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המקווה מצלצל פעמיים
המרכז המסחרי ביקש אישור 

בנייה עבור “ספא לנשים 
מסורתיות", ובמקביל בית 
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מדליות בדיוור ישיר
בתום מירוץ כפר ורדים חולקו 

מדליות רק למנצחים הכלליים. 
המנצחים בקטגוריות הגילאים 

קיבלו מכתב התנצלות עם 
המדליה
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צעד קטן לדו קיום

מורי רם ועפרה בן פורת רם מתכננים בית ספר דו לשוני בגליל המערבי. אז הם 
עמוד 14 מתחילים מפעוטון שמתוכנן להיפתח בעוד שנה   
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כפר ורדים-בעיצוב מיוחד

 ברחוב שקט בשלב ב’. בית 6 חדרים  עם 
חלונות גדולים ונוף פתוח+פינת משפחה 

וגלריה. בעיצוב צעיר ומסוגנן.
מיוחד ביותר!

לפרטים נוספים- 052-6603666

בשלב ב’  5 חד’ במפלס אחד  צופה לנוף 
+מחסן גדול אפשרות ליחידת דיור.

 שווה לראות!! 
לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-ברחוב שקט

במחיר אטרקטיבי, וילה מדהימה כ- 180 

מ”ר בנוי במפלס אחד גובל בשטח ירוק, 

בהזדמנות! 1,780,000 &
 לפרטים נוספים  052-7796333

נווה זיו-אטרקטיבי

עיצוב ארכיטקטוני מדהים וברמת גימור גבוה 
ביותר+יח’ דיור  ועוד המון פינוקים.

למבינים!
לפרטים נוספים  052-6603666

בקיבוץ אילון-בהרחבהכפר ורדים-מפואר
בשכונת ואן גוך המטופחת וילה 5 חד’ חדישה 

במפלס אחד על מגרש  של כ- 520 מ”ר.

& 1,260,000
לפרטים נוספים- 052-3032121

מעלות-בזלמן שז”ר
דירת 4  חדרים מוארת ומרווחת עם חזית 

לנוף. במרחק הליכה מהשוק והמרכז.
מצוינת להשקעה/מגורים. שווה ביותר

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז
במיקום מעולה במרכז דו משפחתי 

מרווח כ220 מ”ר בנוי על מגרש גדול 
+יחידת דיור מניבה.

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-רב משאש
דופלקס 7 חדרים משופץ כולל 

החלפת צנרת. נוף מדהים. 
מחיר פיצוץ!!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז
 דירה 4 חד’ 

קומה ראשונה+מחסן
לפרטים נוספים  

052-7794555

מעלות-בשכונת רבין
3.5 חדרים אחרי שיפוץ כללי מזגנים 
ותוספות רבות. במחיר אטרקטיבי

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-יפה נוף
דופלקס 5 חדרים מושקע עם נוף 

מדהים. מחיר מעולה!
לפרטים נוספים

052-7794555

מעלות- בזיתים
קוטג’ 5 חדרים במצב מצוין עם מטבח 

חדש, חניה פרטית וגינה מטופחת. 
במחיר מעולה. שווה לראות!!

לפרטים נוספים
052-7794555

מעלות- בסיגליות
 4 חדרים משופצת ומסודרת

מחיר אטרקטיבי!
לפרטים נוספים

052-7794555

מעלות-בקורנית
נדיר להשגה !!!

דו משפחתי 6 חד’ במצב מצוין,גינה 
 מטופחת ,חנייה מקורה ועוד..

לפרטים נוספים
052-7794555

 15533 מס'  רשיון  נכסים  ושיוק  תיווך 
VIPNADLAN.COM הבית:  אתר 
vipnadlan@gmail.com :אימייל
מעלות - רח' הרב קוק 2 טל' 04-9978444
04-9001600 טל'   81 בלפור  רח'   - נהריה 

0 5 2 - 3 0 3 2 1 2 1 אביתר 

אתם בידיים טובות ברשותינו מבחר גדול של נכסים בכל ישובי הגליל המערבי

כפר ורדים-להיכנס ולגור!

בית 5 חדרים במפלס אחד. מטופח ומסודר 

בנוי באיכות גבוה עם תוספות רבות.

גינה מטופחת ופרגולות איכותיות. 

בהזדמנות שלא חוזרת!!

₪ 1,520,000
לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות-בסביונים
דו משפחתי 8 חד’ איכותי ,סלון 

ענק,מטבח מושקע,יחידת דיור מניבה .
מחיר מצוין!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות - בסביונים
בית פינתי 140/500 עם חניה 

פרטית וגינה גדולה.שווה לראות!! 
לפרטים נוספים 

052-7794555

מעלות-קרוב למרכז
קוטג’ 5.5 חדרים מושקע ביותר.

 חובה לראות!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מתת
בית כפרי מטופח הטובל בחורש טבעי. 

נוף ירוק מכל חלון!!! אחוזי בנייה נוספים, 
אפשרות לבניית צימרים.

לפרטים נוספים
052-3032121 

כפר ורדים-בשלב א’

פינתי צופה לנוף,כ 190 מ”ר בנוי +יחידת 

דיור חדשה בכניסה נפרדת. גינה מטופחת 

,פרגולה , חנייה מקורה כפולה ועוד...

שווה ביותר!!

לפרטים נוספים- 052-6603666

עין יעקב-צופה לים

 בית קסום ונעים. על מגרש 
 של כ-500 מ"ר + 70 מ"ר מעטפת

 ₪ 1,160,000 

לפרטים נוספים- 052-6603666

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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כל המותגים המובילים במחירים אטרקטיביים
 ציוד משרדי 

וציוד לבית הספר

הכל לאמנות 
ולמלאכת יד

אופנים, צעצועים 
ומשחקים לכל הגילאים

פתוח כל ימות השבוע 20:00-9:00  
04-9575133 אזור תעשיה תרשיחא בדרך לכפר ורדים

ממשיכים לחכות להם?

www.ezr.co.il 052-621-9797 אֶמל עזרה שירותי ניקיון שָׁ

עובדות מיומנות l כולל הסעות l תנאים סוציאליים l מחליפה במקרה הצורך 
מענה לכל בקשה l בשעות שנוחות לכם l בתים l משרדים ועסקים l צימרים

