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תוכן 

3. חדשות
ברוך הבא, השר גלעד ארדן / קרן שגב, אייל 

זלנה ואילן ירימי, באים לעבוד בשבילכם 
/ הכל על תקציב 2017 / מפקד בסיס תל 
נוף ביקר בקריית עקרון /  ביחידת הנוער 

מתכוננים לקיץ / נפרדים ממנכ"ל המועצה 
היוצא, בועז קעטבי / מרכז למידה חדש נחנך 

לאחרונה / ועוד

6. פיקוח נפש.
הכל על מחלקת הפיקוח ועל מנהלה החדש, 

שרון לוי

9. לומדות מחוץ לקופסה.
ראיון עם חגית ברנע, מנהלת בית הספר פלך

10. למתנדבים בעם.
כמה מילים על מתנדבי היישוב

11. בית ספר עם סלים.
ענף הכדורסל ביישוב, עובר מהפכה של 

ממש

12. גשרים של תקווה.
מרכז הגישור, שלכם ובשבילכם

14. תרבות ביישוב.
כל האירועים והמופעים שהיו כאן לאחרונה

18. תהיה גבר ותבשל משהו.
שני גברים וחמישה מתכונים

20. החופש לחיות.
מיכאל מחפוד, מציין עשור של חופש רצוף 

ומדבר על חושך ואור

בשער: רון וקנין, תלמיד כיתה ד'2 
בבית הספר בן צבי / צילום: אופיר חדד

מגזין קריית עקרון / גיליון 4 / מרץ 2017
צילומים: אופיר חדד, דוד צור וצוות 

עובדי המתנ"ס והמועצה
עורכת: שרון חן,

sharonh3@zahav.net.il 

עיצוב ועריכה גרפית: אופיר חדד
oir2good@gmail.com

חברי מערכת: אורנית  לוי ביתן, אביבה לוי, נוריאל כורש, דליה ג'יבלי, אבישג ישר, 

אלינור חזי

ישוב, חמישה כוכבים!
קריית עקרון זכתה, זו השנה השנייה, 

בחמישה כוכבי יופי בתחרות "קריה יפה 
ומקיימת בישראל יפה ומקיימת" 

בטקס חגיגי שהתקיים בבית המועצה לישראל יפה, 
במעמד ח"כ אריה דרעי, שר הפנים והשר לפריפריה, 

אברהם כץ-עוז, יו"ר המועצה לישראל יפה וכמה עשרות 
ראשי ערים ומועצות מכל רחבי הארץ, הוענקה לקריית 

עקרון תעודה על זכיית היישוב בחמישה כוכבי יופי, 
בתחרות לאיכות חיים בסביבה מקיימת. 

"חברי הוועדה התרשמו לא רק מהטיפוח ומהגינון כי אם 
מהקמת גנים ופארקים בתוך מוקדים ביישוב, מתכניות 

הלימודים, מהנעשה ביישוב למען אורח חיים ירוק, בריא 
ומקיים ומהנכונות ומשיתוף הפעולה של התושבים", 

אמר ראש המועצה, חובב צברי.
"הזכייה בפרס מחממת את הלב, אם כי יש להמשיך 

ולשפר את פני היישוב על מנת להעניק לתושביו איכות 
חיים טובה יותר", הוסיף אילן ירימי, סגן ראש המועצה 

ומחזיק תיקי איכות הסביבה, שיפור פני היישוב והפיקוח.

