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חייב את זה למשפחה אתה

נקודה. מקצועיות.

חדשות

רוכב וכותב
יואב ארליך מכברי, רוכב אופניים מושבע, כתב ספר ילדים בנושא "האופניים של אבא"

המתפללים מפולגים

מאת  אבא"  של  "האופנים 
הספרים  בהוצאת  ארליך  יואב 
אוריון הוא ספר ילדים המוקדש 
אופניים.  על  הרכיבה  לתחביב 
המחבר, יואב ארליך, הוא רוכב 
ובעל אוסף של אופנים, ובספרו 
הוא מבקש לחלוק את חוויותיו 

בספורט הפופולרי.
לשירי  נשוי   ,34 בן  ארליך, 
כברי  בקיבוץ  גר  לשניים,  ואב 
כ-10 שנים. הוא עוסק בתחום 
לסיים  ובדרך  האלקטרוניקה, 
בניהול  ראשון  תואר  לימודי 
ספורט  ומתמיד  מאז  וכלכלה. 
היווה את מרכז חייו, לרוב בתור 

הא ובשנים  מתחרה  וספורטאי 
חרונות כמדריך. לענף הרכיבה 
חנות  בעל  דוד,  בן  דרך  נכנס 
דנמרק.  בקופנהגן,  אופניים 
באחד מביקוריו בישראל העניק 
אופני  ליואב:  מתנה  הדוד  בן 

מדנמ שהביא  אדומים  והרים 
ל"משוגע"  יואב  הפך  מאז  רק. 

מתפללים  ורדים.  כפר  של  הכנסת  בית  מתפללי  בקרב  פילוג 
רבים בבית הכנסת בכפר ורדים זועמים על אנשי הוועד, בעקבות 
הוצאות  כי  הוחלט  בה  שבועות  מספר  לפני  ישיבה שהתקיימה 
עוד  המתפללים.  ועד  מקופת  ישולמו  המקווה  בעניין  הערעור 
הוחלט כי בבחירות שהתקיימו השבוע יוכלו להשתתף רק חברים 
שיהיו מוכנים להפקיד בקופת בית הכנסת סכום של 120 שקלים, 
שחלקם, כאמור, ישמש להוצאות משפטיות. המתנגדים לערעור 

וטוענים כי מדובר ב"מס" שנכפה עליהם בכדי לממן הליך מש
פטי מיותר ויקר.  אנשי הוועד טוענים כי מדובר בעניין פנימי 
של המתפללים שאינו מעניין את כלל הציבור. הפרשה מסוקרת 

בהרחבה באתר "כפרניק".

ובדירה קטנה בקיבוץ עם התח
ביב התובעני, יחד עם העובדה 
משאירים  לא  כאלו  שאופנים 

יציר פתרונות  דורשת  ובחוץ 
תיים, ואוסף האופנים של יואב 

מפוזר ברחבי הבית.
האחרונות  השנים  בארבע 
בקבוצת  כמדריך  יואב  משמש 

יי )של  משגב"  "טים  והרכיבה 
שובי משגב(, בה רוכבים ילדים 

ומבוגרים.
כתי רעיון  כי  מספר,  וארליך 

בת הספר עלה לאחר לידת בנו 
הבכור אמיר. הוא נאלץ לפנות 
בחוץ,  למחסן  מהאופנים  חלק 
אבל עדיין ניתן לומר שבנו גדל 
כאשר מסביבו כל הזמן גלגלים 
ושילדות. "במסגרת חוסר הזמן 

וגי לימודים  עבודה,  לי:  ושיש 

מתפקידיי  אחד  הילדים,  דול 
השי לפני  סיפור  קריאת  והוא 

לתמר(.  גם  )והיום  לאמירי  נה 
לא  לספר  לי  יצא  טבעי  באופן 

הרכי על  האופנים,  על  ומעט 
שלהם.  הצבעים  ועל  שלי  בות 
את  לשמוע  אוהב  מאוד  אמיר 
אמיר  היום  האלה.  הסיפורים 

לו אופנ ויש  וחצי  ובן שנתיים 
לבקש  ממשיך  והוא  משלו  יים 
מכל  האופניים  על  לו  שאספר 

הסוגים שיש לי".
לשרבט  החל  כי  מציין,  יואב 
את סיפוריו על גבי מפיות ונייר 
את  לרקום  החל  ומכאן  כתיבה 
כתיבת הספר. "שיתפתי חברים 
שלי,  הרכיבה  מקבוצת  טובים 
מביניהם,  ההורים  את  בעיקר 

ושמאוד התלהבו מהספר". הסי
המח על  הראשוני שעלה  ופור 
פע מספר  ונערך  שוכתב  ושב, 

מעניין.  לספר  שהפך  עד  מים, 
יואב מטעים, כי עלילת הסיפור 
עבורו,  דמיונית  אינה  המחורז 

המת יומיומית  מציאות  ואלא 
ארת כהלכה את תחביבו.

והספר מיועד לילדים בני שנ
היעד  קהל  אבל  שש,  עד  תיים 
שרוכבים  הורים  ילדי  הם  שלו 
על אופניים וכל חובבי הספורט 

למיניהם.
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מאת  אבא,  של  האופנים 
יונת  איורים:  ארליך.  יואב 
16 עמוו אוריון, הוצאת   קציר. 

ש"ח,   44 לצרכן  מחיר  דים, 
הספ חנויות  בכל  ולהשיג 
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יואב ארליך, הבן אמיר והספר

על הענף ולאחרונה בנה עבורו 
לפי  מיוחדת  שילדה  דודו  בן 
מגורים  של  השילוב  מידותיו. 
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