בית נקי בראש שקט

לבית נקי בזמן
יש ברירה

קבלו

עזרה

וחשוב  בשבוע  פעם  מנקה,  חיפשתי 
היה לי שתהיה עצמאית שלא אצטרף 
תפספס  שלא  או  אותה  להסיע 
בקיצור  תחבורה.  בעיות  בגלל  הגעה 
שארגיש. בלי  נקי  יהיה   שהבית 
בנוסף נושא הביטוח חשוב מאד ולכן 
ההצעה של “עזרה” קסמה לי מאד. אני 
לא שוברת את הראש בשום נושא. כל 
שני בבוקר המנקה מגיעה בהסעה אלי, 
אם יש לי בקשות מיוחדות אני פונה 
הקבועה  המנקה  אם  החברה.  לנציג 
לי מחליפה,  מוצאים  מגיעה,  לא  שלי 
לאחר אישורי כמובן, עובר איש הקשר 
החדשה  העובדת  עם  בחברה  שלי 
לעשות. מה  לה  ומסביר  הבית   על 
נקי,  לבית  הביתה  חוזרת  אני 
במקומו  דבר  כל  ומסודר.  מריח 
ולסדר  להתחיל  צורך  לי  ואין  מונח 
הניקיון.  אחרי  במקום   דברים 
מהם  מזמינה  אני   - מיוחד  בונוס 
מאכלים דרוזים כמו עלי גפן או כרוב 
ממולא. ואז שאני חוזרת אחרי יום 
עבודה מחכה לי סיר עם ניחוחות 

וטעמים מושלמים.
ענת, כפר ורדים

המנקה  חברה  על  להמליץ  ברצוני 
אני  הבית.  ואת  הצימרים  את  עבורי 
ומהניקיון  האדיב  מהשירות  מרוצה 
ומנוסות(  נקיות  )עובדות  המעולה 
תמיד אפשר לסמוך על החברה שגם 
בשבועי  התכנון  לפי  לא  זה  אם 
ויתנו  יגיעו מנקות בכל זאת  המקורי 
כן  כמו  ביותר.  הטוב  השירות  את 
חגגנו  ומומלץ,  מעולה  האוכל  שירות 
וכולם  משפחות(   5( משפחתי  אירוע 
תפארת  מעשי  המעדנים  על  התענגו 

ידי נשות כפר ינוח.
 נורית מרק, 
צימרים ארצנו הקטנטונת, עין יעקב

מה התירוץ הפעם? ישבנו מאחורי ההר...

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

טיסות אל על לאירופה במחירים זולים במיוחד
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משולחן המועצה

www.kfarvradim.com :מידע נוסף באתר המועצה המקומית כפר ורדים

תיאטרון סיפור לגילאי 4-8

מרכז לגיל הרך קתדרה בכפר
אוקטובר נובמבר 2012  תשע"ג

יום ג' 16/10/12 וב- 13/11/12
סיורי אומנות בהדרכת אלה אלטר

 במפגשים יוצאים לסיורי אומנות מודרכים בכל הארץ. 
ביקורים במוזיאונים, גלריות, ומפגשים עם אומנים.

פרטים באתר קתדרה בכפר www.katedra.org.il  ובטל' 050-4505070.
יום ג' 23.10.12  בשעה 20:00 במארג 

“הקנאות המשיחית”  
המרצה: אל"מ מיכה רגב  בעקבות סיפרו המצליח "שכרון הגאולה"

יום ג’ 30.10.12  בשעה 20:00 במארג
“ספרו שירה כצוואתו של שי עגנון”

המרצה: פרופ' ניצה בן דב  
יום ה’ ה-1.11.2012  בשעה 20:00 במארג

“סוף המאה התשע-עשרה: פסנתר או  צ’מבלו?”
קונצרט עם הפסנתרנית שירה לגמן ונגנית הצ'מבלו  יוכבד שורץ

מחיר כרטיס 50 ש"ח
יום ג' ה-6.11.2012  בשעה 20:00 במארג

“בין אלוהים ליצר” 
המרצה: הסופרת מירה מגן

יום ג' ה-13.11.2012 בשעה 20:00 במארג
סדרת הרצאות / סדנאות לקראת חגי ישראל, שיתוף קתדרה בכפר והמניין המשפחתי 
“מפתח הגשם לא נמסר לשליח” - פשר האגדות של עוצרי ומורידי הגשם בתנ"ך ובתלמוד

מרצה: טובה סכר, עורכת דין ובעלת תואר שני בחינוך יהודי
המפגש יערך בדרך " בית מדרשי" - כלומר תוך שיחה ודיון עם הקהל.

יום ד’ ה-14.11.2012  בשעה 20:00 במארג
סדנת יוצרים ומפגשים באומנות פלסטית

המנחה: אלה אלטר  סדנת ציור
קתדרה בכפר בשיתוף עם אמני הכפר, מרחיבה את פעילותה בתחום האמנות הפלסטית.
המפגשים יתקיימו אחת לחודש ביום רביעי הראשון בחודש משעה 17:30 עד 23:00. 

יום ג’ ה-20.11.2012  בשעה 20:00 במארג
“מעיין של בני העיר” 

סוגיה בנושא צדק חברתי מ"מסכת נדרים"
המרצה: יורם )יוריק( ורטה, משורר  עורך ומורה במכללת אורנים, מתגורר בכליל.

יום ג’ ה-27.11.2012 בשעה 20:00 במארג
“סיפורי מסע  גיאוגרפיה - מסע רפטינג ומפגשים עם תרבויות”

המרצה: ליאון דיקמן  
יום ו’ 30/11/2012 בשעה 21:00 במארג

“נוסטלגיה בניחוח ג’אז”
"תזמורת שקטה" במופע ג'אז

מחיר 40 ש”ח

ביחד בחופשת לידה
מפגש מוזיקלי לאמהות ותינוקות
בליווי שיחה והדרכה מקצועית.

כל יום ג' 10:00-12:00 
במרכז לגיל הרך

אין צורך בהרשמה מראש!
ב-23/10 – "הכן תינוקך לחורף"

בהנחיית שני ליבמן

מאמאנט
ליגת מאמאנט הגיעה לכפר!
בואי להצטרף לליגת הכדורשת, 

ההצלחה שסחפה 
אלפי אמהות בישראל

כל אחת יכולה!

לפרטים: רונית וייץ 054-6949410, 
פייסבוק “מאמאנט כפר ורדים”
www.mamanet.org.il אתר

נילי ספרי לי מציגה:

ציפורי השיר והמלך
מופע סיפורי מוסיקלי עפ"י ספור עם מהודו

ספרית כפר ורדים, יום ה' 
25.10.12 שעה 17:00

כרטיס לילד 20 ₪

להרשמה 04-9972662

צלילי גיטרה
במועדון הזהב
31.10.12 יום רביעי

12:00-11:00

מקסים רוצקין
בוגר האקדמיה למוסיקה בקייב 

ואוניברסיטת מוצארטאום בזלצבורג

 מיצורת באך, טלמן, 
וילה לובוס, פיאצולה
 הכניסה חופשית, 

הציבור הרחב מוזמן

פינוי אשפה
באופן חד פעמי לרגל חג הקורבן, פינוי הגזם בשלב ב' ביום שישי 26/10/12 
יוקדם ליום חמישי 25/10/12 התושבים מתבקשים להוציא את הגזם יום קודם.

