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ישר מהראש\סיון יחיאלי

לכות חוזר  האישי  קהביטחון 
רות. אצלנו בכפר מכת פריצות, 

התע אלימות,  כולה  קובארץ 
ללות, אונס ורצח.

שהכפר  היא  שלנו  החוויה 
בו  עושים  והפורצים  מופקר 

בעיתו והכותרות  קכבשלהם, 
את  מחזקות  רק  הארצית  נות 
לתת  מתכוון  לא  אני  החשש. 
כבר  להימשך!  הזו  להפקרות 

הפ נגד  פועלים  אנחנו  קעתה 
חלקן  מגוונות,  בדרכים  ריצות 
כולן  על  ולא  לקופסה  מחוץ 
חסימת  בעיתון.  לכתוב  נכון 

מח ומירון,  לחצב  קהכניסות 
סיורים  לכפר,  בכניסה  סומים 

קופעולות אחרות בשיתוף המש
שכבר  גלויות  פעולות  הן  טרה 
סביר  יסוד  לי  יש  בהן.  נקטנו 

פי תישא  זו  שפעילות  קלהניח 
התושבים  אל  הפנייה  רות. 
תנעלו,  היא פשוטה:  זה  בשלב 

למש ותודיעו  אזעקה  קתפעילו 
טרה או לנו על כל דבר חשוד. 
יש  מאוד משמעותית,  ההודעה 

קבכפר כוחות גדולים של משט
רה ושל מועצה, אך ללא מידע 
בזמן אמת יקשה עלינו להגיב. 
אולי זה יקח זמן מה, אבל אנחנו 
נתפוס אותם. עד אז בואו נעשה 
יותר,  קשים  החיים  את  להם 
ננעל את הבתים ונהיה ערניים. 
ביטחון,  בנושא  אחרונה  נקודה 

מש אנחנו  מהפעילות  קבחלק 
לפנות  ניתן  מתנדבים,  לבים 

ללשכתי ולהתנדב.

lll

באוצר,  התקציבים  אגף  ראש 
צוות  עם  יחד  הרשקוביץ,  גל 
באזור  ביקרו  מהאגף,  גדול 
הרשויות  ראשי  עם  לפגישה 
והצגה של אשכול גליל מערבי. 
וניתן  מוצלחות  היו  הפגישות 
הבנה  באוצר  שיש  לראות  היה 
הפעולה  בשיתוף  ליתרונות 
האזורי. צריך להבין שהממשלה 
כזה.  מרכזי למהלך  היא שותף 

המ רגולטורים  שינויים  קללא 
עם  לעבוד  יכולה  אינה  דינה 
לכך  אחת  דוגמה  האשכול. 
שאנחנו  תיירותית  תכנית  היא 

בג אופניים  פארק  קמקדמים, 

כ-300  הפארק,  המערבי.  ליל 
ק״מ של שבילי אופניים מאזור 
מרכז  עם  יחד  לים,  עד  מירון 
להביא  לסייע  אמור  רכיבה, 

לוק אם  לאזור.  תיירים  קיותר 
את  מוסיפים  הפארק,  את  חים 
הגבנים  את  באזור,  היקבים 
המסעדות  את  הגבינה(,  )עושי 
צומחת  לפתע  והנה  והצימרים, 
לה תכנית אב אזורית לתיירות. 
ובהם  רבים  שותפים  לתכנית 

הר קק״ל,  התיירות,  קמשרד 
שויות המקומיות, רשות הניקוז 
ורשות הטבע והגנים. הצגנו את 

התלה הם  לממשלה,  קהתכנית 
בו והקציבו רבע מליון שקלים 
בעיה  רק  יש  אפס,  לתכנון.  

להע יודעים  לא  הם  קקטנה. 
אלו  בדיוק  לאשכול.  כסף  ביר 
שצריך  הרגולטוריות  הבעיות 

קלפתור. בתיירות, באיכות סבי
בה, בתרבות, בספורט ובפיתוח 
כלכלי. ואם אתם שואלים איפה 
את  מצאנו  בסדר,  זה  הכסף, 

הדרך לקבלו.  
את  ראה  תקציבים  אגף  ראש 
הפוטנציאל והבין את הבעיות. 

קהיה ביקור מוצלח. למחרת פג
כבר  הוא  האוצר.  שר  את  שתי 
הכיר את הנושא וגם הוא הביע 

תמיכה בתפיסה האזורית. פנינו 
באזור  ההכרה  בנושא  גם  לשר 
התעשייה המשותף לנו ומעלות 

אופ לגלות  ואפשר  קתרשיחא, 
טימיות זהירה. 

lll

יצח שלמה  קפרופסור 
הממשלתי  הסטטיסטיקן  קי, 

לס המרכזית  הלשכה  קוראש 
מפו בצורה  ענה  קטטיסטיקה, 

המדד  בנושא  למכתבי  רטת 
שהמדד  וקבע  כלכלי,  החברתי 
של  חוסנה  את  משקף  איננו 
בו  ושהשימוש  מקומית  רשות 
בהקצאה.  לעיוות  לגרום  עלול 

מה ראשון,  רשמי  מסמך  קזהו 
בעמדה  התומך  המוסמך,  גורם 
שלנו. הגשתי בקשה לצרף את 
משרד  נגד  לעתירה  המסמך 
הספורט. אתם מבינים שאני לא 
אוותר, גם הם. זה רק עניין של 

זמן ויהיה שינוי. 

lll

דבר  היא  שלטונית  יציבות 
קטוב. היא חיונית לביצוע מהל

כים ארוכי טווח ומייצרת ודאות 
במשק ובגופי המינהל. רשויות 
ראש  מחליפות  אשר  מקומיות 

רשות כל קדנציה נופלות מאלו 
יותר  רבה  יציבות  הפגינו  אשר 
והניהול.  הפיתוח  תחמי  בכל 
גם  כמובן,  נכונים,  הדברים 
הממשלה.  על  מדובר  כאשר 
ממשלה  סיימה  לא  שנים   25
את מלוא הקדנציה שלה. שרים 
מתחלפים חדשות לבקרים, כל 
שר  כל  שלו,  היוזמות  עם  שר 
נמצא  אך  חותם  להטביע  רוצה 
בתפקיד מעט מאוד זמן. עובדה 
זו מחזקת את שלטון הפקידים 
ביצוע  ומכשילה  והבירוקרטיה, 

קפעולות רבות של השלטון המ
בת פרויקטים  במיוחד  קרכזי. 

דומה  לאומיות.  תשתיות  חום 
כן,  אם  כולנו,  של  שהאינטרס 
טוב  זה  שלטונית.  יציבות  הוא 
אני  קטן,  חיוך  ועם  למדינה. 
אנחנו  בעצם  למה  אז  שואל, 
לא כל כך שמחים על ממשלת 

האחדות שלנו?

lll

האיפוק.  בשבחי  מילים  כמה 
עצמאות  חגג  קשת  הספר  בית 
בחגיגה משמחת. כתבתי על זה 
בידיעון של המועצה. זו חגיגה 
של ציונות ואהבת הארץ. אבל 
לא על זה רציתי לכתוב הפעם. 
את  סיים  אשר  למופע  קודם 
ושבר  הילדים  אחד  נפל  היום, 

לחלו התעוותה  היד  ידו.  קאת 
בית  כואב.  יפה,  לא  שבר  טין, 
לפינוי,  אמבולנס  הזמין  הספר 
בחדר  המתינו  הוריו  עם  והילד 

קהמזכירות. תמיד נדמה לי שב
קתקופתנו מותר ומקובל להתפ

רק לנוכח כל משבר, כאילו יש 
או  איפוק  לחוסר  לגיטימציה 
זאת  עשתונות.  לאובדן  ריסון, 
רוח  שקור  לכל  שברור  למרות 
מסייע לתפקוד טוב הרבה יותר. 
היה  לא  זה  שאצלנו  שמח  אני 
בית  וצוות  ההורים  הילד,  כך. 
וברוגע  ביעילות  תפקדו  הספר 
האורחים  חיכו  בחוץ  מופתי. 
התלמידים.  הספר  בית  ובתוך 
את  פינה  שהאמבולנס  לאחר 
ועלה  היום  סדר  המשיך  הילד, 
טובה  מילה  מגיעה  אז  המופע. 
לכל המעורבים על הפגנת קור 

הרוח. יישר כוח!

ראש אגף התקציבים, גל הרשקוביץ, עם יחיאלי במהלך 
הביקור. אפשר לגלות אופטימיות זהירה

תפיסת ביטחון
על המאבק במכת הפריצות l ביקור הממונה על אגף התקציבים l חיזוק 

מהסטטיסטיקאי הראשי l ממשלת האחדות l ועל איפוק מבורך

מרכז מסחרי כפר ורדים 9573388
משלוחים באזור כפר ורדים - מעלות | פתוח שני - שבת מ-11:00 ועד הלקוח האחרון | יום ראשון סגור

גורמה מזרחי: פילה עגל, פילה דניס ברוטב הבית, פירות ים ועוד

בשרים על האש l מאכלים מזרחיים מיוחדים 
תבשילים של אמא l מבחר סלטים וחומוס ביתי l מנות ילדים

Take away l 13:00 - 17:00 ‘עסקיות בימים ב‘-ה

סיבוס
סי 

טי
ם כר

מכבדי

₪ 35
מ-

 החל 

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	
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חדשות

תוכנית התקשוב: בקרוב מתחילים

המיקום הפסטורלי נשאר
כל השאר - חדש לגמרי

04-9958421  דניאל 052-5639561

פתיחה חגיגית 
בשבועות

 אירועים משפחתיים
 בר/בת מצווה

 ימי הולדת
 אירועים חגיגיים

בריכת מבוגרים  בריכת פעוטות מקורה  
סככות צל חדשות  מרחבי דשא ירוקים

ע”פ כל התקנים המחמירים של משרד הבריאות

עשו מנוי עכשיו
 ובלו במקום 
שאתם אוהבים
 עם האנשים 

שאתם אוהבים

לחגוג בסטייל

עובדים המספרים”  ככה  “פשוט  הסרט 
של ארין לוי ושירי מואיסיס זכה במקום 
לנוער  הסרטונים  תחרות  בגמר  הראשון 
התחרות  בספרייה.  ב-2.5.12  שהתקיים 
“מבט  קולנוע  סדנת  במסגרת  התקיימה 

ספרותי”, שה טקסט  על  אישי  קקולנועי 
קתקיימה הודות לשיתוף פעולה בין הספ

רייה למועצת הנוער וכללה חמש פגישות 
בהדרכתו המקצועית של שחר גל-נור.

הסרט “טיטניום” של צבייה וויס, שקד 
הוד ושוהם בוכניק זכה בפרס חביב הקהל. 
להצלה”  “פיליפ  הסרטים  הוצגו  כן  כמו 
  Partyrock-של זהר פליוב ואלון כפרי ו
של סיון אפרתי ושרה סולודקין. המשימה 
סרטון  ליצור  הייתה  הסרטים  יוצרי  של 

קקצר מטקסט, חפץ ודמות הלקוחים מס
פרים שונים.

וחברים  משפחה  בני  נכחו  בהקרנה 
של ארבע קבוצות משתתפי הסדנה ואת 
הפרס הראשון, מצלמת וידאו, הגיש ראש 
קיבלו  בנוסף   . יחיאלי  סיוון  המועצה, 

הזוכות “פסלוני אוסקר” מוזהבים.

