

4,190 4,399
& 3,599

טוחנת

& 2,699

NESSPRESSO  חדש: קפסולות תואם
שנה טובה
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שם עין \בן עמי מוסק

והפעם בגוון שונה, בחרתי לספר את סיפו
רו של מחמוד מוחמד דייב סובח ,או בקיצור 

"אבו שחאדה".
68, נולד בעמו  אבו שחאדה, פנסיונר בן
קה לפני קום המדינה. לאחר פרוץ מלחמת 

והעצמאות נמלטו כל תושבי עמקה והתמ
וחל באזור,  הדרוזים  ביישובי  בעיקר  וקמו 

לכיסרא  ללבנון. משפחתו עברה  ברחו  קם 
השכנה לכפר ורדים, שם בילה את ילדותו 
12 לערך. לאחר מכן עברה המשו  עד גיל
ובנתה  אדמה  שטח  קנתה  לתרשיחא,  פחה 

את ביתה.
בעמקה,  התגוררה  אשתו  משפחת  גם 
מכן  ולאחר  השכנה  לירכא  בזמנו  עברה 

השתקעה בתרשיחא.
אבו שחאדה הוא אב לתשע בנות ושלושה 
בנים, רובם גרים בשכנות לביתו למעט שתי 

בנות שהתחתנו ועברו לכפר אבו סנאן.
המ העדר  של  עזים  רועה  היה  ובילדותו 

בעבודות  לעסוק  החל  השנים  עם  שפחתי. 
לחברים.  הפכו  מהלקוחות  ורבים  פיתוח, 
כדי  תוך  מציין  הוא  בכפר",  אחות  לי  "יש 
גלגול סיגריה מהטבק המקומי, "חנה ניר". 
מאז שסיפק למשפחת ניר את האבן לציפוי 

ביתם, הם שומרים על קשר חם.
ולאחרים  לו  סיפקה  ורדים  כפר  הקמת 

ומתרשיחא עבודה ואיפשרה להם קיום בכ
בוד, והוא מברך על כך עד היום.

בשנת 2001 נסע למכה ומאז נושא בגאווה 
את התואר חאג', כמו כל מוסלמי המקיים 

קצת קצת אדום

שבין  בתקופה  לרגל  העלייה  מצוות  את 
11 ימים של תפיו  רמאדן לחג הקורבן. אלו

לות והיטהרות, הוא מספר, שבשיאם עולים 
מיליוני אנשים להר "עראפת" בתחילת חג 

הקורבן.
הכותרת  למה  השאלה  נשאלת  וכמובן 

קצת קצת אדום?
באחד הימים, בנסיעה עם בנו )היה מתנדב 

על  נתפס  ברכבם  שנהג  מעונה(  במשטרת 
ידי שוטר בחציית צומת באור אדום. אמר 

לשוטר:
"אולה, הבן שלי, מתנדב במשטרה. אבל 

אולי באמת היה קצת קצת אדום".
רשום  הסיפור  וסוף  כמובן,  חייך  השוטר 

לדורי דורות במערכת.
benami.mosek@gmail.com לתגובות

א.ת. תפן, בניין נוף )ביציאה לכרמיאל(, טל. 04-8581602 שעות פתיחה: א'-ה' 19:00-7:00, שישי 13:00-7:00

פיצות 
בהזמנה, 

הכנה 
במקום

שנה טובהשנה טובה

מסעדת הבשרים 
המובילה בגליל המערבי

כשרה למהדרין

www.uriarnold.co.il | 04-9522211

זרי פרחים  זרים מתוקים  פרחי משי  זרי סבונים 
עציצים  שוקולדים  יינות  ומתנות.

כמו כן צוות החנות מתמחה בעיצוב אירועים, עיצוב 
צימרים, זרי כלה, קישוט מכוניות ועוד.

מאחלת לכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה

המעפילים 40 מעלות, 04-9571635, 04-9576777
www.rut-flowers.co.il

בחנותנו ניתן למצוא מגוון רחב ואיכותי 
של מוצרים לכל מטרה ואירוע

מתקבלות הזמנות טלפוניות, משלוחים לכל יישובי הסביבה ולכל אזורי הארץ

mailto:benami.mosek@gmail.com
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 www.arichim.com  04-9978821 ,054-6717761 כפר ורדים



| גיליון 211 ראש השנה תשע"ג ספטמבר 2012  62    63 | גיליון 211 ראש השנה תשע"ג ספטמבר 2012| |

בלי רשת ביטחון \נירית אושר

זוכרת  ולא  אטומי  בלחץ  אני 
מתי הייתי בלחץ כזה. החלטתי 

לפ ממשלתי  למיכרז  ולגשת 
רוייקט כלשהו ומאותו רגע אני 
שזו  נכון  מוחלטת.  בהיסטריה 
פעם ראשונה שאני ניגשת לבד 
למיכרז, נכון גם שהקונספט של 
אינו כוס  ועוד ממשלתי  מיכרז 

התה שלי, ועדיין.
והתגובה הראשונית שלי, כש

היתה  למיכרז  לגשת  אליי  פנו 
שמחה גדולה. מדובר בפרויקט 
שזה  למידותיי,  תפור  שממש 
כבר מפתיע במערכת הציבורית. 
אבל הפעם בהחלט יש התאמה 

הת דרישות  לבין  ביני  וגבוהה 
בהנ לעיין  כשהתחלתי  ופקיד. 