סינמטק מעלות כפר ורדים
הקרנת סרטים במסגרת הסינמטק  מתקיימת בהיכל התרבות במעלות  בימי ראשון שני 

ומוצ"ש בשעה 20:00 פרטים באתר "קתדרה בכפר"

 הרצאות קתדרה בכפר מתקיימות באולם המארג ברח' מירון 1 כפר ורדים 
מחיר הכניסה להרצאות 25 ₪.

   www.katedra.org.il לפרטים ועדכונים באתר הקתדרה 
דוא”ל katederakv@gmail.com  או בטלפון 0525224922 

ָחֶיַדע - חוג חיות
לילדים שמשוגעים על חיות ולילדים 
)והורים( שרוצים לגעת אבל חוששים 
קבוצה לגילאי 1-3 וקבוצה לגילאי 3-7

מפגש ראשון ב 14/10 יום א’

לפרטים: דורית מזרחי 054-6530066



| גיליון 213 אוקטובר 2012  8    9 | גיליון 213 אוקטובר 2012| |

12.10.20122   |    ידיעות כרמיאל   |222 |   ידיעות כרמיאל   |   12.10.2012   

מרכז השינה והריהוט  כברי

4 דקות מנהריה
חניה חינם ובשפע

חדש חנות  המפעל

חדרי שינה מיפל במבצע ₪5,990 בלבד

12.10.20121   |    ידיעות כרמיאל   |111 |   ידיעות כרמיאל   |   12.10.2012   

5,990חדרי שינה מיפל במבצע 5,9905,990חדרי שינה מיפל במבצע 5,9905,990חדרי שינה מיפל במבצע 5,990חדרי שינה מיפל במבצע חדרי שינה מיפל במבצע חדרי שינה מיפל במבצע ₪₪₪5,9905,9905,990 בלבד בלבד בלבד

מרכז השינה והריהוט  כברי

4 דקות מנהריה-חניה חינם ובשפע

חדש 
חנות  המפעל

חדרי 
שינה 
מיפל 

במבצע
 ₪5,990 

בלבד

קיבוץ כברי- שעות פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, שישי 10:00-14:00  טל. 04-9952658

w w w . b e d i g i t a l . c o . i l
04-9581069 04-9821925 סניף כרמיאל:   : ן סניף קיבוץ עברו

שיכפול וכריכה
הדפסות גדולות/קנווס 

פליירים
קטלוגים

כרטיסי ביקור
ניירת משרדית

הזמנות לאירועים
לוחות שנה

מגנטים
קאפות
לוגואים

  עיצוב גרפי
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פתח דבר ניר שילה
 eyal@pnay.co.il  המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל

פתיחה

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

ארבל הלוי עיצוב: 
דורית חן מכירות ושיווק: 

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

בגליל  קהילתיים  ביישובים  מופץ 
תפן,  א.ת.  ורדים,  כפר  המערבי: 
צוריאל,  חדשה,  פקיעין  חוסן, 
לפידות,  מתת,  אבירים,  אלקוש, 
גיתה,  לבון,  חלוץ,  הר  תובל,  פלך, 
יחיעם,  געתון,  יעקב,  עין  מעונה, 
כליל,  חרשים,  הגליל,  זיו  הילה, 
שלומי,  שלומית,  מצובה,  כברי, 
לימן.  עמי,  בן  מעלות,   בצת, 
אחראים  אינם  והמו“ל  המערכת 

לתוכן המודעות המסחריות.
משפחת רם )צילום משפחתי( בשער: 

מירוץ כפר ורדים  
בן עמי מוסק צילום: 

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 15.11. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 8.11

יופי של מירוץ
כמו תמיד היה מירוץ כפר ורדים אירוע ספורטיבי וצבעוני, ובעיקר חגיגה לצלמים. בן עמי מוסק 
שלנו התמקד באצנית שבתמונה, ואם הייתה לה תספורת קצוצה לא היינו מאמינים שהיא צולמה 

במהלך ריצה.
)עוד על המירוץ והתקרית המביכה בחלוקת המדליות בעמוד 22(

הסתיו כאן. הלילות קרירים 
יונעימים, ובשעות האור נאב

קים ימי החום בימים קרירים 
מכ עננים  לעת  ומעת  ייותר, 

ומסתירים  השמיים  את  סים 
את השמש. מדי פעם יורדות 
שלפעמים  מים  טיפות  מספר 
 – רגעי  מטר  יוצרות  אפילו 
מאחורינו  החגים  הסתיו.  זה 
או  בחודש חשון. חשון,  ואנו 
החודש  הוא  במקור,  מרחשון 
תשרי  החודשים  בין  הנמצא 
העברי.  השנה  בלוח  וכסלו 
לפי  השני  החודש  הוא  חשון 
המתחילה  החודשים  ספירת 
מתשרי, והחודש השמיני לפי 
הלוח העברי הקדום המתחיל 

מחודש ניסן. 
מוזכר  אינו  מרחשון  השם 
וכנראה הובא מבבל,  במקרא 
האכדיות  במילים  ומקורו 
"ורח שמנו" שפירושן החודש 

מר שהשם  יתכן  יהשמיני. 

מילים:  משתי  מורכב  חשוון 
רחש,   – מרחש  ו-ון.  מרחש 
מפני  מים   – ון  מים.  מבוע 
במקרא  המעיינות.  התגברות 
בול"  "ירח   " מרחשון  נקרא 
לפי  ל"ח(.  ו':  א'  )מלכים 
 – לחות  פירושו  בול  הגמרא 
ומלחלחים  גשמים  יורדים 
שם  על  בול  או  האדמה.  את 
במרחשוון.  שהחל  המבול 

שבו מפני  גורס  נוסף  יהסבר 
הבית  מתוך  לבהמות  ללין 
)ירושלמי  שאין מרעה בשדה 
נ"ח(,  תנחומא  ראש-השנה 
ויש אומרים שהשם בא בשל 

שפע היבול.
החגים  אחרי  של  זו  תקופה 
מזכירה  הסתיו  של  ותחילתו 
לנו מדי שנה את המחזוריות 

י– ראשית המחזוריות של עו
ינות השנה. אך קיימת גם מח

זוריות עמוקה יותר שהתרבות 
אותנו  לכוון  מנסה  קריאה נעימההיהודית 

אנשי הכפר צילום: בן עמי מוסק

להעמיק  לנו  ולגרום  אליה 
יבפישרה. זו המחזוריות המת
יחוללת בנפשו של האדם פני
ימה, נקרא לה מחזוריות מת

בעונה  רבים  סמלים  פתחת. 
אותנו  מכוונים  השנה  של  זו 
לשים לב למחזוריות זו: ראש 
ויום  הנוראים  הימים  השנה, 
כל  חוזרים  אנו  בהם  כיפור 

הת ממחזור  וקוראים  ישנה 
בין  המזכיר  סוכות  חג  פילה, 

החק המחזוריות  את  יהשאר 
לאית, שמחת תורה המזכירה 
קריאת  מחזור  סיום  את  לנו 
התורה ותחילתו מחדש. קסמו 

ישל מעגל המחזוריות המתע
צם ומתפתח קורא לנו לשים 

יאליו לב ולצלול לעומקו ול
גלות את צפונותיו.