27.4.12  התקיימה תחק  בתאריך
הסו בחוות  אזורית  רכיבה  קרות 

השתתפו  שבה  הגליל  ורד  סים 
מספר חוות מאזור הצפון. מחוות 
תחרות  לכל  ששולחת  הזית,  עץ 

קמספר משתתפים מהנבחרת, הש
מואיסיס,  נועה  בתחרות  תתפו  

גון שולט, רותם לוין ושי פוייר.
זכתה  הפעם  גם  תחרות,  כבכל 

במקו מדליות  במספר  קהחווה 
הראשון,  כשבמקום  שונים  מות 
נועה  זכתה  גיל,  פי  על  במקצה 
מואיסיס בת ה-11. נועה רוכבת 
שנים,  כארבע  בחווה  ומתאמנת 

מש היא  בה  השנייה  השנה  קוזו 
תתפת בתחרויות ארציות.

עוד  מתוכננות  זו  עונה  בהמשך 
תשתתף  שבה  תחרויות  ארבע 
להתעדכן  ניתן  הזית.  עץ  חוות 
באתר הבית של החווה. בצילום: 

נועה מואיסיס והסוסה סאני.

תוכנית התקשוב בבית ספר "קשת" יוצאת 
לדרך בימים אלה. כפי שפורסם לפני כמעט 
תקשוב  בתוכנית  יצא  החינוך  משרד  שנה, 
פדגוגיה  של  הובלה  שמטרתה  לאומית 
מידע  בטכנולוגיית  שימוש  תוך  חדשנית 

להש נבחר  "קשת"  ספר  בית  קמתקדמת. 
תתף בתוכנית ואף להיות בית ספר מדגים, 

קולפיכך קיבל בית הספר ציוד ומשאבים נו
ספים בהיקף גדול מזה של יתר בתי הספר 

הנכללים בתוכנית הלאומית. 
תב”ר של 350 אלף שקלים במימון משרד 
מיועד  התב”ר  כשנה.  לפני  אושר  החינוך 
ציוד של 15 מקרנים חדשים, 39  לרכישת 

קמחשבים ניידים למורים, שתי עגלות טעי
נה למחשבים ניידים ו-60 מחשבים ניידים 
לתלמידים )דבר הניתן לבתי ספר מדגימים 
בלבד(. לאחרונה הגיע הציוד לבית הספר, 
את  שיאפשרו  התשתית  עבודות  והחלו 

פרס מהסרטים

 ארין לוי ושירי מואיסיס 
עם פסלי “האוסקר” שקיבלו

השימוש בציוד.
ראש המועצה, סיון יחיאלי, למה בעצם רק 

עכשיו?
ק“כמו בהרבה מקרים דומים, כשמדובר בת

קציבים ממשרדי ממשלה, מדובר בתהליך 
אישור  לאחר  ביורוקרטית.  מורכב מבחינה 
בדיוק  הזמנות  להוציא  צורך  היה  התב”ר 
לפי המפרט שקיבלנו ולבחור מבין הספקים 
המורשים של משרד החינוך. סיימנו את כל 
השלבים האלה, קיבלנו אישורים על הציוד 
שהוזמן לפני כשבוע ומיד התחלנו בהתקנת 

התשתיות לצורך הפעלת התוכנית”.
קסיום התקנת התשתיות צפוי בימים הקרו

בים, אז יגיעו המחשבים שהוזמנו ובית ספר 
קקשת יוכל לפעול כבית ספר מדגים של תו

כנית התקשוב הלאומית. 

נירית אושר

מדליות מהסוסים

מרפאת שיניים ד"ר ראמי סוסאן
w טיפולי שיניים משמרים למבוגרים וילדים

w שתלים - ושיקום על שתלים

w אפשרות להשתלה ממוחשבת בלי דימום, נפיחות וכאב

w יישור שיניים

w הלבנת שיניים

מעלות תרשיחא קניון כאן זמאן קומה ב' • ימים רביעי ושבת • 054-4870640 | 04-9575111
קרית מוצקין, גושן 31, קומה ג', בניין רסקו • ימים שני, שלישי, חמישי ושישי 04-8704030

24
שעות 

בסופ"ש
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אורי לשמן מנצח 
יעלה אביטל ורויטל רביב סופרן 

נתנאל זלבסקי בריטון
יוליה פבזנר במאית

במרכזה של אופרה לילדים, 
שנכתבה על ידי ילד בן 13, 

סיפור אהבה מסובך בין ילדים, 
עם סוף טוב. 

קיבוץ כברי
אולם המופעים

יום ה', 31.5.12
בשעה 17:30

כרטיסים בקופת התזמורת:
1-700-55-2000

www.jcamerata.com

אופרה מאת מוצרט
קונצרט בסדרת מוסיקה מדור לדור

רב
דפ

ול
ל ג

יא
דנ

ר: 
איו

בסטיאן 
ובסטיאנה

קונצרט 
לכל 

המשפחה

החלה המכירה
לעונת 2012/13
בהיכל התרבות 
מעלות־תרשיחא:

04-9573050

רח’ בן עמי 53 עכו. טלפקס 04-9916771

איכות, שירות ואחריות!
בדיקת ראייה, משקפיים ועדשות מגע

 שמח!
חג

נירית אושר
היטל  בגביית  החלו  במועצה 
שקלים  כ-30  בסך  השמירה 
מקבלים  אנו  ובמקביל  בחודש, 

קחדשות לבקרים מסרונים והוד
עות במייל על כל פריצה נוספת 

בחו עירנות.  בהגברת  קוהצורך 
דש האחרון אירעו בכפר כ-10 

קפריצות לבתים, כשבמקביל בו
צעו חמש פריצות בשכונת יפה 

נוף במעלות. 
צוות  עדכן  כפרניק  באתר 

קמבי”ט בכפר על השיטות הח
דשות של הפורצים: “בפריצות 
נוף  ביפה  לאחרונה  שהתבצעו 
כדי  ברעל  הפורצים  השתמשו 
שנבחו  הכלבים  את  לנטרל 
בבית. לאחר שהכלבים הורעלו 

קומתו”. חברי הארגון ההתנדבו
קתי שבים וקוראים לציבור לה
תגייס לביצוע פטרולים בכפר.
קמפקד תחנת המשטרה במעו

נה, איתן רז: “בפועל יש דווקא 
ירידה של 12% לעומת התקופה 
כל  ועדיין  אשתקד.  המקבילה 
100% למי שפק  התפרצות היא

רצו אליו, ולכן אני לא מתנחם. 
קבגדול, תופעת הפריצות מתח

לקת לשני סוגים. הסוג הראשון 
קהוא של פורץ בודד או זוג שנכ
קנסים, גונבים כמה דברים ונעל

מים. הסוג השני מתבצע על ידי 
המב הדרום,  מאיזור  קכנופיות 
פרי מספר  אחד  בערב  קצעים 

האחרון,  הפריצות  בערב  צות. 

בתים  מספר  נפרצו  שבמהלכו 
קבכפר ורדים ומספר בתים בש
קכונת יפה נוף במעלות, המודי

בכנופייה  מדובר  כי  איתר  עין 
מהשטחים. אחרי מכה של 6-7 
בתים, הם נעלמים, ועד שבעלי 
הם  להם,  שפרצו  מגלים  הבית 

כבר מזמן בשטחים”.
בכנופיות  מטפלים  אתם  ואיך 

האלו?
ק“כמות כתבי האישום והמעצ

רים עלתה לעומת שנים קודמות. 
שנה,  לפני  שקרה  כמו  לעיתים, 

נת כשחוליה  נבלמת  קהפשיעה 
מזרח  אחר,  במקום  בכלל  פסת 
לגבי  ההוא.  במקרה  ירושלים 
מכוח  שליש  שלנו,  ההיערכות 
האדם בתחנה מופנה באופן קבוע 
יש  נתון  ורדים. בכל רגע  לכפר 
ואנו  בכפר,  שמסתובבת  ניידת 
עם  ומתאמים  פעולה  משתפים 
המועצה, שגם היא מבצעת שורה 

של פעולות”.

יחיאלי:  סיון  המועצה,  ראש 
כבר  בשטח  פועלות  “כרגע 
מתעתדים  ואנחנו  מצלמות   30
להוסיף עוד. הכל פונקציה של 
זמן וכסף. עכשיו, כשגבינו את 
ההיטל, בהחלט אפשר להיכנס 

להילוך גבוה”.
זה שהייטל נגבה עוד לא אומר 

המוע של  השמירה  ־שתוכנית 
צה כבר מיושמת בפועל?

את  אישרו  המועצה  “חברי 
גביית ההיטל עם הגשת תוכנית 
וזה  ואישורה,  מפורטת  שמירה 
נעשה. חלק מתוכנית השמירה 

קכולל גיוס סיירים. המכרז מס
נתחיל  ואז  במאי,  ב-17  תיים 
בראיונות עם חברות השמירה”. 

־מה יהיה המדד להצלחת התו
כנית? 

שהפורצים  רוצים  “אנחנו 
הרתעה  כוח  יש  שכאן  ידעו 

לה לא  להם  ושעדיף  קרציני 
הפעילות  לכל  במקביל  גיע. 

של המועצה והמשטרה, חייבת 
להיות גם אחריות של התושבים 

אז להפעיל  הבית,  את  קלנעול 
על  שניתן  ככל  ולהקשות  עקה 

הפורצים”.
קלפני יומיים החליט ראש המו

חירום:  צעדי  מספר  על  עצה 
ורדים  לכפר  הכניסות  כל  איוש 
השעות  בין  בתשלום  בסיירים 
20:00 ל-6:00, חלוקת מדבקות 
על  להדבקה  ורדים”  “כפר  לוגו 

קכלי הרכב של תושבי הכפר, וס
קגירת המעברים ברחוב חצב ובר
חוב מירון החל מהשעה 20:00.

נוריאל  עודד  המועצה  חבר 
השמי היטל  לגביית  קמתנגד 

לחתום  העדיף  עצמו  הוא  רה. 
על טופס אישי לביצוע שמירה 
במקום תשלום ההיטל. הטופס 
לכל  המועצה  במשרדי  זמין 
תושב המעוניין לשמור במקום 
לשלם, ונוריאל קורא לתושבים 

נוספים לעשות כמוהו.

הפורצים חוזרים
במשטרה אומרים שדווקא יש ירידה 

בהתפרצויות. במועצה יבחרו בקרוב חברת 
 שמירה ונוקטים בצעדי חירום. 

ובינתיים ספרנו 10 פריצות תוך חודש

עשרת הדברות
קב”טית היישוב, תושיה סוחריאנו, ניסחה עבור התושבים את 
הבלתי  “הקלות  מכנה  שהיא  מה  את  שישנו  הדברות”,  “עשרת 

נתפשת שבה חודרים לבתינו וגונבים את רכושנו”:
1. הקפידו על נעילת דלתות, חלונות ותריסים בכל שעות היממה.

2. הקפידו על שמירה של חפצי ערך במקום מוסתר.
טלפונים  נייד,  )מחשב  ערך  יקרי  חפצים  אחסון  על  קפידו   .3

ניידים, מפתחות, ארנקים( שאינם בשימוש במקום מוסתר.
4.  הקפידו על שמירה ואחסון נשק מאחורי שתי דלתות נעולות.

5. הקפידו על הפעלת מערכת אזעקה.
6. הקפידו על הקפאת מנוי לעיתון בזמן חופשה או היעדרות.

