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בגלל טענה לאיחור של כמה ימים בהפקדת ערבות: מינהל מקרקעי ישראל עלול לבטל 
את זכייתה של קבוצת הרכישה מכפר ורדים במיכרז לרכישת 35 מגרשים בשכונה ד’
נירית אושר, 12

המיכרז בסכנת ביטולהמיכרז בסכנת ביטול
)16( )14(, ראש המועצה משיב אש  ניצחון לאופוזיציה בבית המשפט 

המצילות
יצחק עשהאל נפל בביתו, 

שבר את האגן וזעק 
לעזרה במשך שעה וחצי. 

עד שהגיעו אן הרמן 
ונועה אלבז

18

תעזי 10  	l	
אייל כץ 38  	l	

סיון יחיאלי 40  	l
בן עמי מוסק 42  	l

ברברה 44  	l	
		 נירית אושר 46 	l

תרבות ואירועי 	l	
טו בשבט 50-55  

l	ורדה 58



| גיליון 216 ינואר 2013  2    3 | גיליון 216 ינואר 2013| |

נותנים לך כלים להצלחה
w w w . m a t i g a l i l . o r g . i l

חדש!
סניף מ.ט.י נפתח 
במעלות תרשיחא

פרטים נוספים 

במ.ט.י מעלות תרשיחא

במרכז העסקים 

בקניון כוכב הצפון

דרך האלוף עוזי נרקיס 9

04-6883810

ייעוץ לקידום עסקים ויוזמות
הלוואות ומימון בתנאים מסובסדים

הדרכות וקורסים לשיפור ידע וכלים עיסקיים

מ.ט.י מעלות - הגעת ליעד

א
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ש
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מי
א
לי 

ני

מעכשיו אפשר להנות מכל המעלות 
במרכז לטיפוח יזמות ולקבל את כל הכלים להצלחה, 
במגרש הביתי שלך, הכי קרוב, הכי נוח - מ.ט.י מעלות
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משולחן המועצה

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

קתדרה בכפר
ינואר פברואר 2013  תשע"ג

יום שלישי 29.1.13 בשעה 20:00 במארג
מפגש שני בסדרה הטרגדיה בהנחיית רועי הורוביץ, 25 ₪ בכניסה

יום שלישי 15/1/13 בשעה 20:00  במארג
הרצאה במושג החלום, המציאות והבדיה

המרצה ד"ר אודי בונשטיין, 25 ₪ בכניסה
יום שישי 18/1/13 בשעה 09:00 בצומת המפה

טיול יום שישי אל ג'ת הגלילית - טיול אל השכנים
בהדרכת איילת בר מאיר

יום שלישי 19.2.13 בשעה 20:00 במארג 
קובה המרצה: המרצה: רוית חבשוש, חבשושית בדרכים

סינמטק מעלות כפר ורדים
הקרנת סרטים במסגרת הסינמטק  מתקיימת בהיכל התרבות במעלות  בימי ראשון שני 

ומוצ"ש בשעה 20:00 פרטים באתר "קתדרה בכפר"

 הרצאות קתדרה בכפר מתקיימות באולם המארג ברח' מירון 1 כפר ורדים 
מחיר הכניסה להרצאות 25 ₪.

   www.katedra.org.il לפרטים ועדכונים באתר הקתדרה 
דוא”ל katederakv@gmail.com  או בטלפון 0525224922 

מועדון הזהב משכ”ל כפר ורדים

• התחום ההתפתחותי:- רפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת-מכבדים 	
התחייבות מקופ”ח מאוחדת , מוכרים ע”י כל קופות החולים 

והביטוחים המושלמים.
• אבחונים, טיפולים פרטניים. 	
• הוראה:- אסטרטגיות למידה, העשרה אינסטרומנטאלית, תמיכה 	

והכנה לבגרויות. בלשון, היסטוריה, תנ”ך ואנגלית.
• טיפולים רגשיים-באמצעות:טיפול  באומנות, מוסיקה ותנועה. 	

טיפולים פרטניים ובקבוצות קטנות.
• אבחונים:-מאבחנות פסיכודידקטיות מוכרות ע”י משרד החינוך.	
• אבחון במתמטיקה:- ע”י ד”ר שמחה שרף-מומחית ארצית-מוכרת 	

ע”י משרד החינוך.
• טיפול רגשי  דיאדי ופרטני:-ע”י עו”ס קלינית מנוסה ומקצועית-	

מקבלים החזרים ע”י כללית מושלם.
• מוכנות לכתה א’ פרטני או בקבוצה קטנה ע”  מרפאות בעיסוק.	

משכ"ל כפר ורדים רחוב אשכר טלפון: 9573970    
miskal @miskal.org :פקס: 9997676 מייל

עדלאידע
למה לא כל יום פורים?

ביום שישי 22/2/13 אנו מתכוננים במלוא 
המרץ לקיום העדלאידע. 

אנו מחפשים מתנדבים המוכנים לסייע בבניית הבובות, 
בעלי טנדרים עם וו גרירה ועגלות נגררות, גיפים, 

טרקטורים וכו" המוכנים להשתלב בחגיגה. 

 מתנדבים מוזמנים ליצור קשר בדוא"ל:
 bitachon@k-vradim.org.il , music@kfarvradin.com  

ספריית כפר ורדים
ספריית כפר ורדים מזמינה אתכם להצטרף

לסדנת כתיבה יוצרת למבוגרים 
בהנחיית חגית בודנקין מחזאית ותסריטאית

10 מפגשים בימי ד’ בשעה 19:00, מחיר הסדנה:  300 ₪
מפגש  ראשון ביום ד’ ה-6.2.13 שעה 19:00

הרשמה בספריה: טל’ 9972662

ממשיכים להעניק שירות מקצועי ואמין, 
חם ותומך ע"י צוות ותיק ומעודכן.

השירות ניתן מגיל לידה עד י"ב.

סדר ט”ו בשבט במועדון הזהב
שבת, 16.1.13, שעה 18:00

שתיית יין ואכילת פירות. •	•
הרצאה של נעם סגן-כהן: ציוני דרך חשובים בתולדות  •	•
שמירת הטבע בישראל וביהדות, ואבני דרך בתולדות 

שמירת הטבע בעולם”.
שירה ונגינה בהנחיית דלית שלוש ושמוליק גרציאני. •	•

20 ₪ למשתף

85 זהר הצפון 27.12.2012

 אתם מוזמנים אלינו
למרכז הסיטונאות מזון וציוד לבעלי חיים 

בכרמיאל

שלוחים
מ

חינם

הגדול מסוגו והמוביל ביותר בצפוןהגדול מסוגו והמוביל ביותר בצפוןהגדול מסוגו והמוביל ביותר בצפון
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הקפיצה הגדולה של העסק שלך
לא תעלה לך כלום!

מבצע מיוחד!

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

המבצע הכי משתלם בישראל:
אנחנו נקים לך אתר יפהפה ללא עלות הקמה, ובנוסף, 
ושירות במחיר תחרותי  נספק לך שנתיים של תחזוקה 
עליך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקים את האתר בעצמך(. המחיר 
הזה כולל אחסון אתר, גיבוי, אבטחה, מימון דומיין פרטי 
והכי חשוב - שירות עדכונים לתכנים שבאתר באמצעות 
שירות הלקוחות שלנו! אז אם תהיה מספיק זריז )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיח לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך. 

חייג עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר
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פתח דבר ניר שילה
 eyal@pnay.co.il  המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל

פתיחה

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

ארבל הלוי עיצוב: 

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

טל 04-9977474 
פקס 050-8961838

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

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

לתוכן המודעות המסחריות.

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 14.2. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 7.2

חגיגה לבנה
שלושת הילדודס שבתמונה חגגו את השלג בכפר כמו שצריך, עם איש שלג מסורתי ותפילה מקורית 

של אחת הבנות: “אלוהים שאני לא מאמינה בו, תעשה בבקשה שיהיה הרבה שלג".

אמצע ינואר, שבת, החורף בעיצומו. 
אמנם השבוע השמש החורפית מאירה 
מספר  ימים  לפני  אך  ואפילו מחממת, 

גידענו גשמים רבים, קור, רוחות ואפי
כפרנו.  את  דק שכיסה  לו מעטה שלג 
 – קסם:   מעין  מיוחדת,  תכונה  לשלג 
לכל  כמעט  וגורם  רגיעה  משרה  הוא 
אחד תחושת שמחה, לא תמיד מוסברת. 
פתיתי השלג הנופלים מהשמיים כוילון 
לשמיכה  נערמים  האגדות  מן  צחור 

גלבנה המכסה בקפליה כל אשר על הק
רקע. לשמחת החורף השנה מצטרפים 
בכל  היורדים  הרבות  הגשמים  כמויות 

גהארץ וממלאים את הכנרת, האקוויפ
רים, מאגרי המים ומנקים את הנחלים, 

העצים והקרקע. חורף כהלכתו. 
“יום הבוחר". אני חייב  בשבוע הבא 
ומבולבל.  נבוך  אני  שהפעם  להודות 
איני מוצא אף מפלגה, אף מנהיג, שאני 
מתחבר אליהם. רבים חשים כמוני. יש 
מספר  כבר  הנמשך  מנהיגות  משבר 

שנים.
אני  בו  אוטופי,  במצב  השתעשעתי 
הממשלה  ראש  יהיו  מי  להחליט  יכול 

והשרים, כשהמגבלה היחידה היא שעלי 
שפ גיליתי  המתמודדים.  מתוך  גלבחור 
ואפי נבחרת חלומות,  בנמצא  אין  גשוט 

אבל  בעיה,  אכן,  אין...  נבחרת  סתם  לו 
חייבים לבחור מתוך האין ולקוות שיהיה 
טוב. אסור לנו לצלול לתהומות הייאוש. 
מעבר לחובתנו לבחור, עלינו גם לעשות, 
ישראל,  מדינת  הנס,  בתחומו.  אחד  כל 
להיות  לנו  אל  מאליו.  מובן  דבר  איננו 

גשאננים, ומחובתנו להירתם לעשייה ול
דאוג שהמדינה שלנו לא הולכת לאיבוד. 
בקרוב ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. 

גט"ו בשבט הפך ל"חג" בציונות הארצי
אז  עד  ה-20.  המאה  בראשית  שראלית 
היה נקודת ציון שולית על גבי לוח השנה 
ונוצר  נולד  הציוני  בשבט  ט"ו  העברי. 

בת ישראל  ארץ  של  החינוך  גבמסגרות 
חילת דרכה, על ידי מחנכים שראו עצמם 

גכמנחילי מורשת ומחולליה, ולא רק כסו
כני ידע. ואולי, לא רק מנהיגים כמו פעם 
חסרים כאן, אלא גם מחנכים כמו פעם, 

ואולי דבר קשור בדבר.
אסיים בשירו של נתן זך “עץ השדה", 

קריאה נעימהובתפילה לימים טובים ולשלום.

