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www.eli-s.co.il

להתחיל את השבוע בכיף
ערב סושי 1+1 על כל הרולים!

בכל יום ראשון
כליל החורש 1 מעלות, 054-4228649, 054-4229543

בכל חמישי ערב ג'אם במה פתוחה

סיון יחיאלי 18 	l

אייל כץ 40  	l	
בן עמי מוסק 42 	l

ברברה אדלר 44  	l

נירית אושר 46	 	l

תרבות ותפתחו 	l	
יומנים 50-55  

l	ורדה 58

תקועים 
בביתם

בני הגיל השלישי הם 
הסובלים הכי גדולים מדלילות 

התחבורה הציבורית בכפר

עמ’ 32

 מבקרת
 המועצה סיימה

20 עבודתה 

 המיכרז
22 נותר על כנו 

 הבחירות
 בכפר ורדים:

 99 ח”כים
36 לשמאל מרכז 

 אירועי פורים
50 באזור  

דוח חמור של עמותת אל”ס חושף כי המפעלים בתפן 
ממשיכים לזהם את האוויר ואת מי התהום. הגופים 
האחראים מגיבים בעיקר בהתקופות על מנהלת העמותה, 
ליאורה אמיתי )בצילום(. תמונת מצב מפחידה
נירית אושר, 12

והזיהום נמשךוהזיהום נמשך
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שבת 23.2  י"ג באדר תשע”ג 
משפחות, הורים וילדים מוזמנים 

למפגש פנים אל פנים עם חג הפורים

10:00 סדנאות יצירה, הכנת מסכות מדלועיים ועוד...
12:00 הצגה "עץ הנעליים"

חשבתם פעם...
האם נעליים ישנות תמיד בסוף נזרקות? 

והאם עץ יכול להשתנות? 
סתם עץ תות... האם יכול להתמלא רוח שטות? 

או שזו תהיה פשוט טעות? 
מה יקרה אם לילה אחד יקומו הנעליים הישנות 

ויצאו לחפש הרפתקאות?

13:00 מוזיאונצ’יק - המוזיאון פוגש ילדים בתערוכה 
לשיחה והפעלה.

לגילאי 103-3   מחיר כניסה: 35 ₪   הצגה: 15 ₪. 

מה מסתתר מאחורי המסיכה? 
פורים במוזיאון הפתוח תפן

תנוחי, מאמי, תנוחי, אנחנו כבר נעבוד בשבילך
ובסוף זה גם לא יעלה לך

מבצע מיוחד!

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

המבצע הכי משתלם בישראל:
ובנוסף,  עלות הקמה,  ללא  יפהפה  לך אתר  נקים  אנחנו 
תחרותי  במחיר  ושירות  תחזוקה  של  שנתיים  לך  נספק 
עלייך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקימי 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 תהיי מספיק זריזה )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיחי לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך.

חייגי עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר
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משולחן המועצה

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

ספריית כפר ורדים
סדנת כתיבה יוצרת לנוער

מיועדת לתלמידי כתות ט'-יב', בהנחיית הסופרת רוני אשכול מחברת ספר הפנטזיה "עלמא" מנחת 

סדנאות כתיבה יוצרת לנוער, מחזור שני של סדנה בת 10 מפגשים שבועיים 

בימי שישי בשעה 13:00 מחיר הסדנא: 300 ₪ מפגש ראשון ב-15.2.13 ביום ו' שעה 13:00 בספריה

ההרשמה בספריה טל. 9972662

www
מפגש ראשון של סדנת קולנוע לנוער ביום ג' 26.2 שעה 18:00, בהרשמה מראש

www
אנחנו שמחות לבשר על חזרה לשגרה מ-1 בפברואר 2013 הספריה פתוחה כרגיל:

ימים א-ב, ד-ו  9-12 ימים א, ב, ד, ה 17-19 ביום ג' סגור

קתדרה בכפר
פברואר 2013  תשע"ג

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 

יום שישי 15/2/13 בשעה 21:00 
רסיטל קטעי אופרה

נועה פרנקל - אלט 
מרינה יריצקי - פסנתר

מחיר 30 ₪ בכניסה

יום שלישי 19.2.13בשעה 20:00 במארג 
 חבשושית בדרכים העולם מנקודת מבטה 

של אישה - הרצאות של רוית חבשוש
קובה דרך העינים שלי 

הרצאות נוספות:
5.3.13  פולחן היופי הנשי  בתרבויות העולם

)הרצאה ליום האישה(
19.3.13  סיציליה

מחול השדים, הרפתקה סיציליאנית 
מעוררת חושים 

מחיר הרצאה 25 ₪

יום שלישי 26.2.13 בשעה 20:00 במארג
לקראת אופרה
המרצה ניץ יולביץ

אותלו
מאת ורדי

סרטים חדשים בסינמטק מעלות כפר ורדים 
באהבה מרלין על חייה הבלתי נשכחים של מרלין מונרו.
לרדוף אחר קרחונים תיעודי, סיפורו של אמן בעל חזון 

שהצליח ללכוד במצלמה את הסימן הבולט ביותר של 
שינויי האקלים בכדור הארץ

הטבחית של הנשיא מבוסס על סיפורה האמיתי של 
הטבחית הפרטית של נשיא צרפת, פרנסואה מיטראן

סיני בטייק אוויי קומדיה

יום חמישי 14.2.13 בשעה 17:00 במארג
אירוע נדיר עבור נשות כל העולם!

לקום לצאת ולרקוד
בתוכנית:

l מופעי ריקוד של ילדות ונשות הכפר והסביבה
l קטע קומי - אילתורים

l המשך ערב שכולו העצמה וחיבור בתנועה 
הכניסה ללא תשלום

עדלאידע 22.2.13
ביום שישי 22/1/13 בשעה 10:30 נחגוג בתהלוכת עדלאידע 

בהשתתפות תזמורת הנוער בניצוחו של ראובן מלאך: יציאה מבית ספר 
"קשת", הליכה  לכיוון גני הילדים עד כיכר 4 )כיכר בית הכנסת והמרכז 
המסחרי( חזרה במסלול  עד כיכר 1 )צומת המפה( וחזרה לבית ספר 

"קשת".המסלול הסיבובי יאפשר לכולם לראות את כולם וליהנות 
מהתהלוכה.

בסיום התהלוכה, יוכלו כל התושבים ליהנות מפעילות חווייתית פורימית בחורשת ה"בר-בת", 
המופעלת ע"י שבט עפר. במקום יופעלו תחנות יצירה לכל הגילאים, תחנות ומבנים צופיים, בית 

קפה במחיר סמלי שהכנסותיו מיועדות לפעילות הצופים, דוכני מזון ואוירה טובה.

שימו לב!
כיון שיש צורך בהתארגנות מקדימה, ביום זה תתאפשר בבית ספר "קשת" הורדת 

תלמידים בלבד.
לא תותר חנייה ברחבת בית הספר והכביש בין כיכר מס. 1 לכיכר 4 יסגר בשעה 08:15.

