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טוביה ארז

גיל טו
בפרשנות שכתב על תוצאות 
הבחירות, ציין אייל כץ כי אני 

וחברי לסיעה חצינו את גיל 60. 
האם התכוון לציין כי לגילנו 

המופלג צמודים גם חוסר בינה 
וטשטוש קבוע? כי במקרה 

שלנו, זה נכון כבר מגיל צעיר

והפרסומים  הפוסטים  המאמרים,  מכל 
שליוו אותנו במהלך הבחירות למועצה תפס 
את תשומת ליבי המאמר של אייל כץ. אייל 
ובמקרה  כפר  א-לה  עיתון  של  העורך  הוא 
בשם  המאמר  של  והכותב  הפרשן  גם  זה 
שמואלי".  של  המלכודת  כהן,  של  "האתגר 
המאמר התפרסם בעיתון של חודש אוקטובר 
הסיעות  התנהלות  את  מנתח  והוא   2018
התוצאות.  על  והשפעתה  הבחירות  במהלך 
לסיעות  לאחת  אחת  אייל  התייחס  במאמר 
המתמודדות וכאשר הגיע לסיעת כפר ורדים 
בכך,  די  לא  "...אם  השאר:  בין  כתב  ירוק 
כבר  שחצו  שנים  ניצבים  הרשימה  בראש 
את גיל 60, יואב ניצב וטוביה ארז, וגם את 
המשך הרשימה לא טרחו לקשט בעוללים בני 

פחות מ-40".
האם  שוב.  וקראתי  עיניי  את  שפשפתי 
גיל  את  הכותב  ציין  האחרות  בסיעות  גם 
לגילנו  כי  לציין  התכוון  האם  המועמדים? 
המופלג צמודים גם חוסר בינה וטשטוש קבוע? 

כי במקרה שלנו זה נכון כבר מגיל צעיר.
אם תחביבו של הכותב הנכבד אינו אפליה 
יותר  הידועה  תופעה  גילנות,  של  רקע  על 
 AGE ובשמה הלועזי גיל-טו  הגנרי  בשמה 
TOO, אלא סטטיסטיקה של מספרים, מדוע 
לא ציין למשל כי הגובה שלנו מגיע ל-1.80 
מ', משקלנו כ-80 ק"ג בבוקר, וה-BMI הוא 
יתרון  לנו  נותנת  בלבד  זאת  עובדה   ?24.1
או  נמוכים  שחלקם  אחרים,  מועמדים  על 

שמנמנים!
בהדרת  שחוטא  היחידי  לא  הוא  כץ  אייל 

הציבו  הבחירות  בתקופת  השלישי.  הגיל 
פרסום  דוכני  שישי  בימי  מהמועמדים  חלק 
עלונים  מלבד  כלל,  הדוכן  המסחרי.  במרכז 
ושלטי פרסומת המפארים את המתמודד, גם 
עדין.  כיבוד  ועליה  נקייה  עטוי מפה  שולחן 
מונחות  מתוקות,  עוגיות  הוגשו  כלל  בדרך 
שקבע  מי  מתוקים.  ותמרים  מנג'טים  בתוך 
את הרכב הכיבוד בוודאי לא היה מודע לכך 
שהרגישות לסוכר היא חלק ממאפייני הגיל 
ולשווא.  מלוחות,  עוגיות  חיפשתי  השלישי. 
בליבי החלטתי שאהדתי בבחירות תהיה למי 

שיציב על דוכנו גם כיבוד מלוח. 
התכנית  המקומית.  לרשות  אפנה  מכאן 
ובני  לפעוטות  שעשועים  גני  בכפר  לשבץ 
נוער, וזאת במסגרת פרויקט רחובות ירוקים, 
היא מבורכת. אבל מה עם גני משחקים לבני 
המועצה  תתקין  כזה  בגן  השלישי?  הגיל 
רובנו  המופלג  )בגילנו  רחבות  נדנדות 
והדום  בטיחות  חגורות  עם  מגדלים תחת...( 

גם  ויהיו  הנדנדה.  על  לעלות  לנו  שיעזור 
ומזרון  יד  מאחזי  מתון,  שיפוע  עם  מגלשות 
אקסטרים  חובבי  וקשישים  בסיומה.  בלימה 
כאשר  לאימון,  משקולות  ממערכת  ייהנו 
מלאים  כדורים  יהיו  ברזל  משקולות  במקום 

בנוצות.
מההדרת  פטור  לא  הפרטי  הסקטור  גם 
שמגישות  לילדים  מנה  רק  למה  קשישים. 
מרבית המסעדות באזור? מה עם מנה לקשיש 
קטנות  מנות  עם  בריאות  מזון  שתכלול 
נטולות מלח, נטולות שומן )ונטולות טעם(? 
לפנסיונרים,  המתאים  מופחת  במחיר  מנות 
זמן הרי  כי  זמן,  כאלה שצריך ללעוס הרבה 

יש לנו ושיניים לא כל כך.
לכל  ותפקיד  מקום  יש  בריאה  בחברה 
הגילאים. הצעירים מביאים יכולות, חדשנות, 
ניסיון,  מביאים  יותר  המבוגרים  התלהבות. 
חברה  נבנה  ביחד  כולנו  פנוי.  וזמן  מתינות 

סובלנית יותר.

תודה מיוחדת לידידתי אילנה באר
הכותב הוא חבר מועצה מטעם תנועת כפר ורדים ירוק

הכותב וחבריו לתנועה במרכז המסחרי במהלך מערכת הבחירות. המתמודדים לא הציעו כיבוד מלוח