7. התקינו  פרוז’קטור עם חיישן בכניסות לבית.
8. הודיעו לשכנים וחברים בדבר היעדרות ממושכת ובקשו שיק

שימו לב למתרחש בסביבת הבית.
9. הקפידו לדווח  באופן מיידי, בכל שעות היממה, על אנשים/

רכבים חשודים.
10. היו ערניים לסביבה.

 טלפונים לדיווח: משטרת ישראל 100. תחנת מעלות תרשיחא
04-9578444. קב”ט המועצה 052-4296700.

מפקד משטרת מעונה, איתן רז

חדשות
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גן מרווח עם כיתות הנאה ולימוד, חדר תנועה וג’ימבורי ו-2 חצרות הרפתקאה. פועל ע”פ הנחיות משרד הבריאות ובפיקוח משרד התמ”ת צוות מקצועי שנבחר בקפידה 

ניתן לקיים במקום הפעלות, אירועים וימי הולדת ההרשמה בעיצומה מתקבלים באהבה גילאי 3 חודשים עד 3 שנים
לתאום ביקור: מירב 052-4797776 מושב חוסן

ההצלחה מתל אביב מגיעה לצפון: מערכת חינוך איכותית, מקצועית, ערכית 
ואסתטית המקנה לדורות רבים עצמאות, ביטחון, אהבה, וכישורי חיים.

בגן:
• הילדים למדים מתוך חוויה, תנועה, אביזרים, מוסיקה והמחשה	
• פעילות יומית אומנותית 	
• משחקים מלאי דמיון	
• ציוד לימודי מתקדם ומגוון	
• יציאה לטיולים בטבע	
• חוגי העשרה 	
• אוירה טבעית, סביבה שקטה	
• תפריט בריא, בשרי, מזין וטרי	

בכפר  פועלת  שעברה  משנה 
במסג ילדים  קבוצת  קורדים 

שאחת  המשפחתי,  המניין  רת 
ממטרותיה היא לפתוח סניף של 
בעקבות  נוע"ם.  הנוער  תנועת 

קפתיחת הקבוצה הגיעה המשל
חת של נוע"ם אנגליה להתנדב 
קבוצת  מקיימת  בנוסף,  בכפר. 

הדר קורס  ט'  בכיתה  קנערים 
נוע"ם  סניף  כה בהנחיית רכזת 
בחיפה. אנו נפגשים איתה פעם 
בשבוע כדי שבשנה הבאה נוכל 

להדריך בסניף שלנו.
יצא הפסח  חופשת  קבמהלך 

פסח  לטיול  חניכים  ארבעה  נו 
קהארצי של נוע"ם: אבישג פרו

ואני.  ריבק  גיא  ריבק,  יולי  חי, 
עם  נפגשנו  הטיול  במהלך 
מרחבי  וישנים  חדשים  חברים 

והנו מהטיולים  ונהננו  קהארץ 
פים המרהיבים של רמת הגולן 

והכינרת לאחר הגשמים.
לאחר  הטיול,  של  השני  ביום 
שהגענו לחניון בו ישנו, התחיל 
המתקיים  טקס   - הפסטינוע"ם 

ובו  פסח  טיול  במהלך  שנה  כל 
נוע"ם,  של  הלהקה  הופיעה 
מצגות  והוקרנו  המחר",  "שירת 
בהן הציגו את כל הסניפים ואת 
לראות  הופתענו  פעילויותיהם. 
פרצופיהם  ואת  פרצופינו  את 
של חברינו בכפר מופיעים מספר 

מתנו כשמעל  במצגת  קפעמים 
ססת הכותרת "סניף כפר ורדים" 

קבפעם הראשונה. עוד יותר הופ
תענו לקבל תעודה על פעילותנו 

ולרא מאוד,  התרגשנו  קבסניף! 
קשונה היינו כאחד הסניפים. רש

מית: יש סניף נוע"ם בכפר שלנו, 
יתחיל  הוא  הבאה  משנה  והחל 
לפעול כמו כל סניף אחר בארץ. 
שלנו  לטיול  גרם  הזה  הערב 
מדהים,  יותר  עוד  להיראות 

וגרם לנו לתחושת גאווה שלא 
קהייתה לנו מעולם! הצלחנו לה
קקים סניף, דבר שהסבים והסב

שעשו  לנו  מספרים  שלנו  תות 
לפני שנים, והנה אנחנו עושים 
זאת היום! ייסדנו סניף ופתחנו 

קתנועת נוער חדשה בכפר. אנח
קנו מתרגשים וכבר מחכים לת

חילת שנה הבאה שנוכל לפתוח 
הראשונה  הפעילות  שנת  את 

של סניף נוע"ם כפר ורדים.
בקיץ הקרוב, מ-19 ביולי עד 
ה-30 ביולי היה מחנה קיץ של 
חשובה  הכי  הפעילות  נוע"ם, 
מאוד  אנחנו  בשנה!  וכייפית 
גדולה  קבוצה  להוציא  מקווים 
של ילדים מהכפר כדי להתחיל 
ולבנות את הסניף שלנו לקראת 

שנה הבאה!.
לגבי  נוספים  לפרטים 
נוע"ם  ועל   המחנה 
  ,www.noamist.org  בכללי: 
 ,050-4503025 אלבז   נעה 
גלית חיים 052-6881083 )רצוי 

בהודעות(.

נפתח סניף נוע"ם
רשמית: תנועת נוער חדשה בכפר, שתתחיל בפעילות שוטפת בתחילת השנה הבאה. עוד לפני כן, מקווים בני 

הנוער המייסדים להוציא חניכים רבים למחנה הקיץ. נעה אלבז, תלמידת י"א ומצוות המייסדים, מפרטת

יולי ריבק, נעה אלבז, אבישג פרוחי וגיא ריבק בטיול של נע"ם

לפני 13 שנים החלה לפעול בבית ספר 
"אילנות" בנהריה תוכנית  לחינוך מיוחד 
"בר מצווה לילד המיוחד" בחסות התנועה 
המסורתית. בבית הספר מאמינים כי לכל 

קצעיר יהודי המגיע לגיל מצוות הזכות לה
שתתף בחוויה מרגשת של עלייה לתורה. 
הפעילות מקנה לצעירים תחושת שייכות 

קלעם היהודי, לחברה הישראלית וכן מט
קפחת בהם קבלה עצמית וביטחון ביכול

תם. במהלך כל השנה, אחת לשבוע, עובד 
יהודה ראנד לקריץ מהתנועה המסורתית 

בר מצווה מיוחדת
בכפר ורדים עם אותם תלמידים בני מצווה 

קעל למידת פסוקי התורה השייכים לפר
שה אותה יקראו בטקס, על המשמעות של 
המעבר מילדות לבגרות ועל ברכת תודה 
אישית אותה יקריא הבוגר במהלך הטקס 
שני  עלו  לאחרונה  המחנכת(.  )בשיתוף 
שהתקיים  מרגש  בטקס  לתורה  תלמידים 

ור בכפר  הקונסרבטיבי  הכנסת  קבבית 
דים, בהשתתפות מפקחת החינוך המיוחד 
אלסה שגב שהם, משפחות התלמידים וכל 

תלמידי בית הספר וצוותו.

חדשות נוער

http://www.noamist.org, 
http://www.noamist.org, 
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חדשות ספורט
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www.mbizcenter.co.il

החברה 
הכלכלית 
לפיתוח 
מעלות 
נותנים לך כלים להצלחהתרשיחא

הזדמנות חד פעמית 
לעסקים בתחילת הדרך

מרכז עסקים
מעלות תרשיחא
להקים¨ לצמוח¨ להרוויח

שכר דירה מסובסד
משרד חדש מרוהט ומצויד

יעוץ וליווי עסקי לאורך הדרך
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כיתת הדרכהחדר ישיבותמחשוב ותקשורת משרד מרוהטשכירות מסובסדת ייעוץ עיסקי

אם אתה יזם¨ או עסק קיים ©עד שנתיים®¨ 
השואף להצליח ולקדם את עסקך ≠
בוא לקבל ממרכז העסקים מעלות 
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תנאים מצוינים להצלחה°

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

פיצות 
בהזמנה, 

הכנה 
במקום

לקבוצת  מכובד  רביעי  מקום 
השלי במרוץ  ורדים  כפר  קרצי 

שהתקיים  לעמק”  “מהר  חים 
המרוץ מת החודש.  קבתחילת 

חיל באתר האריה השואג בתל 
תמרת  ביישוב  ומסתיים  חי 
הכולל  ואורכו  יזרעאל,  בעמק 
ק”מ.  230 הוא  המסלול   של 
הש ורדים  כפר  רצי  קקבוצת 

תתפה כקבוצה מעורבת גברים 
מירב  רצים:  שישה  בת  ונשים 
יגאל  שלו-מאייר,  ,שרונה  גונן 
ריצ’ארד  רועי  מור,  ירון  יעקב, 

מאת המרוץ  אייזנברג.  קואסף 
עבודת  את  ומדגיש  ומהנה  גר 
העידוד  ההדדי,  הסיוע  הצוות, 
המרוץ,  כל  לאורך  והתמיכה 
הלילה.  בשעות  ריצה   כולל 
המרוץ  את  סיימה  הקבוצה 
והשיק שעות   19:42 של  בזמן 
גה, כאמור, את המקום הרביעי 
שהשתתפו  קבוצות   36 מתוך 

מעורבות.  לקבוצות  במקצה 
נשים(.  ושתי  גברים  )ארבעה 
אטרקטיבי  נחשב  המרוץ 

נסג אליו  וההרשמה  קמאוד 

בלבד. ספורים  ימים  בתוך   רת 
קמסלול המרוץ חצה את כל הג

ליל העליון, עבר לאורך הירדן 
והכנרת, טפס לרמות מנשה עד 

רץ  כל  יזרעאל.  בעמק  לסיום 
ורדים  כפר  רצי  של  בקבוצה 
ל-44   32 בין  של  מרחק  גמא 

ק”מ.

קצרים
התקיים  ה-15  חיפה  מרוץ 
ביום שלישי 8.5.12, כמה ימים 
יעקב  עופר  לעמק.  הר  אחרי 
זכה במקום שלישי בקטגוריית 
הגיל שלו בריצת 10 ק”מ. רצים 

קנוספים מכפר ורדים הגיעו לת
ירון  חרות בניהם רועי ריצ’רד, 

גורן, משה פז ועוד. 

60 שנערק -בהקפת התבור ה
כה ביום שישי ה-11.5 במסלול 
רצים  נכחו  שוב  ק”מ   11 של 
מכפר ורדים. הפעם עופר יעקב 
בקטגוריית  השני  במקום  זכה 

הגיל שלו. 

נבחרת  חבר  בר-חן,  משה  הספורטאי 
ישראל בטניס על כסאות גלגלים, פורש 
את  תולה  אני  “זהו,  תחרותי.  מספורט 
הנעליים”, אמר לפני מספר שבועות, לא 
תואר  ההישגים  לרשימת  שהוסיף  לפני 
נוסף: “אחרי הרבה שנים בנבחרת ישראל 

קאמשיך לשחק רק להנאתי. היום באלי
קפות ישראל סיימתי עם תואר אלוף יש

ראל 2012, ובאליפות העולם בגואטמלה 
זמן  זה  בעולם.  השלישי  במקום  זכיתי 

יפה ומכובד לפרוש”. 
לאחרונה קיבל בר-חן משרת הספורט 
לימור ליבנת את פרס הספוראי המצטיין 
לשנת 2011. בצילום: בר-חן עם הגביע 

והפרס בהם זכה.

