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תעזי l 10 סיון יחיאלי l 16 אייל כץ l 36 בן עמי מוסק l 38 ברברה אדלר 40

נירית אושר l 42 תרבות ותפתחו יומנים l 48-53 ורדה 58

עתידו של המשכ"ל לא ברור. המנהלת דרורה גדרון התפטרה לאחר 
שמנהלת בי"ס קשת הפסיקה לשלוח תלמידים בשעות הלימודים

שלושה חברי מועצה פנו לבית משפט בדרישה לבטל את מינויה של 
מבקרת המועצה. קרן דרוקמן אדיב והמועצה: זה ניגוח, המינוי חוקי

תושבים טוענים כי חויבו בחשבונות מים גבוהים על מים שלא צרכו. 
ריכאד חיראדין, מנכ"ל תאגיד מעיינות זיו, מתעקש: החיובים נכונים

סכנת סגירה

הוגשה עתירה

הרגלי צריחה

12 עמוד 

18 עמוד 

20 עמוד 
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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’ 

מדהימה, סופר מושקעת עם נוף מהמם.

& 1,580,000
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
052-6603666

מעלות-במרכז
במיקום מעולה במרכז דו משפחתי 

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

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-יפה נוף
וילה 7 חדרים בעיצוב פנים מקצועי 

025/042 מ”ר אופציה לחלוקה לשני 
בתים+יחידה. שווה ביותר!!!

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- במרכז
דופלקס 8 חדרים קרוב לישיבה כולל 

יחידת דיור מסודרת קרוב לכל. 
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!!

₪ 1,490,000
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-בסביונים
וילה 6 חדרים + גינה מטופחת 

במחיר אטרקטיבי
 חובה לראות!

לפרטים נוספים
052-7794555 

כפר ורדים-בשלב א’
5 חדרים גובל בחורש טבעי. ברחוב שקט 

קרוב לכל. נוף פתוח לחרמון.

שווה ביותר!
לפרטים נוספים

052-6603666

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

האדמה נשארה ואנחנו הולכים - מישאל חירורג / כימו בחצי משרה - מרשה אלנטק
געגועים למילאנו - חגית אילוז / הציפור הגדולה זוכרת - רותי צייגר / קשרים - נעים ח’יר

לתפוס את הלב ביד - מיכל דרור

סרטי סדנת הקולנוע הדוקומנטרי של מרכז אמנויות ע”ש אפטר-ברר במעלות
19:30 27.11.12 בשעה  בהנחיית יעל קיפר ורונן זרצקי ישודרו במסגרת אירועי דוקאביב גליל ביום ג’ 

בהיכל התרבות מעלות-תרשיחא

אירוע פתיחה חגיגי 
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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

"אחרי מספר חודשים שאני מקבלת 
ניקיון בבית ובצימרים, אני  שירותי 
מרוצה  מאד  שאני  לספר  יכולה 
של  והדיוק  באחריות  מהשירות, 
החברה ובמיוחד מהעובדות שמנקות 
מאד  לכך  ומעבר  רצוני  לשביעות 
למספר  המלצתי  כבר  נחמדות! 

חברות שלי ובן מודות לי על כך".
ציפי, מושב לימן

מחברת  בחורה  עובדת  “בביתי 
אמינה  העובדת  “עזרה”.  הניקיון 
מיידי  מענה  מקבלת  אני  מאד, 
במקצועיות  ובקשה  פנייה  לכל 
שאצלי  הזמן  כל  במשך  ובנדיבות. 
איכותית  עבודתה  העובדת  נמצאת 
על  בחום  ממליצה  אני  ואחראית. 

חברת עזרה”.
שלומית, מעלות

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

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

מה התירוץ הפעם? ישבנו מאחורי ההר...

קנה פט צ'וייס לכלב מכל 
הסוגים 17/18 ק"ג  

וקבל עוד 3 ק"ג

מתנה

רויאל קנין מקסי בוגר 15 ק"ג  

 במחיר מפתיע

בקניה זו חסכת

&100

שווי ההנחה

&65

קנה בונזו 20 ק"ג 
מחולק ל 5 שקיות
וקבל עוד 3 ק"ג

מתנה
שווי המתנה

&40

פרונטליין פלוס לחתול 

במחיר מטורף 
מטורף

שווי ההנחה

&70

פרונטליין פלוס לכלב 
עד 20-40 ק"ג

מחיר
שחבל להחמיץ

בקניה זו חסכת

&90

בקניה זו חסכת

&41

חול מתגבש מקנדה
ריחני 18 ק"ג

מותנה בקניית 2 יח’

רויאל קנין פרסי 4 ק"ג

במחיר הכי זול בארץ

בקניה זו חסכת

&50

בקניה זו חסכת

&24

מזון חתולי חצר סטאר
 18 ק"ג

במחיר מנצח 

&199

&269

&169

&139

במחיר מבצע

&99
מחיר מבצע

&119
מחיר מבצע

&125
מחיר מבצע

&6999
מחיר מבצע

מחיר מבצע

מחיר מבצע

מחיר מבצע
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משולחן המועצה

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

הקש בדלת
האגודה למלחמה בסרטן מבקשת 

להודות לתלמידי כיתות  ו’ של בית ספר 
קשת אשר השתתפו ביום ב’ 22.10.12  
במבצע ההתרמה הארצי “הקש בדלת”.

ותודה לתושבי הכפר אשר תרמו בנדיבות 
למען מטרה נעלה זו.
בברכת בריאות לכולנו
רפי וייצמן, נציג האגודה

מרכז לגיל הרך

לפרטים: דורית מזרחי 054-6530066

נובמבר 2012 במועדון הזהב
16.11.12, יום שישי 10:30

ייעוץ משפטי למבוגרים. הנושא: צוואות וירושות, עו"ד אמיר בר-
לב. המפגש האישי ומותנה בהרשמה מוקדמת. הכניסה בתור 
לפי סדר הרישום. ההרשמה בלוח המודעות במועדון הזהב או 

בטלפונים 050-8380466, 04-9570987

17.11.12, יום שבת בשעה 19:00
שבתרבות. זכרונות מטנזניה – אפריקה. מחיר: 20 ₪

19.11.12, יום שני בשעה 18:00 סרט. מחיר: 10 ₪

21.11.12 יום רביעי שעות 10:00-11:00
התעמלות לגיל המבוגר עם ענת ון-טרינן.

22.11.12 יום חמישי 20:30-23:00
חוג האזנה למוזיקה. הנושא: יוכבד שוורץ, נגנית צ'מבלו 

וכלי מקלדת עתיקים - על חייה ומשנתה המוסיקלית של 
הצ'מבליסטית ונדה לנדובסקה. 40 ₪

23.11.12 יום שישי שעה 10:30
הרצאה. תקשורת בין דורית בראי הקולנוע והסיפורת. מפגש 

ראשון - תקשורת בין סבים  בנים ונכדים. מרצות: שלומית 
קרסוק וליליה בינה. 20 ₪

24.11.12 שבת בשעה 18:00
הקרנת אופרה. סינדרלה של רוסיני. בהנחיית רחל אגררי. 15 ₪

26.11.12 יום שני שעה 18:00 סרט. 10 ₪

28.11.12 יום רביעי 11:00-12:00
"קפה בוקר" - התעמלות לגיל המבוגר עם ענת ון-טרינן

28.11.12 יום שני בשעה 18:00 סרט 10 ₪.

29.11.12 יום חמישי משעה 8:00
טיול מזמר בעקבות רכבת העמק. מדריך: ד"ר איתי פלאות. יציאה 

ממועדון הזהב בשעה 08:00. חזרה משוערת ב-17:00. מחיר: 100 
₪. הרשמה מראש בימי שלישי בשעה 10:00 במועדון, בטלפונים 

.alizakatz@gmail.com 04-9977774, 052-2263001, או במייל

ועד מועדון הזהב

חדש פנימא

קורס הכנה ללידה מיוחד לנשים
קורס שמטרתו הכנה ללידה 

מתוך חיבור פנימי עמוק לגופך, 
לצרכייך ולידע הקיים בתוכך.

