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ההתמודדויות של בית ספר קשת
את בעיות הקרינה החריגה פתרו במהירות. אבל ההישג החלש בבחינות המיצב - 53, שביעות 

הרצון הנמוכה של התלמידים ודיווחי תלמידים על אלימות, יצריכו טיפול ארוך ועמוק יותר

טל שניצר 14, אייל כץ 16

 תעזי l 12 סיון יחיאלי l 20 אייל כץ l 42 בן עמי מוסק l 44 ברברה אדלר 46 
l תרבות ותפתחו יומנים l 54-57 ורדה 58

צילומים מהצעדהפרידה מדרורה וינר
32 18

הוואדי הקסום, סיכום ביניים
28

המבצע נמשך

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

פרטים בעמוד 8
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תיווך בכפר 054-4735949
רחל רובין ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים

ללקוחותנו דרושים נכסים בכפר ורדים

בשלב א' וילה מוארת 
ומטופחת, 5 חד'

+פ.משפחה+פ.עבודה, 
197/530, חנייה

וחצר גדולה.

בכפר ורדים-חירם

בשלב א' במרכז
כפר ורדים וילה 215/560,

5 חד'+מקלט, חנייה 
מקורה, גינה גדולה

ומע' סולארית מניבה.

כפר ורדים-משעול הסחלב

וילה פינתית, מטופחת 
ומוארת 200/380,

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

מטופחת.

בכפר ורדים-בצעירה

בשלב א' וילה מרווחת 
הגובלת בשטח ירוק 

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

מקלט, וחנייה.

כפר ורדים-שניר

יח"ד מרווחת ומוארת,
2.5 חד', חנייה,

חצר גדולה ונוף מקסים.

להשכרה

להשכרה/מכירה

בצעירה, דו-משפחתי 
פינתי, 200/300, 5 

חד'+ממ"ד, יח' הורים 
מפנקת, חנייה מקורה 

וחצר.

כפר ורדים - חוחית

בשלב א’, קרוב למרכז, 
וילה מוארת ומרווחת מאוד, 
205/540, 6 חד’+מקלט, 

 מרפסות, חצר גדולה 
וחנייה מקורה.

כפר ורדים-רותם

במפלס אחד וילה גלילית 
קסומה ומיוחדת, 250/700, 
5 חד'+יח"ד 3 חד', חניה 

ונוף מקסים.

כפר ורדים-שלב ב’

קרוב למרכז וילה מוארת, 
מרווחת ופונקציונאלית 

מאוד, 330/900,
6 חד'+ממ"ד, חנייה 

מקורה, גינה, נוף וכניסה 
ישירה ממפלס הכביש.

בכפר ורדים - לוטם

וילה מרווחת ומוארת 
240/600, 6 חד’ )ל-4 חד’ 
צמודים שירותים ומרפסת(, 
גינה, חניה גדולה וסגורה 
עם כניסה ישירה לבית.

בכפר ורדים -לוטם

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

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

בכפר ורדים-מורן

ברח’ ללא מוצא וילה 
במפלס אחד, כניסה 

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

מקסימה.

בכפר ורדים- גל

ברחוב ללא מוצא וילה 
במפלס אחד מושקעת 

ומוארת מאוד, 200/670, 
5 חד', מחסן גדול, חנייה 

מקורה ונוף מרהיב

כפר ורדים-כזיב 

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

נוספים לבניית צימרים, 
חניה ונוף מרהיב

בגיתה

וילה מרווחת הגובלת 
בשטח ירוק 248/650, 

אפשרות חלוקה
לשתי יח”ד, חניה מקורה,

גינה ונוף

כפר ורדים-לוטם
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ואנחנו מבקשים להודיע:

יש ברירה

קבלי

עזרה

קוראים לך שלגיה?
את יכולה לסמוך עליהם

בכל מקרה אחר הגמדים מבקשים להודיע: 
בדיוק היום אנחנו לא יכולים להגיע

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

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

הם דווקא עשו אצלי עבודה נקייה
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04-9971560 
14:00-9:00 20:00-9:00

 04-9584043 04-9584044

04-8407333  • 04-6734484  • 04-9554888 ,22

משולחן המועצה

במסגרת אירועי חודש הקריאה והספרות
ספריית כפר ורדים מארחת את

תיאטרון "הקרון"
עם ההצגה זוכת פרס הצגת השנה לילדים ובפרס עיצוב בובות ואביזרי במה,

"סבתא סורגת סיפורים"
על פי ספרו של אורי אורלב - "סבתא סורגת"

ביום חמישי, 13.6.13  בשעה 17:00
לגילאי 4 ומעלה

זהו סיפור אודות סבתא שסרגה את כל עולמה
מצמר – הבית, הגן, המיטה ואפילו התה והעוגה!

לבסוף גם את נכדיה... הצגה על האומץ ליצור,
על כח הדמיון ועל אהבה גדולה לספרים

ולסיפורים, שמקרבת בין הדורות.
עיבוד, הפעלה ומשחק: ציפור פרומקין

ספריית כפר ורדים - טל: 04-9972662

ילדכם עולה לכתה א'
אירוע משמח ומרגש

הלמידה בכיתה א' דורשת מהילד מספר מיומנויות וכישורים, 
על מנת שיוכל להסתגל בקלות ולהשתלב בבית הספר בהצלחה. 

סדנת ההכנה לכיתה א' מציעה מפגשים לחיזוק היבטים אלו 
באישיותו של הילד.

משכ"ל כפר ורדים מציע:
סדנה מרוכזת לילדים לקראת כיתה א'

בסדנה נעבוד על מספר נושאים: 
כישורים חברתיים: שיתוף פעולה, שיפור יכולת הקשב, דחיית סיפוקים, עמידה   •

בתסכולים, יכולת לוותר, כיצד לבקש עזרה.   
התארגנות ללימודים: סידור הילקוט, ארגון הקלמר, למידת ישיבה נכונה בכיתה.   •

התנסות גראפית, שימוש בסרגל, בשבלונה, היכרות עם מחברת ועוד.   •
פיתוח מיומנויות מוטוריות עדינות למוכנות בכתיבה.   •

מוכנות והתנסות תפיסתית כגון ספרות, אותיות ורצפים.   •
העצמת הילד והעלאת הדימוי העצמי באמצעות מתן הוקרות וחיזוקים.  •

במהלך חודש יולי 2013 נעביר סדנה בת 10 מפגשים "לקראת כתה א". 
הסדנה תתקיים פעמיים בשבוע, בימי ראשון ושלישי בשעה 18:00, החל 
מתאריך 2.7.13, תשעה מפגשים לילדים בהנחיית שתי מרפאות בעיסוק: 
בוני איימס ויעל עמיר. מפגש עשירי יועבר להורים ע"י יונית גבע, מנחת 

קבוצות ויועצת בבי"ס "קשת". 
על הילדים להביא תיק וקלמר על מנת לשפר מיומנויות של התארגנות.   •

עלות הסדנה- 800 ש"ח.
לפרטים נוספים: 04-9573970

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

לתושבים שלום,
ההודעות השוטפות של המועצה יופצו מעתה אך ורק באתר המועצה 
מוזמנים  אינם רשומים  לתושבים. תושבים אשר  ובדואר אלקטרוני 
mazkirut@k-vradim.org.il מייל  לכתובת  כתובתם  את  לשלוח 

בברכה,
לשכת ראש המועצה
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שיחקת אותה, גבר
גם לך הקמנו אתר ללא עלות הקמה

מבצע מיוחד!

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

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

ותבטיח לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך. 