כל התנועה תופנה דרך רחוב שניר. התושבים מתבקשים לא להגיע עם רכבים לאזור 
העדלאיאדע. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. 

המרכז לגיל הרך
פורים במרכז לגיל הרך יום ראשון 24/2 בשעה 11:00 במאר”ג 
הקרנת סרט לילדים בדיבוב עברי. מוזמנים לבוא בתחפושות. עלות 

15 ₪ לילד כולל כיבוד.

דורית מזרחי, רכזת הגיל הרך 054-6530066

פורים במשחקיה יום שני 25/2 בשעות 
17:00-18:30 תיאטרון סיפור ויצירה לפורים 

עם נורית סדון לגילאי 3-6 במליאת הגנים 
בשלב א’ אין צורך להירשם מראש

מסיבת פורים

DJ שתייה | כיבוד חופשי
ביום שישי22.2.13  

בשעה 22:00 במארג רח' מירון 1

כרטיסים במכירה מוקדמת 70 & בחנות בכפר במרכז המסחרי, 
בכניסה 80 &

צוות מפ"א על המפה 30+צוות מפ"א על המפה 30+

מסיבת פורים
מטריפה

הכינו
תחפושות

הכינו
תחפושות

נדחה
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למה עדיין אין לך אתר?
אולי נראה לך ש...

זה נורא יקר להקים 
ואין לי תקציב

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

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

לבחור להקמת אתר

ממילא כל המתחרים שלי 
לפניי בגוגל, אז מה הטעם?

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

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

תך
או

ה 
העולם כולו ירא

24 שעות ביממה
שבעה ימים בשבוע
365 יום בשנה

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

ו-80 לתפעול חודשי) 

• בשירות לקוחות מלא

• עם שירות עדכונים  
ותוספות שוטף 

• עם מגוון פתרונות לגוגל 

• עם צוות שכולל אנשי תוכן, 
עיצוב ותוכנה

לפרטים נוספים צלצלו חינם עכשיו 1800-800-401 

www.eshkoll.com

העסק שלי 
משתנה כל הזמן, 
ומהר מאוד האתר 
יהיה לא רלוונטי

וסוף סוף
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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

43   8.2.2013   ˆ   ידיעות הצפון

קיבוץ כברי - שעות פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00  שישי 10:00-14:00  טל. 04-9952658
4 דקות מנהריה - חניה חינם בשפע

מרכז השינה והריהוט כברי
חנות המפעל

ניתן להזמין במידות שונות

ארונות קיר 
פתיחה והזזה

ברכישת מזרון סימונס  דגם לייק
קבלו כורסת טלויזיה במתנה!

דגם: לואי

דגם: אלון צרפתי

מבצעים 
לפסח

פינות אוכל 
לחג

החל מ-₪2990

מבצעים 

בקנית מזרון סילי  או סימונס 
50% הנחה על הבסיסים

דגם: אביר
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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: 

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 

מצח פורחלתוכן המודעות המסחריות.
רבים שנהנו  מיני  הייתה אחת  דרורי החמודה  ושירה  נאה,  אוויר  טו בשבט התקיים במזג  הפנינג 

מהפעילויות בכלל ומהאיפורים בפרט.

אנו  בשמחה".  מרבים  אדר  “משנכנס 
פב אמצע  אדר,  חודש  של  יבתחילתו 

השנה  החורף  החורף.  של  שיאו  רואר, 
שופע משקעים, ידענו כבר שלג בכפר, 
שמש  ימי  של  ארוכות  הפוגות  ויש 
ממראות  ליהנות  המאפשרים  בהירים 
אכן  שהתחילה,  מהפריחה  החורף, 

שמחה! 
מע מועדים  לנו  מזמן  אדר  יחודש 

יום תל חי,  י"א באדר,  ניינים. הראשון 
היום בו נפלו טרומפלדור וחבריו בהגנה 
על תל חי ואצבע הגליל. המועד השני 
מההיסטוריה הקדומה יותר של עמנו, חג 
ניצחון העם היהודי  פורים, המציין את 
גם  אחשוורוש.  בימי  בפרס  אויביו  על 
הערבים  שכנינו  עלינו  מאימים  היום 
הוא  ההבדל  ממזרח.  הפרסי  העם  ובני 
אחראים  ואנחנו  מדינה  לנו  יש  שכיום 
של  לגורלו  ולמעשה  לגורלנו,  לעצמנו 

העם היהודי כולו.
מרדכי  של  והתכסיסים  מהתחכום 
ואסתר, דרך ההתיישבות והלחימה של 

טרומפלדור וחבריו, צמחה מדינת ישראל 
הג מכל  העם  נידחי  כל  נתקבצו  יובה 

לויות. היום המדינה נראית כמובן מאליו. 
ברור לכולנו שיש את צה"ל שיגן עלינו 
במדינה.  שתשלוט  ישראלית  וממשלה 
טוב שזה מובן מאליו, אך חשוב שנזכור 
שברוב ההיסטוריה האנושית לא כך היה. 

יהכרחי שנהיה אחראים ונדע להעריך ול
שמור על מה שיש לנו, נמשיך לבנות את 
שאיפשרו  הערכים  על  נקפיד  מדינתנו, 
כמדינת  בה  וההכרה  ואת  הקמתה  את 

היהודים. 
מיליארד   1.3 במזרח  מאיתנו  רחוק 
שנת  שלהם,  החדשה  השנה  את  סינים 

וריקו תהלוכות  דינור,  בזיקוקי  יהנחש, 
השמחה  מתפרצת  הנוצרי  ובעולם  דים. 
פי  ולנטיין, שעל  יומו של  ביום האהבה, 
המסורת השיא בסתר זוג אוהבים ושילם 
על כך בחייו.מתברר אפוא, שהשנה מרבין 

בשמחה בכל רחבי העולם.
יוברוח זו של שמחה ואהבה אסיים בשי

קריאה נעימהרו של ערן צור “לילות של ירח מלא".

אנשי הכפר צילום: בן עמי מוסק

בשער:
ליאור אמיתי

אידה אפטלון צילום: אייל כץ

 בחודש מרץ שני גיליונות של א-לה כפר. גיליון 218 יופץ ביום חמישי 14.3 ויהיה מוסף אביב חגיגי. 
גיליון 219 יופץ ביום חמישי 21.3. חומרים למערכת ניתן להעביר עד שבוע לפני הפצת העיתונים

בלילות של ירח מלא 
רואה אותך לידי 

שוכבים על המיטה בחושך 
כל החלונות פתוחים 
האור מאיר אותנו 

כסוף וחלבי 
הנה הפנים שלך 

הנה העיניים 
הנה החיוך האצילי 

הנה הפחדים והנתק 
הנה דאגה אלי 
והנה שמחה 

כי אנחנו כאן ביחד 

יש לנו אהבה 
היית מאמינה 

לילות של ירח מלא / ערן צור

אחרי כל המדבר הזה 
איזו נחמה 

בלילות של ירח מלא 
דמיון הופך למציאות 
כמעט שאפשר לגעת 
דרך זיכרון - בדמות 

אני יודע 
נכון את לא שלי 

אבל עכשיו 
בחושך את איתי 

יש לנו אהבה 
היית מאמינה 

אחרי כל המדבר הזה 
איזו נחמה

פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
טפטים     שטיחים ועוד.