הל אומנויות  קבוצות  קחברי 
הספורט,  אגודת  של  חימה 
אבירם, השתתפו  רמי  בהדרכת 

יש אליפויות  בשתי  קלאחרונה 
ראל וזכו להישגים נאים.

זכו  הקיקבוקסינג  באליפות 
אור  שרון  השונות:  בקטגוריות 
ברזילי  אופיר  הראשון,  במקום 
במקום השני, אלון גאון בשני, 

קאורי חת בשלישי, נדב זר בש
קלישי, מאור נייס בשלישי ועו

מר בידרמן במקום שלישי.
בקאטות  הארץ  באליפות 
)מיוזיקל פורם( זכו בקטגוריות 
נשק  עם   7-10 בנים  השונות: 
הראשון  במקום  אפטר  יועד 

שלישי.  במקום  מלכה  ויהב 
בנים 10-13 בלי נשק טל ברנד 
בממקום הראשון. בנים 10-13 
עם נשק טל ברנד במקום השני. 
ריק שי  נשק  בלי   13-16  בנים
מון במקום הראשון ויואב יונה 
נשק  בלי   13-16 בנות  בשני. 
בן בסט במקום השלישי.  שחר 
)עם  פתוח  מקצה  ומעלה   16
ובלי נשק( שי רימון )עם נשק( 
 7.96 בציון  הראשון  במקום 
8, ותוק  מתוך ציון מקסימלי של

בל יולביץ במקום שלישי.
ייצגו  ורדים  נערים מכפר  שני 

קאת ישראל באליפות העולם לנו
ער בסלובקיה שתתקיים בקרוב.

קנבחרת הקאנטרי של כפר ור
רמון  דוד  דים בהנהלת המאמן 

באלי פרסים  בשלל  קזכתה 
לחימה  באומנויות  ישראל  פות 
התקיימה  האליפות  משולבות. 
ברעננה  פסח  המועד  בחול 
מועדונים  כ-10  בה  והשתתפו 

מרחבי הארץ. 
MMA, או אומנויות לחימה 
משולבות, היא שיטת קרב מגע 
תחומים:  ממספר  המשולבת 
קראטה במגע מלא, ג’ודו וג’יו-
קג’יטסו ברזילאי. התחרות סוק

אגו,  ערוץ  ידי  על  וצולמה  רה 
אורח  היה  לנדאו  עוזי  והשר 

הכבוד של התחרות.
זכו  הקאנטרי  נבחרת  חברי 

רא במקומות  רבים.  קבהישגים 
מכפר  שמש  אופיר  זכו  שונים 
כיוואן  ק”ג(;    90 )עד  ורדים 
חמדן מינוח )עד 85 ק”ג(, לידור 
עוז   ,)70( ורדים  מכפר  וטורי 
רוביל   ,)55( ורדים  מכפר  רמון 

סייף  מאג’ד   ,)30( מינוח  סייף 
מינוח )25 ק”ג(.

במקום שני זכו חמזי איברהים 
מינוח )עד 65 ק”ג(, נאור וטורי 
מכפר ורדים )50, דניס קוטקיס 
ממעלות )50(. בין הבנות זכתה 
במקום שני נסיקה מכיסרא )עד 

60 ק”ג(.
חמודי  זכו  שלישי  במקום 
עפיף  ק”ג(,   90 )עד  מכיסרא 
חמדאן מינוח )50(, רמי חמדאן 

מינוח )25(.
ברציפות  הרביעית  השנה  זו   
ורדים  כפר  הקאנטרי  שנבחרת 
ישראל  באליפות  משתתפת 
רק  והגביעים  המדליות  ומספר 
עולה משנה לשנה. המאמן דוד 
רמון אומר כי שאיפתו הגדולה 
היא לקדם את חניכיו לתחרויות 

בחו”ל.

)משמאל(  רמון  דוד  בצילום: 
עם הנבחרת

הישגים ללוחמי האגודה

הישגים ללוחמי הקאנטרי ריצת צוות והישג מכובד

שישיית השליחים של רצי כפר ורדים לפני תחילת המרוץ

פורש עם תוארים נוספים
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צעדנו... 
צעדת כפר ורדים ה-18 התקיימה בסימן קהילה משטרה

ד"ר רוברט קלוגמן  
מומחה לשיקום הפה  

ד"ר אייל שמן   
בוגר הדסה  

ד"ר עפרה בכר  
בוגרת הדסה, מטפלת בילדים ונוער  

רח' המעפילים 40, מעלות )ליד רות ופרח( 9574959

מרפאת שיניים ד"ר רונית ברקת בוגרת הדסהמרפאת שיניים
ד"ר דרור אדם  

רופא שיניים בוגר הדסה  
)בנוסף גם מומחה לרפואה סינית(  

שולי הרץ שיננית  
אילין גרינברג שיננית  

הטיפ החודשי
בגיל ההתבגרות מומלץ להקפיד 
על בדיקה תקופתית אצל רופא 

שיניים בגלל נטייה מוגברת 
לעששת וכן לאיתור בעיות 

אורתודונטיות בזמן

  ועוד מאגר נכסים באזור מעלות, כפר ורדים, כרמיאל והסביבה הקרובה

טלפונים משרד: 077-5614005/6     פקס: 077-5347104

במשרדנו ניתן לקבל יעוץ אדריכלי, יעוץ בנקאי ויעוץ משפטי.

סניף כרמיאל - כפר ורדים

בכפר ורדים 
וילה מוארת 

ומעוצבת ברח’ ללא 
מוצא 217/750, 

5 חד’+פ. משפחה, 
מחסן גדול, חנייה, 
גינה ונוף מרהיב. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
 בשלב א' 

וילה מוארת 
ומרווחת 250/1000, 
5 חד' + יח"ד 3 חד', 

כניסה ממפלס 
הכביש, חצר גדולה, 

וחנייה. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
וילה גלילית בעיצוב 
ארכיטקטוני מיוחד, 

בידוד מעולה, 
250/700,  5 חד’ 

במפלס אחד+יח”ד
 3 חד’, פטיו, נוף 

מרהיב וחנייה

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
 בשלב א' 

וילה מוארת 
ומרווחת מאוד, 

235/1,200, 6 חד', 
פ. משפחה, פטיו, 
חניה, מחסן וגינה 

מטופחת. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
וילה ברח' ללא 

מוצא במפלס אחד, 
מושקעת ומסודרת 
בת שנה, 130/350, 

5 חד', גינה מטופחת, 
נוף וחנייה.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
בצעירה,דו משפחתי 

ברח’ ללא מוצא, 
191/250, 6 חד’ + 

ממ”ד + סטודיו 
וגינה מטופחת. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים 
בשלב ב', וילה 

מרווחת, מוארת 
ומושקעת מאד, 
8 חד' + 3 פינות 

משפחה. ניתן לחלק 
ל- 3 יחדיות דיור. גינה 
מטופחת ונוף מרהיב.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
בצעירה, דו משפחתי 

פינתית, 200/300, 
5 חד' )סוויטת 
הורים גדולה 

ומפנקת(, ממ"ד, 
חנייה מקורה וגינה. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
במרכז בשלב א', 

וילה מושקעת 
מוארת ומרווחת 

עם בריכה, ז’קוזי 
וסאונה, גינה 

מטופחת, בוסתן, 
חנייה ונוף.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
וילה מרווחת 

ומוארת הפונה 
לנוף, 330/900, 
6 חד'+ממ"ד+פ. 

משפחה, מרפסת, 
מחסן, חנייה וגינה 

גדולה. 

רחל 054-4735949

כפר ורדים 

רחל 054-4735949

במרכז כפר ורדים 
וילה פינתית מרווחת 

 ומוארת מאוד 
הגובלת בשטח ירוק, 
270/1000, 6 חד’+פ. 

 משפחה, חנייה 
כפולה וגינה מטופחת. 

כפר ורדים 
 בצעירה, 

דו-משפחתי מושקע 
ומרווח מאוד 

ברח' ללא מוצא, 
200/250, 6 חד' 

גדולים, ממ"ד גינה 
מטופחת וחנייה.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים 
בשלב א' , וילה 
אחרונה ברחוב 

הגובלת בשטח ירוק 
ובחורשה, 160/563, 

5 חד'+פ. משפחה, 
מקלט, מרפסות לנוף, 

מחסן וגינה מטופחת.

רחל 054-4735949

למשרדנו דרושים סוכני נדל"ן עם רשיון תיווך

בכפר ורדים 
וילה מוארת ומרווחת 
מאוד הגובלת בשטח 

ירוק, 240/680, 
6 חד’, אפשרות 

לחלוקה לשתי יח”ד, 
חנייה מקורה, גינה 

מטופחת ונוף

רחל 054-4735949

במעלות
בסביונים, 

דו-משפחתי 
מרווח ומושקע עם 

אפשרות לשתי יח”ד, 
280/380,  7 חד’, גינה 

מטופחת ומרפסת 
עם נוף.

רחל 054-4735949
סניף כרמיאל - כפר ורדים

חדשות

החו של  החגים  קלתקופת 
מצטרפת  מאי,  אפריל  דשים 

קבכפר ורדים גם הצעדה המסו
אגו ידי  על  המאורגנת  קרתית, 

האחרונה  הצעדה  הספורט.  דת 
האחרון,  שבת  ביום  התקיימה 
צועדים,  כ-600  בה  והשתתפו 
שבין השאר ביקרו במקום קצת 
לא אופייני לצעדות. וכך מתאר 

קזאת אורי בר צורי, מנהל אגו
דת הספורט: “שבת, 12 במאי, 
בתחנת  היסטורי  כיום  ירשם 

שב תרשיחא  מעלות  קמשטרת 
השתלטו  איש  כ-600  מעונה. 
המבוצרת,  המשטרה  תחנת  על 
עשו בה כרצונם וכל זאת תחת 
עינו הפקוחה של מפקד התחנה 

סנ”צ איתן רז וסגל שוטריו”.
בתחנה  שביקרו  הצועדים 
נוער  בני  משני  הסברים  קיבלו 

קמהכפר, עמרי זרח ועומר בידר
מן, שסיפרו על ההיסטוריה של 
התחנה עוד מתקופת הבריטים, 
היו  היכן  התחנה,  פעלה  כיצד 
הצעדה  ועוד.  השוטרים  מגורי 
שיתוף  בסימן  התקיימה  כולה 

פעולה קהילה משטרה.
במגרש  החל  הצעדה  מסלול 
משם  מירון,  ברחוב  הספורט 

קדרך קו הביוב לכיוון בית הק
לכיוון  חצב  רחוב  דרך  ברות, 

למס ומשם  השלושה  קכיכר 
לול התחתון של הר בטח, דרך 
למאגר  מעונה  של  ההרחבה 
ניתן  במאגר  הבריטי.  המים 

תדרוך של נעמה מרשות הטבע 
פיטבול  כדורי  והפעלת  והגנים 
קצבית  תיפוף  בתנועת  ענקיים 
המפעיל  עם  מוסיקה,  לצלילי 

עמוס נמני מתל-אביב.
ממאגר המים צעדו הצועדים 
המשטרה,  לתחנת  מעונה  דרך 

קשם קיבלו את  פניהם נגני תז
מורת הנוער בניצוחו של ראובן 

במשט התדרוך  לאחר  קמלאך. 
במיני המשתתפים  הוסעו  קרה, 

ברחוב  הספורט  למגרש  בוסים 
קמירון, שם חיכו לצועדים  מכו
קניות עם פדאלים, שלושה פא

זלים ענקיים להרכבה )עם נופי 
הכפר( ועמדת חלוקת תעודות.