הקורס בן 8 מפגשים שבועיים 
ומשלב עבודה בתנועה, בהרפיה, 
בדמיון, ביצירה ובשיחה מרפאה.

בהנחיית יסמין פנחסי ואילה כרמי

תיאטרון סיפור לגילאי 4-8
ספריית כפר-ורדים שמחה להזמינכם

טל בן-בינה מציגה

היפהפיה הנרדמת הסיפור האמיתי
הצגה של שחקנית עם שירים ובובות.

השתתפה בפסטיבל הבובות הבינלאומי 
בחולון )2010, 2011( ובפסטיבל הצגות 

הילדים הבינלאומי בחיפה )2010(.

יום ה' 22.11.12 שעה 17:00 
כרטיס לילד 20 ₪ 

הרשמה מראש בספריה 9972662
בבקשה הימנעו מהבאת תינוקות פעוטות

בימי שני 16:30-18:45 משחקייה רב גילאית 
לקטנטנים ולילדים עד גיל שבע.

בכל יום שלישי בשעה 17:00 פעילות 
לתינוקות ולילדים עד גיל 4.

גלריה טלחידושים במשחקייה 
תערוכת לחם תוצג חודש נוסף, מועד 

נעילה מעודכן 15.12.2012
בנוסף התערוכה תהיה פתוחה ביום א’ 
חנוכה 9.12  בין השעות 11-14, שלישי 
11.12 בין 17-19 שבת 15.12 בין 11-14

נשמח לראותכם בין אורחינו,
בברכה, צוות גלריה טל

www.talgallery.co.il פרטים

נמשכת הרשמה לכתיבה יוצרת לנוער )ט-י"ב( מפגש 
ניסיון יתקיים ב30/11/12 בשעה 13:00 בספריה
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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.

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 13.12. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 6.12

עוד זוכרים
טקס יום הזיכרון לציון 17 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין התקיים במארג לעיני 200 תושבים. 
הטקס נערך על ידי תלמידי חטיבת הביניים אמירים, הוקראו קטעים מנאומיו של יצחק רבין ז"ל 

בליווי קטעי נגינה, שירה, מחול ומולטימדיה, וראש המועצה נשא דברים.

האור  ושעות  בשלכת  כבר  העצים 
חו לפני  רק  ליום.  מיום  סמתמעטות 

בסס  21 יום השוויון  את  ציינו  )דשיים 
ביום  כמעט  כבר  אנו  והנה  פטמבר( 
הקצר ביותר בשנה )21 בדצמבר(. סופו 
ימי   – החורף  ותחילתו של  הסתיו  של 

סהחום נאבקים בימי הקור שמיים תכו
סלים ושמש זורחת מתכסים לפתע בע

ים  זעף.  גשמי  המורידים  אפורים  ננים 
וים שוצף וגועש  יום אחד,  רגוע כראי 
למחרת. בפינות נסתרות ברחבי הארץ 

סהחלמוניות הצהובות כבר פורחות. הס
תווניות כבר כיסו במרבדים את הארץ 

סוכולנו מייחלים ומתפללים לחורף מבו
רך בגשמים, שימלאו את מאגרי המים 

החסרים.
לכסלו,  מקומו  מפנה  חשוון  חודש 
העברי  בלוח  השלישי  החודש  הוא 
והתשיעי  בתשרי,  המתחילה  בשנה 
בתנ"ך,  )כמו  בניסן  המתחילה  בשנה 
יציאת  בחודש  הספירה  מתחילה  שם 

חודש כסלו מש אורכו של  סמצרים(. 
יום,   29 בן  הוא  “חסרה"  בשנה  תנה. 

“כסד ובשנה  “שלמה"  בשנה  סואילו 

סובס כלל  בדרך  יום.   30 אורכו  רה" 
רים שככל החודשים, שמו של החודש 
הבבלית  במילה  ומקורו  מבבל,  מגיע 

החו כי  עבה,  שפירושה  ס‘כיסלימו’ 
הדורשים  יש  בגשמים.  מעובה  דש 
את השם כסלו מלשון ֵכֶּסל או ִכְּסָלה, 
וכוונתו  “תקווה",  שפירושן  מילים 
הינו  “כסיל"  החורף.  לגשמי  תוחלת 
גם השם העברי של קבוצת הכוכבים 
אוריון הזורחת בשמים בעיקר בחודש 

זה. מזל החודש הוא קשת.
סערה  ומסביבנו  הסער,  יהום  מסביב 
הקיץ  על  דלג  הערבי  האביב  גדולה. 

חור פנים  מציג  עתה  ולעת  סוהסתיו 
הגדו המדינות  בשתי  מאיימות.  ספיות 

לות בעולם התקיימה מערכת בחירות. 
לכהונה  אובמה  הנשיא  נבחר  בארה"ב 

סנוספת ואילו בסין, חילופי דורות בש
לטון: שי ג’ינפינג מונה כנשיא החדש. 
אצלנו הבחירות יערכו בעוד כחודשיים 
ובעת כתיבת שורות אלו עדיין לא ברור 

סכלל מי ומי במתמודדים... אסיים בשי
רו של יחיאל מוהר, רוח סתיו, ובתפילה 

לגשמים בעיתם ולימים טובים.
קריאה נעימה

אנשי הכפר צילום: מועצה מקומית

רוח סתיו / יחיאל מוהר

אל תתבייש, היה עצוב. 
אל תצטער, אם תצטער: 

זאת היא עונה כזאת, חבוב, 
זה רק הסתיו וזה עובר. 

לך ערירי בליל העיר,
הבט לרום, חפש כוכב, 
מותר, מותר גם לצעיר 
להיות טיפה זקן בסתיו. 

זה הסתיו עם הענן 
ועם הרוח המיבב, 

ואם אתה סתם ציניקן
בכל זאת זה צובט בלב.

הנה באווירה כזאת
לנערה שוב אין אומרים:

“הי, בובה, מותק, בואי לרקוד" - 
אלא: “הביטי, ליל סתוים..." 

אתה צוחק: “שטויות, שטויות". 
מן התרגשות, “הו, מה פתאום...". 

אז למה זר סיתוניות
שלחת לילדה שלשום?

זה הסתיו עם הענן...

דמעה, אל תתאדם, חבר, 
היא לא תגרום שום נזקים. 
תאמר: “זה גשם לא יותר", 
אבל הן שנינו זאת יודעים. 

זה הסתיו עם הענן...
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מרכז השינה והריהוט  כברי

4 דקות מנהריה
חניה חינם ובשפע

חדש חנות  המפעל

חדרי שינה מיפל במבצע ₪5,990 בלבד
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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

דרורה גדרון, קרן דרוקמן- בשער: 
אדיב, ריכאד חיראדין
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן

פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
Æטפטים     שטיחים ועוד

פתרונות לעיצוב הבית

ירושלמי¨ להכניס אור לבית °

הגיע מלאי גדול ומגוון של שטיחים מחו”ל
מבצע 50% הנחה על כל השטיחים בחנות
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אירועי חודש נובמבר 2012 

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

17.11.12 מוצ”ש בשעה 21:00
אמא של הכלה

הצגה במרוקאית, ריימונד אבקסיס ואבנר דן

18.11.12 יום ראשון בשעה 17:30
השירים המשחקים בכיכובה של רינת גבאי

22.11.12 יום חמישי בשעה 20:00
הצגת תיאטרון מרוסיה מאת ומפילוב

23.11.12 יום שישי בשעה 22:00
נדב אבקסיס, סטנד אפ

24.11.12 מוצ”ש בשעה 20:30
סרט קולנוע: פרידה אירן, 2012. 

25-29.11.12 ימים א-ה שעה 20:30
1.12 מוצ"ש שעה 21:00

מקסי ואני
הצגה, תיאטרון בית לסין. אלכס הצעיר והשאפתן הוא עוזרו 

ל”עניינים כלליים” של מקסי, טייקון ישראלי שטוף רחמים 
עצמיים. קומדיה סאטירית מרירה על אהבה וכסף, עסקים 

ואומנות ועל אצולת הממון הישראלית.