חיות לכתיבת המיכרז, התחלתי 
אט אט להירתע. מיכרז זה כמו 
באוניברסיטה.  סמינריון  עבודת 

והנחיות מאוד מדויקות, לוח זמ
נים צפוף ולא גמיש ואין מועד 

וב'.  "מה לי ולמיכרזים?", חש
לא  "אני  ההנחיות.  לנוכח  בתי 

פו לא  ממש  ואני  ענק,  וחברת 
רחת כשמכניסים אותי לתבניות 
או כשאני צריכה להתמודד עם 

המי רוב  ככה  גם  ובירוקרטיה. 
כרזים 'תפורים' מראש, עדיף לי 

בכלל לא לגשת".
איכשהו לא הצלחתי להשלים 
עם ההחלטה לא לנסות. קראתי 
אמנם  שהמשימה  וראיתי  שוב 
טלפונים,  כמה  ממני  תצריך 
נסיעה  הדין,  עורך  אצל  ביקור 
מגישים  )מיכרזים  לירושלים 
כמה  וכתיבה של  אישי(  באופן 
שאין  משהו  לא  אבל  מאמרים, 
לי את היכולת לעמוד בו. וחוץ 
לא  אני  שלי?  הקטע  מה  מזה, 
בחינות",  "חרדת  לזן  שייכת 
לפני  חששתי  לא  פעם  ואף 
אז  עבודה.  ראיונות  או  בחינות 
מה בכל זאת ההבדל? מה בדיוק 

עובר עליי?
איכפת  האסימון.  לי  נפל  ואז 
זה  לי. בא לי על המיכרז הזה. 
המבחנים  ברוב  ששונה.  מה 

בתארים  כך  ואחר  ספר  בבית 
לא  באוניברסיטה,  מתקדמים 
הציון  מה  אותי  עניין  באמת 
אכשל,  מקסימום  שאקבל. 
שוב.  לגשת  יכולה  אני  תמיד 
שיגדיר  המבחן  נולד  לא  עוד 
אותי  שמעניין  לא  וזה  אותי 

החומר הנלמד.
שנים רבות ששמתי את עצמי 

ובמקומות שמלכתחילה לא רי
גשו אותי או הסעירו אותי, ולכן 
לא.  או  אכשל  אם  לי  הזיז  לא 
בלי  שני  תואר  צלחתי  בגדול, 
למה  אמיתית  תשוקה  לגלות 
אחרת  או  זו  בדרך  שלמדתי. 
צפתי. הדבר המשמעותי ביותר 
עזה  תשוקה  לי  שהיתה  בחיי, 
אמנם  שם  הריקוד.  היה  אליו, 
נתתי את הנשמה, וגם הצליח לי 
עד לרגע שהייתי צריכה לקחת 

ואחריות ולהיכנס עם שתי הרג
וליים למשחק. מה שאומר לע

בור לליגה של המקצוענים. שם 
מהאפשרות  חרדתי  נבהלתי. 
שאשלם  אחרי  אצליח  שלא 
מחיר כבד של לוותר על הדבר 
הבטוח, גם אם משמים, שיש לי 
ביד. ועצרתי, אפילו לא ניסיתי.
זה  זה,  על  חושבת  כשאני 
היה נכון גם עם הגברים בחיי. 
שצריך  עד  להשתעשע  אפשר 
הייתי  אז  פגיעות.  להראות 
מתאבנת. הפעם הראשונה בחיי 

ושלא נכנעתי לאוטומט של לב
ראשו,  את  הרים  כשהרגש  רוח 
בעלי.  את  כשהכרתי  הייתה 
לצאת  סוף  סוף  מוכנה  הייתי 
להסתכן  שלי,  הנוחות  מאיזור 

ובדחייה ובכל זאת לעשות בע
וצמי את הצעד הראשון. אז מס

תבר שמצליח לי כשאני מוכנה 
וזה  עליי.  ולהמר  סיכון  לקחת 

מה שאני עוברת עם המיכרז.
בזכות או בגלל הכישורים שלי 

המתאימים,  לאנשים  להתחבר 
לע החלטתי  כשכבר  שגם  ויצא 

לעסוק  וכן  מקצועי  שינוי  שות 
במה שאני אוהבת, תמיד היה שם 
מישהו שסיפק לי גב להתנסויות 
לדרך,  שותף  שהיה  מישהו  או 
יכולתי  כישלון  של  שבמקרה 

