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ראשון
חמישי
שישי
שבת

- סושי 1+1 על כל הרולים

- ג'אם סאשן במה פתוחה לאמנים

- דאנס בר הפקות חסות ענקיות

- לולה אלקטרונית ליין אלקטרוני

"לא רוצה לתת ציונים, אבל אני חושב

שאני
יכול לעשות את הדברים

יותר טוב"
המתמודד הטרי יורם איילון לא ממש מבקר את ראש המועצה המכהן,

לא חושף שמות של תומכים ומציג מעט מאוד תוכנית קונקרטיות.
הוא משוכנע שבחצי השנה שנותרה עד לבחירות הוא ישכנע

את הציבור שהכותרת נכונה    |    ראיון, עמ' 12

"אם אין ביכולתם לפרנס עוד ילדים, אל להם לעשות עוד ילדים"
הטור של סיון יחיאלי, 18

"מה, חוץ ממני אף אחד לא מבין כמה השם 'עוד מעט נהפוך לשיר'
מעורר פלצות?"    |    הטור של אייל כץ, 40

"סחלב הגליל מתרבה בזכות יופיו וריחו המשכר בלבד,
בדומה לסוג מסוים של בני אדם"

הטור של בן עמי מוסק מצטט את איילת בר מאיר, 42

תעזי 10  |  ברברה 44  |  תרבות ותפתחו יומנים 50-57  |  ורדה 58

המבצע נמשך

אנחנו נבנה לך אתר אינטרנט חינם
ברכישת שתי שנות תחזוקה לפי 80 ₪ לחודש

פרטים בעמוד 53
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אוויר צלול ונופים משכרים עוטפים את מתחם

דברים טובים בגליל
המתחם ממוקם כפנינה בתוך נוף

גלילי עוצר נשימה, לפני הכניסה למצפה אבירים
שבגליל המערבי, וכולו מעורר השראה

ועושה טוב על הנשמה. המתחם רחב הידיים
מאפשר קיום מנעד רחב של אירועים:

חתונות, אירועים משפחתיים,
קבלות פנים אקסקלוסיביות

ועד אירועי גיבוש הכוללים סדנאות ופעילויות. 

ההקפדה על אכויות האירוח והעיצוב האותנטי,
מעניקים למקום את האווירה הקסומה והמיוחדת

המאפיינת אותו, ולאירוע שלכם
את החותמת הייחודית שלו.

עוד במתחם
הפקת ימי כיף, אפשרות להשכרת המקום בלבד

מעדניית גורמה המגישה את מיטב התוצרת הגלילית
לצד בחירות אנינות מכל קצוות תבל

מצפה אבירים
04-8451527

www.being.org.il

אירוע שכולו
דברים טובים

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

ללקוחותנו דרושים נכסים בכפר ורדים

בשלב א' וילה מוארת 
ומטופחת, 5 חד'

+פ.משפחה+פ.עבודה, 
197/530, חנייה

וחצר גדולה.

בכפר ורדים-חירם

בשלב א' במרכז
כפר ורדים וילה 215/560,

5 חד'+מקלט, חנייה 
מקורה, גינה גדולה

ומע' סולארית מניבה.

כפר ורדים-משעול הסחלב

וילה פינתית, מטופחת 
ומוארת 200/380,

6 חד’+ממ”ד, אפשרות 
ליח’ נפרדת, מחסן וגינה 

מטופחת.

בכפר ורדים-בצעירה

בשלב א' וילה מרווחת 
הגובלת בשטח ירוק 

וחורש טבעי, 235/1170, 
6 חד'+פ. משפחה, פטיו, 

מקלט, וחנייה.

כפר ורדים-שניר

יח"ד מרווחת ומוארת,
2.5 חד', חנייה,

חצר גדולה ונוף מקסים.

להשכרה

במפלס אחד ברח' 
ללא מוצא, וילה חדשה 

ופונקציונאלית, 130/350, 
5 חד', נוף, גינה וחנייה.

כפר ורדים - שונית

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’

קרוב למרכז וילה מוארת, 
מרווחת ופונקציונאלית 

מאוד, 330/900,
6 חד'+ממ"ד, חנייה 

מקורה, גינה, נוף וכניסה 
ישירה ממפלס הכביש.

בכפר ורדים - לוטם

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
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משולחן המועצה

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

הגברת ערנות לגבי מוקדים אשר
עלולים להיות מוקדי דגירה של יתושים

אנו פונים ומבקשים מהתושבים להגביר ערנות לגבי מוקדים אשר 
עלולים להיות מוקדי לדגירה של יתושים.

וגדולים,  קטנים  עומדים,  מים  במקווי  דוגרים  היתושים  כידוע 
הטיפול היעיל ביותר למניעת מטרדי יתושים הוא טיפול בדגירה.

מחלקת אחזקה במועצה, מבצעת טיפול במוקדי הדגירה אולם לא 
די בכך, אנו פונים לתושבים להירתם למשימה ולהודיע למוקד.

לתשומת לבכם: בעקבות תלונות תושבים נערכו סריקות בחצרות 
מוקדי  כיוצרי  אותרו  השכנים  או  המתלוננים  התושבים  פרטיים. 
ניקוז  הדגירה.המוקדים שנמצאו: ברכת דגים, ברכת מים אפורים, 
מי מזגן, תחתית עציץ עם מים עומדים ועוד. כל אחד מהנ"ל מהווה 
מוקד דגירה ליתושים שיטרידו רחוב שלם אשר עלול להפוך מפגע 

לשכונה שלמה.
פעולות מניעה מומלצת:

1. לאתר מוקדי מים עומדים בחצרות הבתים, בגגות ובמגרשים כגון: 
דודי מים, תחתיות של אדניות, צמיגים וכלי קיבול אחרים ולייבשם.
2. למנוע באופן מוחלט כל גלישת ביוב לא מבוקרת או דליפת מים, 

היוצרת שלולית )אפילו טפטוף מזגנים.(
3. להגביר את הערנות ולדווח למוקד המועצה, על כל מקור דגירה 

של יתושים בתחומי הישוב וסביבותיו.
4. בעלי בריכות שחייה ובריכות נוי מתבקשים להקפיד במיוחד שלא 
יתפתחו זחלי יתושים בתחומם. יש להכניס דגי גמבוזיה אשר ניזונים 

מזחלי היתושים, לבריכות הנוי.
במקרה של ריבוי יתושים בבית, יש לחפש את מוקד הדגירה באזור 

הבית והחצר, ובמקביל להודיע למוקד המועצה.
כדי להתגונן מפני עקיצות היתושים מומלץ לפעול בדרכים 

הבאות:
להתקין רשתות בחלונות הבתים.