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
33 |   ידיעות כרמיאל   |   30.11.2012   

מבחר פינות אוכל

החל מ-

₪ 2,900
בשער: נועה אלבז, אן הרמן, אסתר 

ויצחק עשהאל
צילומים: אייל כץ

עץ השדה / נתן זך

 כי האדם עץ השדה 
 כמו האדם גם העץ צומח 

 כמו העץ האדם נגדע 
 ואני לא יודע 

 איפה הייתי ואיפה אהיה 
 כמו עץ השדה 

 כי האדם עץ השדה 
 כמו העץ הוא שואף למעלה 
 כמו האדם הוא נשרף באש 

 ואני לא יודע 
 איפה הייתי ואיפה אהיה 

 כמו עץ השדה 

 אהבתי וגם שנאתי 
 טעמתי מזה ומזה 

 קברו אותי בחלקה של עפר 
 ומר לי, מר לי בפה 

 כמו עץ השדה 

 כי האדם עץ השדה 
 כמו העץ הוא צמא למים 

 כמו האדם הוא נשאר צמא 
 ואני לא יודע 

 איפה הייתי ואיפה אהיה 
 כמו עץ השדה 

 אהבתי וגם שנאתי 
 טעמתי מזה ומזה 

 קברו אותי בחלקה של עפר 
 ומר לי, מר לי בפה 

כמו עץ השדה.
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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

בחור שלי אני אוהבת להציץ
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אירועי ינואר-פברואר 2013

טלפקס: 9829733/9829933
חפשו אותנו בפייסבוק

 יונה ונער 
דרמה מאת מאיר שלו בבימויו של יבגני אריה, תיאטרון גשר 

משתתפים: הנרי דוד, אפרת בן צור, אלון פרידמן, גלעד קלטר, יובל 
ינאי, נועה קולר, נטשה מנור, דדו ניב ואחרים

19/1/2013 מוצ”ש שעה 21:00, 21-24/1/2013 ימים א-ה בשעה 20:30 

רשף לוי משחק באש מופע סטנד-אפ חד, שנון ואמיתי
25/1/2013 יום ו’ בשעה  22:00

 ערב התרמה של מועדון רוטרי נהריה 
והאופן הפנימי בהשתתפותו של הזמר  דוד דאור

26/1/2013, יום א’ 20:30

ספר הג’ונגל הצגת ילדים בבימויו של אמיר פיי גוטמן
28/1/2013 יום ג’ בשעה 17:30

הפרויקט של רביבו מופע חפלה עם מחרוזות מזרחיות נוסטלגיות
29-30/1/2013 ימים ג-ד בשעה 20:30

אמירם טובים מופע סטנד- אפ בשיתוף הקהל
01/02/2013 יום שישי בשעה 22:30

 טובים השניים
עורך דין בני דון-יחייא במופע הומוריסטי על זוגיות

02/02/2013 יום שבת בשעה 21:00

צלילי הנבל האצילי קונצרט עם תזמורת נתניה 
והקאמרית הקיבוצית

03/02/2013 יום א’ בשעה 20:30

הצגת ילדים פרטים בהמשך
04/02/2013 יום ב’ בשעה 17:30

אמבכלל להקת המחול הקיבוצית, מאת רמי באר
05/02/2013 יום ג’ בשעה 20:30

סוף טוב הצגה מאת ענת גוב ז”ל בבימוי עדנה מזי”א, 
התיאטרון הקאמרי

6-7/22013, ימים ד’ ה’, בשעה 20:30

ערב זמר “הנהריינים” מארחים את שימי תבורי
08/02/2013  יום שישי בשעה 21:00

 מים ואהבה
סרט קולנוע, קומדיה בבימויו של ראדו מיכאלינו

09/02/2013 יום שבת בשעה 20:30 

 חיפזון וזהירון הצגת ילדים
עם הדמויות האהובות מסדרת הטלוויזיה

12/02/2013 יום  שלישי בשעה 17:30

www.hhn.co.il

חדשות

ומה  זה קרה? מי אשם?  איך 
יכול או עלול לקרות עכשיו?
אח יש  הזו  שלתקלה  גברור 

בשמירה,  שנרדם  מישהו  ראי. 
האותיות  את  מספיק  קרא  לא 
נכונה  העריך  לא  הקטנות, 
וכן  הזמנים  לוח  חשיבות  את 
שכתוב  כמו  בינתיים,  הלאה. 

גבגוף הידיעה, שני הצדדים נמ
הדדית  אחריות  מהטלת  נעים 
למניעת  במשותף  ופועלים 
ביטול המיכרז. זה יכול להעיד 
על כך ששני הצדדים אחראים 
במידה זו או אחרת לטעות, או 

41 מגג  פורסם המכרז לשיווק
ורדים.  בכפר  ב'  בשלב  רשים 
הקרקעות הופשרו על ידי מינהל 
מקרקעי ישראל בשכונה החדשה 
בכפר ורדים, זאת לאור ההסכם 
המועצה,  ראש  ידי  על  שנחתם 
סיון יחיאלי, מול מנהל מקרקעי 

לב קרקעות  להפשרת  גישראל 
נייה פרטית בכפר ורדים. 

כזכור, מינהל מקרקעי ישראל 
לפיתוח  ההרשאה  את  העביר 
מידי החברה לפיתוח כפר ורדים 
שתאפשר  המקומית,  למועצה 
את השלמת פיתוח שלב ב' של 

געל בגרות ויכולת איפוק מופ
לאה של אחד הצדדים, שמגלה 
אחריות ולא יוצא בביקורת עד 

שהתמונה תתבהר.
שאפשר  יחליט  המינהל  אם 
כלומר  המיכרז,  עם  להמשיך 
כל  יפיקו  הביטול,  את  לבטל 
יקוו  וכולם  לקחים  הצדדים 
תקלות  נטול  יהיה  שההמשך 

יבו אכן  המכרז  אם  גכאלו. 
טל, המינהל אמור לפנות למי 

במיכ השני  במקום  גשהגיע 
לוח  שבשל  שטוען  מי  )יש  רז 
חברה  המצב(,  לא  זה  הזמנים, 

כפר ורדים. 
החדש  המכרז  תנאי  פי  על 
הקרקעות ישווקו באופן מרוכז, 

השכו בניית  כי  שיבטיח  גדבר 
נה תסתיים תוך פרק זמן סביר 
בקרקעות.  ספקולציות  וימנע 
יחיאלי: "41 המגרשים בשכונה 
החדשה בכפר ורדים מצטרפים 

גלתנופת הפיתוח של הכפר הכו
התשתיות,  מערך  שיפור  ללת 
לרווחת  והמבנים  המתקנים 
על  הקפדה  ותוך  התושבים, 
התושבים  צרכי  בין  ראוי  איזון 

לצרכי הסביבה".

כלל  ציונה.  מנס  פז  קרן  בשם 
לא בטוח שהחברה תהיה עדיין 
שכן,  במידה  אבל  מעוניינת, 
התמודדה  זו  שקבוצה  מאחר 

סי יש  רכישה,  קבוצת  גבלי 
הראשונה  שהפנייה  סביר  כוי 
הקבוצה  לחברי  תהיה  שלהם 

הנוכחיים.
קיימת גם אפשרות שהמינהל 
ככל  ואז,  חדש,  למיכרז  ייצא 
הנראה, אין מניעה כי הקבוצה 

הנוכחית תתמודד שוב.

אייל כץ

ובינתיים: מיכרז חדשהתסבוכת

נירית אושר
מינהל  של  המיכרזים  ועדת 

בי תתכנס  ישראל  גמקרקעי 
שוב  לדון  כדי  הקרובים  מים 
הרכישה  קבוצת  של  בזכייתה 
במיכרז להקמת 35 בתים בכפר 

ורדים.
אלו,  שורות  לכתיבת  נכון 
לבטל  החלטה  במינהל  קיימת 

גאת הזכייה, אולם המינהל הח
שוב.  ההחלטה  את  לבחון  ליט 
של  האפשרי  לביטולה  הסיבה 
מספר  של  איחור  היא  הזכייה 
ןאי  ערבות,  בהפקדת  ימים 

תש פיתוח  הסכם  על  גחתימה 
האבסורד  המועצה.  מול  תיות 

גהוא שעל פניו כל שלושת הגו
ואף  המועצה  הקבוצה,  רמים, 
המינהל, אינם מעוניינים לבטל 
הוא  כי  יתכן  אך  המיכרז,  את 

מש מסיבות  זאת  בכל  גיבוטל 
פטיות.

 מאמצים למניעת
רוע הגזירה

2012 זכתה קבוצת הרג  ביוני
אסף  טל,  דובי  בראשות  כישה 
אטיאס  טל  ועו"ד  סוחריאנו 
מגרשים.   35 לרכישת  במיכרז 
תנאי  פי  ועל  הזכייה  בעקבות 

למי הקבוצה  שילמה  גהמיכרז, 
מתוך  שקלים.  מיליון   20 נהל 
מיליון שקג  13 עברו זה   סכום 

עבור  ורדים  כפר  למועצת  לים 
לפי  בשכונה.  התשתיות  בניית 

לח היזמים  על  המיכרז,  גתנאי 
הסכם  על  המועצה  מול  תום 

ובמעמד הח גלבניית התשתית 
שמטר ערבות,  להפקיד  גתימה 

נזקים אפשריים  כיסוי  היא  תה 
קיימות  לתשתיות  שייגרמו 
במהלך עבודות הפיתוח והקמת 
זו  ערבות  החדשות.  התשתיות 
 50 תוך  מופקדת  להית  צריכה 

יום ממועד ההודעה על הזכייה. 
בפועל, ההסכם לא נחתם עד 
הערבות  וגם  הנדרש  למועד 
בשבועות  בזמן.  הופקדה  לא 
שהערבות  לאחר  האחרונים, 

המוע ראש  עסוקים  גהופקדה, 
בניסיונות  הקבוצה  ומנהלי  צה 
ביטול  את  למנוע  מאומצים 
הזכייה. בשלב זה, אין האשמות 
בין  אחריות  הטלת  או  הדדיות 
ושני  המועצה,  לבין  הקבוצה 

בני בעיקר  עוסקים  גהגורמים 
גסיון למנוע את רוע הגזירה. בי

לדיון  המאמצים  הביאו  נתיים, 
של  המיכרזים  בוועדת  מחודש 

גהמינהל, שאמורה להתכנס בי
מים הקרובים.

המשפחות   35 שילמו  כה  עד 
מ-600  יותר  בקבוצה  החברות 

ית אם  אחת.  כל  גאלף שקלים 
בטל המיכרז הן אמורות לקבל 
אך  בחזרה,  הכסף  מרבית  את 
בכל מקרה ייגרם לכל משפחה 
שקלים,  אלפי  עשרות  של  נזק 
הוצאות  בחשבון  להביא  מבלי 

גשל זמן, ריביות וויתור על אפ
שרויות השקעה אחרות.

"חשוב לפתח את 
היישוב"

אינם  בפרשה  המעורבים  כל 
על  פרטים  מידי  יותר  מנדבים 
מה שקרה. ראש המועצה, סיון 
יחיאלי, הסכים להתייחס באופן 
ורדים  כפר  "למועצת  כללי: 
יצליח  הזה  שהמיכרז  עניין  יש 
שיוצא  הנוסף  שהמיכרז  וגם 
יצליח  יחידות,   41 על  עכשיו, 
)ראה ידיעה נפרדת(. אני מאוד 
בו  יחזור  לא  שהמינהל  מקווה 
משום החלטה שכבר קיבל לגבי 

זכייה במיכרז. חשוב לנו לפתח 
שאנ לנו  חשוב  היישוב,  גאת 

שים שהשקיעו את מיטב כספם 
ורדים  בכפר  מגרשים  בקניית 
יזכו לבנות את ביתם מהר ככל 
האפשר. אנחנו משתפים פעולה 
עם קבוצת הרכישה בכל הנוגע 
מנת  על  המינהל  עם  לדיאלוג 
יתקדמו  שהדברים  להבטיח 

באופן המוצלח ביותר". 
לרוכשים  שייגרם  הנזק  מה 

במידה שהמיכרז אכן יבוטל?
ג"אנחנו מקווים שלא יהיה בי

טול כי מדובר על עוגמת נפש 

ועל הפסד כספי של כ-40 אלף 
בקבוצת  משפחה  לכל  שקלים 

הרכישה". 
יוצא עכשיו מיכרז חדש ויהיו 
כנראה עוד. אילו לקחים אתה 

־מפיק מהאירוע הזה כראש מו
עצה?