השו על  זה  את  להפיל  ובקלות 
ההתנהלות  על  או  בינינו  תפות 
ועוד  עבדתי  מולה  החברה  של 
אני  הפעם  למיניהם.  תירוצים 
יכולה  לא  גם  אני  סולו.  הולכת 
יותר לשקר לעצמי ולספר שאני 

להר בשביל  וניגשת  מנסה  ורק 
וויח כסף ולא באמת מעניין אותי 
אני  אותי.  מעניין  כן  המיכרז. 
יודעת שזו הזדמנות משמעותית 
עבורי לבטא את עצמי, לעשות 
שאני  הציבורי  במרחב  משהו 
תפיסת  את  ותואם  בו  מאמינה 
רוצה  ממש  ממש  ואני  עולמי. 

לזכות במיכרז הזה.
המאמר  את  בלחץ.  אני  אז 
שאני צריכה להגיש כבר כתבתי 
חמש פעמים, בכל פעם שיניתי 
מיקוד, התאמתי  שיניתי  נושא, 

הע זיו.  עם  התייעצתי  וניסוח, 
לברוח.  לאן  לי  שאין  הוא  ניין 
כל  כמי שכבר עשרה חודשים, 
פעם מחדש, שמה את הלב שלה 
לכתוב  יכולה  לא  אני  בעיתון, 

ומאמר, גם אם הוא בתחום פי
ננסי, שאינו מבטא אחד לאחד 
את  קונה  לא  כבר  אני  אותי. 
לעצמי  מספרת  שאני  הסיפור 
שאני צריכה לנסות לקלוע למה 
שמחפשים )כאילו שאני יודעת 
את  אפסיד  אחרת  כי  זה(  מה 
אני מבינה שהתשוקה  המיכרז. 
שבוערת בי לזכות במיכרז, היא 
התשוקה שנירית תזכה במיכרז 
ולא צל אנמי של נירית, שמנסה 

ולהתאים את עצמו למכנה המ
שותף העלוב ביותר. אז לעצמי 
 - מאחלת  אני  והיחידה  האחת 

.!go get it
 לתגובות:

Nirit.osher@gmail.com

המיכרז
מה הקטע שלי? אני לא שייכת לזן "חרדת בחינות", ואף פעם לא חששתי לפני 

בחינות או ראיונות עבודה. אז למה חוברת הנחיות מכניסה אותי לכזה לחץ?

הדבר המשמעותי ביותר בחיי, שהיתה לי תשוקה עזה אליו, היה הריקוד. שם אמנם נתתי את 
הנשמה, וגם הצליח לי עד לרגע שהייתי צריכה לקחת אחריות ולהיכנס עם שתי הרגליים למשחק

ה
לי

טו
פו

ה: 
צי

טר
ס
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  להתענג על תפריט חלבי מגוון ועשיר בבית קפה/מסעדה מארג )כשר( • לסייר בסדנאות ובגלריה וליהנות 
 מיצירות האמנים • לחגוג אירועים משפחתיים באולם ובגן האירועים • להתנסות בסדנאות למנהלים,

 ימי גיבוש לעובדים • לשכור את חדר הישיבות המאובזר ולערוך אצלנו כנסים • לתאם ביקור “עם ערך מוסף” 
ולהתנסות בסדנאות משותפות • לרכוש בגלריית מארג מתנות יפהפיות במחירים אטרקטיביים

מרכז אמנויות מארג מזמין את הקהל הרחב

מארג - בית לפעילות חברתית תרבותית משולבת

שעות פתיחה: ימים א’-ה’ 08:00-20:00 ימי ו’ וערבי חג 08:00-14:00
לפרטים והזמנות: כנרת 04-9971369

www.maarag.org.il :בקרו אותנו באתר מארג 

www.pnay.co.il טיול בצפון מתחיל ב

mailto:Nirit.osher@gmail.com
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איסלאם ותענוגות רוסיים
כתב וצילם: בן עמי מוסק

השנה,  ראש  לפני  ומוסק,  חריס  משפחת  לדרך,  יצאנו 
לבקר במרכז אסיה בקירגיסטן ואוזביקיסטן )שמותיהן של 

ורוב הארצות באזור זה מסתיימים ב-סטן: אפגניסטן, אוז
בקיסטן, קזחסטן וכהנה וכהנה(. על אוזביקיסטן עוד נספר 

מן הסתם, ובינתיים קירג'יסטן.
1991, לאחר התפרקות ברית המועו -קירגיסטן הוקמה ב
וצות. אולן, המדריך הצמוד שלנו, מגדיר זאת "קיבלנו עצ

מאות ללא מלחמה". עיר הבירה היא בישקק, ושכנותיה 
והן קזחסטן בצפון, סין במזרח ובדרום, ובמערב אוזבקיס

טן וטג'יקיסטן. כמעט 95 אחוז מהמדינה הרריים, אורכה 
העיקרי  הטבע  משאב  ק"מ.  כ-100  ורוחבה  ק"מ  כ-600 
שלה הוא מים, המועברים למדינות שכנות בעלות אופי 

ומדברי. מספר התושבים הוא כחמישה מיליון, דוברי רו
סית וקירג'יסטנית.