אסיים בשירו של רבי נחמן 
להתבונן  שידע  מברסלב, 
ובתפילה  ובסביבתו  בטבע 

לשנה טובה וברוכה.

דע לך 
שכל רועה ורועה 
יש לו ניגון מיוחד 

משלו 
דע לך 

שכל עשב ועשב 
יש לו שירה 

מיוחדת 
משלו 

ומשירת העשבים 
נעשה ניגון 
של רועה 

כמה יפה 
כמה יפה ונאה 

כששומעים 
השירה 
שלהם 

טוב מאוד 
להתפלל ביניהם 

ובשמחה לעבוד 
את השם 

ומשירת העשבים 
מתמלא הלב 

ומשתוקק 

וכשהלב 
מן השירה 
מתמלא 
ומשתוקק 

אל ארץ ישראל 
אור גדול 

אזי נמשך והולך 
מקדושתה של 

הארץ 
עליו 

ומשירת העשבים 
נעשה ניגון 
של הלב.  

שירת העשבים / רבי נחמן מברסלב

פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
Æטפטים     שטיחים ועוד

פתרונות לעיצוב הבית

סתיו של עיצובים אצל ירושלמי °סתיו של עיצובים אצל ירושלמי °סתיו של עיצובים אצל ירושלמי °

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן
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חדשות חינוך

חזון בית הספר הדו לשוני
זוג צעיר מכברי מתכוון לפתוח בעוד שנה פעוטון יהודי ערבי בגליל המערבי. מורי רם ועפרה 
בן פורת רם כבר החלו לארגן קבוצת הורים, ללמוד את הנושא ולחפש מקום. הפעוטון, הם 

אירועי חודש אוקטובר 2012 מאמינים, יהיה תחילתו של מוסד חינוכי שיכלול בעתיד גם בית ספר ואולי מעבר לכך

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

ארועי חודש אוגוסט 2012 
בהיכל התרבות נהריה

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

ההרשמה 

לעונת המנויים

 2012-2013 

בעיצומה  04.08.12 מוצ"ש בשעה -21:30 
מופע סטנד אפ של "שלישיית מה קשור"

06.08.12 יום שני בשעה -20:30
מופע זמר עם איציק דדיה והקינדרלך.

08.08.12 יום רביעי בשעה -15:30
מופע ענק עם גדולי הזמר החסידי והמזרחי:

מיידד טסה ויוסף חיים שוואקי ובנוסף מופע מרהיב של

 הקרקס האפריאקי.

14.08.12 יום שלישי בשעה -17:30 
הצגת ילדים "מוטי חלומותי"

18.08.12 יום שבת בין השעות 08:00-20:00
תערוכת ציורים של גלריית צמרות.

25.08.12 מוצ"ש בשעה -20:30
קונצרט במסגרת אירועי קיץ של עיריית נהרייה.

27.08.12 יום שני בשעה -20:00
כנס לקראת הימים הנוראים.

06.09.12 יום חמישי בשעה -17:30 
הצגת ילדים של יובל המבולבל  "כוכב המשאלות".

14.09.12 יום שישי בשעה -22:30
מופע סטנד אפ של אלי ומריאנו.

19.10.12 יום שישי בשעה 22:30
מופע סטנד אפ של שחר חסון

20.10.12 מוצ”ש בשעה 20:30
סרט קולנוע אהבותיה של ליא קניג לאחר הסרט 

יתקיים מפגש עם יוצרת הסרט טלי אוחיון והשחקנית ליא קניג

27.10.2012 מוצ"ש, בשעה 20:30.
סרט קולנוע מחוברים לחיים קומדיה. ידידות 

הנרקמת בין מטפל אפריקאי לאריסטוקרט עשיר שנפגע 
בתאונה, מסייעת לשניהם להתגבר על מכשולים. שחקנים: 

פרנסואה קלוזה, עומר סי. במאי: אריק טולדנו, אוליביה נקש.

28.10.2012-1.11.2012 ראשון עד חמישי בשעה 20:30 
03.11.12 מוצ"ש בשעה 21:00

הצגת תיאטרון הבימה קוויאר ועדשים
 קומדיה של תיאטרון הבימה בהשתתפות מוני מושונוב, 

אבי קושניר, דביר בנדק ואחרים. בימוי: מוני מושונוב

פתיחה חגיגית של עונת המנויים 2012-2013

נכנ רם  פורת  בן  יכשעפרה 
היא  בכברי,  החדש  לביתה  סה 
תקופת  מתחילה  שהיא  ידעה 
חיים חדשה. היא ובן זוגה מורי 
בבאר  לימודיהם  את  סיימו  רם 
לשכונת  לעבור  והחליטו  שבע 
יחד  כברי.  בקיבוץ  ההרחבה 
עם החיים החדשים ביישוב, בו 
גדלה עפרה מגיל צעיר, גמלה 
הפרויקט  כי  ההחלטה  בליבם 
זמנם  את  ישקיעו  בו  המרכזי 

יהפנוי יהיה בניית קהילה משו
תפת, יהודית-ערבית.

בהתא החלו  כבר  הזוג  יבני 
פעוטון  פתיחת  לקראת  רגנות 
הם  כך  שיצמח,  הבאה,  בשנה 
גם  שכולל  למוסד  מאמינים, 
גני ילדים ואף בית ספר יסודי. 
קבוצת  מגבשים  הם  בינתיים 
פרויקטים  על  לומדים  הורים, 
מקום מתאים  ומחפשים  דומים 

לפתיחת הפעוטון.