שנע מה  שכל  ספק  ג"אין 
בסיס  מהווה  הזה  במיכרז  שה 
ובהחלט  הבא,  למיכרז  ללמידה 
יש דברים שנעשה במיכרז הבא 
ורדים  כפר  עבור  מסודר.  יותר 

גוהמועצה זו פעם ראשונה שמת
גקיים כאן מיכרז של מינהל מקר

קעי ישראל וגם בשבילנו מדובר 
בחוויה ראשונית של התמודדות 
עם כללי המינהל, ואנחנו מהדבר 

הזה כמובן רק נלמד".

תגובות נוספות
נציג היזמים, דובי טל, אישר 

גכי הם פועלים במרץ מול המי
גנהל להסדרת הנושא וכי המוע

צה משתפת איתם פעולה.
מהמינהל בחרו שלא להגיב.

עוד בנושא המיכרז בראיון עם 
סיון יחיאלי בעמוד 16

השטח בסוף רחוב מירון בו אמורה להיבנות השכונה החדשהדובי טל

הזכייה במיכרז
בסכנה

איחור בהפקדת ערבות עלול להביא לביטול זכייתה של קבוצת הרוכשים במיכרז 
לרכישת 35 מגרשים מהמינהל. זאת למרות שהקבוצה כבר העבירה למינהל 

מיליוני שקלים ולמרות שגם למינהל יש אינטרס שלא לבטל את המיכרז. אם 
המיכרז יבוטל, 35 משפחות עלולות להפסיד עשרות אלפי שקלים כל אחת
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תיווך בכפר 054-4735949
רחל רובין ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים

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

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

בכפר ורדים-שלב ו’

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

 מניבה 250/700 חניה 
ונוף מקסים

כפר ורדים-שלב ב’
מגורים והכנסה

וילה מרווחת הגובלת 
בשטח ירוק 248/650, 

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

כפר ורדים-לוטם

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

ליח’ נפרדת, מחסן וגינה 
מטופחת.

בכפר ורדים-בצעירה

וילה מרווחת ומוארת 
הגובלת בשטח ירוק. 

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

הכביש. חנייה וחורש טבעי

כפר ורדים-שניר

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

בריכה ועוד...

מעלות-כלנית

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

וגינה

כפר ורדים-שלב ב’

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

צמודים שירותים ומרפסת(, 
גינה, חניה גדולה וסגורה עם 

כניסה ישירה לבית.

בכפר ורדים -לוטם

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

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

בכפר ורדים-מורן

ברח’ ללא מוצא וילה 
במפלס אחד, כניסה 

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

מקסימה.

בכפר ורדים- גל

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

מקורה ונוף מרהיב

כפר ורדים-כזיב 

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

חניה ונוף מרהיב

בגיתה

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 

בית המשפט: ראש המועצה חרג מסמכותו
סיון יחיאלי כינס אמנם ישיבת מועצה דחופה לבקשת שלושה חברי אופוזיציה, אך הוריד את כל 

הסעיפים מסדר היום. שניים מהשלושה עתרו לבית המשפט המחוזי, והשופט הורה על כינוס ישיבה 
נוספת וקיום דיון בסעיפים

נירית אושר
בחיפה  המחוזי  המשפט  בית 
סיון  המועצה,  ראש  כי  קבע 
והפעיל  יחיאלי, חרג מסמכותו 
כאשר  כדין  שלא  סמכותו  את 
מחברי  בקשת שליש  את  הסיר 
מבקרת  במינוי  לדון  המועצה 
כי  השופט  קבע  עוד  המועצה. 
שבעה  תוך  לכנס  יחיאלי  על 
מן  שלא  מועצה  ישיבת  ימים 
בעניין  לדון  מנת  על  המניין, 
מינוי מבקרת המועצה. השופט 
לא  כי  עוד  החליט  שפירא  רון 
המבקרת,  מינוי  בחוקיות  ידון 
בנושא  לדון  לעותרים  והמליץ 

הוג שם  לעבודה,  הדין  גבבית 
שה כבר תביעה בנושא על ידי 
את  השלטון.  לאיכות  התנועה 
המועצה  חברי  הגישו  העתירה 

עודד נוריאל ויוסי מילוא.

הישיבה כונסה, 
הסעיפים הוסרו

פנו   2012 ספטמבר  בחודש 
ור כפר  מועצת  חברי  גשלושה 

יוסי מילוא  דים, אסנת עקירב, 
לכנס  בבקשה  נוריאל,  ועודד 
ולדון  המניין  מן  שלא  ישיבה 
בשלושה סעיפים: החזרת כספי 

לתו ארנונה  של  יתר  גגביית 
אישית  אחריות  בחינת  שבים, 

שי משפט  הוצאות  גלתשלום 
מינוי  תהליך  ובדיקת  פסקו, 
החוק  פי  על  המועצה.  מבקרת 

המו מחברי  שליש  של  גזכותם 
מונה  ורדים  כפר  )מועצת  עצה 

קיום  לדרוש  חברים(  תשעה 
המנין  מן  שלא  דחופה  ישיבה 

תוך שבעה ימים. 
גהישיבה אכן כונסה, אלא שי

חיאלי הצליח למנוע את הדיון 
בסעיפים. עלתה ישיבה להוריד 
של  היום  מסדר  הסעיפים  את 
ורוב  הצבעה  נערכה  הישיבה, 
חברי המועצה הצביעו עם ראש 

המועצה. 
בתגובה לצעד זה הגישו חברי 
התנהלות  על  עתירה  המועצה 
מינוי  על  ובפרט  בכלל,  הדיון 
השאר,  בין  המועצה.  מבקרת 
שמנע  בכך  כי  העותרים  טענו 

המוע ראש  חרג  הדיון,  גאת 
השופט  כאמור,  מסמכותו.  צה 
שפירא קיבל טענה זו ואף הורה 
ישיבה  לכנס  המועצה  לראש 
שלא מן המניין בהקדם. בנוסף 

לעו לשלם  המועצה  גנדרשה 
בתוספת  שקלים   7,000 תרים 
כאמור,  משפט.  הוצאות  מע"מ 
השופט החליט שלא לדון כלל 
קרן  של  המינוי  חוקיות  בעצם 

המו למבקרת  אדיב  גדרוקמן 
עתרה  שבמקביל  מאחר  עצה, 

בי השלטון  לאיכות  גהתנועה 
לעבודה  הדין  לבית  שראל 
בבקשה שיבטל את המינוי. לכן 
המליץ השופט לנוריאל ומילוא 

להצטרף לעותרים בהליך זה.

"לוקח אחריות"
יחיאלי,  סיון  המועצה,  ראש 
אלא  לי  ״אין  בתגובה:  אמר 
לקחת אחריות ולהכיר בעובדה 
כי שגיתי בניהול הישיבה שלא 
מן המניין שכונסה סמוך לראש 
השנה. בעוד אני סברתי כי ניתן 

היה להוריד את הנושאים מסדר 
היום, קבע בית המשפט,כי היה 
של  לגופו  דיון  לאפשר  עלי 
בית  להנחיית  בהתאם  עניין. 
חוזרת  ישיבה  תכונס  המשפט 
מקווה  אני  הקרובים.  בימים 
שלאחריה נחזור לעסוק בדברים 
המרכזים שעל סדר יומנו ובהם 
רווחת  ושיפור  הישוב  פיתוח 

החיים של תושביו".
זה שיעור שעלה לציבור 7,000 
שקלים, מה אתה אומר על כך?
ציבורי  גוף  היא  "המועצה 
שפועל לטובת הציבור. הנושא 
ויש  משפט,  לבית  הגיע  הזה 

והפרק הפנים  משרד  געלויות. 
ליטות קיבלו את העמדה שלנו, 
מה  שהתקיים  ואמרו  בה  תמכו 
השופט  בא  להתקיים.  שצריך 
ואומר שלא די בזה, ושהיה עליי 
לאפשר את הדיון. זה פרשנויות 
זה  הוא  והשופט  לחוק,  שונות 

שקובע".
מבחינה  החוק,  את  רגע  עזוב 
למנוע  החלטת  למה  ציבורית 

את הדיון? 
ג"כל הדרך שבה הוצגה ההצ
קנטר לי  נראתה  הזאת  געה 

ולא לעניין. אני לא חושב  נית 
לדון  כלשהי  דחיפות  שהיתה 
בעניין ביום חמישי, שהוא ערב 
נוצר  ראש השנה.  שבת שלפני 
יום  אין לך אף  מצב שלמעשה 

עבודה לפני הישיבה הזאת". 

המבק מינוי  בנושא  ־עוד 
יחיאלי סיון  עם  בראיון   רת 

בעמוד 16
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ולאמנים ממשגב הזמנה לעסקים
הטורקי בבזאר להשתלב הגליל ומרחבי

את מחדשים
התיירות אתר
העתיק בעכו!
של שילוב הוא הטורקי הבזאר
בוטיק וחנויות היסטורי אתר
ה ק י ת ע ה ו כ ע ב ת ו ד ח ו י מ
המעוניינים ועסקים אומנים
ולהציג למכור חנות, לפתוח
ואומנותם יצירותיהם את
ר ש ק ר ו צ י ל ם י נ מ ז ו מ

במייל:   050-5551453 או
Turkishbazaracre@gmail.com

חדשות ראיון עם ראש המועצה

מוצא  האחרונים  בשבועות 
סי בכמה  יחיאלי  סיון  געצמו 
גטואציות לא פשוטות. ראש מו

עצת כפר ורדים, שעד כה ידע 
נתקל  יחסית,  רגועה  קדנציה 

מה שלא  לוחמת,  גבאופוזיציה 
המש לבית  נגדו  לעתור  גססת 

פט, והשבוע אף זכתה בניצחון 
)ראו  העתירות  באחת  יוקרתי 
די  לא  ואם   .)14 בעמ'  ידיעה 
בפרשת  התסבוכת  באה  בכך, 
שגם  החדשה,  לשכונה  המיכרז 
לא  ראש  כאבי  לו  גורמת  היא 

קטנים )ידיעה בעמוד 12(.
בנושא  להגיד  יכול  אתה  מה 

המכרז?
בנושא  דן  המינהל  "כרגע 
באופן  פעולה  ואנחנו משתפים 
כדי  הרכישה  קבוצת  עם  מלא 

שהעניין יסתדר".

אני מגלה נדיבות
האופו לפעולות  הנוגע  גבכל 

מדובר  שלא  חושב  סיון  זיציה, 
בעניינים עקרוניים: "זה עיסוק 

שהח אנשים  כמה  יש  גבתפל. 
ליטו שהם מתנגדים לכל דבר, 
שהמניעים  היא  שלי  והתחושה 
שלהם הם לא ענייניים. לדעתי, 
סביר להניח שאם היתה תקלה 
הפנים  משרד  המבקרת  במינוי 

גמן הסתם היה עולה עליה במ
שנעשו.  הבדיקות  אחת  סגרת 

גואם היתה תקלה שזועקת לש
גם השופט  מים במינוי ממילא 
היה  לא  המחוזי  המשפט  בבית 

מתעלם ממנה".
המ מן  שלא  הישיבה  ־בעניין 

שהעובדה  קבע  השופט  ניין, 
־שלא אפשרת דיון היא לא חו

קית, אבל למה בעצם החלטת 
למנוע את הדיון? 