אזרחות כבוד לשר גלעד ארדן

מימין: מנכ"לית המועצה, רינת דנון, סגן ומ"מ ראש המועצה אייל 
זלנה, סגן ראש המועצה אילן ירימי, השר ארדן וראש המועצה, 

חובב צברי

מערכת העיתון: 
מזכירת המערכת: אפרת מעלםיו"ר המערכת מנכ"לית המועצה: רינת דנון

קריית עקרון אירחה בשבוע החולף את השר לביטחון פנים, נושאים אסטרטגיים והסברה, גלעד ארדן, 
לביקור חגיגי, במהלכו העניק לו ראש המועצה, חובב 

צברי, אזרחות כבוד, כמחווה על פועלו למען ביטחון תושבי 
ישראל ועל הובלת תהליכים באומץ וביושרה ציבורית 

ואישית.
באירוע נכחו שוטרים מצמרת המשטרה, שרון מנור מפקד 

תחנת רחובות הנכנס, צוות מקצועי של המשרד לביטחון 
פנים, חברי מועצה בהווה ובעבר ועובדי מועצה בכירים.
לאחר סבב היכרות קצר וסקירה על היישוב, הביע ראש 

המועצה באזני השר את רצונו בהקמת מערך שיטור 
משולב ובהתקנת מערכת "מוקד רואה" אשר תמנע מעשי 

ונדליזם ברכוש הציבורי ותגביר את תחושת ביטחונם 
של התושבים. בהמשך לדברים, הורה ארדן לצוותים 

המקצועיים שהתלוו אליו, לקדם את בקשותיו של ראש 
המועצה.

"תודה לידידי חובב צברי על הענקת אזרחות הכבוד", 
אמר ארדן. "אמשיך לחזק את הביטחון 
האישי של תושבי מדינת ישראל ואדאג 
גם לביטחונם של תושבי קריית עקרון".

ארדן וצברי עם ליאת זוהר, מנהלת 
לשכת ראש המועצה
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תקציב

תקציב 2017, שלכם ובשבילכם
תקציב המועצה לשנת 2017 עומד על 76 מיליון שקל  מלי מרחבי, 

תקציבאית המועצה, מסבירה כיצד מנוהל ומחולק התקציב השנתי, איזו 
מחלקה נהנית מהנתח הגדול ביותר )ולמה(, איך נהנים מכל זה התושבים 

ומהן התכניות לשנה הקרובה
מלי מרחבי, תקציבאית המועצה, לא נבהלת 

מאלפי הטבלאות ועשרות אלפי השורות, 
שבכל אחת מהן סכומים שיכולים לגרום לאדם 
מהיישוב להזיע. מרחבי, אשה רגועה וסימפטית 

להפליא, היא הממונה על הרכבת התקציב, 
המאושר לבסוף על ידי הגזבר, אלון גרינברג 

והמועצה.
היא מתחילה את עבודתה על השנה הבאה, 

חודשים רבים לפני תחילתה. כתקציבאית עם 
שעות הכשרה מרובות בתחום השלטון המקומי, 

היא צריכה לגלות סבלנות, ראייה מערכתית 
רחבה, דיוק רב וגם יצירתיות רבה, שבזכותה היא 

מצליחה למצוא עם מנהלי האגפים, את שביל 
הזהב בין הרצוי למצוי ולמקסם את השירות 

לתושב. 
איך את בונה את התקציב?

"אני מתייחסת לצפי ההכנסות ומשם מתחילה 
לתכנן. אני יושבת עם מנהלי האגפים ואנחנו 

עוברים על כל סעיף, בודקים את התכנותו, 
עורכים אומדנים ומחליטים - אילו תכניות 

ופרויקטים ניתן לממש השנה ועל מה ניאלץ 
לוותר. בהמשך, אלון הגזבר, ואני, בוחנים את 

כלל הבקשות אל מול ההכנסות וקובעים מסגרות 
תקציב סבירות לדיונים עם ראש המועצה. חלק 
מהתכניות, נותרות מותנות - הן ימומשו בתנאי 

שייכנסו כספים נוספים במהלך השנה. חשוב 
לציין כי המנהלים, משתדלים להתייעל, חוסכים 

בכוח אדם חיצוני ומפנים לעצמם תקציבים 
לעשייה נוספת שניכרת בעוד תכניות העשרה, 
בעוד גנים וצמחייה שנשתלת, בעוד הצגה או 

סדנה".
כיצד מחליטים אילו תכניות יאושרו 

בתקציב?
"לאחר כל הדיונים וקבלת אישורו של הגזבר, 

התכניות עוברות לקבל את אישור ראש המועצה 
וחברי הנהלת המועצה. לאחר שקיבל את 

האישור, מהווה התקציב המגובש את תכנית 
העבודה השנתית של הרשות".

