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מו"ל: גבאי עיתונות מקומית 
כתובתנו: כיכר הנשיא 10, שדרות 
 ,08-6898505 טל:   //  361 ת.ד 
08- פקס:   //  077-5490852

6849288
דואר אלקטרוני:

dhsderot@gmail.com 
אתר אינטרנט:

www.sderonet.co.il

עורך ראשי: אלברט גבאי
עריכה ועיצוב תוכן: אורי גבאי 

עיצוב גרפי: טפליצקי סרגיי
מנהלת משרד: שני טספאי
עורך שדרונט: דניאל גבאי

עו"ד  אוחיון,  יוסי  משתתפים: 
, יסמין  דבורה ביטון, נתן בר יוחאי 

גבאי, ענבל בר זאב
מודעות יתקבלו עד יום רביעי 

בשעה 16:00 
***אין המערכת אחראית על תוכן 

מודעות המפרסמים

קוראים יקרים!
חזרנו  סוכות  המועד  חול  חופשת  לאחר 
כך  כל  שאנו  לעבודה  מחודשים  בכוחות 
אירעו  האלה  בשבועיים  לצערי  אוהבים. 
ציון  ועצובים.  מצערים  מקרים  מספר 
אחד  שהיה  שדרות  העיר  תושב  פרץ 
בשדרות  העיתון  של  המחלקים  משני 
בצומת  קשה  דרכים  בתאונת  נהרג 
שדרות דורות. ציון נהרג ביחד עם הנער 
האחרונה  בשנה  ליווה  אותו  המתבגר 
לבית הספר אורים בבאר שבע. הקשר בין 
השניים היה כל כך קרוב שאפילו במותם 
פרץ  ציון  את  ליוו  אלפים  ביחד.  הלכו 
בדרכו האחרונה בבית העלמין בשדרות. 
כולם סיפרו על אדם מלא בנתינה ואהבת 
חינם שחצי מהזמן שלו היה עסוק בלתת 
מכל הלב. ציון השאיר אחריו את שושנה 
יהי  ואלעד  גלית  רונן,  והילדים  האישה 

זכרו ברוך. אמן 
בעודנו מנסים להתאושש אנו מתעוררים 
עם  המרה  לבשורה  חמישי  בבוקר 
אוחיון  שמואל  סמי  של  הגדול  האובדן 
בשדרות.  הממוגנת  המשחקייה  מנהל 
מספר  לפני  המחלה  את  קיבל  שמואל 

שנים והצליח לתמרן ולשמור על עצמו... 
ולמרות   , במצבו  החמרה  חלה  לאחרונה 
בדרכו  המשיך  תקווה.  איבד  לא  זאת 
עד  אחד  לכל  ולחייך  אופטימי  להיות 
הארורה.  המחלה  אותו  הכריעה  אשר 
פאני  האישה  את  אחריו  השאיר  שמואל 

והילדים גיא ואור יהי זכרו ברוך. אמן!
בפעם  התקיים  המועד  חול  במהלך 
השלישית פסטיבל סוכה למחשבה שגם 
ומקצועית  גבוהה  ברמה  אורגן  הפעם 
ומשך אליו אלפים מכל קצוות הארץ. אין 
טוב  שרות  עושה  הזה  שהפסטיבל  ספק 
שבשנים  שדרות  העיר  של  לתדמיתה 
ולא  חיובית  תפנית  קיבלה  האחרונות 
רק עיר קסאמים.חשוב לציין שלכל דבר 
יש מחיר, זה שהפכנו לעיר מתקדמת זה 
כדוגמת  התשלומים  בשיעור  משפיע 
באופן  שעלה  לילדים  האזנה  תשלומי 
לכם  יש  שתדעו  ומומלץ  כדאי  מוגזם. 
שעות   24 שפעיל  שדרונט  האתר  את 
ביממה לכל בעיה שתצטרכו ולכל חדשה 
ורגוע  שקט  שבוע  סוף  שיהיה  שתצוץ. 

שבת שלום!
שבת שלום 
אלברט גבאי
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להורות  בעיקרה  שנועדה  התורה, 
נפתחת  לעם-ישראל,  ה'  מצוות  את 
במצווה  ולא  הבריאה  בסיפור  דווקא 
מיד  כך  על  עומד  רש"י  הראשונה. 
את  ומביא  לתורה,  פירושו  בתחילת 
פתח  טעם  "מה  יצחק:  ר'  של  ביאורו 
הגיד  מעשיו  'כוח  משום  בבראשית? 
שאם  גויים'.  נחלת  להם  לתת  לעמו 
לישראל,  אומות-העולם  יאמרו 
ארצות  שכבשתם  אתם,  לסטים 
כל   - להם  אומרים  הם  גויים,  שבעה 
בראה  הוא  היא,  הקב"ה  של  הארץ 
ברצונו  בעיניו;  ישר  לאשר  ונתנה 
מהם  נטלה   - וברצונו  להם,  נתנה   -

ונתנה לנו".
התורה  שפתיחת  לומר,  מסתבר 
כדי  רק  באה  לא  הבריאה  בסיפור 
של  אפשרית  לטענה  תשובה  לספק 
יש  אלא  ארץ-ישראל,  בעניין  הגויים 
בעבודת-ה'.  כללית  הוראה  גם  כאן 

יהודי עומד תדיר
כלפיו:  המתריסה  'גויית'  טענה  מול 
עליה  והתשובה  אתם",  "לסטים 

בראש  הבריאה.  בסיפור  טמונה 
שיהודי  הדבר,  מלמדנו  ובראשונה 
דבר  משום  להתרשם  צריך  אינו 

המתנגד לקיום התורה
טענה  עולה  אחת  לא  ומצוותיה. 
עולה  אינו  מסויימת  מצווה  שקיום 
כללי  עם  או  ההיגיון  עם  אחד  בקנה 
לזכור  יהודי  צריך  האנושיים.  היושר 
והוא  היא",  הקב"ה  של  הארץ  ש"כל 

הקובע מה נכון ומה ישר.
נוספת:  הוראה  כאן  יש  פירוט  ביתר 
בתחילה  הייתה  אמנם  ארץ-ישראל 
כבשה  כך  אחר-  אך  שם,  של  בחלקו 
כנען'  מ'ארץ  להפכה  כדי  הכנעני. 
של  כיבוש  נדרש  ל'ארץ-ישראל' 
שישבו  כנען  עמי  שבעת  מידי  הארץ 

בה.
על  הדבר  רומז  העניינים  ברוחניות 
כל  אמנם  יהודי.  של  הגשמיים  חייו 
לכאורה  אבל  הקב"ה,  של  הם  החיים 
והמצוות  התורה  חיי  בין  הפרדה  יש 
התפילה  בשעת  הגשמיים.  לחיים 
וקיום המצוות - עובדים את ה', ואילו 

שתייה,  באכילה,  שעוסקים  בשעה 
עסקי הפרנסה וכדומה - כאן שולטים 

כללים של העולם הזה הגשמי.
מעשיך  "כל  ואומרת:  התורה  באה 
לעבוד  צריך  יהודי  שמים".  לשם  יהיו 
וקיום  התפילה  בשעת  רק  לא  ה'  את 
המצוות, אלא גם בשעה שהוא עוסק 
הגויים:  טוענים  כך  על  ב'מעשיך'. 
אתם   - שכבשתם"  אתם,  "לסטים 
לעולם  השייכים  תחומים  'כובשים' 

הזה ועושים מהם 'ארץ-ישראל'.
בשקר  זו  שטענה  התורה,  מלמדת 
חיי  בין  אמיתית  הפרדה  אין  יסודה. 
התורה והמצוות ובין חיי העולם הזה. 
"כל הארץ של הקב"ה היא" - תכלית 
היא  הגשמיים  בעניינים  הכוונה 
"לעשות לו יתברך דירה בתחתונים". 
וכפתגם הידוע, שיהודי צריך לעשות 
שבו  מקום  בכל  'ארץ-ישראל' 
הקדושה  את  ולהחדיר  נמצא,  הוא 

האלוקית בכל מקום ובכל תחום.
לעילוי נשמת אבי מורי הרה"ח ר' יגאל 

ב"ר שמעון יהודה פיזם הכ"מ

מגיש: הרב משה זאב פיזם ראש חב"ד שדרות

כנ' שבת: 17:36בראשית
יצ' שבת: 18:35
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יהודי צריך" לכבוש שטחים"
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אבל כבד נפל על העיר שדרות במהלך 
הדרכים  תאונת  בעקבות  סוכות  חג 
הקשה בצומת איבים סמוך לעיר שבו 
הישוב  מוותיקי  אחד  חייו  את  קיפח 
ציון פרץ יחד עם הנער חגי זבלבסקי 
הנר  אור  שבקיבוץ  מביתו  שליווה 

לבית ספר שבו למד בב"ש.
כך  והכל  הקשה  הדרכים  תאונת 
טיפה  עם  נמנעת  שהייתה  מיותרת 
חמישי  ביום  התרחשה  ערנות  יותר 
כמידי  המוקדמות.  הבוקר  בשעות 
בדרך  מונית  נהג  פרץ  את  אסף  בוקר 
לקיבוץ משם אספו את הנער. כאשר 
הנר  אור  מכיוון  איבים  לצומת  הגיעו 
לב"ש  לנסוע  כדי  שמאלה  הנהג  פנה 
התרחשה  שאז  אלא  קמה  בית  דרך 
תאונה חזיתית עם נהג משאית שיצא 
מכיוון שדרות. על-פי ממצאי חקירת 
נתן  לא  המונית  נהג  התנועה  בוחני 

זכות קדימה וגרם לתוצאה הקשה.
תושבים  התאונה  דבר  היוודע  עם 
נציין  בהלם.  הוכו  בשדרות  רבים 
למערכת  גם  קשור  היה  ז"ל  פרץ  כי 
מוקדם  שישי  יום  מדי  וחשבון',  'דין 
העיתון.  בהפצת  מסייע  היה  בבוקר 
היה  העיר  מוותיקי  פרץ  לזה  מעבר 
אותו  שהכיר  מי  כל  אהובה,  דמות 
כולם  את  אהב  שהוא  להעיד  יכול 
שלח  תמיד  לעזרה,  יד  הושיט  ותמיד 

יד לשלום בחיוך מיוחד.
הנער  כי  סיפר  אלעד,  פרץ,  של  בנו 
ששובץ  הראשון  הילד  היה  שנהרג 
המועצה  מטעם  בהסעות  עימו 
הוא  מאז  וכי   - הנגב  שער  האזורית 
אחד  כמו  בו  ראה  "הוא  אליו.  נקשר 
שנייה  מילה  "כל  הבן.  אמר  מנכדיו", 
לצאת  רצה  לא  הוא  חגי.  הייתה  שלו 
התווכח  לחגי,  מהדאגה  לחופשות 
נהג  שיהיה  וביקש  הנהגים  נושא  על 
קבוע שמכיר את חגי - כדי שאם יהיה 

לו התקף, הוא יוכל לעזור לו", אמר.
ציין  חגי  לאחרונה  כי  סיפר  הבן  פרץ 
בתו  את  לקח  וציון  הולדתו,  יום  את 

על-מנת שיבחרו לו יחד מתנה. "הוא 
אסון",  זה  אליו.  קשור  מאוד  היה 
הוסיף. הלווייתו של פרץ תיערך היום 
בשעה 16:00 בבית העלמין בשדרות, 
מחר  למנוחות  יובא  וזבלבסקי 
ב-10:30 בבית העלמין של קיבוץ אור 

הנר. 
בנו של ציון הזכיר את המצב המסוכן 
קורבנות  שגבה  איבים  צומת  של 

איש שאהב את כולם
טרגדיה גדולה פקדה את העיר שדרות בתאונת דרכים סתמית ומיותרת. ציון 
פרץ ז"ל  שאהב לעזור לכל מי שנקרא בדרכו ומדי שישי סייע בהפצת 'דין 

וחשבון' נהרג עם נער שליווה בהתנגשות מונית שבה נסע במשאית.  

בעבר ואמר: "זו לא הפעם הראשונה, 
אנחנו  יחכו?  עוד  קורבנות  לכמה  אז 
ולראש  התחבורה  לשר  פונים 
המועצה כדי שיעשו כל מה שאפשר 
ההרוגים  יהיו  ואבא  שחגי  כדי 
האחרונים". הוא הוסיף כי המשפחה 
לתאונה,  האשמים  את  מחפשת  לא 

אך דורשת שיטפלו במצב בכביש.
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להצטרפות למועדון  : חייגו 8100*   בסניפי סופר-פארם

להורדת האפליקציה shop.super-pharm.co.il

 מבצעי סופר פייב בתוקף עד 30.10.2019 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. ההטבות המופיעות ללקוחות לייף סטייל מותנות בתשלום בכרטיס לייף סטייל בלבד. הרכישה 
מוגבלת ל-4 יחידות ללקוח. המבצע תקף רק בחנויות בהן נמכר המוצר. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: (1) ייתכנו מקרים בהם 
המחיר הקודם בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה. (2) בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.

גוזרים וחוסכים עם מגוון קופונים

מינימום 3 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 6 יחידות במלאי בכל סניף

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף 
בין התאריכים 25.10-6.11.2019 או עד גמר 
המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף 
בין התאריכים 25-30.10.2019 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף 
בין התאריכים 25-30.10.2019 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף 
בין התאריכים 25-30.10.2019 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף 
בין התאריכים 25-30.10.2019 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף 
בין התאריכים 25.10-6.11.2019 או עד גמר 
המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף 
בין התאריכים 25-30.10.2019 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. תקף 
בין התאריכים 25-30.10.2019 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר 

הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון

זה בקניית
L'OREAL PARIS

 TELESCOPIC 
מסקרה שחורה

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון

זה בקניית
בנפייבר
סיבים תזונתיים
אבקת דקסטרין חיטה
155 גרם

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון

זה בקניית
L'OREAL PARIS

 TRUE MATCH 
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון

זה בקניית
בדין
כדוריות הבושם
275 גרם

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון

זה בקניית
Life Wellness

 שמן זית 
כתית מעולה
750 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון

זה בקניית
Life

ממחטות נייר רכות
מארז שביעיה

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון

זה בקניית
בייבי כיף
 קרם למניעת גירויים 
 100 מ"ל/
 אל סבון/שמפו 
750 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון

זה בקניית
אורל בי
 ויטליטי מברשת שיניים 
 חשמלית נטענת/
 ראשי מילוי 
מארז רביעיה

99 1490

 מחיר ל-3 יחידות
לאחר הנחת קופון

 מחיר לאחר 
הנחת קופון

99

 מחיר ל-2 יחידות
לאחר הנחת קופון

1990

 מחיר לאחר 
הנחת קופון

2190

 מחיר לאחר 
הנחת קופון

1190

 מחיר למארז שביעיה
לאחר הנחת קופון

990

 מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

6990

 מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3 יחידות 2 יחידות

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

 *קונים ב-100 ש"ח וניתן לקבל
2  יחידות פמפרס אקטיב בייבי 

 ב-29.90 ש"ח ליחידה וכו'
*ניתן לממש פעם אחת בכל מינימום 
רכישה. בתוקף עד גמר המלאי בסניף.

 *קונים ב-100 ש"ח וניתן לקבל
2  יחידות מטרנה אקסטרה קר 

 ב-29.90 ש"ח ליחידה וכו'
*ניתן לממש פעם אחת בכל מינימום 
רכישה. בתוקף עד גמר המלאי בסניף.

*לא כולל סדרת גלידות

וגם, בלעדי ללקוחות

₪890

₪3490

₪1390

מחיר ליחידה

₪1690

 מחיר למארז 
חמישיה

₪1890

 מחיר 
למארז שלישיה

₪2990

פמפרס אקטיב בייבי

₪2990

מטרנה אקסטרה קר

₪79
₪99

 CABARET 
א.ד.פ
100 מ"ל

פנטן
מרכך/שמפו
500 מ"ל

מגבונים לחים מילוי
מארז חמישיה

 בקבוקי שתיה 
 עם פטמת סיליקון
לתינוק
מארז שלישייה

 בקניה מעל 50 ש"ח 
ממגוון מוצרי החנות
מוסיפים 29.90 ש"ח
 ומקבלים פמפרס 
 אקטיב בייבי
אריזת חיסכון

 בקניה מעל 50 ש"ח 
ממגוון מוצרי החנות
מוסיפים 29.90 ש"ח
ומקבלים מטרנה 
 אקסטרה קר
 תחליף חלב
700 גרם

לילי
נייר טואלט
32 גלילים

כיף
תחליב* רחצה
700 מ"ל



להניב  עשוי  המסעדנים  מאבק  האם 
שראש  אחרי  בקרוב?  ממש  תוצאות 
את  הנחו  האוצר  ושר  הממשלה 
סיוע  למתן  לפעול  באוצר  הפקידים 
בעוטף  המסעדות  לבעלי  מיוחד 
ההסלמה  סבבי  תחת  שקורסים  עזה 
כספיים  להפסדים  להם  שגורמים 
כבדים והדבר נתקע בגלל חוות דעת 
הכספים  ועדת  החליטה  משפטית 
גפני  משה  הכנסת  חבר  בראשות 
שדבר  אלא  הקורה  לעובי  להיכנס 
שעבר  בחודש  הדיון  מאז  קרה  לא 

והשבוע הועדה התכנסה שוב.
חבר  היה  בועדה  המשתתפים  בין 
הנגב  שער  מועצת  וראש  הכנסת 
את  אהב  שלא  שוסטר  אלון  לשעבר 
רוצה  "אני  האוצר.  של  ההתנהלות 
לטעמי  הרגליים  שגרירת  לקבוע 
לקיחת  וחוסר  שלכם  המכוונת 
שאתם  החלטות  על  האחריות 
הממשלה  מראש  מלמעלה  קיבלתם 
היא  הכספים  ומועדת  האוצר  ומשר 
בלתי סבירה, גם אם יש לכם מה לומר 
כרגע  אותה  אומרים  אתם  אם  גם 
תפקידכם היה ליזום ולבוא אלינו כבר 
מה  לנו  ולהציע  וחצי  חודשיים  לפני 
אני  הבעיה.  את  לפתור  איך  לעשות, 
לעצמכם  מרשים  אתם  איך  מבין  לא 
המבצעת  הרשות  בראשי  כך  לזלזל 

וראשי הרשות המחוקקת".
נציגים  השתתפו  בדיון  כך,  בתוך 
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ראש  שלח  אותם  שדרות  מעיריית 
אולמות  ובעלי  מסעדנים  וכן  העיר 
ספגו  שחלקם  בדרום,  אירועים  וגני 
מיליוני  של  נזקים  האחרונות  בשנים 
הלחימה  סבבי  בעקבות  שקלים 

התכופים ברצועה.
לרשות  גפני  ח"כ  הורה  השבוע  בדיון 
שבוע  בתוך  לוועדה  להציג  המסים 
פיצויים  תשלום  להסדרת  תכנית 
וגני  אולמות  ולבעלי  למסעדנים 
אירועים בעוטף עזה שניזוקו במהלך 
הזהיר  גפני  במקביל,  הלחימה.  סבבי 
התקציבים  אגף  ואת  הרשות  את 
במשרד האוצר כי אם בימים הקרובים 
הוועדה   - תקודם  לא  התוכנית 
מיוחדת  חקיקה  תקדם  שבראשותו 
בנושא: "כעת ניתן לפתור את הבעיה 

www.sderonet.co.il

ואם  בודדים,  שקלים  מיליוני  בכמה 
נביא את הנושא במסגרת של חקיקה 
- הוא יעלה למדינה מאות מיליונים", 

אמר.
לאחר  אמר  דוידי,  אלון  העיר,  ראש 
על  גפני  לח"כ  מודה  "אני  הדיון: 
לבעלי  הפיצויים  בנושא  רצינותו 
שאנו  רצינות  באזורנו,  העסקים 
אחרים.  מנושאים  גם  אצלו  מכירים 
יכול  שאני  כל  לעשות  אמשיך 
האולמות  ובעלי  המסעדנים  למען 
שנפגעים קשות בזמן סבבי הלחימה 
והם  תשתנה  שהתקנה  על-מנת 
סגור  כשהעסק  גם  פיצויים  יקבלו 

פחות משבוע ימים".

נציגי משרד האוצר ורשות המיסים התייצבו לישיבה ביום רביעי בכנסת 
וספגו ביקורת נוקבת על הטיפול הלקוי בסוגיה.

מאבק המסעדנים: ועדת 
הכספים דורשת פיתרון מיידי
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אגם ארונות הזזה
– במחירי מפעל! ביותר  הטוב 

יוקרתי לא חייב להיות יקר

אגם ארונות הזזה היא החברה המובילה בעיצוב, ייצור ושיווק 
של ארונות הזזה, ארונות קיר וחדרי ארונות.

נוחים  יעילים,  אחסון  פתרונות  מספקים  אילו  ארונות 
ומעוצבים התורמים לעיצוב חלל החדר.

הצוות של אגם, החל מהצוות היצרני במפעל שלנו ועד לאנשי 
מקצוע  מאנשי  ומורכב  בקפידה  נבחר  בחנויות,  המכירות 

מיומנים, מקצועיים ובעלי ניסיון בלבד.
המפעל שלנו מאובזר בטכנולוגיות המתקדמות בשוק ועובד 

עם חומרי הגלם הטובים ביותר.
החל  יצרני,  שלב  בכל  ותכנון  רבה  מחשבה  מקדישים  אנו 
להרכבת  ועד  ביותר  והמעודכנים  החדשניים  מהעיצובים 
 UPK מנגנון  שקטות,  טריקות  כמו  הלקוח  בבית  המוצר 

מתקדם ועוד...

הצוות של אגם ישמח לשרת אתכם בכל אחד מ-12 סניפים 
בפריסה ארצית מאילת ועד חיפה.

הנכם מוזמנים לסניף בנתיבות של "אגם ארונות הזזה", שם 
מחכה לכם מנהל הסניף מר אבי, שבא מהתחום ויודע לתת 
מענה ופתרונות מושלמים לצרכיו של ל לקוח, החל מהתאמת 
ליוויי  וכמובן  בבית  החדרים  לגודל  ארונות,  חדר  או  הארון 
והתחדשותכם עם ארון/חדר ארונות  עד להשלמת התהליך 

איכותי בביתכם.
ועכשיו:

ארונות וחדרי ארונות במחירי מפעל.	 
עד 30% הנחה על ארונות זכוכית.	 
צוקל אלומיניום ברצפת הארון -  במתנה.	 

WWW.AGAM-ARONOT.CO.IL

סניפים נוספים: חיפה, עפולה, פתח 
תקווה, ראשון לציון, אשדוד, אשקלון, 

נתניה, באר שבע
1-700-555-106

הארון המושלם נמצא במרחק הזזה ממך

לתיאום פגישה: אבי 050-3531655
בעלי המלאכה 16, נתיבות )מול צים סנטר( | 08-6585998

פתוח
בחול המועד
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הפרקליטות  מותנה,  הסדר  במסגרת 
האישום  כתב  את  לבטל  החליטה 
נגד  חודשים  מספר  לפני  שהגישה 
תושב שדרות בחשד שאיים על ראש 
שפתחה  העיר  מועצת  בישיבת  העיר 
את הקדנציה השנייה של אלון דוידי.