חייג עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר
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פתיחה

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

עיצוב: צבי מן

הוצאה לאור 
שניר 100 כפר ורדים
לדואר: ת.ד. 1036 
כפר ורדים 25147
טל 04-9977474 
פקס 050-8961838
 info@alakfar.co.il
www.alakfar.co.il
www.eshkoll.com

בגליל  קהילתיים  ביישובים  מופץ 
תפן,  א.ת.  ורדים,  כפר  המערבי: 
צוריאל,  חדשה,  פקיעין  חוסן, 
לפידות,  מתת,  אבירים,  אלקוש, 
פלך, תובל, הר חלוץ, לבון, גיתה, 
יחיעם,  געתון,  יעקב,  עין  מעונה, 
כליל,  חרשים,  הגליל,  זיו  הילה, 
שלומי,  שלומית,  מצובה,  כברי, 

בצת, מעלות, בן עמי, לימן.

המערכת והמו“ל אינם אחראים 
לתוכן המודעות המסחריות.

פתח דבר ניר שילה

אנשי הכפר צילום בן עמי מוסק

 eyal@pnay.co.il  המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל

צעדנו.
מאות צועדים השתתפו בצעדת כפר ורדים ה-19 שהתקיימה בשבת האחרונה, 11 במאי. 

גם בני משפחת דורי עשו את המסלול. עוד על הצעדה כולל אלבום צילומים בעמ' 32-33.

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 20.6. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 13.6.

שעות  סיון,  חודש  של  תחילתו 
מתארכים.  והימים  מתרבות  האור 

חמזג האוויר האביבי הלא יציב מת
חלף בחום הקיץ שבפתח, והיציבות 

חהאקלימית שתלווה אותנו עד לס
תיו תופשת את מקומה בכבוד.

הנוף עדיין ירוק אך הירוק פחות 
מקומו  את  יפנה  מעט  ועוד  בוהק 
עוד  בינתיים  הקיץ.  של  לצהוב 

אחירו של  צהוב  מצבעי  חנהנים 
החותמית  של  הוורוד  החורש,  תם 
הזיפנית והסגול העז של לוע הארי 
כזיב  בנחל  פריחתו.  את  שמסיים 
הנמצא  הצחור  השושן  לו  מתחבא 
כעת בשיא פריחתו. אוירה קסומה 

של שלהי האביב ותחילת הקיץ.
מפרים  האקלימית  השלווה  את 

ול כלכליות  סערות  אלו  חבימים 
הערבי  האביב  ביטחוניים.  חצים 
דילג במהירות על כל עונות השנה 
על  המאיים  שחור,  בחורף  ונעצר 
היציבות הרעועה ממילא באזורינו. 
מצליחה  לא  עדיין  מצרים  מדרום, 
כבר  ההפיכה  אחרי  עצמה  לייצב 

תני לי יד 
אין לי מלבדך עוד בית 

אין לי מלבדך עוד אף אחד 
תני לי יד. 

תן לי יד 
כדי שלא אפחד בדרך 

כדי שלא אהיה יותר לבד 
תן לי יד. 

זה רק אנחנו שנינו 
זה רק אני ואת 

והעולם איננו נגדנו 
ולא בעד. 

וככה לפי יכולתנו 
יחד נאהב ונכאב 

אני ואת, ואת... 

תן לי יד 
כדי שלא אפחד...

זה רק אנחנו שנינו 
זה רק אני ואת 

גם במרחק ביני ובינך 
את לא לבד. 

וככה כפי יכולתנו 
יחד נאהב ונכאב 

אני ואת, ואת... 

תן לי יד 
כדי שלא אפחד...

קריאה נעימה

תן לי יד / עלי מוהר סוריה  ומצפון  משנתיים.  למעלה 
אזרחים  במלחמת  בתוכה  נלחמת 
אכזרית שסופה לא נראה. וממזרח 
במרץ  מסתובבות  הפרסי  למפרץ 
הטורבינות האירניות שמזקקות את 

האורניום לרמה מאיימת.
כולו  העולם  כלכלית  מבחינה 

חנמצא כבר יותר מחמש שנים בסע
רה. נראה כי התיאוריות הכלכליות 
שהיו לנו כתורה מסיני לא מחזיקות 
כללים  למצוא  מנסים  ואנו  מים, 
מציאות  זו  חדשות.  ותיאוריות 
פורחת  מכלכלה  וכך,  מתעתעת 
לכלכלה  הופכים  אנחנו  אחד  ביום 
וחוזר  בסיכון  הנמצאת  בעייתית 
שיימצאו  חשוב  הזו  בעת  חלילה. 
להוביל  שיצליחו  אמיצים  מנהיגים 
חוף  אל  הגועש  בים  הסירה  את 

מבטחים.
מהסופרת  נפרדנו  שעבר  בשבוע 
האהובה דבורה עומר. אסיים בשיר 
השמיעו  משפחתה  שבני  יד  לי  תן 
טובים  לימים  ובתפילה  בהלווייתה 

ולשלום.

בשער:
דרורה וינר ז"ל )צילום אייל כץ(

הוואדי הקסום )צילום עדנה פישר(
הצעדה )צילום בן עמי מוסק(
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן

בעזרת השם
הגעתי עד הלום
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חדשות חינוך

אירועי מאי / יוני 2013

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

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

הצגה של תיאטרון בית לסין. קלאסיקה ישראלית 
בהשתתפות ששון גבאי, ליאורה ריבלין ויצחק חזקיה

מוצ"ש 25/5 בשעה 21:00
סרט קולנוע - תרז

דרמה אודות אישה המוצאת את עצמה לכודה בחיי נישואין 
משעממים. סרטו של קלוד מילר

יום ה' 29/5 בשעה 17:30
בת הים הקטנה

מחזמר מופלא לכל המשפחה עפ"י סיפורו של
הנס כריסטיאן אנדרסן בהשתתפות מיכל אמדורסקי, 

עופרה ויינגרטן ועוד...

מוצ"ש 1/6 בשעה 21:30
שלישיית "מה קשור"

מופע סטנד אפ

מוצ"ש 8/6 בשעה 21:00
סרט קולנוע - קוורטט

סרטו הראשון של דסטין הופמן כבמאי, העוקב אחר סיסלי, 
רג'י ווילפרד אשר חיים בבית אבות למוזיקאים.

יום א' 9/6 בשעה 20:30
הימים הטובים שלנו

מופע מחול של הבלט הישראלי

יום ד' 12/6 בשעה 17:30
מעשה בחמישה בלונים

הצגת ילדים, עיבוד לספרה המפורסם של מרים רות שהפך 
לקלאסיקה של ספרות הילדים

יום ה' 13/6 בשעה 20:30
גיא זוארץ שר לאדינו ופיוטים מהבית

גיא זוארץ במופע חדש. מסע שורשים של זוארץ ואחיו רועי 
אל סיפור "הישרדות" משפחתו ועלייתם ארצה

יום ו' 14/6 בשעה 21:00
להיטי שנות ה-60 וה-70 באהבה

ערב זמר בהשתתפות חבורת "הנהריינים"

מוצ"ש 22/6 בשעה 21:00 
סרט קולנוע - סטארבק

קומדיה קנדית אודות גבר שמגלה שיש לו מעל לחמש 
מאות ילדים פזורים ברחבי העולם

טל שניצר

ה'2  בכיתה  פינה  של  פינוי 
מתלמידים ותגובה זועמת של 
ראש המועצה כלפיי המשרד 
מאזן  זהו  הסביבה.  לאיכות 
הקרינה  סערת  של  הביניים 

פו הפינה  קשת.  ספר  חבבית 
נתה בשל רמת קרינה גבוהה 
מלוח  הנובעת  מהמותר 
השני  מעברו  שנמצא  חשמל 

של קיר הכיתה. 