חדשות חינוך

המשך בעמוד הבא

נירית אושר
סהמשכ"ל של כפר ורדים בסכ

נת סגירה. זאת לאחר שמנהלת 
הגי גידרון,  דרורה  סהמשכ"ל, 

שה מכתב התפטרות, ונראה כי 
ילכו  במשכ"ל  מהמורות  רבות 
בצעד  נקטה  גדרון  בעקבותיה. 
של  להחלטתה  בתגובה  זה 
מנהלת בית ספר “קשת", אסנת 
זורדה, שלא לאפשר יציאה של 

לשי הבוקר  בשעות  סתלמידים 
עורים פרטניים במשכ"ל. 

החינוך,  משרד  עובדת  גידרון, 
סירבה להתראיין לכתבה בטענה 
כי עליה לקבל אישור מהמפקחת 
על כל ראיון וכי היא לא באמת 
מקורבים  כאן.  המרכזי  האירוע 
נבעה  ההתפטרות  כי  מספרים 

סלא רק מעצם ההחלטה של זור
דה, אלא גם ואף בעיקר כתוצאה 
מהדרך בה התקבלה. לדבריהם, 
גידרון  את  שיתפה  לא  זורדה 

לגבי שינוי הס סבהתלבטויותיה 
תלמידים  ליציאת  בנוגע  דרים 
למשכ"ל, וגידרון נחשפה למידע 
רק לאחר שתואם ביקור מפקחת 

לבדיקת הנושא. 

המשכ"ל
כואב על הילדים

לשיפור  מרכז   – המשכ"ל 
בכפר  הוקם  למידה,  כישורי 
ופועל  שנים   17 לפני  ורדים 
באמצעות הוראה מתקנת למען 
ילדים עם לקות לימוד, הפרעת 
למצות  רצון  או  וריכוז  קשב 
הלימודים.  בתחום  פוטנציאל 
בית  מורות  המשכ"ל,  מורות 

שי על  מדברים  והורים  סהספר 
תוף פעולה ייחודי ומוצלח בין 
המשכ"ל   – הגורמים  שלושת 
של המועצה, בית ספר "קשת" 

והורי התלמידים.
רוב המרואיינים לכתבה בחרו 
לעשות זאת בעילום שם. מורה 
 17 "כבר  מפרטת:  במשכ"ל 
ילדים,  מרים  שהמשכ"ל  שנים 
את חלקם הוא ממש מציל. עד 
עתה התהליך היה ממש פשוט. 
כל  להם  שאין  מהילדים,  חלק 

הר בשיעורים  להשתלב  סבעיה 
גילים בבית הספר, קיבלו חיזוק 

הצה אחר  בשעות  סמהמשכ"ל 
רים. אך יש ילדים שלא יכולים 
הצהרים.  אחר  בשעות  ללמוד 

ריט שמקבלים  ילדים  סלמשל 
הצה אחר  פגה  השפעתו  סלין, 

פגיעה  ממש  זו  ומבחינתם  רים 
השיעור  את  לקבל  לא  רצינית 
חשוב  הבוקר.  בשעות  האישי 

מהשי היציאות  כל  כי  סלציין 
עורים נעשות בתיאום מלא עם 
כך  תלמיד,  אותו  של  המחנכת 
שיעורים.  יפסיד  לא  שלמעשה 

סאם התלמיד צריך חיזוק בחש
סבון, אז הוא יוצא משיעור חש

בון ומקבל שיעור חשבון פרטני 
במשכ"ל".

שיעו של  הביטול  למה  ־אבל 
את  בסכנה  מעמיד  הבוקר  רי 

המשך קיומו של המשכ"ל?
הם  במשכ"ל  "השיעורים 
הרווחה,  או  ההורים  בתשלום 
בעקבות  אם  במקרה.  תלוי 
משמעותית  יצטמצם  השינוי 
לקבל  שמופנים  הילדים  מספר 
יוכל  עזרה מהמשכ"ל, הוא לא 

עצמו.  את  להחזיק  להמשיך 
האבסורד הוא שהמשכ"ל הוקם 
הקהילה.  לעזרת  מלכתחילה 
יש תושבים שעברו לכאן בגלל 

בא כאן  בנתה  שהמועצה  סמה 
המשכ"ל  של  השילוב  מצעות 
עבודה  לא  זה  הספר.  ובית 
שעושים בשביל להרוויח כסף, 

סכי אם אני רוצה להרוויח משי
לע יכולה  אני  פרטיים  סעורים 

ולהרוויח  עצמאי  באופן  בוד 
המורות  שאר  כמו  אני,  כפול. 
שלנו  בעשייה  רואה  במשכ"ל, 

שע בילדים  ותמיכה  סשליחות 
במערכת  לאיבוד  ללכת  לולים 

ללא התמיכה שלנו".
־זו לא אחריות של משרד החי
לתלמי גם  מענה  למצוא  ־נוך 

דים המתקשים?
נכון.  זה  אידיאלי  "בעולם 
בפועל, גם עם 'אופק חדש' ועם 
מקצצים  שנה  כל  השילוב,  סל 
כזה  במצב  שעות.  ועוד  עוד 
לתלמידים  רק  לסייע  אפשר 

סהמתקשים ביותר. אלה שמתק
שים מעט נופלים בין הכסאות. 
אני מניחה שמנהלת בית הספר 

הר שהמורות  חושבת  ס'קשת' 
לאותם  לסייע  יכולות  גילות 
השיעורים  במסגרות  תלמידים 

היא שהשי הבעיה  סהפרטניים. 
בקבוצות  הם  הפרטניים  עורים 
וילדים כאלה זקוקים ליחס של 
העיקרי  הענין  אחד.  על  אחד 
הוא, עם כל הכבוד למורות בית 
הספר, הן לא מורות שהוכשרו 
כמו  בדיוק  מתקנת.  להוראה 
שאני לא אלמד תלמיד שזקוק 

אינסט מכוונות  עם  סלשיעור 

ההכשרה  לא  זו  כי  רומנטלית, 
סשלי. ייצא שגם התלמידים ייפ
להת יאלצו  המורות  וגם  סגעו 

מודד עם עומסים וקשיים שלא 
הוכשרו לטפל בהם".

מס מהמשכ"ל  נוספת  סמורה 
פרת: " אני רואה מול העיניים 

סאת הילדים שאני מלמדת ולי
מדתי לאורך השנים. חלק גדול 
מהם לא יכול להיכנס ללימודים 
לילדים  גם  הצהרים.  אחרי 
אחרי  מגיע  האלה  המורכבים 
לבלות  לחוגים,  ללכת  צהרים 
להיות  ולא  לשחק  חברים,  עם 
מדובר  לימודים.  במסגרת  שוב 
במהלך  שיישבו  תלמידים  על 
יפנימו  לא  אך  הרגיל,  השיעור 
על  שיקשו  וסביר  החומר  את 
נעשה  הכל  עתה  עד  המורות. 
של  פעולה  ובשיתוף  בתיאום 
וההורים  המשכ"ל  הספר,  בית 
הילד.  של  הבלעדית  לטובתו 

סהמטרה הייתה לשפר את תחו
לי  כואב  שלו.  המסוגלות  שת 

לש מבלי  החלטה  סשהתקבלה 
צריכה  זו  שלנו.  הצד  את  מוע 
יש  היישוב.  של  זעקה  להיות 
שתומכת  מופלאה  מסגרת  כזו 
במי שקשה לו, ובאים ומוחקים 
לאורך  שהיו  ההצלחות  כל  את 

השנים".