שמדובר  כשהבנו  המסע,  בתכנון  אותנו  ליוו  חששות 
הת דאגותינו  מוסלמים.  תושביה  כל  שכמעט  ובמדינה 

ידידותיות  בפתיחות,  מקום  בכל  שנתקלנו  מאחר  בדו 
ברובה  מורכבת  האוכלוסייה  ונעימה.  חמה  פנים  וקבלת 

וממוסלמים סונים ששמרו על דתם גם במהלך שנות הדי
כוי הדתי תחת השלטון הסובייטי, ומאידך גילו פתיחות 
גם ל"תענוגות רוסיים", כמו שתייה של בירה, וודקה ויין.
וקירגיסטן מצטיינת באתרי טבע מדהימים. המדינה מו

קפת ברכסי הרים בגובה של בין 3,000 ל-5,000 מטר, יש 
לה ימה אלפנית השנייה בגודלה בעולם )איזיקול( וקניונים 
נפלאים. ברכסים הגבוהים ניתן לראות עדרי סוסים, פרות 
וכבשים הרועים בשדות ההרריים בתקופת הקיץ. אוהלים 
יפהפיים ומאובזרים היטב )yurts( משתמשים את הנוודים 
ירדו רועי  כבתי מגורים לתקופת הקיץ. החל מספטמבר 

הצאן יחד עם בעלי החיים לכפרים באזורים הנמוכים.
ואוצרות טבע מיוחדים לא נמצאים במדינה ומרבית האנ

שים עוסקים בחקלאות המעובדת בשיטות פרימיטיביות. 
לפיכך ניתן להינות מעגבניות ומלפפונים בלדי, שלא ניתן 

להשיג בקלות במחוזותינו.
הפסיפס האנושי מאד מעניין. תווי הפנים של האנשים 
מגוון, מעין שילוב של סיניים, מונגולים, קווזקים ורוסים. 
הלינה והאכילה בבתיהם נפוצה )סוג של צימר(, האנשים 
מאירי פנים, משתפים פעולה. הם מארחים תיירים למופת 
ונהנים מתוספת משמעותית לשכרם, שעומד על ממוצע 

של כ-200 דולר לחודש.
קירגיסטן הינה מדינה מאתגרת לאנשים הרוצים להכיר 
חבל ארץ חדש, לנשום אוויר הרים צלול כיין, להתרווח 
שונה  אוכלוסייה  עם  להתחכך  מקסימה,  ימה  של  בנופה 
המשי  דרך  לאורך  המסע  לתקופת  לחזור  או  וידידותית, 

בין אירופה לסין.
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זו מטפלת  ויינטראוב,  ודלית 
גדולה  אישה  היא  ומינית,  גית 
לתאם  כשהתקשרתי  מהחיים. 
התעקשה  בינינו,  הראיון  את 
רואים  לא  "נמר  אליה.  שאגיע 
אותי  לראות  צריכה  את  בשבי, 

ובסביבה הטבעית שלי". עם טי
ועון כזה, הסכמתי מיד. כשהגע

פניי  את  קידמה  היא  לכברי  תי 
גדו "אני  קלנועית.  על  וישובה 

לה, מזיעה ונגד הוצאת אנרגיה 
כנראה  מיד,  אמרה  מיותרת", 

בתגובה לפה הפעור שפתחתי.
קצרה  משותפת  נסיעה  אחרי 
לחדר  הגענו  הקלנועית  על 
הטיפולים שלה. בניגוד לרושם 

והראשוני הצבעוני והאקסטרבג
ונדי, החדר הפתיע אותי בסטנד
ורטיות הנינוחה שלו. מאוד מז

מין, נעים ומשרה אווירה טובה. 
מנו מין  בובות  עליי  קפצו  ולא 

פחות וגם לא נתקלתי בצעצועי 
מין פזורים בכל פינה.

האנרגיות שלה שבו והתפרצו 
בלי  בחוץ.  להצטלם  כשיצאנו 
טיפסה  וזריזה,  קלילה  היסוס, 
והתמסרה  יפהפה,  זית  עץ  על 
למצלמה. ומסתבר, שהזית איננו 

העץ היחידי עליו היא מטפסת.

