
215 דצמבר 2012  גיליון מספר

www.alakfar.co.il

 04-9916974  052-2822412  052-2660560  גדוד 22, א.ת. עכו
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

 l 46 נירית אושר l 44 ברברה l 42 בן עמי מוסק l 16 סיון יחיאלי l 10 תעזי 
תרבות ותפתחו יומנים l 52-55 ורדה 58

שבסופו  והתוכנית  האחרונות,  ההתנגדויות  את  דחתה  הארצית  הערר  ועדת 
דיור, מאות חדרי  יחידות   1,825 לדרך.  יוצאת  ורדים  כפר  של דבר תכפיל את 
כמה  ייקח  זה  לגובה.  ובנייה  תעסוקה  אזור  וצימרים,  מלוניות  במלון,  אירוח 
שנים, אבל אפשר להתחיל להיפרד מכפר ורדים כפי שאנחנו מכירים אותו היום

אייל כץ, עמ’ 13

מסיים תפקיד
ריכאד חיראדין, מנכ”ל 

תאגיד המים, טוען כי איש 
לא לחץ עליו להתפטר. “אני 

פורש מסופק”
12

שירה ערבית רעננה
מרואן מח’ול הוא משורר 
פלשתיני ממעלות בן 33.
יש כבר כאלה שמשווים 

אותו לדרוויש
אייל כץ, 40

שלב ג' אושר סופיתשלב ג' אושר סופית
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V.I.P
ן " ל ד נ

כפר ורדים-בעיצוב מיוחד

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

וגלריה. בעיצוב צעיר ומסוגנן.
מיוחד ביותר!

לפרטים נוספים- 052-6603666

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

 שווה לראות!! 
לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-ברחוב שקט

במחיר אטרקטיבי, וילה מדהימה כ- 180 

מ”ר בנוי במפלס אחד גובל בשטח ירוק, 

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

נווה זיו-אטרקטיבי

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

למבינים!
לפרטים נוספים  052-6603666

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

מדהימה, סופר מושקעת עם נוף מהמם.

& 1,580,000
לפרטים נוספים- 052-3032121

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

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

לפרטים נוספים
052-6603666

מעלות-במרכז
במיקום מעולה במרכז דו משפחתי 

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

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-יפה נוף
וילה 7 חדרים בעיצוב פנים מקצועי 

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

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז
 דירה 4 חד’ 

קומה ראשונה+מחסן
לפרטים נוספים  

052-7794555

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

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-יפה נוף
דופלקס 5 חדרים מושקע עם נוף 

מדהים. מחיר מעולה!
לפרטים נוספים

052-7794555

מעלות- במרכז
דופלקס 8 חדרים קרוב לישיבה כולל 

יחידת דיור מסודרת קרוב לכל. 
שווה לראות!!

לפרטים נוספים
052-7794555

מעלות- בסיגליות
 4 חדרים משופצת ומסודרת

מחיר אטרקטיבי!
לפרטים נוספים

052-7794555

מעלות-בקורנית
נדיר להשגה !!!

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

לפרטים נוספים
052-7794555

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

0 5 2 - 3 0 3 2 1 2 1 אביתר 

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

כפר ורדים
להיכנס ולגור!

בית 5 חדרים במפלס אחד. 

מטופח ומסודר בנוי באיכות גבוה 

עם תוספות רבות.

 גינה מטופחת 

ופרגולות איכותיות. 

בהזדמנות שלא חוזרת!!

₪ 1,490,000
לפרטים נוספים

052-6603666 

מעלות-בסביונים
דו משפחתי 8 חד’ איכותי ,סלון 

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

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות - בסביונים
בית פינתי 140/500 עם חניה 

פרטית וגינה גדולה.שווה לראות!! 
לפרטים נוספים 

052-7794555

מעלות-בסביונים
וילה 6 חדרים + גינה מטופחת 

במחיר אטרקטיבי
 חובה לראות!

לפרטים נוספים
052-7794555 

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

קרוב לכל. נוף פתוח לחרמון.

שווה ביותר!
לפרטים נוספים

052-6603666

כפר ורדים-בשלב א’

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

דיור חדשה בכניסה נפרדת. גינה מטופחת 

,פרגולה , חנייה מקורה כפולה ועוד...

שווה ביותר!!

לפרטים נוספים- 052-6603666

נכסים במעלותנכסים במעלות

לא באים?

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

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

בית נקי בראש שקט

-לא צריכים!

לנו יש

עזרה
שקט נפשי

לא לוקחים סיכונים מיותרים בהעסקת עובדים בבית

שירות מקצועי
עובדות אמינות ומיומנות, מאה אחוז התייצבות לעבודה

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

וקבל עוד 3 ק"ג

מתנה

רויאל קנין מקסי בוגר 15 ק"ג  

 במחיר מפתיע

בקניה זו חסכת

&100

שווי ההנחה

&65

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

מתנה
שווי המתנה

&40

פרונטליין פלוס לחתול 

במחיר מטורף 
מטורף

שווי ההנחה

&70

פרונטליין פלוס לכלב 
עד 20-40 ק"ג

מחיר
שחבל להחמיץ

בקניה זו חסכת

&90

בקניה זו חסכת

&41

חול מתגבש מקנדה
ריחני 18 ק"ג

מותנה בקניית 2 יח’

רויאל קנין פרסי 4 ק"ג

במחיר הכי זול בארץ

בקניה זו חסכת

&50

בקניה זו חסכת

&24

מזון חתולי חצר סטאר
 18 ק"ג

במחיר מנצח 

&199

&269

&169

&139

במחיר מבצע

&99
מחיר מבצע

&119
מחיר מבצע

&125
מחיר מבצע

&6999
מחיר מבצע

מחיר מבצע

מחיר מבצע

מחיר מבצע

משולחן המועצה

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

מרכז לגיל הרך

מרכז לימודי-קהילתי

הודעות יחידת הנוער כפר ורדים
תושבים יקרים שלום רב!

אנחנו ביחידת הנוער של כפר ורדים פותחים את מועדון הנוער לציבור 
הרחב בימי שישי פעם בשבועיים מ-22:00 ועד 02:00. זאת בנוסף 

לפעילות המתקיימת במקום במשך השבוע, כמובן. אנחנו מבינים שהצורך 
של בני הנוער גדול מכך, בייחוד עם כניסתנו לתקופת החורף. לכן, אנחנו 

מבקשים למצוא מתנדבים אשר יסכימו לפתוח את המועדון בסופי השבוע 
בהם אנחנו לא עובדים. 

בנוסף,  מתוכנן שיפוץ של המועדון, בשיתוף פעולה עם בני הנוער 
והרכזים. נשמח מאוד לכל תרומה של ריהוט ישן שתוכלו לתרום, ויותר 

מכך למתנדבים אשר יעבדו איתנו ועם הנוער. הורים, אחים, חברים, דודים 
ודודות מוזמנים לבוא ולבלות איתנו! 

לתלמידי כיתות ז’-ט’,
יחידת הנוער  מחפשת בני נוער בכיתות ז’-ט’ אשר רוצים להתנדב באופן 
קבוע במוסדות חינוך בכפר ורדים בימי שישי. אנחנו מחפשים מתנדבים 
אשר יסייעו בכיתות ובהפעלה של הילדים בבית ספר קשת, ומתנדבים 

אשר יסייעו לצוות הגן בגן הניסויי.

לפרטים, אנא צרו קשר עם מעיין 052-4296691
או התקשרו לבית תומר 9571439

מסיבת סילבסטר

"החופש ללדת" - הסרט  יוקרן ביום 
שני 17/12/12 בשעה 20:30 בבית גיל הזהב 

הצמוד למרכז לגיל הרך בכפר ורדים.

הכניסה חופשית.
מוזמנים להגיע החל 

מהשעה 20:00 לקפה ועוגה, 
לשאלות ולהתייעצות עם 

בעלות מקצוע מתחום 
ההיריון, הלידה והגיל הרך.
לאחר ההקרנה יתקיים דיון 
על שאלות שהסרט מעלה. 