ידי  על  המאושרים  יתושים,  קוטלי  דוחי/  בתכשירים  להשתמש 
משרד הבריאות והמשרד לאיכות  הסביבה.

להפעיל מאווררים. 
למוקד  להפנות  יש  יתושים  ומפגעי  דגירה  מוקדי  בדבר  הודעות 

המועצה.
בברכה,

מוטי מזרחי, מנהל איכו"ס

יום פתוח באשכול גנים
כפר ורדים

ביום שישי 10.5, בשעות 10:00-12:00 יתקיים יום פתוח 
באשכול גפן )בשלב א' ליד כיכר 3(.

בשעה 10:00 יימסר מידע על אשכול הגנים.
הצוות  עם  לשוחח  לגנים,  להיכנס  תוכלו  מכן  לאחר 

החינוכי ולהתרשם מאופן העבודה.
לאיריס  לפנות  מתבקשים  להגיע  המעוניינים  הורים 

לביא, מנהלת אשכולות הגנים, 052-4296698.

מצפים לראותכם
בברכה,

איריס לביא

יום חמישי ≤±πÆµÆ במאר“ג
בין השעות ∞≤∫≥±≠∞∞∫∞±

תשלוםללאהסדנאותכל
מתנה

לכל
משתתפת

להריוניות¨ לאמהות ותינוקות מגיל לידה ועד גיל שנה

• התכנסות  ±∞∫∞∞≠±∞∫≥∞
יעוץ בנושא מנשאים • שני ליבמן ≠   
עיסוי פינוק לאמהות • גילי לזר יוסף ≠   
ציור על בטן הריונית • דבי מן ≠   

אמהות מדברות על החיים • יסמין פנחסי ≠   ±∞∫≥∞≠±≤∫≥∞
לידה כהזדמנות להמציא • מור אסאל ≠    

את עצמך מחדש   
יועצת שינה • אורלי בוקסרמן ≠   

הקשר בין ”הפתעות“ בלילה   
ושנת לילה רטובה   

המרכז לגיל הרך
כפר ורדים מזמין∫

∞µ¥≠∂µ≥∞∞∂∂ ☎ לפרטים∫ דורית מזרחי          

להתחרות, לבלות לנצח

• מסלול מרוצי מכוניות קארטינג לילדים ונוער	

• צי מכוניות קארטינג פדאלים מסוג שומאכר	

עוד באתר
 טרקטורונים ממונעים לילדים בגילאי שנתיים עד שבע

 טרמפולינה l שולחן ביליארד מקצועי

: מיוחד לקוראי 
קפה להורים

ארטיקים לילדים

על חשבון הבית 

כביש 85, מג’דל כרום מזרח 050-5706437

אווירה גלילית בלב מטעי זיתים
מזנון, פינות ישיבה, שולחנות פיקניק ועוד...

האתר המושלם לאירועים משפחתיים וימי כיף



| גיליון 220 אפריל 2013  6    7 | גיליון 220 אפריל 2013| |

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 

• בקרוב מספרה!!!

חול מתגבש
במחיר שאסור לגלות

סניף מעלות

צוות עולם של חיות מעלות מאחל לקהל לקוחותינו  חג שמח וכשר

שיחקת אותה, גבר
גם לך הקמנו אתר ללא עלות הקמה

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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פתיחה

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

עיצוב: צבי מן

הוצאה לאור 
שניר 100 כפר ורדים
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, 
פלך, תובל, הר חלוץ, לבון, גיתה, 
יחיעם,  געתון,  יעקב,  עין  מעונה, 
כליל,  חרשים,  הגליל,  זיו  הילה, 
שלומי,  שלומית,  מצובה,  כברי, 

בצת, מעלות, בן עמי, לימן.

המערכת והמו“ל אינם אחראים 
לתוכן המודעות המסחריות.

פתח דבר ניר שילה

אנשי הכפר

 eyal@pnay.co.il  החנות הגדולההמעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל
ומהקצועית בגליל המערבי

ליין ומשקאות חריפים

יינות בוטיק מישראל ומחו"ל  •
בירות מיוחדות מישראל ומחו"ל  •

אריזות שי  •
וויסקי, קוניאק, וודקה ממיטב היצרנים  •

שוקולדים מיוחדים  •
תה מיוחד מסרילנקה  •

מבחר אדיר, אפשרות לטעימות, חגיגה לכל מי שאוהב לשתות וליהנות

4 SEASONSליקר

א.ת. מעיליא, מול עאסי סנטר, 04-9572606

בימי שישי:

טעימות חינם

עם מנחה מקצועי

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 16.5. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 9.5

לקיץ,  אביב  שבין  ימים 
הכל מלבלב ופורח, ימי שרב 
מתחלפים בימי גשם קרירים 
ממש  לשבוע  זכינו  והשנה 
של  סופה  לקראת  חורפי 
הימים  אלו  המעבר.  עונת 
לשבועות.  פסח  שבין  בתווך 
השואה,  יום  את  כבר  ציינו 
העצמאות,  ויום  הזיכרון  יום 
את  נציין  שבועיים  ובעוד 
ימי  הם  אלו  ירושלים.  יום 
אהרון  ורבי  העומר,  ספירת 
מיוחס  שלו  מברצלונה,  הלוי 
חיבור "ספר החינוך", מסביר: 
חג הפסח מסמל את החירות 
ישראל.  עם  של  המדינית 
אמצעי  רק  הייתה  זו  חירות 
למטרה אחרת, עליונה, אליה 
שבועות  שבעה  העם  הגיע 
לאחר שיצר ממצרים, בקבלו 
סיני:  הר  את התורה במעמד 
למטרה  הרוחנית.  החירות 
בחג  ובהתגשמותה  שאף,  זו 
ציון  משום  היה  השבועות 

יש עם  להתהוות  כביר  ידרך 
ראל".