סקסולוגית מכיתה ז'
לסק הופכת  קיבוצניקית  ־איך 

סולוגית?
במקור.  קיבוצניקית  לא  "אני 

ואני בכלל חיפאית. לכברי הגע
ותי בעקבות אהבה. בעלי, המבו

גר ממני ב-11 שנים, קטף אותי 
והישר בסיום הצבא. בסבב הרא

שון של חיינו בקיבוץ הייתי 'רק 
חברה של', שבקיבוץ של אז זה 

ואומר להיות חסרת מעמד. עב
אבל  מאוד.  נהניתי  ברפת,  דתי 
החלטנו לעזוב כדי שאני אוכל 

ואני למד וללמוד. גרנו בחיפה 
תי תואר ראשון במדעי החברה 
באנתרופולוגיה.  שני  ותואר 
שני  ונולדנו  התחתנו  הדרך  על 
הבכור  אורי  הגדולים,  הילדים 
בכיתה  ואל-אלון  היום   19 בן 
ט'. בשלב זה בדקנו איפה באמת 
כמשפחה  ללחיות  רוצים  אנחנו 
והחלטנו לחזור לקיבוץ. בכברי 
נולדו שני הילדים הקטנים, איה 

בכיתה ד' ואלעד בכיתה ג'.
הספר  בבית  ללמד  "התחלתי 
מדעי החברה, אבל גיליתי שזה 
את  לעצור  החלטתי  אני.  לא 

במכב לעבוד  וללכת  והרכבת, 
אני  ומה  אני  מי  לברר  כדי  סה 
זרמתי  נקודה  רוצה. עד לאותה 
עם החיים, הלכתי למה שמוכר 

היא עשתה דרך ארוכה מהרפת של הקיבוץ עד לעיסוקה הנוכחי כמטפלת מינית וזוגית, 
מהבודדות בצפון. דלית ויינטראוב מכברי מסבירה למה צריך להתחיל חינוך מיני בגיל 

אפס, מסבירה למה תטפל גם בפדופיל ומנפצת כמה סטריאוטיפים על אנשי הגליל

סקסולוגית 
שמטפסת 

על עצים

נירית אושר
המשך בעמוד הבאצילום: אייל כץ

ויינטראוב על העץ. הרגשתי פגומה, מי יקבל אותי 
לתחום הפסיכולוגיה, כשאני שרוטה ולא מושלמת?

לבעל הייתה פנטזיה 
על שלישייה. במשך 

זמן רב הוא נדנד 
לאשתו שהוא רוצה 
לממש את הפנטזיה 
ושהוא רוצה לעשות 

את זה איתה, שתהיה 
חלק מהעניין ולא 

כבגידה. בסיטואציה 
הזו זיהיתי שלאישה 

זה לא מתאים"

טריקו גבר

5 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

טריקו ילד
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

±π∑π≠החל מ

שרוול ארוך ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

שרוול ארוך גבר
3 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

•∞∞± כותנה”ריפ“ נמתח חולצות צמודות 
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

≥Ø¥ שרוול
למגזר הדתי 
בכל המידות

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

על כל 
קניה מעל 

300 ש“ח
מתנה°

דריי פיט גבר

3 ב-100 ש“ח
או דריי פיט ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

מכנסי ספורט 
5 ב-50ש“חחזרה לבי“ס

קפוצ‘ונים 
קייצי ומעבר

5ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

עובדים עם כל בתי הספר בגליל המערבי
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מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

יהודה טקס מאחלת
חג שמח

 ושנה טובה 
לכל עם ישראל
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מגזין

אמי החלטות  לקבל  וופחדתי 
יקבל  מי  פגומה,  הרגשתי  צות. 
הפסיכולוגיה,  לתחום  אותי 
מושלמת?  ולא  שרוטה  כשאני 
שעשיתי,  הבית  בדק  במסגרת 
שעושה  חרמש,  לתמי  פניתי 
מזכיו היא  והיום   Coaching
רת הקיבוץ. שטחתי בפניה את 
התסכול שלי, הרגשתי קצת כמו 
טווס: יש לי המון צבעים, אבל 

הכנ את  לפרוש  מפחדת  ואני 
איפה  אותה  כששאלתי  פיים. 

ואוכל לפרוש את הכנפיים ולה
ראות את כל הצבעים שלי, היא 
אמרה לי שאני צריכה ליצור את 

המקום הזה בעצמי.
אני  האסימון.  לי  נפל  “ואז 
סקסולוגית.  להיות  צריכה 
בתכל’ס אני סקסולוגית מכיתה 
פיזרה  בחוכמתה  שלי  אמא  ז’. 
בבית ספרים בתחום המיני וכך 
לא  הוא  מין  שמבחינתי  יצא 