ההורים:
לא תיאמו איתנו

האם שהתראיינה לכתבה היא 
מצוין  קשר  עם  חינוך,  אשת 

כולל הת סלבית הספר "קשת" 
לומד  היום  שנים.  רבת  נדבות 
השלישי.  ילדה  הספר  בבית 

לאפשר  לא  "ההחלטה  האם: 
לשיעורים  תלמידים  להוציא 
ממש  אלינו  הגיעה  במשכ"ל 
בימים האחרונים, ולא בהודעה 

נעז השנים  במשך  סמסודרת. 
בשירותי  שונים  בתחומים  רנו 

הג ההקלות  אחת  סהמשכ"ל. 
הייתה  בדרך,  לנו  שהיו  דולות 
ילדינו  את  להוציא  האפשרות 
באופן  הספר,  בבית  משיעור 
שתואם עם מחנכת הכיתה ועם 

סמורת המקצוע שאת חיזוקו בי
קשנו. כך יכולנו לחזק את הילד 
שעות  במסגרת  שדרוש  במה 
הייחודי  השירות  הלימודים. 
הזה היה תמיד אחד השירותים 
החינוך  המופלאים של מערכת 
בית  של  והקשר  ורדים,  בכפר 

סהספר ושל משכ"ל איפשר לי
לדינו לקבל את המענה הדרוש 

סברמה הגבוהה ביותר. יש קבו
היכו שאת  גדולה  ילדים  סצת 

משכלל  המשכ"ל  שלהם  לות 
השפעת  תחת  ורק  אך  ומשפר 

שהש וריכוז  לקשב  סתרופות 
הבוקר.  בשעות  רק  היא  פעתן 
אני לא מבינה איך אפשר לקחת 
האפשרות  את  האלה  לילדים 
שנים  שלאחר  ייתכן  איך  הזו? 
השירות  כזו  פעילות  של  רבות 
את  לשתף  בלי  להיפסק  עומד 
שמציע  החלופה  ומה  ההורים? 
בית הספר? ולמה לא לבחון את 
הענין לתקופה לפני שמקבלים 
לי הרבה  יש  החלטות? לצערי, 
ולמועצה.  הספר  לבית  שאלות 
של  קשה  תחושה  מרגישה  אני 
מול  כהורים  שלנו  אונים  חוסר 

החלטה שניחתה פתאום". 

בית הספר
מענה מהצוות

מנהלת בית ספר קשת, אסנת 
להתראיין.  הסכימה  לא  זורדה, 

סמבחינתה המשכ"ל שייך למוע
צה ולה אין קשר לא להתפטרות 
של גידרון ולא למהומה שקמה 
בעקבות כך. עם זאת, למערכת 
עמדותיה  כי  נודע  כפר  א-לה 
כי  הן  הנדון  בנושא  זורדה  של 
היום  בשעות  הלמידה  תהליכי 
צריכים להתרחש במסגרת בית 
הספר ולקבל מענה על ידי צוות 
סיבה  אין  לטעמה,  הספר.  בית 
שעות  הרבה  יבלו  שתלמידים 

שי הספר.  לבית  מחוץ  סלימוד 
עורי תגבור נוספים בתשלום יש 
לתת מעבר לשעות הלימודים. 

המועצה
התנהלות מקצועית

ורד  החינוך,  מחלקת  מנהלת 
על  דברים  להעמיד  "יש  אמר: 
דיוקם. מנהלת בית הספר אינה 
תלמידים  להוצאת  מתנגדת 

שי כל  נערך  לא  סלמשכ"ל. 
משנים  הפעולה  במתכונת  נוי 
שכעת  היא  העובדה  קודמות. 
היוצאים  תלמידים   22 ישנם 

הלי בזמן  במשכ"ל  סלשעורים 
בי הספר  בית  מנהלת  סמודים. 

מסודר,  תהליך  לבנות  קשה 
באמצעותו ההפניות לשיעורים 

לגו ייבחנו  במשכ"ל  ספרטיים 
עם  בהתייעצות  עניין,  של  פו 
 - הספר  בבית  המקצוע  גורמי 

סהמחנכת, מורת השילוב, הפסי

המשכ"ל 
בסכנת סגירה 

מנהלת בית ספר קשת החליטה להפסיק יציאת תלמידים 
למשכ"ל בשעות הלימודים. בתגובה התפטרה מנהלת 

המשכ"ל, דרורה גדרון, ומורות רבות מהמשכ"ל שוקלות 
להתפטר אף הן. המועצה: המנהלת לא מתנגדת ליציאת 

תלמידים, אך מבקשת תהליך מסודר ובחינת כל מקרה לגופו
דרורה גדרון. 
אני לא האירוע המרכזי

ורד אמר. לבחון אפשרויות 
בטרם פונים אל ארנק ההורים
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חדשות חינוך

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 

תיווך בכפר 054-4735949
רחל רובין ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים

 וילה מושקעת ומשופצת,
 5 ח’ + פינת משפחה

210/330 מערכת סולרית 
מניבה, גינה וחניה מקורה

כפר ורדים-גל
מגורים והכנסה

וילה פינתית מרווחת 6 ח’ + 
ממ”ד ופינת משפחה, 330/900 

גינה גדולה, חניה מקורה, 
כניסה ממפלס הכביש

כפר ורדים-לוטם

וילה במפלס אחד הגובלת 
בשטח ירוק + שני צימרים 
 מניבים + יח”ד, 260/740, 

גינה מטופחת ונוף

כפר ורדים-דישון 
מגורים, תעסוקה והכנסה

במפלס אחד וילה גלילית 
קסומה ומיוחדת 5 ח’ + יח”ד 

 מניבה 250/700 חניה 
ונוף מקסים

כפר ורדים-שלב ב’
מגורים והכנסה

וילה מרווחת הגובלת 
בשטח ירוק 248/650, 

אפשרות חלוקה לשתי יח”ד, 
חניה מקורה, גינה ונוף

כפר ורדים-לוטם

וילה מרווחת ומוארת 
240/600, 6 חד' כולל יח"ד, 
גינה גדולה, חנייה גדולה 

וסגורה

כפר ורדים-שלב ב'

וילה מרווחת ומוארת 
הגובלת בשטח ירוק. 

235/1170. 6 חד' + פינת 
משפחה, כניסה ממפלס 

הכביש. חנייה וחורש טבעי

כפר ורדים-שניר

וילה במפלס אחד הגובלת 
בשטח ירוק, 5 ח’ + יח”ד 2.5 
 ח’, כניסה ממפלס הכביש 

ונוף מרהיב

כפר ורדים-הדס
מגורים והכנסה

וילה מושקעת מאוד עם 
בידוד טרמי מעולה, 7 ח’ 
250/763, גינה מטופחת, 

בריכה ועוד...

מעלות-כלנית

במיקום מעולה, בית 4 ח’ 
 140 מ”ר + 60 מ"ר 

גינה וחניה

מעלות-קרן היסוד

במקום פסטורלי, וילה 
פונקציונלית במפלס אחד, 
5 ח’ 159/500 + 250 מ”ר 
נוספים לבניית צימרים, 

חניה ונוף מרהיב

בגיתה

במפלס אחד, וילה מרווחת 
ומתוכננת בקפידה, 

240/630, 5 חד’+פ. משפחה, 
חנייה מקורה וגינה גדולה.

בכפר ורדים-ארבל

אינטרדן בע"מ 
חלוצים ביעוץ, תכנון ואספקת מערכות סולאריות מאז 1984

אינטרדן מייצגת ומפיצה את מוצרי היצרנים האיכותיים והמובילים בעולם.
 לאינטרדן צוות מקצועי ומיומן ביעוץ ללקוחות ולמתכננים לבחירת המוצרים והפתרונות 

המתאימים ביותר לצרכים המיוחדים של כל לקוח ולקוח.