שבין  הללו  הימים  כאמור 
פסח לשבועות מופלאים הם, 
הזמנים  בין  ערבול  בהם  יש 
לזו  העתיקה  ההיסטוריה  בין 
קודש  בין  ערבול  המודרנית, 
ובין  לשמחה  יגון  בין  לחול, 

גשמי לרוחני. 
בסוף  ממש,  אלו  בימים 
ל"ג  את  גם  נציין  השבוע, 
העומר  ספירת  ימי  בעומר. 
ול"ג בעומר מתקשרים לעוד 
מרתקת  היסטורית  תקופה 
בחיי עמנו, המרד השני, מרד 
הסיבות  אחת  זו  כוכבא.  בר 
ספירת  בימי  נוהגים  בגללה 

כה אבלות,  מנהגי  יהעומר 
תייחדות של צער עם כישלון 
שנה  כ-70  כוכבא,  בר  מרד 

ולזכ שני,  בית  חורבן  ילאחר 
רבי  אלף תלמידי   24 רם של 
עקיבא שסיימו חייהם באופן 
פסח  שבים  בימים  טראגי 

לשבועות. 
התלמודי,  המקור  פי  על 
רבי  תלמידי  של  דינם  נגזר 
עקיבא מפני "שלא נהגו כבוד 
החשיבה  כה  ברעהו".  איש 
היהדות את כבוד האב והאם 
ואת כבוד החבר, עד שקבעה 
כי "דרך ארץ קדמה לתורה". 
עקיבא  רבי  ותלמדי  והיות 
ושכחו  בתורה  רק  הסתפקו 

נע הארץ,  דרך  את  יכנראה 
זה  קולקטיבי  ובעונש  נשו. 
ביקש ה' ללמדנו לקח מוסרי. 
על פי המסורת היהודית ביום 
לספירת  ושלושה  השלושים 
פסקה  בעומר,  ל"ג   – העומר 
בין  חללים  המגיפה שהפילה 
פי  על  עקיבא.  רבי  תלמידי 
זה, ל"ג  ביום  המסורת בדיוק 
מאוחר  שנים  מספר  בעומר, 
יותר, נפטר אחד מענקי הרוח 
בר  שמעון  רבי  עמנו,  של 
של  מתלמידיו  שהיה  יוחאי, 
הסתלקותו  יום  עקיבא.  רבי 

ונ שלו  ההתעלות  יום  יהוא 
קרא בשם "הילולא דרשב"י" 
יום שמחתו של הצדיק. והרי 
ושמחה  עצב  כבר:  אמרנו 

מתערבבים בימים אלו.
בחג  התורה  קבלת  לפני 
מקבליה  צריכים  השבועות 
מבחינת  עצמם  להכשיר 
הזולת,  עם  יחסיהם  "ניקיון" 

ומידו חייהם  אורח  ישינוי 
תיהם. תלמידי רבי עקיבא לא 
החשיבו נתונים יסודיים אלה 
תורה  לקבל  ראויים  היו  ולא 
במצבם. מותם, דווקא בימים 
מלמד  לשבועות,  פסח  שבין 
אמורים  אלה  שימים  אותנו 
להיות ימי הכנה נפשית למתן 

היח מערכת  ולתיקון  יתורה 
אין  "אם  סביבתנו.  עם  סים 
דרך ארץ – אין תורה" נאמר 
אלו  דברים  אבות.  בפרקי 
משמעותיים ונכונים גם כיום.

קריאה נעימה

פ-תו-ח.
ב-10 באפריל התקיים במשכ"ל יום פתוח, בו הציג הצוות את התחומים המגוונים הפועלים 

יבמרכז, כולל התחומים החדשים שהתווספו לאחרונה: טיפול באמנויות לחימה, העשרה מו
טורית והוראת מתמטיקה בחטיבה עליונה. תלמידי "אמירים" )בתמונה( מכרו במהלך האירוע 

עוגות וקפה, כאשר ההכנסות הוקדשו לפרויקט "משאלת לב".
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן

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

הטרנדים הכי חדשים אצל ירושלמי...

הגיע מבחר חדש של פרקטים!

פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
טפטים     שטיחים ועוד.
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מחזיק את 
הקלפים 
סגורים

יורם איילון, היחידי בשלב זה שמציג 
מועמדות לראשות המועצה מול סיון 

 יחיאלי, הולך בין הטיפות.
הוא קובל על מצב התחזוקה, הטיפוח 

והנדל"ן אבל חושף מעט מאוד 
תוכניות לשינוי המצב, מספר שהוא 
חסיד של עבודת צוות ומסרב לנקוב 

בשמות תומכיו

אייל כץ
יורם איילון, הצהרת על ריצה 

בי אבל  המועצה  ־לראשות 
מידי  יותר  חשפת  לא  נתיים 
מעמדותיך. בוא נשמע, למשל, 

מה דעתך בנושא המקווה?
"למה לי להביע עמדה היום 
בנושא שנמצא בבית המשפט 
העליון? יש עוד הרבה דברים 
רק  בהם.  לעסוק  חשובים 
שלא תהיה טעות, כפר ורדים 

צריך להיות יישוב חילוני".
כן, אבל מה זה אומר?