מדב שלא  ומלוכלך  קטן  ודבר 
וט חשוב  דבר  אלא  עליו,  ורים 

בעי שאין סיבה לא לדבר עליו. 
מצאתי את עצמי מוקד לשאלות 
בני  שקשורות למין מצידם של 
קרי  זה  מה  כמו  שלי,  השכבה 
צריכה  אני  מה  ביררתי  לילה. 
סקסולוגית  להיות  כדי  ללמוד 
ויצאתי לדרך: תואר שני טיפול 
בייעוץ חינוכי, הכשרת מטפלים 
משפחתיים וזוגיים במכון שינוי 
מטפלים  הכשרת  ואז  בהרצליה 
בר-אילן.  באוניברסיטת  מיניים 
7 שנים מאותו רגע במו  לקח לי
למקום שאני  להגיע  כדי  כבסה 

נמצאת בו היום".
זוגי  טיפול  בין  ההבדל  מה 

לטיפול מיני?
מיני  טיפול  שלמדתי  "אחרי 
להיות  יכולתי  איך  הבנתי  לא 
מטפלת זוגית בלי הרקע המיני. 
בזוגיות.  חשוב  מאוד  נושא  זה 
בעירום  למיטה  מגיעים  אנחנו 

ומלא, אבל עם כל השפעות הת
מהבית  שספגנו  והחינוך  רבות 
ומהחברה. הסקס זה הגרעין של 
ברווח  ולפעמים  הזוג,  בני  שני 
זה  קושי.  נוצר  ביניהם  שיש 
מקום לשאול את עצמי, עד כמה 
אני?  להיות  לעצמי  נותן  אני 
בינינו האינטימיות  קיימת  האם 
הזוג ישפוט  מבלי לחשוש שבן 
ושיפוטיות  מתח  יש  אם  אותי? 
המיניות  תמיד  הזוגיות,  ברמת 
תיפגע, גם אם לא מודעים לזה. 
נמנעים  הזוגיים  המטפלים  רוב 
ולדעתי,  מיניות.  על  מלדבר 
שאי  הזוגיים  מהחיים  חלק  זה 
נשים  ממנו.  להתעלם  אפשר 
שלא גומרות או שאין להן חשק 

בדיקה  אחרי  מין,  יחסי  לקיים 
הרבה  זה.  רק  לא  שזה  מגלים 
פעמים עומד מאחורי זה משהו 

רגשי".
מה הבייבי שלך בתחום המיני?
"לתת להורים כלים איך לגדל 
דימוי  עם  שלהם  הילדים  את 
ובריא,  טוב  ומיני  גופני  עצמי 
הביתיים  הערכים  החדרת  תוך 

תופ הורים  כלל  בדרך  ושלהם. 
סים את נושא המין כטאבו, שלא 
מדברים עליו. מתוך מבוכה, לא 

ויודעים אם לדבר, מתי ואיך, לפ
עמים אפילו לא בטוחים בשביל 
מה לדבר. כמו שאתם מנחילים 
בתחום  ערכים  שלכם  לילדים 
הדת, המוסר והרוחניות, תנחילו 
מיניות.  בנושא  ערכים  גם  להם 
אם תחכו שהם יפנו אליכם עם 
מאוחר  יהיה  זה  לרוב  שאלות, 
שואלים,  לא  הם  לפעמים  מדי. 
אחרים.  ממקורות  ניזונים  אלא 

לה כדאי  לא  כאלה  וומסרים 
שאיר לגורמים חיצוניים וזה מה 
שיקרו אם לא תרימו את הכפפה 

בעצמכם".
מתי צריך להתחיל?

יודעים  שהילדים  לפני  "עוד 
שהדימוי  להבין  צריך  לדבר. 
גיל  עד  מתקבע  המיני  העצמי 
בגיל  כבר  ילדים  ללמד  יש   .5

הזה כבוד לגוף שלך ושל האחר. 
ומה הם גבולות גוף. ילדים קט

נים שנוגעים בעצמם זה ממקום 
המלוכ המחשבות  את  וטהור, 

מכניסים.  אנחנו  כך  על  לכות 
של  והדגדגן  הבנים  של  הפין 
בכ-8,000  מעוצבבים  הבנות 
תאי עצב, זה פשוט נעים לגעת. 

ומיניות היא אוטו-אירוטית בינ
וקות, אחר כך היא מתחלפת בס

קרנות לגבי המיניות של האחר, 
משחקי רופא-חולה בגן וכו'. זה 

לגמרי תקין".
איך את מקדמת את השליחות 

שלך בנושא החינוך המיני?
"בעיקר בסדנאות הורים. סדנה 
מפגשים  כשלושה  נמשכת  כזו 
המסר  אחד.  כל  וחצי  בני שעה 
אחד  שכל  הוא  שלי  המרכזי 
יברר עם איזה שק הוא מגיע, מה 
ומה  להשאיר  רוצה  הוא  מהשק 
הוא רוצה להחליף תוך דיאלוג 
בין בני הזוג. זו חובה הורית, לא 

החי לעולם  הילד  את  ולהפקיר 
צוני בלי כלים בתחום".

אנשים באמת חוששים מטיפול 
מיני?