צילומים: בן עמי מוסק

...והדלקנו
יום העצמאות,  בשבועות שלפני הצעדה חגג הכפר את 
לתגובות  זכה  ולרוב  מירון  ברחוב  התקיים  שלראשונה 

קחיוביות בצד כמה ביקורות על התכנים, וכן את ל”ג בעו
מר, כשרוב המדורות התרכזו בסוף רחוב אשכר או בבתים 
בילו  למשל,  )בתמונה(,  והוריהם  חופית  גן  ילדי  פרטיים. 
סביב המדורה בחצר של משפחת שילה, עם אמא ואבא של 

התאומות גל וניצן.
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אייל כץ

הוותיקים של פעם
 נפל בחלקי לסקר את אחד המשחקים הראשונים של קבוצת ותיקי מכבי תל אביב, 

 כשרק התחלה להתארגן לפני כ-13 שנים. ההופעה השבוע במצפה הילה 
שלחה אותי לארכיון. נוסטלגיה לנוסטלגיה

אביב  תל  מכבי   .1999 השנה 
נייט  כמו  שמות  עם  לוהטת 
דורון  מקדולנד,  אריאל  הפמן, 
עונה  באותה  שלף.  וגור  שפר 
פור,  לפיינל  הקבוצה  מגיעה 
עוברת את חצי הגמר ומפסידה 
בגמר לפנאתינאייקוס של עודד 
הזו  החגיגה  כל  ובשולי  קטש. 
הוותיקים  קבוצת  אז  התארגנה 

של מכבי תל אביב.
ידי של  למקומון  אז  קכתבתי 

השרון.  באזור  אחרונות  עות 
באמצע אותה עונה שואל אותי 
לסקר  רוצה  אני  אם  העורך 
תל  מכבי  ותיקי  של  משחק 
לחק שבאים   ,’77 מדור  אביב 
נוך איזה אולם ספורט במשחק 

קחגיגי נגד קבוצת ותיקים מקו
מית. דור 77’, למי שלא יודע, זו 
מיקי  המיתולוגית של  הקבוצה 
טל  ארואסטי,  מוטי  ברקוביץ’, 

בוט ג’ים  פרי,  אולסי  קברודי, 
רייט, לו סילבר וחבריהם. זו עם 
הניצחון ההיסטורי על צ.ס.ק.א 
“גביע  את  שהביאה  והראשונה 
אביב”. מבחינתי,  לתל  אירופה 
מדובר באלילי נעורים, ולקחתי 

על עצמי את המשימה בכיף.
קהשבוע שיחקה קבוצת הוותי

הילה,  במצפה  מכבי  של  קים 
נגד נבחרת מקומית שכללה את 
המרגש  המשחק  שליט.  גלעד 

באר לנבירה  אותי  שלח  קהזה 
כיון הפרטי, ולתגלית מעניינת: 
ותיק אחד מלפני 13 שנה, רוני 
בוסאני, ממשיך לשחק גם היום. 
העורך  שביקש  “סיקור”  אותו 
של  נוסטלגי  לקטע  התפתח 
שהיום,  מילה,  מ-1,000  יותר 
של  סוג  מעורר  לפחות,  אצלי 
כמה  לנוסטלגיה.  נוסטלגיה 

קטעים נבחרים מאותו סיקור.
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התאספו  החבר’ה  בעצם, 
ותי נגד  חגיגי  משחק  קבשביל 

הזה  המשחק  מדריד.  ריאל  קי 
בינ לפחות  התבטל,  קאיכשהו 

תיים. אבל מיקי ומוטי, אולסי, 
חברים  כמה  ועוד  ברודי  טל 
להתאמן  התחילו  כבר  טובים 
ועכשיו  המכבייה,  בכפר  ביחד 
או  עם  כזאת  חבילה  תפרק  לך 

יצא  וככה  מדריד.  ריאל  בלי 
שקבוצת הספורט הכי מלהיבה 
פעם,  אי  במדינה  לנו  שהייתה 
מרשימים,  הכי  ההישגים  עם 

אירו בגביע  זכיות  שתי  קכולל 
מחק ו-81’(   ’77 לאלופות  )פה 
פשת לה יריבים, ומדי פעם היא 
יוצאת לחנוך איזה אולם ספורט 
שבדיוק  יצא  וככה  בפריפריה. 
ביום שהעם התרגש מהקאמבק 
המי יודע כמה של כוורת, באו 
כמה מאות צופים לקאמבק של 
מכבי תל אביב משנות השבעים 

ותחילת השמונים.
את  קיבלנו  אליהו  יד  במקום 
)והיפה(  החדש  הספורט  אולם 
בבית  “עמיאסף”  תיכון  של 
מדריד  ריאל  במקום  ברל; 
של  הטייקונים  מול  התייצבה 
המועצה  ותיקי  קבוצת  מכבי 
ובמקום  השרון,  דרום  האזורית 
וויין  קורבלאן,  אנטוניו  חואן 

הקי ואיטוריאגה  קבראבנדר 
ומי אולסי  מול  התייצבו  קלר, 

ירח  של  בדמותם  שחקנים  קי 
ואילן  הכובש  מרמת  גרופצ’יק 
שבשעות  עינת,  מקיבוץ  שוהם 
ראש  כסגן  מכהן  שלו  הפנאי 
המועצה האזורית דרום השרון. 
ולמרות שלרמת הכובש הייתה 
הלאומית,  בליגה  קבוצה  פעם 

קולמרות ששריד אחד של הקבו
צה ההיא, משה מגן, גם השתתף 

למ ציפינו  ממש  לא  קבמשחק, 
שחק מותח. אבל חגיגה הייתה, 
הרבה רגעים של נוסטלגיה וסוג 

מאד נעים של התרגשות.

היה  לעשות,  מה  ההרכב, 
הצ לא  ארואסטי  חסר.  קקצת 

ליח להגיע, וטל ברודי הגיע על 
הסי את  שטבע  האיש  קאזרחי. 

סוחב  המפה”  על  “אנחנו  סמה 
פציעה ממשחק טניס, אבל בא 

מהספ ובק-אפ  עידוד  קלתת 
את  לעשות  ינסו  והחבר’ה  סל, 

ההר בכלל,  בלעדיו.  היום  קזה 
החמישייה  בדיוק  לא  הוא  כב 
שנים,  באותן  שרצה  הקלאסית 

ול חסרים,  היו  שמות  קהרבה 
כמה שלא  גם  הסתננו  וותיקים 

קממש היו שייכים לקבוצה הפ
לאית ההיא. אבל במעמד כזה, 
מה זה כבר משנה? רוני בוסני, 
הזאת  לתקופה  שייך  למשל, 
ולקבוצה הזאת, אבל המסכן לא 

רפרודוק אפילו  בארון  קמחזיק 
אירופה.  גביע  של  בודדת  ציה 
ב-’78,  לקבוצה  הצטרף  הוא 
ההיסטורית  הזכייה  אחרי  שנה 
ושיחק בה עד עונת  הראשונה, 
השק הזכייה  באה  ב-’81   .’80
בהפועל  אז  היה  בוסני  נייה. 

רמת גן.
אחרי  שנה  עשרים  בכלל, 
להיות  למה  ההן,  הזוהר  שנות 

לדו שוורץ,  שוקי  קקטנוניים? 
לגיטימי,  אירופה  אלוף  גמה, 
היה עושה לנו דפיקות לב בכל 
פעם שהיה עולה מהספסל, עם 
שאיכשהו,  משוגעות  זריקות 
קורן  אלי  נכנסות.  היו  בסוף 
וחנן אינדיגו לא עשו לנו בכלל 
דפיקות לב, פשוט כי אף פעם 
בריל- מהספסל  לקום  זכו  לא 

שלהם  הגדולים  הרגעים  טיים. 
היו בפסקי הזמן, אז קמו ממקום 
ולמוטי  למיקי  ונתנו  מושבם 

בטו עידוד  של  קטנות  קמכות 
סיק.

מיקי,  מרגש.  החימום  כבר 
קובר  אבל  השמין,  טיפה  אפס, 
כמעט  אולסי  חופשי.  שלשות 
ממלא  קמינסקי  מאיר  מטביע, 
הצבע,  אזור  כל  את  בנוכחותו 
רוני בוסני נראה כמו ילד שעלה 
קליין  ורלף  מהנוער  עכשיו 
והכי  מהספסל.  הוראות  מחלק 
הילד  עופרי.  זכריה  זה  מדהים 
70 כמעט, ועוד משחק שהק  בן
קלוואי עלי. כדי שנקבל פרופו

בקבוצה  שיחק  עוד  הוא  רציה, 
ומי  עם רלף בשנות החמישים, 

הג בתפקיד  מקומו  את  קשירש 
קבוה היה תנחום כהן מינץ האג

די. 
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קהמשחק יוצא לדרך. שתי מח
ציות של 15 דקות, כשבעמדת 
הכרוז נועם בנימיני מכיתה י”א, 
הגדול  הרגע  יגיע  מעט  שעוד 
מיקי,  עם  פותחת  מכבי  שלו. 
שוורץ  שוקי  אבישר,  אולסי, 
מתייצבים  מולם  בוסני.  ורוני 

מקי שוורץ  יוסי  מגן,  קצביק’ה 
בוץ אייל )שביום טוב עובר את 
שוהם,  אילן  שבעים(,  המטר 
משה כהן וירח גרופצ’יק. שלוש 
מתחת  מיקי  במשחק,  שניות 
כולה  נכון,  למכבי.  ו-2:0  לסל 
של  לי-אפ  אבל  חגיגי,  משחק 

קמיקי, ככה ב-לייב, שווה צמר
קמורת קטנה. נועם בנימיני מג

ומבשר  משלו,  קטן  חלום  שים 
מ-י- קלע  הסל  שאת  לאומה 
רפי  ב-ר-ק-ו-ב-י-ץ.  ק-י  
גינת, מאחוריך. בשלב הזה אני 
כבר מנסח את משפט הפתיחה 

תמי שניות  שלוש  ק“במשך 
המועצה  שחקני  החזיקו  מות 
תל  מכבי  מול  בתיקו  האזורית 

קאביב”. איפה. יוסי שוורץ מפ
קתיע ומשווה מחצי מרחק. במ

כבי עוד מחייכים בהבנה, אבל 
הנה באה החטאה של קמינסקי, 
בצד  שלשה  קובר  מגן  צביק’ה 

השני, ו-2:5 למועצה.