נשמח לראותכם 
המרכז לגיל הרך כפר ורדים 054-6530066

 ב-25 בנובמבר נפתח במועדון הנוער, אשר נמצא בבית תומר,
מרכז לימודי קהילתי )בדומה לפעילות שהתקיימה בתשע"ב(. 

 מטרת המרכז היא מיצוי הפוטנציאל הלימודי של תלמידי קהילת
כפר ורדים. לצורך מימוש מטרה זו נתמקד בתגבור לימודי לגילאי יסודי 

)ובמידת הצורך על יסודי( בשעות שלאחר ביה"ס.
המרכז מנוהל ומופעל בעזרת מתנדבים מקהילת כפר ורדים.  

במהלך השהייה במרכז יכינו התלמידים שיעורי בית, יקבלו עזרה ותגבורים.  
בסיום הפרק הלימודי תתקיים פעילות משחק ופנאי.

חשוב לציין שאין בכוונת המרכז הלימודי לשמש תחליף למרכזים העוזרים 
לתלמידים בעלי לקויות למידה.  בכוונת המרכז הלימודי קהילתי לתת 
מענה לתלמידים שאינם מאובחנים אך יחד עם זאת זקוקים לחיזוקים 

ולעזרה.  כמו כן המרכז אינו תחליף למערכת החוגים המצויה בכפר.
קהל היעד הוא תלמידי כיתות ב-ו.

שעות הפתיחה: ימים א', ד', ה' בין השעות 16:00 - 14:00.
התשלום הינו סמלי:  לכל מי שמגיע מדי יום: 30 ש"ח לחודש.
                    התשלום יקבע לפי 10 ₪ ליום בשבוע לחודש.

לצורך הפעלת המרכז אנו נשמח לעוד מתנדבים מקרב ההורים,
וכן למשחקי קופסה במצב טוב.

בכל שאלה, פנייה ובקשה ניתן לפנות 
לברוריה קרוא  050-6437613 | מעין דביר 052-5286629

יום שישי 28.12.12
Dj ניר בראונר

באולם האירועים שעה 22:00
כיבוד קל ושתייה חופשי עד אור הבוקר 

רוקדים – 80 ש"ח

צוות מפ"א על המפה
היכונו היכונו למסיבה הגדולה
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דיזנהאוז צפון מציגה
מגוון חבילות נופש בארץ ובחו”ל | מחלקה עסקית | חבילות ספורט 

אטרקטיביות | מחלקה מיוחדת לנסיעות לפולין | שפע מבצעים 
למבחר יעדים ברחבי העולם | מבצעי הרגע האחרון | מועדון לקוחות

חג חנוכה שמח

הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו 
www.hul.co.il פרטים באתר

דפוס הפקות   l פרסום   l אינטרנט  אתרי 

הפקות דפוס

מראים אותך, רואים אותך
• הקמת•אתרים	
• הקמת•דפי•נחיתה	
• הקמת•פורטלים	
• קידום•אתרים	

• מו”ל•עיתון•א-לה•כפר	
• מו”ל•מגזין•התיירות•פנאי	
• 	www.pnay.co.il•מפעילי•פורטל•התיירות•פנאי
• מו”ל•מדריכי•הטלפון•אשר•call•ודפי•ורדים	

שירותים נוספים
• עיצוב•לוגו•ומיתוג	
• ייעוץ•תקשורתי•ויחסי•ציבור	
• ייעוץ•בנושאי•אינטרנט	
• כתיבה•והפקת•תוכן	

אינטרנט

פרסום

כרטיסי•ביקור,•גלויות,•פלאיירים,•ספרים•קטלוגים•ועוד
שירותי•כתיבה,•עריכה,•קופי-רייטינג,•עיצוב•והדפסה•-•

הכל•תחת•קורת•גג•אחת
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פתח דבר ניר שילה
 eyal@pnay.co.il  המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל

פתיחה

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

ארבל הלוי עיצוב: 
דורית חן מכירות ושיווק: 

הוצאה לאור  
דולב 3, מגדל תפן 
לדואר: ת.ד. 1036 
כפר ורדים 25147

טל 04-9977474 
פקס 050-8961838

 info@alakfar.co.il
www.alakfar.co.il
www.eshkoll.com

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

לתוכן המודעות המסחריות.

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 17 בינואר 2013. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 10.1

כבר מגיעים לריבה
לאימהות  הכבוד  כל  עם 
שהשתתפו  הספורטיביות 
קשה  מאמאנט,  בהפנינג 
להתחרות במתיקות של ילדה 
צלמנו  סופגניה.  שאוכלת 
תוכלו  ההפנינג  ועל  הנציח, 

לקרוא בעמוד 22.

והולכים,  מתקצרים  הימים 
הקצר  היום  יחול  הבא  ובשבוע 
החורף  בדצמבר.   21 בשנה, 

הש עלי  וגשום,  קר  כאן,  מכבר 
סופו  מהעצים.  כבר  נשרו  לכת 
של חודש כסלו, חג האורים חג 

החנוכה. 
וראשונה  בראש  הוא  חנוכה 
בעת  הנחוגים  האור  מחגי  חלק 
כדור  של  הצפוני  בחלקו  הזו 

החו על  האור  ניצחון   – מהארץ 
משך – מעין הבטחה שהימים יח

זרו ויתארכו והאור הטוב והחום 
יש  לחג  בעולם.  לשלוט  יחזרו 
היסטורית  משמעות  גם  כמובן 
 164 בשנת  המכבים.  ניצחון   –
מורדים  קומץ  הצליחו  לפנה"ס 
לטהר  המכבים  של  בהובלתם 
יותר  ומאוחר  המקדש  בית  את 
חופשית  יהודית  מדינה  להקים 

המ היוונית.  האימפריה  מבתוך 
דינה שרדה ופרחה במשך כ-80 
לאימפריה  שנכנעה  עד  שנה, 

נהרסה כמעט לח ואף  מהרומית 

מרידות  שתי  של  תוצאה  לוטין, 
לא מוצלחות.

ובניו  מתיתיהו  של  ההצלחה 
הניצחו במובן  הן  כבירה  מהייתה 
שהצ בעובדה  הן  הצבאיים,  מנות 

ליחו לתרגמם גם מבחינה מדינית 
עצמאית  יהודית  מדינה  ולהקים 

בתקו הרוחנית:  מהבחינה  מוהן 
הלך  העם  של  רובו  רוב  בה  פה 
החשמונאים  הצליחו  והתייוון, 
היהודית  האוכלוסייה  את  לרתום 

למרד ולשלטון העצמאי. 
אנו  הזה.  לזמן  ההם  מהימים 

מחוגגים את חנוכה תשע"ג בעיצו
מה של מערכת הבחירות לכנסת 
כל  הוגשו  שעבר  בשבוע  ה-19. 
והמתמודדים  המפלגות  רשימות 
ומערכת הבחירות החלה. אתגרים 
רבים עומדים לפנינו בכל תחומי 
החיים: ביטחון, מדיניות, כלכלה, 
חברה, איכות סביבה ועוד. השנה 
עדיין  למדינה,  שנים   65 נחגוג 

פחות ממלכת החשמונאים.
והמתמודדים  שהמפלגות  נראה 

קריאה נעימה
חג חנוכה שמח

מרכז השינה והריהוט  כבריאנשי הכפר צילום: בן עמי מוסק
חדש 

חנות  המפעל

מתנה בקנית 
מזרון סימנס 

 2 כריות מדגם ביוטירסט 
סולו  + סופר קומפורט מתנה

פינות אוכל 
מעץ מלא

₪ 2,900
מיאמי

990

בקנית מזרון סילי או סימונס 50% הנחה על הבסיסי

4 דקות מנהריה-חניה חינם ובשפע

990990

בקנית מזרון סילי או סימונס 

4 דקות מנהריה-חניה חינם ובשפע דקות מנהריה-חניה חינם ובשפע
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בשער: ריכאד חיראדין, מרואן מח’ול
צילומים: אייל כץ

הולם  מענה  לתת  מצליחים  אינם 
אנו  בפניה  המורכבת  למציאות 

קט בפרטים  ועוסקים  מנמצאים 
כיצד  בטקטיקות  ושוליים,  נים 
מנדטים  יותר  ולהשיג  להיבחר 
ופחות בדברים שבכוונתם לעשות 
לאיזה  משנה  זה  אין  ייבחרו.  אם 
צד של המתרס הפוליטי מביטים, 

מהתחושה היא שחסרה הנהגה שי
מכולה לאחד את מרבית העם ולה

טוב  לעתיד  בבטחה  אותנו  צעיד 
יותר. 