ירושלמי, כרמיאל, החרושת 48, 1-800-228171
info@yerushalmy.co.il    www.yerushalm.co.il

הטרנדים החדשים בתחום העיצוב
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אירועי פברואר 2013

טלפקס: 9829733/9829933
www.hhn.co.ilחפשו אותנו בפייסבוק

מופע לציבור הדתי - טלי אברהמי "אמא בחופשה"

מיועד לנשים, נערות ובנות.

יום שלישי 19/2 בשעה 20:00

 למרה קביחה - הצגה מרוקאית. 
קומדיה מטורפת שיש בה דרמה, בגידה וצחוק....

יום רביעי 20/2 בשעה 20:30 

סרט קולנוע "השקט שבאהבה" 
שחקנים: נרי מרקור, סטפנו אקורסי ועוד. בימוי: פיליפ קולדל

מוצ"ש 23/2 בשעה 20:30

מופע פורים חגיגי בהשתתפות יעל דואני, 
כוכבת ערוץ הופ.

יום רביעי 24/2 בשעה 17:00 

הצגת ילדים "האמיצה"
 סרט האנימציה החדש של פיקסאר. 

סיפורה של נסיכה צעירה שלא פוחדת מדבר.

יום חמישי 25/2 בשעה 11:30 

מופע פנטזי קידס
הפקה זוהרת ועשיריה בדמיון מבית היוצר של ליאור כלפון.

יום שלישי 26/2 בשעה 18:00

סרט קולנוע "הארטיסט"
דרמה רומנטית עם ברנס בז'ו, ג'ון גודמן, ז'אן דוז'רדין ועוד. 

בימוי: מישל הזנוויצוס.

מוצ"ש 2/3 בשעה 20:30 

סוסים על כביש גהה
הצגה של תיאטרון בית לסין. מחזה ישראלי חדש מאת סביון 

ליברכט עם ליאת גורן, יורם טולדנו, מיכה סלקטר, דפנה 

רכטר, יובל שרף, אור בן מלך.

מוצ"ש 9/3,  ימים א-ה 10-14/3 בשעה 20:30

חדשות

המשך בעמוד הבא

מאוקטובר  להבטחות  בניגוד 
העמיי לא  תפן  מועצת   ,2012
דה את התקציב הדרוש להקמת 
צינור הביוב שאמור לפתור את 

יבעית טיהור השפכים של מפ
שור,  אורי  טוען  כך  תפן.  עלי 
בתגובתו  המים,  רשות  דובר 

ילדוח הרביעי של עמותת “אז
רחים למען הסביבה" - אל"ס. 

“המועצה אחראית 
לעיכוב"

הדוח, הנושא את השם “שקט 
4", יצא בתחילת פבי  תעשייתי
להתריע  וממשיך   2013 רואר 
על הזיהום של מפעלי תפן את 
הדוח  פי  על  והאוויר.  המים 

בא מפעלים  בעשרה  ינמצא 
אוויר  זיהום  תפן  התעשיה  זור 

מהמו אחוזים  באלפי  יהחורג 
רוב  כי  מפרט  הדוח  בתקן.  תק 
ניטור  המפעלים אינם מבצעים 
מהארובות  הנפלט  האוויר  של 
שלהם בתדירות הנדרשת ואינם 

ימודדים את איכות האוויר בס
ביבה כפי שנדרש.

הממצאים הקשים מעידים גם 
המפ של  בשפכים  זיהום  יעל 

עסקנו  השפכים  בנושא  עלים. 
אוקטובר  בגליונות  בהרחבה 
ונובמבר 2012, ולמרות שנמצא 
פתרון של הקמת תשתית ביוב, 

וגם  החל  לא  בפועל  היישום 
רשות  דובר  באופק.  נראה  לא 
באותה  טען  שור  אורי  המים, 
כתבה כי ההערכה היא ש"יהיה 
כבר  למכרז  ליציאה  אישור 
בפועל  הנוכחית".  השנה  בסוף 
אמר  השבוע  דבר.  נעשה  לא 
בה  חזרה  תפן  “מועצת  שור: 

התק את  להעמיד  ימהבקשה 
ציב הנוסף לטובת פתרון טיהור 
כי  הייתה  טענתם  השפכים. 
קיבלו הבטחה ממשרד התמ"ת 

במ החסר  התקציב  ילהעמדת 
הנושא  כיום   .!100% של  ענק 
ממתין לאישור תקציב המדינה 

מחו בקשה  נעלה  מכן  יולאחר 
כדי  ההשקעות  לוועדת  דשת 
החסר  התקציב  את  להשלים 
האחריות  השותפים.  לשלושת 
בהוצאת  העיכוב  על  הבלעדית 

יהפרויקט לאוויר הינה של מוע
צת מגדל תפן, בשל אי העמדת 
חלקה החסר בפרויקט. מבחינה 
הנדסית הפרויקט מוכן ליציאה 

למכרז ולביצוע".

“קשר הון שלטון"
שו מנהלת  אמיתי,  יליאורה 

למען  “אזרחים  בעמותת  תפה 
כשל  “יש  טוענת:  הסביבה", 
בטיפול בבעיית השפכים בתפן. 

פתי כי  הובטח   2007  בשנת
אנחנו  והנה  ב-2009,  יהיה  רון 
בחמש  גם  ולהערכתי  ב-2013 

יש לא  המצב  הבאות  יהשנים 
עניין  אין  תפן  למועצת  תנה. 

לשנות את המצב". 
מה את מציעה לעשות?

לה להתחיל  צריך  י“הציבור 
בשנים  שלנו  מהניסיון  רעיש. 
האחרונות ראינו שאם תושבים 
הם  מאבק  ומובילים  מתגייסים 

מצליחים". 
הרדל  ג'מילה  דין  עורכת 
באל"ס  שותפה  מנהלת  ואכים, 
ומי שהכינה את הדוח מסבירה: 
“לצורך הכנת הדוח נשענתי גם 
שמועצת  הבדיקות  נתוני  על 
האינטרנט  באתר  פרסמה  תפן 
שהם  הוא  שחמור  מה  שלה. 
הבדיקות  כל  את  מבצעים  לא 

מידע  לנו  שאין  כך  הנדרשות, 
שנפלטים  החומרים  לגבי  מלא 

לאוויר מארובות המפעלים".
כל  ממצאים  שעם  ייתכן  איך 

מהגור אחד  אף  חמורים,  ־כך 
מים הרלוונטיים, כמו המשרד 
להגנת הסביבה או איגוד ערים 

גליל מערבי, לא פועלים?
מדובר  כאן.  הצרה  בדיוק  “זו 
בקשר של הון ושלטון ואף אחד 
לא מעוניין לגעת בסטטוס קוו. 