כמו  עומר,  כמו  "שיהיה 
ויישובים  להבים  יאיר,  כוכב 
סיבה  אין  אחרים.  חילוניים 

שכאן יהיה פחות או יותר".
המאבק  על  אומר  אתה  מה 

בהשתלטות חרדית?
סיבה  שום  רואה  לא  "אני 
שזה יקרה דווקא כאן. הנדל"ן 
יחסית, הסביבה לא  יקר  כאן 

מכיר  לא  גם  ואני  מתאימה 
באמת תופעה כזו".

סניף  של  פעילות  כאן  הייתה 
טענות  ויש  מקומי,  חב"ד 
אתה  במיסיונריות.  שמדובר 

תאפשר פעילות כזו?
את  לעומק  מכיר  לא  "אני 
יהיה  דבר  וכל  הזו,  הפעילות 
לא  חב"ד  עניין.  של  לגופו 
חושב  אני  אחר.  מגוף  שונה 
כנסת  בתי  שני  כאן  שיש 
פעילים, ועדיין היישוב חילוני 
את  להפוך  סיבה  שום  ואין 
מרכזי  לאישיו  הזה  הנושא 

בכפר".
אז מה כן? על מה אתה בכלל 

רץ?
י"קודם כל לעצור את ההגי

חבר'ה  המון  השלילית.  רה 
עם  לכפר  שהגיעו  צעירים 
שגילו  אחרי  עזבו  ציפיות, 
שזה לא מה שחשבו. גם אני, 
שנה   13 לפני  לפה  הגעתי 

בהחלט  המציאות  והיום 
כשהג שהייתה  מזו  ישונה 

לא  צבא  אחרי  צעירים  עתי. 
למצוא  וצריך  בכפר  נשארים 
לזה פתרון. והנושא השני הוא 

הנוער". 
בינתיים אתה מדבר בכותרות. 

לה טובות  סיבות  כמה  לי  ־תן 
סדורה,  תוכנית  אליך,  צטרף 

ביקורת נוקבת, משהו.
ברור שיש לי תוכניות, אבל 
ימים  שכמה  חושב  לא  אני 
אחרי שיצאתי לדרך זה הזמן 
לומד  גם  ואני  הכל,  לחשוף 

מת ולא  הדברים  את  יעדיין 
בייש לומר זאת".

שכונת צבא קבע

יורם איילון, נשוי לסיסי ואב 
מיש אלוף  הוא  ילשלושה, 

כשבתפקידו  במילואים,  נה 
 11 בה"ד  על  פיקד  האחרון 

למק הספר  בית  ישבצריפין, 
צועות משאבי אנוש של חיל 
איש  הוא  כיום  השלישות. 
עסקים ופעיל בשני תחומים: 
עם  שותפות  במסגרת  בנייה 

יאחיו, ושותפות בעסק למכי
רה ותיקון של ציוד סלולרי.

את  מזכיר  שהוא  למרות 
התקשורת,  עם  הדל  ניסיונו 
הוא מרואיין לא קל. למעשה, 
הוא  נסגרת  כשהמחברת  רק 
משחרר קצת, אבל גם אז הוא 

נשאר מדוד ומתון.
מה למשל אתה מתכנן בנושא 

הנוער?
"צריך לדאוג להם לפעילות 
ומאחדת.  מגבשת  מסודרת, 
כל אחד לומד במקום אחר, זה 
בתפן, זה בכברי וזה בסאסא, 
מחובר  לא  בצופים  ומי שלא 

לכפר".
למה? יש עוד מסגרות. מועצת 

ספו אגודת  תזמורת,  ־הנוער, 

רט, חוגי סיור.
"ועדיין בני נוער אומרים לי 
מקום,  מכל  אותם  שזורקים 
ואין להם איפה להיות. אחרי 
חבר'ה  על  קוראים  אנחנו  זה 
גג  על  מזגנים  גג  ששואפים 

המארג".
אבל  בעייתית,  תופעה  באמת 

זה הרי קורה בכל מקום.
מקום.  כל  לא  אנחנו  "אבל 
יישוב  פריבילגיה של  לנו  יש 

יקהילתי איכותי, עם הון אנו
שי מעולה, ואפשר לפתור את 

בעיית הנוער".
תוכנית?

אותם.  לשמוע  כל  "קודם 
הם מצפים לפעילות אמיתית. 
פעילות  משחקים,  סרטים, 
שפעם  מועדון  יש  חברתית. 

יהיה שוקק. אפשר וצריך לה
חזיר אותו לימים האלה".

־ואיך תעצור את ההגירה הש
לילית?

לדאוג  הוא  הראשון  "הדבר 
ומתוח נקי  מטופח,  יליישוב 

זק. היום, לצערי, היישוב לא 
מטופח כפי שהיה בעבר. אני 
את  לאסוף  שצריך  אומר  לא 

בש פעמים  ארבע  יהאשפה 
צריך  אבל  בעומר,  כמו  בוע 
זה  איך  נקי.  שיהיה  לדאוג 
שביישוב בסדר גודל הזה אין 

מטאטא כביש?".
נקינו. איך נביא אנשים?

תוש להביא  דרכים  י"יש 
המסגרת  בעזרת  למשל  בים. 
הצבא.  מגיע,  אני  שממנה 
צבא,  קציני  של  שכונות  יש 
אלו  חבר.  של  פרויקטים 
גיבוי  שמקבלים  פרויקטים 
הלוואות,  בצורת  הצבא  של 
מרוויח  והיישוב  נוח,  ומחיר 
טובות,  משפחות  של  קליטה 
קצינים עם אופק שירות ובלי 
שלי,  הבת  תעסוקה.  בעיות 
המשך בעמ' 14

יורם איילון. כמה אנחנו יכולים לשמוע שלכל דבר אין כסף, 
בשעה שאנחנו משלמים ארנונה מהגבוהות בארץ?