ו"בוודאי. סטטיסטית, עד שא
ונשים אוזרים אומץ לפנות לטי

פול מיני הם עוברים 4-7 שנים 
בושה.  בגלל  והכל  סבל.  של 

פתרונות  לחפש  יעדיפו  אנשים 
ואינטרנטיים, משחות קסם ואב

האלה,  הפתרונות  פלאים.  קות 
יודעים  אם  לעזור  שיכולים 
בשביל מה ומתי להשתמש, בלי 
החמרה  יוצרים  נכונה  הכוונה 
וכשכבר מגיעים לטיפול מיני זה 
מצריך שיקום ארוך יותר. אישה 
צריכה לדעת שאמור להיות לה 
חשק,  לה  אין  אם  לסקס.  חשק 
לגבי  גם  נכון  וזה  בעיה.  יש 
כשיש  המעבר,  בתקופת  נשים 

ושינויים פיזיולוגיים. נשים מק
ובלות כמובן מאליו שבגיל המ
עבר אין ליבידו. זה לא נכון!".

מה השכיחות של בעיות מיניות 
על רקע רפואי?

בו כל  קודם  מיני,  ו"בטיפול 
דקים ופוסלים עניינים על רקע 

יש הרבה בעיות מי ופיזיולוגי. 
ניות שקשורות למצבים רפואיים 
לצערי,  מהם.  סובלים  שאנשים 

והרופאים לא מדברים על השפ
ועות של מחלות או תרופות שו

נות על ההיבט המיני. אבא שלי, 
למשל, חולה בסכרת. הרופא לא 
אצלו  ליצור  יכול  שזה  לו  אמר 
בעיות זיקפה. הענין בסכרת הוא 

ושהדם לא מגיע לפריפריה והפ
ריפריה של הגוף זה איבר המין. 
הוא היה צריך שהבת שלו תספר 

לו על כך.
לוקחים  מהאוכלוסיה  "חצי 
מתופעות  ואחת  דכאון,  נוגדי 
הלוואי שלהם היא אובדן החשק 

באמצ לטיפול  ניתן  זה  והמיני. 
עות החלפת תרופה, אבל הרופא 
לא  והפציינט  להגיד  טורח  לא 
חושב שיש קשר ומתבייש לדבר 

על זה".

הגליליים לא מרובעים
אופייניות  מיניות  בעיות  יש 

לתושבי הגליל?
כמו  בעיות  אותן  להם  "יש 
שפיכה  לגברים  המרכז.  לאנשי 
בזיקפה;  קשיים  או  מוקדמת 
והנשים, לצערי, לא מגיעות על 
רקע של חוסר חשק, אלא בעיקר 
בגלל בעיות של כאב בזמן קיום 
יחסי מין, או שהן מעולם לא חוו 
היכולת  איבדו את  או  אורגזמה 
לחוות אורגזמה. תמיד כשיש בן 
זוג הוא חלק מהתהליך, כי הוא 

והשלוחה שלי כמטפלת. יש שי
האופרטיבית.  ברמה  בית  עורי 
אם זוגות מגיעים לטיפול, לרוב 
זה על רקע הבדלים בטמפרמנט 
הגבר  הסטריאוטיפ  לפי  המיני. 
נותנת.  לא  והאישה  יותר  רוצה 
רקע  על  גם  מגיעים  לשמחתי, 
מין.  יותר  רוצה  האישה  הפוך. 
את  לוקחות  הנשים  כלל  בדרך 

אוהב  לא  שהגבר  למקום  זה 
אותן יותר, כשבפועל אולי הוא 
לשים  רוצה  הוא  אולי  ביישן. 
לה  ולהגיד  השולחן  על  אותה 
עכשיו,  אותה  לזיין  לו  שבא 
אבל לא מעז. כמובן שמגיעים 
אחר  או  זה  סוג  עם  אנשים  גם 

של סטיות". 
אלו סטיות?

"אספר לך אנקדוטה. מתקשר 
משהו,  מהוסס  אדם,  בן  אליי 
לי שהבעיה שלו שהוא  ומספר 
מתגרה משיחות אירוטיות. אני 

שלתפיס לו  עניתי  ונורמלי? 
זה  נורמלי,  נורמלי ולא  תי אין 
להגיע  הוא  הבא  השלב  שלך. 
לפגישה. הוא לא מקבל החלטה 
להמשיך  אותי  למשוך  ומנסה 
ימים  כמה  אחרי  השיחה.  את 
יקרה  מה  ושאל  שוב  התקשר 
במהלך  פאשלה  לו  תהיה  אם 
זה  'מה  אותו  הפגישה. שאלתי 
זה  אם  לך?  שיעמוד  פאשלה? 
ואז הבנתי  זה'.  נדבר על  יקרה 
שלנו.  מהשיחה  מתגרה  שהוא 
יותר  לו  עניתי  לא  רגע  מאותו 

וכשהתקשר ורק שלחתי לו מס
חינ לטיפול  אפשרות  עם  ורון 

בהפרעות  לטיפול  ביחידה  מי 
הרפואי  במרכז  המיני  בתפקוד 
רמב"ם. בכל מקרה, גם לאנשים 
שמוגדרות  מבעיות  שסובלים 

מי אם  הכתובת.  אני  וכסטייה 
שהו פדופיל, לא אטפל בו?".