ספרי על דוגמאות לתכניות 
שמתקיימות ביישוב, שאתם 

מתקצבים.
 "יש מאות דוגמאות, הנה כמה על קצה המזלג: 
בשנים האחרונות, תפס נושא התרבות תאוצה 

יפה ועקב כך, מתקיימות תכניות מגוונות לציבור 
הרחב כמו: אירועים מוזיקליים, פעילויות לילדים 
בשכונות, קבוצת תיאטרון מבוגרים, ערבי נשים, 

הרצאות בנושאים שונים, ערבי עדות, פרויקט 
אחריי! לנוער, פרויקטים מובילים בספורט כולל 

קבוצות ייצוגיות ועוד".
מה לגבי חינוך - המחלקה שזוכה 

לתקציב הגבוה ביותר?
"העלייה בפעילויות החינוך היא פועל יוצא של 

משנתו של ראש המועצה, לחזק את החינוך 
כבסיס לבניית יישוב מצליח. הסכום המושקע 

בחינוך עומד על קרוב ל-20 מיליון שקל 
ומדובר בעלייה עצומה לאורך השנים, שחשוב 

שהתושבים יבינו מה היא מגלמת: החינוך 
עובר מהפך ביישוב, בתי הספר היסודיים זוכים 

לתכניות העשרה חשובות כמו תכניות מחשבים, 

תכניות ירוקות, אמנות 
ותרבות. פרויקט 

'הטייסת' מתוקצב 
בכ-80 אלף שקל בכל 

אחד מבתי הספר. 
הוקצה סכום להקמת 

מרכז למידה לחיזוק 
המתמטיקה בקרב 

תלמידי היסודי ובשנה 
הבאה, הכוונה היא 

להתרחב גם לשיעורי 
העשרה וחיזוק 

באנגלית".
מה לגבי יתר 

המחלקות?
"המתנ"ס, האחראי 

על פעילויות התרבות 
עושה כאמור עבודה 

נפלאה עם התקציב שברשותו וגם בספרייה 
נעשים דברים יפים - הקהל מצביע ברגליים 

ונהנה להגיע. רות לוי, מנהלת מחלקת התשתיות 
עובדת באופן חכם ומסודר, חוסכת בכוח אדם 

חיצוני ובכך מפנה תקציב גדול לפרויקטים 
נוספים ביישוב. בכל המחלקות במועצה, בין אם 
זו מחלקת ההנדסה, הפיקוח או הביטחון, עושים 

המנהלים והעובדים כל שביכולתם על מנת 
להפיק את המקסימום מהעומד לרשותם ואני 

מלאת הערכה על כך".
רווחה?

"כוכי שלמה, מנהלת המחלקה, מנווטת בתבונה 
עם התקציב שעומד לרשותה - 11 מיליון שקל 

ומוסיפה תכניות לקהילה, בהתאם לצרכים, 
להעצמת נוער, למניעת נשירה, סמים ואלכוהול. 

תכנית עיר ללא אלימות קיימת ביישוב והשנה 
הורחבה תכנית 360 הממשלתית. יש תכניות 

לטיפול במשפחה ולתמיכה במשפחות של 
מטופלים ורוב הטיפול נעשה בתוך הקהילה 

בעזרת מועדוניות ופרויקטים מקומיים, מתוך 
מחשבה שהשארת הילדים והנוער ביישוב 

מחזקת ומיטיבה עימם ועם כולנו".
מה נראה פה בשנים הקרובות, 

בכפוף לתקציב?
"היישוב עושה צעדים יפים בכל תחום - הוא 

נראה יותר טוב, החינוך עובר מהפכה, הביטחון 
משתפר עם קיומם של סיורי לילה ואבטחת 

מוסדות החינוך בבקרים. המידע לציבור קיבל 
תאוצה - יש לנו אתר נגיש ופייסבוק לקבלת 

מידע שוטף. המועצה מתייעלת ולתושבים יש 
עם מי לדבר. בשנה הקרובה, יינתן דגש לשילוט 

והכוונה ברחבי היישוב, כיכר הרצל-משה שרת 
תסתיים בקרוב ושבילי האופניים ימשיכו להיסלל 