הרחקה  צו  הוצא  ההסדר  במסגרת 
חושים  שמונה  למשך  העיר  לתושב 
במידה  כספי.  קנס  עליו  הוטל  וכן 
ויעמוד בכל התנאים שנכללו בהסדר 

המותנה- התיק נגדו ייסגר.
התרחש  החמור  המקרה  כזכור, 
במתנ"ס.   החגיגית  המועצה  בישיבת 
המקרה תועד על-ידי אחד התושבים 
כראיה   ושימש  סלולארי  במכשיר 
עבור התביעה. על-פי כתב האישום, 
המועצה  ישיבת  נפתחה  בטרם  
התקרב  לקהל  פתוחה  שהייתה 
הנאשם לראש העיר דוידי תוך שהוא 
ומאיים  צועק  בדרכו,  אנשים  דוחף 

גומר  אני  שני  "מיום  הלשון  בזו  עליו 
המתוארים  במעשיו  החיים".  על  לך 
במקום  פרוע  באופן  הנאשם  התנהג 
בראש  לפגוע  איים  במעשיו  ציבורי, 

העיר בכוונה להפחידו או להקניטו".
המשטרה  וחקירת  התלונה  בעקבות 
התושב  נגד  להגיש  הוחלט  בנושא 
פרועה  התנהגות  בגין  אישום  כתב 
במקום ציבורי, ואיומים. התושב פנה 
שירותיו  את  שכר  גלבוע   דין  לעורך 
של עורך הדין הפלילי המוכר על מנת 
בהליך   אותו  וייצג  לחפותו  שיטען 
לא  ובוודאי  איים  לא  לטענתו  שכן 
ניסה  הכל  בסך  העיר  ראש  את  תקף 
לשוחח אותו והותקף ע"י המאבטחים 

הרבים שהיו במקום.   
נציין כי על מנת להימנע מעומס בבתי 
נוהל  שנתיים  לפני  הוכנס  המשפט 
הזה  מהסוג  אירועים  במסגרתו  חדש 
יודה  שבסופו  מותנה  להסדר  אורי גבאייופנו 

הנאשם ויקבל על עצמו עונש מקל.
במקרה הזה הנאשם הבין את הטעות 
לו  הייתה  לא  כי  התעקש  אבל  שלו 

כוונה אמיתית לפגוע בדוידי.
התייחס  דוידי  העיר  ראש  ואילו 
דרך  על  מצר  "אני  האישום:  לביטול 
בישיבת  אדם  אותו  של  הפעילות 
זו  לקדנציה  הראשונה  המועצה 
והתנהלותם של אנשי ציבור שעודדו 
מכבדת.   והלא  האלימה  האווירה  את 
אני מודה למשטרה שטיפלה בנושא 
ידיעתי  ולמיטב  החומרה  במלוא 
עליו  והוטלו  במעשה  הודה  האיש 
המותנה.  ההסדר  במסגרת  עונשים 
הלקח  את  למד  שהוא  מקווה  אני 
יישנו  לא  כלפיי  שעשה  כפי  ומעשיו 

כלל ובפרט כלפי עובדי ציבור".

אורי גבאי

במסגרת נוהל חדש של הפרקליטות הושג הסדר מותנה לפיו אם החשוד יעמוד 
בו התיק ייסגר. דוידי: "אני מקווה שהוא למד את הלקח".

בוטל האישום נגד תושב שדרות 
בגין איומים על ראש העיר "לקרוא לבריכת השחייה

 ע"ש חנניה וקנין"
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אורי גבאי

מתחיל  שהחורף  על-אף 
ב-21  רק  רשמי  באופן 
שפ"ע  באגף  בדצמבר, 
החלו  כבר  שדרות  בעיריית 
על  האחרונים  בשבועיים 
עונת  לקראת  העיר  הכנת 
הגשמים. זאת, על-מנת שלא 
בכבישים  הצפות  ייווצרו 

ובכלל הרחובות. 
עמלים  גם  האגף  עובדי 
בכבישים  בורות  תיקון  על 
כלל  ניקוי  וכן  העיר  ברחבי 
הנחל  תוואי  וניקוי  המובלים 

בפארק עזריאלי. 
אלעד  שפ"ע,  אגף  מנהל 
חג'בי, מספר, שלקראת עונת 
החורף בוצעה בדיקה מקיפה 
החשמל  עמודי  כלל  של 
על-מנת  בעיר  והתאורה 

לוודא שהם תקינים.
עובדי האגף ביצעו גיזום של 
הציבוריים,  במרחבים  עצים 
סכנה  להוות  עלולים  אשר 

לעוברים ושבים. 
חברת  עם  יחד  בנוסף, 
עבודה  בוצעה  החשמל, 

לגיזום ענפים הנמצאים מתחת לקווי 
הגיזום  להם.  ובסמיכות  החשמל 
מונעים  מהקווים  הענפים  והרחקת 
הנגרמות  החשמל  הפסקות  את 
אלו.  בקווים  הענפים  פגיעת  עקב 
חברת  שמבצעת  הגיזום  עבודות 
לשמירה  ביותר  חיוניות  החשמל 

www.sderonet.co.il

הנגב  שער  ומועצת  שדרות  עיריית 
הלילה  "מרוץ  את  להציג  גאות 
יתקיים  המרוץ  הנגב".  שדרות-שער 
החל  בנובמבר,  ה-7  חמישי,  ביום 
מהשעה 17:00, כאשר נקודת הזינוק 

והסיום תהיה בפארק עזריאלי.
ויחל  המשפחה  לכל  מיועד  האירוע 
התכנסות   17:00 מהשעה  כבר 
שנרשמו  לרצים  הערכות  וחלוקת 
יחלו   18:30 מהשעה  החל  מראש. 
לצאת לדרך המקצין השונים, כאשר 
האפרוחים"  "מקצה  יהיה  הראשון 
של  מקצה  אחריו  מ',   300 של  עממי 
 5 מקצה  מכן  לאחר  תחרותי,  ק"מ   2
ק"מ תחרותי ולבסוף המקצה של 10 
ק"מ תחרותי. בסוף כל מקצה יתקיים 

טקס לרצי המקצה.
יעברו  השונים  המסלולים 
שדרות,  של  הוותיקות  בשכונותיה 
וכן  גוריון  ובן  אשכול  נאות  כמו 
הכרמים,  כמו  החדשות,  בשכונות 

הכלניות והאחוזה.
להפנינג  יזכו  שיגיעו  הרבים  הילדים 
וכלל  פיזיו  וכדורי  טרמפולינות  עם 
המשתתפים ייהנו ממופע של להקת 
הקאוורים Little Marleyz ומסיבת 

מוסיקה לילית.
במקצים  המשתתפים  כלל 
והזוכים  למדליות  יזכו  התחרותיים 

יזכו לגביעים יוקרתיים.
את המרוץ מארגנות עיריית שדרות, 

שדרות,  מתנ"ס  הנגב,  שער  מועצת 
המשרד  שדרות,  לפיתוח  הקרן 
והגליל  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח 
והרשות לפיתוח הנגב. מפיק המרוץ 

הוא אריק פלהיימר.
 250 חלק  לקחת  צפויים  באירוע 
חיילים מפיקוד הדרום, בהם מפקדים 
משדרות  בתי-ספר  תלמידי  בכירים, 
מכל  ריצה  קבוצות  הנגב,  ושער 
ספיר  ממכללת  סטודנטים  האזור, 
וכמובן ראשי הרשויות עצמם – אלון 
ליבשטיין  ואופיר  משדרות  דוידי 

משער הנגב.
מסורת  עם  שעברה  בשנה  "התחלנו 
ראש  אומר  בשדרות",  מרוץ  של 
"מרוץ  דוידי,  אלון  שדרות,  עיריית 
הארץ  מכל  רצים  מאות  אליו  שסחף 
שלנו  היפה  העיר  את  שהכירו 

שיתופי  במסגרת  הרגליים.  דרך 
שער  מועצת  עם  שלנו  הפעולה 
ואני  הזה  במרוץ  גם  התחברנו  הנגב, 
והעוטף  שדרות  שלתושבי  משוכנע 
את  מזמין  אני  בו.  מרכזי  חלק  יהיה 
מרוץ  להיות  צפוי  להירשם,  כולם 

מואר ומוסיקלי".
אופיר  הנגב,  שער  מועצת  ראש 
של  הפעולה  "שיתוף  ליבשטיין: 
חיוני  הוא  שדרות  עם  הנגב  שער 
ועד  מהכלכלה  כולו-  האזור  לפיתוח 
שלנו  הלילה  מרוץ  התרבות.  אירועי 
ספורט  שמשלב  פתוח,  אירוע  הוא 
למשפחות.  הפנינג  עם  ובריאות 
חלק  לקחת  האזור  כל  את  מזמין  אני 
באירוע המיוחד הזה, ובחברות שלנו 

עם העיר שדרות".

עיריית שדרות ממשיכה את המסורת בה החלה בשנה שעברה עם מרוץ ברחבי 
העיר והשנה המועצה האזורית שער הנגב מצטרפת למרוץ לילה מרתק עם 

אלמנטים מוארים, מופעי מוסיקה ומאות רצים ורצות מכל רחבי הארץ. 

בקרוב: מרוץ הלילה
של שדרות-שער הנגב
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השלישי  למחשבה"  "סוכה  פסטיבל 
התקיים בחול המועד סוכות בפארק 
אליו  ומשך  בשדרות  עזריאלי 
שהגיעו  איש  מ-20,000  למעלה 
שתולה  ממושב   – הארץ  רחבי  מכל 
מתל- ממודיעין,  לבנון,  שבגבול 
אביב, מכפר-סבא, מחולון, מדימונה, 
מאשקלון,  מנתיבות,  מקדומים, 
הסביבה  וקיבוצי  ממושבי  מאשדוד, 
שנהנו  עצמם  שדרות  תושבי  וכמובן 
מפסטיבל בסדר גודל בינלאומי בעיר 

שלהם. 
 3 לפני  במסורת  שהחל  הפסטיבל 
מתנ"ס  של  והובלה  בארגון  שנים 
שדרות  לפיתוח  הקרן  שדרות, 
שינוי  השנה  קיבל  והעירייה, 
למנהל  חיבורו  עם  משמעותי 
אור  מקיבוץ  בכר  ג'קי  האומנותי 
גדולים  לפסטיבלים  האחראי  הנר, 
הפסטיבל  הארץ.  ברחבי  ומיוחדים 
והנגיש  הקרקסנות  עולם  את  הציג 
ייחודיות  סוכות  ידי  על  לקהל  אותו 
הקרקס.  לתוכן  הנושקים  מעולמות 
שדרות,  עיריית  זאת,  עם  יחד 
העסקים  מינהלת  באמצעות 
הכלכלה  משרד  בשיתוף  והתעשייה, 
ועוטף  שדרות  ומעוף  והתעשייה 
עזה, קידמו את העסקים בעוטף עזה 
בפעם  בכיף"  "עוטף  יריד  את  וקיימו 
השנייה השנה. רבים מבעלי העסקים 
סחורה  להביא  היום  במהלך  נדרשו 
חדשה לאחר שזו הביאו בבוקר אזלה 

כבר בצהרים. 
רבות,  תוכן  סוכות  הוצבו  בפסטיבל 
וחידוני  משחקי  עם  תנ"ך  סוכות  בהן 
הציגו  בה  צה"ל,  של  סוכה  חשיבה, 

נוספים,  ואמצעים  נשק  כלי  חיילים 
שהייתה  נגישות  סוכת  לגו,  סוכת 
למבקרים  התאפשר  ובה  חשוכה 
סוכת  מגבלה,  בעלי  לרגע  להרגיש 

מנדלות, 
ועוד  כשרה,  סוכה  יצירה,  סוכות 
ליצנות,  וסוכת  קרקס  סוכות  מלא 

קרקס  של  מופעים  התקיימו  בהן 
ליצנות  להטוטנות,  ומופעי  קווקזי 
פנים,  איפור  סוכת  ואקרובטיקה, 
הליכה  ומופעי  קרקס  סדנאות 
התיאטרון  בסוכת  חבל.  על 
והצגות  תיאטרון  הופעות  התקיימו 
תיאטרון  ואני",  "העץ  כמו  לילדים, 
על  הקהל  בשיתוף  אינטראקטיבי 
להצגה  שהופכת  סיפור  שעת  ידי 
מוזיקה  תלבושות,  עם  ממש  של 
בסוכת  הדמיון.  מעולם  וסיפורים 
המוזיקה התקיימו מופע תופי טאיקו, 
סדנת  "צפצפה",  הקצב  תהלוכת 
מימד,  תלת  ציורי  סוכת  ועוד.  תיפוף 
סדנאות ציור, ציורי רצפה תלת מימד 
ברוח החג ועוד. בין הסוכות התהלכו 
חיים,  פסלים   – רחוב  מופעי  שלל 
פעלולנים  וקצב,  מוסיקה  תהלוכות 
התקיימו  לקטנטנים  ולהטוטנים. 

סדנאות תיפוף וסדנאות קרקס.
המשרד  בשיתוף  התקיים  הפסטיבל 
והגליל,  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח 
משרד  והשיכון,  הבינוי  משרד 

הכלכלה והתעשייה, מעוף וקק"ל.
ראש עיריית שדרות, אלון דוידי: "אני 
ונהנו  הגיעו  אנשים  שאלפי  שמח 
ותושביה  שדרות  לעיר  שיש  מהטוב 
להציע. האורחים הרבים נהנו מעולם 
פעילויות  עם  ומגוון  עשיר  תוכן 
תיאטרון,  אמנות  משחק,  יצירה, 
היא  שדרות  חיים.  ופסלים  ליצנות 
כבר מזמן קיבלה שם של עיר מלאה 
בתרבות, שמייצרת במהלך כל השנה 
הגילאים  לכל  ואירועים  פסטיבלים 
ליצור  ליזום,  נמשיך  המגזרים.  ולכל 

ולשמח את תושבינו ואת אורחינו". 

למעלה מ-20,000 איש הגיעו בחול המועד סוכות לפארק עזריאלי בשדרות, 
ליהנות מפסטיבל "סוכה למחשבה" השלישי, שהתקיים השנה בסימן תיאטרון 

בסוכה. לצד סוכות מחשבה ומופעי קרקס ותיאטרון, נהנו המבקרים מיריד 
העסקים של חקלאי עוטף עזה ואמנים משדרות.

עשרות אלפים בפסטיבל 
"סוכה למחשבה" בשדרות
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מאת: רם חכמון
המועד  בחול  החלה  חדשה  מסורת 
ישראל.  נינג'ה  פסטיבל   – בנתיבות 
את  שכבשו  הספורט  מתקני  לצד 
העירה  והגיעו  הטלוויזיה  תכנית 
אקטיב,  סוויץ  חברת  בהובלת 
הראשונה  העונה  את  שהפיקה 
היו  האטרקטיבית,  התכנית  של 
ועוד  לילדים  ג'מבורי  מזון,  דוכני 

אטרקציות.

www.sderonet.co.il

להתאמן  הגיעו  ימים,  שלושה  במשך 
נערים  ילדים,  אלפי  ולהתחרות 
לה,  ומחוצה  מנתיבות  ומשפחות 
במקום.  שהיו  המתקנים  בשלל 
בעיר  מסוגו  ראשון  באירוע  מדובר 
 15 של  מסובסדת  כספית  ובעלות 

ש''ח יומית למשתתף.
אגף  של  צוות  הימים  שלושת  בכל 
תרבות ביחד עם צוות ההפקה עמדו 
המתאמנים  מבין  מי  לראות  מקרוב 
בכמה  המסלול  את  לסיים  מצליח 

שפחות זמן.
התחרו  והאחרון,  השלישי  ביום  כך, 
נושאת  בתחרות  נערים   15 ביניהם 
פרסים. שלושת הנערים שסיימו את 
המסלול בהצלחה בזמן הקצר ביותר, 

קיבלו פרסים. 
כרטיסים  בזוג  זכה  השלישי  במקום 
זכה  למופע סטנד-אפ, המקום השני 
הכושר  במכון  אחד  לחודש  במנוי 
הראשון  והמקום  בנתיבות,   Gmnet
בחדר  חודשים  לשלושה  במנוי  זכה 

הכושר. 
ואגף  הפיס  אומנויות  משכן  מנהלת 
תרבות, ענבל יפרח מסרה כי "הייתה 
הענות מדהימה לפסטיבל אקסטרים. 
לעירנו  הגיעו  ברגליו.  הצביע  הקהל 
וכמובן  ב"ש  אשדוד,  ממיתר, 
ושדרות.  אופקים  שלנו  מהשכנים 
את  להוציא  היה  מכל  חשוב  בעייני 
דור המסכים מהבית ולהפעיל אותם 
ישיבה  לא  גופנית!  בפעילות  פיזית 
להודות  רוצה  אני  מסך.  מול  רובצת 
שכל  זוהר,  יחיאל  העירייה,  לראש 
להביא  לנו  מאפשר  מחדש  פעם 
שווה  ובמחיר  במיטבה  תרבות  לעיר 
מחלקת  מנהל  לוגסי  לאבי  כיס,  לכל 
לתת  בשמחה  שנענה  הספורט 
פרסים מאגפו, לאדל פחימה, מנהלת 
מי  ולכל  תרבות  באגף  האירועים 

שסייע ונתן מזמנו".
תרבות,  באגף  האירועים  מנהלת 
כל  ''עשינו  כי  מסרה  פחימה  אדל 
שכבות  לכל  מענה  לתת  שביכולתנו 
האקסטרים.  בפסטיבל  הגילאים 
והרוח  ההנאה  את  לראות  שמחתי 
וכמובן  התושבים  של  הספורטיבית 
לקבל פידבקים טובים על הפעילות''.

מסורת חדשה בהפקת ענק החלה בחול המועד סוכות בנתיבות. במשך שלושה 
ימים  התקיים פסטיבל הנינג'ה עם תחרות נושאת פרסים

המשך בעמ' הבא <<<

הנינג'ות של נתיבות



31 25.10.2019 | כ"ו תשרי תש”פ | גיליון 816 | דין וחשבון דין וחשבון | גיליון 815 | י"ב תשרי תש”פ | 611.10.2019 דין וחשבון | גיליון 814 | ה' תשרי תש”פ | 64.10.2019 דין וחשבון | גיליון 813 | כ"ז אלול תשע”ט | 827.09.2019 דין וחשבון | גיליון 812 | כ' אלול תשע”ט | 420.09.2019 דין וחשבון | גיליון 811 | י"ג אלול תשע”ט | 413.09.2019 דין וחשבון | גיליון 810 | ו' אלול תשע”ט | 46.09.2019 דין וחשבון | גיליון 809 | כ"ט אב תשע”ט | 430.08.2019 דין וחשבון | גיליון 808 | כ"ב אב תשע”ט | 423.08.2019 5דין וחשבון | גיליון 807 | ט"ו אב תשע”ט | 416.08.2019 23.08.20195 | כ"ב אב תשע”ט | גיליון 808 | דין וחשבון 16.08.20195 | ט"ו אב תשע”ט | גיליון 807 | דין וחשבון 9.08.20195 | ח' אב תשע”ט | גיליון 806 | דין וחשבון 2.08.20195 | א' אב תשע”ט | גיליון 805 | דין וחשבון 26.07.20195 | כ"ג תמוז תשע”ט | גיליון 804 | דין וחשבון 19.07.20195 | ט"ז תמוז תשע”ט | גיליון 803 | דין וחשבון 12.07.20195 | ט' תמוז תשע”ט | גיליון 802 | דין וחשבון 5.07.20195 | ב' תמוז תשע”ט | גיליון 801 | דין וחשבון 28.06.20195 | כ"ה סיון תשע”ט | גיליון 800 | דין וחשבון 21.06.20195 | י"ח סיון תשע”ט | גיליון 799 | דין וחשבון 14.06.20197 | י"א סיון תשע”ט | גיליון 798 | דין וחשבון 7.06.20195 | ד' סיון תשע”ט | גיליון 797 | דין וחשבון 31.05.20195 | כ"ו אייר תשע”ט | גיליון 796 | דין וחשבון 24.05.20195 | י"ט אייר תשע”ט | גיליון 795 | דין וחשבון 02.05.20195 | כ"ז ניסן תשע”ט | גיליון 792 | דין וחשבון 10.05.20195 | ה' אייר תשע”ט | גיליון 793 | דין וחשבון 17.05.20193 | י"ב אייר תשע”ט | גיליון 794 | דין וחשבון 19.04.20195 | י"ד ניסן תשע”ט | גיליון 791 | דין וחשבון 12.04.20193 | ז' ניסן תשע”ט | גיליון 790 | דין וחשבון 5.04.20193 | כ"ט אדר ב' תשע”ט | גיליון 789 | דין וחשבון 29.03.2019 | כ"ב אדר ב' תשע”ט | גיליון 788 | דין וחשבון

5דין וחשבון |גיליון 787 | ט"ו אדר ב' תשע”ט | 222.03.2019 15.03.2019 | ח' אדר ב' תשע”ט | גיליון 786 | דין וחשבון

דירות גן וגג 
מרהיבות

 חדרים
בגלי המוזיקה שדרות

ת ו שדר

   |  אפרת :
, שדרות  |  דרך משה דיין 

הדמיה להמחשה בלבד

5 30.08.2019 | כ"ט אב תשע”ט | גיליון 809 | דין וחשבון דין וחשבון | גיליון 808 | כ"ב אב תשע”ט | 423.08.2019 5דין וחשבון | גיליון 807 | ט"ו אב תשע”ט | 416.08.2019 23.08.20195 | כ"ב אב תשע”ט | גיליון 808 | דין וחשבון 16.08.20195 | ט"ו אב תשע”ט | גיליון 807 | דין וחשבון 9.08.20195 | ח' אב תשע”ט | גיליון 806 | דין וחשבון 2.08.20195 | א' אב תשע”ט | גיליון 805 | דין וחשבון 26.07.20195 | כ"ג תמוז תשע”ט | גיליון 804 | דין וחשבון 19.07.20195 | ט"ז תמוז תשע”ט | גיליון 803 | דין וחשבון 12.07.20195 | ט' תמוז תשע”ט | גיליון 802 | דין וחשבון 5.07.20195 | ב' תמוז תשע”ט | גיליון 801 | דין וחשבון 28.06.20195 | כ"ה סיון תשע”ט | גיליון 800 | דין וחשבון 21.06.20195 | י"ח סיון תשע”ט | גיליון 799 | דין וחשבון 14.06.20197 | י"א סיון תשע”ט | גיליון 798 | דין וחשבון 7.06.20195 | ד' סיון תשע”ט | גיליון 797 | דין וחשבון 31.05.20195 | כ"ו אייר תשע”ט | גיליון 796 | דין וחשבון 24.05.20195 | י"ט אייר תשע”ט | גיליון 795 | דין וחשבון 02.05.20195 | כ"ז ניסן תשע”ט | גיליון 792 | דין וחשבון 10.05.20195 | ה' אייר תשע”ט | גיליון 793 | דין וחשבון 17.05.20193 | י"ב אייר תשע”ט | גיליון 794 | דין וחשבון 19.04.20195 | י"ד ניסן תשע”ט | גיליון 791 | דין וחשבון 12.04.20193 | ז' ניסן תשע”ט | גיליון 790 | דין וחשבון 5.04.20193 | כ"ט אדר ב' תשע”ט | גיליון 789 | דין וחשבון 29.03.2019 | כ"ב אדר ב' תשע”ט | גיליון 788 | דין וחשבון

5דין וחשבון |גיליון 787 | ט"ו אדר ב' תשע”ט | 222.03.2019 15.03.2019 | ח' אדר ב' תשע”ט | גיליון 786 | דין וחשבון

דירות גן וגג 
מרהיבות

 חדרים
בגלי המוזיקה שדרות

ת ו שדר

   |  אפרת :
, שדרות  |  דרך משה דיין 

הדמיה להמחשה בלבד

5 6.09.2019 | ו' אלול תשע”ט | גיליון 810 | דין וחשבון דין וחשבון | גיליון 809 | כ"ט אב תשע”ט | 430.08.2019 דין וחשבון | גיליון 808 | כ"ב אב תשע”ט | 423.08.2019 5דין וחשבון | גיליון 807 | ט"ו אב תשע”ט | 416.08.2019 23.08.20195 | כ"ב אב תשע”ט | גיליון 808 | דין וחשבון 16.08.20195 | ט"ו אב תשע”ט | גיליון 807 | דין וחשבון 9.08.20195 | ח' אב תשע”ט | גיליון 806 | דין וחשבון 2.08.20195 | א' אב תשע”ט | גיליון 805 | דין וחשבון 26.07.20195 | כ"ג תמוז תשע”ט | גיליון 804 | דין וחשבון 19.07.20195 | ט"ז תמוז תשע”ט | גיליון 803 | דין וחשבון 12.07.20195 | ט' תמוז תשע”ט | גיליון 802 | דין וחשבון 5.07.20195 | ב' תמוז תשע”ט | גיליון 801 | דין וחשבון 28.06.20195 | כ"ה סיון תשע”ט | גיליון 800 | דין וחשבון 21.06.20195 | י"ח סיון תשע”ט | גיליון 799 | דין וחשבון 14.06.20197 | י"א סיון תשע”ט | גיליון 798 | דין וחשבון 7.06.20195 | ד' סיון תשע”ט | גיליון 797 | דין וחשבון 31.05.20195 | כ"ו אייר תשע”ט | גיליון 796 | דין וחשבון 24.05.20195 | י"ט אייר תשע”ט | גיליון 795 | דין וחשבון 02.05.20195 | כ"ז ניסן תשע”ט | גיליון 792 | דין וחשבון 10.05.20195 | ה' אייר תשע”ט | גיליון 793 | דין וחשבון 17.05.20193 | י"ב אייר תשע”ט | גיליון 794 | דין וחשבון 19.04.20195 | י"ד ניסן תשע”ט | גיליון 791 | דין וחשבון 12.04.20193 | ז' ניסן תשע”ט | גיליון 790 | דין וחשבון 5.04.20193 | כ"ט אדר ב' תשע”ט | גיליון 789 | דין וחשבון 29.03.2019 | כ"ב אדר ב' תשע”ט | גיליון 788 | דין וחשבון