הפרסום והדוח
רביעי  ביום  פרצה  הסערה 
שעבר )8.5(, בעקבות פרסום 
על  אחרונות  ידיעות  בעיתון 

המ שערך  מדגמית  חבדיקה 
שרד להגנת הסביבה. במדגם 
של  מסוכנות  רמות  התגלו 

במ אלקטרומגנטית  חקרינה 
ספר בתי ספר בארץ, ביניהם 
הפרסום  קשת.  ספר  בית 
שפתחו  רבים  הורים  הדאיג 
את עיתון הבוקר וגילו שילדם 

שע מסוכנת  לקרינה  חחשוף 
לולה לגרום לסרטן.

מדוקדקת  שבבדיקה  אלא 
יותר של הדוח אפשר לראות 
בקרינה  נמצאו  שהחריגות 
שמקורה בציוד חשמל )לוחות 
חשמל ושנאים( ולא מאנטנות 

של  אנטנות  או  סלולריות 
רשתות מחשבים אלחוטיות.

במספר  נמצאו  החריגות 
נקודות:

מול 	  הספר  בית  מזכירות 
בחדר  ראשי  חשמל  לוח 

החשמל
חפינת המתנה בכניסה למז	 

כירות מאחורי לוח החשמל
2 מאחורי לוח החח	  'כיתה ה

שמל
בספרייה 	  ביניים,  בקומת 

במבואת  החשמל  לוח  מול 
הכניסה

תחתונה, 	  מרתף  בקומת 
במסדרון  א',  כיתות  קומת 

מול לוח חשמל קומתי
בחדר מעילים מאחורי לוח 	 

החשמל.
במספר  מסתכם  הדו"ח 

המלצות:
חהגבלת זמן השהיה המקסי	 

מלי ליום לכל נקודה בה יש 
חריגה.

מומלץ להקטין 	  ה'2  בכיתה 
למרחק  ממושכת  חשיפה 
מקיר  מ'  מ-0.3  יקטן  שלא 

גב הלוח.

התגובה הזועמת
שלח  הפרסום  לאחר  מיד 
ראש המועצה מכתב להורים 

בזו הלשון:

חהבוקר פורסמה ידיעה בעי
תון "ידיעות אחרונות" ולפיה 
הסביבה  להגנת  המשרד 
בעשרות  קרינה  בדיקת  יזם 
בין  בישראל.  חינוך  מוסדות 
ע"פ  נמצאה,  בהם  המקומות 
גבוהה  קרינה  רמת  הפרסום, 

לצ קשת.  ביה"ס  חמהמותר: 
ערנו החליט המשרד לאיכות 

חהסביבה לפרסם בעיתון ידי
שטרח  מבלי  "מרעישה"  עה 
להעביר את הדו"ח ותוצאותיו 

לרשויות כמקובל.
קרינה  בדיקות  שתי  מצ"ב 
לרשתות החשמל שנעשו ע"י 

חהמשרד לאיכות הסביבה וב
דיקת קרינה לרשת תקשורת 
ע"י  נערכה  אשר  אלחוטית 

המועצה.
התוצאות הנוגעות לבדיקת 
קרינת RF ולרשת התקשורת 
נמוכים  ערכים  על  מצביעות 
בטיחותית  וסביבה  מהתקן 

לתלמידים.
הבדיקות הנוגעות לעוצמת 
מצביעות  החשמל,  קרינת 
ערכים  על  נקודות  במספר 
חריגים המחייבים הגבלה של 
זמן החשיפה המקסימלי. רוב 
נקודות  אינן  הללו  הנקודות 

בהן שוהים תלמידים כלל.  
מופיע  ההמלצות  תקציר 
עם  בסיור  בדוח.   4 בעמוד 
בית  והנהלת  ההורים  הנהגת 

יום הלי חהספר לפני תחילת 
כי  נוודא  בבוקר  מחר  מודים 
כל הנקודות בהן יש ספק ולו 
הקל שבקלים, יטופלו מיידת 
בדרישות  לעמוד  מנת  על 
המחמירה  בצורה  הבטיחות 

ביותר.
חסדר הדברים במדינה מתו

הינו  אחר.  היה  בוודאי  קנת 
זוכים לקבל את הדוח ולעדכן 

חאת ההורים ישירות, ואנו מצ
טערים שהדברים קרו אחרת. 
עומדת  התלמידים  בטיחות 
נמשיך  ואנו  מעייננו  בראש 
על  הנדרש  כל  את  ונעשה 
ביטחונם,  את  להבטיח  מנת 
כמו שעשינו עד כה בשיתוף 
ובשקיפות  ההורים  הנהגת 

מוחלטת".
היה  שלו  הפייסבוק  בדף 
בפוסט  יותר.  עוד  בוטה  סיון 
לפרסום  כהקדמה  שפרסם 
"כמה  כותב:  הוא  המכתב, 

המש פאניקה.  לזרוע  חקל 
פעל  הסביבה  לאיכות  רד 
ופרסם  אחראית  לא  בצורה 
תוצאות  אחרונות  בידיעות 
מבלי  בעיתונות  בדיקה  דו"ח 
בדבר.  הרשויות  את  שעדכן 
לאחר שקיבלנו את התוצאות, 
להורים  שלחנו  היום,  בצהרי 
כולן,  הבדיקות  תוצאות  את 
יחד עם מכתב ממני. כל אחד 
מאיתנו דואג לילדים, גם אני. 

חשיהיה ברור, מתצאות הבדי
קות עולה שבית הספר בטוח 

ללימודים".

100 אחוז ילד 
שניזוק

מטרידים",  הללו  "הדברים 
ילדים  לשני  אם  אומרת 
קשת.  ספר  בבית  הלומדים 
האם  משנה  לא  "מבחינתי 
הסביבה  להגנת  המשרד 
פרסם את התוצאות לפני או 
זה  למועצה.  שהעבירן  אחרי 

היל רוב  אם  משנה  לא  חגם 
בנקודות  נמצאים  לא  דים 
המצוינות. מספיק שילד אחד 
שהה במקום עם קרינה ברמה 
חריגה, זה 100% ילד שניזוק. 
זה מפליא שדווקא בבית ספר 
של  ערכים  דיגלו  על  שחרט 
שדורש  כזה  ירוק,  ספר  בית 

לע והתלמידים  חמההורים 
סביבה  איכות  בדרישות  מוד 
ורק  אך  )כריכים  מחמירות 
שקיות(,  בלי  בקופסאות, 
דווקא שם מתגלית חריגה כזו 
שיכולה להזיק לבריאותם של 

הילדים".
כי  נמסר  ההורים  מהנהגת 
אכן היה סיור של שעה בבוקר 
השתתפו  בו  חמישי,  יום 
ההורים,  הנהגת  של  נציגים 
המועצה ובית הספר. במהלך 

פינה בכיתה 
פונתה 

מתלמידים
סערת הקרינה בבית ספר 

קשת הסתיימה בפינה אחת 
בכיתה ה'2 שפונתה מתלמידים 

עקב קרינה גבוהה מהמותר. 
בנקודות אחרות בהן נמדדה 

קרינה חריגה ייעשה ניסיון 
להוריד את רמתה

כיתה ה'2, והפינה שמאחורי לוח החשמל. בינתיים הפינה פונתה מתלמידים

בית ספר קשת. ההורים קמו בבוקר וקראו בעיתון 
שילדם חשוף לקרינה שעלולה לסרטן

סיון יחיאלי. במדינה מתוקנת זה היה אחרת

הנקודות  כל  טופלו  הסיור 
היה לטפל במקום.  ניתן  בהן 
שנמצאת  ה'2  בכיתה  הפינה 

חבגב לוח החשמל פונתה מת
למידים.

הנהגת  ביקשה  בנוסף 
עריכת  מהמועצה  ההורים 
בעל  ידי  על  נוספות  בדיקות 
בכל  הנזקים  ומיזעור  מקצוע 

מיסו באמצעות  הספר  חבית 
עליהם  נוספות  ופעולות  כים 
ימליץ היועץ. זאת כדי למזער 
רמות  את  ולהוריד  הנזק  את 
הקרינה עד כמה שניתן בכל 
בית הספר, גם במקומות בהם 

לא נמצאה חריגה.