מאני מקווה מאוד שבחודש שנו
תר עד לבחירות יתרכזו המפלגות 
לעשות  מתכוונות  הן  במה  יותר 
ובאיזה דרך. ניצחון המכבים הוא 
חוגג  ישראל  ועם  ביותר  מרשים 
אותו כבר למעלה מאלפיים שנה, 
אך עלינו למצוא את הדרך לחיות 
בארץ ישראל כעם חופשי במדינה 

עצמאית משלו יותר מ-80 שנה.
אסיים בשירו של אהרון זאב אנו 
לימים  בתפילה  לפידים,  נושאים 

טובים ובברכת חג אורים שמח.

אנו נושאים לפידים / אהרון זאב

 ָאנּו נֹוְׂשִאים ַלִּפיִדים 
 ְּבֵלילֹות ֲאֵפִלים. 

 זֹוְרִחים ַהְּׁשִביִלים ִמַּתַחת ַרְגֵלינּו 
 ּוִמי ֲאֶׁשר ֵלב לֹו 
 ַהָּצֵמא ָלאֹור - 

 ִיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו 
 ָלאֹור ְוָיבֹוא! 

 ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו - 
 ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו. 

 ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָרה ָעִלינּו, 
 ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות 
 ַהְּגנּוִזים ִּגִּלינּו. 

 ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו - 
 ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו. 

 ַּבֶּסַלע ָחַצְבנּו ַעד ָּדם - 
ַוְּיִהי אֹור!
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן

פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
Æטפטים     שטיחים ועוד

פתרונות לעיצוב הבית

ירושלמי¨ להכניס אור לבית °

µ∞• 
הנחה

מדליק° מבצע 
על כל השטיחים בחנות
מבחר גדול ומגוון
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אירועי חודש דצמבר ינואר 2012-13

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

מלכת השלג הצגת ילדים ברוסית
16.12.12 יום ראשון בשעה 18:00

סטמפניו הצגת תיאטרון הקאמרי מאת עדנה מזי"א 
 בכיכובם של יחזקאל לזרוב, אורלי זילברשץ, יובל סגל, 

רונה לי שמעון ואחרים

18-24/12 ימים שלישי, רביעי, חמישי, ראשון ושני ב-20:30, 
מוצ"ש ב-21:30

אגדת חורף הצגת ילדים ברוסית
28.12.12 יום שישי בשעה 17:00

היפהפייה הנרדמת הצגת ילדים ברוסית
29.12.12 שבת בשעה 12:00

היא הוא והאחר קומדיה חדשה במרוקאית
3.1.13 יום חמישי בשעה 21:00

ממלכת אור הירח סרט קולנוע. במאי ווס אנדרסון
5.1.13 מוצ”ש בשעה 20:30

מותק של יום הולדת הצגת ילדים
9.1.13 יום רביעי בשעה 17:30

אגדת שלג הצגת ילדים ברוסית
10.1.13 יום חמישי בשעה 18:00

שאול בדישי מופע סטנד-אפ חדש
11.1.13 יום שישי בשעה 22:30

חדשות

מנכ"ל תאגיד המים מסיים את תפקידו
ריכאד חיראדין טוען כי אין קשר בין סיום התפקיד לטענות נגדו l ובלי קשר: ראש מועצת 

כפר ורדים טען בכנס תושבים מיוחד כי האיגוד גובה היטלים מתושבי הכפר בניגוד לחוק

אייל כץ, עודד שלומות
מנכ”ל תאגיד המים “מעיינות 
יסיים  חיראדין,  ריכאד  זיו”, 

חי תפקידו.  את  החודש  מבסוף 
התפ על  שהודיע  הוא  מראדין 
הר מראשי  לחלק  אך  מטרותו, 

יש  בתאגיד  השותפות  שויות 
ביקורת רבה על תפקודו. גורם 
אם  כי  העריך  לתאגיד  הקשור 
מראים  “היו  מתפטר,  היה  לא 
לו את הדרך החוצה”. בינתיים 

מלא נמצא לחיראדין מחליף בת
פקיד.

שום  אין  כי  אומר  חיראדין 
אני  התפטרתי,  “לא  בעיה: 
מסיים את תפקידי. אני הקמתי 
את התאגיד לפני ארבע שנים, 
שימשתי  הזו  התקופה  ובכל 
אני  עכשוו  התאגיד.  כמנכ”ל 
תפקידי.  מסיום  מסופק  יוצא 
מחליף,  שימצאו  מחכה  אני 
ואז  מסודרת  חפיפה  לו  אעביר 

אעזוב”.
לגבי תוכניותיו להמשך, אמר 
חיראדין: “יש לי חברה לניהול 
מספר  גם  וקיבלתי  פרוייקטים 

הצעות במישור הציבורי”.
תאגיד המים מעיינות זיו נותן 

משירותי מים וביוב לישובים מע
מלות-תרשיחא, כפר ורדים, שלו

הקמתו  מאז   . וכיסרא-סמיע  מי 
טע לכותרות  פעם  מידי  מעלו 

על  שהתלוננו  תושבים  של  נות 
חיובים גבוהים ויחס מזלזל מצד 
רק  לתלונותיהם.  התאגיד  נציגי 
לפני כחודש, בגיליון הקודם של 
א-לה כפר, פורסמו תלונות כאלו 
ורדים  כפר  תושבות  שתי  של 
לחודש”,  שקלים  ב-800  )“מים 

ראו מעקב במסגרת(. 

שוקלים מאבק משפטי
התקיים  כשבועיים  לפני 
במארג כפר ורדים כנס תושבים 
בנושא, שיזם ראש המועצה סיון 
יחיאלי  האשים  בכנס  יחיאלי. 
את תאגיד המים “מעיינות זיו” 

מכי הוא פועל בניגוד לצדק הט
בעי וכי תשלומים שונים אותם 
הכפר  מתושבי  חלק  על  השית 
הינם בחזקת “עשיית עושר ולא 

במשפט”.
וכן  לתושבים  ששלח  במכתב 
בישיבה, הסביר יחיאלי כי מאות 

ביותר  המשמעותית  ההרחבה 
ורדים  בכפר  כה  עד  שבוצעה 
להכפיל  וצפויה  לדרך  יוצאת 

המתגו התושבים  מספר  מאת 
המשנה  ביישוב. ועדת  ררים 
הארצית  המועצה  של  לעררים 
הפנים  במשרד  ובנייה  לתכנון 
הערעור  את  אחד  פה  דחתה 
לבניית  התכנית  נגד  שהוגש 
שלב ג' בכפר ורדים, ובכך הוסר 

מהמכשול האחרון להוצאת התו
כנית אל הפועל.