ג"כל הדרך שבה הוצגה ההצ
קנטר לי  נראתה  הזאת  געה 

ולא לעניין. אני לא חושב  נית 
גשהיתה שום דחיפות לדון בע

ניין בשבעה ימים מיום חמישי 
ראש  שלפני  שבת  ערב  שהוא 
השנה. נוצר מצב שלמעשה אין 
לך אף יום עבודה לפני הישיבה 
הזאת. בכל מקרה, אין לי אלא 
לקחת אחריות ולהכיר בעובדה 

כי שגיתי בניהול הישיבה. בעוד 
אני סברתי כי ניתן היה להוריד 
הנושאים  את  היום  סדר  מעל 
קבע  המועצה,  חברי  שהעלו 
השופט כי היה עלי לאפשר דיון 

לגופו של עניין". 
מגלה  לא  אתה  כללי,  באופן 
כלפי  פתיחות  מדי  יותר 
אצלך  ראינו  לא  האופוזיציה. 

מנ של  נדיבות  שמכונה  ־מה 
צחים.

ונדי פתיחות  מגלה  כן  ג"אני 
בניגוד  האופוזיציה,  כלפי  בות 
אולי למה שנראה. אבל אני לא 
כפר  כמו  במקום  שנכון  חושב 
לא  אופוזיציה  לקיים  ורדים 
עניינית. הרי מה שהאופוזיציה 
לאמת.  שחוטא  קו  זה  נוקטת 
קואליציה  לי  שאין  היא  האמת 

המוע חברי  כל  ורדים.  גבכפר 
אמיתי  אורי  אפילו  כולם,  צה, 
מצביעים  שלי,  מהסיעה  שהוא 

משמ כאן  אין  דעתם.  פי  געל 
הסכמים  כאן  אין  סיעתית,  עת 
קואליציוניים. גם ועדת הנהלה 

לדיון  כקבוצה  למעשה  פועלת 
ההחלטות  אבל  והתייעצות, 

גשלה לא מחייבות הצבעה אחי
הנהלה  שוועדת  מצב  יש  דה. 

הולכים להצ גמקבלת החלטה, 
מחברי  או שלושה  ושניים  ביע 
עמדתי.  נגד  יצביעו  ההנהלה 
הם  כאן?  האופוזיציה  זו  מה 

תמיד מצביעים נגד". 
יכול  לא  אתה  אבל  דעתך,  זו 
באופן  שהאופוזיציה  להחליט 
אלו  הרי  עניינית.  לא  גורף 

בדיוק חוקי הדמוקרטיה.
שמותר  ברור  כל  "קודם 

ול גלאופוזיציה להגיש הצעות 
בעיניי  שונים.  בעניינים  עסוק 
העניינים שהם עוסקים בהם הם 

גתפלים ולא העיקר. בחלק מה
הסתי את  לראות  ניתן  גדברים 

רה הפנימית של הדברים שהם 
פעמים  הרבה  בעיניי,  מעלים. 
לא  האופוזיציה  עם  הדיונים 

שייכים לכלום". 
שתפקידך  חושב  לא  אתה 

שי ליצור  הוא  מועצה  ־כראש 

האופוזיציה  עם  פעולה  תוף 
ולא לבזבז זמן וכסף יקרים על 

התנגחויות פנימיות?
ספק  אין  הדברים  "בבחינת 
להיות  יכולה  שאופוזיציה 
יישובים  בהרבה  מפריע.  גורם 
האופוזיציה לא רואה את טובת 
היישוב, אלא רואה את ההפרעה 
למועצה ולראש המועצה כדבר 

הכי חשוב".
אתה חושב שזה המצב כאן?

כאן!  המצב  שזה  יודע  "אני 
במה  כאן?  מדובר  מה  על  הרי 

אנחנו מתעסקים?".
כשאתה מגדיר את האופוזיציה 

מת אתה  למי  מפריע,  ־כגורם 
כוון?

שפעילות  שלי  "התחושה 
האופוזיציה אינה מתוך סדר יום 
יותר  אלא  לקדם,  רוצים  שהם 
להפריע  רוצים  שהם  זה  מתוך 

לסדר היום שלי".

לא אשת סודי
ההפסד  יחיאלי,  מבחינת 
האחרון שלו בבית המשפט רק 
עתרו  "הם  את טענתו.  ממחיש 
בית  דיון,  קיימנו  שלא  כך  על 
צודקים  שהם  אמר  המשפט 
נוספת,  ישיבה  לכנס  לי  והורה 

גאבל הם ויתרו על דרישתם לי
שיבה כזו. זה בדיוק מוכיח שכל 

מטרתם היא להפריע".
כך או כך, נושא הדיון בישיבת 
המועצה הוא רק משני לשאלת 
דרוקמן  קרן  של  המינוי  עצם 
אדיב לתפקיד מבקרת המועצה. 
משפטי  בהליך  נמצא  הנושא 
בבית הדין לעבודה, אולם רבים 
ממבקריו של יחיאלי טוענים כי 
זה ראוי  גם אם הכל חוקי, אין 

גשמי שהייתה אשת סודו תצט
רך פתאום לבקר אותו. יחיאלי 
לא  "היא  הטענה:  את  הודף 
של  תפקידו  סודי.  אשת  היתה 
ראש  את  לבקר  גם  הוא  מבקר 
המועצה אך עיקר תפקידו הוא 

המו שראש  למקומות  גלהגיע 
עצה לא מגיע אליהם במסגרת 
הביקורת הניהולית שהוא עורך. 
ציבורית  משמעות  גם  לו  יש 

לשקיפות  מסייע  שהוא  כיוון 
ולבקרה על סדרי השלטון, אבל 
תפקודית  משמעות  גם  לו  יש 

אפקטיבית. 
לגמרי  אנחנו  הזה  "במקרה 
כוח  לבחור  מהיכולת  מודרנו 
משרד  של  כללים  יש  אדם. 
פי  על  פעלה  והמועצה  הפנים 
עבדה  לא  קרן  האלה.  הכללים 
אלא  אמון,  במישרת  במועצה 
אין  במכרז.  למועצה  התקבלה 
הבדל בינה לבין כל עובד אחר 
במועצה, שכל אחד מהם רשאי 
מבקר  של  למשרה  להתמודד 
כל עוד הוא עומד בתנאי הסף, 
החוק  פי  על  חייבת  והמועצה 
לפני שהיא  פנימי  לקיים מכרז 
יוצאת למיכרז חיצוני. ואם יש 
שעומד  פנימי  במכרז  מועמד 
ועדת  מול  ועומד  הסף,  בתנאי 
בחינה חיצונית שלא אני ממנה 
אותה, אלא משרד הפנים, הוא 
חייבים  ואנחנו  להתקבל  אמור 

לקבל אותו".
ועדת  באותה  החברים  היו  מי 

בחינה?   
ג"קצין המחוז, נציג איגוד המ

בקרים ואני". 
שאתה  זה  מעצם  סתירה  אין 
לקבוע  שצריכה  בועדה  יושב 

אם קרן מתאימה לתפקיד?
אינ לי  אין  כי  סתירה,  ג"אין 

את  תקבל  שהיא  מיוחד  טרס 
התפקיד".  

אבל כולנו יודעים שרצית את 
המינוי.

שרצי מעולם  אמרתי  ג"לא 
תי את המינוי הזה וגם לא את 
ראש  הכבוד,  כל  עם  ההפך. 
או  כזה  מינוי  רוצה  לא  מועצה 

גאחר. אני חוייבתי למנות מבק
רת, לא ביקשתי את זה".

לא  עוד  ותושבת  כעיתונאית 
שמעתי על פעילות כלשהי של 
מצדיקה  בכלל  היא  המבקרת. 

את המינוי?
"כשיהיה דוח ביקורת מאושר 
הציבור בוודאי יראה אותו. אני 
של  שופט  להיות  מבקש  לא 
שנעשתה.  הביקורת  עבודת 

נעש לכרגע  שנכון  חושב  גאני 
תה עבודה יפה מאוד והעבודה 

הביקו ועדת  בפני  מונחת  גהזו 
רת וחלק מהמסקנות שלה כבר 
גם  להבנתי,  בשטח.  מיושמות 
כי  לעותרים  המליץ  השופט 
להיום,  נכון  השיקול  את  יעשו 
חודש  המינוי  למועד  נכון  ולא 
של  בסופו  אבל  אשתקד.  מרץ 
דבר, העותרים בכלל ויתרו על 

קיום הדיון מחודש".

 נחזיר את 
הדמוקרטיה למועצה

מהאופיזיציה  המועצה  חבר 
לסיון  "אמרנו  נוריאל:  עודד 
שההתנהלות  שנה  חצי  לפני 
שקרית  והיא  משתפת  לא  שלו 

הדמוקר את  נחזיר  גואנחנו 
פסק  המועצה.  לשולחן  טיה 
המחוזי  המשפט  בית  של  הדין 

האנ בגו.  דברים  שיש  גמוכיח 
שיושבים  האינטליגנטים  שים 
שם ופסקו אבחנו מי צודק, מי 
מעל  לעבוד  מנסה  ומי  מפריע 
לסיון  איפשרנו  אנחנו  החוק. 
זה  כשנה  שלפני  עד  לפעול 
הגיע למצב שהוא עושה דברים 
המבקרת,  מינוי  מקובלים.  לא 
למשל, לא יעלה על הדעת שזה 
ייעשה כפי שנעשה. על רקע זה 

החלטנו לעמוד מולו". 
את  שהסרתם  טוען  יחיאלי 
אתם  כי  היום  מסדר  הנושא 

־מבינים שהכל נעשה כמו שצ
ריך?

מצטרפים  אנחנו  לא.  "ממש 
לאיכות  התנועה  של  לתביעה 
לעבודה.  הדין  בבית  השלטון 
לנו  אין  כי  הנושא  את  הסרנו 

מו בישיבת  בו  לדון  גאינטרס 
לדון  עומדים  כשממילא  עצה, 
בו בבית משפט. חשוב לי לציין 
שאני  השקלים   7,000 שאת 

המש בגין  מהמועצה  גאקבל 
הסכומים  גם  כמו  הראשון,  פט 
העתידיים שאקבל, אני מתכוון 
שעשועים  גני  לטובת  לתרום 
מי  יש  אם  ביישוב.  לילדים 
לעשות  מנסה  שאני  שחושב 
טעות  לו  יש  הזו,  בדרך  כסף 
מנסה  הכל  בסך  אני  גדולה. 

להוציא את הצדק לאור". 

"האופוזיציה לא רואה את טובת היישוב"
בעקבות הפסדו של ראש המועצה בבית המשפט והמשך המאבק של האופוזיציה בנושא מינוי המבקרת, 
יוצא סיון יחיאלי בהתקפה חריפה על חבריו למועצה: הם רואים את ההפרעה למועצה ולראש המועצה 

כדבר הכי חשוב. האופוזיציה: בית המשפט פסק מי מפריע ומי מנסה לעבוד מעל החוק

"הם עתרו על כך שלא קיימנו דיון, בית המשפט 
אמר שהם צודקים והורה לי לכנס ישיבה 

נוספת, אבל הם ויתרו על דרישתם לישיבה כזו. 
זה בדיוק מוכיח שכל מטרתם היא להפריע"

נירית אושר ואייל כץ
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אזור תעשייה תפן, בניין נוף )היציאה לכרמיאל(. 
פתוח: א-ה 16:00-11:30 04-9872606 

www.mqt.co.il :אתר

כשר

ארוחה בשרית מלאה
עיקרית, תוספות, סלטים, מרק, קינוח

34 שקלים בלבד
מסעדת נוףמסעדת נוף

אוכל שטעים לאכול במחיר שכיף לשלם

חדשות

צמד המושיעות
במשך שעה וחצי שכב יצחק עשאל בביתו בלי יכולת לזוז וזעק לעזרה. עד ששתי 

נערות נחלצו לעזרתו והזעיקו עזרה
נירית אושר

אן  ורדים,  מכפר  נערות  שתי 
סבל  מנעו  אלבז,  ונועה  הרמן 
שהחליק  הכפר,  מתושב  גדול 
ששהה  בעת  האגן  את  ושבר 
לוטם.  שברחוב  בביתו  לבדו 
האיש, יצחק עשהאל בן ה-80, 
יכולת  מבלי  הרצפה  על  שכב 
שעה  במשך  לעזרה  וקרא  לזוז 
וחצי, ללא הועיל. “אם אן ונועה 
לא היו שומעות אותי ומזעיקות 
עזרה, אני לא יודע איך זה היה 

גנגמר ועוד כמה שעות היו חו
קורה",  היה  שמשהו  עד  לפות 

הוא אומר.
משרד  של  גמלאי  עשהאל, 

למע בכפר  מתגורר  גהחינוך, 
כשבועיים  לפני  מעשור.  לה 
מעד בפעם הראשונה, והתקשה 
המקרה  בשעת  בהליכה.  מעט 
בסלון,  וישב  בביתו  היה  הוא 
ליד שרה  נסעה  ורעייתו אסתר 
בנהריה כדי לדאוג לו להליכון. 