ולהתחבר כחלק מהבנייה הכללית המתרחשת 
כאן. מילת המפתח היא סבלנות. המהפכה לא 

מתרחשת בשנה אחת, אולם לאורך השנים - אני 
חושבת שאפשר לראות שבאמצעות ניהול נכון 
יפים".וקפדני של התקציב - נעשים וייעשו כאן דברים 

אזרחות כבוד לשר גלעד ארדן

מלי מרחבי. "היישוב עושה צעדים יפים בכל תחום"
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שם: עו"ד אייל זלנה.
תפקיד: סגן ומ"מ ראש המועצה ומחזיק תיק 

ההנדסה והתשתיות.
גיל: 55

מצב משפחתי: נשוי + 3.
כמה שנים בקריית עקרון: 30.

מקצוע: עורך דין, מתמחה ביחסי עבודה, 
ביטוח לאומי ותאונות דרכים, משמש כמרכז 
האגף לאיגוד המקצועי בהסתדרות במרחב 

רחובות ומייצג אלפי עובדים במאבקים 
אירגוניים.

אתגרים עיקריים: "זוהי הקדנציה השנייה שבה אני מחזיק בתיק 
ההנדסה ועושה מלאכתי ללא תמורה כי כך אני מאמין שצריך להיות. בין 
המיזמים, תכנית ז.מ 350 )שימושים ב'עקרון 2000'(, שלא מזמן הועברה 

להפקדה. ראש המועצה ואני מצויים בשלבי הקמתה של מינהלת 
עירונית, שתטפל בנושאים הקשורים במתחם: תשתיות, פיתוח, רישוי 

ושילוט, כשהמטרה היא למצב את המקום כמרכז עסקים מתקדם, מוביל 
וזמין. 

"נושא מאתגר נוסף הוא תגבור מקומות החנייה בשכונות. אני מניח 
שלא נצליח למלא את מבוקשם של כל התושבים, אבל נעשה הכל על 
מנת להעניק פתרון למצוקת החנייה. בנוסף, בשיתוף עם תאגיד המים 

'מי ציונה' תבצע המועצה החלפת תשתיות מים וביוב ועיצוב נוף ב'שטח 
140' כולל הפיכת רחובות לחד-סטריים. נאכוף איסור חניית משאיות 

וכלי רכב כבדים ביישוב ונסיים את החניון הייעודי עבורם. נעצב מחדש 
את כיכרות היישוב וגם הכניסה לקריית עקרון תעבור שינוי. קו מים ראשי 
המספק מים לישוב יוחלף ופארק כלבים וסקייטלנד ימוקמו בסמוך לחניון 

המשאיות. 
העבודה המשותפת עם חברי המועצה ובראשם ראש המועצה, מביאה 

לכך שהדברים אכן קורים. המיזמים עליהם דיברתי נמצאים בעבודה 
ומתוקצבים בהתאם על ידי המועצה ואני עובד עם צוות מסור המלווה 

בתחושת שליחות, שכל ישוב היה מתגאה בו".
חזון לעתיד: "רוב עיסוקי יהיה בקידום פרויקטים, מתוך כוונה לקדם 

משמעותית את איכות החיים שלנו בקריית עקרון. נושא השכונה החדשה 
יקבל משנה תוקף ואני מקווה ומאמין שנצליח להתוות תכנית מתאר 
לדורות הבאים".ביישוב ונביאה לקראת סיום 'על הנייר' כדי שנוכל להניח את הבסיס 

נעים להכיר

כדי שיהיה כאן טוב
תכירו את קרן שגב, אייל זלנה ואילן ירימי, חברים חדשים בהנהלת 

המועצה,  שעושים "שעות נוספות" רבות כדי שיהיה יותר נעים לחיות כאן

שם: אילן ירימי.
תפקיד: סגן ראש המועצה וממלא מקומו, 
מחזיק תיקי איכות הסביבה, שפ"ע ופיקוח.