אירועי אפריל / מאי 2013

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

כח המשאלות
מופע ילדים, להקת טררם במופע חדש

יום ה' 25/4 בשעה 18:00

נשף אופרטה הונגרי
קונצרט "התזמורת הקאמרית הקיבוצית"- תזמורת נתניה

יום א' 28/4 בשעה 20:30

מופע של להקת המחול "מקצבים"
ימים ג-ד 30/4-1/5 בשעה 20:30 

מריה דה בואנוס איירס 
מופע טנגו במחווה לפיאצולה, רביעיית פיטנגו

עם אורחים מארגנטינה

יום ה' 9/5 בשעה 20:30

סבא טוביה בממלכת טוביהו 
הצגת ילדים על-פי הסדרה המצליחה בערוץ הופ:

ממלכת טוביהו

יום ב' 13/5 בשעה 17:30

מלאכת החיים
הצגה תיאטרון בית לסין, קלאסיקה ישראלית בהשתתפות 

ששון גבאי, לאורה ריבלין, יצחק חזקיה

מוצ"ש 18/5 בשעה 21:00; ימים א-ה 19-23/5 בשעה 20:30

בת הים הקטנה
 הצגה לילדים על פי סיפורו של הנס כריסטיאן אנדרסן

יום ה' 29/5 בשעה 17:30

חדשות פוליטיקה



| גיליון 220 אפריל 2013  14    15 | גיליון 220 אפריל 2013| |

ואם  לקצין  נשואה  למשל, 
יש  אז  כזה  פרויקט  כאן  היה 
לרכוש  יכולים  שהיו  סיכוי 

כאן בית".
שמכונה  מה  הוא  הפתרון  אז 

"שכונת צבא קבע"?
לחשיבה  דוגמה  רק  "זו 

אוכלו את  להעשיר  ישיכולה 
סיית הכפר. בינתיים יש כאן 
כמו  וליישוב  שלילית,  הגירה 
כפר ורדים זה ממש אבסורד. 
הנדל"ן  מחירי  הארץ  בכל 
הוא אחד  ורדים  וכפר  עולים 
בהם  הבודדים  המקומות 
המקום  יורדים.  המחירים 
כבר איננו אטרקטיבי כבעבר, 
והיום מאוד קשה למכור בית 
בכפר. כשהגעתי לכפר מחיר 
הקרקע כאן היה כמעט כפול 
נהריה  היום  בנהריה.  מאשר 

יקרה יותר מהכפר".

בלי שמות

אתה אומר שאינך רוצה לבקר 
את ראש המועצה סיון יחיאלי. 
למה? ואם אין ביקורת, אז למה 

אתה רץ?
לתת  רוצה  לא  באמת  "אני 
ציונים, אבל אני חושב שאני 
הדברים  את  לעשות  יכול 
יותר טוב. אני לא מחפש ג'וב, 
יקר,  מחיר  לשלם  הולך  אני 
אבל אני רואה בזה שליחות".

במה יותר טוב, למשל?
"למשל בגיוס משאבים".

אני יותר מ-25 שנה בעיתונות 
עש ושמעתי  ראיתי  ־מקומית, 

כולם  כולם  מתמודדים.  רות 
רק  משאבים,  שיביאו  אמרו 

מעטים באמת הצליחו.
אנשים  כמה  כבר  "פגשתי 
מרכזיים, אני לא יכול לפרסם

את  קיבלתי  לא  כי  שמם  את 
הסכמתם, אבל יש לי על מה 
להסתמך, כולל הקשרים שלי 

והע ימכל הקריירה הצבאית 
סקית".

מדבריך אני יכול להבין שאתה 
תומך נלהב בתוכנית שלב ג'.

"1,500 יחידות נוספות נראה 
לי יומרני, וזו תוכנית להרבה 

ישנים. בוא נתחיל בכך שנע
צור את ההגירה השלילית".

על  מדבר  אותך  שמעתי  לא 
תרבות.

הכי  הנושאים  אחד  "זה 
ולפ לטפח  שצריך  יחשובים 

כפר  אנחנו  שיותר.  כמה  תח 
אמנים,  המון  כאן  יש  ייחודי, 
משהו  בהחלט  וזה  למשל, 
הייחודיות  את  לאפיין  שיכול 
של הכפר. אני שומע כל הזמן 
כמה  לדברים.  כסף  שאין 
שלכל  לשמוע  יכולים  אנחנו 
דבר אין כסף, בשעה שאנחנו 
מהגבוהות  ארנונה  משלמים 

בארץ?".
שלך.  הנבחרת  על  נדבר  בוא 
עד עכשיו לא שמענו על אדם 
תומך  הוא  כי  שהצהיר  אחד 

בך. עם מי אתה רץ?
"אני לא רוצה עדיין לחשוף 
שמות. אני נפגש עם אנשים, 
אחרים  מצטרפים,  חלקם 
שמראש  כאלה  ויש  חושבים 
וגם  בי  יתמכו  שלא  מודיעים 

יאיתם אני נפגש. עוד לא סיכ
ימתי עם איש, לא בניתי רשי

שמישהו  רוצה  לא  ואני  מה 
ייפגע בשלב הזה".

ניים-דרופינג.  קצת  זאת,  בכל 
רק  הרשימה,  על  תתחייב  אל 

ציין אנשים שתומכים בך.
"אני מבין את הצורך שלך, 
יש איתי אנשים, אבל היום לא 
תקבל שמות. מה שכן, אנשים 
בעיניי,  חשוב  הכי  הדבר  זה 
עבודת  של  גדול  חסיד  ואני 

יורם איילון. יהיו עוד הזדמנויות לדבר

המשך מעמ' 13

צוות וביזור סמכויות".
באיזו מסגרת תרוץ?

"רשימה חדשה, לא אצטרף 
לשום פלטפורמה קיימת".