וניג געשהאל: “הטלפון צלצל, 
שתי לענות. בדרך החלקתי על 
מיד  הרגשתי  ונפלתי.  הרצפה 
לי  היתה  ולא  ברגל  שנפגעתי 
לשכב  נשארתי  לקום.  יכולת 
על הרצפה, ולא הצלחתי להגיע 
או  לשיחה  ולענות  הטלפון  עד 

גלהתקשר לבקש עזרה. לא יכו
הבית.  דלת  עד  להגיע  גם  לתי 
הדלת,  את  ונעלה  יצאה  אשתי 
אני  אצטרך  שאם  ידיעה  מתוך 

ולפתוח. אבל במ גיכול לגשת 
צבי, אחרי הנפילה, לא יכולתי 

להגיע עד הדלת". 
עשהאל עשה את הדבר היחיד 
לעזרה.  “צעקתי  לו:  שנותר 
יעבור  מישהו  שאולי  קיוויתי 
הצעקות  את  וישמע  הבית  ליד 
שלי ויזעיק עזרה. צעקתי במשך 
זמן רב, להערכתי כשעה וחצי, 
ושום דבר לא קורה. בחוץ שקט 

גמוחלט. פתאום ראיתי שתי נע
רות מסתכלות דרך החלון אליי 
פנימה. החלון היה סגור, אך לא 
הקטן  החריץ  ודרך  לחלוטין, 
איתן.  לתקשר  יכולתי  הפתוח 

סימנתי להן בידיים שאני נעול 
ואז  לצאת.  או  לקום  יכול  ולא 

ודי מהר הגי גהן הזעיקו עזרה 
)סוחריאנו, קב"טית  עה תושיה 

אמבול הגיע  איתה  גהיישוב(, 
נס ומכבי אש. הכבאי פרץ את 
אותי  לקחו  ואז  הנעולה  הדלת 
עם האמבלונס לבית החולים". 

אלבז  נועה  הנערות,  שתי 
והחיילת אן  י’  הלומדת בכיתה 
של  ברחוב  מתגוררות  הרמן 
הכלב  עם  טיילה  אן  עשהאל. 

גכשלפתע שמעה צעקות: “שמ

הצילו.  הצילו,  צועק  אדם  עתי 
לא  כי  לעשות,  מה  ידעתי  לא 
שיש  הבנתי  טלפון.  איתי  היה 
ואז  לעזרה.  שזקוק  איש  בבית 
פגשתי את נועה וביחד ניגשנו 

אל הבית ממנו עלו הצעקות".
לבית  בדרכי  “הייתי  אלבז: 
באן,  נתקלתי  כאשר  הספר 
שסיפרה לי על המקרה. הצצנו 
פתוח  קצת  שהיה  החלון  דרך 
שוכב  מבוגר  איש  ראינו  וכך 
על הרצפה ולא יכול לזוז. מיד 
והסברנו  למשטרה  התקשרתי 
שהגיע  עד  חיכינו  הבעיה.  את 
הלכנו.  ואז  מהמועצה  מישהו 
בסיסי.  דבר  שעשינו  לי  נראה 
ראינו  במצוקה,  מישהו  שמענו 
שצריך  הבנו  נעולה,  שהדלת 
להזעיק עזרה. לא עשינו משהו 

מיוחד". 
כי  התגלה  החולים  בבית 
עשהאל סובל משבר באגן. הוא 

ושוח לשבוע  אושפז  גנותח, 
בבית.  אני  “עכשיו  לביתו.  רר 
אמנם הרגל עדיין לא החלימה 
אני  לאט.  לאט  אבל  לחלוטין, 
לא רוצה לחשוב כמה זמן עוד 
וסובל  הרצפה  על  שוכב  הייתי 
מכאבים אלמלא נועה ואן. אני 
ושמח  להן,  מודה  מאוד  מאוד 
לי  שאיפשרתם  ההזדמנות  על 
להודות להן פנים מול פנים. כל 
גדול  הן עשו דבר  הכבוד להן, 

בשבילי".
את  הביעה  סוחריאנו  תושיה 
כי  וסיפרה  לנערות  הערכתה 
המועצה  מטעם  תודה  מכתב 

ייצא לכל אחת מהנערות. 

נועה אלבז, אן הרמן, אסתר ויצחק עשהאל. “הן עשו דבר גדול 
בשבילי"  | צילום: אייל כץ

ביום הבחירות 22.1.13 המשתלה פתוחה :מצביעים ובאים לבחור צמחים - נהנים מכל מבצעי ט"ו בשבט ועוד..
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תביעה ייצוגית את מעיינות זיו
מגיש התביעה, עו"ד בוב חן, דורש כי התאגיד ישיב לתושבים כ-50,000 שקלים. לטענתו, 
המע"מ בחשבונות ספטמבר היה צריך להישאר 16% שכן החיוב הוא על הצריכה ביולי 

ואוגוסט. התאגיד: היינו חייבים להעלות את המע"מ ל-17%

חדשות

    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

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 המרפסת

שיכפול וכריכה
הדפסות גדולות 

פליירים
כרטיסי ביקור
ניירת משרדית

הזמנות לאירועים
מגנטים
קאפות
לוגואים

  עיצוב גרפי

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

גהוועדה המקומית מעלה הג
ולבנייה  לתכנון  )מעונה(  ליל 
דחתה בקשתו של רמו בן שושן 
במרכז  לנשים"  “ספא  להקמת 
הבקשה  ורדים.  כפר  המסחרי 
הוגשה כבקשה לשימוש חורג" 

בחדר מכונות.
מאיר  המועצה  חבר  לדברי 

גגרינפלד, שהגיש התנגדות לב
גקשה ונכח בדיון, הבקשה נדח

תה משום שהיזם נידרש להביא 
היתר בנייה של חדר המכונות. 
נמצא  לא  “ההיתר  גרינפלד: 
הינו,  האזור  שכל  מפני  כמובן, 
כפי שציינתי בדיון ‘רווי עבירות 
בנייה’, וגם חדר המכונות נבנה 

ללא אישור מתאים".
כי  טענו  ואחרים  גרינפלד 

להכ למעשה  נועדה  גהבקשה 
גשיר בניית מקווה טהרה. גרינ

נדחתה הבקשה להקמת "ספא לנשים"

נירית אושר

תאגיד  נגד  ייצוגית  תביעה 
המים מעיינות זיו על גביית יתר 
של מע"מ הוגשה על ידי עורך 

הדין בוב חן מכפר ורדים. 
בתחילת  שהוגשה  התביעה, 
לחשבונות  מתייחסת  דצמבר, 

גהמים שהוגשו לציבור בספטמ
בר 2012, כאשר החיוב התייחס 
לצריכת המים בפועל בחודשים 
2012. בכתב התג  יולי ואוגוסט
"שיעור  חן:  עו"ד  טוען  ביעה 
המע"מ הועלה מ-16% ל-17% 
המשיבה  אך  ב-1.9.12.  רק 
)מעיינות זיו( גבתה 17% מע"מ 
במקום 16% עבור מים שסיפקה 
יולי- בחודשים  עוד  לצרכניה 
היא  התביעה   .2012 אוגוסט 
שלא  שנגבה  ההפרש  להחזרת 
בתביעה  שמדבר  כיוון  כדין". 
כוללת  למעשה  היא  ייצוגית, 
מעלותג היישובים  תושבי  את 
ורדים  כפר  שלומי,  תרשיחא, 
מספקת  שלהם  וכיסרא-סמיע, 
באופן  המים  את  זיו  מעיינות 
על  עומד  ההחזר  סך  בלעדי. 

כ-50,000 שקלים. 
"גבייה בספטמבר  חן מסביר: 
בחודשים  שנצרך  מוצר  עבור 
יולי ואוגוסט, בהם המע"מ היה 
להג חוק  פי  על  צריכה   ,16%
גתייחס למע"מ שהיה בעת צרי
ואוגו יולי  כלומר  המוצר,  גכת 

סט. גביית מע"מ של 17%, כפי 
רק  נכונה  זיו  במעיינות  שעשו 
במקרה של גביית תשלום עבור 
שירות, אבל מים הם מוצר לכל 
לבית  הוגשה  התביעה  דבר. 
המים  ותאגיד  בנהריה  המשפט 

התבקש להגיב.
חש רואת  לבינסון,  גמירי 

מגיבה   כספים,  ומנהלת  בון 
מעיינות  המים  תאגיד  בשם 
תובענה  לאישור  "הבקשה  זיו: 

טי להמשך  הועברה  גכייצוגית 
פולם והתייחסותם של היועצים 
משרד  לתאגיד,  המשפטיים 
עפר שפיר ושות', אשר צפויים 
המפורטת  תגובתם  את  להגיש 
בהתאם למועד הקבוע בדין ועד 
התאגיד  במרץ 2013.   10 ליום 
בהתאם  התאגידים,  כיתר  פעל 

והר המיסים  רשות  גלהנחיות 
וביוב,  למים  הממשלתית  שות 

כי אמת המידה הינה המועד בו 
נקבע  בנוסף,  הטובין.  סופקו 
כי  המע"מ  שלטונות  ידי  על 
בעסקה שהדיווח עליה הוא על 
בסיס מזומן, כבמקרה דנן, יחול 
השיעור  פי  על  במע"מ  החיוב 
קבלת  ביום  בתוקף  יהא  אשר 

התשלום. 
הבקשה  דין  לכך,  "מעבר 

משמנוג לגופה  אף  גלהידחות 
דת היא להוראות הדין. חוק מס 
ערך מוסף קובע כי 'בשירות חל 
החיוב במס עם קבלת התמורה 

ועל הסכום שהתקבל'.
היה  מחויב  האמור  "לאור 
שיעור  פי  על  לחייב  התאגיד 
כל סכום  בגין  מע"מ של 17% 
ששולם לו החל מיום 1.9 ואילך 
והתנהלותו בעניין זה תאמה את 
והנחיות  התקין  המינהל  דיני 

הגורמים הרגולטוריים".

פלד: “אני מניח שרמו בן שושן 
גואחרים לא יוותרו ויחפש אל

טרנטיבה אחרת. לא נוכל לנוח 
על זרי הדפנה".