מו פשוט  קיימים,  יהפתרונות 
שנים.  כבר  הציבור  את  רחים 
צו  להוציא  אפשרות  יש  הרי 

יהפסקת עבודה למפעלים, אפי
לו הפסקה של יום אחד תיצור 
להניע  שיכול  משמעותי  נזק 
נעשה.  לא  זה  אבל  לפעולה. 
כבר הוצא פסק דין על ידי בית 
שמועצת   2002 משנת  משפט 

וצריכה  המים  את  מזהמת  תפן 
להתחבר למכון טיהור, אבל לא 
קרה עם זה כלום. הם כל הזמן 

ודו הזמנים  לוח  ימאריכים את 
חים פתרונות על חשבון האזרח 
הקטן, שאיתו אף אחד לא מנהל 

דיאלוג". 

 חריגות של 
אלפי אחוזים

הדוח מציג ממצאים חמורים: 
מהתקן   100% עד  של  חריגות 

ישל עופרת, חריגות של תרכו
וחריגות   650% עד  כלור  בות 
בחומרים   12,860% עד  של 
ובחלקיקים  נדיפים  אורגניים 

עד 720% מהמותר. 
בשפכים נמצא כי יש חריגות 
10,500% מהי  של סולפטים עד

תקן, של עופרת ב-135% מעל 
של  חריגות  וכן  המותר  התקן 
מאות אחוזים במתכות, שמנים 
נמצאו  כן  מרחפים.  ומוצקים 
חריגות של חנקן, אמוניה ועוד 

יבמי הקולחין של טיהור השפ
כים באזור.

המידע  איתור  תהליך  מתוך 
ואיסופו המוזכר בדוח עולה כי 
עמותת  קיבלה  המידע  רוב  את 

מע גליל  ערים  מאיגוד  יאל"ס 
רבי והמועצה התעשייתית תפן, 
ורק מעט ממנו מהמשרד להגנת 

הסביבה.
דיגומים  תוצאות  בחן  הדוח 
 2010 בשנים  המפעלים  של 
הכי סיום  לקראת  אך   ,2011 -ו
משנת  בדיקות  גם  אותרו  נתו 

“ייקח עוד שנים לטפל בזיהום"

נירית אושר

הפגנה של פעילי אל"ס ב-2005. “גם בחמש 
השנים הבאות המצב לא ישתנה"

דוח הזיהום של אל"ס ממשיך לעורר 
סערה. הדוח חושף חריגות של אלפי 

אחוזים בפליטת חומרים מזהמים לאוויר 
ולמי השפכים. דובר רשות המים מאשים 
את מועצת תפן בעיכוב בנייתו של צינור 

הביוב שאמור לפתור את בעיית השפכים. 
המועצה והמשרד להגנת הסביבה 

תוקפים את מנהלות העמותה, והן לא 
נשארות חייבות
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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

• ד"ר בועז פרנקל, מומחה לכירורגית פה ולסתות

 • גאולה ויינשטיין, שיננית מוסמכת
 • לירז ברי, שיננית מוסמכת

 • קים שפיצר, מטפלת מוסמכת ברפואה סינית 

2012 שהתפרסמו באתר המועי
צה התעשייתית תפן והן הובאו 

בחשבון.
היא  בדוח  המרכזית  הטענה 

המ על  המפקחים  גופים  ישגם 
גליל  ערים  איגוד  כמו  פעלים, 
מערבי, לא אוכף את החוק ולא 

ינוקט הליך משפטי כלשהו בע
מהתקנים  חריגות  גילוי  קבות 
או בעקבות  שנקבעו למפעלים 
לפי  לכאורה  אחרות  עבירות 

חוק רישוי עסקים.

השקיפות השתפרה
למוע מחמאה  גם  יש  יבדוח 

השקיפות:  בנושא  בעיקר  צה, 
תפנית  חלה  האחרונה  “בשנה 

ימהפכנית בגישת המועצה הת
המידע  לסוגיית  תפן  עשייתית 
הדבר  הציבור.  לפני  וחשיפתו 

יבא לידי ביטוי הן בטיפול המו
עצה בבקשות על פי חוק חופש 
מידע  בפרסום  והן  המידע, 
פי  על  שלה  האינטרנט  באתר 

תקנות חופש המידע". 
המידע  חופש  לחוק  התיקון 
המדינה  רשויות  את  המחייב 

שנמ סביבתי  מידע  ילפרסם 
האינטרט  באתרי  ברשותן  צא 
שלהן, נוצר בעקבות יוזמה של 

העמותה. 

המועצה תוקפת
מגדל-תפן,  מועצת  תגובת 
תוקפת  קודמות,  בפעמים  כמו 

ומנה העמותה  את  יבחריפות 
העמותה  כי  לנו  “צר  לותיה: 
לאיכות  לדאוג  המתיימרת 
כה  עד  העבירה  לא  הסביבה, 

הר  – הרלבנטיים  ילגורמים 
שות המקומית והמשרד להגנת 

של ה'ממצאים'  את  יהסביבה, 
על  תוקפת,  היא  כאורה בשמם 
מנת שנוכל לטפל בהם, ומצאה 

לידי  ורק  אך  להעבירם  לנכון 
התקשורת. 

י“טענות העמותה באשר להר
כב המועצה, מגלות יותר מטפח 
הניסיון  האמיתית!  מטרתה  על 

הס איכות  ענייני  בין  ילקשור 
המועצה,  חברי  להרכב  ביבה 
בלתי  פוליטית  צחנה  מעלה 

יראויה. מועצת מגדל תפן מש
בשמירה  רבים  משאבים  קיעה 
הנתונים  והבאת  השקיפות  על 
לציבור.  נגיש  באופן  כולם, 
מנגד,  בכך.  מודה  הדו"ח  גם 
המבוססות  העמותה  האשמות 
לכך  עדות  כל  מצאנו  ‘לא  על 
של  מנגנון  מפעילה  שהמועצה 
המפעלים',  על  ובקרה  פיקוח 
כל  ומשוללות  ביותר  חמורות 

יסוד.
ביקורת  מפעילה  “המועצה 
המפעלים  עבודת  על  קבועה 
בהתאם  ופועלת  שבתחומה 

ילכללים המחמירים ביותר, וב
מחמירה  אף  מסוימים  מקרים 
הישראליות.  לתקנות  מעבר 
חריגה  מתגלה  בו  מקרה  בכל 
מהוראות התקן, מזומן המפעל 
המדובר לשימוע. בנוסף פועלת 
עם  פעולה  בשיתוף  המועצה 

הסביבה  לאיכות  ערים  איגוד 
בהתאם  ונוהגת  מערבי  גליל 

להנחיותיו המקצועית".
רשות  דובר  של  טענתו  על 
אחראית  המועצה  לפיה  המים, 
הביוב,  צינור  בפרויקט  לעיכוב 

לשלי עד  תשובה  קיבלנו  ילא 
חתו של העיתון לדפוס )שאלה 
זו הופנתה סמוך למועד סגירת 

הגיליון(.