הנגשנו מידע
הסביבה  להגנת  מהמשרד 
"תוצאות  בתגובה:  נמסר 
הגיעו  הסופיות  הבדיקות 
וחצי  כשבוע  לפני  למשרד 
האחרונים  בימים  בלבד. 
התוצאות  את  המשרד  שלח 
למשרד החינוך, כולל הנחיות 
כיצד לפעול ולמנוע כל סכנה 
ועל  בנוסף,  מהתלמידים. 
מנת להנגיש את כלל המידע 

חלהוריי התלמידים, כלל התו
משרדנו,  לאתר  הועלו  צאות 

חיחד עם הנחיות מיידיות למ
ניעת הסיכון באופן מוחלט".
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המיצ"ב  מבחני  תוצאות 
נשאו  השבוע  שפורסמו 

למ מאכזבת  בשורה  חבחובם 
ורדים.  בכפר  החינוך  ערכת 
מוסדות  של  הממוצע  הציון 
החינוך המשויכים לכפר הוא 
62 אחוז  62 אחוז, כלומר רק 
השיגו  בישראל  הספר  מבתי 
מאשר  יותר  נמוכים  הישגים 

תלמידי כפר ורדים.
לשנת  מתייחסות  התוצאות 
בכפר  הקודמת.  הלימודים 
ורדים היו אז ארבעה מוסדות 
היסודי  הספר  בית  חינוך: 

אמי הביניים  חטיבת  חקשת, 
תפן  היסודי  הספר  בית  רים, 
בתפן  העליונה  והחטיבה 
למערכת  כבר  משוייך  )תפן 
יעבור  החינוך של הכפר, אך 

שנ בעוד  רק  לכפר  חפיזית 
רשם  הארבעה,  מבין  תיים(. 
אמירים את התוצאה הגבוהה 
ספר  בית  אחריו   .85 ביותר, 
65, החח  קשת עם תוצאה של
 ,53 טיבה העליונה בתפן עם 
ובית הספר היסודי בתפן עם 

הישג חלש של 25.
החלשים  ההישגים  לעומת 
)מבחני  בלימודים  יחסית 
ידע  רמת  בודקים  המיצ"ב 

חבארבעה מקצועות: מתימטי
ועברית  מדעים  אנגלית,  קה, 
לתלמידי  יש  אם(,  שפת  או 

גבוהה  רצון  שביעות  תפן 
מתלח אחוז   92 ספרם.  מבית 

מתלמידי  ו-86  היסודי  מידי 
השיבו  העליונה  החטיבה 
טוב  "האם  לשאלה  בחיוב 
בחטיבת  הספר?".  בבית  לך 
על  בחיוב  השיבו  אמירים 
מהתלמיח אחוז   77 זו  שאלה 

דים ובקשת רק 69.
נשאלו  שהתקיים  בסקר 

לאלי הנוגעות  שאלות  חגם 
כאן  וגם  הספר,  בבתי  מות 
מטרידים.  נתונים  מספר  יש 
22 אחוז מתלמיח  כך, למשל,
אחוז  ו-21  בתפן  היסודי  די 

חמתלמידי קשת דיווחו כי קי
בלו בעיטה או אגרוף בחודש 
אמירים  בחטיבת  האחרון. 

אחוז   11 על  זה  נתון  עומד 
תפן  של  העליונה  ובחטיבה 

על 6 אחוז.
 29 אלימות:  בנושא  עוד 
ב"קשת"  מהתלמידים  אחוז 
יש  הספר  בבית  כי  דיווחו 
אלימים  ילדים  של  חבורות 
ופוגעים  לאחרים  המציקים 
בהם, לעומת 26 באמירים, 18 
ו-9  בבית הספר היסודי תפן 
אחוז בחטיבה העליונה בתפן 
היה  שנבדק  נוסף  נושא 

התל אל  המורים  של  חיחסם 
מידים בעיני התלמידים. כאן 
לענות  התלמידים  התבקשו 
שתי  על  בשלילה  או  בחיוב 
האחרון  בחודש  אמירות: 
או  לי  לעג  מהמורים  מישהו 

העליב אותי או השפיל אותי 
השנייה:  והאמירה  במילים, 
רוב המורים מכבדים את מה 

שאני חושב ומרגיש.
אחוז   18 תפן  של  ביסודי 
בהם  פגעו  שמורים  חשו 
ו-75 אחוז הסכימו שהמורים 
תפן  בתיכון  אותם.  מכבדים 
אחוז  ו-76   15 הם  המספרים 
אמירים  בחטיבת  בהתאמה. 
אחוז  ו-65  נפגעו  אחוז   13
מרגישים יחס של כבוד. ואילו 
בבית ספר קשת רק 11 אחוז 
דיווחו  שנשאלו  מהתלמידים 
כי  הסכימו  ו-67  פגיעה  על 
כבוד  של  יחס  מקבלים  הם 

מהמורים.
בסקר,  השתתפו  מורים  גם 

שחי על  נשאלו  השאר  חובין 
קה. כאן הנתון הגבוה ביותר 
היסודי  הספר  בבית  היה 
מהמורות  אחוז   75 בתפן. 
דיווחו על שחיקה לעומת 46 
בקשת   26 אמירים,  בחטיבת 
העליונה  בחטיבה   17 ורק 

בתפן.
הנתונים  את  הנתונים  את 
השואף  "מדלן",  אתר  עיבד 
שעד  המידע  את  להנגיש 

מהצי הוסתר  חלאחרונה 
את  לראות  ניתן  באתר  בור. 
הן  במלואן,  התוצאות  כל 
של  והן  המיצב  מבחני  של 
www. :הסקר. כתובת האתר
לקיח ומשם   ,madlan.co.ill

שור בתי ספר.

 חטיבת אמירים לעומת תפן:
יותר הישגים, פחות מרוצים

פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב מציב את כפר ורדים במיקום בינוני, עם הישג של 62 אחוז. בחטיבת 
אמירים ההישגים גבוהים יותר, אך בבית ספר תפן שביעות הרצון של התלמידים גבוהה יותר. 

בקשת הישגים בינוניים בלימודים ודיווחי תלמידים על תופעות של אלימות

חטיבת אמירים. ציון 85 במיצב, אבל רק 77 אחוז מהתלמידים 
מרגישים טוב

חדשות חינוך
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43   8.2.2013   ˆ   ידיעות הצפון

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

מרכז השינה והריהוט כברי
חנות המפעל

ניתן להזמין במידות שונות

ארונות קיר 
פתיחה והזזה

ברכישת מזרון סימונס  דגם לייק
קבלו כורסת טלויזיה במתנה!

דגם: לואי

דגם: אלון צרפתי

מבצעים 
לפסח

פינות אוכל 
לחג

החל מ-₪2990

מבצעים 

בקנית מזרון סילי  או סימונס 
50% הנחה על הבסיסים

דגם: אביר

לכבוד החג
שפע מבצעים

חג שמח

מבצע
חיסול

פינות אוכל

מתצוגה

בקנית מזרון סילי          או סימונס          50% הנחה על הבסיסים

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

36 שקלים בלבד

חדשות

מוותיקות  וינר,  דרורה 
הכפר ומתנדבת רבת פעלים, 
הלכה לעולמה ביום רביעי 8 
במאי בגיל 72. ביום שישי 10 
בבית  למנוחות  הובאה  במאי 

העלמין בכפר ורדים.
המתנד אחת  הייתה  חוינר 

בות המרכזיות בכפר, ובמשך 
בהצלחה  ניהלה  רבות  שנים 
בדים"  "סיפורי  חנות  את 
לימיה  עד  שנייה,  יד  לבגדי 

האחרונים. 
היה  לדרורה  הסופדים  בין 
גם ראש הועצה, סיון יחיאלי, 

שאמר:
דרורה אהובה,

חהכרנו עוד הרבה לפני שה
לי  מספר  היה  כשמתי  כרנו, 
ענת,  של  ההורים  על  בעזה 
והם  אותם  להכיר  לי  שכדאי 
כך  אחר  ורדים.  בכפר  גרים 
הלכה  כשאביגיל  המשכנו, 
יותר  מאוחר  יעל.  של  לגן 
והיית  נוספים  גילינו מעגלים 
'אנחנו  רחב,  בחיוך  מספרת 

אצ שתי  ומקרבת  חמשפחה', 
בעות להמחשה.