אולי מטעם מפלגה כלשהי?
"אם תגיע הצעה, אשקול".

כל הצעה?
מטעם  ארוץ  שלא  "ברור 

ש"ס, למשל".
ומפלגת העבודה?

חשובה  הכפר  טובת  "לא. 
אחרות  מפלגות  ויש  כאן, 
שלהן  המשמרת  עכשיו  שזו 

בהנהגה".
מה הדעות הפוליטיות שלך?

נשאיר  הזה  הנושא  "את 
סגור".
למה? 

"ככה. זה לא רלוונטי לנושא 

הובלת הכפר".
אתה משוחרר כבר כמה שנים 

ציבו פעילות  באיזה  ־טובות. 
רית וקהילתית לקחת חלק?

 15 של  במועדון  חבר  "אני 
פעילות  שמקיימים  זוגות 
משחק  משותפת,  תרבותית 
לקאנטרי  הרבה  הולך  טניס, 
ומתנדב כתצפיתן במקרה של 

אירועי פריצה בכפר".
־נידבת מעט מאוד מידע קונק
־רטי על התוכניות שלך וההיע

אותי  לשכנע  צריך  מה  רכות. 
היום לתמוך בך?

מפו תוכניות  הרבה  י"יש 
טובים  אנשים  ויש  רטות 
מאמין  אני  איתי.  שהולכים 
שיהיו עוד הזדמנויות לדבר".

שמפו הוואי

₪ 25
3 יח' ב-

אורז תאילנדי
4 ק"ג סוגת

₪20
רק99

חטיפי אנרגיה
NATURE VALLEY

FAIRY סבון כלים
1.5 ליטר

₪ 17
רק

RC קולה

₪ 20
שישיה ב-99

COOKIES עוגיות
XL משקה אנרגיה

אבקת כביסה
פרפקטו סנט מוריץ 6 ק"ג

₪ 100
3 יח' ב- 

JUMP משקה קל
נקטר ספרינג

פטריות שמפיניון
חתוכות

99

סל הקניות הכי זול!!!
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₪ 27
2 יח' ב-

₪ 10
3 יח' ב-

₪ 11
3 יח' ב-

₪ 20
4 יח' ב-

₪ 60
24 יח' ב- 

₪ 25
2 יח' ב- 

"בכל הארץ מחירי הנדל"ן עולים וכפר ורדים 
הוא אחד המקומות הבודדים בהם המחירים 
יורדים. כשהגעתי לכפר מחיר הקרקע כאן 

היה כמעט כפול מאשר בנהריה. היום נהריה 
יקרה יותר מהכפר"

חדשות פוליטיקה
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חדשות חינוך

משפט ציבורי
על פרסומים 

בפייסבוק

המש בית  לנשיא  יהמשנה 
השופט  בדימוס,  העליון  פט 
פרופ'  ועו"ד  ריבלין,  אליעזר 
יוסף גרוס השתתפו במשפט 

אייל כץ

חמש  המונה  הורים  קבוצת 
יוזמת הקמת כיתת  משפחות 
למידה  ללקויי  מיוחד  חינוך 
כיתות  קשת.  ספר  בבית 

ישכאלו פועלות במסגרת אזו
וכיום נאלצים תלמידים  רית, 
ליישוב  מהכפר ללמוד מחוץ 
שאינה  במסגרת  ללמוד  או 

מתאימה להם.
האימהות  אחת  חיים,  גלית 

יל כי  מסבירה  ימהקבוצה, 
על  זכאים  למידה  לקויי  דים 
שונים  לפתרונות  החוק  פי 
בהתאם לרמת הקושי שלהם. 
 - שילוב"  "סל  למשל,  יש, 
עזרה של שעתיים עד שלוש 
כמי  שאובחן  לילד  בשבוע 
זה. בכפר  שזכאי לקבל סיוע 
המשכ"ל  גם  פועל  ורדים 
אולם  כסף(,  להורים  )שעולה 

ייש ילדים שכל אלה לא מס
פיקים להם.

"הקמת כיתה קטנה ללקויי 
יקר,  עניין  אמנם  היא  למידה 

יאבל לילדים רבים זהו הפת
להתקדם  להם  רון שמאפשר 
בחברה  ולהישאר  בלימודים 
אומרת  שלהם",  הטבעית 
כל  על  משפיע  "זה  חיים. 
תחומי החיים שלהם, כי ברגע 
בלימודים  ביטחון  להם  שיש 
מתחזק גם הצד החברתי וגם 

תחומים אחרים".
הכיתות הללו הן כיתות אם 
המיועדות  שכבתיות  תלת 
מעבר  בלבד.  ילדים  ל-14 
המצומצם  הילדים  למספר 
גם  הגבוהה  עלותן  נובעת 

ימהצוות שעומד לרשות הת
למידים הכולל מורה וסייעת, 
פועלות  שלעתים  ומהעובדה 
חסר  תקן  על  כאלו  כיתות 
חיים  ילדים.  מעט  ומונות 

תלמי של  לכיתה  ימכוונת 
א'-ג',  הנמוכות,  הכיתות  די 
הספר  בית  הנהלת  ולדבריה, 

תומכת במהלך.
זכאותו של ילד לסל שילוב 
או לכיתה כזו נקבעת על ידי 
ועדת השמה. ועדות ההשמה 
מתכנסות ודנות בילדים לרוב 

יביוזמה של בית הספר. לדב
יכולים  ההורים  גם  חיים,  רי 
לילדם,  השמה  ועדת  לדרוש 
חוק.  פי  על  לכך  זכאים  והם 
יודעים  לא  רבים  "הורים 
"וחשוב  אומרת,  היא  זאת", 