גרמו בן שושן אמר סמוך לק
שמעתי  “טרם  ההחלטה:  בלת 
אז  כך  אם  אבל  ההחלטה,  על 
הספא  את  נקים  שלא  כנראה 

כפי שביקשנו".
)פורסם באתר כפרניק(

של  בשיעור  המס  חיוב  לפיהן 
17% יחול על כל עסקה שמועד 
החיוב בגינה הינו מיום 1.9.12 
ואילך, ולא כפי שנטען בבקשה, 

עו"ד בוב חן
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בס”ד

ידידיה טדגי
פתרון לכל בעיה, שירות 24 שעות ביממה )לא בשבת(

ידידיה 050-8219130
מתקין דודים וגופי חימום

צלצלת - תיקנת!

 אינסטלציה 
פתרונות לכל בעיות המים והביוב חשמל, פיקוד ובקרה עבודות בנייה ושיפוצים

חדשות ספורט

שלרוב  מספר  הוא  ק"מ   42
האנשים אינו מתחבר עם ריצה. 
אבל  כן,  למקום  ממקום  מרחק 
שלא  בוודאי  ברכב.  מקסימום 

בריצה.
גשרונה שלו-מאייר, הרצה במ

כפר  של  הריצה  קבוצת  סגרת 
ורדים-"כאיילה שלוחה", עשתה 
ביום  שלה  הראשון  המרתון  את 
חמישי האחרון, 10 בינואר, בעיר 
תהליך  עברה  שרונה  טבריה. 
ארוך ומורכב של אימונים לאורך 

למר החודשים שקדמו  גארבעת 
תון. האימונים כללו ריצות נפח, 

גריצות אינטרוולים )ריצות במק
גצבים שונים(, הכנה בתחומי תזו

ובעיקר  צבירת קילומטרים  נה, 
ברגליים. בשיא האימונים הגיעה 
שרונה לריצות מצטברות של 80 

ק"מ בשבוע!
בראש  היא  למרתון  ההכנה 

גובראשונה מנטלית. לרצות לע
ולהאמין  הזה  המרחק  את  שות 
אינה  ההכנה  מסוגל.  אתה  כי 

אימו מחייבת  היא  גפשוטה. 
בשבוע  פעמים  שלוש  של  נים 
עם  אבל  יותר,  אף  ולעיתים 
לעמוד  ניתן  המתאימה  ההכנה 
במשימה הקשה באמת הזו, ואז 
קשר  בלי  אשר  בהישג  נוגעים 
תוצאת הסיום שלו - הוא הישג 

של מנצחים. 
אישי, כש סוג של מסע  גזהו 

ריצה  שעות  כמה  של  במהלך 
גיכולים לקרות דברים רבים. וב

קילומטרים האחרונים מי שרץ 
את  שסוחב  הראש,  הוא  באמת 
הגוף כשלזה האחרון כבר ממש 

קשה.

המרתון הראשון של שרונה
שרונה שלו-מאייר סיימה בהצלחה את מרתון טבריה. המאמן שלה, עופר יעקב, מספר על התהליך

שלג  ירד  עוד  רביעי  ביום 
בכפר, אבל ביום חמישי בבוקר 
ובהיר,  קר  ליום  הששכמנו 
וככל שהתקדמנו לכיוון טבריה 
איתן  ויחד  הטמפרטורות  עלו 
קו  אל  שרונה.  של  ההתרגשות 
עם  יחד  שרונה  הגיעה  הזינוק 
עוד כ-1,900 רצים מכל הארץ 
והעולם, ואת הריצה היא סיימה 

הישג  שעות.   3:53:02 לאחר 
מצויין למרתון ראשון.

האחרוג הקילומטרים   15 -ב
נים לוותה שרונה על ידי ג’וש 

גבעלה ועל ידי, וכשהגענו “למ
המיועד  )השטח  הסיום  שפך" 
לרצים המסיימים בלבד( שרונה 
לבדה  הסיום  שער  את  חצתה 

ועשתה זאת בחיוך רחב.

וענבר  דינה  לה  חיכו  בקצה 
גדול.  פרחים  זר  עם  מהקבוצה 
תחושת  הייתה  כמאמן  לי, 

גאווה לא מבוטלת.

עופר יעקב

הישגים נוספים 
בטבריה

רצי  מקבוצת  רצים  ארבעה 
כפר ורדים בהדרכתו של אמיר 
טבריה  במרתון  השתתפו  בכר 
כהן  ומורדי  תרזי  מור  האחרון: 
איזנברג  אסף  הילה,  ממצפה 
ורועי ריצ’רד מהכפר. למור היה 
סיים  והוא  ראשון,  מרתון  זה 
שעות.   3:52 של  יפה  בתוצאה 
למורדי, אסף ורועי כבר מספר 
וכולם  באמתחתם  מרתונים 
מורדי  אישיים.  שיאים  השיגו 
שניות  בכ-20  שיאו  את  שיפר 
ל3:10, אסף שיפר בכ-4 דקות 
דקות  בכ-17  ורועי  ל-3:26 
אמנם  נערך  המרתון  ל-3:25. 
עזות,  ורוחות  קור  בתנאים של 
מוצלח  סיום  אקורד  היה  אך 

מפר אימונים  לעונת  גומרגש 
כת. בני המשפחות חיכו לרצים 
וחיבוק  חם  ביגוד  עם  בסיום, 
להתרגשות  שותפים  והיו  חם, 

גכפי שהיו שותפים מלאים ותו
מכים בכל האימונים בחודשים 

האחרונים.
ור מכפר  נוספים  גמשתתפים 

וליווה  רץ,  גלילי  יואב  דים: 
גאותו דורון פלג בחלק מן המ

מרצי  הררי  מרדכי  גם  רחק. 
רפא"ל השתתף במרתון.

עופר יעקוב עם שרונה שלו-מאייר. סיימה בחיוך רחב

מחשבים ומערכות תקשורת, 
מעבדת תיקונים מקצועית, מערכות מיגון

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

מחשבים 
אספקת מחשבים ביתיים ומערכות מחשב

מעבדה מקצועית לתיקון מחשבים נייחים וניידים 
תקשורת מחשבים

מיגון ותקשורת
לבתים פרטיים, עסקים ומוסדות

מצלמות במעגל סגור
אזעקות

מערכות גילוי עשן
מערכות אינטרקום

ליווי משלב 
התכנון עד 

הפעלת 
המערכות

בית חכם 
ובטוח 

בשירות 
מקצועי ואמין

ביקור ויעוץ 

ראשוני 
חינם

לחמים טריים. נאפים בעבודת יד 
ממחמצת )שאור( וחומרים טבעיים

שיפון, קימל, אגוזים, קמח מלא, בצל, כוסמין ועוד...

מוצרי בוטיק ממיטב היצרנים בגליל
יין, גבינות, דבש אורגני ועוד...

המאפייה פתוחה בימים רביעי, חמישי ושישי עד 15:00
בניין סראיא, תרשיחא, 072-2555248 | להזמנות כל השבוע 054-7633346

מומלץ:

קישים, עוגות

ולחמים מיוחדים

מתקבלות הזמנות לצימרים ומסעדות

מומלץ:

קישים, עוגות ולחמים מיוחדים
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שירות עד הבית
ללקוחות מוסדיים ופרטיים

כביסת בגדי 
עבודה, כולל 
בגדי מטבח

שיטות 

מודרניות 

לשמירה על 

הבד והבגד

ווילונותסלון, שטיחים בניקוי ריפודי מומחים 

הגליל 61, כרמיאל טלפקס: 04-9988751, נייד )ליאה(: 054-4721125

ניקוי יבש l כביסה וגיהוץ l גיהוץ קיטור l תיקוני תפירה

בהנהלת איריס גונדה לוחמי הגטאות 12, נהריה, ת.ד. 468 מיקוד 22103
iris@maor-bit.com :דוא"ל  www.myagents.co.il/Maor-Bit  04-9929661 :טלפון

 תכנון פנסיוני
 סיעוד ובריאות

 גמל ופיננסים

 רכוש
 צימרים
 חקלאי

 עסקים
 חו"ל

 

חדשות ספורט

של  החגיגית  הפתיחה  אחרי 
ורדים  כפר  מאמאנט  ליגת 
קיימנו בשבועות  לפני כחודש, 
האחרונים שני טורנירים כהכנה 

לליגת מאמאנט.
כאשר  התקיימו  המשחקים  
עם  בלבן  לבושות  הנשים  כל 
היו  הילדים  הליגה  חולצות 
קולות  מרומם.  רוח  מצב  עם 
קוראים  מהיציע,  נשמעו  רמים 
המשחקות,  הקבוצות  בשמות 
בשריקות  מתגברים  והבעלים 

וקריאות עידוד. 
אז  בתחום  חדשים  כולנו 
הראשונים  שהמשחקים  כמובן 

למ לכולם.  למידה  בגדר  גהיו 
דנו חוקים, מהלכים, טכניקות, 
לא  שלחלקנו  תחושות  והכרנו 
תחרותיות,  של  מוכרות  היו 

וק הפסד  או  ניצחון  גתחושת 
בוצה מול יחיד. הילדים הבינו 
מתמידות,  שלהן  האמהות  כי 

מתאמ משתדלות,  גמתאמנות, 
הן  שיחקו  לא  הן  אם  וגם  צות 
הוא  הפסד  וכי  מקבוצה,  חלק 
עוד חלק בתחרות, ועל כך כל 

המפסי בקבוצות  גהשחקניות 
על  ארד  מדליית  קיבלו  דות 

השתתפות. 
שנערך  הגמר,  למשחק 
קבוצות  העפילו  בינואר  ב-5 
“אמאל’ה" ו"קשת ברשת", שתי 
קבוצות שמייצגות את בית ספר 
קשת. קשת ברשת היא שניצחה 

בסיומו של המשחק.
יו"ר מאמאנט ארצית, עופרה 
להזמנתי  אברמוביץ, נענתה 
לכפר  השבוע  בסוף  והגיעה 

מאמאנט: שלב הטורנירים
קבוצת “קשת ברשת" זכתה בטורניר המקומי, ובשבוע הקרוב מתחילה הליגה 

הנהלה  ישיבת  לקיים  ורדים 
הנהלה.  חברות  תשע  עם  יחד 
כולן הגיעו ממרכז הארץ, שהו 
אצל  רעות, והתפנקו  בוילה 
אושרה  בהנהלת  ספא"  “זואי 
בן זקן, אחת מהספונסריות של 

גליגת כפר ורדים ושחקנית בע
צמה. 

כבוד  אורחות  היו  כמובן  הן 
וגם ער גביע,  הגמר  גבמשחק 

חברות  בין  ידידות  משחק  כנו 
ורדים.  כפר  לנבחרת  ההנהלה 
אימן  הכפר  של  הנבחרת  את 
יו"ר  סדבון,  זיו  לכן  קודם  יום 
הועדה המקצועית הארצית של 
הוא  גם  הגיע  אשר  מאמאנט 
אבל  במיוחד.  הארץ  ממרכז 
וקבוצת  לנו,  עזר  ממש  לא  זה 

ההנהלה ניצחה.
אבר ועופרה  יחיאלי  גסיון 

וגביעים  מדליות  חילקו  מוביץ 
למקום ראשון ושני.

מספונ מתנות  קיבלנו  געוד 
שעוט ונדיבים  טובים  גסרים 

כפר  מאמאנט  ליגת  את  פים 
נעשו  הליגה  חולצות  ורדים: 
מ"זואי  זקן  בן  אושרה  ידי  על 

ז’לסקו מ"אופטיקה  וחני  ספא" 
מגי אייל אסף  עיניים".  גמאור 

לנו  העניק  ירוק"  “ירוק  נון 
הרפז  וחדווה  ואורן  בקבוקים, 
COLIBRI spindles tech� -מ
nologyy חיממו אותנו עם סווטג

גם  ותודות  להם  תודה  שרים. 
לכל בתי העסק שנותנים הטבות 
וקופונים לנשות מאמאנט )עסק 

גשמעוניין להצטרף למעגל ידי
 די מאמאנט מוזמן לפנות במייל

.)mamanetkv@gymail.com

ועכשיו הליגה 
19.1.13 ייחלו משג -החל מה
ייפ הקבוצות  כל  הליגה.  גחקי 

ראשון.  משחקים  בסבב  גשו 
בהמשך יגיע הפלייאוף ובסיומו 
שתעלה  הליגה,  אלופת  תוכרז 
למשחקים הארציים של אלופת 

האלופות בליגת מאמאנט.