מכ היית  פעם,  מידי  חכך, 
למשרדי,  מציצה  ראש,  ניסה 
ואומרת  רחב  חיוך  מחייכת 
שאתה  לראות  באתי  'רק 
את  לוקח  לא  שאתה  בסדר, 
ואני  מידי'.  קשה  הדברים 
שהמשפחה  לך  מחזיר  הייתי 
מה  בסדר,  הבריאות  בסדר, 

כבר יכול להיות גרוע.
בביקור האחרון שלך, אחרי 
שהתחבקנו, דיברנו על מרפק 

המר לך  כאב  שלך.  חהיד 
כמו  והתלוצצנו  מאוד,  פק 
מן  שזה  זקנים,  פולנים  שני 
מתים  לא  הקשים:  המצבים 

ממרפק כואב, זה לא מספיק 
מרחם  לא  אחד  ואף  מדאיג 

עליך.
ממך,  נפרד  כשאני  היום, 
גדולה  כך  כל  בפתאומיות 
חשוב  כבד,  כך  כל  ובצער 
החיבור  על  גם  לדבר  לי 
השותפות  ביננו.  המקצועי 
והקהילה.  המועצה  בין  הזו 

לקי כשפעלת  לידך  חהייתי 
הירוק.  בצריף  האומנים,  דום 
שלך  הנחישות  את  פגשתי 

חכשהחלטת שנגייס את התק
ציב הקמת המוזיאונצ'יק, יחד 

חעם דני הורטמן. כמובן שהש
גת את המטרה, המוזיאונצי'ק 
משמח את כולנו. לפני שבוע 
וילדים  קיסוס  עם  ישבתי 
שבונים עבורו אתר אינטרנט.

בדים",  "סיפורי  את  ניהלת 
הח היד השניה שלנו.  חחנות 
מתנ בזכות  שתורמת,  חנות 

מעל  ומסורים  פעילים  דבים 
מידי  שקלים  אלף  ל-150 
הקהילה.  לטובת  הכל  שנה. 
יד  לחנות  שנים   12 בסיכום 

נע 'ההתנדבות  חשניה אמרת 
שליחות  תחושת  מתוך  שית 

וחי ועליונה,ערכית  חחשובה 
למען  ותמורה  נתינה  נוכית. 

הזולת'.
הר המתנדבות  על  חדיברת 

שלך  השותפות  בחנות,  בות 
תפיסת  את  חשפת  ובעצם 
עולמך. אז אני רוצה לומר לך 
סופית,  אין  נתינה  על  תודה 

שותפות ערכית וחינוכית.
ולידה  אומנים  של  גלריה 

ספר  בית  ילדי  מוזיאונצ'יק. 
ומלמ אותו  שלומדים  חאחד 

דים עליו. ילדי בית ספר שני 
חנות  רבדים.  לו  שמוסיפים 

המת בדים,  ומחזור  חבגדים 
חגייסים בכפר. המעגלים השו

נים הללו הולכים ומתרחבים 
כמו רשת חברתית מקיפה לה 
משפחות,  תושבים,  שותפים 

ונבח בעלי תפקיד  חארגונים, 
רים. רשת חברתית שמסייעת 
החברתי  ולחוסן  לסולידריות 
שלנו. אנשי המקצוע קוראים 
מבוססת  והיא  "קהילה"  לזה 

על הון חברתי.
אנחנו  לכתך  עם  דרורה, 
בהון  גרעון  לנו  יש  חסרים. 

החברתי, וכאב גדול בלב.

נפרדים מדרורה
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

כתב חדשים  מספר  חלפני 
באירופה.  הצנע  נזקי  על  תי 

חהגרעון באירופה מלוווה בא
בישראל  מאוד.  קשה  בטלה 

בתע המשק  שונה,  חהמצב 
מלאה(  )כמעט  מלאה  סוקה 
ולכן הגרעון בתקציב המדינה 
עם  יחד  מובנה.  גרעון  הוא 
לבשורה  שחיכה  מי  זאת, 
לא  התאכזב.  בתקציב  גדולה 
קשה להבין מדוע, כמו שאמר 
שמיר  יצחק  הממשלה  ראש 
הפקידות  ים",  אותו  "הים 
פקידות,  אותה  היא  באוצר 
לא  בו  והדוקטורינה השלטת 
השתנתה. במצב זה לא סביר 

פו נסיון  חסר  משר,  חלדרוש 
ליטי והשכלה כלכלית, להיות 
עולם.  סדרי  לשנות  מסוגל 
למרות זאת יש שינוי מסויים: 
במגננה  נמצא  החרדי  המגזר 

תו אשר  התקציבים  חוכמות 
מבחינה  פוחתת.  אליו  פנה 
נושא  אינו  הבינים  מעמד  זו, 

בנטל לבדו. 
הייתה  ורדים  כפר  עבור 

ההסד בחוק  קטנה  חבשורה 
רשות  חוזק  מדד  והיא  רים, 
לקוראי  שידוע  כפי  משולב. 
על  עובד  אני  הזה,  הטור 
הממשלה  מול  הזה  הנושא 

חשנים. מדד חוזק רשות משו
של  שיקלול  על  מבוסס  לב 
המדד החברתי כלכלי, המדד 
הפריפריאלי ומדד המדרג את 
שאינה  הארנונה  בין  היחס 
הכללית,  לארנונה  למגורים 
נמוך  ורדים  כפר  בו  מקום 
אמור  היה  זה  חישוב  יחסית. 
נטולות  הרשויות  את  לדרג 
מ-6  בדרוג  האיזון  מענק 
 .6 ורדים מדורג  כפר   .10 עד 
האוצר גנז את השימוש במדד 
דיפרנציאליות  לצורך  הזה 
בתקצוב רשויות, אולם המדד 

חחושב ונמצא בידי משרד הפ
הרשות.  מפרופיל  כחלק  נים 
לוודא  הוא  שלנו  התפקיד 
הן  הולם,  שימוש  בו  שיעשו 
במשרד הפנים והן במשרדים 

אחרים. 
מענה  המחפשת  שאלה 
היא  מחדרה  כהן  ריקי  מאז 

מהו מעמד הביניים בישראל. 
הכלכלנית אילנית בר ממרכז 
מנסה  הכנסת  של  המידע 
על  זו.  לשאלה  תשובה  לתת 

לבקש שהוזמן  המחקר  חפי 
תה של חברת הכנסת ה-18, 
ניתן  בלילא,  אברהם  רוחמה 
הביניים  למעמד  להתייחס 

חכסך משקי הבית בהם ההכ
היא  תקנית  לנפש  נטו  נסה 
מההכנסה   200% עד   75%

חהחציונית לנפש תקנית. במו
נחי הכנסה נטו מדובר בבתי 
נע  ההכנסות  סך  בהם  האב 
 18,600 ל  עד  ש"ח   7600 בין 
אומרת,  זאת  לחודש.  שקלים 
אם משק הבית של ריקי כהן 
מחדרה מכניס 20,000 שקלים 
ברוטו, הרי היא מעמד ביניים; 
ואם מדובר בהכנסה נטו אזי 
היא נכנסה אחר כבוד למעמד 

הגבוה.