5דין וחשבון |גיליון 787 | ט"ו אדר ב' תשע”ט | 222.03.2019 15.03.2019 | ח' אדר ב' תשע”ט | גיליון 786 | דין וחשבון

דירות גן וגג 
מרהיבות

 חדרים
בגלי המוזיקה שדרות

ת ו שדר

   |  אפרת :
, שדרות  |  דרך משה דיין 

הדמיה להמחשה בלבד

5 30.08.2019 | כ"ט אב תשע”ט | גיליון 809 | דין וחשבון דין וחשבון | גיליון 808 | כ"ב אב תשע”ט | 423.08.2019 5דין וחשבון | גיליון 807 | ט"ו אב תשע”ט | 416.08.2019 23.08.20195 | כ"ב אב תשע”ט | גיליון 808 | דין וחשבון 16.08.20195 | ט"ו אב תשע”ט | גיליון 807 | דין וחשבון 9.08.20195 | ח' אב תשע”ט | גיליון 806 | דין וחשבון 2.08.20195 | א' אב תשע”ט | גיליון 805 | דין וחשבון 26.07.20195 | כ"ג תמוז תשע”ט | גיליון 804 | דין וחשבון 19.07.20195 | ט"ז תמוז תשע”ט | גיליון 803 | דין וחשבון 12.07.20195 | ט' תמוז תשע”ט | גיליון 802 | דין וחשבון 5.07.20195 | ב' תמוז תשע”ט | גיליון 801 | דין וחשבון 28.06.20195 | כ"ה סיון תשע”ט | גיליון 800 | דין וחשבון 21.06.20195 | י"ח סיון תשע”ט | גיליון 799 | דין וחשבון 14.06.20197 | י"א סיון תשע”ט | גיליון 798 | דין וחשבון 7.06.20195 | ד' סיון תשע”ט | גיליון 797 | דין וחשבון 31.05.20195 | כ"ו אייר תשע”ט | גיליון 796 | דין וחשבון 24.05.20195 | י"ט אייר תשע”ט | גיליון 795 | דין וחשבון 02.05.20195 | כ"ז ניסן תשע”ט | גיליון 792 | דין וחשבון 10.05.20195 | ה' אייר תשע”ט | גיליון 793 | דין וחשבון 17.05.20193 | י"ב אייר תשע”ט | גיליון 794 | דין וחשבון 19.04.20195 | י"ד ניסן תשע”ט | גיליון 791 | דין וחשבון 12.04.20193 | ז' ניסן תשע”ט | גיליון 790 | דין וחשבון 5.04.20193 | כ"ט אדר ב' תשע”ט | גיליון 789 | דין וחשבון 29.03.2019 | כ"ב אדר ב' תשע”ט | גיליון 788 | דין וחשבון

5דין וחשבון |גיליון 787 | ט"ו אדר ב' תשע”ט | 222.03.2019 15.03.2019 | ח' אדר ב' תשע”ט | גיליון 786 | דין וחשבון

דירות גן וגג 
מרהיבות

 חדרים
בגלי המוזיקה שדרות

ת ו שדר

   |  אפרת :
, שדרות  |  דרך משה דיין 

הדמיה להמחשה בלבד

5 13.09.20195 | י"ג אלול תשע”ט | גיליון 811 | דין וחשבון 6.09.2019 | ו' אלול תשע”ט | גיליון 810 | דין וחשבון דין וחשבון | גיליון 809 | כ"ט אב תשע”ט | 430.08.2019 דין וחשבון | גיליון 808 | כ"ב אב תשע”ט | 423.08.2019 5דין וחשבון | גיליון 807 | ט"ו אב תשע”ט | 416.08.2019 23.08.20195 | כ"ב אב תשע”ט | גיליון 808 | דין וחשבון 16.08.20195 | ט"ו אב תשע”ט | גיליון 807 | דין וחשבון 9.08.20195 | ח' אב תשע”ט | גיליון 806 | דין וחשבון 2.08.20195 | א' אב תשע”ט | גיליון 805 | דין וחשבון 26.07.20195 | כ"ג תמוז תשע”ט | גיליון 804 | דין וחשבון 19.07.20195 | ט"ז תמוז תשע”ט | גיליון 803 | דין וחשבון 12.07.20195 | ט' תמוז תשע”ט | גיליון 802 | דין וחשבון 5.07.20195 | ב' תמוז תשע”ט | גיליון 801 | דין וחשבון 28.06.20195 | כ"ה סיון תשע”ט | גיליון 800 | דין וחשבון 21.06.20195 | י"ח סיון תשע”ט | גיליון 799 | דין וחשבון 14.06.20197 | י"א סיון תשע”ט | גיליון 798 | דין וחשבון 7.06.20195 | ד' סיון תשע”ט | גיליון 797 | דין וחשבון 31.05.20195 | כ"ו אייר תשע”ט | גיליון 796 | דין וחשבון 24.05.20195 | י"ט אייר תשע”ט | גיליון 795 | דין וחשבון 02.05.20195 | כ"ז ניסן תשע”ט | גיליון 792 | דין וחשבון 10.05.20195 | ה' אייר תשע”ט | גיליון 793 | דין וחשבון 17.05.20193 | י"ב אייר תשע”ט | גיליון 794 | דין וחשבון 19.04.20195 | י"ד ניסן תשע”ט | גיליון 791 | דין וחשבון 12.04.20193 | ז' ניסן תשע”ט | גיליון 790 | דין וחשבון 5.04.20193 | כ"ט אדר ב' תשע”ט | גיליון 789 | דין וחשבון 29.03.2019 | כ"ב אדר ב' תשע”ט | גיליון 788 | דין וחשבון

5דין וחשבון |גיליון 787 | ט"ו אדר ב' תשע”ט | 222.03.2019 15.03.2019 | ח' אדר ב' תשע”ט | גיליון 786 | דין וחשבון

דירות גן וגג 
מרהיבות

 חדרים
בגלי המוזיקה שדרות

ת ו שדר

   |  אפרת :
, שדרות  |  דרך משה דיין 

הדמיה להמחשה בלבד

5 30.08.2019 | כ"ט אב תשע”ט | גיליון 809 | דין וחשבון דין וחשבון | גיליון 808 | כ"ב אב תשע”ט | 423.08.2019 5דין וחשבון | גיליון 807 | ט"ו אב תשע”ט | 416.08.2019 23.08.20195 | כ"ב אב תשע”ט | גיליון 808 | דין וחשבון 16.08.20195 | ט"ו אב תשע”ט | גיליון 807 | דין וחשבון 9.08.20195 | ח' אב תשע”ט | גיליון 806 | דין וחשבון 2.08.20195 | א' אב תשע”ט | גיליון 805 | דין וחשבון 26.07.20195 | כ"ג תמוז תשע”ט | גיליון 804 | דין וחשבון 19.07.20195 | ט"ז תמוז תשע”ט | גיליון 803 | דין וחשבון 12.07.20195 | ט' תמוז תשע”ט | גיליון 802 | דין וחשבון 5.07.20195 | ב' תמוז תשע”ט | גיליון 801 | דין וחשבון 28.06.20195 | כ"ה סיון תשע”ט | גיליון 800 | דין וחשבון 21.06.20195 | י"ח סיון תשע”ט | גיליון 799 | דין וחשבון 14.06.20197 | י"א סיון תשע”ט | גיליון 798 | דין וחשבון 7.06.20195 | ד' סיון תשע”ט | גיליון 797 | דין וחשבון 31.05.20195 | כ"ו אייר תשע”ט | גיליון 796 | דין וחשבון 24.05.20195 | י"ט אייר תשע”ט | גיליון 795 | דין וחשבון 02.05.20195 | כ"ז ניסן תשע”ט | גיליון 792 | דין וחשבון 10.05.20195 | ה' אייר תשע”ט | גיליון 793 | דין וחשבון 17.05.20193 | י"ב אייר תשע”ט | גיליון 794 | דין וחשבון 19.04.20195 | י"ד ניסן תשע”ט | גיליון 791 | דין וחשבון 12.04.20193 | ז' ניסן תשע”ט | גיליון 790 | דין וחשבון 5.04.20193 | כ"ט אדר ב' תשע”ט | גיליון 789 | דין וחשבון 29.03.2019 | כ"ב אדר ב' תשע”ט | גיליון 788 | דין וחשבון
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הכושר. 
ואגף  הפיס  אומנויות  משכן  מנהלת 
תרבות, ענבל יפרח מסרה כי "הייתה 
הענות מדהימה לפסטיבל אקסטרים. 
לעירנו  הגיעו  ברגליו.  הצביע  הקהל 
וכמובן  ב"ש  אשדוד,  ממיתר, 
ושדרות.  אופקים  שלנו  מהשכנים 
את  להוציא  היה  מכל  חשוב  בעייני 
דור המסכים מהבית ולהפעיל אותם 
ישיבה  לא  גופנית!  בפעילות  פיזית 
להודות  רוצה  אני  מסך.  מול  רובצת 
שכל  זוהר,  יחיאל  העירייה,  לראש 
להביא  לנו  מאפשר  מחדש  פעם 
שווה  ובמחיר  במיטבה  תרבות  לעיר 
מחלקת  מנהל  לוגסי  לאבי  כיס,  לכל 
לתת  בשמחה  שנענה  הספורט 
פרסים מאגפו, לאדל פחימה, מנהלת 
מי  ולכל  תרבות  באגף  האירועים 

שסייע ונתן מזמנו".
תרבות,  באגף  האירועים  מנהלת 
כל  ''עשינו  כי  מסרה  פחימה  אדל 
שכבות  לכל  מענה  לתת  שביכולתנו 
האקסטרים.  בפסטיבל  הגילאים 
והרוח  ההנאה  את  לראות  שמחתי 
וכמובן  התושבים  של  הספורטיבית 
לקבל פידבקים טובים על הפעילות''.

המשך בעמ' הבא <<<
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כך  על  שמעתי  אני  גם  כולם  כמו 
יהודים  אלפי  ממתינים  שבאתיופיה 
שרוצים לעלות לישראל אז החלטתי 
חודש  של  שליחות  למסע  להצטרף 
להכיר  כדי  היהודית  הקהילה  עם 
מציאות אחרת ממש מקרוב, מציאות 
לארץ  לעלות  חולמים  יהודים  שבה 

שלהם ולא מאפשרים להם.
ממשלת   2015 בשנת  רקע:   קצת 
 716 ממשלה  החלטת  קבלה  נתניהו 
שארית  כל  את  להעלות  אחד  פה 
כה  עד  לישראל.  אתיופיה  יהודי 
ההחלטה לא בוצעה במליאה למרות 
המדינה.  של  האינסופיות  ההבטחות 
אתיופיה  יהודי  שארית  כ7,500 
לישראל.  לעלות  ממתינים  עדיין 
עברית  לומדים  מצוות,  שומרים  הם 
לארץ  יעלו  הם  בו  היום  על  וחולמים 
ישראל ויתאחד עם בני משפחותיהם.
החגים  לתקופת  לאתיופיה  הגעתי 
הקהילה  עם  שליחות  לחודש 
הקהילה  עלייה.  שמסורבת  היהודית 

פה מדהימה.
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הקהילה  של  הכנסת  לבית  הגעתי 
החגים.  לקראת  ההכנות  של  בשיאם 
בימים אלו ממש אנו עמלים על בניית 

סוכה .
תפילות   3 כולל  פה  היום  סדר 
החגים,  לקראת  שירים  לימוד  ביום, 
ומבוגרים  לנוער,ילדים  שיעורים 
חזני  עם  ישיבות  תשרי,  חגי  בנושא 
בית הכנסת על סדר התפילה ומקרא 
אנחנו  השיעורים  את  הטעמים. 
עם  יחד  מעבירים  פה  השליחים 
הנוער של הקהילה. הנוער פה מיוחד 
והכל  מלמד  מתחשב,  מוביל,  במינו. 
נעשה בהמון ענווה. לא ניתן לפספס 
הציונות  את  חשה  פה  הקהילה  כי 
ברמ״ח איבריה. ילדים,נוער ומבוגרים 

כאחד . 
מסתובב  גדול  ועד  מקטן  פה  ילד  כל 
רוצה  ורק  ודף  קטן  עיפרון  עם  בכיס 
בעברית,  מילה  עוד  ולספוג  ללמוד 
קטן.  תורה  לימוד  משפט,עוד  עוד 
אנשים רבים, ילדים ומבוגרים כאחד 
לבית  מביתם  רבות  שעות  הולכים 
להגיע  להספיק  מנת  על  הכנסת 
שעל  אותי  מרשים  והכי    . לתפילות 
הנישנות  הממשלה  הבטחות  אף 

וחוזרות לעלייתם הם לא מתייאשים, 
בכל  ולהתפלל  לקוות  ממשיכים 

מאודם.
בהם.  בוערת  לארץ  להגיע  הכמיהה 
וזכה,  אמיתית  היא  שלהם  התקווה 
אף  ועל  אלפיים.  שנות  בת  תקווה 
התקווה  בין  הפער  לצערי  זאת,  כל 
למציאות הוא עצום. בסוף כל תפילה 
שירת  ואת  חי  ישראל  עם  שרים  הם 
לי  יש  מחדש  תפילה  ובכל  התקווה 
על  בלב  וצביטה  בגוף  צמרמורת 
תפילת  כאן.  שנעשה  צדק  החוסר 
הסתיימה  כיפור  יום  של  נעילה 
בירושלים״.  הבאה  ״לשנה  בשירה: 
שירה שהיא תפילה, שירה שלא יכולה 
להשאר  ישראל  למדינת  לאפשר 
שעריה  את  ולסגור  למצב  אדישה 
מאחל  אתיופיה.  יהודי  שארית  בפני 
האמונה  מן  למעט  אף  שנזכה  לנו 
הזכה והתמימות הכנה השוכנת בהם 
הקהילה  עם  צדק  לעשיית  ומייחל 

המדהימה הזו.
ילד בן 4 ש"התקוה"  איפה עוד תראו 
השירים  בין  חי"  ישראל  ו"עם 
עוד  איפה  מכיר,   שהוא  הראשונים 
תמיד  שמסתובבים  ילדים  תראו 

המסע לאתיופיה
לחודש של  להצטרף  נעמת משדרות  החליט שילה  לצה"ל  לפני שהוא מתגייס 
שליחות מטעם הקהילה היהודית באתיופיה שם סייע בהכנות לחגי תשרי, לימד 

ציונות אבל בעיקר ניסה להבין מדוע 7,500 יהודים עדיין לא מועלים לישראל. 
מילים  לרשום  כדי  בכיס  ועט  דף  עם 
חדשות שישמעו בעברית, איפה עוד 
שלה  הגוף  שכל   16 בת  נערה  תראו 
רואה  כשהיא  מהתרגשות  רועד 
אנשים  עוד  תראו  איפה  תורה,  ספר 
התקווה  שרים  ביום  פעמים  ששלוש 
מחדש  פעם  כל  בעיניים  דמעות  עם 
בבכי  פורצת  נערה  תראו  עוד  איפה   ,
איפה  ירושלים,  אשכחך  אם  בשירת 
עוד תראו נער חכם שהפסיק ללמוד 
את  ממלא  זאת  ובמקום  ספר  בבית 
ילדים  ובלימוד  תורה  בלימוד  יומו 

קטנים יהדות
צעירים  נערים  תראו  עוד  איפה 
בכיס  כיפה  עם  תמיד  שמסתובבים 
שמים  אך  עליהם  שיצחקו  מפחד 
שיש  הזדמנות  בכל  ראשם  על  אותה 
 18 בן  בחור  תראו  עוד  איפה  להם, 
ממשפחתו  חצי  כי  לבד  לגמרי  שחי 
איבד  כבר  השני  והחצי  בישראל 
בן  בחור  תראו  עוד  איפה  תקווה, 
במקום  שלו  ההולדת  שביום   24
שלא  הבין  כי  עצוב  הוא  לשמוח 
איפה  לצה"ל,  להתגייס  יותר  יוכל 
שמקום  צעירים  בחורים  תראו  עוד 
כסף  ולהרוויח  טובה  בעבודה  לעבוד 

מאת: שילה נעמת
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אנו עושים את מירב המאמצים בכדי  ,יקריםתושבים 
 קיון העיר.ילשמור על נ

הקפידו על הוראות החוק  אנא שתפו פעולה,
 והצטרפו למאמץ העירוני לשמירה על ניקיון הסביבה.

 שומרים על שדרות נקייה!
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 את השינוי. מרגישים 
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ממשיכים לעשות  הכוכבים 
כמדי  הדרום:  לילדי  שמח 
יגיעו  ב-18:30,  שלישי  יום 
אוגוסט  חודש  במהלך  גם 
שדרות   7 מול  למתחם 
לשמח  כדי  האמנים  טובי 
בפרט  האזור  תושבי  את 

והדרום בכלל. 
בשעה  באוגוסט  ב-6 
כוח  למרכז  יגיע   18:30
הפעלה  במופע  פי.ג'יי, 
ללי  עם  לדמיון  מעבר  אל 
באוגוסט  ב-13  בעננים; 

החגיגה נמשכת: כוכבי הטלוויזיה 
מגיעים למול  בשדרות

לחזנות  חייהם  כל  את  מקדישים 
שעות  רוב  הכנסת  בבית  ונמצאים 
היום, איפה עוד תראו אמא שבמקום 
להישאר בבית ולטפל בילדים, תשים 
כדי  בידיים  אחד  ועוד  הגב  על  אחד 
עוד  איפה  לתפילה,  והגיע  לצאת 
תראו בן אדם שכבר 20 שנה לא אכל 
שחיטה  באיזורו  אין  פשוט  כי  בשר 
בן  אדם  בן  תראו  עוד  איפה  כשרה, 
מידי  פעמים  כמה  מביתו  שיוצא   70
יום כדי לזכות להתפלל במניין, איפה 
את  שעוזבת  משפחה  תראו  עוד 
לא  למקום  ומגיעה  לה  שיש  מה  כל 
אפשרות  לה  שיש  שמעה  כי  מוכר 
עוד  איפה  הקודש,  לארץ  להגיע 
השואה  על  ספר  שקורא  בחור  תראו 
שלא  אלו  מאותם  כאחד  ומרגיש 
ורק  לארץ,  לעלות  אפשרות  קיבלו 
הם  לו  נותנים  שלא  אלו  שהפעם 
שבית  אנשים  תראו  עוד  איפה  אחיו, 
כנסת משמש להם בית, אנשים שלא 
מאבדים לעולם תקווה, אנשים שאור 
התורה זורח להם מהעיניים ובתוך כל 
אחד ואחד מהם מפעם לב עם כמיהה 
ישראל,  ולארץ  ליהדות  לתורה  עזה 
ובפשטות  בתמימות  שחיים  אנשים 
להגיע  הוא  עמוק  הכי  רצונם  ושכל 
אנשים  שייכים,  הם  שאליו  למקום 
לרגע  בהמתנה  חיים  שנים  שכבר 
את  לראות  יוכלו  שבו  הזה  המיוחל 
אנשים  מקדושתה,  ולחוות  ירושלים 
מהם  מונעים  בעצמנו  שאנחנו 

להגשים את חלומם!
יהודים  כולם  שלא  זה  את  נכון,  אז 
אינם  ההלכה  פי  ושעל  מאמא 
אבל  יודעים,  אנחנו  יהודים  מוגדרים 
זכות  שום  אין  מאיתנו  אחד  לאף 
לקחת מאותם אנשים את האפשרות 
הם  ככאלה.  לחיות  הזכות  ואת 
למה  אז  מעודם,  בכל  זה  את  רוצים 
ניתנת  אחרות  ממדינות  למתגיירים 

האפשרות ולהם לא???
מדינת ישראל- כבר מזמן עבר הזמן 
שהיינו צריכים להתעורר!! כבר מזמן 
לפעול  צריכים  שהיינו  הזמן  עבר 
שעובר  וככל  הביתה!  אותם  ולהביא 
מעוד  מונעים  בעצמנו  אנחנו  הזמן 
להגיע  לזכות  יהודים  לבבות  ועוד 
ומי  טובה  תעשו  אז  הקודש!  לארץ 

אופטימיות  טיפת  בו  נשארה  שעוד 
שרוצה  יהודי  ללב  להאמין  ומסוגל 
להשיב  כדי  שיפעל  הביתה,  לחזור 
אותם אלינו! ומי שלא, שבטיול הבא 
שלו לחו"ל ישנה את היעד לאתיופיה, 
שיגיע לאדיס אבבה ולגונדר, שיבקר 
קצר  ביקור  שם,  היהודיות  בקהילות 
יספיק כדי להבין כמה הוא טועה ועד 

כמה מגיע להם לעלות לארץ.
הזדמנות  עוד  ישראל,  עם  קדימה 
להוכיח איזה עם מיוחד אנחנו ולקרב 
פזורינו מבין הגויים! לא שוכחים את 
האחים שלנו מאתיופיה שעוד לא זכו 
אנחנו  לא  אם  מי  כי  הביתה!  להגיע 

יביא את האחים שלנו הביתה??
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למחשבה"  "סוכה  פסטיבל  אורחי 
סוכות  המועד  בחול  שהתקיים  ה-3, 
שמחו  בשדרות,  עזריאלי  בפארק 
מפיקוד  בכירים  קצינים  לפגוש 
את  מקרוב  לראות  שהגיעו  הדרום 
הפסטיבל המוצלח ולומר מילה טובה 
לראש העיר, אלון דוידי, ולכל הצוות 

שלו על העבודה המשובחת.
הגיע  הפסטיבל  של  הראשון  ביומו 
אליעזר  תא"ל  עזה,  אוגדת  מפקד 
עם  ויחד  קצינים,  מספר  עם  טולדנו, 
דוידי הם סיירו בין סוכות הפסטיבל, 
והתרשמו  צה"ל  לסוכת  נכנסו 
ובעיקר  החיילים  שהציבו  מהתצוגה 
מהבלונים הכתומים שחולקו לילדים 
ולא  למשחק  שמחים  בלונים  הרבים, 

בלוני תבערה.
למחרת הגיע תחילה מפקד החטיבה 
הבן  עם  ברונר,  יואב  אל"מ  הצפונית, 
הפסטיבל  במתחם  סיירו  הם  שלו, 
וההופעות  מהפעילויות  ונהנו 
אליהם  הצטרף  מכן  לאחר  השונות. 
הרצי  האלוף  הדרום,  פיקוד  מפקד 
האלוף  ילדיו.  שני  עם  שהגיע  הלוי, 
השונים  העסקים  בין  דוידי  עם  סייר 
אותם  בירך  בכיף",  "עוטף  ביריד 
מהריבות  וטעם  בעסקיהם  להצלחה 

של אחד מבעלי העסקים.
בירך  צה"ל,  לסוכת  נכנס  האלוף  גם 
את החיילים ושמע מהם על המפגש 
שהם  והפידבקים  האזרחים  עם 

מקבלים.
על  העיר  ראש  את  בירך  "האלוף 
שיתוף  ועל  בחג  המרשימה  העשייה 
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הפעולה לאורך כל ימות השנה ואיחל 
ובטוח",  שמח  חג  העוטף  לתושבי 

מסרו בצה"ל.
בין  "הקשר  דוידי:  אלון  העיר,  ראש 
והמנהיגות  והעוטף  שדרות  תושבי 
וחיילי  קציני  לבין  המקומית 
לאור  מיוחד  הוא  והפיקוד  האוגדה 

' יעניק חסות  מרכז הקניות 'מול 
למכבי ציון שדרות בכדורגל

שוב תאונה בצומת גבים:
 דרישה להצבת רמזור

אלוף הפיקוד ומפקד האוגדה 
ביקרו בחג בשדרות

שמח  אני  האזור.  של  הייחודיות 
שהקצינים הבכירים הגיעו לפסטיבל 
לצבא  ומודה  מהצלחתו  והתרשמו 
השנה  זו  צה"ל  סוכת  הפעלת  על 
הסוכות  בין  שהיא  ברציפות,  השנייה 

המוצלחות והמושכות בפסטיבל".
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חברי מועצת עיריית שדרות התכנסו 
ביום רביעי השבוע לישיבת מועצה מן 
הקצאת  לאשר  התבקשו  בה  המניין 
הממשלה  ממשרדי  שקלים  מיליוני 
השונים ומהעירייה לטובת פרויקטים 

רבים למגזרים שונים.
מאגף  ביקש  דוידי,  אלון  העיר,  ראש 
נוער וצעירים לגבש עם מפעל הפיס 
תכנית חומש )ל-5 שנים( לפעילויות 
חמש  בשדרות  בעיר.  הנוער  בתחום 
ואריאל  בנות  אריאל   – נוער  תנועות 
והנוער  עקיבא  בני  הצופים,  בנים, 
קיימים  בנוסף,  והלומד.  העובד 
וכן  שכונתיים  נוער  מרכזי  ארבעה 
ואפשרויות  העירונית  הנוער  מועצת 
עבור  לתקציב  דאג  דוידי  נוספות. 
תנועות  עבור  חדשים  מבנים  חמישה 
בסך  התקציב  הנוער.  ומרכזי  הנוער 
 500,000 כאשר  שקל,   625,000
מתקציב  והיתרה  הפיס  מתקציב 
פעילויות  עבור  זאת  וכל  העירייה 
המסגרות  בכל  בשדרות  הנוער  לבני 
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טיולים,  כולל  הקרובות,  השנים  ב-5 
הכשרות, סדנאות, אירועים ועוד.