המנהלות תוקפות 
בחזרה

“הדוח שלנו מדבר בעד עצמו, 
דבר  משנה  אינה  הזו  והתגובה 
אומרות  בדוח",  האמור  מכל 
ואכים ואמיתי בתגובה לתגובה. 
כמו שציינו בדוח, רוב הנתונים 
הגיעו  הדוח  מתבסס  עליהם 

האח הנתונים  וגם  ימהמועצה, 
המועצה  ברשות  נמצאים  רים 
לכן  הסביבה.  להגנת  והמשרד 
אין כל הצדקה לדרוש מאיתנו 

מקו אליהם.  אותו  ילהעביר 
גם  שהרשויות  המחשבה  ממת 
תוקפות  וגם  בתפקידן  מועלות 
את האזרחים שמנסים להגן על 

בריאותם וסביבתם".

הנתונים כוזבים
הסביבה  להגנת  המשרד  גם 
העמותה:  מנהלות  את  תוקף 

י“בניגוד מוחלט לנטען, כל נתו
ני בדיקות השפכים מפורסמים 
חופש  באתר  אוטומטי  באופן 

יהמידע של המשרד להגנת הס
ביבה. תמוה מאוד שדווקא גוף 
המתלונן על חוסר שקיפות בחר 
מהמשרד  הדוח  את  להסתיר 
אלינו  אותו  מלהעביר  ונמנע 
לתיקון  לפעול  שנוכל  מנת  על 
הליקויים, במידה וישנם. באשר 
המוזכרת  הספציפית  לבקשה 
לעיין  בבקשה  מדובר  בדוח, 
100 מפי -בהיתרי רעלים של כ
עלים המכילים סודות מסחריים 
מיקדו  שהפונים  לאחר  רבים. 

בה טופלה  היא  הבקשה,  יאת 
תאם להוראות החוק והמועדים 

הקבועים בו.
טורחים  היו  הדוח  עורכי  “לו 
ניתן  המידע,  את  מולנו  לבדוק 

הצי מהטעיית  להימנע  יהיה 
כוזבים.  נתונים  וממסירת  בור 
האחרונה  בשנה  הן:  העובדות 
של  פיקוח  סיורי  מספר  נערכו 

ובני במפעלים  המשרד  יאנשי 
בדיקות  מספר  גם  לנטען,  גוד 
האחרון  מארס  בחודש  פתע. 
כנגד  אכיפה  צעדי  ננקטו  אף 
מפעל מילרם ובעקבותיהם הוא 
תיקן את הליקויים שנמצאו בו. 
נתגלתה  בהם  המפעלים  כל 
המשרד  בהוראות  עמדו  חריגה 
שהתקיימו.  חוזרות  בבדיקות 
בדיקה  תתקיים  הקרוב  בשבוע 
נוסף בו נמצאה  חוזרת למפעל 
המשרד  הציב  בעבר  חריגה. 
בדקה  אשר  אוויר  ניטור  ניידת 
במשך 24 שעות, 7 ימים בשבוע 
את איכות האוויר באזור ומצאה 

יכי היא טובה ועומדת בכל הת
קנים".

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

ג'מילה הרדל ואכיםליאורה אמיתי

מעלות- מתחם קניון כוכב הצפון (צמוד למגה בול) ד 04-9971560
פתוח בימים א-ה 20:00-9:00 רצוף, ו' 14:00-9:00

סניפי כרמיאל:  מרכז ביג מאחורה, 04-9584044  שכונת רבין, 04-9584043 

עכו, הגדוד העברי 22, 04-9554888 • טבריה, מרכז ביג פוריה, 04-6734484 • קריית אתא, ביג, 04-8407333

חפשו אותנו ב

חומרי הדברה 
לכלבים וחתולים 
במחירי מבצע

• משלוחים חינם יום יום

• התחייבות למחירים הזולים ביותר

• מגוון גדול של מזון וציוד לבעלי חיים

• בעלי חיים

  

חול מתגבש
במחיר שאסור לגלות

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

וילה פונקציונאלית ומוארת, 
130/600, 5 חד’+הכנה 

לתוספת בנייה )40 מ”ר(,  
גינה ונוף מקסים.

בכפר ורדים-שלב ו’

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

 מניבה 250/700 חניה 
ונוף מקסים

כפר ורדים-שלב ב’
מגורים והכנסה

וילה פינתית, מטופחת 
ומוארת 200/380, 6 
חד’+ממ”ד, אפשרות 

ליח’ נפרדת, מחסן וגינה 
מטופחת.

בכפר ורדים-בצעירה

וילה מרווחת ומוארת 
הגובלת בשטח ירוק. 

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

הכביש. חנייה וחורש טבעי

כפר ורדים-שניר

בשלב א’, קרוב למרכז, 
וילה מוארת ומרווחת מאוד, 

205/540, 6 חד’+מקלט, 
 מרפסות, חצר גדולה 

וחנייה מקורה.

כפר ורדים-רותם

קרוב למרכז וילה מושקעת 
מאוד 350\168, 4 חד' +ממ"ד 
ופ. משפחה, חנייה מקורה 

וגינה

כפר ורדים-שלב ב’

וילה מרווחת ומוארת 
240/600, 6 חד’ )ל-4 חד’ 

צמודים שירותים ומרפסת(, 
גינה, חניה גדולה וסגורה עם 

כניסה ישירה לבית.

בכפר ורדים -לוטם

בשלב א’, וילה הגובלת 
בחורשה, 173/590, 6.5 

חד’+פ. משפחה, נוף מקסים, 
גינה וחניה מקורה.

בכפר ורדים-מורן

ברח’ ללא מוצא וילה 
במפלס אחד, כניסה 

ממפלס הכביש, 125/345, 
4 חד’, מחסן, חנייה וגינה 

מקסימה.