•••
לפר חויב  החינוך  חמשרד 

בכל  המיצ"ב  מבחני  את  סם 
המדינה. המבחנים שפורסמו 
הלימודים  לשנת  מתייחסים 

המופי התוצאות  חהקודמת. 
עות הן יחסיות, כלומר הציון 
הספר  בתי  אחוז  את  מבטא 
קשת  לו.  מתחת  נמצא  אשר 
נמצא ב-65%, אמירים נמצא 
 53% תפן  חט"ב  ב-85%, 

ויסודי תפן 25%.
הלי לרמת  הקשור  חבכל 

למיצ"ב  ההתייחסות  מודים, 
למ אחד  ספר  מבית  חשונה 

הספר  מבתי  חלק  שנהו. 
כמבצע  למיצ"ב  מתכוננים 

מתע כמעט  אחרים  חצבאי, 
ההכנה  כמו  מקיומו.  למים 
שיש  ברור  לפסיכומטרי, 
כאשר  בתוצאות  ניכר  פער 
שם  למשל,  בתפן  מתכוננים. 
נמוכות  במיצב  התוצאות 
מהממוצע הארצי, אחוז גבוה 
מדווחים  מהתלמידים  מאוד 
שטוב להם בבית הספר. אם 
השני,  חשבון  על  בא  האחד 

איני בטוח מה עדיף.
של  המקורית  המטרה 
כלי  להיות  הייתה  המיצ"ב 
הספר.  בית  בידי  עבודה 
מבית  קאהן  סורל  פרופ' 
את  שבדק  לחינוך,  הספר 
המיצ"ב  מבחני  של  יעילותם 
פי  על  הנוכחית  במתכונתם 
משרד  להם  שהציב  היעדים 
החינוך ופרסם לא מכבר נייר 
עמדה בנושא, טוען: "המיצ"ב 
ממלא  לא  מיושם  שהוא  כפי 
אינו  מנהל  אף  תפקידו.  את 

תל הישגי  את  לנטר  חיכול 
בית הספר אם לרשותו  מידי 
אחת  כיתה  הישגי  תוצאות 

לאר אחת  שנבחנת  חבלבד, 
זה  לפי  ולהקצות  שנים,  בע 
דיפרנציאלי משאבים.  באופן 

אר מספק  המיצ"ב  חבפועל 
בלבד  אחוזים  בעה-חמישה 

לה הדרוש  המידע  חמכמות 
שגת המטרות, והמסקנה היא 

בשורה קטנה בחוק ההסדרים
התקציב איכזב, כי "הים אותו ים", אבל מבחינתנו נעשה צעד קטן בכיוון הנכון • וגם: מוגבלותו 

של המיצ"ב • והתעלמות המשרד לאיכות הסביבה ממחלת שושנת יריחו

שעל יסוד מידע חלקי ומזערי 
ניתן לנטר את הישגי  זה, לא 
התלמידים ולקבל החלטות".. 

ופ ניתחנו  קיבלנו,  חאנחנו 
עלנו על פי תוצאות המיצ"ב 
המטרה  ובאמירים.  בקשת 
בכלי  שימוש  לעשות  היא 
האם  להשתפר.  מנת  על 
הסיפור?  את  מספר  המיצ"ב 

בנו בטוח. השאלות  לא  חאני 
עצמה  בבחינה  לתועלת  גע 
נשארות  תוצאותיה  ולפרסום 
ללא מענה, אך כל זמן שהיא 
קיימת עלינו להשתדל ללמוד 

ממנה מה שניתן.

•••
בארץ  הסלע  שפני  מכת 
ויחד  ומחמירה,  הולכת  כולה 
ומתפשטת  הולכת  איתה 
שושנת   – הלשמניה  מחלת 
 14 התגלו  באחרונה  יריחו. 
מקרים של המחלה בכרמיאל 
צפונה.  מתפשטת  והמחלה 
למרות פניותינו, רשות הטבע 

חוהגנים אינה מדללת את המ
בלתי  בצורה  שמתרבה  זיק 

המוע לכפר.  סביב  חמבוקרת 
צה הזמינה סקר ועימו תכנית 

הת בבעיה.  לטיפול  חמקיפה 
מעל  הוא  לכך  הנדרש  קציב 
בקרוב  שקלים.  וחצי  למליון 
לתושבים  המלצות  יועברו 
ראשוניות  עבודות  ויבוצעו 

על ידי המועצה.
מבקשים  אנחנו  לבין  בין 
אוכלוסית  את  מיידית  לדלל 
כאמור,  הרשות,  השפנים. 
נוטלת לעצמה את הזמן )את 
התוצאות היא משאירה לנו(. 
על  לחץ  מפעילים  אנחנו 
אם  אך  ההחלטות,  מקבלי 
במהרה,  פרי  ישא  לא  הלחץ 
לבקש  שנאלץ  להיות  יכול 
את עזרתכם ולהפעיל עליהם 

שהמ מעניין  ציבורי.  חלחץ 
אותו  הסביבה,  לאיכות  שרד 
משרד שמיהר לזרוע פאניקה 
הקרינה  בנושא  בעיתונות 
בבתי הספר, נאלם דום בנוגע 

ללשמניה.

www.arichim.com 054-6717761
katzs1@netvision.net.il

סדנה לציור
אריחים על 
בסטודיו של מיכל
ציור אישי על אריחים גולמיים  

בצבעי קרמיקה )אנדר גלייז(  
בליווי והדרכה  

אפשרות לסדנה קבוצתית או  
משפחתית ליצירת עבודה  

משותפת של מספר אריחים  

שפן הסלע. אותו משרד שזרע פאניקה בעיתונות בנושא 
הקרינה, נאלם דום בנוגע ללשמניה
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חדשות ספורט

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

מסע האופניים "סובב גליל 
הפעם  זו  יתקיים  מערבי" 
 .25.5.13 בשבת  השלישית 
הרוכבים  אל  יצטרף  השנה 
ישראל  אלוף  מרגליות  רן 

חברכיבת כביש והתקווה היש
ראלית לטור דה פראנס.

הוא  מערבי"  גליל  "סובב 
מהמאתג כביש  אופני  חמסע 

רים והקשים בארץ. המסלול 
הוא מעגלי, מתחיל ומסתיים 
ק"מ   68 אורכו  בצת,  בחוף 
ירידות,  עליות,  כולל  והוא 

מישו וקטעים  חדות  חפניות 
לרוכ מיועד  המסלול  חריים. 

בים מיומנים מגיל 16 ומעלה.
במסגרת  מוצע  בנוסף, 
חד  מקוצר  מסלול  המסע 

מונפו באגם  חכיווני המתחיל 
רט הסמוך למעלות ומסתיים 
ק"מ   27 אורכו  בצת.  בחוף 

חו לרוכבים  מומלץ  חוהוא 

בבים מגיל 13 ומעלה. 
והתחרות  המסע  במסגרת 
האזור בהתאם  כבישי  ייסגרו 

לקצב התקדמותו. 
סובב גליל מערבי החל לפני 
3 שנים כיוזמה של רעיה שטח

ראוס בן דרור במטרה לקדם 
באזור  התיירות  את  ולעודד 

האופניים באים, פעם שלישית
מסע האופניים המאתגר סובב גליל מערבי יתקיים בשבת 25 במאי

מאמנים מאמריקה
שני מאמני כדורסל מארה"ב יאמנו במחנה כדורסל שיתקיים ביוני בכפר ורדים

חהגליל המערבי. במסע הרא
2011 השח  שון שנערך בשנת
הרוכבים המ קבוצת  חתתפה 

קצועית סאקסו בנק ובראשה 
אלוף טור דה פרנס, אלברטו 
כמו  השנה,  המסע  קונטדור. 
בשנה שעברה, יערך בשיתוף 
אשר  מטה  מקומית  מועצה 

מחנה כדורסל ראשון מסוגו 
בכפר ורדים יערך בסוף חודש 
יאמנו שני  2013. במחנה  יוני 
הברית,  מארצות  מאמנים 

רייאן פנונה וקייל אוהמן. 
רייאן אימן בשנה האחרונה 
איגוד  ע"י  הוזמן  לשם  בסין 
לקדם  כדי  הסיני  הכדורסל 
של  הצעירות  הנבחרות  את 
בעיקר  מתמחה  רייאן  סין. 