התכנית כוללת הוספת 1,825 
יחידות  ו-698  דיור  יחידות 
אירוח. היא משתרעת על שטח 
של כ-1,700 דונם במערב כפר 

מורדים, ומטרתה היא ליצור מע
טפת להרחבת היישוב ופיתוחו. 
בנוסף אושרה הקמתו של אזור 
ורדים  לכפר  משותף  תעסוקה 

ולמעלות תרשיחא.
לדחות את הערעור  ההחלטה 
אחד.  פה  כאמור,  התקבלה, 

המש ועדת  קבעה  מבהחלטתה 
וועדת  החלטת  כי  לעררים  נה 
המשנה להתנגדויות שהתקבלה 
מאזנת  השנה  אפריל  בחודש 
הציבורי  האינטרס  בין  כראוי 
להביא לניצול יעיל של הקרקע 

הצפי הגדלת  תוך  אחד,  ממצד 
מהג והימנעות  הקיימת  מפות 

באופן  הצפיפות  של  יתר  דלת 
מהעלול להשפיע על אופיו הכפ

רי של היישוב הקיים מצד שני. 
שלושה  ידי  על  הוגש  הערר 
שחלקו  המחוזית,  הוועדה  חברי 
המחוזית  הוועדה  החלטת  על 
לתכנון ובנייה במחוז צפון לאשר 
את תכנית שלב ג'. יושבת ראש 
עו"ד  לעררים,  המשנה  ועדת 
בעוררים  נזפה  ברנשטיין,  מיכל 

המש ועדת  החלטת  על  מוהגנה 
לא  לשיטתה,  להתנגדויות.  נה 

תכ לאשר  מקום שלא  כל  מהיה 

נית להמשך פיתוח של המועצה 
המקומית כפר ורדים. עוד טענה 
ברנשטיין כי הערר הוגש לאחר 
מפורטת  מאוזנת,  החלטה  מתן 
ומנומקת ובכך חזר וגרם לעיכוב 

נוסף בסיום ההליכים בתכנית.
ראש מועצת כפר ורדים, סיון 
הוועדה  בפני  הופיע  יחיאלי, 

בת "מדובר  כי  והדגיש  מבדיון 
כנית חשובה המיועדת להשגת 
והוא  הלאומיים  מהיעדים  אחד 
הפריפריה  בין  הפער  צמצום 

למ מיועדת  התכנית  מלמרכז. 
אוכ חזקה.  אוכלוסייה  משוך 

הולכת  הקיים  היישוב  לוסיית 
ומתבגרת ולפיכך קיים אינטרס 

מברור להצעיר את היישוב באמ
צעות הוספת יחידות דיור. כמו 

מכן, אזור התעסוקה נחוץ בהח
לט ליישוב כעוגן כלכלי". 

לתוכנית קמו מספר מתנגדים, 
תרשיחא.  תושבי  מקרב  בעיקר 
כי  הייתה  המרכזית  הטענה 
התוכנית "חונקת" את תרשיחא 
ומונעת את המשך פיתוחה. בין 

תו קבוצות  מספר  קמו  מהשאר 
ורדים  לכפר  משותפות  שבים 

מותרשיחא כדי לדון בעניין ולה
עלות הצעות. אולם כאמור, כל 

ההצעות נדחו.  
תחי הסופי,  האישור  מלמרות 

בעוד  רק  צפויה  העבודות  לת 
ממספר שנים. הבנייה תהיה הד
ההע פי  על  ותושלם,  מרגתית 

שנה.   15-25 בעוד  רק  רכות, 
מאוד  תשנה  ג'  שלב  השלמת 
את אופי הכפר, שכן היא כוללת 
בנייה  ואף  מדורגת  בנייה  גם 

מתח האירוח  יחידות  מרוויה. 
עוד  מלון,  חדרי  ל-240  לקות 
120 יחידות אירוח ו-338 ציממ
רים. מפה מפורטת של שלב ג’ 

ניתן למצוא במשרדי המועצה.
אייל כץ

שלב ג' אושר סופית 
המשמעות: הכפלת כפר ורדים. תחילת הבנייה 

צפויה בעוד כשנתיים

סקיצה של התוכנית כפי שהוצגה באחד ממפגשי התושבים

מתושבי הכפר, אשר בנו בשנים 
תוספות  הוסיפו  או  האחרונות 
המים  מתאגיד  קיבלו  שונות, 
הנחת  אגרת  לתשלום  דרישות 
על  המבוסס  מים(,  )היטל  צנרת 
חוקי עזר של המועצה הראשונה 
ורמ שכפר  אלא   .’80 ה -משנות 
ייחודית, על- בצורה  הוקם  דים 
ידי החברה לפיתוח כפר ורדים, 
שילמו  המגרשים  רוכשי  כאשר 
כל  על  ההיטלים  כל  מראש את 
יחיאלי  במגרש.  הבנייה  זכויות 
בניגוד  פועל  התאגיד  כי  טען 
הועילו  שלא  לאחר  וכי  לחוק 
מאמצי ההידברות – עלול הדבר 

מלהגיע לידי גבייה מינהלית אג
כולל  התאגיד  על-ידי  רסיבית 

עיקולים ובתי משפט.
עו”ד עדי הרטל, המשמש גם 
המועצה,  של  המשפטי  כיועץ 

זה  בעניין  מייצג  הוא  כי  אמר 
את חברת הבינה “ש.ברוך”, ובא 
על  יחיאלי  לבקשת  לפגישה 

ולאפ ממנת להסביר את המצב 
שר לתושבים לפעול במאורגן, 
תשלום,  ללא  ראשון  ובשלב 
התאגיד.  את  לעצור  במטרה 
פרטים  השאיר  מהנוכחים  חלק 

אצל עו”ד הרטל.

פועלים לפי החוק
ממנכ”ל התאגיד ריכאד חירא

דין הגיב לטענות יחיאלי ועו”ד 
תשלום  של  “הסוגייה  הרטל: 
היטלי מים וביוב לבנייה חדשה 
או תוספות בנייה נמצאת בדיון 
בין מועצת כפר ורדים והתאגיד 
נכון  התאגיד.  של  הקמתו  מאז 
שתשתיות  בתקופה  וגם  להיום 

ממים וביוב היו באחריות המוע
וביוב  מים  היטלי  צות, תשלום 

הר של  עזר  חוקי  פי  על  מהינו 
שויות המקומיות )מצב שאמור 

להשתנות בקרוב(.
מההיטלים  “ההכנסות 
מממנות את כל תשתיות המים 
התאגיד,  יישובי  של  והביוב 

המפות השכונה  של  מובכללן 
מחייב  התאגיד  היום  עד  חת. 
את כל תושבי היישובים למעט 
חוק  קיים  בכפר  ורדים.  כפר 
עזר למים בלבד, כך שהתאגיד 

ממחייב אך ורק בהיטלי מים למ
תשתיות  גם  מבצע  שהוא  רות 
בעלי  כי  הטענה  לגבי  ביוב. 
מלוא  את  שילמו  המגרשים 
ההיטלים על כל אחוזי הבנייה, 
מסמך  שום  לתאגיד  הוצג  לא 

אותנטי המעיד על כך”.

ריכאד חיראדין. "יוצא מסופק"    יחיאלי ועו"ד הרטל בכנס התושבים
צילום: עודד שלומות, כפרניק

על  דיווחנו  הקודם  בגיליון 
שנ ורדים  כפר  תושבות  משתי 

מים  חשבונות  לשלם  דרשות 
סיבה  מופרזים, מבלי שנמצאה 
הגיונית לצריכה הגבוהה. אחת 
הרצוג,  עליזה  המתלוננות, 
600 שקמ  הציגה חשבונות בסך

בגפה.  מתגוררת  כשהיא  לים, 
מעיינות  מנכ”ל  טען  בתגובה 
אין  כי  חיראדין,  ריכארד  זיו, 
הפרדה בין מד המים של הרצוג 
לזה של גן ילדים פרטי השוכן 

ביחידת דיור בביתה. 
נוסף:  מידע  הציגה  הרצוג 
מעל  שילמתי  לאחרונה  “רק 

שני  החלפת  על  שקלים   800
שעוני מים, בעצת מעיינות זיו. 
אלא שמי שהגיע חיבר את שני 
השעונים אליי, ולא אחד אל גן 
כבר  שיש  כיוון  זאת  הילדים. 
שלי  מים  לצריכת  אחד  שעון 
הילדים.  גן  של  לצריכה  ואחד 
יחידת הדיור מאוכלסת בדרך זו 
או אחרת למעלה מ-13 שנים. 
בזמנו הופרדה האינסטלציה בין 
יחידת הדיור לבית שלי, ובמשך 
13 שנים לא היתה שום בעיה. 
החשבונות המנופחים הגיעו רק 
לאחרונה, לכן הטענה שצריכת 
המים של הגן משותפת לצריכה 

בכל  ואם  נכונה.  לא  היא  שלי 
מזאת יש בעיה, אני מצפה שמ

עיינות זיו יתנו לי שירות מלא, 
מולא רק יצפו שאשלם את הח

להציע  מבלי  הגבוהים  שבונות 
פתרונות”.