בכפר ורדים- גל

ברחוב ללא מוצא וילה 
במפלס אחד מושקעת 
ומוארת מאוד, 200/670, 
5 חד', מחסן גדול, חנייה 

מקורה ונוף מרהיב

כפר ורדים-כזיב 

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

חניה ונוף מרהיב

בגיתה

וילה מרווחת הגובלת 
בשטח ירוק 248/650, 

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

כפר ורדים-לוטם

בדקו זיהום מתחבורה
אש  משיבות  וואכים  אמיתי 

הס להגנת  המשרד  כלפיי  יגם 
ביבה: “עד ליום פרסום הדו"ח 
באתר  הבדיקות  התפרסמו  לא 

יחופש המידע של המשרד לה
כי  טוענות  אנו  הסביבה.  גנת 

ילמרות שהמידע היה ידוע למ
שרד, לא נעשתה פעולה כלשהי 

בנדון.  
לעיין  הבקשה  לגבי  “הטענה 
מפעי  100 של רעלים   בהיתרי 
לפני  שהייתה  פרשה  היא  לים, 
לדוח  קשורה  ולא  שנים  כ-6 
100 מפי  הנוכחי. הרי אין בתפן

עלים. 
במפעלים  סיורים  “לגבי 
אנשי  שערכו  פתע  ובדיקות 
אכן  הסביבה,  להגנת  המשרד 
ראינו בדיקה אחת שהתפרסמה 

שקד בשנים  עליה.  יוכתבנו 
בדיקות  נערכו  לא  ל-2012  מו 

פתע, והדובר לא מכחיש זאת.
המוזכרת  הניטור  “ניידת 
ניידת  היא  המשרד  בתגובת 
פרמטרים  לבדוק  שתפקידה 

יהמשוייכים לזיהום אוויר מתח
בורה, ולא הפרמטרים המזהמים 
אותם פולטים מפעלי תעשייה. 
להגנת  המשרד  גם  לצערנו, 
הסביבה ממשיך כבעבר לעסוק 

יבתקיפת התושבים, במקום בה
גנה עליהם".

גם הכפר מתגייס
ורדים  כפר  מועצת  חברי 

האח המועצה  בישיבת  יאישרו 
הצעותיהם  את  אחד  פה  רונה 

ישל חברי המועצה מאיר גרינפ
לד ויעקב זיו בדבר ממצאי דוח 

אל"ס. להלן סעיפי ההחלטה:

בשם  יפנה,  המועצה  ראש   .1
תע למ.מ.  המועצה,  ימליאת 

בדרישה  תפן  מגדל  שייתית 
ליישם מיידית את המלצות דוח 
ד"ר ברננדה פליקשטיין מ- 20 
בחי שבוצעו   2009  בספטמבר
שתי  את  ובעיקר  בלבד.  לקן 

ההמלצות העיקריות בדוח: 
ביצוע תסקיר השפעה על  א. 

התע איזור  כל  של  יהסביבה 
שייה.

“ניטור  ב. התקנה של מתקני 
– רציף" במספר מקומות בכפר 

יורדים וכן בכל הישובים הסמו
כים לתפן, שיפעלו במשך 364 

יום בשנה.
בשם  יפנה,  המועצה  ראש   .2
הפנים  לשרי  המועצה,  מליאת 
והגנת הסביבה, ולחברי הכנסת 
המטפלים בבעיות מוניציפליות 
לבדוק  סביבה,  איכות  ובנושאי 
מ.מ.  בקיום  המובנה  הכשל 
שאינו  עצמאית,  תעשייתית 

בין האינט נכון  איזון  ימאפשר 
הכלכלי  לאינטרס  הציבורי  רס 
המפעלים.  בעלי  של  הפרטי 
יביא  המועצה  ראש  כן,  כמו 

הכנ וחברי  השרים  ילידיעת 
המועצה,  מליאת  שלדעת  סת, 

מג מקומיות  מועצות  יאיחוד 
ייצור את  ורדים  וכפר  דל-תפן 
צרכי  בין  הנדרש  הנכון  האיזון 

התוש לצרכי  בתפן  יהתעשייה 
בים באיזור".

מקום  “אין  גרינפלד:  מאיר 
עצמאית.  תעשייתית  למועצה 

המ לגליל  ייחודית  תופעה  יזו 
המערבי  העולם  ובכל  ערבי, 
אין דבר כזה אזור תעשיה שלא 

יכפוף לרשות מוניציפלית שכו
ללת גם את תושבי האיזור. זה 

וב אירופה  במזרח  קיים  יאולי 
יש  ואכן  מדינות עולם שלישי, 
כתוצאה  חמורות  בעיות  שם 

מזיהומי איכות הסביבה".

חדשות

המשך מעמוד קודם

מאגר השפכים של תפן. ליאורה אמיתי: הובטח פתרון ב-2009, אנחנו ב-2013 ולהערכתי גם בחמש השנים הבאות המצב לא ישתנה

מפגינה לבדה
יצילה שנהר, תושבת כפר ורדים, החליטה לעשות מעשה ול

פתוח “ליין של הפגנות" בכניסה לאיזור התעשייה תפן. לפני 
מספר ימים היא הגיעה לשם מצוידת בשלט גדול מימדים עליו 
נכתב “בתפן מזהמים, כולם שותקים". באתר כפרניק מסבירה 
שנהר את החלטתה: “אני מזמינה את כל מי שחושב שנמאס לו 
לשתות ולנשום את הזיהום מתפן, אני מזמינה את מי שהנושא 
מדבר לליבו, את מי שחשובה לו בריאות משפחתו ליצור איתי 
קשר ולייצר משמרות מחאה בכניסה לתפן ולעמוד עם שלטים 

כמו שעשיתי אני וילדיי". 

זה לא עניינה
מועצה,  מליאת  גם  יש  תפן  תעשייתית  המקומית  למועצה 
מכהנת  למשל,  בלסקי,  לילי  שונים.  גופים  מייצגים  שחבריה 
כחברת מועצה כנציגת משרד הבריאות. ביקשנו ממה תגובות 
לדוח והיא השיבה: “בנושאים הקשורים לתחום אחריות משרד 

יהבריאות אנא פני לדוברת המשרד. בנושאים הקשורים לפעי
ילות מועצת תפן נא לפנות לראש המועצה". לשאלתי מה האח

ריות שלה כחברת מועצה והאם ייתכן שאין לה דעה עצמאית, 
לא התקבלה התייחסות.
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

מציפה  הכלכלית  העיתונות 
בנו אימים  בתחזיות  יאותנו 

יש  ו-2014.  גע לתקציב 2013 
ממש תחרות בתאור הקושי. על 
מנת לקבל פרופורציות, עשיתי 
פרוטוקול  את  לקרוא  מנהג  לי 
ישראל,  בנק  של  הריבית  דיוני 

והשרי אחד  כל  יודעים,  יאתם 
טה שלו. אחת לחודש מפרסמת 
בנק  של  המוניטרית  הוועדה 
הדיון  פרוטוקול  את  ישראל 
הריבית  גובה  על  מחליטים  בו 

במשק. הם כותבים, אני קורא.
כי  עולה  המסמך  מקריאת 
המצב  נורא.  כך  כל  לא  המצב 
מאשר  טוב  יותר  קצת  אפילו 
לאופטימיות  סיבות  ויש  היה, 
בבנק  גם  שני,  מצד  זהירה. 
השאלה  סימני  מעלים  ישראל 
הצפוי  לתקציב  בנוגע  גדולים 
וידוע  מוסכם  הגרעון.  ולגודל 

יכי על הממשלה לאזן את תק
ציבה ולעמוד במגבלת התקציב 
הקטן  העניין  נשאר  והגרעון. 