השיתוף כבר קיים
מעורבת  להיות  לי  “חשוב 
בקהילה בה אני חיה", מסבירה 
נחשפתי  שבע  “בבאר  עפרה. 
על  שעמלה  הורים  לקהילת 
פעוטון  הקמת  ייחודי,  פרויקט 
לבית  מכן  ולאחר  לגן  שצמח 
על   דגש  השם  לשוני  דו  ספר 

סו ערכי  של  והטמעה  ישילוב 
עם  והכרות  פלורליזם  בלנות, 

וגי מחקר  קצת  עשינו  יהאחר. 
לינו שיש כמה וכמה בתי ספר 
החלטנו  כאשר  בארץ.  כאלה 
שדווקא  ראינו  הביתה’  ‘לחזור 
לאזור הקרוב אלינו אין כל כך 

דווקא בא ימה להציע בתחום. 
זור הזה, של הגליל המערבי, בו 
יש מגוון אנושי כל כך רחב, לא 

משו פעילויות  הרבה  ימצאנו 
מפגשים שמאפשרים  או  תפות 
הכרות עם אוכלוסיות וקהילות 
שונות. אנחנו חיים כל כך קרוב 
ועדיין מאוד רחוק. ההזדמנויות 
כך  כל  ולהכיר  להיפגש  שלנו 

מעטות. זה ממש פספוס.

את  ילדתי  כאשר  שני,  “מצד 
יולדות  במחלקת  יזהר  בננו 
בבית החולים נהריה, ראיתי עד 
קיימים  והשיתוף  השילוב  כמה 
ספור  ובאין  היומיומית  ברמה 
שאנחנו  החלטנו  הזדמנויות. 

ירוצים לייצר שיתוף כזה עבור
נו ועבור בננו. חשוב לנו שהוא 
לדבר  וידע  שונים  ילדים  יכיר 

גם בערבית". 
בכ החינוך  “מערכת  ימורי: 

ברי היא אחת מהטובות בצפון 
יבפרט ובארץ בכלל. יש לה מו

ניטין מצוין. דבר אחד היא לא 
מאפשרת, אינטראקציה יהודית 
שמאוד  משהו  וזה  ערבית. 
כי  מאמינים  אנו  לנו.  חשוב 

מת משותפים  לחיים  יהעתיד 
ומסגרת  הקטנים  בדברים  חיל 
יוכל  שלנו  הילד  בה  משותפת 

ילחוות מפגש רציף בלתי אמצ

עי עם חברים וחברות שלא היה 
פוגש במסגרות הקונבנציוליות. 
מסגרת כזו תאפשר לו להתחיל 
בקטן, לגבש זהות משתפת ולא 

מדירה". 

כולם ישפיעו
שיש  יודעים  “אנחנו  עפרה: 
לא  שפועל  במשגב  ספר  בית 
מעט שנים, מה שמלמד שבאופן 
כללי קיימות יוזמות שיתופיות 
כאלו. אזור הגליל המערבי הוא 

יאזור עם פוטנציאל גדול לשי
יתוף פעולה מהסוג הזה. התחל

נו לעשות עבודת שטח וגילינו 
הורים  מצד  והתלהבות  נכונות 

חבר ופעילים  כמונו  יצעירים 
הפ בתחום  נסיון  בעלי  יתיים 

עילות היהודית-ערבית. יש גם 
ואנחנו  קשיים  מעט  לא  כמובן 
רק בראשית הדרך. יש לנו חזון 

יפדגוגי משלנו אבל כרגע העי
הוא שהר אותנו  יקרון שמנחה 

באמצעות  להתפתח  צריך  עיון 
שיותר  כמה  עם  מפרה  דיאלוג 
לנו  חשוב  רציניים.  משתתפים 
חלק  שייקח  הורה  שכל  מאוד 
וישפיע  מעורב  יהיה  בפרויקט 

על קבלת ההחלטות".
ימורי: למדנו מהנסיון של יוז

מות דומות שהכי כדאי להתחיל 
ממשהו יחסית קטן ובסיסי כמו 
פעוטון, דרכו נלמד להכיר את 

ונת ההורים  כל  של  יהצרכים 
מודד עם האתגרים שללא ספק 
יעלו. התכנון הוא להתקדם עם 
טרום  לגן  הילדים  ועם  הזמן 
חובה, גן חובה והחלום הוורוד 
משם  יסודי.  ספר  בית   – שלנו 

השמיים הם הגבול".
נאיביים.  לא  "אנחנו  עפרה: 
זמן  המון  שצורך  פרויקט  זה 

הנחת  אבל  מחשבה.  מעט  ולא 
צורך  שזהו  היא  שלנו  היסוד 
כבר מצאנו כמה  מותרות.  ולא 
יהודים  לדרך,  שותפים  וכמה 
התלהבות  שהביעו  וערבים, 
הזה  בשלב  למשימה.  ונרתמו 
הנהלה'  'ועד  מגבשים  אנחנו 
לדירקטוריון  יהפוך  שאולי 

יומשם נמשיך לגייס צוות חינו
הוא  כרגע  חשוב  הכי  אבל  כי. 
לפתח את הקהילה – לעניין עוד 
מצטרפים שיקחו חלק בתהליך 
ולגבש  איתנו  יחד  החשיבה 
ביחד את החזון, המטרות ודרך 
לכך,  הפעולה בפרויקט. מעבר 
מספר מצומצם של הורים כבר 
הביעו נכונות לצרף את ילדיהם 
ואנחנו מחפשים הורים נוספים 

שירצו להצטרף".

דרושים הורים עם 
ראש פתוח

מה משמעות ההצטרפות?
בעיקר  “הצטרפות  מורי: 
חלק  לקחת  הזדמנות  תאפשר 
לעצב  יוכלו  הורים  בו  במשהו 

החי עתיד  את  פעיל  יבאופן 
אישי  באופן  ילדיהם.  של  נוך 
לי.  חדש  משהו  היא  ההורות 
בננו הבכור יזהר נולד בתחילת 
ספטמבר. אבל מהרגע הראשון 

ישהחזקתי את יזהר בידיים הת
חלתי להבין את גודל האחריות 
לדאוג  רק  לא  עליי.  שמוטלת 
גם  אלא  ולאושרו  לרווחתו 
לחינוכו ותפיסת עולמו. בעיניי 
אינטראקציה  שיאפשר  פרויקט 
מנסים  שאנו  מהסוג  משותפת 
לקדם היא דרך מרכזית להכיר 
מקווה  ואני  ערכים חשובים  לו 
שגם הורים אחרים יחשבו כך".

אילו הורים אתם מחפשים?
ראש  עם  כל  “קודם  עפרה: 

שאנ ובגלל  שני,  דבר  יפתוח. 
חנו מכוונים את עצמנו לפתוח 
תינוקות  עם  הורים  פעוטון, 

המ הגליל  באזור  ישמתגוררים 
יישובי  דרך  מנהריה,  ערבי, 
מועצת מטה אשר וכפר ורדים. 
שותפים  כרגע  מחפשים  אנו 

בפ פעיל  חלק  שייקחו  ילדרך 
להכניס  מחויבות  לצד  רוייקט 
את ילדם למסגרת שנקים ביחד. 