"היות  בתגובה:  חיראדין 
והעובדות לא השתנו ומן הראוי 

המקוב בדרך  יטופל  משהנושא 
להגיע   מתבקשת  הלקוחה  לת, 
לסגירת  צרפתי  טלי  לגברת 

הנושא". 
המסר הועבר אל הרצוג.

נירית אושר

מעקב
עוד גבייה מיותרת
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חדשות

מרכז מסחרי כפר ורדים, קומה ב‘ 04-9574595    

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

 • גאולה ויינשטיין שיננית מוסמכת
 • אתי דבי שיננית מוסמכת

 • קים שפיצר מטפלת מוסמכת ברפואה סינית 

עודד שלומות, כפרניק
הארנונה למגורים בכפר ורדים 
אוטומטית   2013 בשנת  תעלה 
ב-2.3 אחוז. זאת לאחר שהצעת 
תבקש  המועצה  כי  האופוזיציה 

זו לא התקב מלהימנע מהעלאה 
האחרונה.  המועצה  בישיבת  לה 
ההעלאה היא אוטומטית, ונובעת 
מתיאום אינפלציוני. ללא פנייה 
של המועצה למשרד הפנים אין 

צורך בהחלטה נוספת.
האופו רשמה  זאת  עם  מיחד 

את  הפילה  כאשר  הישג  זיציה 
לה יחיאלי  סיון  של  מהצעתו 

שטחי  על  הארנונה  את  עלות 
השירות מ-60 אחוז כיום ל-80 
לישיבה  שקדמו  בימים  אחוז. 
החתימו חברי האופוזיציה מעל 
הקומ עצומה  על  תושבים   600
מראת לראש המועצה שלא לה

עלות את הארנונה.
נע סוערת  ישיבה  מבתום 

עיקריות.  הצבעות  שתי  רכו 
הצעתם  נדחתה  בראשונה, 
מילוא  יוסי  עקירב,  אסנת  של 
למשרד  לפנות  נוריאל  ועודד 
להעלות  שלא  בבקשה  הפנים 
בקרובה.  בשנה  הארנונה  את 
היחידים  היו  שלושת המציעים 

משתמכו בהצעה בעוד שאר הנו
כחים התנגדו.

לאחר מכן נערך דיון בבקשת 
גביית  לאשר  המועצה  ראש 
ארנונה לשטחי שירות בשיעור 
של 80 אחוז מתעריף הארנונה 

האופוזיציה מנעה העלאת 
ארנונה על שטחי שירות

הצעת ראש המועצה להעלות את התעריף מ-60 ל-80 אחוז נדחתה בישיבת 
המועצה האחרונה. ניסיון של האופוזיציה להביא להקפאת הארנונה בכלל, נכשל

להעלות  לחילופין  או  הרגיל, 
את הארנונה באופן כזה שיפצה 
על ההפרש בגביית הארנונה על 
שטחי השירות )כיום 60 אחוז(. 

מכאמור, הצעתו של יחיאלי נד
חתה. בעד הצעת ראש המועצה 
גזית,  דבירה  יחיאלי,  הצביעו 

מאורי אמיתי ויעקב זיו. נגד הצ
ביעו אסנת עקירב, איריס וקנין, 

מיוסי מילוא, מאיר גרינפלד ועו
דד נוריאל.

יימנעו  מההחלטה,  כתוצאה 
כחצי  של  הכנסות  מהמועצה 

מיליון שקלים.
חברי האופוזיציה טענו בדיון 
כבד.  התושבים  על  הנטל  כי 

מדריך “דפי ורדים" -2012
ב-18  הבא  בשבוע  יופץ   13

ור כפר  בסביבת  מיישובים 
דים. כמידי שנה, כולל “דפי 
ורדים" מדריך עסקים מסווג 
מקיף, אלפוני תושבים של 18 

היישובים ומידע כללי.
האינטרנט,  עידן  למרות 
ורדים"  “דפי  מדריך  מוכיח 
שנה אחר שנה כי גם למדריך 
רב,  שימושי  ערך  יש  מודפס 
בעיקר בזכות עבודת העריכה 

מעדכ שממיינת,  מהקפדנית 
עסק  בעלי  יחד  ומאגדת  נת 
ומספקת  מהאזור,  רלוונטיים 
מידע ממוקד על היישוב ועל 

האזור שלנו.
המס העסקים  ממדריך 

באינטרנט,  גם  מופיע  ווג 
אליו  להגיע  וניתן 
כפר א-לה  עיתון   מאתר 
נכנמ  .www.alakfar.co.ill
ורדים",  “דפי  ללשונית  סים 
ושם ניתן לפתוח את המדריך 

מכקובץ ואף להוריד את הקו
המדריך  האישי.  למחשב  בץ 
כבר   ,2013 שנת  של  החדש, 
עוד  האינטרנט  באתר  מופיע 
המהדורה  לאור  יצאה  בטרם 

המודפסת.
המ יופץ  בהם  מהיישובים 

אבירים,  ורדים,  כפר  דריך: 
אלקוד, גיתה, הר חלוץ, חוסן, 

מעו לפידות,  לבון,  מחרשים, 
נוה  מתת,  הילה,  מצפה  נה, 
פקיעין  פלך,  יעקב,  עין  זיו, 

חדשה, צוריאל ותובל.
מכמו כן ניתן יהיה לקבל עו

תקים בסניף הדואר ובמשרדי 
אשכול ברחוב שניר 100 כפר 

ורדים.

"דפי ורדים" 
יופץ בשבוע הבא

כבר  “התושבים  מילוא:  יוסי 
בנטל,  לעמוד  יכולים  אינם 
לבחון  צריך  הצורך  ובמידת 
עודד  הלוואות".  לקיחת  גם 
נשחקות,  “המשכורות  נוריאל: 
ויוקר המחיה והמיסים מכבידים 
על משקי הבית. אתם לא רואים 

מה קורה סביבכם?".
יחיאלי בתגובה: “משנת 2003, 
במענקי  לפגוע  החלו  כאשר 
בהתייעלות.  אנחנו  הממשלה, 
כולנו רוצים להוריד מיסים, אבל 
ולכן  קשה,  ייפגעו  השירותים 

הדרישה פופוליסטית".
מנוריאל: “אני רוצה להיות פו

פוליסט".