של איך עושים את זה נכון. 
מובילות  רבות  דרכים  ובכן, 
אפשר  הגרעון:  להקטנת  בדרך 
להגדיל את ההכנסות שזו דרך 
יפה לומר להעלות מיסים. צריך 
יש  מיסים  איזה  להחליט  רק 
מע"מ,  הכנסה,  מס  להעלות: 
אפשר  פטורים.  ביטול  אולי 
יפה  דרך  שזו  בתקציב,  לקצץ 

ילומר שפוגעים בשירותים שא
נחנו מקבלים מהממשלה. ושוב 
איזה  הגדולה,  השאלה  עולה 

יסעיפים יש לקצץ: ביטחון, חי
בריאות.  או  כבישים  אולי  נוך 

שא אלה  כל  דבר  של  יבסופו 
ואחד  אחת  לכל  שנוגעות  לות 

מאיתנו. 
לוקחים  האוצר  שנערי  לפני 
גזירות,  וגוזרים  המספרים  את 
מניסיונה  משהו  ללמוד  כדאי 
הקרוב של אירופה. כידוע, יוון, 
ספרד ואירלנד שרויות במשבר 
קובעי   .2008 שנת  מאז  כלכלי 
המדיניות והכלכלנים באירופה 
קבעו, כי על המדינות השרויות 
תקציבן  את  לקצץ  במשבר 
האירופי  האיחוד  משמעותית. 
ספרד  יוון,  ממשלות  על  כפה 

ואירלנד צנע של ממש בתמורה 
לסיוע שהוגש להן.

בזמן עבור  בדיוק  כאילו  ואז, 
עיתון  פרסם  תקציבים,  אגף 
הכותרת  דה מרקר כתבה תחת 

בנוס טעו  אירופה  י“כלכלני 
והנזק הכלכלי מהצנע   – חאות 

הכת מהצפוי".  בהרבה  יגדול 
של   מחקר  בעקבות  נכתבה  בה 

יאוליביה בלנשר, הכלכלן הרא
“תחזית  בשם   ,IMFה של  שי 

כלכ ומכפילים  שגויה  יצמיחה 
לים". מכפיל כלכלי מודד כמה 
מהכלכלה,  ייגרע(  )או  יתווסף 
אחד  שקל  נוריד  או  נוסיף  אם 
)שקל אחד בארץ, באירופה יורו 

אחד( מהתקציב.
מדובר  כי  הניחו  באירופה 
יורו ירידה כתוצאה מכל  בחצי 
אחרות,  במילים  קיצוץ.  יורו 
אמור  יורו  מיליון  של  קיצוץ 

יהיה להקטין את הפעילות הכ
לכלית בחצי מיליון יורו בלבד. 

יבפועל היה הנזק גבוה פי שלו
יורו,  מיליארד  של  קיצוץ  שה. 
למשל, גרם לנזק של מיליארד 
וחצי יורו. אופס, טעות. ומדובר 
בטעות של עשרות מיליארדים. 
היא  הדברים  של  המשמעות 

האיחוד  כפה  אותו  הצנע  כי 
לנזק  גרם  כמדיניות,  האירופי 
גדול מאוד, עיכב את הצמיחה 

וב הכלכלית  בפעילות  יופגע 
אותו  הלקח  התעסוקה.  שיעור 
עלינו ללמוד מהנסיון האירופי 
הוא כי יש לבדוק טוב טוב כמה 
והיכן  מקצצים  במה  מקצצים, 

מקצצים.
מרכז  בין  הפערים  בישראל, 
הקצאת  מזמינים  לפריפריה 

תק כלומר  לאיזונם,  ימשאבים 
המיועדים  ממשלתים  ציבים 
לפריפריה. ואותם, לכאורה, קל 
לקצץ בשעת הצורך. המבחן בו 

יתצטרך הממשלה הבעל"ט לע
מוד, איננו אם כן רק מבחן כלל 

ארצי, כי אם גם מבחן אזורי.
יעל הממשלה לשמר את הת

זו  בשעה  לפריפריה  קציבים 
פוגע  אינו  הקיצוץ  כי  ולוודא 
באזורים  הספר.  באזורי  בעיקר 
משמעותי  הוא  קיצוץ  כל  אלו 
יכול להיות  יותר, אותו מכפיל 
והפגיעה  שבמרכז,  מזה  גבוה 
אנושה.  להיות  עלולה  כן  על 

והקט הקלה  הדרך  יבחירת 
תג הפריפריה  תקציבי  ינת 

את  ותחליש  הפערים  את  דיל 

יותר.  עוד  הספר   אוכלוסיית 
שר  יהיה  מי  ידוע  לא  עוד 
להתמודד  יוטל  שעליו  האוצר 
עם האתגר. ברור וידוע שיהיה 
עליו לקצץ, גם בצורה מכאיבה. 
לו  קורא  אני  שיהיה,  מי  יהיה 
לחשוב היטב לפני שהוא פוגע 

בפריפריה.

מריאליטי לעדלאידע
בו  ויש  שמח,  חג  זה  פורים 
מאשה  שמתגרש  מלך  הכל: 

יפמיניסטית ומארגן לעצמו תכ
המ הרווק  בתור  ריאליטי  ינית 

בוקש. אסתר, המועמדת שלנו, 
יזוכה בתפקיד ומיד יוצאת לה

ביא שלום עולמי. כמו בכל חג 
לא  אותנו,  להרוג  רוצים  ראוי, 

מצליחים ואנחנו שמחים.
שמח,  פורים  שלנו  בכפר  גם 
ובשבוע הבא נחגוג אותו ברוב 
עם. בתכנית עדלאידע, מסיבה 
של מועדון הזה"ב, מסיבה של 
תכנית  וקתדרה,  מפ"א  צוות 
ונוערנט  קידנט  הרך,   לגיל 
- טורניר שמאורגן ע"י מאמנט. 
בו  שיש  חג  זה  פורים  בקיצור, 

הכל. חג שמח לכולם.

פורים. חג שיש בו הכל )צולם במוזיאון הפתוח בתפן בפורים 2012(

אל תקצץ בפריפריה
שר האוצר, יהיה מי שיהיה, יצטרך לבצע קיצוצים מכאיבים. ובבואו לקצץ, עליו 

ללמוד ממה שקרה ביוון, ספרד ואירלנד, ולהגיע למסקנה שבכותרת

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	

מחשבים ומערכות תקשורת, 
מעבדת תיקונים מקצועית, מערכות מיגון

safetech1996@gmail.com  www.safetech.co.il  04-9871555  054-6468070 

מחשבים 
אספקת מחשבים ביתיים ומערכות מחשב

מעבדה מקצועית לתיקון מחשבים נייחים וניידים 
תקשורת מחשבים

מיגון ותקשורת
לבתים פרטיים, עסקים ומוסדות

מצלמות במעגל סגור
אזעקות

מערכות גילוי עשן
מערכות אינטרקום

ליווי משלב 
התכנון עד 

הפעלת 
המערכות

בית חכם 
ובטוח 

בשירות 
מקצועי ואמין

ביקור ויעוץ 

ראשוני 
חינם
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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