חבאימון צעירים והכנתם לקו
הוא   .N.B.A-ה ולליגת  לג' 
קווין  את  אישי  באופן  מאמן 
נואה  מאוקלהומה,  מרטין 

משיקאגו ובריוואר מדנבר.
מצטיין  שחקן  היה  קייל 
קלעי  בפלורידה,  בקולג' 
אבל  לדראפט  נבחר  מצטיין, 

חהעדיף לשחק בליגה הראשו
נה בספרד.

שניהם עיבדו שיטת עבודה 
אישיות  מיומנויות  לפיתוח 
והם מיישמים זאת באימונים 

חהאישיים שהם נותנים לשח
.N.B.A קני

המחנה יתקיים באולם בית 
ספר "קשת" בכפר ורדים, יחל 
ביום ראשון 23 ביוני ויסתיים 

ביום ראשון 30 ביוני. שחקנים 
מסיימי כתה ז' ואילך מוזמנים 
להירשם וליטול חלק במחנה.

מועדון  של  הכושר  מאמן 
קושינס יעקב  חהכדורסל 

על  החניכים  עם  יעבוד  קי 
מהירות,  זריזות,  גופני,  כושר 
החימום  את  ויעביר  גמישות 

בתחילת האימונים.
אורי  אגודת הספורט  מנהל 
שנים  כ-10  "לפני  צורי:  בר 
אירחנו כאן למשך שבוע את 
הארווי  האמריקני  המאמן 
זה מחנה מוצלח  לנדאו. היה 

מאד  שקידם  הבחינות  מכל 
את שחקנינו הצעירים. עכשיו 
מאמנים  שני  מארחים  אנחנו 
ברוחם,  צעירים  מארה"ב, 
המוכנים  ורצון  אנרגיה  מלאי 
לתרום מהידע שלהם לטובת 
שחקני כפר ורדים. אני בטוח 

תו יפיקו  שלנו  חשהשחקנים 
וילמדו  יכירו  מהמחנה,  עלת 

דברים חדשים".
במשרדי  והרשמה  פרטים 
ההרשמה  הספורט,  אגודת 
פתוחה לכל, ולא רק לשחקני 

מועדון הכדורסל.

"ים  פסטיבל  מאירועי  כחלק 
שלושה  מערבי",  גליל  של 
9-( מאי  בחודש  שבוע  סופי 

10, 16-18, 23-25( במסגרתם 
ספורט,  פעילויות  מוצעות 
ופעילויות  וטבע  תרבות 
המשפחה,  לכל  חווייתיות 
האזור  את  לחשוף  במטרה 

לציבור.
רעיה  השיקה  לאחרונה 
מיזם  את  דרור  בן  שטראוס 

אינ אתר  הגליל",  ח"אוצרות 
תיירות  עסקי  המאגד  טרנט 
בצורה  שנבדקו  איכותיים, 

חמהימנה באזור הגליל המער
חבי. האתר מאפשר לתייר לה

גדיר פרופיל אישי ולקבל את 
כל מגוון החוויות התיירותיות 

העשויות לתאים לו. 
כתובת האתר:

.www.ozrothagalill.org.ill 
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חדשות

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

קפה, מאפים, כריכים סלטים, שתיה
מוצרי חלב, חטיפים, סיגריות,  עיתונים ועוד

והכי חשוב:
השירות החם, היחס האישי והסנדביצ'ים המדהימים של חני

בהקפה
 מכירה 

ם וחברות
למשרדי

יצירה חווייתית בשפע של חומרים בסדנאות פיסול, ציור, עיצוב,
בנייה, תיאטרון ועוד.

מגוון מפגשי אמנות מתובלים בהומור המאפשרים למשתתפים
ביטוי עצמי וחוויות רב חושיות.

הקייטנה מתקיימת בסדנאות מאובזרות וממוזגות 
בהנחיית מורים מצוות המרכז בשילוב מד"צים.

פיסול בחימר  פיסול בבצק סוכר  ציור וקומיקס  אריגה וקליעה
פסיפס וויטראז'  תיאטרון בובות יצירה והצגה  יוגה צחוק 

יצירה בברזל, עץ, אבן, ספוג, בד ועוד

תרשיחא מעלות  אפטר-ברר  ע”ש  אמנויות  מרכז 
2013 תשע"ג

www.artsmaalot.com  arts5@014.net.il  04-9977150 :לפרטים

קייטנת קיץ לאומנויות
לילדים חובבי יצירה ואומנות בכיתות א'-ז'
8.8.13-28.7.13, ימים א-ה בשעות 13:00-8:00

קיץ מהנה, להתראות בקייטנה!

מודל האשכול האזורי, אשר 
בצרפת  הצלחתו  את  הוכיח 
בגליל  גם  בהצלחה  ופועל 
המערבי, יאומץ על ידי משרד 
אימץ  האוצר  משרד  האוצר. 
את המודל ליישום בכל רחבי 
כאחת  אותו  והכניס  הארץ 
התקציב  לחוק  הרפורמות 

.2013
קפיצת  מאפשר  המודל 
של  החיים  באיכות  מדרגה 

המקו ברשויות  חהתושבים 
מיות ומוביל לצמיחה כלכלית 
מאחר  זמן.  לאורך  וחברתית 
מקומיות  ברשויות  שמדובר 
אשר  הפריפריה,  באזורי 
קטן  שלהם  התושבים  מספר 
כיחידה  רשות  כל  וכוחה של 
בודדת הוא מוגבל, באמצעות 
שיתוף פעולה בתוך האשכול 
לפעול  לרשויות  יתאפשר 
אזוריות,  תשתיות  לפיתוח 
חברתית,  מנהיגות  פיתוח 
נושאי איכות הסביבה  קידום 

ויזמות אזורית. 
לארץ  "ייבא"  המודל  את 
וראש  מעלות  עיריית  ראש 
המקומי,  השלטון  מרכז 

חשלמה בוחבוט. לדבריו, הסי
האזורי  האשכול  להקמת  בה 

בפרי השוק  מכשל  חנובעת 
אחוז  המרכז:  לעומת  פריה 
מארנונה,  הכנסה  של  נמוך 
אזורי  וניהול  תכנון  היעדר 
תעסוקה  ומקומות  בתעשייה 
רק חלק משלל  מועטים, הם 

חהסיבות שיוצרות את אי הש
בארץ.  השונים  באזוריה  וויון 
כל אלו ועוד, פוגעים ביכולתן 

חשל הרשויות המקומיות בפ

הפערים  את  לצמצם  ריפריה 
ולפתח תלות במענקי האיזון. 
נותן  האשכולות  מודל 
מענה לכשל זה. אשכול גליל 
 ,2010 בשנת  שהוקם  מערבי, 
תושבים,  כ-100,000  ומונה 
היעדים  בכל  עמד  היום  עד 

לצמי והביא  לעצמו  חשהציב 
חת האזור בתחומים השונים: 

אזורי  תעסוקה  מרכז  הקמת 
חבעזרת שיתוף פעולה של גו

פים במרחב הצליחה להגדיל 
את התעסוקה באזור. חיסכון 
תקציבי על ידי איחוד הסעות 
לחינוך המיוחד. מהלך זה יצר 
בין  בהסעות  רבים  שילובים 
הרשויות מה שהביא לחיסכון 
של כ- 220,000 שקלי. יוזמה 

מודל האשכול יאומץ על ידי משרד האוצר
יצא "קול קורא" להקמת חמישה אשכולות יישובים, לאור ההצלחה של אשכול גליל מערבי

פורטל  הקמת  היא  נוספת 
אזורי לרשויות שמטרתו לתת 

חמידע אזורי לתושב בכל הק
שור לביטחון, תעסוקה ועוד. 
פעולות אלו ומהלכים נוספים 
יביאו לדברי בוחבוט להכנסה 
בשח שקלים  מיליון   8 כ -של 

לוש שנים הקרובות לאשכול 
הגליל המערבי. 