את  לוקח  מכבי  של  הספסל 
זה קשה. רלף קם מהספסל עם 
אש בעיניים, ובן בסט, מוותיקי 
ההנהלה, צועק בהיסטריה “לא 
מאחוריך.  פאנן,  מוני  לתת”. 
משלו,  בשלשה  משווה  מיקי 
בעקשנות  שוהם,  אילן  אבל 
ל-5:7.  מעלה  פוליטיקאי,  של 
האם תצליח המועצה במקום בו 

כשלה צ’.ס.ק.א?
האוזן  על  משהו  לוחש  רלף 
של בוסני. תיכף אחרי זה בוסני 

ומ כדור  חוטף  שלשה,  קקולע 
מיקי באסיסט שהופך  כבד את 
עוד  כהן  משה  ועבירה.  לסל 
חוטף לאולסי, עושה לו סל על 
הראש ומזכה את הקיבוצניקים 
היה  זה  אבל   ,10:11 ביתרון 
אבישר  מולי  האחרון.  היתרון 
בדרך  קיבוצניקים  שני  דורס 

קלנקודות הראשונות שלו, קמי
התקפה,  בריבאונד  שולט  נסקי 
בורחת  ומכבי  גג,  תורם  אולסי 
ל-15:22. אבל רלף לא מרוצה 
פסק  ולוקח  רואה  שהוא  ממה 

קזמן. שהנמוכים ילחצו על הכ
זה השא ומה  דורש,  קדור, הוא 

ננות הזו. אני מנסה לאתר איזה 
שירמוז  משהו  רלף,  אצל  חיוך 
הזה  המשחק  את  לוקח  שהוא 

בקלות. איפה.
בוס ורוני  ברקוביץ  קמיקי 

באזור  מסתובבים  שניהם  ני, 
ה-45, אולי 46, לוחצים על כל 

קורב נגד  שעבד  מה  קהמגרש. 
ממילאנו  מרזורטי  מריאל,  לן 
עכשיו  עובד  הרוסי,  וירמין 
שוורץ.  ויוסי  כהן  משה  נגד 
 ,21:34 כבר  זה  ההפסקה  עד 
שלשות  בשתי  מסיים  כשמיקי 
של  המפורסמת  התנועה  עם 
החוצה,  בתנועה  כדור  קבלת 

זרי ניתור,  קהתייצבות בסיבוב, 
לסל  אופייני  וויש  וצליל  קה, 
באירופה  אין  היום  עד  חלק. 
שמשחררים  שחקנים  הרבה 

כדור במהירות כזו.
בהפסקה יורדים הוותיקים של 
מכבי ל”אולם המחול” שמשמש 
שתייה  שם  יש  הלבשה.  כחדר 
בתוך  שמוגשים  ובורקסים, 
הפלסטיק  שקית  עם  הקרטון, 
מלמטה, בדיוק איך שקנו אותם 
הבלתי  הראיון  לפני  בסופר. 
נמנע, מיקי מבקש לנשום קצת. 
לשמירת  רלף  של  ההוראות 
לחץ לא ממש שירתו את יכולת 
דקות  כמה  אחרי  שלו.  השיחה 

הוא מצליח להחליף איתי כמה 
משפטים.

־נו, איך אתה מסכם את המח
צית הראשונה?

השאלה  על  חשבת  "לבד 
הזאת?”.

זה בהשראת משה גרטל. ננסה 
קאחרת. מה אתה אומר על הקי

בוצניקים שלנו?
"הם בהחלט הפתיעו לטובה”.

ומה עם ריאל מדריד?
התבטל,  המשחק  "בינתיים 

אבל מנסים לארגן משהו”.
רק  כבר  זה  השנייה  במחצית 

מכני הקבוצות  שתי  קמכבי. 
ברכבת,  כל השחקנים  את  סות 
והשעון רץ את ה-15 דקות שלו 
כמו  זוטות  בגלל  לעצור  בלי 
כדור שיצא החוצה, חילופים או 
עונשין.  זריקות  שקולע  שחקן 
אבל  לברוח,  ממשיכה  מכבי 

קבדקות האחרונות היה לה כיש
נורא רצו שזכ קלון קטן. כולם 

ריה עופרי יקלע סל, אבל האיש 
התעקש למסור ולמסור, ובפעם 
פעמיים שניסה, הוא פספס. לא 

נורא. העתיד עוד לפניו.
lll

יש  אביב  תל  מכבי  בהנהלת 
איש, צביק’ה קציר קוראים לו, 
המועדון,  ותיקי  על  שאחראי 
הקבוצה  את  מלווה  גם  והוא 
מאחורי  הארגונים  לכל  ודואג 

הקלעים.
קהוותיקים גם מופיעים עם חו
שה אלא  המועדון,  של  קלצות 

החולצות  על  הרשומים  שמות 
הם השמות של שחקני הקבוצה 

לשח עכשיו  שמנסה  קהלוהטת 
זר את ההישגים ההם. לחבר’ה 
זה טיפה מפריע. “האמת, אתה 
שצריך  חושב  אני  גם  צודק. 
לקנות לנו חולצות”, אומר רוני 

בוסני, והוא ממש לא צוחק.
בע שנחמד  מה  שני,  קמצד 

ניין, זה שיש איזושהי התאמה. 
לאולסי יש גופייה של קומג’יס. 
בוסני הוא דורון שפר, יוסי לז’ה 

קמשחק על תקן הפמן, על הגו
פייה של מיקי כתוב גור שלף, 
לובש  פופה  של  הגופייה  ואת 

הסנטי שאת  קמינסקי,  קמאיר 
מטרים שחסרים לו בגובה הוא 
גם  יש  הרוחב.  במימד  משלים 

קכמה פרדוקסים, כי עם כל הכ
בוד, חנן אינדיגו זה לא אריאל 

מקדונלד.

הגביע מ-1977 )צילום ראובן פריצי(; מיקי ברקוביץ ורלף קליין ז”ל 
)צילומים אבי קדמי(

בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקציף חלב 

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

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

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

שמאחורי  האיש  את  מכיר  לא  מי 
המיחזור  מאחורי  הוא  לאחרונה  ה...? 
בכפר. סאלח, תושב ינוח, כבר 17 שנה 

ואין בכפר פינה הנסתרת מעי קאיתנו 
עם  מתחיל  הוא  עבודתו  יום  את  ניו. 
כך מוקק כל  ולמה   .6:00  שחר בשעה

דם? "ראש המועצה ביקש ממני לנקות 
שהתפ שקיות  הלילה',  'שאריות  קאת 

חיים,  בעלי  שפיזרו  אשפה  ברוח,  זרו 
לעיתים לאסוף חתולים שנדרסו. הכל 
כדי לאפשר לתושבים להתעורר לכפר 

נקי". 
ילדים.  לשלושה  ואב  נשוי  סאלח 
ממשיך  הוא  ורדים,  לכפר  כשהגיע 
יותר  האחזקה  מחלקת  מנתה  ומספר, 
היו  העובדים  תפקידים.  בעלי  מ-10 

קמישובים העוטפים את כפר ורדים ונו
צוות  לעניין",  "צוות  אווירה של  צרה 
מגובש ואכפתי בראשות המנהל מנוח, 
במהלך  מאוד.  מתגעגע  סאלח  אליו 
העובדים  במספר  צמצום  חל  השנים 
ומירב העבודה הועברה לידי קבלנים. 
צוות  היה  אז  כי  אעיר  אישית  בנימה 
גדול ומתוגבר "ללא רכב לכל עובד", 
והיום סאלח הוא צוות של איש אחד, 
בודד  שעובד  צמוד,  רכב  ללא  עדיין 
בשטח, בעבודות של מאחורי הקלעים.

רואה  המיחזור  פעילות  תחילת  מאז 
קסאלח את ציבור התושבים בזווית נוס
קפת. לדבריו מירב האנשים מקפיד לש

ביצוע אבחונים

פסיכו-דידקטיים

מאחורי הקלעים
אבל  והמיחזור,  הניקיון  כללי  על  מור 

המ תושבים  יש  לדוגמה,  לא.  קחלקם 
למיחזור,  קרטונים  הבית  ליד  שאירים 
אך אלו מלאים באשפה ביתית רגילה. 

הצ האשפה  שאיסוף  למרות  קלדעתו, 
טמצם ליום בשבוע, אם כולם ימחזרו 
תושבים  בשרות.  יפגע  לא  הצמצום 
אחרים משליכים לכלובי המיחזור של 
דבר  פלסטיק,  שקיות  גם  הבקבוקים 
פחי  אולי  סביבתי.  ללכלוך  הגורם 

הב את  לפתור  יוכלו  סמוכים  קאשפה 
עיה. 

לעיתים  סאלח  מקבל  הגזם  בימי 
מאחר  תושבים,  לבתי  להגיע  בקשות 
ביתם.  על  דילג  הגזם  פינוי  שקבלן 

קלבמקרים אחרים אלו התושבים שנזכ
רים להוציא את הגזם אחרי שהמשאית 
כבר עברה. בשני המקרים סאלח מגיע 
לאותם בתים, והמשימה פוגעת בלו"ז 

השוטף של עבודתו.
מע שהיה  סאלח  מציין  חיוך  קבחצי 

"המוקשים"  אולם  יחף,  לעבוד  דיף 
הרבים הפזורים בנתיבי הכפר מונעים 

קזאת ממנו. הוא מבקש מכל בעלי הכ
לבים לאסוף את המוקשים ולהשתמש 
ב"שקי-קקי" שמחכים לבעלי הכלבים 

במתקנים המפוזרים ברחבי הכפר.
סאלח גאה בעבודתו, ומרגיש כי תרם 
זכה  יפה" בהם  ישראל  "פרסי  לקבלת 

היישוב לאורך השנים.
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מרכז מוריה ברברה
פעוטון המשלב אומנויות באווירה כפרית

“הכי קרוב לאמא”
מצלמות 

במעגל 
סגור

ימי פעילות: ימים א-ה בשעות 7:00-16:00 )אפשרות עד 17:00( 
www.moriay.co.il  052-8836416 יום ו’ 7:00-12:30  ישראל 052-2616257  גאולה

במרכז מוריה רואים בכם שותפים שווים לדרך הרואה בילדכם את מרכז עשייתנו כמסגרת חינוכית.

בפעוטון יקבל את ילדכם צוות מקצועי, מסור, חם ואוהב, בעל הצלחה מוכחת בעבודה עם ילדים.

מרכז מוריה הינו מסגרת חינוכית המשלבת איכות מקצועית, המותאמת לצרכי ילדכם עם סביבה בטוחה 

ושקיפות מלאה ובהדרכת כוכב קדם מנחת קבוצות בשילוב אומנויות.

סמל משרד 
התמ”ת

מוכר לאימהות 
עובדות לצורך 

השתתפות 
ההרשמה בעיצומהבשכר לימוד

כדאי להזדרז  מספר המקומות מוגבל

פעוטון מרכז מוריה מיועד לילדים בגילאי 0.3-3 שנים ומחולק ל-3 קבוצות גיל.

החנות מנוהלת ע”י חני ז’לסקו-מאור
אופטומטריסטית מוסמכת מטעם משרד הבריאות

ובוגרת אוניברסיטת “בר אילן” בהצטיינות באופטומטריה.
אצלנו תמצאו את המכשור החדיש והמתקדם ביותר, 

הכולל מכשיר לבדיקת טופוגרפיית הקרנית,
והמביא לתוצאות מדויקות.