יוסי מילוא, אסנת עקירב ועודד נוריאל מצביעים
צילום: עודד שלומות, כפרניק

http://www.alakfar.co.il
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

באנו חושך לגרש
מותר לחגוג הצלחות בחינוך l השוואה בין חגיגות חנוכה l והשוואה בין שירי חנוכה

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	

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

 אספקה לכל הארץ

הקשות,  החדשות  ים  בתוך 
בונה,  נתניהו  נואם,  משעל 
התוצאות  ולפתע  כועס  העולם 
במבחנים  ישראל  תלמידי  של 
הבינלאומים השתפרו. כמה לא 
)ומכובד(  שביעי  מקום  צפוי. 
בכל  ניכר  ושיפור  במתמטיקה 

התפרס הידיעה  מהתחומים. 
ואותי  בבוקר  שלישי  ביום  מה 
כל  לאורך  שימחה  היא  אישית 
היום. לא שחשבתי שהמצב היה 
גרוע כל כך לפניה, ואיני חושב 
שהוא השתפר עד כדי כך. אבל 

מכנראה ששיפור יש ומותר לח
לנו  חשוב  חינוך  הצלחות.  גוג 

שה היא  הרווחת  מוכשהדעה 
חינוך גרוע, היא עלולה להיות 
עצמה.  את  שמגשימה  נבואה 
המשפחתית,  ברמה  נכון  זה 
מבחינה  והלאומית.  הקהילתית 
שלמרות  מעניין  תקשורתית 
חשיבות הנושא, בערבו של יום 
למצוא  התקשיתי  כבר  שלישי 
אתרי  בכותרות  הידיעה  את 
האינטרנט. לעומת זאת, ידיעה 
שגורש  אילן  מבר  סטודנט  על 
משיעור כיוון שלא חבש כיפה, 
בכותרות  זמן  יותר  נשארה 

הראשיות. 
מלמרות שאנחנו בתקופת בחי

טובות  או  רעות  וידיעות  רות 
לצרכים  ציני  באופן  ממונפות 
פוליטים צריך לומר משהו טוב 

הבינ המבחנים  תוצאות  מעל 
לאומיים בחינוך.

lll

אפרופו חינוך, בני הנוער של 
למרוץ  יצאו  הספורט  אגודת 
הכנסת  מבית  המסורתי  הלפיד 
ורדים.  לכפר  בפקיעין  העתיק 
היהודי  שהישוב  לומר  מקובל 
בפקיעין נשתמר מימי בית שני 
מצויינת  התחלה  נקודת  וזוהי 
למרוץ הלפיד. כפר ורדים הוא 
של  המאוחרים  הישובים  מן 

מהישוב היהודי החדש בארץ יש
נקודת סיום  וזוהי בהחלט  ראל 
היום  ועד  מאז  הרצף  ראויה. 

מעניין במיוחד בחנוכה.
lll

השתתפתי  שנתיים  לפני 
על  שנערכה  חנוכה  במסיבת 

על  שגדל  כמי  חב”ד.  איש  ידי 
הופ החג,  של  הציוני  מהאתוס 

החג  של  לגלות שעיקרו  תעתי 
פך  נס  היה  המסיבה  באותה 

מהשמן. ממש כמו בגלות, הניצ
חון על היוונים, הביטוי הלאומי 
לחלוטין.  לו  נעלם  החג,  של 
קשה  באידיש,  שאומרים  כמו 
שלא  למי  ההבדל  את  להסביר 

היה שם. 
lll

את  מספר  א’  מקבים  ספר 
החשמונאים  שושלת  קורות 

מת הוא  ביוונים.  מומלחמתם 
אנ של  השמד  בגזרות  מחיל 

כנראה  שהם  אפיפנס,  טיוכוס 
של  מוקדמת  מאוד  גרסה 

מוקדם  די  אנטישמית.  חקיקה 
בספר, מנצח יהודה המכבי את 
המקדש,  לבית  עולה  היוונים, 
חנוכתו  את  וחוגג  אותו  מטהר 
במשך שמונה ימים. נס לא קרה 
לנו, פך שמן לא מצאנו. לפחות 
)שידוע  א’  המקבים  בספר  לא 

גם ספר החשמונאים א’(.
נס החנוכה הוא אגדה מאוחרת 

מיותר שמוזכרת לראשונה בתל
מוד הבבלי. מאות שנים לאחר 
מסיבות  כנראה  בגולה,  המרד. 
לעיקרו  הנס  הפך  פרקטיות, 

משל החג. היהודים בגולה, בח
כמתם, הבינו שהדגשת האתוס 

מהלאומי יאיים על קיומם והני
בפני  נסוג  היהודי הקדום  צחון 
טעם  היה  לא  האלוהי.  הנס 

יהודי,  אקטיביזם  להדגיש  רב 
בוודאי לא אקטיבזם עם יומרות 

לאומיות. 
הנ ברגע  בדיוק  חברים,  מואז 

לתמונה.  הציונות  נכנסה  כון, 
חיילים  לגיבורים,  נזקקנו  שוב 

פעי חופש,  לוחמי  מאמיצים, 
נקראו  מהר  חיש  יוזמים.  לים, 

ההיס מקרר  מן  מהחשמונאים 
טורי שלהם חזרה למרכז הבמה 
בר  גאה  ניצב  כמובן,  )לצידם, 

לחגי שייך  הוא  אבל  מכוכבא, 
במדי החנוכה  חג  אחרת(.  מגה 

שלנו  המתחדשת  ישראל  נת 
חזר להיות חג לאומי. היהודים 
במלחמת  היוונים  את  ניצחו 
עצמאות קדומה וכך נעשה אף 

אנחנו במדינת ישראל. 
lll

במסי השתתפתי  מהשבוע 
הזהב.  מועדון  של  חנוכה  בת 
השירים,  חנוכה.  שירי  שרנו 
יותר מהכל, מציגים את הפנים 
ימלל  “מי  החג.  של  השונות 
האחד  מצדו   , ישראל”  גבורות 
של החג ומצידו השני “שעשה 
ההם  בימים  לאבותינו  ניסים 
בזמן הזה” . גיבורים בצד אחד 
ובאמצע  שני.  בצד  ומאמינים 
יפה  חג  חנוכה  “חנוכה,  שרנו 
גיל  מסביב,  חביב  אור  כך,  כל 
יותר  אני התחברתי  רך”.  לילד 
דווקא לשיר הזה. בכסא שלפני 

המ של  בנו  קיפניס,  טל  מישב 
והמילים  קיפניס,  לווין  שורר 
הנאיביות של השיר דיברו אלי 
הרבה יותר מהקרבות והניסים. 

lll

מסגרתי את המעגל בבית הכנ
סת בפקיעין. הקורבנות, כאמור, 
הספורט.  מאגודת  הנערים  היו 
מרוץ  במסגרת  לרוץ  באו  הם 
הלפיד, וקיבלו ממני תורה. כל 
פרצו  האורים  חג  על  תובנותיי 

מבשצף. אני לא יודע אם הצלח
תי להגיע אליהם, אבל שמחתי 
בפקיעין  לראות  איתם.  להיות 
ילדים שמשקיעים בגוף ובנפש, 
לפיד  עם  ורדים  לכפר  רצים 

להדליק קצת אור.

חג חנוכה שמח.
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חדשות ספורט

האיילות הכריזו: אנחנו רצות
רצים מכפר ורדים השתתפו במרוץ העגור ההמוני ובחצי מרתון בעמק המעיינות

משתתפי מירוץ העגור. מימין: יעל שטרן, דינה אופנהיים, ענבר בירן, יהודית כהן, אורלי פלטין, גלי 
גושן, אורלי פרנקל, איריס דוד. למטה מוקף בילדים: המאמן עופר יעקב. חסרה בתמונה נורית פורן

19.12.12 | יום רביעי | 20:15 | מרכז שלומי לתיאטרון אלטרנטיבי

"טיארות"

* התיאטראות מוכרים ונתמכים ע"י משרד התרבות

שיעור בתנ"ך

טיארות

בואו לחיות את הגליל

tarbut.galil.gov.il
לפרטים ואירועים נוספים כנסו:

בואו לחיות את הגליל

20.12.12 | יום חמישי | 17:00 | תיאטרון מ.ר.א.ה
22.12.12 | יום שבת | 21:00 | תיאטרון מ.ר.א.ה

"שיעור בתנ"ך"

בואו ליהנות מחוויה אלטרנטיבית של יוצרים מארחים - יוצרים מתארחים

20.12.12 | יום חמישי | 20:30 | תיאטרון "זיקית"

"אלן לה פטיט" | מרכז שלומי לתיאטרון אלטרנטיבי מתארח

26.12.12 | יום רביעי | 21:00 | תיאטרון טבריה

"RUN, RABBIT, RUN" | תיאטרון טבריה מתארח

27.12.12 | יום חמישי | 21:00 | תיאטרון עכו

"האנתולוגיה" | תיאטרון מ.ר.א.ה מארח

27.12.12 | יום חמישי | 21:00 | תיאטרון עכו

"RUN, RABBIT, RUN" | תיאטרון טבריה מתארח

RUN, RABBIT, RUN

דברים12
קורים
 בגליל

תושבי הגליל, אתם מוזמנים 

לחגיגה מתמשכת של 

אירועי מוזיקה, אמנות, מחול 

ותיאטרון. צאו לבלות... 