גיל: 42.
מצב משפחתי: אב לילד בן 5.

כמה שנים בקריית עקרון: יליד היישוב.
מקצוע: עוסק משנת 2005 באיכות הסביבה 
ושיפור העיר במועצה המקומית בית דגן. יו"ר 

סיעת הליכוד ביישוב.
אתגרים עיקריים: "למתג את היישוב כמקום נקי, מטופח וירוק. לאורך 
השנה, פועלים צוותי מחלקות הגינון והתשתיות בהקמת גינות בכיכרות 

ובצדי הדרכים. הגינון ברמה גבוהה, גני השעשועים מסודרים ויפים וכך גם 
הגינות בכניסה ליישוב וליד אזור 'עקרון 2000'. התכנית היא להוסיף שלטי 

הכוונה ביישוב אשר ימוקמו בצמתים מרכזיים ויכוונו את הנכנסים לבתי 
הספר, למוסדות המועצה וכדומה.  

בנושא הפיקוח ואיכות הסביבה: "התחלנו ליישם את חוק האריזות 
בעקבות ההסכם שחתמה המועצה עם תאגיד המחזור תמיר ועיבינו את 

מערך מתקני המחזור ביישוב, כך שכמעט בכל שכונה יש מתקנים לאיסוף 
בקבוקים, ניירות, זכוכית, טקסטיל )לסמרטוטים( ופסולת אלקטרונית - 

קרטוניות. 
פיקוח: "צירפנו לשורותינו מנהל מחלקת פיקוח חדש ופקחים היוצאים 

לשטח ושומרים על תקינות הסדר הציבורי. חשוב שהתושבים יזכרו 
שהפיקוח נועד לעשות סדר ולהקל עליהם, ולא להעשיר את הקופה 

הציבורית".
חזון לעתיד: "לבד מהתפקידים שבהם אני מחזיק, אעשה כל שביכולתי 
לסייע בפיתוח השכונה החדשה ובקידום פתרונות לזוגות ללא דיור, כמו 

הענקת 20 אחוזי עדיפות לבני היישוב שאין ברשותם דירה עדיין. אפעל עם 
אייל זלנה בנושא 'עקרון 2000', על מנת לשפר את חוויית הקניה ולמשוך 
יותר איכותי ויותר נעים לתושבים".בעלי עסקים למקום. אני מקווה שעם השנים, יהיה היישוב יותר מסודר, 

שם: קרן שגב.
תפקיד: חברת מועצה, 
מחזיקת תיק השירותים 

החברתיים, נוער, ספורט 
וקהילה, עיר ללא אלימות 

ותכנית 360.

גיל: 42 וחצי. 
מצב משפחתי: אם לשני בנים )"מהממים"(, בן 

17 ובן 11.

כמה שנים בקריית עקרון: ילידת היישוב.
אתגרים עיקריים: "אני פועלת למיצוי זכויות 

של תושבים כקשישים, ניצולי שואה, חד הוריות, 
משפחות מצוקה, נכים וכדומה. לדעתי, חלק 
מאלה, לא היו מגיעים לשירותים החברתיים 

אילו ידעו למצות את זכויותיהם. בתחום הנוער 
והצעירים - חשוב בעיני לראות את הנוער 

שלנו, לאסוף אותו חזרה לתוך הקהילה - אתגר 
שאנו מתמודדים עמו כבר כיום - לתת מענה 

לא פורמאלי בתוך היישוב, להעצים את הנוער 
ולפתח קבוצות מנהיגות מובילות למען דור 

העתיד. להקים מרכז לצעירים ביישוב, שייתן 
מענה לבני 18-30 בכל הנוגע לזכויות והכוונה 