חברו  הנושא  בחינת  לאור 
משרדי הפנים, האוצר, מרכז 
והג'וינט,  המקומי  השלטון 
ויצאו לאחרונה ב"קול קורא" 

אש חמישה  להקמת  חייחודי 
ובגליל:  בנגב  אזורים  כולות 
אשכול  מערבי,  גליל  אשכול 
כרמיאל  אשכול  מזרחי,  גליל 
מזרחי  נגב  אשכול  והסביבה, 

ואשכול נגב מערבי.
במסגרת הקול הקורא אשר 
ימומן  הג'וינט,  ע"י  ינוהל 
מנהל  שכר  שנים   3 למשך 
סל  יינתן  כן,  כמו  האשכול, 
שירותים מסודר ע"י המדינה, 

מבחי האשכול  חמהקמת 
לכול  )תאגיד  משפטית  נה 
עסקית,  תכנית  הכנת  דבר(, 
ע"י  מסודר  מערך  בניית  ועד 

חיועצים אשר יכשירו את הר
באשכולות  החברות  שויות 
ולחשוב  מחשבה  קו  לשנות 

בצורה אזורית.

שלמה בוחבוט. הכנסות של 8 מיליון
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 תכנון פנסיוני
 סיעוד ובריאות

 גמל ופיננסים

      רכוש
      צימרים
      חקלאי

 עסקים
 חו"ל

 

חדשות

עבודה  של  שנה  "לאחר 
משותפת שהביאה להופעתנו 
נרגשת.  מאוד  אני  הראשונה, 
אולי זה קצת כמו מה שחווה 
צעד  כאשר  ארמסטרונג  ניל 
זהו  הירח.  על  ראשונה  פעם 
אך  עבורנו,  קטן  צעד  אמנם 

לע ענק  פוטנציאל  בו  חטמון 
בודה על הקונפליקט הערבי-

יהודי הקיים באזורנו". 
כך אמרה משתתפת, אישה 
אסד,  אל  מדיר  מוסלמית 
הראשון  האירוע  במסגרת 

להש "מהופעה  קבוצת  חשל 
פעה" - פרוייקט ערבי יהודי 
"יחד  עמותת  של  משותף 
ותיאטרון  למילים"  מעבר 
בגליל".  "שילובים  פלייבק 
הוכשרו  האחרונה  בשנה 
להופיע  והמנחות  השחקניות 
בשיטת הפלייבק, ולאחר מכן 
מעבר  יחד  בשיטת  לעבוד 
עם  קטנות  בקבוצות  למילים 
הקהל על החוויות והסיפורים 

בעק בהם,  שעלו  חהאישיים 
בות המופע.

מטרת הפרויקט היא ליצור 
של  נושאים  סביב  דיאלוג 
והקונפליקט  נשים  העצמת 
מקום  ליצור  יהודי,  הערבי 

סי את  להביא  יהיה  ניתן  חבו 
פורנו הקשורים לחיים באזור 
שבו קיים הקונפליקט הארוך 

נשח כאשר  בעולם.  חביותר 
במקום  שלנו  הכאב  את  רר 
לחשוב  נוכל  ותומך  בטוח 
על פתרונות לסכסוך שאינם 
חשיבה  הכאב.  מתוך  נובעים 
שאינה מנוהלת על ידי מטעני 

לפתרון  כיום  הכרחית  העבר 
הסכסוך.

למי מעבר  "יחד  חעמותת 
2003 ומח  לים" הוקמה בשנת
טרתה העצמת נשים יהודיות 
והכשרתן כמנהיגות  וערביות 
העמותה  מרכז  שלום.  בונות 
נמצא בכפר ורדים ומתוך כך 

הסד הפעילות  רוב  חנעשית 
נאית בישובי הגליל. 

דרך  נוצר  פלייבק  תיאטרון 
חשיתוף פעולה ייחודי בין שח

יוצר  זה  שיתוף  וקהל.  קנים 
מרחב שבו כל סיפור רגיל או 
יוצא דופן, ניתן לספרו ומייד 
תיאטרון  לתיאטרון.  להפכו 
לריפוי  לסייע  יכול  הפלייבק 
תקשורת  יחסים,  מערכות 
ניתן  ולכן  אנשים  בין  והבנה 
להשתמש בכלי זה בהקשרים 
שונים הכוללים טיפול, שינוי 

חברתי וחינוך.

למי מעבר  "יחד  ־שיטת 
תומך  תהליך  יוצרת  לים" 
יכולים  שבמסגרתו  ומיטיב 
הקשבה  לחוות  המשתתפים 
עמוקה ושחרור רגשי הקשור 
חוויה  מתוך  חייהם.  לסיפורי 
לאהוב  ואף  לקבל  לומדים  זו 
לעשות  ונפתחים  עצמנו,  את 
זאת גם עם אחרים. במסגרת 
המשתתפים  המשך,  סדנאות 
ופשוטה  יעילה  דרך  ילמדו 

חלבנות מערכות תמיכה שיע
זרו להם להשתחרר מלחצים 

הנובעים מאירועי היומיום. 

העמו אירועי  על  ־לפרטים 
סדנאי  מופע  ולהזמנת  תה 
www. להשפעה":  "מהופעה 

 beyondwords.org.il,
.04-9570481

צעד קטן לדו-קיום
נשים יהודיות וערביות משתתפות בפרויקט שמשלב תיאטרון פלייבק 

והעצמה נשית

שעות חדשות 
בגלריה

ורדים  כפר  אמני  גלריית 
שברחוב  הירוק(  )הצריף 

חאשכר נערכת לקראת העו
את  ופותחת  החמות  נות 

חשעריה בזמנים חדשים. בג
לריה מוצגות מבחר עבודות 
תחומים  במבחר  מקוריות 

של כ-20 אמנים מהכפר.
פתוחה  תהיה  הגלריה 
חמישי,  שלישי,  בימים  
השעות  בין  ושבת  שישי 

.11:00-14:00
את  לפתוח  יהיה  ניתן 
ובזמנים  בימים  גם  הגלריה 
ולבירורים  לתיאום  אחרים. 
בטל:  לרינה  לפנות  ניתן 

.052-3350205
בי לתאם  אפשר  חבנוסף 

מאורגנות  קבוצות  של  קור 
אמנים.  בבתי  וביקור 
ניתן  ולתיאומים  לפרטים 
בטלפון  לדקלה  להתקשר 

.052-5346881

החורשות 
ידוללו

בחורשת הבר-בת ובאזור 
בימים  יתבצע  הקאנטרי 
עצים,  דילול  הקרובים 
למניעת  הערכות  במסגרת 
יבצעו  הדילול  את  דליקות. 
והכוונה  וקק"ל,  המועצה 
בעצים  בעיקר  לדלל  היא 

ית וחולים. הדילול  חיבשים 
בצע גם בשטחים ציבוריים 

נוספים ברחבי הכפר.
יהיה  ניתן  בהם  במקומות 
חליפיים  עצים  לשתול 
המועצה תפעל בתאום עם 

קק"ל לחידוש היער.
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