לדרך  שתצא  חדשנית  תכנית 
המועצה  לאישור  והובאה  בשדרות 
השלישי  לגיל  וירטואלי  מועדון  היא 
שנים,  ל-5   ₪  757,487 של  בעלות 
הפיס  מתקציב   ₪  491,400 כאשר 
העירייה.  מתקציב  ו-266,000 
העירייה התקשרה עם חברת "יוניפר 
על  שהוקמה  טכנולוגיות"  קייר 
מבוגרת  לאוכלוסייה  לאפשר  מנת 
ועצמאית  פעילה  בצורה  להזדקן 
שהגיל  הפיזיות  המגבלות  למרות 
קשישים   50 תאתר  החברה  מזמן. 
למועדון  תתחבר  הפיילוט,  לביצוע 
הרצאות,  מערך  ותכלול  בעיר  קיים 
התעמלות  ושיעורי  מגוונות  סדנאות 

מותאמים.
המליאה  לאישור  דוידי  יביא  עוד 
בלמעלה  הפנים  ממשרד  הקצאות 
פיתוח  לטובת  שקלים  מיליון  מ-3 
החדשה,  המתנ"ס  שלוחת  ושיפוץ 

ותשתיות,  משחק  למגרשי  פיתוח 
חינוך,  למוסדות  האש  כיבוי  חיבור 
פיתוח ציר מנחם בגין, שיקום המרחב 
הציבורי ותשתיות עירוניות בלמעלה 
מתקני  הקמת  וכן  שקלים  ממיליון 

משחק ברחבי העיר.
אישר  הפנים  משרד  כן,  כמו 
 300,000 של  בסכום  השתתפותו 
צה"ל- מדרחוב  בהסדרת  שקלים 

גנדי.
טרם  אמר  דוידי,  אלון  העיר,  ראש 
לקואליציה  וחבריי  "אני  הישיבה: 
הממשלה  משרדי  את  לרתום  נמשיך 
מגוונים  פרויקטים  לטובת  השונים 
משרד  בעיר.  האוכלוסיות  לכלל 
מסודרת  רשות  שרואה  ממשלתי 
לנגד עיניו, שפועלת בחוכמה ולטווח 
להצלחה  להצטרף  מעוניין  ארוך, 
בכיוון  לפעול  ונמשיך  ולהתחדשות 

הזה למען התושבים היקרים שלנו".

שיתופי  במסגרת  הרגליים.  דרך 
שער  מועצת  עם  שלנו  הפעולה 
ואני  הזה  במרוץ  גם  התחברנו  הנגב, 
והעוטף  שדרות  שלתושבי  משוכנע 
את  מזמין  אני  בו.  מרכזי  חלק  יהיה 
מרוץ  להיות  צפוי  להירשם,  כולם 

מואר ומוסיקלי".
אופיר  הנגב,  שער  מועצת  ראש 
של  הפעולה  "שיתוף  ליבשטיין: 
חיוני  הוא  שדרות  עם  הנגב  שער 
ועד  מהכלכלה  כולו-  האזור  לפיתוח 
שלנו  הלילה  מרוץ  התרבות.  אירועי 
ספורט  שמשלב  פתוח,  אירוע  הוא 
למשפחות.  הפנינג  עם  ובריאות 
חלק  לקחת  האזור  כל  את  מזמין  אני 
באירוע המיוחד הזה, ובחברות שלנו 

עם העיר שדרות".

עיריית שדרות משקיעה בנוער
ובגיל השלישי במיליוני שקלים
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שמחת  מוצאי  האחרון,  שני  ביום 
בשכונות  שדרות  תושבי  חגגו  תורה, 
תורה  שמחת  את  הכנסת  בתי  וסביב 
העיר,  ראש  סגן  שניות.  וההקפות 
העיר,  מועצת  וחברי  קלימי,  אלעד 
קיימו  שאובי,  והרצל  טקטוק  דורון 
ובשכונות  הכנסת  בתי  בין  סבב 
עם  לחגוג  בכדי  בעיר  השונות 

התושבים את חג שמחת התורה.
ניתן  ביקרו,  שבהם  הכנסת  בתי  בין 
בן  בשכונת  הכנסת  בית  את  למנות 
גוריון, המשמש את העדה הקווקזית, 
הטרי  הכנסת  חבר  גם  הגיע  לשם 
מרק איפראימוב, וכן את בית הכנסת 
את  המשמש  אשכול'  'נווה  בשכונת 
גם  ביקרו  אלו  לצד  הבוכרית.  העדה 
איש  'בן  הכנסת  בתי  של  בחגיגות 
שלום',  'ברית  אברהם',  'שערי  חי', 
'משכן יוסף', 'עץ חיים', 'משכן שלום', 
'אוהל יצחק', בית חב"ד, 'ברכת יצחק', 
מניין  ישראל',  'אהבת  חי',  יוסף  'עוד 
ביטון,  שמעון  הרב  של  הצעירים 
'שערי  אחים',  'שבט  הנביא',  'שמואל 

שמים', ו'קריית הבעש"ט' ועוד.
חרג  דוידי,  אלון  העיר,  ראש  השנה, 
בחגיגות  השתתף  ולא  ממנהגו 
חמיו,  לבקשת  שנענה  לאחר  בעיר, 
איתו  והשתתף  רווח,  מרדכי  רבי 
"אאחל  שבע.  בבאר  שניות  בהקפות 

אורי גבאי
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כל  אתכם  תלווה  החג  ששמחת  לכם 
הפייסבוק  בדף  דוידי  כתב  השנה", 
שלו. עם זאת, אמר דוידי: "אני שמח 
חגיגות  מסורת  שנמשכה  מאוד 
השונות  וההקפות  התורה  שמחת 
בבתי  רק  ולא  השכונות  בתוך 
אשר  תושבים  לטובת  וזאת  הכנסת 
אנו  הכנסת.  בתי  את  פוקדים  אינם 
החג  הקפות  ואת  החג  את  מנגישים 
לכלל התושבים וכך כל תושב ותושב 
והשמחה".  מהחגיגות  ליהנות  יכול 
והשנה  רצון  "יהיה  דוידי:  הוסיף  עוד 
לחגוג  סיבות  המון  עוד  תכיל  הבאה 

ולשמוח".
"בעיר  קלימי:  אלעד  העיר,  ראש  סגן 
שלנו, משלבים יחד עם שמחת תורה 
שנה  בכל  האחדות,  חגיגות  את  גם 
מחדש, כיף ומרגש לראות את תושבי 
והמגזרים,  הגוונים  מכלל  שדרות 
אני  התורה,  עם  ושמחים  חוגגים 
תמשיך  הזו  שהשמחה  לכולנו  מאחל 
ונמשיך  השנה  כל  במהלך  איתנו 
לטובת  ומאוחדים  אוהבים  להיות 

הכלל".

"והם מכפרים אלו על אלו, כולם אגודה אחת יוקשרו"
,כל הסוגים

!בכל ההידורים
ובמחירים  

!שווים
משלוחים עד  

!בית הלקוח

גבעתירח חבשדרותחטיבת לבית יוחאידצמוד

ד"בס

מאות מתושבי שדרות השתתפו במוצאי חג שמחת תורה בהקפות שניות אשר 
התקיימו בבתי הכנסת השונים בעיר. 

שדרות שמחה 
בשמחת התורה
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מאיה  עם  ראיון 
מתקיים  שמחי-עטר 
 01:30 בשעה 
שעון  בוקר  לפנות 
בצהריים(   12 )אצלנו  אנגל'ס  לוס 
לזהות  שלא  אפשר  אי  לקו  ומעבר 
שאיתה  הגבוהה  המוטיבציה  את 
הגדולה  לאמריקה  לאחרונה  נסעה 
שלה-  הגדול  החלום  את  להגשים 
חמושה  בינלאומית.  שחקנית  להיות 
ברצון עז להצליח, עם כישרון משחק 
מרשים, שפה רהוטה באנגלית ואפילו 
בעל  חשוב-  הכי  ואולי  בספרדית 
יצאה  היא  תומכת  ומשפחה  מפרגן 
במטרה  חודשים  מספר  של  למסע 

הראשונים  הצעדים  את  לעשות 
מרגש  למסע  "יצאתי  בהוליווד. 
לבנות  ברורה  מטרה  עם  ומאתגר 
רק בתחילת  אני  קריירה בינלאומית, 
שרכשתי  מאמינה  אני  אבל  הדרך 
מספיק כלים טובים כדי להגשים את 
על  בנחישות  מספרת  היא  החלום" 
ניר  קיבוץ  את  לעזוב  שעשתה  הצעד 
עם שבו גדלה ולהשקיע את כל כולה 
באה  אני  שממנו  המקום   " בקריירה. 
הוא שהפך אותי למי שאני, אני פשוט 
שחולמת  מהקיבוץ  הקטנה  הילדה 
בגדול ומנסה להגשים את זה בגדול".

למרות  יוצאת  היא  בהוליווד  למסע 
קריירה  לבנות  הספיקה  לא  שעוד 

אבל  בישראל  מוכרת  שחקנית  של 
אחרי צפייה ממושכת במספר סרטים 
בכלל  אין  השתתפה  שבהם  קצרים 
הגדולה  למוטיבציה  שמעבר  ספק 
יש לשמחי-עטר את הכישרון ואפילו 
את  לעצמה  לפלס  הנכון  המראה 
אמרתי  הראשון  מהרגע  "אני  הדרך. 
שהיו  כמובן  גבוה.  הכי  מכוונת  שאני 
הספקתי  לא  שעוד  לי  שאמרו  כאלה 
לא  אם  אבל  בארץ  הרבה  לעשות 
מזה  חוץ  מתי?  אז  עכשיו  אנסה 
ישראלים  שחקנים  מעט  לא  שיש 
שעשו  מבלי  ומצליחים  שהצליחו 
שזה  מאמינה  אני  בישראל,  קריירה 

אפשרי".

חזרה לא 
נעימה לקיבוץ 

מוכר  מאיה  של  המשפחה  שם  אם 
בעיקר  זה  והסביבה  בשדרות  לכם 
העבר  כדורגלן  שלה,  אבא  בגלל 
שדרות  בהפועל  שכיכב  שמחי  תמיר 
מאיה  שנישאה  לאחר  המיתולוגית. 
כמו לא מעט נשואות שמרה על שם 
את  לצידו  והוסיפה  שלה  המשפחה 

השם הנוסף. 
לא  תקופה  אחרי  וחצי  כשנה  לפני 
אביב  תל  הגדולה  בעיר  מבוטלת 
עופר  ליבה  לבחיר  שנישאה  ולאחר 
בחתונה מגניבה בקיבוץ היא החליטה 

למקום  הביתה,  לחזור  העת  שהגיע 
הבינה  היא  מאוד  מהר  גדלה.  שבו 
שהמציאות אותה עזבה 6 שנים קודם 
רק  לא  משחק,   לימודי  לטובת  לכן 
ביטחונית  מבחינה  השתפרה   שלא 
אלא החמירה והפכה למתישה ובלתי 

ניתנת להכלה. 
היית  למה  מתבקשת  הכי  השאלה 

צריכה לחזור הביתה לקיבוץ ניר עם?
ללמוד  כדי  אביב  לתל  "עברתי 
וחצי  שנים  שש  שם  חייתי  משחק, 
ברור  ולבעלי  לי  היה  החתונה  ואחרי 
היה  במרכז,  החיים  את  מיצינו  שדי 
שלי,  לבית  שאחזור  ברור  תמיד  לי 
כמובן  במטרה  גדלתי  שבו  למקום 

ובהמשך  כאן  שלי  הבית  את  לבנות 
כמובן להקים משפחה. אני אספר לך 
סיפור, פעם שאל אותי מכר שלי "אם 
המשפחה  כל  את  מעבירים  היו  נגיד 
יותר  לי  היה  האם  אחר  לאזור  שלכם 
חושבת  לא  שאני  לו  אמרתי  קל?", 
ובכלל  הקיבוץ  כי  קל  יותר  לי  שיהיה 
אתה  שלי,  הזיכרונות  הם  הזה  האזור 
הבית  של  אוויר  נושם  אתה  מגיע, 

שלך. זה בטוח לא הפיתרון לעזוב".
ואז המציאות טפחה על פנייך?

לומר  חייבת  אני  כי  אם  של.  "סוג 
את  ומכירה  בקיבוץ  שגדלתי 
שאני  מאז  הביטחונית  המציאות 
המציאות  את  היטב  ומכירה  ילדה 

מאז הייתה ילדה קטנה בקיבוץ ניר-עם מאיה שמחי עטר חלמה 
להיות שחקנית. אחרי שלמדה משחק, התחתנה וחזרה הביתה 
חייבת  שהיא  הבינה  היא  ביתה  את  להקים  במטרה  לקיבוץ 
להשמיע את זעקת העוטף על המציאות הביטחונית המתישה 
והמורכבת. בצל ההפוגה הנוכחית היא החליטה לא לוותר על 

החלום הגדול- לשחק בהוליווד. ראיון. 
 מאת: אורי גבאי  // צילום: דנה בר און

תמיד בעוטףאבל הלב שלי חלום בהוליוודנסעתי להגשים



ואפשר  שלנו  באזור  הביטחונית 
לומר גם יודעת להתמודד אבל בשנה 
שחזרתי  בתקופה  בדיוק  שעברה 
פוסקות,  בלתי  הסלמות  היו  לכאן 
מציאות פשוט לא הגיונית, התחושה 

לגמרי הייתה שמפקירים אותנו".
באחת  כולנו  נחשפנו  למאיה 
בשנה  שהיו  הקשות  ההסלמות 
כשהיא  תועדה  היא  אז  שעברה 
הסמוך  בקיבוץ  אזעקות  עם  נתפסה 
את  לפתוח  מצליחה  ולא  לשדרות 
הדלת של הממ"ד, אחרי מטח מטורף 
של טילים היא פשוט התפרקה בבכי 

על הרצפה. 
למה  כך,  להיחשף  בכלל  נעים  לא 

החלטת שזה נכון?
"קודם אני אקדים ואספר שמצלמים 
כך  דוקומנטרי  סרט  שנה  כבר  עליי 
במסגרת  נעשו  צילומים  שאותם 
את  ותיעדו  אליי  התלוו  הם  הסרט, 
ואני  ופיצוצים  אזעקות  שהיו  הרגע 
מאוד  רגע  לממ"ד,  מחוץ  ננעלתי 
כך  אחר  שלי  ההתפרקות  מלחיץ. 
ותסכול  כאב  של  התפרקות  הייתה 
ממציאות פשוט הזויה, התחושות היו 
תועד  שזה  הבנתי  מכן  לאחר  קשות. 
החלטתי  הסרטון   את  וכשראיתי 
מוכנה  זה,  את  לפרסם  מוכנה  שאני 
להראות את עצמי בחולשתי ובמקום 
באיזו  שיבינו  רק  שלי  אינטימי  הכי 

אותי  שמרגיזים  הדברים  "אחד 
כאילו  עזה  עוטף  אותנו  שמגדירים 
פתחתי  לכן  אחרת  מדינה  אנחנו 
לעוטף  השם  את  לשנות  עצומה 
ברור  לי  "היה  מספרת,  היא  ישראל" 
דרכים  מיני  בכל  לפעול  חייבת  שאני 
המודעות  את  להגביר  לנסות  כדי 
איפה  יבינו  שכולם  שלנו,  למציאות 
לצאת  החלטנו  למשל  חיים.  אנחנו 
של  אתגר  עשינו  שם  אביב  לתל 
לתת  ניסינו  לתושבים,  אדום  צבע 
עם  מתמודדים  איך  להרגיש  להם 
הפך  הסרטון  אזעקות,  של  שניות   15
לויראלי וזכה ל-100 אלף צפיות תוך 

מציאות אנחנו חיים".
הארץ  במרכז  שחי  שמי  חושבת  את 

מבין את המציאות הזו?
מבינים  שהם  חושבת  לא  "לחלוטין 
אומנם  וחצי.  שנים   6 שם  חייתי  ואני 
חושבת  לא  אני  אבל  מזדהים  אנשים 
היו  הם  אם  כי  מספיק  מבינים  שהם 
מבינים באמת  הם היו יוצאים איתנו 
ההנהגה,  את  לעורר  כדי  לרחובות 

להביא לשינוי המצב הזה".
קשה  הסלמה  תקופת  אותה  מאז 
מהצד  להשקיף  לא  מאיה  החליטה 
והחליטה לפעול בכל דרך כדי להביא 
הישראלית.  למודעות  המציאות  את 

זמן קצר".

האישה המשפיעה 
של המגזין 'את'

לאמריקה  שהמריאה  לפני  רגע 
מכובדת  להכרה  זכתה  היא  הגדולה 
'את' הכתיר  בישראל לאחר שהמגזין 
הקריירה  מנשות  לאחת  אותה 

המשפיעות של השנה. 
"מגיל צעיר "הנחתי" את הלב שלי על 
ואמוציונאלית  שניה  ילדה  השולחן. 
במבט  ראשונה.  של  נוכחות  שרוצה 
בקלטות  היום  צופה  כשאני  לאחור 
עם  כילדה,  עצמי  את  ורואה  וידאו 
אסטמה,  התקפי  בין  מבולגן,  שיער 
ומתרגזת  הזויות  דמויות  ממציאה 
אני  המצלמה,  את  מסובבת  שאימא 
שחקנית,  להיות  שהבחירה  מבינה 
רציתי  ממני.  וחזקה  טבעית  היתה 
את  ולבטא  וסיפורים,  אנשים  ללמוד 
שאני  ברגע  החוצה.  זה  דרך  עצמי 
את  מרגישה  אני  לדמות,  נכנסת 
שלנו  האמיתית  המשותפת  המהות 
גדול  מדבר  חלק  כולנו  הזה;  בעולם 
להרגיש  רוצים  כולם  ובסוף  יותר, 

אהבה. יצא רוחני, אבל נכון".
על  משפיעים  עזה  בעוטף  החיים  איך 

עבודתך כשחקנית?
 19 לפני  התנפצה  שלי  "התמימות 
שנה שהטיל הראשון נפל מולי ומאז 

קיים  המוות 
יומיומי  בדיאלוג 
בגלל  אולי  אצלי. 
פעמים  הרבה  זה 
לא,  או  במודע 
ם  י ד י ק פ ת ה
אליי  שהגיעו 
ו  ק ס ע ת ה
של  בשאלות 
זה  ומוות,  חיים 
שם.  יהיה  תמיד 
בקיבוץ  לגדול 
עלי  עדן  גן  היה 
וכשמגיע  אדמות 
שקט  פעם  מדי 
משכר, אני כמהה 
מים.  אל  כמו  לו 
חושבת  אני 
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אותי  שמרגיזים  הדברים  "אחד 
כאילו  עזה  עוטף  אותנו  שמגדירים 
פתחתי  לכן  אחרת  מדינה  אנחנו 
לעוטף  השם  את  לשנות  עצומה 
ברור  לי  "היה  מספרת,  היא  ישראל" 
דרכים  מיני  בכל  לפעול  חייבת  שאני 
המודעות  את  להגביר  לנסות  כדי 
איפה  יבינו  שכולם  שלנו,  למציאות 
לצאת  החלטנו  למשל  חיים.  אנחנו 
של  אתגר  עשינו  שם  אביב  לתל 
לתת  ניסינו  לתושבים,  אדום  צבע 
עם  מתמודדים  איך  להרגיש  להם 
הפך  הסרטון  אזעקות,  של  שניות   15
לויראלי וזכה ל-100 אלף צפיות תוך 

זמן קצר".

האישה המשפיעה 
של המגזין 'את'

לאמריקה  שהמריאה  לפני  רגע 
מכובדת  להכרה  זכתה  היא  הגדולה 
'את' הכתיר  בישראל לאחר שהמגזין 
הקריירה  מנשות  לאחת  אותה 

המשפיעות של השנה. 
"מגיל צעיר "הנחתי" את הלב שלי על 
ואמוציונאלית  שניה  ילדה  השולחן. 
במבט  ראשונה.  של  נוכחות  שרוצה 
בקלטות  היום  צופה  כשאני  לאחור 
עם  כילדה,  עצמי  את  ורואה  וידאו 
אסטמה,  התקפי  בין  מבולגן,  שיער 
ומתרגזת  הזויות  דמויות  ממציאה 
אני  המצלמה,  את  מסובבת  שאימא 
שחקנית,  להיות  שהבחירה  מבינה 
רציתי  ממני.  וחזקה  טבעית  היתה 
את  ולבטא  וסיפורים,  אנשים  ללמוד 
שאני  ברגע  החוצה.  זה  דרך  עצמי 
את  מרגישה  אני  לדמות,  נכנסת 
שלנו  האמיתית  המשותפת  המהות 
גדול  מדבר  חלק  כולנו  הזה;  בעולם 
להרגיש  רוצים  כולם  ובסוף  יותר, 

אהבה. יצא רוחני, אבל נכון".
על  משפיעים  עזה  בעוטף  החיים  איך 

עבודתך כשחקנית?
 19 לפני  התנפצה  שלי  "התמימות 
שנה שהטיל הראשון נפל מולי ומאז 

קיים  המוות 
יומיומי  בדיאלוג 
בגלל  אולי  אצלי. 
פעמים  הרבה  זה 
לא,  או  במודע 
ם  י ד י ק פ ת ה
אליי  שהגיעו 
ו  ק ס ע ת ה
של  בשאלות 
זה  ומוות,  חיים 
שם.  יהיה  תמיד 
בקיבוץ  לגדול 
עלי  עדן  גן  היה 
וכשמגיע  אדמות 
שקט  פעם  מדי 
משכר, אני כמהה 
מים.  אל  כמו  לו 
חושבת  אני 

משפיעה  העוטף  של  שהטוטאליות 
על הדרך שבה אני מתייחסת לתחום 
״כניסה״  כמו  בדיוק  הנחות.  אין  שלי; 
שהחיים  להגיד  אפשר  דמות.  לכל 
אמיצה  להיות  אותי  מאלצים  פה 
בכל  עצמי  על  ולסמוך  מהרגיל  יותר 

התמודדות שתבוא".
מהיכן את שואבת השראה?