ליעוץ ופרטים נוספים 

בני רובין: 054-4735948, כפר ורדים

נמכר

המשך מעמוד קודם

היא  וההורים. המטרה  כולוגית 
לסייע  יש אפשרות  האם  לברר 
העומדים  באמצעים  לתלמיד 
והאם  הספר  בית  של  לרשותו 

מס בתוך  האפשרויות  סמוצו 
פונים  בטרם  הלימודים,  גרת 
הספר  בבית  ההורים.  ארנק  אל 
מועטים  לא  משאבים  ישנם 
משרד  פרטנית.  הוראה  לטובת 
החינוך מעמיד סל שעות שילוב 
בדיוק  פרטניות  שעות  סל  וכן 
רפורמת  במסגרת  זו,  למטרה 

אופק חדש.
בא הנושאת  היא  ס"המנהלת 

עליה  ולכן  הפדגוגית  חריות 
הפ האמצעים  מוצו  כי  סלברר 

וכי  סיפריים  הבית  דגוגיים 
נעשה כל שניתן על מנת לתת 
מענה לצרכי התלמיד במסגרת 
בית הספר. מעבר לכך היא גם 

סהנושאת באחריות החוקית ומ
כאן שחובתה לדעת היכן נמצא 
לא  נתון.  רגע  בכל  תלמיד  כל 
לא  שמנהלת  הדעת  על  יעלה 
תעשה מעקב ובקרה על כניסה 
בית  משטח  ילדים  של  ויציאה 
הספר. בשולי הדברים אציין כי 
של  קושי  על  מדווחות  מורות 
החומר  את  להשלים  תלמידים 
הנלמד בכיתה ועל צורך לשבת 
להשלים  מנת  על  בנפרד  אתם 

נתקל כן, השנה  כמו  סחוסרים. 
תלמידים  בהם  מקרים  בשני  נו 
הכיתה  מן  במעברים  התקשו 
למשכ"ל וחזרה, ואצל חלקם זה 

אף הגיע לבכי".
שמ מוסד  כאן  יש  זאת  ־בכל 
מוצ פעולה  בשיתוף  ־תנהל 

והמועצה  הספר  בית  עם  לח 
נדרש  הוא  ועכשיו  שנים,   17
החלטה  בגלל  מהותי  לשינוי 
של מנהלת המכהנת בתפקידה 

חודשיים בלבד.
מקצועית  התנהלות  כאן  "יש 
של מנהלת בית הספר. אין שום 

סכוונה להפסיק את שיתוף הפ
עולה עם המשכ"ל ובפועל דבר 

סלא השתנה למעט בקשתה הל
להסדיר  המנהלת  של  גיטימית 
למשכ"ל.  היציאה  תהליכי  את 
המנהלת חותרת לדיאלוג פורה 
כי  הכרה  מתוך  המשכ"ל  עם 

מי  – משותפת  היא  סהמטרה 
בתל הטמון  הפוטנציאל  סצוי 

להשתלב  יכולתו  ושיפור  מיד 
בכל מעגלי החיים בתוכם הוא 

נמצא".
ייתכן שמהלך כזה נעשה  איך 
מעורבות  וללא  במחטף 

ההורים?
מהלך  כל  על  לי  ידוע  "לא 
שום  היה  לא  וממילא  שנעשה 

מחטף". 
המועצה  של  האחריות  ואיפה 

כלפי הקהילה שלה?
ס"המועצה אחראית לקיים מע

איכותית  ציבורית  חינוך  רכת 
היא  לתלמידים.  מענה  הנותנת 
אינה מסירה ממנהלת בית הספר 
או מצוות המורים את האחריות 
הספר  בית  לתת מענה במסגרת 
בית  מטרת  התלמידים.  לצרכי 

הספר אינה לקיים את המשכ"ל. 
סמטרת המשכ"ל הינה לתת מע

ואין  הספר  לבית  משלימים  נים 
השני.  חשבון  על  בא  האחד 
מונעת  אינה  שהמועצה  כמובן 

פר שעורים  לרכוש  סמההורים 
טיים מכספם בשעות אחה"צ או 

סבשעות בית הספר באישור הנה
לת בית הספר".

הגישה  המשכ"ל  מנהלת 
המו ורוב  התפטרות  ־מכתב 

רות במשכ"ל מתכוונות לעזוב 
מתכ אתם  האם  ־בעקבותיה. 

וונים לתת להתפטרות להיכנס 
לתוקף?

מנהלת  של  בקשתה  פי  “על 
סהמשכ"ל אנו מכבדים את הח

לטתה להתפטר. אינני רואה כל 
מנהלת  של  בקשתה  בין  קשר 
מסודר  נוהל  לקיים  הספר  בית 

התפ לבין  למשכ"ל  סליציאה 
המשכ"ל.  מנהלת  של  טרותה 

עבו את  מאוד  מעריכים  סאנו 
מנהלת  של  המקצועית  דתה 
המשכ"ל ושל צוות המורות. עם 
זאת, זכותו של כל אדם לפעול 
השיקולים  מערכת  במסגרת 

מגי משרדי  אל  אותו.  סהמנחה 
אנשי  של  פניות  יום  בכל  עות 
להשתלב  המבקשים  מקצוע 
החינוכיות  במסגרות  בעבודה 
בכפר ורדים, נשקול את הפניות 

הללו אם יווצר הצורך".
מציעים  שאתם  החלופה  מה 
לילדים שאינם מסוגלים לקיים 

־שיעורים אחה"צ, בגלל השפ
עת ריטלין שפגה?

להסתייג  עלי  “שוב, 
סמההכללה. לא כל הילדים הפו
סנים למשכ"ל נמצאים תחת רי
סטלין. כפי שכבר אמרתי בתשו

בותי הקודמות, כל מקרה יבחן 
החינוכי  והצוות  היה  לגופו. 
בשיתוף ההורים יגיעו למסקנה 

אפקטי מענה  לתת  ניתן  סשלא 
בי לילד בשעות אחה"צ, הילד 

יקבל שיעור במהלך הבוקר".
שערכ ראשונית  סמבדיקה 

אחת  ילדה  לפחות  כי  עולה  נו 
לקבל  הרווחה  ידי  על  הופנתה 

בש במשכ"ל  עזר  סשיעורי 
ספר  בית  ומנהלת  הבוקר  עות 
"קשת" לא אישרה את הבקשה. 
ציינו  המשכ"ל  מורות  כן,  כמו 
מגיעות  שההפניות  כיוון  כי 
בראש ובראשונה למנהלת בית 
ישנן  כי  ייתכן  "קשת",  ספר 

שנד לעזרה  נוספות  סהפניות 
לידיעת  בכלל  הגיעו  ולא  חו 

המשכ"ל. 
שזכאים  הילדים  לגבי  מה 
בשעות  המשכ"ל  של  לשירות 

סהבוקר ולא קיבלו אישור בעק
בות השינוי?

השילוב  סל  קיצוץ  עם  איך 
יוכל בית הספר לתת מענה לכל 

מי שייפגע מהמהלך?
איך מהלך זה אמור לשפר את 
ולתרום  בכפר  החינוך  איכות 

לחיי הקהילה? 
על שאלות אלו לא התקבלה 

החי מחלקת  ממנהלת  סתשובה 
נוך. 

חצר המשכ"ל, במהלך תערוכת ציורים שהוצגה בה באפריל 2009
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

מקופחים גם בחלף
תכירו: "חלף היטל השבחה". מס על נדל"ן שמוחזר לרשויות, ונהנים ממנו בעיקר 
תושבי המרכז l הבג"צ נמחק, אך השופטים תמכו בעמדתנו l ומשרד הפנים 

מפתח שני מדדים חדשים והוגנים יותר

של  שורה  במועצה  אישרנו 
תב"רים, חלקם מיועדים לשפר 
המקורות  הכפר.  חזות  את 

הש היטל  חלף  הם  סלתב"רים 
עם  שנהוג  ארצי  והסכם  בחה 
במסגרת  ישראל.  מרקעי  מנהל 

לפ תקציב  הועבר  זה  סהסכם 
שכפר  לדאוג  והצלחנו  ריפריה 
המדד  בגלל  יקופח  לא  ורדים 

הסוציו אקונומי.
היטלי  נושא  על  בוחן  מבט 
השבחה  היטל  וחלף  השבחה 

סמגלה שהפריפריה בכלל מקב
לת נתח קטן מאוד מהם. מחקר 
שערך מרכז המידע של הכנסת 

סהראה כי תושבי תל אביב והמ
אחוז   40 יחדיו  המהווים  רכז, 
 80 מקבלים  המדינה,  מתושבי 

סאחוז מכספים אלו. יתר המדי
ירושלים, חיפה  נגב,  גליל,  נה, 
ואיו"ש, המהווים יחדיו 60 אחוז 
מתחלקים  במדינה,  מהתושבים 
ב-20 אחוז מתשלומי ההשבחה 

יחדיו.
חלק גדול של העושר הלאומי 
ההשבחה  היטל  בנדל"ן.  מצוי 
הוא מס בשווי חצי מההשבחה 

כתו בערכו  העלייה  נכס,  סשל 
זה  מס  תכנוני.  משינוי  צאה 
משולם לרשות המקומית. חלף 
של  החזר  הוא  ההשבחה  היטל 
אשר  הקרקע  משווי  אחוז   12
מהמנהל  וחוזר  למנהל  משולם 

לרשויות המקומיות.
שבפריפריה,  הוא  העניין 

פחות הש יש  הדברים,  סמטבע 
בחה, ומכאן שיש פחות מיסים 

הכ של  המחקר  שמראה  סכפי 
הבחירות  לקראת  כאשר  נסת. 