לחיילים משוחררים ולסטודנטים, בענייני השכלה 

גבוהה, דיור וכדומה. לגוון ולפתח את תחומי 
הספורט ביישוב ולהקים מתקנים לקהילה 

וקבוצות ייצוגיות. ההשקעה בספורט והנוער 
השנה עצומה ומעידה על חשיבות החינוך הלא 

פורמאלי ביישוב. 
"כחלק מעיסוקיי מחוץ למועצה אני מפעילת 

קבוצת 'ספירלת נשים', המתנדבות למען 
הקהילה ושואפת להרחיב גם את תחום 

הפעילויות שלהן וליצור קבוצות נוספות כאלה".
חזון לעתיד: "ליצור מעגלי התנדבות נוספים 

ולפעול להגברת המעורבות החברתית ביישוב, 
לצקת תוכן אמיתי לתחומים בהם אני נוגעת, 
לספק את מיטב ומירב השירותים והפעילויות 

ערכית, מגובשת ומלוכדת".לתושבים, להעצים אותם וליצור כאן קהילה 
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מרגישים באוויר

מפקד בסיס תל נוף ביקר בקריית עקרון
תא"ל אורי זייפרט, מפקד בסיס תל נוף, דן עם ראש המועצה על הדרכים 

למזער את נזקי רעש המטוסים ועל יצירת שיתופי פעולה עתידיים בין 
היישוב לבסיס

לא בכל יום מבקר מפקד בסיס במועצה 
מקומית. אלא שתא"ל אורי זייפרט, הוא יותר 

ממפקד בסיס - מבחינת תושבי קריית עקרון, 
הוא וחייליו הם שכנים וככאלה, חשוב להכיר 

אותם.
כך חשב גם ראש המועצה חובב צברי, הזמין את 
תא"ל זייפרט, וזה הרים את הכפפה ונענה בחיוב.

בביקור, בו נכחו גם מנהלי מחלקות המועצה, 
חברי המועצה אייל זלנה ואילן ירימי וקצינים 

מהבסיס, נדון נושא רעש המטוסים, המפריע 
לחלק מתושבי היישוב. תא"ל זייפרט, הסביר 

כיצד מנסים בבסיס למזער את נזקי הרעש 
על מנת להתחשב בתושבים ובדיון במועצה, 

הוחלט בהסכמת הצדדים לנקוט במספר פעולות 
נוספות, על מנת לקדם איכות חיים טובה יותר. 

נושא נוסף שעלה הוא חיבור בסיס תל נוף 
לקהילה בקריית עקרון ובהקשר לכך, הוחלט על 
מההכנה לשרות בצה"ל.קיום מפגשים בין בני נוער לחיילי הבסיס, כחלק 

ילדים עם כנפיים
תכנית "מועדון הטייסת" היוקרתית, פועלת 

זו שנה רביעית בבית הספר אוהל מאיר 
והחל מהשנה, גם בבית הספר בן צבי . לאחרונה, התקיים בוקר גיבוש 

משותף, לתלמידים ולטייסים
אולם הספורט בבית הספר בן צבי בקרית עקרון, 

המה ילדים נרגשים וחבורת טייסים וחיילים 
מבסיס תל נוף, שלקחו חלק במשחק כדורגל 
ידידותי, לרגל השקת תכנית "מועדן הטייסת" 

בבית הספר בן צבי משנת הלימודים הנוכחית.
מועדון "הטייסת" פועל זו השנה התשיעית בכל 

רחבי הארץ. בחמש השנים האחרונות, מפעילה 
את התכנית "קרן רמון" להנצחת זכרם של 

האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון ז"ל 
ובנו, הטייס אסף רמון ז"ל. התכנית מובילה שינוי 

התנהגותי, חברתי וערכי בקרב ילדים )לרוב 
תלמידי כיתות ה'-ו'(, מפתחת בהם כישורים 

של מנהיגות חיובית וערכית ופועלת  להעלאת 
המוטיבציה ולאחריות אישית וחברתית. הקשר 
עם טייסי חיל האוויר, מעניק לתכנית משמעות 

סמלית ורגשית חשובה ותורם לתחושת העוצמה 
ולחתירה למצוינות.