לשורשים  מחוברת  מאוד  "אני 
בשנה  שלי,  והתימנים  הלטיניים  
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חלום  להגשים  החלטתי  האחרונה 
היה  במדריד.  השראה  לחפש  וטסתי 
ספרדית  למדתי  שם,  גרתי  מטורף, 
וחיפשתי סוכנות. לשמחתי היום אני 
גדולה  שחקנים  סוכנות  עם  במגעים 
הדברים  איך  אותי  מרגש  זה  בספרד, 
יכולה  ההשראה  בכלל,  התגלגלו. 
מרגעי  מקום,  מכל  בהפתעה  להגיע 
קסם עם בעלי או סתם במהלך ריצה 

בקיבוץ״.
הישג שאת גאה בו במיוחד?

וזכיתי  הקולנוע  זה  חיי  "אהבת 
להשתתף בסרטים שהסתובבו בהמון 
אחד  לעולם.  מסביב  פסטיבלים 
ונקרא  במיוחד  בו  גאה  שאני  מהם 
צורף(  נורית  )במאית  קפה"  ״כוס 
נבחר להשתתף בפסטיבל ׳קאן׳ וזכה 
 'WIFF' בפסטיבל  הראשון  במקום 
מלאה  בארץ  התעשייה  במיאמי. 
להם  שחשוב  מוכשרים  ביוצרים/ות 
דרמות  עם  אנושי  קולנוע  לעשות 
תעוזה  המון  מקבלת  אני  מורכבות. 
התחלתי  שנה  ולפני  פה,  מהיצירה 
על  שלי  הראשון  הפיצ'ר  את  לכתוב 
בעוטף  בקיבוץ  שמתרחש  סיפור 

עזה".
בשדרות  הביטחונית  המציאות 
רגע  בכל  מורכבת,  נותרה  והעוטף 
שחיים  התושבים  ולכל  למאיה  נתון 
להשתנות.   יכול  שהכל  ברור  באזור 
האחרונים  בשבועות 
שוב חזר השקט באופן 
ההפוגה  בצל  יחסי, 
להניע  מאיה  החליטה 
הגלגלים  את  מחדש 
הגדול  החלום  של 
קריירת  באמת- 
בינלאומית.  משחק 
היא  לאחרונה 
אנג'לס  ללוס  המריאה 
את  להגשים  לנסות 
לטוס  "החלום  החלום. 
לאל איי תמיד כינן בי. 
אני מרגישה שאם כבר 
במקצוע  נמצאת  אני 
את  לשים  שצריך 
כדי  השולחן  על  הכל 
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כל  את  אול-אין,  אשים  אז  להצליח 
לא  למה  לעצמי  אמרתי  אז  הקלפים 
הגדולים,  של  במגרש  זה  את  לעשות 
החלום  את  להגשים  לנסות  לא  למה 
נסעתי  שבטוח,  מה  שלי.  גדול  הכי 
הלב  אבל  בהוליווד  חלום  להגשים 

שלי תמיד בעוטף".
יש שיגידו צעד אמיץ?

אמיץ  צעד  שזה  חושבת  לא  "אני 
גדלתי  אני  לזה.  כוחות  צריך  כן  אבל 
הכלים  כל  את  לי  שנתן  במקום 
האפשריים להגיע הכי חזקה למקום 
שבו אפשר להגשים את החלום. אני 
ממתינה  אנג'לס  בלוס  נמצאת  כרגע 
יקרה,  שאכן  שמקווה  גדול  למשהו 
שבועיים  של  יחסית  קצרה  בתקופה 
שזה  אישי  מנהל  להשיג  הצלחתי 
להשיג,  שנה  לפעמים  שלוקח  משהו 

יש בי אמונה גדולה שזה יצליח".
שם,  נמצאת  שאת  הקצר  מהזמן 

בשדרות  המציאות  את  מכירים  כמה 
והעוטף?

מודעים  שדי  גיליתי  "לשמחתי 
למציאות בדרום, יש לא מעט ארגונים 
שפועלים כאן. הנה הצטרפתי לארגון 
 women creating change נשים 
שלו  שהמטרה  שינוי.  יוצרות  -נשים 
הזדמנויות  ליצור  הוא  בהוליווד  פה 
ושיתופי פעולה עם אנשים מהמזרח 
התיכון בתעשיית הקולנוע בהוליווד. 
שכאן  לשתף  חייבת  אני  לזה  מעבר 
הפוסט  את  לראשונה  גיליתי 
מציאות  בתוך  חי  כשאתה  טראומה. 
ליפול  זמן  אין  ואזעקות  טילים  של 
עם  להתעסק  או  בטראומה  ולהיות 
מהאזור  מתרחק  אתה  כאשר  רק  זה. 
מטראומה,  סובל  שאתה  מבין  אתה 
משהו  וכו...  מבהיל  קטן  צפצוף  כל 
שכל מי שחי באזור שלנו יודע על מה 

את מדברת".
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איש בער לא ידע
הבור התורן, עומר כביר, צייץ בלגלוג 
של  רובו  רוב  נגד  מתועב  וזלזלו 
תורה,  בשמחת  ששמח  ישראל  עם 
כך  כל  אנאלפבתים  של  "חבורה 
לקרוא  שנה  להם  שלקח  מתרגשים 
כל  את  להפיץ  חייבים  שהם  ספר 
מילים  שלהם",  במוסיקה  השכונה 
מבין  לא  הוא   פשוט  רק  קשות, 
היהודי  שבעם  המוכחת  שהעובדה 
אך  היא  אנאלפביתים,  ואין  כמעט 
שהיום  הזה  התורה  ספר  בזכות  ורק 

חוגגים את סיום הקריאה בו.
לאדון  להסביר  אפפשר  מה  האמת, 
בטוב.  לו  יבוא  לא  טיעון  שום  כביר.  
שמח  ישראל  שעם  לו,  נסביר  מה 
וההוראות  החוקים  ספר  בתורה- 
שאנחנו  לו  נאמר  מה  שלנו?  יצרן 
אוהבים את הקב"ה, ואת מצוותיו. מה 
דרך  היא  שהתורה  כביר,  לפני  נדבר 
קיום  זכות  לנו  אין  שבלעדיה  חיים? 
הקודשה  התורה  שלולי  הזו?  בארץ 

היינו נעלמים כשאר העמים?
ואפילו,  פופוליסטי,  קצת  יהיה  זה 
אולי ירגיז מישהו, אבל כדי להבין עד 
נבובים  כביר  עומר  של  דבריו  כמה 
העידה  מהמציאות,  ומנותקים 
למחרת  יום  שהתקיימה  ההלוויה 
שמחת תורה, באותה שעה, התקיימו 
'משפטנים',  שני  של  הלוויות,  שתי 
אפשר לומר אפילו ענקי המשפטנים 
הוא,  בתחומו  אחד  כל  האחרון,  בדור 
להבדיל א"א הבדלות, אחד נשיא בית 
דין תורני בבני ברק, הרב ניסים קרליץ 
זצ"ל,  והשני, הוא נשיא בית המשפט 

העליון מאיר שמגר ז"ל.
הרב  בהלוויית  היו  איש  אלף  כמאה 
קרא  ״אנאלפבתים״,  זצ״ל.  קרליץ 
הכבוד  כל  הרי  כביר.  עומר  מר  להם 
שמקבל  הכבוד  וכל  בחייו  שקיבל 
הספרים.  בספר  בדיוק  קשור  במותו 

הציבור  בהערצת  הוא  הגדול  ההבדל 
וההבדל הזה זועק לשמים. זה הציבור 
התורה  סביב  ופיזז  לפני  לילה  שרקד 
להעריך  שיודע  ציבור  זה  הקדושה, 
לה  ונותנים  התורה  של  גודלה  מה 

כבוד הראוי לה.
 אשריכם תלמידי חכמים.

המעמד של בגץ
האמת היא שיכול להיות הסבר נוסף 
בגץ  של  מעמדו  על  פחות,  לא  וחזק 
בעיני  רק  לא  הכללי.  הציבור  בקרב 
ועוד  המתנחלים  הדתיים,  החרדים, 
קבוצות מיעוט שתמיד איכשהו, אבל 
לא  ם  שמעול  מגץ  נפגעות  הם  תמיד 

טרח להגן עליהם.
הנשיא  הלווית  של  היום  באותו 
מרוצה,  להיות  יכול  קובי  רון  שמגר, 
אחרי ששוב בג”צ נתן לו את מבוקשו 
השימוע  לקיום  מניעה  צו  והוציא 
למחרת  להתקיים  אמור  שהיה 

במשרד הפנים.
על פי התכנון קובי היה אמור להגיע 
הפנים,  משרד  מנכ”ל  אצל  לשימוע 
השימוע  הליך  ולאחר  כהן,  מרדכי 
ושר  המשרד  שמנכ”ל  להניח  סביר 
החלטה  לכדי  מגיעים  היו  הפנים 
עיריית  כראש  מתפקידו  להדיחו 

טבריה.
והצליח  לבג"צ  עתר  שבעבר  קובי 
שמשרד  לכך  הביא  ואף  במהלכיו 
לאפשרות  נוספת  ארכה  נתן  הפנים 
שוב  ללכת  החליט  תקציב,  לאשר 

לאותו בית משפט, ושוב הצליח.
בהרכב של שלושה שופטים בראשות 
השופט עמית, נקבע כי ניתן צו ביניים 
הפנים  משר  הפנים,  ממשרד  שמונע 
לקובי  לערוך  המשרד  וממנכ"ל 
להחלטה  ועד  וזה  בשלב  שימוע 
רק  נקבע  בעניינו  נוסף  אחרת.דיון 

לעוד כשלושה שבועות.
עצמו  את  מקבע  ושוב  שוב  בג"ץ 
מהעם.  ורחוק  מסוים  מאוד  שמקום 
ברצונו הוא יפסוק פסיקות מרחיקות 
ההתנתקות,  תוכנית  כדוגמת  לכת 
על  לדבר  שלא  פיצוי  פינוי  חוק 
פשוט  הוא  וברצונו  ישובים,  עקירת 
בידיהם  הנרדף  המיעוט  את  ישאיר 
כוחו  את  להפעיל  מבלי  צורריו  של 
שזה  להיות  יכול  מוגבל.  הבלתי 
ושל  בפרט  בגץ  של  למעמדו  ההסבר 
מערכת המשפט בכלל בעיני הציבור 

הישראלי.

מחמם מנועים
אין מי שלא שם לב על העובדה שניר 
ברקת מסמן את דרכו להנהגה. האיש, 
עיריית  כראש  לאחרונה  עד  ששימש 
הספר.  לפי  בדיוק  מתנהל  ירושלים, 
מיליון  בכ-400  נאמד  שהונו  ברקת, 
יש  מהשמועות,  חלק  לפי  שקלים 
להניח, זוכה לייעוץ צמוד של יועצים 
פוליטיים מהשורה הראשונה. האיש, 
העשיר  כפוליטיקאי  הוכרז  שכבר 
בישראל, מתנהל עד כה בצורה נכונה, 
כל  אותו  להוביל  עשויה  עוד  שאולי 

הדרך אל הבית ברחוב בלפור.
ספרו,  את  לאחרונה  השיק  ברקת 
אותו  לסמן  שנועד  נוסף  במהלך 
כפוליטיקאי עתיר ידע, משכיל וככזה 
הממשלה.  ראש  לתפקיד  שמתאים 
בכירים  פוליטיקאים  אלו  כלל  בדרך 
ראש  ספרים.  שמוציאים  במיוחד 

הממשלה
פרש  בו  ספר,  הוא  גם  הוציא  נתניהו 
הישראלי- בנושא  עמדותיו  את 

היחידי  הספר  לא  וזה  פלסטיני. 
שהוציא נתניהו. גם יאיר לפיד פרסם 
בניגוד  בו,  העוסק  ספר  לאחרונה 
לספריו הקודמים של לפיד אשר היו 

59 25.10.2019 | כו' תשרי תש"פ | גיליון 816 | דין וחשבון

מהסוג  סטנדרטיים  סיפורים  ספרי 
שמוציאים סופרים רבים.

לא  צבאי  ברזומה  גם  מחזיק  ברקת 
עסקיות  יכולות  עם  יחד  וזה  רע, 
הציבור  עם  והיכרות  מרשימות 
בישראל כראש עירייה וכחבר כנסת, 
אלו הופכים את ברקת למועמד ראוי 
הוא  אתמול  הממשלה.  לראשות 
לרשת  כוונותיו  על  בפומבי  הצהיר 
את ההנהגה ועורר את זעמו של דוד 
ביטן, ויש להניח של עוד כמה בכירים 
בליכוד, אשר צופים על החבר כנסת 
מתכנן  וכבר  הגיע  עתה  שזה  הטרי 
שאחרי  ביום  ההנהגה  את  לכבוש 

נתניהו. 

מתחזק?
לדת?  מתקרב  לפיד  יאיר  האם 
הכנסת  בית  להקמת  כסף  "תרמתי 
בתגובה  לפיד  יאיר  כתב  שלנו", 
המשפטים  שרת  שכתבה   לדברים 
איילת שקד, המתגוררת ברמת אביב 
משהו  לספר  רוצה  היא  כי  כתבה  ג', 
שריגש אותה היום במיוחד. "תקשיבו 
מדהים  די  הוא  כי  הבא  לנתון  טוב 
עם  השכונה  זו  ג'  אביב  רמת  בעיני: 
בעולם,  גדול  הכי  היהודים  ריכוז 
השנה  והנה  כנסת  בית  בה  היה  שלא 
בית הכנסת שם נפתח, אחרי עשרות 
השכונה  ועד  מאמצי  של  שנים 

ומאבקים".
מרגש.  אכן  זהו  כי  לשקד  הגיב  לפיד 
בית  להקמת  כסף  תרמתי  "אפילו 

הכנסת שלנו. השכן לפיד".
הקפות שניות מעמד שמטביע חותם

שהתקיימו  שניות  הקפות  מעמדי 
אחד  הם  הארץ,  רחבי  בכל  להם 

לכל  חותם  שמשאירים  האירועים 
המשתתפים בהם. 

התורה  עם  שמחנו  בשדרות,  כאן  גם 
עיריית  בחסות  העיר  רחבי  בכל 
שדרות שעשתה המון לטובת שמחת 
והמקום  הזמן  זה  בשכונות,  תורה 
הערי  לראש  כוח  ויישר  תודה  לומר 
אלעד  העיר  ראש  ולסגן  דוידי  אלון 
לטובת  הענפה  הפעילות  על  קלימי 
בתי  ובקהילות  בשכונות  החגיגות 
מקום  אפס  עד  מלאים  שהיו  הכנסת 
לשמוח  שהגיע  רבים  בתושבים 

ולכבד את תורתנו הקדושה.
הציבור  את  לראות  מאוד  מרגש 
הכבוד  רחוק.  נראה  שרק  זה  הכללי 
לספרי  הציבור  שמביע  העז  והרגש 
ניתן לתיאור. גם עומר  התורה, בלתי 

כביר לא יוכל להבין את זה.
שמחת  מוצאי  של  הכותרת  גולת 
השניות  ההקפות  מעמד  הוא  תורה 
בישיבת הר המור, בשכונת הר חומה, 

בירושלים.
אחד  בהחלט  הוא  הזה,  המעמד 
ביותר  המרהיבים  האירועים 
המתקיימים מידי שנה, פשוט מדהים 
ושרים  רוקדים  באלפים  לצפות 
כבוד,  בימת  בלי  תורה  של  לכבודה 
פשוט  כבוד.  גינוני  בלי  נאומים  בלי 
מאוד, שמחת תורה נטו. במרכז העיר 
מאוד,  עתיק  מבנה  נמצא  ירושלים, 
הרבה  עם  מקום  קוק',  הרב  'בית 
תורה,  שמחת  במוצאי  היסטוריה. 
שני  למקום,  הכניסה  בשער  נפגשו 
קוק,  ציון  בן  הרב  הגדולים,  הכוהנים 
הכללי  ההוראה  בית  כראש  שמכהן 
בירושלים, מרבני הציבור בני התורה 
ראש  והשני,  בירושלים  הליטאים 

ישיבת 'מרכז הרב',  הרב יעקב שפירא, 
היו  השניים,  דתית,   הציונות  מרבני 
בדרכם להקפות שניות. הם התעכבו 
בשלו:  אחד  כל  בחוץ,  דקות  מספר 
מסרב להיכנס ראשון ומפציר בחברו 
להיכנס לפניו. לבסוף הושגה פשרה: 
נכנסו יד ביד. ואנו זכינו לקבל שיעור 

עצום בענווה וכבוד התורה

אחרי החגים
זאת  "על  בתהילים  אומר  המלך,  דוד 
מצוא",  לעת  אליך  חסיד  כל  יתפלל 
בספרי הפרשנים על תהילים,  נאמר 
האדם  שיוצא  העת  על  מדובר  כי 
לשטף  "רק  מתפלל  והוא  מהחגים, 
שבעת   - יגיעו"  לא  אליו  רבים  מים 
חזרתנו לשגרת החיים, נוכל להמשיך 
ובהתעלות,  בהתרוממותו  להישאר 
ולא ליפול שוב לעוונותינו עליהם שב 

בתשובה בימים נוראים.
מנחם  רבי  הקדוש  הרב  בשם  מובא 
היה  האדם  שאם  זצ"ל,  מקוצק  מנדל 
אחרי  וטהור  נקי  הוא  כמה  עד  יודע 
כוחותיו  בכל  נלחם  היה  כיפור,  יום 

שלא לחזור והתלכלך שוב.
הרב שמשון פינקוס זצ"ל, )שהתגורר 
שקרובה  אופקים  בעיר  רבות  שנים 
אלינו( כי האדם צריך להאמין שהוא 
מהימים  לחלוטין  ונקי  בריא  יצא 
הנוראים, ואף אם אינו מרגיש שינוי, 
עד  זמן  לוקח  שלרפואה  ידוע  הרי 
שהיא מגיעה אל הפצעים החיצוניים. 
ואם יאמין האדם שהוא בריא, ישתדל 

שלא לחזור לסורו.

שבת שלום.



בעולם  שחיפשתי  זוכר  ואני  אלבז" 
הגיבור  אודות  מידע  "גוגל"  ללא 
שקפץ על הרימון ונהרג בכדי להציל 
מתגורר  אני  שבו  והרחוב  חבריו,  את 
נקרא על שמו. כך ניתן באופן חינוכי 
הבאים  הדורות  את  וללמד  לסקרן 
את  ועיצבו  שתרמו  דמויות  אודות 
נופיה של שדרות ולשמר את זיכרונם. 
בדרך זו ניתן גם להכיר תודה לאותם 
ולגרום  משפחותיהם  ולבני  אנשים 
את  במעט  ולו  ולהמתיק  לנחת  להם 
רבות  שתרם  לאבא  כבן  האובדן. 
ועקיף,  ישיר  באופן  ולתושביה  לעיר 
וכאחד שבבגרותי זכיתי להיות קרוב 
מקרוב  הסיפורים  את  ולהכיר  לאבא 
כבר  שאינם  וטובים  וותיקים  של 
אתנו כאן היום, חשוב לי להעלות את 
הנושא הזה ולתת לו דגש. כבר נאמר 
"עם שאינו ידע את עברו, עתידו לוט 
כל  או  מעיר  שונה  לא  זה  בערפל" 
יישוב שראשיה חייבים לדאוג לספר 
תרומתם  את  לכבד  או  מורשתם  את 
הפוליטיקה  העיר.  הקמת  לטובת 
צריכה להיות מחוץ לשיקולים, אותם 
הסתכלו  לא  ותרמו  שבנו  וותיקים 
פעלו  הם  הרשות,  בכיסא  יושב  מי 
טוב  יישוב  להקים  ורצון  חזון  מתוך 
האופוזיציה  שבה  הדרך  ומתוקן. 
העיר  וותיקי  הנצחת  עבור  נלחמת 
מקומית  רשות  בכל  מביכה,  קצת 
ממקום  נעשית  המקומיים  הנצחת 

טוב, א-פוליטי ומתוך רגשי 
צריכים  והערכה.  כבוד 
דמויות  להנציח  וחייבים 
או  מיתולוגיות  פוליטיות 
באופן  שתרמו  תושבים 
המקומי,  לנוף  משמעותי 
את  להשאיר  חייבים 
הפוליטיקה בצד ולהתמקד 

באנשים ובפועלם.

תקופת המנדט
את  קיבל  גנץ  בני  ח"כ 
לנסות  מהנשיא  המנדט 
ולהמשיך  ממשלה  להרכיב 
נכשל.  שנתניהו  מאיפה 
חוסר המנהיגות משני צדיי 
מובילים  הפוליטית,  המפה 
למדרון  ישראל  מדינת  את 
למחוק  שמאיים  חלקלק 
והביטחון  הכלכלית  היציבות  את 
שממילא מעורער. את הפוליטיקאים 
שתקוע  זה  האזרח,  מעניין  לא  כבר 
ארוכים  לתורים  מחכה  בפקקים, 
יוקר  שקורסת,  בריאות  במערכת 
וכו'.  ומאמיר  הולך  שרק  המחיה 
מגזרים,  להדיר  זה  להם  שחשוב  מה 
משחקי  לשחק  האגו,  את  לנפח 
שכורעים  אזרחים  חשבון  על  כבוד 
מתבייש  אני  כאזרח  העומס.  תחת 
שני  המדינה,  ראשי  הם  שאלו 
ביכולם  שמתגאים  מכובדים  אנשים 
ואינם  כלכלית  מדינית,  הצבאית, 
דמוקרטית.  סוגיה  לפתור  מסוגלים 
האחד טען שישראל לפני הכל והשני 
שישראל  הבחירות  במהלך  פמפם 
שלנו  הציפייה  וחשובה,  חזקה 
המדינה  טובת  את  שתראו  כאזרחים 
את  רק  לראות  ותפסיקו  והאזרחים 
של  האישיים  והאינטרסים  טובתכם 
לפוליטיקה  די  מפלגותיכם.  חברי 
הקטנה, המדינה זקוקה למנהיגות.                                    
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מלחמת ההנצחה
קבוצת  הוקמה  לאחרונה 
בשדרות  "חברים  פייסבוק 
ובה  מפוליטיקה"  נקי 
העיר  וותיקי  מעלים 
משנותיה  תמונות 
שדרות,  של  הראשונות 
החל מאירועים משפחתיים 
מטעם  בפעילויות  וכלה 
דאז.  המקומית  המועצה 
של  הבקשה  למרות 
לערב  לא  הקבוצה  מנהלי 
קשה  בדף,  פוליטיקה 
הלך  את  לקשר  שלא  לי 
הפייסבוק  בדף  הרוח 
של  לרעיונות  בקבוצה 
היום  האופוזיציה  חברי 
וותיקי  את  להנציח 
בדרכים  העיר  ומקימי 
מתפתחת  שדרות  שונות. 

ואתם  נבנות  חדשות  שכונות  וגדלה, 
וגני  פארקים  ציבוריים,  מבנים 
בראשות  השמות  וועדת  שעשועים. 
מקום  לתת  צריכה  אוליאל,  יהודית 
שדרות  שבזכותם  לאלה  כבוד  של 
הראשות  שבשנותיה  למרות  שרדה 
המדינה.  מצד  מקיפוח  סבלה  העיר 
את  וראיתי  המדינה  לארכיון  נכנסתי 
הכתבות שאפיינו את שדרות בשנות 
והשמונים.  השישים  החמישים, 
בעיירה  הגואה  בפשיעה  עסקו  רובם 
שהוביל  במפעלים  חוסר  הדרומית, 
מצד  ומרידות  גבוהה  לאבטלה 
מול  להפגנות  שיצאו  התושבים 
המתמשך.  הקיפוח  בגלל  הממסד 
אחר,  במקום  נמצאת  היום  שדרות 
ומתקדם  טוב  יותר  הרבה  במקום 
כניסתו  מאז  המישורים.  בכל  כמעט 
כאן  נושבות  לעירייה  דוידי  אלון  של 
לרוחות  אסור  אך  חדשות,  רוחות 
מאלה  הזיכרון  את  להעיף  האלה 
שבזכותם אנחנו כאן. חורה לי לראות 
חולקת  שדרות  שעיריית  הכבוד  את 
תושבי  לא  שהם  ואישים  לאנשים 
המקום ושאפילו אין להם זיקה לעיר 
מצד  אך  להתפתחותה,  תרמו  או 
או  כיכרות  אתרים,  לקבל  זוכים  שני 
כבישים על שמם. כילד גדלתי ברחוב 
תמיד  אלבז,  נתן  שם  על  שנקרא 
"נתן  אותו  מיהו  לדעת  אותי  סיקרן 

לתגובות, הערות ויצירת קשר:
yosi.ohayon.sderot@ 
  gmail.com
שבת שלום , יוסי
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במשך שעתיים בכל יום.
אז מה אני ממליץ ?