התרבות כבר בפנים

פרוייקט מארחים - מתארחים

ארבעה חודשים - חמישה 

תיאטראות* - 20 הצגות 

במחיר מיוחד

חודש  ביום שישי האחרון של 
החו באגמון  נערך  מנובמבר 

במסגרת  השני  העגור  מרוץ  לה 
ציפורים".  של  “חורף  פסטיבל 
אוויר  במזג  שהתקיים  המירוץ, 
מקצים:  לשלושה  חולק  נפלא, 
10 ק"מ, 5 ק"מ ו-1 ק"מ לילדים. 
כ-1,000 רצים השתתפו בו, בהם 
גם 20 רצים מירדן וכ-100 רצים 

מהרשות הפלסטינית.
של  יוזמה  הוא  העגור  מרוץ 

אג הטבע,  להגנת  מהחברה 
מון החולה וחברת ארנסט אנד 
קידום  הוא  יאנג, אשר מטרתה 

ושי בכלל  בישראל  מהצפרות 
החולה  באגמון  הציפורים  מור 
ממרוץ  ההכנסות  כל  בפרט. 

שי לפרויקט  קודש  הן  מהעגור 
מור העגורים בישראל.

והמיוחד,  המישורי  המסלול 
הביאו  והטבע  הפיזית  הקרבה 
קבוצת  מאזורינו.  רבים  רצים 
הרצים “כאיילה שלוחה" מכפר 
כמעט  בהרכב  הגיעה  ורדים 
עופר  המאמן  עם  יחד  מלא 

מיעקב. אל הרצות הצטרפו הבע
לים )כמעודדים( והילדים שרצו 

קילומ של  הקצר  המקצה  מאת 
טר. כל הרצים בקבוצה הצליחו 
שלהם  הריצה  זמן  את  לשפר 
תנאי  בזכות  ק"מ,  וב-5  ב-10 
והאימונים  המצויינים  השטח 
האינטנסיביים שהוגברו לקראת 

המירוץ.
ורדים  מכפר  נוספים  רצים 

אמ בניהם  הגיעו,  מוהסביבה 
ה-10  בן  ובנו  צורי שוסטר  נון 
אלון, וכן אבי כהן ובנו אמיר בן 
ה-10 אשר רצו את מקצה ה-5 

טברסקי  אנטון  גם  ביחד.  ק"מ 
הגיע לאחר הפסקה ארוכה ורץ 
10 ק"מ. עוד השתתפו במירוץ 
ורדים,  כפר  תושבי  רפאל  רצי 
משגב  טריאתלון  מרצי  חלק 
הריצה  נפח  את  הכפילו  אשר 
 20 של  במישור  מריצה  ונהנו 
ק"מ כאימון לקראת המרתונים 

הקרובים. 
הקבוצה  ערכה  הריצה  לאחר 

ארוחת בוקר מאורגנת. 

כולן השתפרו
 )7.12.12( האחרון  בשישי 
בחצי  הארץ  אליפות  התקיימה 
בית  המעיינות  בעמק  מרתון 

השתתפו  זו  בתחרות  גם  שאן. 
במופע  הפעם  ורדים  כפר  רצי 
חלקי. ענבר בירן, שרונה שלו-
עמית  אופנהיים,  דינה  מאייר, 
נטע ועופר יעקב מקבוצתו של 
עופר “כאיילה שלוחה" ומורדי 
כהן, יגאל יעקב, אסף איזנברג, 
מור תרזי, מקבוצתו של המאמן 

מאמיר בכר. גם דרור פלטין הש
תתף בתחרות כחלק מהאימונים 

לקראת תחרות איש הברזל. 
עבודה  כי  כולם  הוכיחו  שוב 

לתו מביאה  באימונים  מקשה 
של  בקבוצה  הרצות  כל  צאות. 
משמעותי  באופן  שיפרו  עופר 
שרונה  האישיים.  הישגיהן  את 
אחרי  הק"מ   21.1 את  סייימה 

שעה  ענבר  דקות.  ו-47  שעה 
ו-59 דקות ודינה אחרי שעתיים 

ו-4 דקות. 
מחויבת  מרתון  לחצי  יציאה 

הדו על  שמירה  נכון,  מבתכנון 
פק והתאמת קצב מחד ומאידך 
היא עדיין ריצה מהירה בה הרץ 

הר כולו.  כל  את  לתת  מנדרש 
הגעה  המתאמנים,  של  צינות 
החברות,  הפרגון,  לאימונים, 
אלו  הן  והתמיכה  ההתמדה 
לתוצאות.  להגיע  שמאפשרים 
ואת כולם אנו רואים בפעילות 

היפה של הרצים בכפר ורדים.
מרתון  יתקיים  בינואר  ב-10 
רבים  ישתתפו  בו  וגם  טבריה, 

מכפר ורדים.

חג חנוכה שמח!
ימים א’-ה’ 8-17, ימי ו’ וערבי חג 8-16, שבתות וחגים 9-16                      רקפת - משגב טלפון l 9800968 פקס 9800524 
www.galilp.com :באתר המשתלה תמצאו הנחיות והמלצות לטיפול בגינה                   galilplant@gmail.com

החורף 
בפתח! 

 לשתול פרחי חורף

 לטמון פקעות ובצלים לפריחה חורפית

 לזרוע ולשתול ירקות חורף
 לשתול רב שנתיים, שיחים מטפסים ועוד...

 לנטוע עצי פרי ונוי
 לזבל ולדשן את הגינה

זה הזמן:
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מלכי המדבר 
“שנינו נטולי יומרות לפודיום, ולכן הלחץ לא גבוה. המטרה שהצבנו לעצמנו הייתה להגיע 
בעשירייה הראשונה". נעם בירן מסכם את השתתפותו ב"אתגר במדבר" יחד עם סמי אסרף

ספורט חוויה אישית

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

 נועם בירן )משמאל( וסמי אסרף במהלך אתגר במדבר. 
בשנה הבאה היומרות יהיו גבוהות יותר

נעם בירן
5 באוקטובר, יום שישי. נוחת 
בארץ מ"חופשת אחרי צבא" - 
בת  )מקוצרת(  משפחתית  אבל 

שלושה שבועות בתאילנד.
השפעה  ארוכות  לחופשות 

מחיובית על המאזן הקלורי וש
רק  הגופני.  הכושר  על  לילית 
מי שעוסק בספורט באופן סדיר 
גבוה  גופני  ומגיע לרמת כושר 
את  להבין  יכול  זמן,  ולאורך 

חופ של  השלילית  מהשפעתה 
היכולות שהיו  זו על  שה מעין 
במהלך  אמנם  היציאה.  טרום 
התקופה נסחפתי למספר ריצות 
10 ק"מ לצד זומ -בודדת בנות כ
גתי שתחיה, אך לא היה די בכך 
בכדי להשאיר את רמת הכושר 

הגבוה בה הייתי קודם.
יומיים לאחר החזרה אני מבין 
חבריי  כל  הצתוותו  שבהיעדרי 

הג )רוכבי  הרכיבה  מלקבוצת 
והתחילו  לזוגות,  ליל המערבי( 
לתחרות  בקדחתנות  להתכונן 
המדבר  אתגר  המכונה  הזוגות 
“דזרט  מדוברת,  בעברית  או 
אני  זה  בשלב   .2012 צ'אלנג'" 

מלא חלק מהעניין. התחרות עו
בדצמבר,  ב-1  להתקיים  מדת 
ולא רק שאין לי בן זוג, גם לא 
נראה לי שאצליח לחזור לכושר 

סביר עד אז.
קרנבל  הנו  צ'אלאנג'  הדזרט 
ריצת  מרוץ  המשלב  ספורטיבי 

מלילה ומרוץ רכיבת אפניים בזו
מגות במגוון קטגוריות גיל ושי

לובי זוגות )גברים, נשים, זוגות 
מעורבים וכמובן קטגוריות גיל 

התח באירוע  מדובר  משונות(. 
מבחינת  בישראל  הגדול  רותי 
היקפי המשתתפים. השנה לקחו 

הע )כולל  המקצים  בכל  מחלק 
משתתפים  כ-2,500  ממיים( 
ורמות  הגילאים  המינים,  מכל 

הכושר.