      
     

  

המומחים להתאמת משקפיים

מרכז מסחרי מעלות )מול בנק בינלאומי(

טל. 04-9575551

התאמת משקפי ראיה מכל הסוגים 
כולל מולטיפוקל ועדשות מגע

הנחות לחברי כל 

קופות החולים

נבחרנו לשרת אתכם נאמנה

מבצעים על קולקציית משקפי שמש 2012

חפשו אותנו בדף הפייסבוק  ולחצו 

מבצעים על קולקציית משקפי שמש 2012

במרחק של 5 דקות נסיעה מכפר ורדים ו- 10 דק' מנהריה נמצאת אחוזת עדיני.
מקום קסום לאירועים יוקרתיים של עד 250 איש בטבע. מתאים לאירועי חתונה קטנים, בר מצווה, יום הולדת ואירוע עסקי.

galit@rimoney-hagalil.com   / לפרטים והזמנות: גלית - 050-4444364

מקום מיוחד לאירוע אינטימי בטבע חדש בגליל המערבי
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בלי רשת ביטחון \נירית אושר

הולדת.  יום  לי  יש  החודש 
בטוחה  לא  אני   .39 בת  אהיה 
איך להתייחס למספר הזה. מצד 
עד  דברים  כמה  הספקתי  אחד 
שנות   10 חוגגת  אני  עכשיו: 
ילדים  ארבעה  לי  יש  נישואין, 

הק את  אני מתחילה  קנפלאים, 
ריירה השלישית שלי והגשמתי 
כמה מטרות משמעותיות בחיי. 
מהבחינה הזו אני חיה טוב עם 
לי תשוקה מתפרצת  אין  הגיל, 
לקראת  מיוחד  משבר  לעבור 
גיל 40, אני לא רואה את עצמי 

קמתחילה ללמוד נהיגה על אופ
נוע או קוראת בעיון ספרי טיול 
על הודו. מצד שני, אני כבר לא 
מרגישה רק "30 פלוס". בעלי, 
 ,38 הולדת  יום  החודש  שחגג 
אמר לי יומיים לפני יום הולדתו 
שהוא לא מרגיש בן 38. כלומר 
צעיר.  יותר  הרבה  מרגיש  הוא 
שתקתי  שינוי  לשם  הקשבתי, 
כהרגלי,  דחפתי את עצמי  ולא 
אך ביני לבין עצמי תהיתי איך 
פעם  הגיל?  עם  מרגישה  אני 

מר שאני  ברור  מאוד  לי  קהיה 
גישה הרבה פחות מגילי. השנה 

זה ממש לא ככה. 
קינאתי  שקצת  חושבת  אני 
פעם  כעסתי.  אפילו  אולי  בו, 

קזה היה משהו משותף של שני
מתפ בגיל,  קרובים  אנחנו  קנו. 

לחיים  אחריות  מגלים  תחים, 
לא  אך  ילדים,  מגדלים  שלנו, 
חלומות,  הגשמת  על  מוותרים 
וזה הרי המתכון הבטוח להיות 
נשאר  הוא  והנה,  לנצח.  צעיר 
שם ואילו אני כבר לא. פתאום 
נראית  "לא  אולי  שאני  הבנתי 
39", ואולי גם ההספק שלי עד 
רק  אבל  מכובד,  בהחלט  כה 
מרגישה  אני  בפנים  הנייר.  על 

קעייפה, נושאת משא כבד. בחו
קסר הפרגון העצמי שלי אני מק

טינה כל מה שכבר השגתי. ומה 
שלא  מפחדת  אני  לא,  שעדיין 
יקרה לעולם. איך אאזור אומץ 

קללכת למקומות לא נודעים ומ
פחידים, אם אני מרגישה כל כך 
חייבת  אני  כזה?  בגיל  מותשת 
להבין, למה פתאום עכשיו אני 

מרגישה את משקל הגיל? 
עיניי  מול  ועלו  צצו  מיד 
הם  שלי  ההורים  שלי.  ההורים 

יותר  הרבה  בלהרגיש  אלופים 
הם  הרי  גילם.  מכפי  מבוגרים 
מזה  קיצם  את  מחשבים  כבר 
עדיין  שהם  למרות  שנים  כמה 
להיות  יכול   .70 מגיל  רחוקים 
שזה העניין? הפנמה טובה שלי 
הגרועה  האישית  הדוגמה  את 

זה לא מס קשלהם? אולי, אבל 
פיק לי כהסבר. 

תחו זה  מתחוור,  שכן  קמה 
להוריי.  קשורה  היא  שגם  שה 
נטשו  שלי  ההורים  שננטשתי. 
נכון  יותר  אולי  בעצם  אותי, 
באמת  לא  פעם  שאף  להגיד 
ידיעה  זה לא  היו שם בשבילי. 
שעכשיו,  נראה  אבל  חדשה, 
מתבהרת.  התמונה   ,39 בגיל 
מוחשי  ויותר  יותר  הפך  זה 
בעצמי,  להורה  שהפכתי  מאז 
אני  נוסף.  ילד  כל  עם  והתחזק 
שקופה עבורם. אופר שמטפלת 
)וגם לא בהצלחה רבה, לעניות 
כאילו  שלהם.  בנכדים  דעתם( 
המטרה  אמא,  כשאני  עכשיו, 
היחידה שלי בעולם היא לדאוג 
האושר  ילדיי.  של  לרווחתם 

הרצונות  שלי,  השמחה  שלי, 
שלי וכמובן החלומות שלי, לא 

מעניינים ולא רלוונטיים.
עייפה  אני  אם  זו,  במסגרת 
את  יטריד  כמובן  זה  חולה,  או 
הוריי, אך רק מכיוון שזה יקשה 
ולטפל  להאכיל  לפרנס,  עליי 
בילדים שלי. מה ההשלכות של 
העייפות על חיי? זה לא מעניין. 
מהעשייה  נהנית  אני  האם 

קשלי? למי איכפת. יחסים תקי
רק  רלוונטיים  בעלי  עם  נים 
לצורך השפעתם על ילדיי. אם 
ממש  כבר  זה  במיטה?  לי  טוב 
ציפיה  שזו  האמת  מעניין.  לא 
מחיי  ליהנות  מצידי  מוגזמת 
סקס בגיל המופלג של 39. הרי 
עשיתי כבר ארבעה ילדים, שני 
בנים ושתי בנות, את מצוות פרו 

קורבו קיימתי, אולי עדיף מבחי
נתם שאפסיק כבר עם הסקס. 

ביום  כרעם  עליי  נחת  לא  זה 
ההורים  לא שפתאום  זה  בהיר. 
ומהורים  עורם  את  הפכו  שלי 

קמפרגנים ותומכים התחילו לה
לא  פעם  אף  הם  ממני.  תעלם 

ילדה  כשהייתי  לא  אותי.  ראו 
קטנה בת שלוש שרצתה ללכת 

קלגן עם הבגדים של אחותה הג
דולה )באמת אסון גדול, ללכת 
גן.  בגיל  מצחיקים  בגדים  עם 
חיים  לנהל  ממני  ימנע  ודאי 
בגיל  ופרודוקטיביים  מלאים 

קמבוגר...(, לא כשהייתי תיכוני
מצאו  לא  שלי  והחברות  סטית 

נקו בכל  ובעצם  בעיניהם,  קחן 
דה במהלך חיי בה הדיעה שלי 
נקודות  משלהם.  שונה  הייתה 

הש חלוף  עם  והתרבו  קשהלכו 
נים. 

קאם זה לא חדש, מה קרה עכ
שיו שלא היה קיים קודם? נראה 
לי שהעייפות שאני חווה עכשיו 
39 היא שלק  לקראת יום הולדת
ראשונה אני מרגישה שאני כבר 

קלא יכולה להמשיך ולשקר לע
שהפעם  ולקוות  להמשיך  צמי, 
זה יהיה אחרת. אחרי שנים של 
נסיונות כושלים לזכות באישור 
ללא  עולמות  להפוך  שלהם, 
הצלחה כדי לגרום להם סוף סוף 

קלהיות מאושרים, נמאס לי. הג
עתי לגיל שאני רואה אותם כפי 
שהם באמת, ולא כמו שהילדה 
את  לראות  רוצה  שבי  הקטנה 

הק הילדה  שלה.  ואבא  קאמא 
טנה שגם בגיל 39 רוצה עדיין 

אישור שהיא מספיק טובה. 
אז אמא ואבא, יש לי חדשות 
בשבילכם. הבאתם אותי לעולם 
שלי  הם  החיים  זה  ומרגע  הזה 
בשביל  פה  אני  בלבד.  ושלי 
להישאר,  סתם  ולא  להישאר 
אמא  רק  לא  אני  ליהנות.  אלא 
של שירה, שחר, נוגה וארז. אני 
גם  לאכול,  שאוהבת  נירית  גם 
את  סובלת  לא  משמין.  זה  אם 
אוהבת  כן.  אתם  אם  גם  ביבי, 
את זיו, גם אם אתם לא ואוהבת 
הרבה  בזה  אין  אם  גם  לכתוב, 

כסף.
אולי דווקא הכבדות הזו היא 
הצעד הקטן הראשון בדרך לתת 

מס שאני  האישור  את  קלעצמי 
פיק טובה, גם אם להורים שלי 
לעולם לא תהיה היכולת לראות 

את זה.
יום הולדת 39 שמח לי!

 לתגובות: 
nirit.osher@gmail.com

יש לי יום הולדת
למה פתאום עכשיו אני מרגישה את משקל הגיל?

   

    
    

  

 

   
 

הבגדים שתמיד חיפשת 
 בגדים לגברים ונשים בעיצוב ייחודי מהמזרח

 בגדים מעוצבים מבדים קלילים וצבעוניים
ליום יום ואירועים מיוחדים במחירים מפתיעים

 מוביילים  תכשיטים ואביזרי אופנה
 ציורי מנדלות   קטורות    מנורות מלח

עבודות יד  של אומנים ויוצרים מהאיזור
 ועוד המון דברים יפים ומיוחדים מהארץ ומהמזרח
בואו באהבה שמחה ושלום
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הנאום של אנט

נירית אושר
הערבי  שהציבור  הזמן  “הגיע 
יתרום את חלקו בשוויון בנטל. 
מי שרוצה לקבל זכויות במדינה 
חייב לקחת חלק שווה בשווה! 

קזה אומר שירות בצה”ל, או שי
אזרחי.  שירות  או  לאומי,  רות 
מספיק עם ההתבכיינות! נמאס 
מקופח,  עם  שאנחנו  לשמוע 

קמנוצל, שהמדינה מפלה בין אז
את  מקבלים  שהיהודים  רחיה! 
בעבודה!  טובות  הכי  המשרות 
תנו לי לחדש לכם: היהודים הם 
ולמצבנו.  לצרותינו  הגורם  לא 
אנחנו הבאנו את זה על עצמנו. 

הרווחנו זאת בכבוד”.
זהו חלק מהנאום שנשאה אנט 

במ  - המלא  )הנאום  קחסכאיה 
לש התנועה  של  בכנס  קסגרת( 

וויון בנטל שהתקיים לאחרונה. 
ואנט לא סתם מטיפה. כבר 20 
שנה שהיא חיה על פי התפיסה 
הזאת, מיישמת את עקרונותיה, 
מחיר,  משלמת  גם  פעם  מידי 
וגאה  עצמה  עם  שלמה  אבל 

בדרכה.

 מביאה את 
האביב הערבי

קאנט היא ערביה מוסלמית ופ
עילה בתנועה ל”שוויון בנטל”. 