שיכפול וכריכה
הדפסות גדולות 

פליירים
כרטיסי ביקור
ניירת משרדית

הזמנות לאירועים
מגנטים
קאפות
לוגואים

  עיצוב גרפי

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

עודד שלומות
סיימה  דרוקמן-אדיב  קרן 
כמבקרת  עבודתה  את  למעשה 
ורדים. זאת לאחר  מועצת כפר 

שהתנה מועצה  ישבישיבת 
נפלה  ינואר  חודש  בשלהי  לה 
אותה  למנות  ההחלטה  הצעת 
של  הפנים  מבקרת  לתפקיד 

המועצה המקומית.
סיון  הצביעו  ההצעה  בעד 

ייחיאלי, דבירה גזית, אורי אמי
תי ויעקב זיו. נגד הצביעו איריס 
וקנין, אסנת עקירב, יוסי מילוא 
גרינפלד  מאיר  נוריאל.  ועודד 
נמנע. נותר מצב של תיקו 4:4 
והמשמעות היא כי ההצעה לא 

התקבלה. 
כאשר  התקיימה  הישיבה 

בתפ משמשת  ידרוקמן-אדיב 
קרוב לשנה. הסיבה  קידה כבר 
חברי  ניסיותיהם של  היא שכל 
לא  במינוי,  לדון  האופוזיציה 
כי  נטען  אחת  פעם  יפה.  עלו 
לדון  סמכות  כלל  אין  למועצה 

שה מיוחדת  ובישיבה  יבמינוי, 
שלושה  דרישת  לאור  תכנסה 
הורד  הנושא  אופוזיציה,  חברי 
האופוזיציה  חברי  היום.  מסדר 
עודד נוריאל ויוסי מילוא עתרו 
כי  בטענה  המועצה  ראש  נגד 

יחייב היה לדון בנושא. בית המ
והורה  שפט קיבל את עתירתם 
ישיבה  לכנס  המועצה  לראש 

הישי לגופו.  בנושא  יולדון 

המבקרת סיימה את תפקידה
קרן דרוקמן-אדיב הולכת הבייתה אחרי שנה בתפקיד, לאחר שהמועצה לא 

אישרה את מינויה. ההצבעה החוזרת התקיימה לאחר מאבק ארוך של האופוזיציה. 
בקואליציה מבקרים: בשם הדמוקטיה פגעו בקרן על לא עוול בכפה

אפוא  התכנסה  האחרונה  בה 
בהוראת בית המשפט לעניינים 
שבשלב  למרות  מינהליים, 

האופוזי חברי  הודיעו  ימסוים 
כינוס  על  מוותרים  הם  כי  ציה 
חזרו  מכן  לאחר  אך  הישיבה, 
בהם, ככל הנראה מכיוון שראו 

סיכוי לניצחון בהצבעה.
עודד נוריאל, מי שהוביל את 
והעלה  ארוכות,  דיבר  המהלך, 

נו מישורים.  במספר  יטענות 
ריאל טען כי מלכתחילה המינוי 
אישור  את  לעבור  אמור  היה 

יהמועצה, אך עקב ייעוץ משפ
טי שגוי הובאה לדיון רק עלות 
הוא  המבקרת.  של  העסקתה 
טען גם כי המינוי לא היה הולם, 

מזכיר מונתה  למעשה  ישכן 
המועצה  ראש  של  האישית  תו 
ויחיאלי  שלו,  כמבקרת  לשמש 

יעצמו אף ישב בוועדת המיכר
זים שאישרה את המינוי. בנוסף 
טען, כי קרן עצמה לא מתאימה 

ילתפקיד בשל העדר ניסיון בגו
פים ציבוריים מבוקרים.

בתגובה לדברים אמר יחיאלי 
קונספי לחפש  שרוצה  מי  יכי 

אותן  ימצא  גם  בוודאי  רציות, 
הוא  זאת.  לרפא  דרך  לו  ואין 
אישרה  הבחינה  ועדת  כי  ציין 
אדיב  דרוקמן  של  המינוי  את 

וכי אין כל ניגוד עניינים בכך.
חברי מועצה אחרים הגנו על 
דרוקמן-אדיב. אורי אמיתי ציין 

כי ישב איתה והתרשם מהדרך 
התפקיד,  את  תופסת  היא  בה 

יויעקב זיו ציין כי במסגרת עבו
על  עבר  ביקורת  בוועדת  דתו 
טיוטת הדוח שאמור להתפרסם 
וזהו  חודשים,  כשלושה  בתוך 
ביקורת  גם  בו  דוח אמיץ שיש 

על ראש המועצה.
להפריד  ביקשה  גזית  דבירה 
לבין  דין  ופסקי  תקנונים  בין 
הקשה  והפגיעה  האנושי  הצד 

בח לקחת  יש  לדבריה,  יבקרן. 
וההכפ הדין  עינוי  את  ישבון 

וכן  בתקשורת,  שספגה  שות 
השנתי  שהדו"ח  העובדה  את 
כבר כמעט והושלם. דבירה גם 
ציינה בידי אדיב דרוקמן חוות 

ידעת מקצועית-חיצונית המעי
ידה על התאמתה לתפקיד ומח

תה על כך שבשם הדמוקרטיה 

אישית  פגיעה  באדם  פוגעים 
חמורה על לא עוול בכפו.

נוריאל ציין הנושא איננו קרן, 
אלא הנורמות והחוק.

בי שהשתפה  אדיב,  ידרוקמן 
ישיבה, לא אמרה דבר כל הישי

ממנה  להשיג  ניסונות  גם  בה. 
הישיבה  שלאחר  בימים  תגובה 

לא עלו יפה.
המועצה שלחה תגובה רשמית 

האופו התנהלות  את  יהתוקפת 
חברי  של  “התנהלותם  זיציה: 
קלוקלת  הייתה  האופוזיציה 
לכל אורך הדרך. לאחר שקיבלו 

יאת הצו שביקשו, הודיעו פומ
יבית כי הם מוותרים על דריש

לאחר  הישיבה.  את  לקיים  תם 
המועצה  ראש  כי  להם  שנודע 
מכנס ישיבה על פי החלטת בית 
המשפט, מיהרו לפנות בדרישה 
לכינוס דחוף של המועצה לדיון 

במינוי המבקרת.
למועצה  הורה  המשפט  “בית 
לדון לגופו של עניין, ולהתחשב 

ונ יגם  בזמן שחלף, השכלתה 
ובעבודתה  המבקרת  של  סיונה 
הביזיון,  למרבה  והנה,  כה.  עד 

וב אחרת  דרך  החברים  ינקטו 
חרו לתת לעודד נוריאל לקרוא 

ילפרוטוקול פרקים נרחבים מה
נסתרה  ככולה  שרובה  עתירה, 
בבית המשפט. החלטת המועצה 
לגיטימית, הדרך בה הלכו חברי 

האופוזיציה מצערת".  

קרן דרוקמן אדיב. לא דיברה 

www.pnay.co.il טיול בצפון מתחיל ב
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