רגעי   2-3 לפחות  לעצמכם  ייצרו 
 4-5 כ-  מהם  אחד  כל  ביום,  שעמום 

דקות רצופות.
כמו כן תנו לעצמכם 15 דקות המתנה 
אתם  כאשר  הנייד  את  שתפתחו  עד 

קמים בבוקר...
שעמום זה רע, כן ?

שמשעמם  מתלוננים  הילדים  כאשר 
תחושת  מרגישים  כולנו  כמעט  להם 
המצב.  על  ואשמה  מטרד  נוחות,  אי 
שהחיים  "אסור"  בימינו  הכל  אחרי 
כי  לילדים,  לא  בטח  משעממים,  יהיו 
הרי זה בטח מעיד על איכות ההורות 

שלנו...
ארוכה  לנסיעה  הערכות  כל  כיום 
צבאי:  מבצע  כמו  נראית  טיסה  או 
סרטים  איזה  לקחת,  מכשירים  אילו 
/ משחקים / אפליקציות להוריד על 
השעמום  זמן  כל  את  שימלאו  מנת 

)לא לשכוח מטען, סוללת גיבוי...(.
עד לפני כמה שנים זה לא היה כך.

ממציאים  היינו  ארוכות  בנסיעות 
מציקים  היינו  לעצמינו,  משחקים 
היינו  להתמודד,  ולומדים  לשני  אחד 

מדברים ומשתפים חוויות. 
אך אני טוען אחרת.

שעמום הוא הזדמנות מצוינת לילדים 
לגדול  החוויות,  את  לעצמם  ליצור 
יוצרים  הם  שאותה  מציאות  תוך  אל 

ומתפתחים דרכה.
לפיתוח  המפתח  הוא  שעמום 

יצירתיות וסיפוק עצמי.

מחליפים גרסה !
לא  הוא  שעמום 
לכם  טוב  הוא  נוראי, 

ולילדים שלכם.
שלפניהם  החיים 
ברגעים  מלאים  יהיו 
לכן  משעממים. 
צריך  היום  כבר 
להטמיע בהם יכולות 
עם  התמודדות 

שעמום:
לך   ? לך  משעמם   •
לחדר ותמצא פעילות שתעניין אותך.

• משעמם לך ? לך תקרא או תכתוב 
ספר.

• משעמם לך ? תתמודד.
האמת שעד כה לא פגשתי מקרה בו 

ילד "מת משעמום".
כל רגע עודף שאין בו פעילות מוגדרת 
יכול להיות מנוצל לפיתוח אישי )גם 

אם לא נגדיר אותו ככזה במפורש(.
להתמודד  לילד  לתת  כי  לציין  חשוב 
מה  לעשות  יכול  שהוא  אומר  לא 
לבחור  יכול  הוא  אלא  רוצה,  שהוא 
ההורים  של  הגבולות  במסגרת 

לעשות מה שהוא רוצה.
 – יגמר  זה  איך  יודעים  אנחנו  אחרת 
פורטנייט,  הסמארטפון,  מול  שעות 

סוני או סתם בהייה בנטפליקס.
את  ולהכווין  להנחות  חשוב 
כך  השעמום  עם  להתמודד  הילדים 
אמיתית,  תועלת  תביא  שהפעילות 

ולא סיפוק רגעי.
משעמם  שלילדים  הבאה  בפעם  אז 
פתרון  לבד  למצוא  אותם  למדו   –

איכותי לסיטואציה.
המיידי  הפתרון  את  להם  תספקו  אל 

והקל.
אולי זה ייתן שקט לרבע שעה, אך זה 

לא יקדם אותם ואתכם.
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תנו לילדים להשתעמם...
לכל  המשותף  מה 

הסיטואציות הבאות:
לפגישה,  המתנה 
עמידה ברמזור אדום, 
אתם  שאיתו  החבר 
יושבים במסעדה הלך 
המתנה  לשירותים, 
יעלה  שהמחשב  עד 

והרצאה משעממת?
שבכל  הוא  המשותף 
אתם  הזה  היקר  הזמן 
ש"חבל  חושבים 

שולפים  אתם  מיד  ואז  אותו",  לבזבז 
הגיעה  האם  בודקים  הנייד,  את 
הודעה "חשובה" בוואטסאפ, או אולי 
מישהו הגיב לפוסט שלכם בפייסבוק 

או נתן לייק לתמונה באינסטגרם.
לבהות  "סתם  החלופה,  מה  הרי 

בקיר"?
לזמן  המת.  הזמן  מכונה  הזה  הזמן 
המוח  לתפקוד  קריטית  חשיבות  זה 
האחראי  במוח  לחלק  במיוחד  שלנו, 
וקבלת  היצירתיות  הדמיון,  על 

ההחלטות.
דווקא  נמרצות  שעובד  אזור  זהו 

כאשר אנחנו כביכול משתעממים.
מחשבות מהמקלחת

כמה פעמים עלה לכם פתרון לבעיה 
 – היום  כל  חשבתם  עליה  מורכבת 

בזמן המקלחת ?
לנו  אין  כי במקלחת   ? קורה  זה  למה 
הזמן  את  מנצלים  ואנו  מסיח,  שום 

המת באופן מיטבי.  
הנייד  את  שולפים  אנו  כאשר 
אנו  שעמום,  של  סיטואציה  בכל 
את  שלנו  מהמוח  מונעים  בהכרח 
יצירתית,  חשיבה  לפתח  האפשרות 
יעיל  באופן  ודמיון  החלטות  קבלת 

ומקסימלי.
תורת  את  המציא  איינשטיין  אלברט 

היחסות בעת שרכב על אופניים.
 AOL מנכ"ל  ארמסטרונג,  טים 
לשבת  בשבוע  שעות   4 הקדיש 

ולחשוב באופן יזום.
זאת  עושה  לינקדין,  מנכ"ל  ווינר,  ג'ף 

כמו כן אשמח למשוב ותגובות
jacky@isteps.co.il
050-9050678
שבת שלום , ג'קי
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כאמא לילד הסובל מאלרגיה מסכנת 
לכן  לליבי,  מאוד  קרוב  הנושא  חיים, 
קודם כל חשוב לי להעביר את המידע 
הציבור. לכלל  הילד  זכויות  בעניין 

עד שנת 2016, במוסד לביטוח לאומי 
לקביעת  ברורות  הנחיות  היו  לא 
עם  לילדים  נכה  ילד  לקצבת  זכאות 
אלרגיה, הנושא גרם לחוסר אחידות 
השונות  הוועדות  ובין  הסניפים  בין 
ולחוסר שקיפות מול הזכאים לקצבה.

חוזר  יצא   2016 פברואר  בחודש 
בו  לאומי,  לביטוח  המוסד  לסניפי 
מפורטים המבחנים לקביעת הזכאות, 
הגדרת תגובה אלרגית קשה שבגינה 
נדרשת השגחה על הילד בשל חוסר 
סיכון,  ממצבי  להימנע  שלו  היכולת 
את  להבין  מסוגל  הילד  בו  והגיל 
אלו. סיכון  ממצבי  ולהימנע  מצבו 

מסכנת  מאלרגיה  הסובל  לילד  הורה 
ילד  לקצבת  זכאי  להיות  עשוי  חיים 
 9 מגיל  לילדים  תוענק  הקצבה  נכה. 
והזכאות  שנים,   10 גיל  ועד  חודשים 
הינה בהתאם לתנאים הבסיסיים כפי 
לאומי: לביטוח  המוסד  ע"י  שנקבעו 

למזון  אלרגיה  קיימת   .1
אלרגיה. לתבחיני  בהתאם 

למזרק  המלצה  קיימת   .2
לאלרגיה. מומחה  מרופא  אפיפן, 

בזמן  רפואי  תיעוד  קיים   .3
התקף  בזמן  שניתן  לטיפול  אמת, 
שוק  או  נשימתי  רכיב  הכולל 
כנדרש,  תיעוד  אין  אם  אניפלקטי. 
הילד עשוי להיות זכאי לקצבה אם הוא 
קיים  אם  או  פעילה,  מאסטמה  סובל 
ליקוי הפוגע בשיקול הדעת של הילד 
ובמודעות לסיכונים, ביחס לבני גילו.

במקרה של הכרה, תינתן זכאות בגין 
 ,50% של  בשיעור  השגחה  עילת 
ובקצבה חודשית  בסך 1,264 ₪.  על 
ילד  פי חוק הביטוח הלאומי ותקנות 
נכה לא ניתן לאשר זכאות יותר משנה 
רטרואקטיבית מיום הגשת התביעה. 
מאלרגיה  הסובל  ילד  זאת,  עם  יחד 
להיות  עשוי  לדוג',  ומאסתמה 
 100% של  בשיעור  לגמלה  זכאי 
.₪  2,600 בסך  חודשית  ולקצבה 

זו  לקצבה  זכאות  תיקבע  לא  ככלל, 
זה,  שבשלב  מכיוון   ,10 גיל  לאחר 
מסיכון,  להימנע  לדרכים  מודע  הילד 
ולא קיימת בפועל השגחה של ההורה 
מדובר  אם  אלא  היום,  שעות  בכל 

קוגנטיביות  בעיות  של  במצבים 
הפוגעות  נלוות,  התנהגותיות  או 
מסיכון. מהימנע  הילד  של  ביכולת 
במרבית המקרים ניתן לקבוע זכאות 
מסמכים  סמך  על  נוכחות  ללא 
לוועדה.  הילד  את  לזמן  ומבלי 
יתרה  חשיבות  ישנה  כך,  ובשל 
המסמכים  ובצירוף  הטפסים  במילוי 
התביעה. לטופס  הרלוונטים 
החל  כי  לדעת  חשוב  בנוסף, 
עירוני/משרד  ילדים  )גן   3 מגיל 
מאלרגיה  הסובלים  ילדים  החינוך(, 
לסייעת  זכאים  חיים  מסכנת 
משרד  ע"י  יעשה  המימון  רפואית. 
המקומית. והרשות  הבריאות 

****
תחליף  זו  בכתבה  האמור  אין 
ומהווה  משפטי  ייצוג  או  לייעוץ 
הכותבת היא עו"ד המתמחה בתחום 
הביטוח  בתחום  היתר  בין  הגוף,  נזקי 
הלאומי, נפגעי עבודה, נפגעי פעולות 
וכיוצ"ב  דרכים  תאונות  איבה, 

****
מתלבטים אם מגיע לכם פיצוי? פנו 
אלינו עוד היום לתיאום פגישת ייעוץ: 
050-7428337 דיין-  טלי  עו"ד 

האם ילד הסובל מאלרגיה 
זכאי לקצבה מביטוח לאומי?



65 25.10.2019 | כ"ו תשרי תש”פ | גיליון 816 | דין וחשבון 65דין וחשבון | גיליון 815 | י"ב תשרי תש”פ | 5611.10.2019 4.10.2019 | ה' תשרי תש”פ | גיליון 814 | דין וחשבון



סרטים בסינמטק שדרות
משה פרץ ונסרין // היינו שניים

הזמר והיוצר משה פרץ, שכתב והלחין יחד עם 
אבי אוחיון את הדואט "היינו שניים", פנה לזמרת 
עבורו  לכתוב  במטרה  קדרי  נסרין  המצליחה 
נסרין אשר  מילים בערבית לקטע מתוך השיר. 
הלחן,  את  ואהבה  פרץ  של  מפנייתו  התרגשה 
בערבית  מילים  לכתוב  ושמחה  בחיוב  נענתה 
בתום  ישראלי.  לשיר  שלה  בקריירה  לראשונה 

התהליך הצטרפה קדרי גם לשירה וכך הפך השיר לדואט. "היינו שניים" הולחן בסגנון לטיני 
בקצב הבצ'אטה ומשלב בין השפה העברית לערבית. במרכז השיר מתואר סיפור אהבה גדול 
והזיכרון  הכאב  עם  נשאר  מהם  אחד  וכל  בינהם,  להפריד  הצליחו  החיים  שמשברי  זוג  של 

מהתקופה המשותפת. 
כבר  קדרי,  נסרין  המדהימה  הזמרת  עם  הדואט  את  להשיק  שמח  "אני  פרץ:  משה  לדברי 
עם  החיבור  המאזינים.  בקרב  והרמוניה  רגש  ויצור  שישלים  קטע  חיפשתי  השיר  בכתיבת 
קדרי היה טבעי ונכון ושמחתי על ההזדמנות לשיר לראשונה בערבית יחד עם זמרת מוכשרת 
וענקית כמו נסרין."  לדברי נסרין קדרי: "החיבור בנינו היה אמיתי ואומנותי. שמעתי את השיר 
לראשונה ביום שבו הקלטנו אותו והתאהבתי בשיר מיידית. החיבור בנינו נתן לי את ההשראה 
לראשונה בקריירה לכתוב מילים ככה בעצם הוספתי את התבלין שלי בטקסט . אני מאושרת 

מהתוצאה."

30.8.17
*כרטיס ראשון 36 ש"ח 

בתוקף עד 30.11.19
)לא כולל סרטי ילדים(
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ימים נוראים
מותחן  הוא  נוראים  ימים 
פסיכולוגי העוקב אחר האירועים 
הממשלה  ראש  לרצח  שהובילו 
של  מבטו  מנקודת  רבין,  יצחק 
לראשונה  חושף  הסרט  הרוצח. 
בשנה  הרוצח  של  מסעו  את 
הכוחות  דרך  לאסון,  שקדמה 
ועודדו  עליו  שפעלו  החזקים 
אותו, הן במישור הפוליטי והדתי, 

והן במישור המשפחתי והאישי. 
 ,20:30 מוצ"ש:   : הקרנות  לוח 
 ,18:30 שני:   ,21:15 ראשון: 
 ,21:15 רביעי:   ,18:30 שלישי: 

חמישי: 20:00

מי אתה חושב שאני?
אחר  לרגל  מחליטה  ה-50,  בת  קלייר 
מייצרת  היא  לודו.   - שלה  המאהב 
פרופיל מזויף בפייסבוק, ומציגה עצמה 
חברו  אלכס,   .24 בת  יפהפייה  כקלרה, 
בדמות  במהרה  מתאהב  לודו,  של 
הפיקטיבית. קלייר מוצאת עצמה סבוכה 
ומתאהבת  ושקרים  סודות  של  ברשת 

באלכס עד מעל לראש.
לוח הקרנות :

שני:   ,20:00 ראשון:   ,20:15 מוצ"ש: 
 ,18:30 רביעי:   ,10:00 שלישי:   ,21:00

חמישי: 21:15

לולה ואחיה
והם  אחים,  שלושה  הם  ופייר  בנואה  לולה, 
מנסים  רק  שלושתם  מזה.  זה  מאוד  שונים 
התחתן  בנואה   – שלהם  החיים  את  לחיות 
בפעם השלישית והוא עומד להיות אב, פייר 
מאחר לכל מקום ועסוק בעבודה )או בניסיון 
להסתיר את זה שכבר אין לו אחת כזו(, ולולה, 
שתמיד תפקדה כדמות אם לשני אחיה, בדיוק 
עדיין  הוא  אם  מה  )אז  חדש  בחור  פוגשת 
בתהליכי גירושים(. כשנדמה שמסלולי חייהם 
מהשני,  אחד  אותם  מרחיקים  השלושה  של 
הם יצטרכו ללמוד מה שהם כנראה ידעו כל 

הזמן – אין דבר חשוב יותר ממשפחה.
לוח הקרנות: חמישי: 19:00

מחילה
ימי  הם  הימים 
בעיירה  תשובה, 
הארץ  בדרום 
נמצאת  אשר 
במצב תמידי של 
ואזעקות  כוננות 
מעזה.  מירי 

שאול וניסן הם זוג חברים שלפני שלוש שנים יצאו לשוד שהשתבש והפריד 
ביניהם - שאול נכנס לכלא וניסן נמלט לחו"ל. ביום שחרורו של שאול מופיע 
ושאול  סליחתו,  את  קודש  בחרדת  מבקש  בתשובה,  חוזר  כדתי  בעירם  ניסן 
מבקש את מחילתה של אשתו. שאיפתם המשותפת לקבלת הסליחה המיוחלת 

מוציאה את שניהם להרפתקה. לוח הקרנות : ראשון: 19:00, שלישי: 21:00
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היי מהממות..
אחרי החגים כבר כאן.....

אז זהו חזרנו לשיגרה ויחד עם השיגרה 
של  תחילתו  לפחות  או  החורף  הגיע 

החורף.
חורף... לשעון  נעבור  ראשון  ביום 

שיגיעו  השינויים  את  באמת  נרגיש  אז 
ויחד איתם נעבור לבגדי החורף שעליי 

אהובים במיוחד...
הקרוב...?הנה  בחורף  נילבש  מה  אז 
שחייבים  מהטרנדים  חלק  לפניכן 

לאמץ.....
אנשים,  של  סוגים  לשני  נחלק  העולם 
החמות  העונות  את  שאוהבים  אלו 
הקרה  לרוח  לחכות  יכולים  שלא  ואלו 
ולטיפות. על אף חילוקי הדעות באשר 
למי היא העונה הטובה ביותר, על דבר 
החורפית  שהעונה  עוררין,  אין  אחד 
אופנתית!  מבחינה  יותר  המרגשת  היא 
העליוניות  הארוכים,  השרוולים 
או  בבצל  לבוש  ושיטות  האלגנטיות 
הרבה  כך  כל  איתן  מביאות  שכבות 
חילופי  ואפשרויות!  מדליקים  שילובים 
העונות מביאים עימם בשורות מסקרנות 
בצורת טרנדים חמים שישתלטו לכולנו 
בקרוב על ארון הבגדים. חלקם חדשים 
מעונות  ממשיכים  וחלקם  ומרגשים 
הארונות  לסידור  בזמן  בדיוק  קודמות. 
מעולם  המומחים  טובי  את  ריכזנו 
האופנה כדי להבין מהן המגמות ופריטי 

המאסט לעונה הבאה. 
איתם  מביאים  אומנם  העונות  "חילופי 
משב רוח רענן גדוש בטרנדים חדשים, 
אך בהחלט יש גם כאלו שמדלגים מעונה 
רלוונטיים"  להיות  וממשיכים  לעונה 

אז זהו בינתיים ועד הפעם הבאה אתן 
מוזמנות לפנות אליי לייעוץ אישי או 
לייעוץ קניות לסדנת סטיילינג לכבוד 
כל אירוע או סתם כי בא לך להתפרע 
עם החברות.כמובן מוזמנות לעקוב 
אחריי וללחוץ על הלייק בדף העסקי 
בפייסבוק וגם באינסטגרם.
 לפרטים:
שלכן באהבה 
יסמין גבאי סטייליסטית אישית
 052-6665571

קובעת מיטל שני, סטייליסטית ומבעלי 
שוז.  אנד  קמדן  האופנה  חנויות  רשת 
רגע לפני שרצים לחנויות רצוי בהחלט 
לעשות סדר בארונות שבהם מי שאינה 
ברוב  טובים  פריטים  לזרוק  ממהרת 
אוצרות  תמצא  המקרים  של  המוחלט 
העבודה  את  שנסיים  לאחר  חבויים! 
הטרנדים  על  לחשוב  ניתן  השחורה 

שאנו רוצות להוסיף למלתחה".

המשובצים באים!
האהובים  החורפיים  הטרנדים  אחד 
ביותר הוא זה שמכניס אותנו למשבצת. 
חוזר  המשובץ  "הפרינט  שני,  לדברי 
בעונה  ובענק!   2020 חורף  בסתיו-  גם 
סוגי  כל  של  נוכחות  ישנה  הנוכחית 
המשבצות מקטנות ועד גדולות שזמינות 
ויורדות  הלבוש  במחלקת  בפריטים 
המשבצות  ההנעלה.  מחלקת  עד  מטה 
נופך  אוטומטי  כמעט  באופן  מעניקות 
מדובר  אם  בין  אותן  ללובשת  אלגנטי 
מחויט.  בבלייזר  או  ארוכה  בחולצה 
נראה  שלא  בטרנד  מדובר  שלא  כיוון 
פריט  תמצא  אחת  כל  וודאי  בעבר 
להיות  חזר  שעכשיו  בארונה  משובץ 
ברצונכן  זאת  בכל  אם  האופנה.  שיא 
היא  ההמלצה  חדש  בפריט  להתחדש 
מגפונים  על  וללכת  נוסף  צעד  לעשות 
ברשתות  העונה  שזמינים  משובצים 

בהמון צבעים".

קדחת הג'ונגל
"נחשים, קרוקודילים, זברות, חברבורות 
צריך  לא  כבר  וטיגריסים,  נמרים 
להרחיק לכת עד לאפריקה בכדי לפגוש 
ביותר"  האקזוטיות  הג'ונגל  חיות  בכל 
אומר רונן בלייכר, מנהל שיווק ופרסום 

ברשת חנויות האופנה SELECT. "על 
זאת  מציינים  האופנה  מגזיני  שכל  אף 
הפכה  החייתית  המגמה  חורפי,  כטרנד 
בקלילות  שמדלגת  קבועה  כזו  להיות 
שמתכוונת  נראה  ולא  לעונה  מעונה 
ממעצבי  רבים  הקרוב.  בזמן  להיעלם 
העל אף הרחיקו לכת ועשו בשבילנו את 
בפריטים  ושילבו  המאתגרת  העבודה 
רבים פרינטים שונים יחדיו. אם ברשותך 
ראש  ועד  רגל  מכף  חיתיים  פרינטים 
להתחדש  הזמן  זה  קודמות,  מעונות 
שישלם  עגילים,  או  שרשרת  בתכשיט, 

את הלוק!".

פאנק עד הסוף
האופנה  ויזמית  הסטייליסטית  לדברי 
האופנה  ירידי  של  הבעלים  כץ,  לימור 
שיק מי, "מרבית הנשים שעברו את גיל 
העשרה אל החיים הבוגרים משתדלות 
האופנה  עולם  אך  באיפוק,  להתנהג 
מבפנים  עצמנו  לבטא  לנו  מאפשר 
אחת  בכל  הרעה!  לילדה  ולהתחבר 
שרק  פרוע  פאנקיסטי  צד  יש  מאתנו 
הקרות  והעונות  ביטוי  לקבל  מחכה 
החוצה  אותו  לשחרר  הזמן  בדיוק  הן 
לחופשי. את הטרנד ניתן ליישם במגוון 
רחב של דרכים, החל מפריט בסיסי כמו 
אדג'יים  פריטים  ועד  שחור  עור  ז'קט 
מתכתיים  אלמנטים  ששזורים  שונים 
מטאליים  צבעים  אבזמים,  ניטים,  כמו 

ומגפי צבא".
הארון  את  לארגן  להתחיל  כדאי  אז 
מתחברות  אתן  טרנד  לאיזה  ולבדוק 
למלתחה....אבל  להוסיף  לכן  וכדאי 
חשוב לזכור שלא כל טרנד מתאים לכל 

אחת....

פאנק- ז'קט 
דמוי עור, 
99.90 שח, 
להשיג ברשת 
 , SELECT
צלם דמיטרי 
גרין

את  שאת,למה  למי  להתייחס  חשוב 
והכי  לובשת  שאת  בבגד  לשדר  רוצה 
למבנה  מחמיאה  הגיזרה  האם  חשוב 
הגוף שלך....זוכרות שלא כל מה שיפה 
על הדוגמנית יכול להחמיא לנו...הנשים 

האמיתיות?...
אז בשבוע הבא המשך הטרנדים לחורף 

הקרוב....
שתהיה חזרה מהירה לשיגרה....