יש  אבל  מניחה שתטפלי,  אני 
מצב שתפני למשטרה?

מורכב  הפדופיליה  "נושא 
במסגרת  בו  לעסוק  מכדי  מידי 
ככל  שאעשה  ברור  אבל  הזו. 
ממנו  למנוע  מנת  על  יכולתי 

לפגוע באחרים".
־יש עוד מקרים בהם תנסי למ
הפ את  לממש  מאחרים  ־נוע 

של  במקרה  שלהם?  נטזיות 
סטיות, למשל?

זה עניין  זה סטייה? מין  "מה 
אינדי עניין  וגם  תרבות  ושל 
מתכ מטופל  אם  ובידואלי. 

שמשמעות  פנטזיה  לממש  נן 
המימוש שלה לעבור על החוק, 
אסביר לו שזה אסור ושלא כל 

פנטזיה נועדה למימוש".
זה  החוק?  על  כשעוברים  רק 

הפרמטר?

לפנטזיות  גם  נכון  "לפעמים 
מהוות  ולא  נורמטיביות  שהן 
זוג  לי  היה  החוק.  על  עבירה 
שנים.   5 נשואים  מטופלים, 
שלישייה.  על  פנטזיה  לבעל 
במשך זמן רב הוא נדנד לאשתו 

הפנט את  לממש  רוצה  ושהוא 
את  לעשות  רוצה  ושהוא  זיה 
זה איתה, שתהיה חלק מהעניין 
הזו  בסיטואציה  כבגידה.  ולא 
זיהיתי שלאישה זה לא מתאים, 
היא לא במקום נוח עם מימוש 
הפנטזיה הזו. יש אמנם מקרים 
זה  ששני בני הזוג בקטע, אבל 
היה  זה  ולכן  המקרה.  היה  לא 
נכון מבחינתי להסביר למטופל 
להישאר  רוצה  הוא  שאם  שלי 

שנו פנטזיות  יש  הזו,  ובזוגיות 
עדו להישאר פנטזיות".

יותר שמ ־האם אנשי הגליל 
רנים מבחינה מינית?

"ממש לא. אין הבדל ממקום 
הס שכל  נכון  זה  בארץ.  ואחר 

מתרכזת  סאדו-מאזו  של  צינה 
אין  אבל  הארץ,  במרכז  בעיקר 
שום בעיה לקחת את המכונית 
קהילה של  גם  פה  יש  ולהגיע. 
יש  זוגות(,  )חילופי  סווינגרס 

כאן הכל מהכל".
הולך  הסנדלר  אצלך?  ואיך 

יחף?
"בטח. בעלי ואני ביחד מעל 20 
אנחנו  השנים  כל  לאורך  שנים, 

בזו לעזרה  למטפלים  והולכים 
גיות שלנו ובמיניות. גם לנו יש 
נושאים בעייתיים וזה שומר לנו 
על האינטימיות, הכבוד והאהבה 

ושלנו. אני לא יכולה לטפל בע
צמי או בו. כי כשאני עם בן זוגי, 
אני רק איתו. זו תופעה שקורית 
אליי  שבאים  שזוגות  הרבה  לי 
מהם,  לאחד  משהו  אומרת  ואני 
לך,  אמרתי  ואומר  השני  קופץ 
כסף  לשלם  צריכים  אנחנו  למה 
אני  בבית?  שאמרתי  דברים  על 
תמיד אומרת להם בתגובה תאר 

ולך איזה תסכול יש לי שאני מט
פלת וצריכה בעצמי מטפל. ככה 
זה. מה שאפשר לשמוע ממטפל, 

ואי אפשר לשמוע מבן הזוג. בה
וקשר שבן זוגי ושלי, כיוון שאנ

חנו מודעים ומטפלים, יהיה נכון 
יותר להגיד שהסנדלר הולך עם 

סנדלים".

"בדרך כלל הורים תופסים את נושא המין כטאבו, המשך מעמוד קודם
שלא מדברים עליו. מתוך מבוכה, לא יודעים 

אם לדבר, מתי ואיך, לפעמים אפילו לא בטוחים 
בשביל מה לדבר. כמו שאתם מנחילים לילדים 
שלכם ערכים בתחום הדת, המוסר והרוחניות, 

תנחילו להם גם ערכים בנושא מיניות"

ויינטראוב בקליניקה. אמא פיזרה בבית ספרים בתחום המיני
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