רועי בר-חן מכפר ורדים הוא 
אלוף גילאי 12 באליפות הצפון 
אצל  טניס  למד  רועי  בחנוכה. 
וטורניר  ורדים,  בכפר  שמוליק 
היה  בחיפה,  שהתקיים  חנוכה, 
בו  הראשון  המקצועי  הטורניר 
הוא משתתף. רועי זכה במקום 
מערכה,  לאבד  מבלי  הראשון 

פוטנ לו  יש  שמוליק  גולדברי 
ציאל רב.

זכייה ראשונה

שחקניות קבוצת "קשת ברשת" חוגגות עם הגביע

mailto:mamanetkv@gmail.com
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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

חדשות ספורט

התג בדצמבר   29 שבת  ביום 
של  הספורט  באולם  קיימה 
שבגוש  היג'א  אל  אבו  כאוכב 

בקרא החורף  אליפות  גשגב 
רי,  קאן  שוטו  עמותת  של  טה 
חסון  דוד  סנסה  של  בניהולו 
מועדון  את  מדריך  שגם  והבה, 
העמותה  של  הוותיק  הקראטה 

בכפר ורדים.
בכל  קראטה  תלמידי  מאות 
מועדונים  מכעשרה  הרמות, 

גשונים בצפון הארץ, מכפר ור
גדים בצפון ועד עוספיה על הכ

רמל, הגיעו לתחרות, בה שפטו 
שופטים מנוסים, חברי העמותה 

גוידידיה. מזג האויר שיתף פעו
לפעי התאימה  והקרירות  גלה 

לות המאומצת.
בקאטות  התמקדה  התחרות 
וחולקה  וקבוצתיות  אישיות 
לקטגוריות על פי רמה )חגורה( 

וקבוצת גיל.

טל דומיניץ בן ה-10, תלמיד 
כתה ד’ וכדורסלן קבוצת כיתות 
של  הכדורסל  מועדון  של  ד’ 

גכפר ורדים, ניצח בתחרות קלי
עות העונשין של כפר ורדים.

טיסה  בכרטיס  זכה  טל 
מונה  חברת  מתנת  לאירופה 
מכפר  נציגה  באמצעות  טורס 

הכ אורח  כהן.  יוסי  גורדים 
כדורס היה  התחרות  של  גבוד 

תל-אביב  מכבי  של  העבר  לן 
דניאל  מוטי  ישראל  ונבחרת 
 שחילק שבחים לזוכה המאושר.
בין  בתחרות  החל  הגמר  שלב 
המבוגר  כהן  ואבי  הצעיר  טל 
ממנו בעשרות שנים. לכל אחד 

גמועדון הקראטה של כפר ור
גדים הגיע שוב להישגים מרשי

מים ביותר והוא מוביל במספר 
זכה  בהם  הראשונים  המקומות 
למספר  ביחס  הזכיות  ובמספר 

המתאמנים במועדון.
מועדון  של  הגביעים  רשימת 
ומורכבת  ארוכה  ורדים  כפר 

מקומות ראשונים בתחרות קראטה

מקו העונשין לאירופה
העונג מקו  זריקות   15  ניתנו
שין. טל דייק ב-12, אבי כהן 
הקהל. באהדת  והתנחם   ב-11 
כאן נכנס לתחרות מוטי דניאל 

דומי טל  מול  התמודד  גוהוא 
ניץ. טל הצעיר לא פחד ממוטי 
לגבור  והצליח  הנסיון  עתיר 
זריקות   20 מתוך  עליו.  גם 
“רק"  ומוטי  ב-18  טל  דייק 
בתחג לזכייתו  בנוסף   .17 -ב
בלחיצת  הצעיר  טל  זכה  רות, 
דניאל. מוטי  מהמפסיד   יד 
כדורסל  נעלי  בזוג  זכה  מוטי 
באמצג  AND1 חברת  מתנת 
עות מנכ"ל החברה, פלג נורני. 
העביר  טוב  רצון  של  במחווה 

דוד חסון והבה עם קבוצת מתחרים מכפר ורדים

גמוטי את זכייתו לאבי כהן, שה
גיע כאמור למקום השלישי. טל, 
שובר  את  קיבל  הערב,  גיבור 

הנסיעה לחו"ל. בצילום: טל עם 
ביטון  עליזה  ועם  דניאל  מוטי 
ואורי בר צורי מאגודת הספורט.

בעיקר ממקומות ראשונים:
צהובה,  חגורה  ריצ’רד,  ליבי 

מקום ראשון.
חגו בוסידן,  גאיתי 

ראשון. מקום  כתומה,   רה 
חגו עמירב,  גירדן 

שלישי. מקום  כחולה,   רה 
חגו רייך,  גכרמל 

ראשון. מקום  חומה,   רה 
חגו מדאח,  געמית 

שני. מקום  כחולה,   רה 
חגו ריצ’רד,  גאיל 

ראשון. מקום  חומה,   רה 
כרמל )מובילת הקבוצה(, עמית 
ואיל - קאטה קבוצתית - מקום 

ראשון.
של  מאמץ  פרי  הם  ההישגים 
משמעת  באימונים,  התמדה 
של  מנטלית  ויכולת  עצמית 
לעמוד  הצעירים  המשתתפים 
במקום  זוכה  התחרות.  בלחץ 
ברצף  לנצח  נדרש  הראשון 
יריבים, ללא  חמישה או שישה 

שו שלושה  כאשר  גהפסד, 
מקצה. כל  מכריעים   פטים 
גכאמור, ההישגים לא היו מתא
גפשרים אלמלא הדרכתו המסו
הק מורה  של  והמקצועית  גרה 

חסון  דוד  סנסה  הותיק,  ראטה 
והבה.

ורדים  כפר  מקומית  מועצה 
מבין  השלישי  במקום  ניצבת 

בנ המקומיות  המועצות  גכלל 
ובמקום  לגברים,  הגיוס  תוני 
לנשים.  הגיוס  בנתוני  התשיעי 
הגיוס  נתוני  מדוח  עולה  כך 

שפרסם אגף כוח אדם בצה"ל.
שיח  לקיום  החשיבות  מתוך 
לחובת  בנוגע  שוטף  ציבורי 
ראש  ידי  על  הוחלט  השירות 
אלוף  בצה"ל,  אדם  כוח  אגף 
את  לפרסם  ברביבאי,  אורנה 
נתוני הגיוס, הלחימה, השירות 

לקצו וההתנדבות  גהמשמעותי 
גנה בערי ישראל, במועצות המ

האזוריות.  ובמועצות  קומיות 
המועצה  כי  עולה  הנתונים  מן 

ניצ ורדים  כפר  גהמקומית 
כלל  מבין  השלישי  במקום  בת 
המועצות המקומיות בכל הנוגע 
לגיוס, ליציאה לקצונה ולשירת 
בתפקידי לוחמה בקרב הגברים, 
יציאה  בגיוס,  התשיעי  ובמקום 
בקרב  איכותי  ושירות  לקצונה 

הנשים.
גראש אכ"א, אלוף אורנה בר

תודה  במכתב  הביעה  ביבאי, 
המקומית  למועצה  ששלחה 
כפר ורדים, את הערכתה: “אין 
הם  אלה  נתונים  כי  ספק  לי 
לכלל  לגאווה  מקור  בבחינת 
כדי  בהם  ויש  המועצה  תושבי 
לשקף את פירותיה של פעילות 
להגברת  במועצה  המתבצעת 

מקום שלישי בגיוס לצה"ל
זהו ההישג של הבנים בכפר ורדים. לבנות, מסתבר, 

יש קצת פחות מוטיבציה

משמעותי  לשירות  המודעות 
ולהכנה לקראתו." 

לצה"ל,  ההכנה  עידוד  בסימן 
המשמעותי,  והשירות  הגיוס 

המו ראש  הבא  בחודש  גהוזמן 
למפגש  יחיאלי,  סיון  עצה, 
הרשויות  ראשי  בהשתתפות 
המקומיות ובכירי אגף כוח אדם 
הינה  המפגש  מטרת  בצה"ל. 
לחשיבות  המודעות  הגברת 
בנות  הכנת  בצה"ל,  השירות 

גובני הנוער לקראת הגיוס ועי
דודם לביצוע שירות משמעותי 

ומעצים ככל שניתן. 
בפני  יוצגו  המפגש  במסגרת 
ראשי הרשויות עיקר האתגרים 
עמם מתמודד צה"ל, הן בהיבט 
המבצעי הן בתחומי כוח האדם. 
בנוסף, יתקיים דיון משותף על 
ויוענקו  לצה"ל  ההכנה  מאמץ 
תעודות הוקרה לשלושים ראשי 
בגיוס,  המובילות  הרשויות 

בת ובשירות  לקצונה  גביציאה 
גפקידי לחימה ובתפקידים מש

מעותיים. 
לנתו בתגובה  אמר  גיחיאלי 

לפעול  תמשיך  “המועצה  נים: 
והשירות  הגיוס  ערך  להעלאת 
בצה"ל  השירות  המשמעותי. 
הוא ערך חשוב כל עוד מדינת 
אני  קיומה.  על  נאבקת  ישראל 
ורדים  כפר  תושבי  כי  בטוח 
מתמלאים גאווה לנוכח ההישג 

המשמעותי הזה".

לקנות ולתרום

גלקראת טו בשבט מציעה עמותת כוכב הצפון שמחה מגוון מו
ביילים, פרי יצירותיהם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים, תושבי 

גהגליל המערבי. המוביילים מגיעים במגוון צבעים וצורות ומחי
רם 10 שקלים בלבד. 

געמותת כוכב הצפון היא עמותה רשומה, ללא כוונות רווח, המ
ספקת שירותי שיקום ותעסוקה למספר מאות אנשים בעלי צרכים 

גמיוחדים בגליל. כל ההכנסות מן המכירות משמשות קודש לרווח
תם!

,0545-633-985 רזניק  ולהזמנות:אייון  נוספים   לפרטים 
.www.maaragy.orgy.il, www.cochav.orgy.il

http://www.maarag.org.il
http://www.cochav.org.il
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חשדות

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

ארוחות בוקר 
תפריט בשרי
וברור... קפה

WI FI  TAKE AWAY  אירועים עד 30 איש

חדש במעיליאחדש במעיליא

פתוח משעות הבוקר עד לשעות הקטנות של הלילה
מעיליא, כניסה ראשית מכביש 89

  www.cafecafe.co.il  04-9966680

תרשיחא, קניון כאן זמאן, 04-9570174 

פריק תקשורת
חנות הסלולר

הגדולה באזור
מכשירים | אביזרים | גאדג’טים

מכירה, שירות ותיקונים
לכל סוגי המכשירים

מבצע לזמן מוגבל

s3 גלקסי

₪ 2,999
בלבד!

מבצעים נוספים 

בחנות

מתוך  נורמן  לשביל  המעבר 
כפר ורדים נפתח מחדש.