מאוד שהמידע יגיע אליהם".
כיתות חינוך מיוחד שכאלו 

ובמע יפועלות כיום במעונה 
לות, אולם חיים לא מסתפקת 
בכך: "לא תמיד יש בהן מקום, 
עם  ילדים  גם  מקרה  ובכל 
ללמוד  זכאים  למידה  ליקויי 
עם  שלהם,  הקהילה  בתוך 
מהשכונה,  שלהם  החברים 
נכון  זה  והחוגים.  מהתנועה 
כמו  קהילתי  ביישוב  במיוחד 
כפר ורדים. בבית ספר קשת 
תלמיי  500 מ יותר  -לומדים 
הסטטיסטיקות  פי  ועל  דים, 
וגם מההכרות שלי, זה מספר 
רק  כיתה  פתיחת  שמצדיק 

לתלמידי בית הספר".
זה מקיימים ההורים  בשלב 
תפקידים  בעלי  עם  שיחות 
במועצה. הם נפגשו כבר עם 
מנהלת מחלקת החינוך, שרון 

יוזמה: כיתת חינוך מיוחד בקשת
קבוצת הורים מנסה להביא לפתיחת כיתה ייעודית ללקויי למידה.

כיום נאלצים תלמידים ללמוד מחוץ לכפר

גלית חיים. גם ילדים עם 
ליקויי למידה זכאים ללמוד 

בתוך הקהילה שלהם

אמו הם  אלה  ובימים  יאמר, 
המו ראש  עם  להיפגש  ירים 

מטרתם  יחיאלי.  סיון  עצה, 
תמיכת  את  לגייס  היא  כרגע 
בחזית  לפעול  ואז  המועצה 

מאוחדת מול משרד החינוך.
ראש המועצה, סיון יחיאלי, 
הנושא  את  ילמד  כי  מסר 
עם  הפגישה  לאחר  לעומק 

ההורים.

ציבורי שהתקיים בבית הספר 
פרנק  אנה  ע"ש  וייס  ברנקו 

בסאסא.
למסורת  הפך  המשפט 
מתקיים  והוא  הספר  בבית 
חמש  זה  דומה  במתכונת 

חי תוכנית  במסגרת  ישנים 
בשיתוף  י"א,  בשכבת  נוכית 
"גרוס,  הדין  עורכי  משרד 
ושות'". התוכנית  חודק, הלוי 

עוסקת בערכים ובדמוקרטיה 
והיא כוללת חמישה מפגשים 
השנה  במהלך  המתקיימים 
הדין  עורכי  ידי  על  ומונחים 

והמתמחים מהמשרד.
המשפט הציבורי הוא אירוע 
והשנה  התוכנית,  של  השיא 
"פרסום  בנושא  עסק  הוא 
תמונות בפייסבוק ללא רשות 

המצולמת". 

יהמשפט התקיים ביום חמי
שי 11 באפריל, ובמהלכו הפך 
אודיטוריום בית הספר להיכל 
משפט לכל דבר. בקהל נכחו 
הורים  הספר,  בית  תלמידי 
היה  הראשי  השופט  ומורים. 
התלמידים  ריבלין,  אליעזר 
כיהנו כעורכי דין וכעדים וזכו 
על  השופט  מכבוד  לשבחים 

בקיאותם בחומר.
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

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	

הפעלות לאורך המסלול של חוגי סיור, צופים, נוער נועם,  משמרות בטיחות בדרכים  •
•  בסיום הצעדה: פעילות הדרכה בנושא "זהירות בדרכים" לקראת חופשת הקיץ

•  פעילות בטיחות בדרכים על אופניים
•  כל משתתף רשום יקבל את מדליית הצעדה

צעדת כפר ורדים ה-19
בסימן

זהירות בדרכים
שבת 11 במאי 2013 

הרשמה וזינוק החל משעה 08:30 עד שעה 10:00
ממגרש הכדורסל ברחוב מירון )מול המארג(

פרסים לזוכים בחידון זהירות בדרכים
דמי רישום: 20 שקלים לצועד )מגיל 5 ומעלה(

פער בלתי נתפס
זהו חטא גדול בעיניי לעשות בכוונת מכוון ילדים שיפלו לנטל על החברה. אבל 
הסיפור הוא לא ילודה כמובן, הסיפור הוא חלוקת הנטל. מי משלם ומי מקבל

לפיד,  יאיר  האוצר,   שר 
נשא את הנאום הראשון שלו 
כשר אוצר בכנסת. בין היתר, 

ילאחר שהבטיח כי תחת מש
רעבים  ילדים  יהיו  לא  מרתו 
במדינת ישראל, פנה השר אל 
כי  וקבע  החרדיות  הסיעות 
ילדים  לפרנס  שאחראי  הגוף 
ההורים  הוא  ישראל  במדינת 
שלהם. בהמשך הבהיר השר 

אח לקחת  צריכים  ישאנשים 
ריות על ילדיהם. שוד ושבר, 

הייתכן? 
קודם  חדשים,  מספר  לפני 

הש הארציות,  ילבחירות 
השלטון  בועידת  תתפתי 
תחומי  הבין  במרכז  המקומי 

הקו האוצר  שר  יבהרצליה. 
דם, יובל שטיניץ, ישב בקהל 
ומולו נשא דברים ראש העיר 
מודיעין עילית, יעקב גוטרמן. 
בעיה  לו  שיש  הסביר  הוא 

יקשה עם הארנונה; רוב התו
ישבים ביישוב שלו זכאים לה

נחות גדולות מאוד על בסיס 
מצב חומרי: רוב הגברים לא 

ההכנ לומדים;  הם  יעובדים, 
סה למשק בית נמוכה מאוד; 
חינוך  על  הרשות  הוצאות 

גבוהות.
כי  העיר  ראש  הוסיף  עוד 
בישובו כמות גדולה מאוד של 
נמוך  הממוצע  הגיל  ילדים. 
מאוד ומידי שבוע נולדים עוד 
כ-60 ילדים. שני גני ילדים כל 
שבוע. או אז, פנה ראש העיר 
"אז  ואמר:  האוצר  שר  אל 
אנחנו  תשלמו.  אז  תשלמו, 
אחד,  סוציואקונומי  מאשכול 
יש לנו המון הוצאות, אנשים 