השידוך
שבמה כשבועיים,  מחולפים 

בודד  כפרש  משתלב  אני  לכם 
מבאימוני הזוגות של חבריי ובה

שגם  התחושה  מתגבשת  דרגה 
אני יכול. מסתבר שהגוף זוכר. 
בן  ולמצוא  לנסות  מחליט  אני 

זוג ראוי, אך לא מצליח לאתר 
שותף שעומד בקריטריונים. עד 

האפ את  לבחון  לי  משמציעים 
שרות להצתוות אל סמי אסרף, 
של  השטח  לרכיבות  שמצטרף 

הב רחוקות.  לעיתים  מהקבוצה 
חור אינו מוכר לי באופן אישי, 
אבל אני מחליט לבדוק ולבצע 

“ראיון טלפוני' קצר.
מתקשר אליו ושואל כמה זמן 
פנוי יש לו והאם מוכן להיכנס 
אינטנסיבית.  אימונים  למסגרת 
סמי עונה בביטחון “אעשה כל 
עוד  אחריך".  אני  שתגיד,  מה 
באותו ערב אני רושם את שנינו 
שאורכו  הבינוני  למרתון  כזוג 
48 ק"מ )לבל נתחרט חס וחלימ
לה( וקובע עם סמי את תוכנית 
ספינינג  שיעורי  שני  אימונים. 
באמצע  קצרה  רכיבה  בשבוע, 
בסופי  ארוכות  ושתיים  השבוע 

השבוע.
ומתגלה  במילתו  עומד  סמי 
שאינני  באופן  ממושמע  כאיש 
אימון  לכל  מגיע  סמי  מכיר. 

רוב האימו מונותן את הנשמה. 
מתרכזים  הראשון  בשלב  נים 
של  לאורכו  לרוב  בעליות, 
הבוקר  בשעות  הצפון  כביש 

הביט )מאוד(.  מהמוקדמות 
מרגיש  ואני  מתחזק  אצלי  חון 
של  נשמה  עם  שותף  לי  שיש 

אי לוחם.  ואופי של  מספורטאי 
אישי  באופן  סמי  את  מכיר  נני 
שנוצר,  המקרי  החיבור  לפני 

אבל דומה שנוצרת כאן ידידות 
יותר  אמיתית שתתברר מאוחר 
מכל  משמעותי  היותר  כרווח 
מתאמנים  אנחנו  הזה.  האירוע 
ושבוע  בערך  שבועות  חמישה 
מורידים  התחרות  מועד  לפני 

ונחים, למעט שני אימו מעומס 
נים קלים וקצרים.

המרוץ
מיום לפני התחרות עושים דר

מכינים  המלח,  בים  למלון  כנו 
ועולים  אוכלים  האופניים,  את 
חמש  בשעה  משכימים  לישון. 
ברכיבה  יציאה  ובשש  ורבע 
נחל  שפך  לאיזור  המלון  מבית 
זוהר לנקודת הזינוק. מצב הרוח 
יומרות  נטולי  שנינו  מרומם. 
לא  הלחץ  גם  ולכן  לפודיום, 
גבוה. המטרה שהצבנו לעצמנו, 
ושלהערכתנו הייתה ברת השגה 

מגם אם לא פשוטה, הייתה לה
מגיע בעשירייה הראשונה. בקט

גוריה שלנו השנה מתחרים 142 
זוגות.

בשעה שבע ורבע, לאחר חצי 
שעה של המתנה בדופק מנוחה 

בכדי לשפר מי הזינוק  קו  מעל 
קום ולחסוך זמן עקיפות מיותר 
)ניסיון משנים קודמות(, אנחנו 
כמעט  מזנק  הדופק  מוזנקים. 
אחוז,   80 של  לרמה  מיידית 
בשלבים  נעימה.  לא  והתחושה 
האם  ברור  לא  כלל  בדרך  אלו 
או שפשוט  טוב  לא  יום  תפסת 

לש קר.  ממש  עדיין  מהמנוע 
אני  שעה  כרבע  לאחר  מחתי, 

ממרגיש שהדופק מתייצב והאנ
רגיות נבנות. סמי חורק שיניים 

התכ לפי  מאחור.  אלי  מונצמד 
המרחק  כל  את  מוביל  אני  נית 
והמטרה של סמי לדאוג לרכוב 
לנצל  בכדי  )בדרפטינג(  קרוב 

את שבירת הרוח של גופי.
רוכבים,  דבוקת  בתוך  אנחנו 
יחד עם כחמישה זוגות נוספים, 

ממנצלים את העובדה שהם “שו
ברים את הרוח", יושבים עליהם 
עושים דרפטינג ושומרים קצב.

הגוף מתחמם מהר ומרגישים 
ונכון.  קבוע  למקצב  שנכנסים 
הדרך  אורך  לכל  מקבל  סמי 
קריאות עידוד “שב עליי צמוד 
ואל תיתן לי לברוח", וכמו חייל 

מטוב הוא לא מרפה ונלחם בשי
לפעם,  מפעם  מרפה  אני  ניים. 
נשימה  להחזיר  לסמי  מאפשר 

ולחדש את מאגרי האנרגייה.
אנחנו מרגישים נפלא ולאחר 

משעתיים וחמש דקות בדיוק חו
צים את קו הגמר. בזווית העין 
אני מזהה פנים מוכרות, וכמעט 
מאבד את ההכרה… אשתי שתי 

שת וחמותי  הצעירות  מבנותי 
עושות  הן  לעזאזל  “מה  חיה. 

מכאן?!", חולפת המחשבה ברא
אליהן  וחוזר  מסתובב  אני  שי. 
אני  שבשבילן  ומגלה  מופתע, 

מתמיד במקום הראשון. כך לפ
חול הכתובת שעל  זעקה  מחות 

סיום  איזה  הבנות.  של  צותיהן 
מדהים ומפתיע.

ההישג
מבסיכומו של דבר מגלים שה

גענו למקום ה-11, כתשע דקות 
לאור  הראשון.  המקום  לאחר 
נמצאנו  לא  ששנינו  העובדה 
האימונים  וזמן  כושרינו  בשיא 

ומרגי רצון  שבעי  אנו  מהקצר, 
להישג  להגיע  שהצלחנו  שים 
לדרך  יצאנו  בטרם  עוד  מצוין. 
הבא  שלמרוץ  החלטנו  הביתה 
ועם  מוכנים  יותר  הרבה  נגיע 
להביא  משמעותיות  יומרות 

הבייתה הרבה יותר כבוד.
ולהתראות   2012 לך  שלום 

באתגר המדבר הבא ב-2013.

ארוחות בוקר, צהריים וערב פתוח בימים שני עד שבת מ-10:00 בבוקר עד השעות הקטנות

תרשיחא, בניין סראיא, קומת קרקע )בצד העורפי של הבניין(, 052-5993059

פינה של טעם על המרפסתפינה של טעם על המרפסת
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