החשיבה  בשלב  כרגע  אנחנו 
אבל גם מאוד מעשיים. התחלנו 
בכמה  מתאימים  מבנים  לחפש 
מקומות, ואנחנו בקשר עם כמה 
וייעוץ.  ארגונים לצורך תמיכה 
וחשוב  כמובן  קריטי  שלב  זה 
לנו להרחיב את מספר הנפשות 

הפועלות. 
אזור  הוא  המערבי  “הגליל 
אבל  הנוף  בגלל  גם  יפהפה, 
שגרים  האנשים  בגלל  בעיקר 
אני  עבודתי  במקום  באזור. 
שמאפשרת  בסביבה  נמצאת 

עו אני  כמה.  עד  לראות  ילי 
ערבית  בבעלות  בחברה  בדת 
כל  של  שיתוף  על  שמקפידה 

הד מכל  באזור,  יהאוכלוסייה 
רואה  אני  הלאומים.  וכל  תות 
מעט  ולא  קשיים  למרות  איך 
משפחה  גם  נבנית  דילמות 
מיוחדת במינה שמעמעמת את 

והפולי החברתיים  יההבדלים 
קהילה  לבנות  לי  חשוב  טיים. 
הקריירה  במסגרת  רק  לא  כזו 
המקצועית שלי, אלא גם סביב 
מערכת  החינוך של ילדיי. אני 
יודעת ממקור ראשון שזה יכול 
לעבוד. השאלה היחידה היא מי 

יירצה להצטרף. אנחנו כבר הח
הבא  ספטמבר  בחודש   - לטנו 

אנחנו פותחים את הפעוטון".
מורי: “אנחנו מזמינים עכשיו 
להצטרף  שמעוניין  מי  כל  את 

לה לא  הזה  מהסוג  ילפרויקט 
כבר  אלינו  ולהצטרף  שתהות 

הר על  שחשב  מי  כל  יעכשיו. 
עיון או פרויקט דומה או כל מי 
וחושב  כאן  הכתבה  את  שקרא 
שייצור  אותו,  לשפר  דרך  על 

יאיתנו קשר. כאמור, אנחנו מח
כמונו,  לפעוטות  הורים  פשים 
כל  לקהילה  לצרף  נשמח  אבל 

לת ויוכלו  שירצו  ואחד  יאחת 
פידבק  לקבל  לנו  חשוב  רום. 
גדול של  ודעות שונות ממגוון 
בחינוך  ניסיון  לנו  אין  אנשים. 

יואנחנו בטוחים שיש אנשי מק
צוע שיוכלו לסייע ולתת עצה. 
שרוצה  מי  כל  להזמין  נשמח 
לשוחח על הפרויקט בהרחבה. 

ניתן לפנות אל בני הזוג:
מורי   ,052-8011480 עפרה 

052-8011473

מורי: “ההורות היא משהו חדש לי. בננו הבכור יזהר נולד בתחילת ספטמבר. אבל מהרגע הראשון 
שהחזקתי אותו בידיים התחלתי להבין את גודל האחריות שמוטלת עליי. לא רק לדאוג לרווחתו 

ולאושרו אלא גם לחינוכו ותפיסת עולמו"

עפרה, מורי ויזהר. אנחנו לא נאיביים
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מרכז מסחרי כפר ורדים, קומה ב‘ 04-9574595    

• ד"ר שחר אייל DMD ,MSc, בוגר הדסה
• ד"ר תמר ברזון DMD, מומחית לילדים, בוגרת הדסה
• ד"ר גיא ברזון DMD ,MSc, אורטודונטיה, בוגר הדסה

 • גאולה ויינשטיין שיננית מוסמכת
 • אתי דבי שיננית מוסמכת

 • קים שפיצר מטפלת מוסמכת ברפואה סינית 

נירית אושר

כפר  המסחרי  המרכז  חברת 
בן  רמו  של  בבעלותו  ורדים, 

לב בקשה  שוב  הגישה  ישושן, 
נייה של מה שהיא מכנה “ספא 

ילנשים מסורתיות" במרכז המס
חרי. זאת לאחר שבקשה להקמת 
מקווה נדחתה בעבר. לכל ברור 

בניסיון לה יכי מדובר למעשה 
קים מקווה פרטי.

ינושא הקמת המקווה הוא מח
לוקת ציבורית המלווה את כפר 
ורדים כבר חמש שנים. החלטת 

ימועצה מהקדנציה הקודמת בו
טלה בקדנציה הנוכחית, הנושא 
מצוי במאבק משפטי שהגיע עד 

שלאח העליון,  המשפט  ילבית 
רונה נתן לצדדים 60 יום ליישב 
מחוץ  ביניהם  המחלוקת  את 

לכותלי בית המשפט.
עוד במהלך מערכת הבחירות, 
התחילה  שנים,  כארבע  לפני 
מקווה  של  חוקית  לא  בנייה 

המ במרכז  מהמחסנים  יבאחד 

מועצת  ורדים.  כפר  של  סחרי 
מניעה  צו  הוציאה  ורדים  כפר 

יעל הבנייה וכרגע הדלתות מרו
תכות וככל הידוע לא מתבצעות 

המחו הבקשה  באתר.  יעבודות 
הוגשה  המקווה  להקמת  דשת 
ניי זה  ומרגע  בספטמבר   10 -ב

מקווה בדלת האחורית
המרכז המסחרי הגיש בקשה לבניית “ספא לנשים מסורתיות“. מתנגדי המקווה גילו 

את הבקשה ברגע האחרון והגישו התנגדויות 

המקווה. ככל הידוע העבודות הופסקו

זיהום מזעריזיהום מירבי

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק”מ*דגם

5.68בינעירוני10.5עירוניקרוז 1.6

5.67בינעירוני10עירוניסוניק 1.6

4.12בינעירוני6.6עירוניספארק 1.2

>>>> חבילות אבזור מפנקות<< מימוןטרייד אין הנחות סוף שנה
המבצע למלאי מוגבל של רכבי 2012

רגע לפני עליית המחירים

ונהנים מהטבות סוף שנה!
רצים         לשברולט

“ההתייקרות בדרך, זה הזמן לקנות אוטו חדש”
”, אודי עציון  ”ממון  20.9.12, מוסף  

“זינוק צפוי במחירי המכוניות המשפחתיות בינואר”
”, דובי בן גדליהו ”הערב  14.9.12 , מוסף  