לא עובדים, אז תשלמו".
בני  העיר  ראש  ישב  לצידי 

)שנב אשר  יעקב  הרב  יברק 
ש"ס  מטעם  כנסת  לחבר  חר 

האחרו הארציות  יבבחירות 
הוא  אם  אותו  שאלתי  נות(. 
שמע את האבסורד. הוא חשב 

ישהתכוונתי לעובדה שהשת
כי  העיר  ראש  מדברי  מעה 
המדינה לא משלמת מספיק. 
התכוונתי,  לכך  שלא  עניתי 

יוכוונתי היא לדרישה מהמדי
רושם.  שהוא  צ'ק  לפרוע  נה 
לתשלום  גלי  בריש  הדרישה 
כספים רבים מכספי המיסים 
שביודעין  קבוצה  לטובת 
את  לשאת  מתכוונת  אינה 
עצמה בכוחות עצמה. ברמה 

סו מחזה  היה  זה  ימסוימת 
חילוקי  חייך.  הוא  ריאליסטי. 

הדעות ביננו נשארו בעינם. 
להלן  הטוב,  הסדר  למען 
השוואתיים  נתונים  מספר 
לעומת  עילית  מודיעין  על 
ולעומת הממוצע  ורדים  כפר 
במודיעין  הגיל  חציון  הכללי. 
10 שנים. כלומר,  עילית הוא 
צעירים  בעיר  חצי מהאנשים 
מעשר שנים. זאת לעומת  34 
שנים בכפר ורדים ו-27 שנים 
ההכנסה  הארצי.  בממוצע 
סטנדרטית  לנפש  הממוצעת 
הלמ"ס  את  המשמש  )מונח 
לבן  העלויות  את  לשקלל 
משפחה(  בכל  נוסף  משפחה 
 1,601 הוא  עילית  במודיעין 
 8,836 לעומת  לנפש,  שקלים 
ורדים  בכפר  לנפש  ש"ח 
ו-4,821 ש"ח לנפש בממוצע 

הארצי. ממוצע שנות הלימוד 
במוי  25-54 הגיל  לקבוצת 

אולם   13.4 הוא  עילית  דיעין 
תואר  בוגרי  מהם   9.1% רק 
ממוצע  ורדים  בכפר  ראשון. 
קבוצת  של  הלימוד  שנות 
16.1 ומי  הגיל הזהה עומד על
תוכם 64% בעלי תואר ראשון 
לפחות. כמובן שהפער מייצג 

כושר השתכרות. 
הדברים מייצגים פער בלתי 
נתפס בתפיסות העולם שלנו 
כקבוצות שונות של אותו העם 
באותה המדינה. מאז ומתמיד 
זו  ילדים  שפרנסת  האמנתי 
הורים.  של  קיצונית  אחריות 
אם אין ביכולתם לפרנס עוד 
עוד  לעשות  להם  אל  ילדים 
הערכים  סולם  פי  על  ילדים. 
לעשות  גדול  חטא  זהו  שלי, 
שיפלו  ילדים  מכוון  בכוונת 
ילדים  החברה.  על  לנטל 
את  יקבלו  שלא  רק  לא  אלו, 
המגיע להם, התוצאה עלולה 
יחסרו.  אחרים  שגם  להיות 
אנו  חומלת,  שכחברה  כמובן 

שנו לדאוג שמשעה  יחייבים 
את  לקבל  יזכה  הוא  ילד,  לד 

ערכית  חובה  זוהי  צרכיו.  כל 
זו  של חברה סולידרית. אבל 
קודם כל אחריותו של ההורה. 
לתמוך  פה,  אנחנו  כשל,  אם 
ולסייע. העמדה שהציג ראש 
היא  עילית  מודיעין  העיר 

הפוכה.
שיש  מבני  בכשל  מדובר 
ובזהירות.  ברגישות  לשנותו 
גורף של  אני לא בעד ביטול 
הדבר  אם  ילדים  קצבאות 
יביא אלפים רבים של ילדים 
לעוני קשה. אם לעשות שינוי 
הדרך היא למזער את הפגיעה 
ולהמנע  הקיימת  באוכולסיה 

לבוא. הסי ימלתמרץ לעתיד 
כמובן,  ילודה  לא  הוא  פור 
הסיפור הוא חלוקת הנטל. מי 

משלם ומי מקבל. 
הנושא  ורדים  לכפר  אגב, 
במשך  במיוחד.  רגיש  היה 
מול  עבדתי  שנים  מספר 
השלטון המקומי ומול משרד 
לישובים  תקציב  על  הפנים 
קטנים מאשכול סוציואקונומי 
בטח  )אתם  בפריפריה  גבוה 
הדרג  כזה(.  אחד  מכירים 
ובאוצר  בפנים  המקצועי 
הנוסחה שהגשנו.  את  אישרו 
השר קבע כי התקציב יועבר 
לישובים בהם יש אחוז גבוה 
של ילודה. הכסף הלך. אנחנו 
שנית  ההצעה  את  מגישים 

למשרד הפנים. 
פרסום  אחרי  שעקב  מי 
המדד החברתי כלכלי בוודאי 

במקומ שנשארנו  לב  ישם 
נהרייה   .9 אשכול  מרכז  נו, 
ירדה  כרמיאל  ל-5,  ירדה 
ל-5, שלומי ירדה ל-5. משגב 
נשארנו  בקיצור,  ל-7.  עלתה 
לכוכב  צפונה  היחיד  היישוב 
להבין  קל   .9 מאשכול  יאיר 
הדמוגרפיה  על  אומר  זה  מה 
של מדינת ישראל ועל חלוקת 

העושר הלאומי.

מודיעין עילית. בכל שבוע נולדים 60 ילדים
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