חב “צדק  על  מדברים  סכולם 
לכל  ברור  להיות  צריך  רתי" 
שלא מתקבל על הדעת שמיסי 
)כלומר  רגרסיבים  יהיו  הנדל"ן 
בשיעור אחיד בכל הארץ(. על 
ראוי  חלוקתי  צדק  ליצור  מנת 
שהוא  ההשבחה,  היטל  שחלף 
ממנהל  המוחזר  הסכום  כאמור 
מקרקעי ישראל לרשויות, יהיה 
במרכז.  ונמוך  בפריפריה  גבוה 
לצדק  אמיתי  ביטוי  יהווה  זה 

חלוקתי.

במחלוקת.  שמדובר  כמובן 
סראובן קוגן, סגן ראש אגף תק

בהחלט  בנושא,  העוסק  ציבים, 
מבחינתו  כי  אם  לרעיון,  פתוח 
תוך הקפדה על הסכום המקרוס
כלכלי הכולל. רוצה לומר, אם 
הפריפריה תקבל יותר, זה יהיה 
השני  בצד  המרכז.  חשבון  על 
רוצות  לא  במרכז  הרשויות 
הפוליטי  כוחן  וכידוע  להיפגע, 
גדול. במסגרת השלטון המקומי 
האחוזים  לשינוי  מהלך  יזמתי 
רק  נמצא  הוא  אך  בפריפריה, 

שהבחי יתכן  הדרך.  סבתחילת 
ועימן  ובאות  המשמשות  רות 
יביאו  העדיפויות,  סדר  שינוי 

לשינוי חיובי בנושא.

lll 

באותו עניין. בג"צ מחק ללא 

שהגשנו  העתירה  את  הוצאות 
והספורט   התרבות  משרד  נגד 

השופ פיתוח.  תקציבי  סבנושא 
סטים, אשר בתחילה הביעו התנ

גדות לעמדתנו, שינו את טעמם 
ואף אמרו את הדברים למדינה, 
“שמעה".  שהפרקליטות  כך 
קבעו  דבר  של  בסופו  אולם 
השופטים שהנושא אינו מצדיק 

התערבות של בג"צ.
הבג"ציות  ההתערבות  עילות 
ובמקרה  ביותר,  מצומצמות  הן 

סזה בג"צ הגיע למסקנה כי אנ
צירפנו את  כזכור  חנו לא שם. 
השלטון המקומי לעתירה והוא 
תמך בנו. בדיון תהתה השופטת 
דפנה ברק ארז מדוע יש לפסול 
רשויות מאשכול חברתי כלכלי 
לתקציב.  בקשה  מלהגיש  גבוה 
לתת  השופטת,  טענה  ניתן, 

עדיפות לישובים ממדד חברתי 
כלכלי נמוך ועדין לאפשר לאלו 
המדינה  נציגת  להגיש.  הגבוה 
ענתה כי כל מי שמבקש ועומד 

בתנאי הסף מקבל תמיכה.
יחזור  הנושא  נשלם.  ולא  תם 
מן הסתם לבג"צ כיון שיש עוד 
שוב  חוזרת  והאפליה  נושאים, 

ושוב. לא נוותר.

lll 

במסגרת  עניין,  באותו  ועוד 
העבודה מול משרד הפנים הגיע 
גם המשרד להכרה כי יש לפתח 
מדדים חדשים לבחינת רשויות 
מקומיות ועתה הוא מפתח שני 
מדדים. הראשון הוא מדד עומס 
מהם  בודק  זה  מדד  שירותים. 
השירותים אותם נדרשת רשות 
מקומית לספק וכיצד באה לידי 
זאת.  לעשות  יכולתה  ביטוי 
מדד שני הוא מדד חוסן הרשות 
והוא, סוף סוף, אמור לענות על 
עשירה  היא  רשות  אם  השאלה 

במ היא  רבה  אם  ענייה.  סאו 
שאבים והכנסות או מצומצמת. 
אלו הם צעדים חשובים בכיוון 
חלק  להיות  שמח  ואני  הנכון 
דוחפים  שאנו  בדחיפה  מרכזי 

את משרד הפנים.
עצמו  כלכלי  החברתי  במדד 
לשנות  הפנים  משרד  מתכנן 
השינוי שהם  חלק מהמשתנים. 
הוספה  הוא  לעשות  מבקשים 
מספר  את  המודד  משתנה  של 

משת זהו  לנפש.  סהחדרים 
אוכלוסיות  עם  ייטיב  אשר  נה 
מרובות ילדים ועם אלו הגרים 
מצבה  את  וירע  הארץ  במרכז 
והאוכלוסיה  הפריפריה  של 
חדרים   3 בת  דירה  הכללית. 
בדימונה או קרית שמונה עולה 

דירה במ סשבריר ממחירה של 
גדל בתל אביב. האומנם מספר 
להיות  יכול  לנפש  החדרים 
קריטריון? לדעתי לא. בין אנשי 
החושבים  יש  הפנים  משרד 
כפר  של  מאבק  לא  זה  אחרת. 
ורדים, זה מאבק של הפריפריה 

כולה.

השופטת דפנה ברק ארז. למה לפסול?

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	

חילופי העונות מורגשים בגינה
וצמחי החורף כבר הגיעו למשתלה:

פקעות ובצלי חורף: רקפות, כלניות, נוריות, נרקיסים, פרזיות, 
                            סייפנים, איקסיות ועוד...

שתילוני ירקות חורף: חסה, כרוב, כרובית, שומר ועוד...
שתילים עונתיים לחורף: אמנון ותמר, לוע הארי גבוה וננסי, 

                                  סלסלי כסף, לובליה, כובע הנזיר ועוד...

כמו תמיד, תמצאו במשתלה מגוון רחב של צמחי בית, עציצים 
פורחים, צמחי גן, עציצים וכלים בשלל דוגמאות, 

מצעים וחיפויים לגן, כלי עבודה, קישוטים לגן, תאורה סולארית, 
מתנות ומגוון מוצרים משלימים

סתיו קריר ונעים!

עברנו לשעות פתיחה חורף:
ימים א' – ה'       8:00-17:00  

שישי וערבי חג  8:00-16:00
שבתות וחגים    9:00-16:00

 galilplant@gmail.com l www.galilp.com :למידע מקצועי על הטיפול בגינה, בקרו באתרנו
משתלת גליל צמחים – רקפת, לב משגב  טלפון: 04-9800968, פקס: 04-9800524
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חדשות

נירית אושר
ורדים,  כפר  תושבות  שתי 
שקיבלו חשבונות מים גבוהים, 
באטימות  נתקלו  כי  מספרות 
המים  בתאגיד  התלוננו  כאשר 

התש גובה  על  זיו"  ס“מעיינות 
תואם  אינו  הוא  כי  וטענו  לום, 
שלהם.  האמיתית  הצריכה  את 

בתגו אומרים  המים  סבתאגיד 
משקפים  המקרים  בשני  כי  בה 
אמיתית,  צריכה  החשבונות 
פי  על  טופלו  התושבות  ושתי 

הכללים.

צורכת יותר מהגן
בגפה  מתגוררת  הרצוג  עליזה 
מספרת  ורדים,  שבכפר  בביתה 

לס שהגיעו  מים  חשבונות  סעל 
כומים של 600 שקלים, ללא כל 
שילמתי  “תמיד  הרצוג:  נזילה. 