קזו תנועה שמאמינה כי על האז
רחים הערביים בישראל לשרת 
החובות  בעול  ולשאת  בצבא 
היהודים.  האזרחים  כמו  בדיוק 
היא נולדה בעכו לפני 43 שנה, 
מבעלה  התגרשה   23 ובגיל 
ילדים.  לשלושה  אם  כשהיא 
היא החליטה לסמוך על עצמה, 
להתמודד עם חוסר הקבלה של 
באה,  ממנה  הערבית  החברה 
שלה,  בדרך  בחיים  ולהצליח 
שלי  הבכור  “כשהבן  בעצמה. 
היה בן 12 ותחיל להתרועע עם 
החלטתי  לרוחי,  חברים שאינם 
לעזוב את עיר מגוריי ולהרחיק 
להם  הצפוי  ילדיי מהעתיד  את 

כערבים בעכו”, היא מסבירה.
יחיעם,  לקיבוץ  הגיעה  היא 

חי במסגרות  למדו  קילדיה 
פרנסה  היא  ואילו  יהודיות  נוך 

לעיצוב  סלון  באמצעות  אותם 
שיער שהיא מנהלת שנים רבות 
בכפר ורדים בשם “אנט ביוטי”. 
בימים אלו היא אף שוכרת בית 

בכפר. 
אנט  הגדולים של  ילדיה  שני 

קהתגייסו כבר לצה”ל. בנה הב
מכבר  לא  סיים   )22( דדו  כור 
ביחידת  בצה”ל,  שירותו  את 
דוכיפת, וסוהא )20.5( מסיימת 
שירותה  את  כחודשיים  בעוד 
החינוך.  בחיל  כמורה  הצבאי 
בנה הצעיר חסאם )19.5( נמצא 

כרגע בשנת שירות לפני הגיוס 
להגיע  היא  ושאיפתו  לצה”ל, 

לגולני.
להם,  טבעי  היה  באמת  זה 
להתגייס  מוסלמים,  כערבים 

לצבא?
האמו לפי  אותם  ק“גידלתי 

שייכת  שאני  ברגע  שלי.  נות 
המדינה.  אזרחית  אני  למדינה 
שאין  בבית  גדלתי  עצמי  אני 
האדם  כבוד  וערבי.  יהודי  בו 
משפחה  לא  אנחנו  לכל.  מעל 
באלימות  מאמינים  לא  דתית, 

עבורי  רציתי  וכשהתגרשתי 
להת אחר.  עולם  ילדיי  קועבור 

פתח. אם הייתי נשארת במגזר 
אישה  מקבלים  היו  לא  הערבי, 

קגרושה לעולם. שנאתי את הק
במ לנשים  עושים  קשיים שהם 

צבי. לכן הילדים שלי גדלו על 
אהבת המדינה, למדו במסגרות 

וזה היה מובן מא יהודים,  קעם 
ליו שיתגייסו. לא הייתי צריכה 

לשכנע אותם”.
־מאיפה היתה לך התעוזה לע

זוב הכל ולהתחיל מאפס לבד?
ודע מרדנית  הייתי  ק“תמיד 

‘גבר’.  אותי  כינו  בבית  תנית. 
תמיד  אני  עצמי,  על  סמכתי 
שאצליח  ידעתי  אופטימית. 
אומרת  תמיד  אני  להתמודד. 
את  לא  הרגע,  את  חיה  שאני 
העבר, ומסתכלת על העתיד. זו 

אני, לביאה”.
־ההורים שלך קיבלו את העזי

בה שלך?
“היה להם קשה. זה לא פשוט 
תצא  שלנו  מהמגזר  שמישהי 
בקול  שלה  הדעות  את  ותגיד 
של  מהתגובות  פחדו  והם  רם, 

קהחברה הערבית. גם אם האמי
היה מעשה לא מכו זה  בי,  קנו 

במבטים  זה  את  והרגשתי  בד 
בי.  מתביישים  שהם  שלהם, 
אבל אני לא צריכה את החסות 
ברור  לי  היה  המשפחה.  של 
בזכות  להתפרנס  יכולה  שאני 

יל שלושה  לבד  לגדל  קעצמי, 
היה  כבודי.  על  ולשמור  דים 
לי חשוב להוכיח להם שזו לא 

בושה להיות לבד”.
שוויון  לגבי  שלך  הדעות  איך 

הגזע עם  מסתדרות  ־בנטל 
במדינה  חווים  שערבים  נות 

מיהודים?
“אני לא חושבת שאני יוצאת 

קדופן באמירות שלי. אני מאמי
שחוש ערבים  הרבה  שיש  קנה 

ופוחדים לדבר. אני  בים כמוני 
זו שתיחשף. אני  מוכנה להיות 
מביאה את האביב הערבי נטול 
השנאה. תראי, אני יודעת שיש 
אני  תמימה.  לא  אני  גזענות, 
פשוט מאמינה שאם אני אתרום 
הזכויות  את  לדרוש  אבוא  ואז 

אני  המדינה,  כאזרחית  שלי 
בגישה  נבוא  אם  אותן.  אקבל 
כערביה?’  לי  עשיתם  ‘מה  של 
יכולה  לא  אני  עליי?  ישים  מי 
לתקן את כל העולם. בטח שיש 

גזענות, אבל שלב שלב”.
באמת  שאתם  חושבת  לא  את 

מקופחים?
חיה  המדינה  כאזרחית  “אני 

שר איפה  גרתי  תמיד  קטוב. 
כאל  לעצמי  והתייחסתי  ציתי 
עמדתי  ערבייה.  כאל  לא  אנט 
לא  שלי,  הזכויות  את  ודרשתי 

חיפ ולא  מיוחד  ליחס  קציפיתי 
שתי לראות קיפוח בכל מקום. 
אני בהחלט דורשת זכויות, אבל 
להכיר  שמוכן  הגיוני  ממקום 
בחובות שלו ולשאת בנטל כמו 
של  רגשי  ממקום  ולא  כולם, 
ומה  שאין  מה  על  התבכיינות 

שחסר”.
ועוב לחו”ל  נוסעת  ־וכשאת 

מדוקדק,  בידוק  כערביה  רת 
לא קשה לך עם ההגדרות של 

שוויון בנטל?
חוויות  בשרי  על  “עברתי 
עם  נסעתי  אחת  פעם  כאלה. 
חברים יהודים, רק אני נלקחתי 
תמכו.  שלי  והחברים  לבידוק 
הם התעצבנו בדיוק כמוני ואחר 
כך חיכו לי עם חיבוק גדול. אם 
לתרום,  נתחיל  כערבים  אנחנו 
את  לפתוח  הזכות  לנו  תהיה 

שנ בטוחה  אני  ולדבר.  קהפה 
צריכים  לא  דברים.  המון  שנה 
בשביל  כנסת  וחברי  ממשלה 
לבכות,  ורק  לשבת  מספיק  זה. 

צריך להתחיל לתרום”. 

יצאה לאור
החלי שלאחרונה  קחאסכאיה, 

טה לצאת בפומבי עם דיעותיה, 
קהשתתפה ונאמה בכנס של תנו
קעת “שוויון בנטל” שנערך בג

כשבועיים.  לפני  שמואל  בעת 

"נמאס לי לשמוע על קיפוח" 
היא ערבייה מוסלמית שהתגרשה בגיל 23, עזבה את עכו לקיבוץ יחיעם ומאז חיה ומגדלת לבדה את שלושת 

ילדיה בלב החברה הישראלית. שניים מהם התגייסו לצה”ל והשלישי עומד בפני גיוס. לאחרונה הצטרפה 
לתנועה לשוויון בנטל הקוראת לכל אזרחי המדינה להתגייס. אנט חסכאיה, המנהלת שנים רבות סלון יופי 
ערב טוב לכולם.בכפר ורדים ולאחרונה גם עברה להתגורר ביישוב, קוראת לבני עמה להפנים: ישראל היא המדינה של כולנו

אני, אנט, ילידת עכו, תומכת 
בשוויון בנטל כאזרחית מדינת 
ישראל. אני ערבייה, מוסלמית 

לשלו אמא  גאה!  קוישראלית 
שה ילדים.

לא  השתחרר  הבכור  הבן 
ביחידה  ושירת  מצה”ל  מזמן 

קרבית.
בחיל  ומשרתת  חיילת  בתי 

חינוך.
עכשיו  תורם  הצעיר  הבן 
שנת שירות לפני גיוסו לצבא 

ליחידה מובחרת.
לדעתי, הגיע הזמן שהציבור 

בש חלקו  את  יתרום  קהערבי 
לקבל  שרוצה  מי  בנטל.  וויון 
לקחת  חייב  במדינה  זכויות 

חלק שווה בשווה!
או  בצה”ל,  שירות  אומר  זה 

אז שירות  או  לאומי,  קשירות 
רחי. 

מספיק עם ההתבכיינות!
עם  שאנחנו  לשמוע  נמאס 
שהמדינה  מנוצל,  מקופח, 
מפלה בין אזרחיה! שהיהודים 

קמקבלים את המשרות הכי טו
לחדש  לי  תנו  בעבודה!  בות 
הגורם  לא  הם  היהודים  לכם: 

המשך בעמוד הבא

אולי דווקא המנהיגים 
שלנו אשמים?

תפנימו – מדינת ישראל קיימת ואנחנו אזרחיה. אין לנו מולדת 
אחרת! אנט חסכאיה

“אני מאמינה שיש הרבה ערבים שחושבים 
כמוני ופוחדים לדבר. אני מוכנה להיות זו 

שתיחשף. אני יודעת שיש גזענות, אני לא 
תמימה. אני פשוט מאמינה שאם אתרום 

ואז אבוא לדרוש את הזכויות שלי כאזרחית 
המדינה, אני אקבל אותן”

לצרותינו ולמצבנו. 
קאנחנו הבאנו את זה על עצ

מנו. הרווחנו זאת בכבוד.
קחשבתם אולי שנציגינו אמו

רים לעזור. אולי בעצם הם רק 
הב את  ומקבעים  קמנציחים 

עיות? אני מבקשת: בואו נצא 
תנו  הדומם.  הסגור  מהמעגל 

כתף לשוויון בנטל!
הזכות  לנו  שיהיה  תתרמו, 
 – בתופעות  ולהילחם  לדרוש 

הגזענות, ההפרדה, האבטלה.
הערבי  לציבור  נחזיר  בואו 
עידן  ניתן  בואו  הכבוד!  את 

קאחר לדור החדש! אין כאן מנ
צחים ומפסידים. אנחנו כולנו 
אזרחי המדינה, עם אחד שווה 

בשווה. 
אני מביאה לכם אביב ערבי 
דמים,  שפיכות  בלי  ישראלי 

נטול שנאה, תנצלו את זה.
אני לא מאמינה בסיסמאות. 
עם  ממקום  אליכם  באה  אני 

קבלות ועשייה, עובדה!
המצוי!  על  תתפשרו  אל 

השיגו את הרצוי!
ישראל  מדינת   – תפנימו 
קיימת ואנחנו אזרחיה. אין לנו 

מולדת אחרת! 

חברה...  לאומי...   ביטוח  הכנסה...  מס  מע”מ... 
פטור... מיסים...  עוסק  מורשה...   עוסק 
החזרי    ...161 טופס   ...106 טופס  תלושים... 
הבראה...הודעה  דמי  פיצויים...  פנסיה...  מס... 
עבודה...  תאונת  מינית...  הטרדה  מוקדמת... 
ניהול  הוראות  הון...  הצהרת  שנתי...  דו”ח 
פסילת  הכנסה...  מס  ביקורת  ספרים... 
הכנסה...  במס  בירור\דיון  חקירה...  ספרים... 

אנחנו כאן
לייעץ להדריך לסייע ולייצג

התקשרו אלינו 04-9978414
נתאם פגישה לייעוץ

ג.י.ל.ת.  חשבונאות ומיסים
בהנהלת ויקי קיויתי ושגיא גורן 

בפיקוח ואחריות מקצועית 
של  יועץ-מס מוסמך \ מייצג

הדסים 2 יפה נוף מעלות - תרשיחא
 טלפון 04-9978414
 פקס 04-9575112

bkivity@gmail.com :דוא”ל
www.bkivity.com :אתר

מגזין
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