ושהרכב הטוב יותר ינצח.
בכפוף לתקנון. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

chevrolet.co.il

עכו:
מרכז הצפון, שער נעמן-כביש עכו חיפה, 04-9915203

המשך בעמוד הבא
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אורגנית  חקלאות  פרויקט 
במ לדרך.  יצא  ורדים  יבכפר 

סגרת הפרויקט יגדלו תושבים 
חופש  וביצי  אורגניים  ירקות 
בחלקות מאחורי בית העלמין. 
ועדה  מובילה  הפרויקט  את 

יבראשות אליעזר אוליבר, וחב
רים בה מאיר ולידיה גרינפלד, 
עדנה פישר, אמנון שניר, צילה 
קיימה  הוועדה  שנהר.  ומשה 
וסיירה  ישיבות  שתי  כבר 

יבשטח. בישיבה ובסיורים הש
התו נוספים  תושבים  יתתפו 

אנשי  ובהם  בפרויקט  מכים 
אבנט  ונתן  דורית  כמו  מקצוע 

וטוביה ארז.

הוועדה העריכה את התקציב 
יהדרוש לשלב הראשון של הפ

רויקט ב-84 אלף שקלים. הכסף 
מערכת  הקמת  לגידור,  ישמש 
השקיה, הכשרת הקרקע, דישון, 

יסלילת דרך עפר והקמת מחס
נים חקלאיים. 

והמתנדבים  הוועדה  חברי 
שונות,  ביניהם משימות  חילקו 
כגון הכנת מצגת, בירור בעלות 
על הקרקע, פגישות עם גורמים 
להכשיר  במטרה  ועוד,  שונים 
שניתן.  ככל  מהר  החלקות  את 
אליעזר  הפרויקט,  שיו"ר  אלא 
אוליבר, צופה כי “הדרך תהיה 

כנראה ארוכה ומורכבת".

יצא לדרך: פרויקט 
חקלאות אורגנית

השטח המיועיד לחקלאות אורגנית             צילום: עדנה פישר

התנגי להגשת  ימים   14  תנים
זיו  יעקב  המועצה  חבר  דויות. 
כמו גם תושבים נוספים מהכפר 
גילו את הדבר ב-24 בספטמבר, 

ההתנג להגשת  האחרון  יהיום 
ידויות, ומיד שלחו מכתב התנ

גדות לוועדה המקומית לתכנון 
ובנייה במעונה. 

המידע  שבה  הדרך  “כל  זיו: 
לא  מוזרה.  מאוד  פורסם  לא 
היה מידע על הבקשה שהוגשה 
בתקשורת, לא על דלתות אתר 
ובשום  המיועד  המקווה  בנית 
אמור  כזה  מידע  שבו  מקום 

להיות חשוף לעיני הציבור".
במכתב ההתנגדות, כותב זיו: 
הוא  מסורתיות  לנשים  “הספא 

המב שמנסה  למקווה  ימסווה 
קש לבנות במשך ארבע השנים 
האחרונות. המבקש החל לבצע 
ותוך  בנייה ללא היתר  עבודות 

יגרימת סיכון לבאי המרכז המ
סחרי והכול לשם הקמת מקווה 
הבלתי  הבנייה  במהלך  טהרה. 
בקשה  המבקש  הגיש  חוקית 
על  שנדחתה  מקווה,  לבניית 
הוועדה המקומית. הבקשה  ידי 
לאשר  לגיטימציה  למתן  הינה 

בוצע שלא כחוק.
י“אין צורך בכפר ורדים במק

ווה טהרה. באזור ישנם מספיק 
ליתן  שיכולים  טהרה  מקוואות 
ורדים  מכפר  למעטים  מענה 

המעוניינים בשירות שכזה".
הבעיה היא המקווה או הבנייה 

ללא אישורים?
בהחלטה  שדנים  לפני  “עוד 
ורדים  בכפר  להקים  יש  האם 
מקווה, אני מציע לא לתת פרס 

שנע מה  בריונית.  ילהתנהגות 
חוקית  בלתי  בנייה  זו  כאן  שה 

במ חוק  יש  לשמה.  יובריונות 
דינה הזו ופה צפצפו על החוק. 
מבחינתי, קודם כל יש להחזיר 
אחר  ורק  לקדמותו  המצב  את 

יכך לדון האם לתת אישור להק
מת מקווה. אין שום סיבה שמי 
אישורים  ללא  בנייה  שהתחיל 
יקבל פרס ויוכל להמשיך בדיוק 
מאיפה שהפסיק. זו ציפייה מכל 
קודם   – ישראל  במדינת  אזרח 
תקבל את האישורים הנדרשים 

ורק אחר כך תתחיל בנייה". 
מקומות  מציאת  על  מדברים 
מה  המקווה,  להקמת  חלופיים 

דעתך? 
מקווה  להקמת  מתנגד  “אני 
לא  שהיא,  חלופה  בכל  בכפר 
לצערי,  המסחרי.  במרכז  רק 
לא מדובר בתושבים בעלי בית 
בפעילויות  שמשתתפים  בכפר 

יהקהילה ותורמים ליישוב. האנ
המקווה  בבניית  שחפצים  שים 
אלא  כפיים,  בניקיון  באים  לא 
ורדים  כפר  את  להפוך  במטרה 
ליישוב חרדי. המקווה הוא סמל 
חרדית  אוכלוסיה  איתו  שיביא 
כמה  לפני  כבר  מיסיונרית. 
בנושא  דעתי  את  כתבתי  שנים 
לעיתון שלכם, ולצערי זה עדיין 

רלוונטי". 
גדעון  המסחרי,  המרכז  מנהל 
להגיב  הסכים  לא  אלמקייס, 

המס המרכז  בעל  את  יבנושא. 
חרי, רמו בן שושן, לא הצלחנו 

לאתר כדי לקבל התייחסות.

המשך מעמוד קודם

יעקב זיו

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

www.mqt.co.il :אתר

כשר

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

34 שקלים בלבד
מסעדת נוףמסעדת נוף

אוכל שטעים לאכול במחיר שכיף לשלם
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פורצים, אבל הרבה פחות 
מאז שתוכנית הביטחון החדשה החלה לפעול נרשמה ירידה של 60% במספר הפריצות לבתים. 
קב"טית היישוב, תושיה סוחריאנו: בחמשת החודשים האחרונים אירעו פריצות בשני לילות בלבד

לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים
לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים

יישור שיניים - אורטודונטיה

050-5241607  |  04-9573359  |  6 חרמון  ורדים,  כפר 

052-4436490  |  04-9989027  |  15 חרוב  כרמיאל, 

17 שנות וותק וניסיון ביישור שיניים D.M.D ד”ר לילך לבון

כולנו רוצים חיוך יפה!    
לכולנו מגיע חיוך בריא!