ופ לבד  גרה  אני  מאוד.  סמעט 
ו-600  תאום חשבונות של 500 
שקל. לידי יש גן ילדים שמשלם 
לא  וזה  לחודשיים,  110 שקלים 
זיו,  מעיינות  אל  פניתי  הגיוני. 
הם החליפו לי שעון, שגם עליו 
ואת השעון  שילמתי 114 שקל, 

לבדי לקחו  לא  אפילו  סהקודם 
קה. הבאתי אינסטלטור שיבדוק 
שאין לי נזילה, אני אפילו סוגרת 
ובכל  הראשי,  הברז  את  בלילה 

סזאת ואני ממשיכה לקבל חשבו
נות גבוהים כבר חצי שנה בערך. 
אין  זיו  מעיינות  של  ובמשרדים 
עם מי לדבר. הם אומרים שאם 

השעון תקין, זו בעיה שלי".

כמו בריכה ציבורית
תקופה  נמשך  ב' המקרה  אצל 
ארוכה יותר: “מדובר בהתנהלות 
כאשר  ובעייתית,  ארוכה  מאוד 
מבחינתי המטרה היתה לברר את 
פשר החשבונות הגבוהים באופן 
מוגזם. נתקלתי בקיר אטום ולא 
היה מי שיסביר לי איך זה ייתכן. 

נזילה בצי היתה  סבהתחלה אכן 
נור מתחת לבית, אז הגיע חשבון 
שקלים.   2,000 של  גודל  בסדר 

סאך גם לאחר תיקון הנזילה המ
שכתי לקבל חשבונות מטורפים. 
שתיים  עם  בבית  גרה  “אני 

חיילת.  מהן  אחת  מבנותיי, 
יכולות  שלי  המונה  קריאות 

ברי שבבעלותו  למי  סלהתאים 
טוענים  ובתאגיד  ציבורית,  כה 
שלי.  האמיתית  הצריכה  שזו 
אף אחד ממעיינות זיו לא טרח 

ולה לעומק  הענין  את  סלבדוק 
אפילו  ייתכן.  זה  איך  לי  סביר 
ששלחתי  רשומים  ממכתבים 
אליהם, הם התעלמו. כשהגעתי 
פקידות  מולי  עמדו  למשרדים 

אובדות עצות.
מוכנה  הייתי  שלא  “כיוון 
כי  שברור  חשבונות  לשלם 
אינם משקפים את הצריכה שלי 

הפעי ומיד  חוב  נוצר  סבפועל, 
לו נגדי עיקולים ושלחו הוצאה 
לפועל. זאת למרות שנציג של 
תאגיד המים שביקר אצלי רשם 
בדוח שלו כי יש ממש בטענות 
הלקוחה ויתכן שמדובר בבעיה 

חוז בקשות  לאחר  סהנדסית. 
פגישה  לי  נקבעה  ונשנות  רות 
שיסביר  ביקשתי  המנכ"ל.  עם 
לגבות  מתעקשים  הם  מדוע 
שנציג  למרות  הכסף  את  ממני 
כי  הסכים  זיו’  ‘מעיינות  של 

למשפ הגיונית  אינה  סהצריכה 
חה. המנכ"ל טען כי מי שאמר 
את זה אינו מהנדס ולא מוסמך 
לקבוע זאת. אם הוא לא מוסמך, 

סלמה שלחתם אותו? היחס שקי
בלתי היה מתחת לכל ביקורת. 
מה  על  לדעת  כצרכנית  זכותי 

מים  חשבונות  לשלם  נדרשתי 
זאת  שקלים.   700-800 של 
במיוחד לאור הירידה הדרסטית 
בחשבונות האחרונים, העומדים 
180 שקלים ללא כל שיס -על כ

נוי מהותי בצריכה שלי". 

טיפלנו על פי הכללים
סמנכ"ל מעיינות זיו סניף מע

לות, ריכאד חיראדין: "התאגיד 
נוהג על פי כללי אמות המידה, 
המים  רשות  ידי  על  שפורסמו 

לצ בהתייחס  האחרונה  סבשנה 
ריכה חריגה, ומודיע לכל תושב 
חריגה  צריכה  אצלו  שנמצאה 

מיד לאחר הקריאה בפועל".
לע הקטן  האזרח  צריך  ־ומה 

שות אם הוא לא מאתר נזילה? 
־פשוט לשלם את החשבון ולה

שלים עם רוע הגזירה?
"התושבים מזוכים בגין הפרש 

סצריכה רק אם הם עומדים בק
אמות  אותן  פי  )על  ריטריונים 
חריגים  מדידה  הפרשי  מידה 
הינם הפרשי מדידה השווים או 
150% מהפרשי המס  עולים על
חריגה  צריכה  הרגילים.  דידה 
המים  כמות  כאשר  הינה  מאוד 
או  שווה  מים,  במד  הנמדדת 
200% מהצריכה הרס  עולה על

גילה במד המים, נ.א.(.
"כל תלונה או בקשה להכרה 

ביסו נבדקת  חריגה  סבצריכה 

ומתועד  סדור  בתהליך  דיות 
גברת  הגבייה,  מנהלת  ידי  על 
ידי  על  ומבוקר  צרפתי,  טלי 
מנהל  לקוחות,  שירות  מנהלת 
ומובא  כספים  מנהלת  תפעול, 

התא המנכ"ל.  לאישור  סבסוף 
גיד מטפל בתלונות חוזרות של 

הח תוקנה  אחת  ולא  סתושבים 
לטה קודמת שנפל בה פגם או 
שהתושב הציג מסמכים חדשים 

המעידים שצדק בבקשתו.
בהתק התחלנו  ס"לאחרונה 

בשיטת  החדשים  מדים  של  נה 
אלו  מדים  מרחוק.  הקריאה 
יותר מדוייקים מהמדים הישנים 
ומאפשרים לתאגיד לעקוב אחר 
תושב  כל  של  הצריכה  דפוסי 

ס'און-ליין'. בעתיד הקרוב תוש
יוכל  ואז התאגיד  לם המערכת 
ביותר  קצר  זמן  בפרק  להודיע 
אצלו  נזילה  ישנה  אם  לתושב 
גניבות,  גם  לצערי  יש  בבית. 
במספרים  מתגלות  שלאחרונה 

ומטו התאגיד  בתחום  סגדולים 
פלות על פי חוק".

מספק  הסבר  העדר  לגבי  מה 
לגבי הצריכה המופרזת במקרים 

הפרטיים של הרצוג וב'? 
"לגבי גברת ב', הנושא נבדק 
ישיבה  התקיימה  ואף  יסודית 
חייבת  התושבת  בנושא.  אצלי 
כסף בגין תקופות קודמות, אך 
יחד  ב'  גברת  לשלם.  מסרבת 

וטופ לגבייה  הגיעו  אביה  סעם 
כולל  ישיבות  מעשר  ביותר  לו 
המים  מד  איתי.  אישית  ישיבה 

סנשלח לבדיקה ובוררות במעב
סדה מאושרת על ידי מכון התק
סנים ונמצא תקין. התאגיד התח

שב בתושבת גם בחיוב, אך היא 
עדיין מסרבת לשלם את חובה.

גרה  הרצוג,  עליזה  "גברת 
גן  שלה  למד  ומחובר  בביתה 
פרטי עם תשעה ילדים. הצריכה 

סשלה נבדקה, המונה נשלח לב
דיקה ונמצא תקין. הוסבר לגב' 
הרצוג שהיא צריכה להפריד את 

מהצ הפרטי  הגן  של  סהצריכה 
ריכה האישית שלה. בכל מקרה 
בהתחשב בנתונים אלו הצריכה 

נורמלית לחלוטין".