מתוך ראיה של שכנות טובה 
בין  הפעולה  שיתוף  והמשך 
תושבי כפר ורדים ותושבי ינוח 
שיבלי  של  בניו  הסכימו  ג’ת, 

גזיאדה ז"ל מינוח לאפשר לתו
הרבים  ולמבקריו  הכפר  שבי 
באמצעות  נורמן  לשביל  גישה 

גמעבר מהחלקה החקלאית הפ

תלמידי שכבת ח’ בחטיבת הביניים אמירים הוציאו פקעות משטח 
האדמה המיועד לבנייה כחלק מתכנית שכונה ד’  של כפר ורדים, 

והטמינו אותם באזור שבין החטיבה לתיכון בכפר.
הקרן  בשיתוף  התנדבותית  פעילות  במסגרת  נעשתה  הפעולה 

הקיימת לישראל ומועצה מקומית כפר ורדים
דיון סביב דילמת השימור  במהלך הפעילות המשותפת התקיים 
מול הפיתוח, נערכה פעילות חינוכית בנושא יער וסביבה והועבר 
תדריך על ידי מדריכי קק"ל אודות צמחי פקעת והעתקת עצים.  

חיוך  עם  בחורה  היא  סמדר 
גשובב ועיניים צוחקות המסתי

רה עמוק בפנים טראומה קשה. 
כדי לנסות להתאושש ולהתחיל 
פרו,  עד  מתרחקת  היא  מחדש 

גרחוק ככל שניתן מן הכאן והע
כשיו. בקשה של אביה שולחת 

גאותה למסע חיפוש אישי בלי
גמה המוביל אותה לגילויים מר

גשים על משפחתה ועל עצמה. 
תעצומות  בתוכה  תגלה  היא 
נפש לעזור גם לאדם אחר בעת 
אהבה  תמצא  ולהפתעתה  צרה 
שתתגשם.  האמינה  לא  שכבר 
פעם  של  יפו  בין  נע  הסיפור 
אמריקה  דרום  של  לג'ונגלים 

ובחזרה לישראל של ימינו.
הוא  "גשם?במירפלורס?" 

גספרה השני של ניקי ברק, ילי
דת ישראל ותושבת כפר ורדים, 
אמריקה  בדרום  חייתה  אשר 

הסמוכה  המשפחה  של  רטית 
למשעול הרקפת ולרחוב אלון.

בעקבות  התאפשרה  ההסכמה 
מאמציו של ראש המועצה, סיון 
מאיר  המועצה  וחבר  יחיאלי 
גרינפלד, והיא הושגה בעקבות 
במשרדי  שהתקיימה  פגישה 
ציון  גם  השתתפו  בה  המועצה 
דרור ובניו של מר זיאדה עפיף 

וזיאד זיאדה.

יש גישה לשביל נורמן

שומרים על הפקעות

בקסם  ונכבשה  אחדות  שנים 
היבשת ותושביה. ספרה הקודם 

שעליל אפריקנית"  ג"זריחה 
יצא לאור  תו התרחשה בקניה, 

בשנת 2002.
במסגרת  לאור  יצא  הספר 
"חממה ספרותית". זהו פרויקט 
סטימצקי  לחברת  משותף 
אדם  לכל  המאפשר  ולאורנג', 
הספרים  בחממה.  ספר  לפרסם 

בסטימצ המדף  על  גנמצאים 
פרונטלית,  חודשיים  במשך  קי 
עשרה  עוד  בחנויות  ונמצאים 
הגרסה  את  נוספים.  חודשים 
ניתן  הספרים  של  הדיגיטלית 

להוריד גם באתר של אורנג'.

חובקת ספר שני
 חדש על המדפים: "גשם? במירפלורס?" 

מאת ניקי ברק מכפר ורדים

ניקי ברק ועטיפת הספר

ניקי ברק 
ועטיפת הספר



| גיליון 216 ינואר 2013  30    31 | גיליון 216 ינואר 2013| |

כלכלי אזורי

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טכנולוגיה חדישה 
לטיפול מהיר ונוח, 

נטול כאב וסיכונים, 
המתאים גם לימות הקיץ 

SHR בשיטת

P.M.E. ענת ויצמן, קוסמטיקאית פרא-רפואית

הסרת שיער ללא כאבים

הגשם והקור חזרו...
מומלץ לעשות פילינג קוסמטי עמוק

וטיפולי אנטי-איגי'נג לחורף
הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

ניתן לרכוש שובר מתנה סניף

מעלות

בס"ד

24
שעות
ביממה

בחברתנו המוניות
מצויידות במערכת

GPS ניווט
משוכללת להגעה
מהירה לכל מקום

ואתר, הנשלטת ע"י 
סדרן התחנה

957-66-66 

951-99-77
רח' המעפילים פינת ירושלים, מעלות

טל' להזמנות.

אמנים  היום,  של  בישראל 
מהפריפריה,  ובפרט  ישראלים 
על  יומיומי  במאבק  נמצאים 
מנת להתקיים מאמנותם. חלקם 
עובדים בעבודה במשרה מלאה 
וחלקם  יוצרים  הפרטי  ובזמנם 
נתמכים על ידי בן/בת הזוג על 

מנת שיוכלו להתקיים בכבוד.
שבש היא,  הבעיות  גאחת 

מפלגה  אף  אין  האחרונות  נים 
שהוסיפה במצע הבחירות שלה 
והאמנות.  התרבות  נושא  את 

הק האמנות  נושא  כל  גלפיכך 
קר פיסול,  ציור,  כגון  גלאסית 

מיקה, ויטראז’ ועוד, אינו מקבל 
יש  ממשלה.  מאף  תקציבים 
לציין, שזהו לא נושא שמאפיין 
מפלגה ספציפית אלא נוגע לכל 

המפלגות כולן.
של  במה   - “זימלארט  חברת 

גאמנים", שמה לה למטרה לת
ישראלים  אמנים  ולקדם  מוך 
בישראל  האמנות  את  ולהביא 
הוקמה  החברה  הבמה.  למרכז 

געל ידי האמן זימל קולקר והיז
מאיר  ושירי  מרום  אלדד  מים 
ביוני 2012, והיא כבר הספיקה 
וירידי  תערוכות  מספר  לייצר 

אמנות עבור האמנים שלה.
גאחת הבעיות המרכזיות שעו
שה היא  האמן  בפני  גמדות 

מתייחסת  הישראלית  חברה 
ובשל  מותרות.  כאל  לאמנות 
נמנעת  הישראלית  החברה  כך, 
שוטף.  באופן  אמנות  מרכישת 

המ את  אומרים  רבים  גאנשים 
אני  אז  כסף  לי  “כשיהיה  שפט 
ארכוש ציור יפה לבית או פסל 

לגינה...".
גאנחנו בזימלארט טוענים שא

מנות היא השקעה ולא הוצאה! 
אמ יצירת  רכש  גברגע שלקוח 
גנות הוא נתן לה את הערך המי

נימלי. מרגע זה, מחיר היצירה 
ככל  בעיקר,  לעלות.  רק  יכול 
שהיצירה ותיקה יותר ולכן, זוהי 

השקעה כמעט בטוחה.
להתח מנסים  רבים  גאמנים 

ישנו  אמנים.  רווי  בשוק  רות 
היצע גבוה של אמנים ולעומת 
זאת ביקוש נמוך לאמנות. אחד 

הג המחיר  הוא  לכך  גהגורמים 
בוה של יצירות האמנות. ישנם 
שני גורמים המייקרים את מחיר 
הגלם  חומרי  מחיר  האמנות: 
לפרסום  הנדרשות  והעלויות 
שלו.  האמנות  ויצירות  האמן 
יקרים  בישראל  הגלם  חומרי 

גמשמעותית לעומת אותם חומ
בעולם. הצגת האמנות  גלם  רי 

סכו לעיתים  עולה  גבגלריות 
משמעותית  גבוהים  כסף  מי 
עמלות  מתווספות  זו  ולעלות 
לבעלי  לשלם  שיש  גבוהות 

“זימל ארט - במה של אמנים" הוא מיזם 
חדש המאגד אמנים מכל תחומי היצירה. 

מקימי המיזם מספרים על החזון 
היומרני שבכותרת

הב ושימור  שיקום  געבודות 
הושלמו  בעכו  הטורקי  זאר 
חנויות  שיווק  והחל  לאחרונה 
הבזאר  במקום.  מסחר  ושטחי 
אורג  ,18 ה המאה  בסוף  -נבנה 
מקורה  הוא  מטרים,  כ-100  כו 
לנמל.  בסמיכות  וממוקם  כולו 
החל  השיקום,  תהליך  לאחר 

גתהליך שיווקם של חנויות בו
טיק ושטחי מסחר בשלב ב’ של 
150 שקג  הפרויקט בעלות של
גלים למ"ר. חברת הבזאר הטור

קי החלה לשווק חנויות בוטיק 
ששטחן 10-20 מ"ר המיועדות 

גלהשכרה, בעיקר לעסקים מת
חומי המסחר, הפנאי והבילוי. 

מתחם  את  לשקם  “ההחלטה 
הן  התקבלה  הטורקי  הבזאר 
שבשימורו  החשיבות  בשל 
בשל  והן  זה  עתיק  מבנה  של 
לשטחי  וגובר  ההולך  הביקוש 
מסחר חדשים באזור נמל עכו", 
מסרה רעות כהן, מנהלת האתר. 

ג“עם זאת, על מנת שנוכל לש
ועל  הבזאר  של  אופיו  על  מור 
המאפיינת  האותנטית  החוויה 
להשכיר  מעוניינים  אנו  אותו, 
לעסקים  בעיקר  השטחים  את 
הקולינריה,  התרבות,  מתחום 

גהתיירות וכדומה. כיום אנו עו

משווקים      חנויות בבזאר הטורקי

מדים בשלבים שונים של מו"מ 
לגבי השכרת  עם בעלי עסקים 
חנויות במקום, בעלות ממוצעת 
1,500 שקלים לחודש, במג  של
גטרה להגדיל את כמות המבק

רים בבזאר ולחשוף אותו בפני 
קהלי יעד נוספים".

להציל את 
האמנות בישראל

בפועל.  מכירה  על  הגלריות 
את  להעלות  נאלצים  האמנים 
שלהם  האמנות  יצירות  מחיר 
במאות אחוזים על מנת להחזיר 
את ההשקעה. תופעה זו גורמת 
לציבור הרחב להדיר את רגליו 

גמהגלריות )פרט לבעלי האמצ
עים( ולאמן למכור מעט מאוד.

היא  בזימלארט  שלנו  המטרה 
להוזיל את העלויות של האמן הן 
הצגת  ברמת  הן  השיווק,  ברמת 
ברמת  והן  שלו  האמנות  יצירות 

געלויות הייצור. אנחנו פנינו למ
ספר חברות המייבאות את חומרי 

גהגלם ורובן הביעו רצון רב לשי
תוף פעולה שייטיב עם האמנים.

היא  שלנו  המטרות  אחת 
העם,  אל  האמנות  את  להביא 

ולשם כך אנו מייצרים תערוכות 
דווקא במקומות הומי אדם, כמו 
בלובי של חברות גדולות, בבתי 
מלון ובמרכזי קניות. הבנו מהר 
צורכים  אכן  שאנשים  מאוד 
המודרני  שבעולם  רק  אמנות, 
לגלריות  להגיע  זמן  להם  אין 
ההופעות  לכן,  תדיר.  באופן 
שהם  במקומות  דווקא  שלנו 

פי מניבה  בהם  להיות  גרגילים 
רות וההצלחה שם גדולה.

בשיתוף  ספטמבר  בחודש 
הצגנו  בכרמיאל  ביג  מרכז 
הגדולה  בחניה  שהוקם  באוהל 

והייתה שם הצלחה ניכרת. 
ניתן ליצור איתנו קשר באתר: 
בטלפון  או   ,www.zimel.co.il

04-9911333

דף הבית של אתר זימלארט

http://www.zimel.co.il
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