חייתי- מטרייה, 15.90 שח, 
 SELECT להשיג ברשת
www.Select- ובאתר
Fashion.co.il, צלם 
דמיטרי גרין

חייתי- מגפונים, 99 שח במקום 299 שח, 
להשיג ברשת קמדן אנד שוז . צלם אושרי 
תורתי

משובץ- מגף, 149 ש"ח להשיג ברשת קמדן 
אנד שוז . צלם אושרי תורתי

 G-SHOCK פאנק שחור חורפי- שעון
במהדורה מוגבלת לסניקרבוקס תל אביב, 
649.90 שח, להשיג בלעדית בסניקרבוקס 
בלינסון 1 תל אביב, יחצ
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מבית   SHOCK-G השעונים  מותג 
הענקית היפנית CASIO, יוצא בשיתוף 
עם  בישראל  מסוגו  ראשון  פעולה 
עוצב  במהלכו  אביב,  תל  סניקרבוקס 
ויחיד  ייחודי  יוניסקס  אספנים  שעון 
מסוגו בעולם שיימכר במהדורה מוגבלת 

ביותר בת 100 יחידות בלבד!
הקיים  המפורסם  השעונים  מותג 
מ-1983 ידוע בשיתופי הפעולה הרבים 
מותגי  ידועים,  מעצבים  עם  שעורך 
ברחבי  שונים  וארגונים  גדולים  אופנה 
העולם למען מטרות סביבתיות חשובות. 
במהדורות  כך  עקב  שיוצאים  השעונים 
במהרה  נחטפים  ומצומצמות  מוגבלות 
מבוקשים  אספנים  לפריטי  והופכים 

G-SHOCK x Sneakerbox : בלעדי בישראל

המותג  ואוהדי  אופנה  אנשי  בקרב 
ברחבי העולם. שיתוף הפעולה עם חנות 
בייבוא  המתמחה  סניקרבוקס,  הבוטיק 
נעלי סניקרס מיוחדות ואופנת רחוב, הינו 
הראשון מסוגו שנעשה אי פעם בישראל 
ובפרט עם חנות בוטיק. במהלך שיתוף 

מיה  שגיא  החנות  מעצב  יצרו  הפעולה 
דיגיטאלי  שעון  בישראל  המותג  ונציגי 
מרובע בצבע שחור פחם שעליו כיתוב 
 ,"Time Moves Slow" הסלוגן 
מעטרת  עצלן  בצורת  מקורית  ודמות 
החיצונית  שצורתו  בעוד  הרצועה.  את 
הם  פעמית,  וחד  ייחודית  השעון  של 
הרבות  והפונקציות  מהתכונות  נהנים 
בהן ידועים שעוני המותג, כגון עמידות 
מים,  וזעזועים,  לחבטות  רגילה  בלתי 
עצר,  שעוני  תאורה,  מעוררים,  שעונים 
משעוני  אחל  כל  ועוד.  עולמיים  זמנים 
הסדרה מגיע עם הטבעת מספר סידורי 
למנוע  ובכדי  ייחודו  את  להבטיח  בכדי 

חיקויים. מחירו: 649.90 שקלים.

הירקות שיעזרו לך לנקות!
DIAMOND הוא מסיר רב תכליתי המבוסס על מרכיבים 
משקעים  הצטברות  אפס  לחלונות.  גם  מתאים  מהירקות.  
במערכת הביולוגית. ללא פוספטים, ניקל או חומרים הגורמים 

לאלרגיה. אפס תופעות גירוי 
דרמטולוגית(.  )נבדק  לעור 
המשטחים  סוגי  לכל  מתאים 

כולל אלומיניום.
לאחר 30 שנות פעילות בשוק 
בניקיון  והתמחות  המוסדי, 
חיטוי  בתנאי  חולים,  בתי 
מתקדמים,  וסטריליזציה 
החליטה חברת מוריה "להרים 
את הסחבה" ולהעלות מדרגה 
בשוק  המקצוענות  רמת  את 
המאפיינת  לרמה  הפרטי, 
כך  לשם  המוסדי.  השוק  את 
של  הדגל  חנות  את  הקימה 

 .STORE החברה – מוריה
למקצוענים  להפוך  רוצים 
שקלים  מאות  ולחסוך  בבית, 
מהיום  מקצוע?  אנשי  על 

הניקיון עובר לידיים שלכם.

חולת ניקיון! נפטרים 
מהשומנים עם רכיבים 

טבעיים
על  המבוסס  ומהפכני,  טבעי  שומנים  מסיר  הוא   AMBER
מרכיבים מהירקות. אידיאלי למטבחים. מצוין גם לכתמי שומן 
בבדים לפני הכנסה למכונת הכביסה. ללא הצטברות משקעים 
במערכת הביולוגית. ללא פוספטים, ניקל או חומרים הגורמים 
דרמטולוגית(.  )נבדק  לעור  גירוי  תופעות  ללא  לאלרגיה. 
משאיר  לא  אלומיניום.  כולל  המשטחים  סוגי  לכל  מתאים 
לחלוטין,  מתכלה  משקעים, 
נוסחה  ובעל  אזהרה  סימני  ללא 
ואינו  קורוזיבי  אינו  אורגנית. 

מגרה.
שומן  להסרת  אקולוגי  חומר 

AMBER – במתז
מחיר: 15 ₪ לאריזת חצי ליטר

אופן השימוש:
על  החומר  את  התז  קל:  לשומן 

המטלית ונגב
על  ישירות  התז  כבד:  לשומן 
לחה  מטלית  עם  פזר  המשטח. 
שטוף  שניות.  מספר  והמתן 

במים.
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קארין ואריאל שלנו מהמירוץ למיליון כבשו לא 
מעט אנשים באישיות שלהם שנחשפה מעל 
המסכים, חברות מיוחדת נרקמה עם הזמר סטטיק 
וארוסתו האופה המדופלמת שרית פולק. הזוגות 
בילו יחד במהלך החג בחופשה משותפת ואף 
קיימו את מצוות הסוכה שם הצטלמו למזכרת.

זמן  לעצמם  מצאו  אוחנה  וישראל  ניר  משדרות  התותחים  האחים 
איכות אמיתי במשחק של הקבוצה האהודה עליהם מכבי תל אביב. 
של  למשחקים  ישראל  כמו  מגיע  ניר  את  לראות  נותר  רק  עכשיו 

שדרות למרות הצבע הירוק...

מבייבי  עשוש  לחי  יש  חיוך  איזה 
מהקנייה  מאושר  לאב...הבחור 
הטובה אצל חיים אוחנה מחרש ולכן 

יצא שמח מאוד.

יעקב בניטה אישיות אהובה בשדרות עם ילדיו מינור, מיתר 
אבטחה.  ממד  נקראת  שבבעלותו  החברה  כן  ועל  ודוריאן 
יעקב חי ונושם אבטחה ועובד עם כל המי ומה בעולם הבידור 
והמוסיקה ונחשב לקפדן ומעולה. אלברטו גאה בו על כך.

חוגגים  דיין  בן  ומוריס  אירמייב  ניר 
האש.. ועל  בקריוקי  סוכות  את 
סביבם.. להשתולל  לילדים  ונותנים 

זהו בהחלט החג שחוגגים על האש 
מכל הלב.

אלברטו נחשף 
לא מעט לצילומי 
טרום חתונה אבל 
הוא לא יכול היה 

שלא להתלהב 
מהצילומים של 
מיכאל אוליאל 

ובת זוגתו. 
מיכאל למי 

שלא הבין הוא 
אחד האוהדים 
השרופים של 

מכבי תל אביב 
והבן של מ.מ 

ראש העיר יהודית 
אוליאל מלכה. 

לכבוד הצילומים 
הוא התייצב 

עם תאריך של 
החתונה על 

צעיף של מכבי 
באיצטדיון 
בלומפילד 

המרהיב. התוצאה 
מדהימה. שיהיה 

במזל והמון 
הצלחה זה הכי 

חשוב!

הבטטה  ספק  ללא  הוא  בשדרות  והלוהט  החם  הלהיט 
מי  פוטיטוס',  'מורי  הוא  הלא  אברג'ל  מור  של  המוקרמת 
שעוד שמע על הטעם הממכר הוא ראש העיר אלון דוידי 
המקסימה  ולאישה  למור  לפרגן  וגם  לטעום  גם  שהחליט 

חן.

עם  שחגג  וההובלות  האיש  מורדכייב  למרק  שמח  הולדת  יום 
כמו  אותו  פינקו  והחברה  אלי  אשקלון.  העמק  בטעם  משפחתו 

שצריך. הוא פחד לעלות למשקל אחרי הארוחה. מזל טוב!

העיר  ראש  לשכת  מנהלת  קריאף,  גילה  כי  השבוע  שלישי  ביום  הראה  פייסבוק 
יותר ברצינות לתאריך  אז על-אף שקריאף מתייחסת  יום הולדת.  חוגגת  שדרות, 
ובלונים.  בעוגה  אותה  והפתיעו  התאפקו  לא  הלשכה  עובדי  בחשוון(,  )ה'  העברי 
קריאף התרגשה מהמחווה וקיבלה גם ברכה מהבוס, אלון דוידי, עם שובו מישיבה 

חשובה בירושלים. מזל-טוב!!

ישראל  הילדים  כוכב  מעצב השיער 
בקרב  גדול  הכי  הלהיט  הוא  גואטה 
מומחה  ישראל  הנוער.  ובני  הילדים 
לתספורות מיוחדות וגם ליאם חי של 

אלברטו מכור אליו.
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ויצמן הבעלים של מכון כושר בנתיבות וכדורגל  דרור 
למקום  קדושה  הרבה  להביא  החליט  כסייפה  עירוני 
תפילין,  הניח  הוא  הגיעו  המתאמנים  שכל  ולפני  שלו 

מסתבר שהחתן של חיים בן חמו צדיק!

גי נתנאל בוחבוט הפך לשם ולכן נראה לאחרונה  די 
הרבה במסיבות ואירועים. בשבוע האחרון הוא נראה 

בלופט נתיבות מקפיץ אנשים.

הנסיך הבלתי מעורער של העיר שדרות אוהד סרי חוגג 
יום הולדת האמא המקסימה אפרת חגגה לו כמו למלך. 

אלברטו מאחל מזל טוב ענק עם המון אהבה!!!
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משפחת שיטרית מנתיבות. ילדים נכדים יצאו 
לחגוג את החג השני באילת. ונהנו מכל רגע...

אלברטו שמח בשבילם.

שני חברים טובים יניב כליף בוגר רדיו דרום ומני ריזל המגיש המרכזי 
נפגשו בהקפות של שמחה תורה בשדרות. אלברטו מתגעגע...

שגית. טלי. לירון. עם הבנות ואמא חנה נצפו גם כן באילת עם שרת 
החוץ של נתיבות פזית בוכריס. הן מספרות על חוויות מיוחדות בזמן 

במסגרת פעילות אכיפה יזומה וממוקדת של צוות דרום + הנופש באילת.
שני שוטרי מדור,  נתפסה משאית שבאמצעותה הושלכה 

פסולת בניין בשטח חקלאי פתוח במושב בית הגדי ולא 
בפעם הראשונה. כנגד נהג המשאית יינקטו צעדים 

משפטיים ואכיפתיים.
אנחנו קוראים לתושבים לפנות למוקד המועצה ולהתריע 

במידה ואתם נחשפים לעבירות מסוג זו. רק כך נצליח 
לשמור על שדות נגב נקייה ומטופחת.
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ויצמן הבעלים של מכון כושר בנתיבות וכדורגל  דרור 
למקום  קדושה  הרבה  להביא  החליט  כסייפה  עירוני 
תפילין,  הניח  הוא  הגיעו  המתאמנים  שכל  ולפני  שלו 

מסתבר שהחתן של חיים בן חמו צדיק!

גם טלי היפה בת ה-15 משדרות הבינה שיש אחד שיכול להוציא אותה 
מושלמת בהחלקה והוא כמובן אומן ההחלקות מאור בן שטרית. לטלי יש 
אצלו  עברו  דוגמניות  לא מעט  כי  מזכיר  ואלברטו  דוגמנית  להיות  חלום 
במספרה בתחילת הדרך כמו מירי בוהדנה וקים אדרי כך שיש לה סיכוי 

גדול להצליח. הכי חשוב שהתוצאה הייתה מושלמת!

אלון דוידי הראש של שדרות 
הופתע לגלות שנכנסו לו 

לדף הפייסבוק ביום הולדתו 
שהיה השבוע. מתברר שצוות 
העובדים המסור שלצידו עשו 

זאת על מנת לאחל לו מזל 
טוב והמשך עשייה מרובה 
לכבוד יום ההולדת. רעיון 

מאוד מעניין...מזל טוב אלון!!!

ברכות מקרב לב 
לשושנה ואלי 

כהן שמחתנים 
בשבוע הבא את 

בנם המדהים 
אליאסף. ביום 
רביעי האחרון 

הם חגגו את טקס 
החינה המסורתי 

בהמון אהבה 
ושמחה גדולה.
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מסיבת  את  ולרי  לבן  חגגו  איפראימוב  וארתור  ויקה 
בר המצוה באולמי ארבע עונות . אורחים רבים הגיעו 
ארתור  של  חבריו  הכחולים  המדים  לובשי  וביניהם 

מתחנת שדרות. אלברטו שולח ברכות חמות מהלב.

בבית חב"ד שדרות בראשות הרב משה זאב פיזם חתמו פעילות רחבת 
וכוחות הביטחון. הפעילות הרחבה  היקף בחגי תשרי בקרב האזרחים 
שהקיפה את כלל האוכלוסייה אנשים נשים וטף וכוחות הביטחון בעוטף. 
מבצע שופר, הרצאות לגברים ונשים ,פעילות במוסדות החינוך,סעודות 
מחלקת  בסיוע  תורה  ושמחת  סוכות  השנה  לראש  משתתפים  למאות 
וניידות לזיכוי הציבור. סיוע  הרווחה בעיריית שדרות. סוכות מרכזיות 
שניות  והקפות  השואבה  בית  שמחת  יכולת.  ומעוטי  נזקקים  למאות 

בהשתתפות קהל רב ומגוון.

העיתון  סגירת  לפני  רגע 
גדולה  אבידה  על  התברנו 
אוחיון  שמואל  שדרות.  בעיר 
הממוגנת  המשחקייה  מנהל 
 .60 בן  רק  והוא  לעולמו  הלך 
כל מי שהכיר אותו יכול להעיד 
חיוך  עם  שמח  באיש  שמדובר 
תמידי על פניו. למרות המחלה 
היה  הוא  שנים  לפני  שהגיע 
רק  ושידר  תמיד  אופטימי 
שמחה לסביבתו. אלברטו עצוב 
מאוד בתקופה האחרונה איבד 
זכרם  יהי  יקרים  הרבה אנשים 

ברוך!

בדמותו  ומדהים  מיוחד  באדם  התברכה  נתיבות  העיר 
הכל  שעושה  שמיים  וירא  ישר  איש  פרץ.  משה  של 

באהבה אמיתית כמו הישיבה בסוכה במהלך החג. 
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מול  בית  משחק  שעבר,  שישי  ביום 
הקהל  נהירת  של  התמונה  אילת, 
לגבי  הכל  אמרה  החוצה   המקומי 
מבחינתו.  המאכזבת  העונה  פתיחת 
שדרות  ציון  מכבי  מאז  לראשונה 
הקהל  באצטדיון,  לשחק  עברה 
שלו  בהתאפקות  שהצטיין  המקומי 
הביע  הפסידה-  הקבוצה  כאשר  גם 
בהחלט  קולות,  בקולי  אכזבתו  את 
לקבל  שהתרגלו  לשחקנים  נעים  לא 
אכזבת  את  לפתע  לקבל  חם  חיבוק 
הקהל אבל זה הכדורגל. "אל תאשימו 
השחקנים  אנחנו  רק  המאמן,  את 
השני  ההפסד  בסיום  פנה  אשמים" 
הקשר- בבית,  שדרות  של  ברציפות  

בלם צח זלינגר לקהל.
מבחינת  לפחות  העונה  פתיחת 
עד  הכל,  בסך  טוב  נראתה  התוצאות 
בבית  הפסידה  לא  שדרות  סוכות  חג 
מלאכי  לקרית  אשתקד  ההפסד  מאז 
מהלומה  ספגה  היא  החג  ערב  אבל 
נגד  הצמרת  בקרב  בבית  ראשונה 
שדימונה  לומר  קשה  דימונה. 
לומר  קל  יותר  וניצחה,  התעלתה 
ששדרות פשוט הפסידה את המשחק 
עם שורה של טעויות בהגנה שהבהירו 
לכולנו מה ההבדל בין העונה שעברה 
לעונה הנוכחית. אז שדרות ספגה 14 
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מאות מאוהדי שדרות מאוכזבים ומביעים 
כעסם לראשונה על השחקנים

ספגה  היא  כה  עד  כל העונה,  שערים 
כבר 11 שערים וכאשר ההגנה סופגת 
פעמיים רביעיות זה אומר שיש בעיה 
אלא  אחר  או  זה  בשחקן  דווקא  ולאו 
מספיק  אין  ההגנה,  במשחק  יותר 
ונדמה  ההתקפה  שחקני  מצד  חיפוי 
קבוצות   2 משחקות  המגרש  על  כי 
וזו  ההגנה  של  זו  שדרות,  של  שונות 

של ההתקפה. 
אחרי ההפסד הביתי לדימונה,  יצאה 
בב"ש  קשה  סופר  למשחק  שדרות 

סחטה  שכבר  המקומית  מ.ס  נגד 
שדרות  הצמרת,  מקבוצות  נקודות 
אבל  במשחק  עדיפה  הייתה  אומנם 
שלה  ההגנה  כמה  הוכיחה  שוב 
חדירה בקלות, הפעם השוער טליאס 
הזדמנויות  כמה  ובלם  במיטבו  היה 
העלה  כהן  שמתן  אחרי  טובות 
ליתרון  קבוצתו  את  אדיר  בשער 
קרה  שיגידו  יש  ואז  מוקדם.   1:0
האירועים  השתלשלות  לאור  הצפוי 
המשחק,  של  האחרונות  בדקות 

לרחבה,  שהוגבה  כדור   -92 דקה 
ההרחקה,  עם  מסתבכת  ההגנה 
ב"ש  ושחקן  בשער  נתקע  השוער 
את  פנימה  מקרב  וגלגל  תודה  אמר 
ענקית  לאכזבה  שגרם   1:1 השוויון 
שהגיעו  משדרות  האוהדים  בקרב 
היפיפה  במתקן  קבוצתם  את  ללוות 
מתוסכלים  עצמם  מצאו  ושוב  בב"ש 
כמה  היו  למזלם  מתסכלת,  מתוצאה 
את  לתקן  שצריך  שהאמינו  שחקנים 
העוול כי הניצחון הזה הגיע לשדרות. 

ליגה ב' דרום דרום ב' 

כדור  הגביה  עמר  נדב  הימני  המגן 
מרום  רותם  הרחבה,  למרכז  מצוין 
כדור  ונגח  ב"ש  הגנת  את  הקדים 

לפינה הימנית פנימה 2:1 דרמטי. 
הבעיות של שדרות בהגנה כמובן לא 
נפתרו, המאמן טלקר החליט להמשיך 
במשחק  גם  הקרדיט  את  לתת 
הייתה  הפתיחה  אילת.  נגד  הבית 
יתרון  שער  עם  מאוד  טובה  דווקא 
מחצית  ראינו  אז  אבל  כהן  מתן  של 
את  למצוא  קשה  היה  חלשה,  שנייה 

משחק ה"ביחד" שאפיין את הקבוצה 
טעות  מקום  משום  פתאום  אשתקד, 
כדור  שאיבד  אברה  עופר  של  קשה 
את  החזירה  להתקפה  לצאת  בניסיון 
קל  גול  לומר  אפשר  למשחק,  אילת 
מדי שאחראים לו גם הקפטן והבלם 
די  לי  אם  טליאס.  והשוער  אלקבץ 
בשוויון, בניסיון להכריע את המשחק, 
ההגנה  את  הפקירו  שדרות  שחקני 
וספגו שוב שער קל מדי, הפסד שגרם 

לקהל לנטוש לפני השריקה לסיום.
והתסכול  האכזבה  כל  ובתוך 
הקבוצה,  של  ההפסדים  משלושת 
אם או בלי קשר, אי אפשר להתעלם 
מנתון עובדתי פשוט מדהים ומטריד 
יחד.  במסגרת חודש הנוחות שסדרה 
המדהימה  לכדורגל  ההתאחדות 
משחקת  שדרות  בהתחשבותה, 
פשוט  אחד!  בחודש  משחקים   9
ליגה  באיזו  לבדוק  ניסינו  מטורף!, 
בישראל או בעולם קבוצה מקצוענית 
)יחי ההבדל( משחקת כמות מטורפת 
כזו של משחקים בחודש אחד. מישהו 
בהתאחדות לכדורגל פשוט התבלבל 
וחשב לעצמו כי אולי שדרות קבוצה 
מליגת העל. חיפשנו וחיפשנו ומצאנו 
ב"ש  הפועל  העל  ליגת  שמוליכות 
משחקים   4 שיחקו  אביב  תל  ומכבי 
ריאל  ברצלונה,  אפילו  באוקטובר, 
משחקים  לא  ז'רמן  סאן  ופריס 
באוקטובר תשעה משחקים. אגב, עד 
משחקים,  שבעה  שדרות  קיימה  כה 
את  לסיים  שניים  עוד  לה  נותרו 

אוקטובר!.
לא  שזה  ויגיד  כדורגל  שמבין  מי 
מושג.  לו  שאין  כנראה  אז  משפיע 
כאן  צריך  הפיזי,  המאמץ  את  עזבו 
מאמץ מנטלי בלתי רגיל. ואם מישהו 
שכח כולה מדובר בקבוצה בליגה ב'. 
העונה  הקושי,  ף  שעל  לקוות  נותר 
הקבוצה  אם  אבודה.  לא  שדרות  של 
תשחק את המשחק השמח, המאוחד 
לא  דבר  שום  נקי  שער  על  ותשמור 
שני  סיבוב  לכם,  נזכיר  רק  אבוד. 
בבית  מפסידה  שדרות  אשתקד, 
ממקום  אבוד  נראה  והכל  למלאכי 
 11 של  מטורף  ריצה  אז  אבל  חמישי 
ניצחונות העמידה את שדרות מרחק 
זו  אין  תרצו  אם  א'.  מליגה  נגיעה 

אגדה.  

מאת: דניאל גבאי

מכבי ציון שדרות מתמודדת עם עומס משחקים לא 
הגיוני בחודש אוקטובר. עם או בלי קשר, הקבוצה 

הציגה יכולת חלשה ונחלה כבר שלושה הפסדים, שניים 
מהם בבית לדימונה ואילת. רק במזל גדול המשחק 

בב"ש הסתיים בניצחון. האם העונה אבודה? תלוי איך 
מסתכלים על זה. 