מים ב-800 שקלים לחודש
שתי תושבות טוענות, כל אחת בנפרד, כי קיבלו חשבונות מים בלתי סבירים, אך 

בתאגיד המים התעקשו לגבות מהן את מלוא החוב. מנכ"ל מעינות זיו: שני המקרים 
נבדקו, ונמצא כי החשבונות משקפים את הצריכה בפועל

מנכ"ל מעיינות זיו, ריכאד חיראדין. “התקיימה בדיקה יסודית"
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עתירה נגד מינוי מבקרת המועצה 
שלושה חברי מועצה עתרו לבית המשפט לעניינים מנהליים נגד מינויה של קרן דרוקמן אדיב. המועצה: 

מדובר בטענות מופרכות שכולן נבדקו ונמצאו לא רלוונטיות. גם משרד הפנים מאשר כי המינוי תקין

חדשות

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

השתלות שיניים ביום אחד 

לבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפהלבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפה
 שיקום הפה באמצעות: כתרים, גשרים 

ושיניים תותבות קבועות או נשלפות מכל הסוגים

למרפאתנו צמודה מעבדת שיניים לתותבות 
המאפשר לך, המתרפא/ה לקבל לנוחיותך 

פתרון מיידי תוך דקות במשך 24/7, לכל בעיות 
השיניים התותבות כגון: סדק, שבר, ריפודים 

וחידושים ועוד...

אנו מתחייבים לטיפול איכותי, מקצועי, יחס אישי 
והתחשבות בצרכי הלקוח

45 שנות ותק וניסיון                                             איכות  -  שירות  -  אחריות

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

מרכז אמנויות מעלות מזמין אתכם ליצור באווירה פתוחה ובהנאה
חווית תרבות ואמנות במגוון עשיר של סדנאות וחוגים לצד התערוכות בגלריה

קחו לכם פסק זמן להנאה ויצירה בקבוצות קטנות, מורים איכותיים ומנוסים ואווירה יצירתית

מרכז אמנויות ע"ש אפטר ברר מעלות-תרשיחא

להרשמה ולפרטים: מרכז אמנויות ע"ש אפטר-ברר מעלות

בן גוריון 15 מעלות * טל. www.artsmaalot.com * 04-9977150 * וב-

מבוגרים - חוגי בוקר
ציור, רישום והדפס 	 
פיסול קרמי וקדרות אבניים	 
סדנת חרוזי זכוכית וניפוח	 
סדנה פתוחה לקרמיקה )לבעלי נסיון בתחום(	 
סדנת פיוזינג -  עיבוד זכוכית בתנור	 
תפירה ועיצוב אופנה	 
ויטראז'	 

נוער
סדנת רישום וצבע לבני נוער	 
ויטראז' 	 

ילדים
איור וקומיקס 	 
ציור וצבע 	 
פיסול קרמי	 
חווית היצירה במגוון חומרים 	 
פיסול בבצק סוכר	 
ציור אינטואיטיבי להורה וילד	 

מבוגרים - חוגי ערב
רישום, ציור וצבע	 
פיסול קרמי וקדרות אבניים	 
"פותחים צמצם" - סדנא לצילום דיגיטלי 	 
טכנולוגיה קרמית )סדנה עיונית ומעשית( 	 
סדנת פיוזינג - עיבוד זכוכית בתנור 	 
ויטראז' 	 
תפירה ועיצוב אופנה 	 
פיסול בנייר  	 
סדנא לקולנוע דוקומנטרי 	 
עיצוב עוגות בבצק סוכר	 

המשך בעמוד הבא

נירית אושר
הגישו  מועצה  חברי  שלושה 
עתירה לביטול מינויה של קרן 
מבקרת  לתפקיד  דרוקמן-אדיב 
ורדים.  המועצה המקומית כפר 
בחודש  יתקיים  בעתירה  דיון 

הוג העתירה  הקרוב.  סדצמבר 
לעניינים  המשפט  בבית  שה 
והגישו אותה  מנהליים בחיפה, 
מילוא,  יוסי  המועצה  חברי 

סעודד נוריאל ואסנת עקירב בא
מצעות עו"ד בוב חן. 

המועצה  וראש  אדיב  דרוקמן 
סאומרים בתגובה כי מדובר בע

תירה מגמתית, וכל הטענות בה 
ידי משרד  על  זה מכבר  נבדקו 

סהפנים ואחרים, ונמצאו לא נכו
נות.

הטענות
כתב העתירה דורש לבטל את 

כמ דרוקמן-אדיב  של  סמינויה 
הוא  כי  וטוען  המועצה,  בקרת 
בין  נטען,  בעתירה  תקף.  אינו 

השאר:
אישרה  לא  והמועצה  “הואיל 
את המינוי שלה והחוק קובע כי 
רק למועצה סמכות למינוי כזה, 
כלל  אינה  הרי שדרוקמן-אדיב 

המו לפיכך  המועצה.  סמבקרת 
ויש  מבקר  ללא  מתפקדת  עצה 

למנות אחד כזה בהקדם.
“העדר כישורים נדרשים לפי 
חוק לתפקיד מבקר מועצה. לפי 
כמבקר  להתמנות  כדי  החוק 
שנות   7 צריך  מקומית  ברשות 
שנתיים  לפחות  מהן  תעסוקה, 

והגשת  ציבורי  בגוף  כמבקר 
לפי  אחד.  ביקורת  דוח  לפחות 
במועצה  המיעוט  ידיעת  מיטב 

אין לה כלל כישורים אלה.
“פגיעה בטוהר המידות – לא 

דרוק כי  הדעת  על  סמתקבל 
כמנה שכיהנה  מי  סמן-אדיב, 

המועצה,  ראש  של  לשכתו  לת 
תשמש היום כמבקרת שלו. 

תפקיד  הינו  לשכה  “מנהלת 
של  הרגיש  האופי  בגלל  אמון. 
המכהן  אליו  והמידע  המשרה 
במשרה זו חשוף. לפי חוק, חל 
איסור על מי שמשרת במשרת 
למכרז  לגשת  במועצה  אמון 

באותה  כלשהו  לתפקיד  פנימי 
רשות. 

עבדה  לא  “דרוקמן-אדיב 
הגישה  טרם  במועצה  שנתיים 
וזאת  הנדון  לתפקיד  מועמדות 
המגדיר  מנכ"ל,  לחוזר  בניגוד 
פרק זמן של 24 חודשי עבודה 
לגשת  שזכאים  לפני  במועצה 

למכרז פנימי. 
עורך דין בוב חן: “לאחר שראש 

המ את  להציג  סירב  סהמועצה 
דרוקמן-אדיב  שהגישה  סמכים 
לדיון  הגישו  המכרזים,  לוועדת 

סחלק מחברי המועצה הצעת הח
לטה שהמועצה תחייב את ראש 

המועצה להמציא את המסמכים 
הנו את  הוריד  המועצה  סוראש 

שא מסדר היום וסירב לדון בזה. 
בנוסף, רוב חברי המועצה הביעו 
בטוהר  פגיעה  על  מחאתם  את 
הקודם  תפקידה  לאור  המידות 

המוע ראש  דרוקמן-אדיב.  סשל 
צה הודיע כי מינוי המבקרת אינו 

סבסמכות חברי המועצה והם מו
סמכים לדון רק בשכר שלה ולא 

בעצם מינויה".
סהמועצה, ראש המועצה ודרו

קמן אדיב צריכים להגיש כתב 
סתשובה לעתירה, ואילו שר הפ

נים ואיגוד המבקרים הפנימיים 
נדרשים להגיש תגובה.

תגובות
סקרן דרוקמן-אדיב מסרה: בי

קשתי להשיב לטענות העולות 
סירבתם  לצערי  אולם  בכתבה, 
הכתבה  נוסח  את  לי  להעביר 
כפי שיפורסם ורק ציינתם בפניי 
כי הטענות כלפיי כפי שיופיעו 

סבכתבה מתייחסות לטוהר המי
תואמים  שאינם  כישורים  דות, 

סאת דרישות תפקיד מבקר הפ
ניסיון  היעדר  זאת  ובכלל  נים 

ציבו גוף  של  כמבקר  סמתאים 
כמבקרת  שלי  למינוי  קודם  רי 

פנים של המועצה.
סטענות אלו חסרות שחר, ולמ

רבה הצער הן נועדו לשמש כלי 
מסוימים  אנשים  עבור  ניגוח 
שהם  פוליטי  ממאבק  כחלק 
שאותם  תוך  וזאת  מנהלים, 

קרן דרוקמן אדיב. טענות חסרות שחר
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