• טיפול אורטודונטי יכול לתרום להשגת מטרות אלו	
• הטיפולים הינם בשיטות הכי מתקדמות ובאחריות לתוצאות מדהימות	

חדשות

נירית אושר

יפריצות חוזרות ונשנות בשנ
יתיים האחרונות העלו את הצו

ביישוב.  האבטחה  בהגברת  רך 
מועצת כפר ורדים הקימה ועדה 

יבה חברו קב"טית היישוב, תו
שיה סוחריאנו ומומחי  ביטחון 
תוכנית  את  לגבש  כדי  נוספים 
להגנה  המתאימה  הביטחון 
גובה  כך  לשם  פורצים.  מפני 
המועצה בחצי השנה האחרונה 
היטל שמירה בסך כ-30 שקלים 

לחודש. 
הביטחון  תוכנית  כוללת  מהם 

של היישוב?
פו ורדים  “בכפר  יסוחריאנו: 

תכנית  מאי  חודש  מאז  עלת 
גובשה  אשר  משולבת  אבטחה 

מתנד וצוות  המועצה  ידי  יעל 
התוכנית  ומנוסה.  מקצועי  בים 

בכ מחסומים  הצבת  יכוללת 
קבוצת  הזעקת  לכפר,  ניסות 
הצורך,  בעת  יעודית  מתנדבים 
תגבור סיורים רכובים ורגליים, 
כלבנים,  של  מארבים  הצבת 

ישיתוף פעולה הדוק עם המש
נוספים  אמצעים  והפעלת  טרה 

מוסווים". 
מה מכל זה מיושם בפועל ומה 

לא?
“תוכנית הביטחון אינה ניתנת 

שמ כיוון  בתקשורת  ילפרסום 
אנו  זה,  בנושא  בביטחון.  דובר 

ומש יכל הזמן מפיקים לקחים 
תפרים. אנו מחפשים את הדרך 

ילשפר את הטעון שיפור. התוכ
נית משיגה בימים אלו תוצאות 
טובות בהפחתת כמות הפריצות 
בישוב. יחד עם זאת ברור לכל 

יבר דעת כי לא ניתן למנוע לח
לוטין את הפריצות". 

הנגבה  השמירה  היטל  האם 
של  המטרה  את  משרת  אכן 

שמירה על הביטחון?
יותר  נמוך  השמירה  “היטל 
אחרים.  לישובים  בהשוואה 
אדר  הר  ביישוב  השוואה  לשם 
לחודש,  שקלים   120 משלמים 
בבית אריה 100 שקלים, בעומר 
65, במיתר 82, באליכין 45 ובי
מזכרת בתיה 45 שקלים. בחלק 
מהיישובים יש גדר היקפית והם 
בהרבה  קטן  שטח  על  פרוסים 

ימכפר ורדים, כך שאתגר האב
טחה שלהם קטן משלנו".

ממועד  בפריצות  ירידה  יש 
הפעלת תוכנית ה ביטחון?

את  להפעיל  שהתחלנו  “מאז 
כמות  בכפר,  האבטחה  תוכנית 
משמעותית.  ירדה  הפריצות 
האחרונים  החודשים  בחמשת 
פעלו בכפר פורצים בשני לילות 
 ,19/7/12 )בתאריכים  בלבד 
לילות  עשרה  לעומת   )6/8/12
אשתקד.  המקבילה  בתקופה 
בנוסף,  ניכרת.  בירידה  מדובר 
נבדקו  התוכנית  הפעלת  מאז 
חשודים עם עבר פלילי וסולקו 
אשר  מרדפים  ובוצעו  מהכפר, 
פריצות  נמנעו  מהם  כתוצאה 

בישוב".
 20 הם  המדויקים  המספרים 
עד  מאי  בחודשים  הפריצות 
הפי  8 לעומת   2011  ספטמבר

המקבילים  בחודשים  ריצות 
השנה, כלומר ירידה של 60%.

לגבי  לדעת  לציבור  כדאי  מה 
דרכי הפעולה של הפורצים?

התרחשו בש הפריצות  י“רוב 
הכניסה  כאשר  הלילה,  עות 
פתוחים  דלת/חלון  דרך  הייתה 
בקלות.  לפתיחה  הניתנים  או 
מחשבים  נגנבו  המקרים  בכל 

ומכ מצלמות,  תיקים,  יניידים, 
נג מקרים  בשני  טלפון.  ישירי 

נבו דברי ערך נוספים. במקרים 
תכולתם,  תיקים,  נגנבו  בהם 
נמצאה  המזומן,  הכסף  למעט 

בסביבות הבתים".
על  מידע  לפרסם  כדאי  לא 
בסיס שבועי או חודשי בנושא 
שהתושבים  מנת  על  הביטחון 

־יקבלו מידע מסודר מגורם מו
סמך?

“אנו חושבים כי נכון לפרסם 
מידע לציבור בזמן אמת, כאשר 

פור של  לפעילות  חשד  ייש 
התושבים  ועל  נתון  בזמן  צים 

קבו הקמנו  בהתאם.  ילהיערך 
שמוזעקת  תצפיתנים  של  צה 
מראש,  נקבעו  אשר  למקומות 
שהפורצים  החשד  עולה  כאשר 
את  מברכים  אנו  בשטח.  עדין 
שעוסקים  מתנדבים  אותם  כל 

יבביטחון. בכל מקרה רק המש
הינם  המקומית  והמועצה  טרה 
למסור  המוסמכים  הגורמים 

ימידע רשמי בנושא, ואנו מפר
סמים את הנתונים התקופתיים 
בהשוואה לתקופה דומה בשנה 

קודמת".

נשתלו  החצב  פרח  של  בצלים  כ-100 
בשולי הוואדי הקסום במהלך שמחת תורה. 
שהגיעו  משפחות  כ-30  שתלו  הבצלים  את 
ובכלים  במכושים  באתים,  מצוידות  לוואדי 
אחרים, שונים ומשונים. למרות הגשם הקל 
קשה  הייתה  האדמה  הבוקר,  בשעות  שירד 
את  להשלים  כדי  קשות  עמלו  והשותלים 
המשימה. עתה מצפים כולם שבשנה הבאה 
שנשתלו  לרקפות  ויצטרפו  החצבים  יפרחו 

שם לפני שנה.

צילום: בן עמי מוסק 

מבצע חצב

www.arichim.com מבחר דוגמאות באתר
אריחים מצוירים מיכל כץ, שניר 100 כפר ורדים * 054-6717761

 אספקה לכל הארץ
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