חג סוכות 
מתיש ומאכזב

רותם מרום מציל את המשחק בב"ש 
הפסד בבית לדימונהעם שער ניצחון בדקה ה-94
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האם שחקני מכבי ציון שדרות חוזרים 
לעצמם? קשה מאוד לקבוע כי ביום 
בבית  פגשה  הם  בצהריים  שלישי  
יריבה חלשה שלא יכולה הייתה לתת 
עופר  של  לשחקנים  פייט  מדי  יותר 
טלקר שעלו נחושים מאוד כדי לתקן 
את הרושם שהותירו למאות הצופים 
האחרון  בשישי  רק  לעודד  שהגיעו 
לבני  מיותר  ביתי  מהפסד  והתאכזבו 

אילת.
המאמן  החליט  המשחק  לקראת 
בספסל  להושיב  לראשונה  טלקר 
זאת  אלקבץ  דור  הבלם  הקפטן,  את 
איתו.  שניהל  מוקדמת  שיחה  לאחר 
מי שתפסו את הפיקוד במרכז ההגנה 
את  שעשו  זלינגר  וצח  יופה  אלון  הם 
אשתקד.  משחקים  מעט  לא  כבר  זה 
לתת  המשיך  טלקר  ההתקפי  בחלק 
קרדיט לרפי עמוס, רותם מרום ודודו 

כהן כאשר מתן כהן מאחור.
של  השער  את  לחצו  שדרות  שחקני 
להופיע  לא  שאיימה  מרהט  האורחת 
המשחקים  רצף  בגלל  למשחק 
מצוין  שמכירים  מציאות  העמוס, 
של  השער  מהפתיחה  כבר  בשדרות. 
ה-25  בדקה  באוויר,  היה  שדרות 
כדור  שדרות  של  לזכותה  נפסק 
אותו  מטרים  מ-11  מוצדק  עונשין 
לא   1:0 ליתרון  עמוס  רפי  תרגם 
למרכז  להדוף  מצליח  שהשוער  לפני 

אורי גבאי

השער. 
את  מכפיל  עמוס  ה-38  בדקה 
התוצאה לאחר שהגנת רהט מתקשה 
כהן  לדודו  שמגיע  הכדור  בהרחקת 
בצד ימין, האחרון בנגיעה אחת מוציא 
שמשבעה  עמוס  לרפי  מצוין  כדור 

מטרים קובע 2:0 לשדרות.
בחלוף חמש דקות זה כבר 3:0 מבטיח 
לשדרות לפני ההפסקה. ליאור היילה 
ה-16,  בקצה  חוזר  כדור  על  משתלט 
ברגל  ושולח  נפלאה  הטעיה  עושה 
הרחוקה  לפינה  חכם  כדור  שמאל 

פנימה.
שדרות  שחקני  השנייה  במחצית  גם 
כדור  כל  על  להתנפל  המשיכו 
רהט,  של  השער  את  למצוא  כדי 
את  להוציא  חיפשו  כאילו  נדמה 
ההפסדים  שלושת  כל  של  התסכול 
מפתיחת  דקות  חמש  המאכזבים. 
פורץ  מרום  ורותם  השנייה  המחצית 
מצד שמאל ומגביה כדור לרפי עמוס 
שלוש    .4:0 פנימה  נוגח  שמקרוב 
משלים  עמוס  רפי  כך  אחר  דקות 
שהשתלט  לאחר   5:0 וקובע  רביעייה 
כדור  ושלח  הרחבה  בקצה  כדור  על 

לפינה הימנית הרחוקה פנימה.
מכבי שדרות המשיכה בשלה ובדקה 
בצד  מרום  רותם  של  פריצה  ה-60 
הגבהה  בניסיון  הסתיימה  שמאל 
רהט  משחקני  אחד  על-ידי  שנהדף  

פנימה 6:0.
עופר  של  תורו  הגיע  ה-73  בדקה 
חוזר  כדור  על  להשתלט  אברה 
אייל  של  מצוינת  חופשית  מבעיטה 
ה-7:0.  את  פנימה  לגלגל  כדי  דיין 
כהן  דודו  היה  יכול  ה-84  בדקה 
בליגה  הבכורה  שער  את  לכבוש 
מ-11  עונשין  כדור  שנפסק  לאחר 
על  הצביעו  כולם  לשדרות,  מטרים 
כהן  לעניינים,  אותו  להכניס  כדי  כהן 

בעט שמאלה והכדור נהדף החוצה.
עם  עניין  סגרה  שדרות  ה-90  בדקה 
שער מצוין של המגן הימני נדב עמר 
ומול  לרחבה  פורץ  כדור,  שחוטף 

השוער מגלגל פנימה, 8:0 לשדרות.
האם בעקבות הניצחון הקבוצה תצא 
לדרך חדשה? אין לדעת. כבר בשישי 
קשה  ביתית  יריבה  להם  מצפה 
מגרש  מודיעין,  עירוני  של  בדמותה 
רוצה  שדרות  אם  אבל  קשה  בהחלט 
חייבת  היא  המאבק  לתמונת  לחזור 

לחזור עם ניצחון. 

בשישי שדרות יוצאת למשחק חוץ קשה 
במודיעין וביום שלישי היא תתייצב בצפון 

למשחק היסטורי במסגרת סיבוב ז' של גביע 
המדינה שישודר בערוץ 5 ספורט לייב. 

מכבי ציון שדרות קיבלה 
את היריבה הכי נוחה 

כדי להתאושש וניצחה 
8:0 במשחק השלמה של 

המחזור הראשון. 

התרגשות גדולה במכבי ציון שדרות 
ההיסטורי  הגביע  משחק  לקראת 
לכן  קודם  אבל  הבא  שלישי  ביום 
ליגה  משחק  עוד  לקבוצה  מצפה 
היא  שבו  משחק  שישי,  ביום  חשוב 
למנוע  רוצה  היא  אם  לנצח  חייבת 

מהצמרת לברוח לה.
בשעה  בשישי  תתייצב  שדרות 
המגרשים  אחד  במודיעין,   )13:00(
הקבוצות  אחת  ומול  בליגה  הקשים 
כדי  העונה  שנבנתה  בליגה  הטובות 
מודיעין  הליגה.  בצמרת  להתמודד 
בהדרכת המאמן אהוד כחילה צפויה 
לעשות לשדרות חיים קשים אבל אם 
שדרות תשחק משחק הגנתי קבוצתי 
עם  תחזור  לא  שהיא  סיבה  אין  נכון 

שלוש נקודות.
כאמור, רצף המשחקים המטורף של 
אוקטובר יימשך באמצע השבוע הבא 
לכפר  הארץ  לצפון  שדרות  תיסע  אז 

שעב שבגליל העליון כדי להתמודד 
מדובר  ג'.  מליגה  שעב  אחווה  מול 
טובה  ביתית  בקבוצה  כמובן 
קבוצה  הקודם  בסיבוב  שהפתיעה 
מליגה א' כך שאסור לשדרות לזלזל 

או לבוא שאננים.
יתקיים  והמשחק  מאחר  כך,  בתוך 
)שעון  בצהריים   13:00 בשעה 
ארוכה  בנסיעה  ומדובר  חורף( 
הנראה  ככל  וחצי  כשעתיים  של 
קודם  ערב  לנסוע  במועדון  יעדיפו 
לא  מנת  על  במלונית  ולהשתכן 
נציין  עוד  למשחק.  עייפים  להגיע 
וכל המשחקים  ז'  כי מדובר בסיבוב 
לייב   5 הספורט  בערוץ  ישודרו 
פריצות  ושערים-  שירים  בשיטת 
שלב  תעבור  שדרות  אם  למגרשים. 
אחת  ח'  בסיבוב  לפגוש  עשויה  היא 

מקבוצות ליגת העל.

אורי גבאי

שדרות 
התפוצצה 

על רהט

ג'ניה רפפורט חזר להרכב ותורם 
הרבה לקישור. צילום: אורי גבאי

רפי עמוס חוגג רביעייה מול רהט 
החלשה. צילום: אורי גבאי

טלקר. נפתרו 
הבעיות בהגנה? 
צילום: אורי גבאי

דודו כהן, משחק טוב 
שלו עם 2 בישולים

מבחן קשה בליגה לפני 
משחק היסטורי בגביע



במהלך  עברה  נתיבות  עירוני  מכבי 
חופשת סוכות זעזוע בעמדת המאמן. 
מאכזבות  תוצאות  של  רצף  לאחר 
ויכולת פושרת מאוד החליט המאמן 
אייל בילי שדה שהציל בעונה שעברה 
את הקבוצה מירידה- להתפטר וזאת 
מחזורים בלבד שבהם  אחרי חמישה 
נקודה  רק  ברשותו  הקבוצה  צברה 
בגביע  העונה  את  טוב  "פתחנו  אחת. 
בליגה  הראשון  במחזור  מכן  ולאחר 
לרצף  נכנסנו  אז  אבל  במודיעין 
בירוחם  ההפסד  אחרי  הפסדים, 
הנוכחי  שבמצב  למסקנה  הגעתי 
והקבוצה  אני  שאיתם  הקשיים  עם 
ולכן  לתרום  יכול  לא  אני  מתמודדת 
עם  בשיחה  שדה  אומר  התפטרתי" 

'דין וחשבון'.
שדה  קיבל  שעברה  שבעונה  נזכיר 
עמוק  שברירי,   במצב  הקבוצה  את 
הצליח  הוא  אבל  הליגה  בתחתית 
במשימה  ולעמוד  אותה   להרים 
לאחר  מייד  בליגה.  אותה  להשאיר 

התפטרותו  לאחר 
של שדה עלו מספר 
לתפקיד  מועמדים 
אבי  ביניהם 
את  שאימן  בוחבוט 
בליגת  אשדוד  מ.ס 
את  ולפני  העל 
את  ירוחם.   הפועל 
נגד  הבית  משחק 
המאמן  הדריך  לוד 
של  העבר  ושחקן 

הקבוצה שלומי בוסקילה, הקבוצה 
ניצחה 1:0. נציין כי התפקיד הוצע 
לבוסקילה אבל האחרון מנהל בי"ס 

לכדורגל ולא פנוי מספיק. 
נתיבות  קיימה  השבוע  בסוף  גם 
נגד  בכסייפה  קשה  חוץ  משחק 
המועדון-  של  בית  שחקני  שלושה 
ואור  ויצמן  דרור  נסימי,  אופיר 
יריב  היוותה  לא  נתיבות  לוי. 

בנתיבות  החליטו  העונה  שהסתיימה 
המאמן  את  להחתים  זמן,  לבזבז  לא 
מוקדם  שיתחיל  בכדי  נוספת  לעונה 
פניו,  על  הקבוצה.  בניית  במלאכת 
של  והחתמה  המוקדמת  ההכנה 
מספר שחקנים העלתה את הציפיות 
מקודמותיה,  יותר  טובה  לעונה 
הליגה  בתחתית  מאבקים  לא  בטח 
אחרת.  הייתה  שהמציאות  אלא 
כאשר  רצופים  ליגה  הפסדי  ארבע 
בבית  ההפסד  היה  בהם  המשמעותי 
למעלה אדומים החלשה שם התחילו 
"לצערי  בעיה.  יש  כ  במועדון  להבין 
הקבוצה לא התחברה ולכן לקחתי את 
"אומנם  שדה,  מסביר  האחריות"  כל 
אבל  קשה  משחקים  הגרלת  קיבלנו 
בית  למשחק  הגענו  תירוץ,  לא  זה 
שלנו  בבית  אדומים,  מעלה  מול 
אסור להפסיד משחק כזה והכל הלך 
אחרי  אמרתי  הפסדנו.  ולצערי  הפוך 
ה-79  בדקה  הפסדנו  גם  שם  ירוחם 
אם לא יבוא שינוי אזוז הצידה. רציתי 
ובהחלט  נתיבות  עם  להצליח  מאוד 
אישית  ברמה  שלי  גם  היא  הבאסה 
לעשות  ה  מ  אין  קורה,  למועדון.  וגם 

זה הכדורגל".
על פניו קיבלת את כל התנאים הטובים, 

מה לא הלך?
"קודם כל אני מוכרח לומר שקיבלתי 
מהיו"ר  והתמיכה  הגיבוי  כל  את 
ישראל שריקי שמתרוצץ רבות למען 
מצוינים  תנאים  קיבלתי  הקבוצה, 
שוערים,  מאמן  ציוד,  מבחינת  זה  אם 
מחפש  לא  כמובן  אני  כושר.  מאמן 
את  לקחתי  שאמרתי  וכמו  תירוצים 
כמה  היו  לצערי  אבל  האחריות  כל 
כמו  התמודדתי  שאיתם  בעיות 
ולגלות  חוץ  למשחק  להגיע  למשל 
היה  פעם  כל  נעליים,  הביאו  שלא 
הפריע  קצת  וזה  אחר  משהו  חסר 

לשחקנים".
הייתה ציפייה במועדון שתצרף שחקני 

חיזוק משמעותיים?
הכי  התנאים  את  קיבלתי  "אומנם 
מה  וכל  עבודה  תנאי  מבחינת  טובים 
לא  התקציב  מגבלת  אבל  שמסביב 
אפשרה לי להביא שחקנים שרציתי. 
שבע  שהייתי  לך  לומר  יכול  לא  אני 
שחקנים  שהיו  משום  מהסגל  רצון 
מכל  הסתדר  ולא  רציתי  אורי גבאישמאוד 

ונוצחה  לכסייפה 
המשחק  אחרי   .3:0
הקבוצה  יו"ר  הכריז 
מינויו  על  שריקי 
שחקן  ג'רבי  עמי  של 
הפועל  של  העבר 
ששימש  אשקלון 
הקבוצה  מאמן  עוזר 
בליגה  שעברה  בעונה 

הלאומית.
לאחר  אמר  ג'רבי  עמי 
והמינוי.  האמון  על  "מודה  החתימה: 
היה קליק מהרגע הראשון והתחושה 
אותי  הפתיעו  חם,  לבית  שהגעתי 
מקבוצה  נופלים  שלא  המתקנים 
רעב  מגיע  אני  לאומית.  בליגה 
ובשבילי זה אתגר, כרגע הזמן לעבוד 
פחות לדיבורים . בעזרת השם נעשה 

ונצליח".

אחרי חמישה מחזורים בלבד נאלץ אייל בילי 
נתיבות  עירוני  מכבי  מאימון  להתפטר  שדה 
'דין וחשבון'  ששקועה בתחתית. בשיחה עם 
הוא מסביר: "אומנם קיבלתי את התנאים הכי 
לי  אפשרה  לא  התקציב  מגבלת  אבל  טובים 

להביא שחקנים שרציתי".

מכבי ציון שדרות

"לצערי הקבוצה לא 
התחברה ולכן לקחתי 

את כל האחריות"

הראשון  השחקן  למשל  סיבות.  מיני 
אלעתמין  הישאם  היה  שהחתמתי 
אישית  בבקשה  ליו"ר  פנה  הוא  אבל 
נסימי  אופיר  גם  לכסייפה,  לעבור 
והכל  עליו  ובניתי  אותו  רציתי  מאוד 
להבריז  החליט  אבל  איתו  סוכם 
שחקנים  מעט  לא  גם  היו  לכסייפה. 
לא  אבל  להצטרף  שרצו  בכירים 
הכספיות.  בדרישות  לעמוד  יכולנו 
באזור  שחקנים  מדי  יותר  אין  כך  גם 
להגיע  לשחקנים  לגרום  וכדי  שלנו 
ובמקרים  יותר  לשלם  צריך  לנתיבות 
אם   . הסכימה  לא  ההנהלה  מסוימים 
רוצים להתמודד בצמרת צריך תקציב 

גדול יותר".
מה לדעתך צריכים לעשות בנתיבות?

"אין לי ספק שהמאמן החדש שחתם 
שחקני  שלושה-ארבעה  לצרף  חייב 
יש  הכל  בסך  כי  משמעותיים  חיזוק 
אביאל  את  תוסיף  לעבוד,  מה  עם 
רציתי  לעניינים.  שחוזר  נסימי 
לא  אבל  נתיבות  עם  מאוד  להצליח 
הצליח וחבל. אני מאחל לקבוצה מכל 

הלב הצלחה בהמשך".

מאת: אורי גבאי

עמי ג'רבי התמנה למאמן נתיבות

ליגה,  מחזורי  שבעה  אחרי  ספק  אין 
מוליכת  היא  גדולה  הכי  ההפתעה 
מאה  עם  כסייפה  עירוני  הליגה 
של   שערים  ומאזן  הצלחה  אחוזי 
בלבד.   ספיגות   4 מול  כיבושים   23
קטן  במגרש  שמשחקת  הקבוצה 
מימדים ולא איכותי במיוחד עם יציע 
המגרש  ממרכז  רחוק  שנמצא  מרכזי 
כהן  אמיר  המאמן  על-ידי  שמודרכת 

עושה עד כה פתיחה מדהימה.
לפתיחה  מכריעים   ששותפים  מי   
מ-7  ניצחונות   7 של  המדהימה 
שחקנים  שלושה  הם  משחקים 
נתיבות-  עירוני  למכבי  ששייכים 
ששיחקו  ויצמן  ודרור  נסימי  אופיר 
אחרי  שדרות  במדי  שעברה  בעונה 
לוי  ואור  בנתיבות  הסתדרו  שלא 
תחילת  לפני  ב"ש.  במ.ס  ששיחק 
העונה אף אחד לא לקח את כסייפה 
מוליכה  היא  בינתיים  אבל  ברצינות 
נקודות   4 של  בפער  הליגה  על 

מהשנייה מ.ס דימונה. 
שערים   6 ויצמן  החלוץ  כבש  כה  עד 
טבלת  את  מוביל  נסימי  ואילו 
המבשלים של הקבוצה כך שתרומתם 

אור  גם  לאחרונה  מאוד.  משמעותית 
לוי הבלם המצוין הוסיף ניסיון להגנה 
הבדואי.  מהמגזר  החם  הלהיט  של 
בסוף השבוע האחרון הם שיחקו נגד 
 3:0 לניצחון  שותפים  והיו  נתיבות 
ונמצאת  גדלו  בה  הקבוצה  נגד  חלק 

בתחתית.

השלישייה מנתיבות שמובילה 
את כסייפה לפסגה
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אורי גבאי
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התקיימו  סוכות  חופשת  במהלך 
דרום.  ג'  בליגה  מחזורים  שלושה 
ליגה  מחזורי  חמישה  לאחר  כה,  עד 
תופסות את המקום הראשון הנציגות 
אופקים-מרחבים  הפועל  שלנו 
פתיחה  שרושמת  שדרות  והפועל 

מפתיעה.
נתחיל עם שדרות, הקבוצה בהדרכת 
 4 צברה  אדרי  שחקן-אדם  המאמן 
היא  החג  במהלך  ותיקו.  ניצחונות 
ולאחר   2:1 שמש  בית  את  ניצחה 
מל  בב"ש  גם  ניצחון  השיגה  מכן 
איבוד  ובעקבות   2:1 המקומית  מ.כ 
בקרב  בבית  אופקים  של  הנקודות 
צמרת מול ערד )0:0( טיפסה שדרות 

השבוע  בסוף  הראשון.  למקום 
נקודות  איבדה  שדרות  האחרון 
בבית  לנצח  צריכה  שהייתה  במשחק 
אדרי   אדם  אלהושלה.   צעירי  נגד 
העלה את שדרות ליתרון 1:0 שנשמר 
השנייה  במחצית  המחצית.  עד 
את  להפתיע  הצליחו  האורחים 
שדרות פעמיים ולהפוך את התוצאה 
בדרך  ששדרות  נדמה  כשהיה   .2:1
הזמן  תוספת  בתוך  מפתיע,  להפסד 
בדקה ה-93 עדן יונה קבע שוויון 2:2.

ניצלה  שדרות  של  המעידה  את 
לחזור  כדי  אופקים-מרחבים 
הפרש  בזכות  הטבלה  לראשות 
המאמן  של  הקבוצה  עדיף.  שערים 

אורי גבאי

אופקים עומדת בציפיות עד כה, שדרות מפתיעה לטובה. ביום שישי יתקיים 
המחזור השישי: אופקים בבית מול ירוחם, שדרות בחוץ נגד מכבי ב"ש.

ליגה ג' דרום

כדורסל: מכבי שדרות 
החלה להתאמן
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נגד  חוץ  למשחק  יצאה  עטר  מוטי 
עם  וחזרה  ברהט  במגרש  שלום  שגב 
ניצחון 3:1. את השערים כבשו נאדר 

אלקרינאווי 2 ומואמן רגילאת.
השישי,  המחזור  יתקיים  שישי  ביום 
נגד  קשה  חוץ  למשחק  תצא  שדרות 
להתמודד  קבוצה  שבנתה  ב"ש  מכבי 
גובה  איבדה  אך  העלייה  כרטיס  על 
כבר בפתיחת העונה, במשחק יתקיים 
במגרש רייסר 4 החדש בשעה 14:00. 
חוזרת  מרחבים  אופקים  ואילו 
תארח  היא  שלה.  הביתי  לאצטדיון 

את מכבי ירוחם בשעה 12:30. 

אורי גבאי

הפועל אופקים- מרחבים
והפועל שדרות בראש הטבלה

הכובשים לאופקים מרחבים

הפועל שדרות. פתיחה מפתיעה



91 25.10.201975 | כ"ו תשרי תש”פ | גיליון 816 | דין וחשבון 11.10.2019 | י"ב תשרי תש”פ | גיליון 815 | דין וחשבון דין וחשבון | גיליון 814 | ה' תשרי תש”פ | 284.10.2019



דין וחשבון | גיליון 816 | כ"ו תשרי תש”פ | 9225.10.2019



93 25.10.2019 | כ"ו תשרי תש”פ | גיליון 816 | דין וחשבון

 אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים

052-4239577 בתאל
Batel@emunah.co.il

למעון אמונה 

בתלמים 

דרושות:

האגף לגיל הרך

טוב לעבוד באמונה!

מטפלות

Pתנאים משופרים לעובדות קבועות 
Pבונוסים למצטיינות

Pדמי הבראה מוגדלים
Pאפשרות לקידום מקצועי
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חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
מרחב התכנון המקומי שדרות הודעה על הפקדת תכנית 

, כי במשרדי הועדה המקומית  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 
לתכנון ולבניה שדרות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום מופקדת  תכנית מפורטת ''מתחם 9, 
שדרות''   שמספרה  611-0723114, המהווה שינוי ל-611-0316067 בתוקף. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:. 
גוש 2828 חלקות בשלמותן 215-222 חלקות בחלקן מטרת התוכנית: יצירת מסגרת תכנונית עבור הקמת מתחם 
מגורים. עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת השטחים העיקריים ב20% בתאי שטח מס' 301-308 בהתאמה ע"פ 
סעיף 62א (א) סעיף קטן 16. 2. איחוד וחלוקת מגרשים כמסומן בתשריט ע"פ סעיף 62א (א) סעיף קטן 1. 3. 
העברת שטחי שרות בלתי מנוצלים במגרש מס' 300, ממתחת לקרקע אל מעל הקרקע ע"פ סעיף 62א (א) סעיף 
קטן 9. 4. הוספת 20 יח"ד במגרש מס' 300, מ-32 יח"ד ל-52 יח"ד ע"פ סעיף 62א (א) סעיף קטן 8. 5. שינוי קווי 
בניין כמסומן בתשריט ע"פ 62א (א) סעיף קטן 4. 6. שינוי הוראות בינוי כמפורט בפרק 4, ע"פ סעיף 62א (א) 
סעיף קטן 5. 7. תוספת קומות במגרש מס' 300, מ-3 קומות ל-8 קומות , ושינוי גובה מירבי מותר לבניה מ-12 מ' 
ל-25 מ' ע"פ סעיף 62א (א) סעיף קטן 4א. כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן 
כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שדרות, שכתובתה:  ככר הנשיא 8 אדמון 
ספרא שדרות 80100. טלפון: 08-6620200. המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית, מחוז 
דרום, שכתובתה: התקוה 4 באר שבע, טלפון: 08-6263820/30. התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא 

אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. 
דורון טקטוק יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

שדרות גוש 2828 חלקה 222



 750,000 ישראל  מקווה  ג'  קומה  חד'   3 דירת 

גמיש. תיווך אורות יקי – 050-7808151. 

815---------------------------------------

מגרש פינתי בשכונת המוסיקה )ק.רכישה(.

תיווך אורות יקי: 050-7808151. 

815---------------------------------------

2 בתים במגרש אחד גדול.

תיווך אורות יקי – 050-7808151. 

815---------------------------------------

להשכרה דירת 2 חדרים + סלון, ממוזגת, ברח' 

משה זרח 374/17.

לפרטים: 050-2663640. 

815---------------------------------------
להשכרה יחידת דיור + 3 חדרי שינה, מטבח גדול 
+ סלון מרווח + חצר, מיזוג בכל החדרים, במושב 

שרשרת 36. 

לפרטים: 052-4440086. 

815---------------------------------------

 2000 מנוע   2016 פורסטר  סוברו  מכירה 
במצב מעולה 91.000 ק"מ.
לפרטים: 052-6556664.  

900---------------------------------------
שנת  ראשונה  יד   XV 1600 סוברו  למכירה 

2016, 80.000 ק"מ ללא תקלות.
לפרטים: 052-6556664.  

815---------------------------------------
דרושים עובדים למטבח אסייתי. רציניים עם ראש 

פתוח ורצון ללמוד. ניסיון - יתרון!

  .054-5978877

815---------------------------------------
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