התכנית מתקיימת בבית הספר אוהל מאיר 
בקריית עקרון זו השנה הרביעית, בתמיכתה 

המלאה של המועצה ובהובלת אנשי חינוך 
ומאמנים אישיים והשנה, כאמור, הצטרפו 

אליה  גם תלמידי בן צבי, כשכל אחת 
מהקבוצות היא "טייסת" ובה 20 תלמידים. 

"הילדים לוקחים חלק בפעילויות שונות כמו 
אימון אישי וקבוצתי, ביקורים בטייסת, קיר 

טיפוס, הדרכה ביום העצמאות בבסיסי 
חיל האוויר לצד הטייסים, מסע לזכרם 

של אילן ואסף רמון, פעילויות שהילדים 
עצמם מעבירים בתוך הכיתות בבית 

הספר, התנדבות בקהילה, יציאה לפעילויות 

משותפות אחר הצהרים ועוד", מסביר אלי 
סולימני, המנהיג החברתי של התכנית בבית 

הספר בן צבי.
"לאחר ארבע שנים שבהן התכנית מתקיימת 

אצלנו, בהובלתו של נופר לנדסמן, המנהיג 
החברתי, אנחנו רואים שינוי עצום בילדים", 
מוסיפה מעיין זוליט, מורה למדעים ומרכזת 

התכנית בבית הספר אוהל מאיר. "יש שיפור ענק 
בלימודים, בהתנהגות, בביטחון העצמי וביחס 

לסביבה ולעצמם. גם ההורים, שעוברים הדרכה 
רגשית, מתרגשים מהשינוי".

בהמשך הבוקר, התקיים טקס הענקת תעודות 
לילדים הלוקחים חלק בפרויקט וכן הוענקה 

תעודת הוקרה לטייסת, על המעורבות 
הקהילתית של טייסיה. בטקס לקחו חלק א', נווט 
מהטייסת, ראש המועצה חובב צברי, מחזיק תיק 

החינוך נועם אהרון, מנהלת אגף החינוך, אביבה 
וגנר, מנהלות בתי הספר, אסנת כהן דולב ונירה 

אדל ומדריכי הפרויקטים, אלי סולימני ונופר 
לנדסמן. נועם אהרון, מחזיק תיק החינוך ביישוב, 
בירך את הילדים ואמר לטייסים: "אתם מקבלים 
את טובי הילדים שלנו ואני בטוח שתוציאו מהם 

דברים נפלאים. נעניק לכם את כל התמיכה 
לכך".

ו-א', הנווט, סיכם: "בדרך כלל, אנחנו אלה 
שעושים לכם רעש עם המטוסים ואני שמח 

שהיום אתם, הילדים, החזרתם לנו קצת רעש 
משלכם. היום הזה והפרויקט בכלל, ילמדו 

אתכם, שמי שמשקיע למען עצמו ולמען 
הקבוצה, מעצים את עצמו ואת סביבתו פי כמה. 
רבים".אני מבטיח לכם שעוד נעשה ונגיע יחד להישגים 

יקדם מפגשים בין בני הנוער ביישוב לחיילים. מפקד בסיס תל נוף עם ראש המועצה וסגניו

ילדי פרויקט הטייסת עם הטייסים, על רקע תמונתו של אילן רמון ז"ל. 
"מי שמשקיע למען עצמו - מעצים את סביבתו"
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חדשות

לאחר קרוב לשלוש שנים כראש מטה וכמנכ"ל, סיים בועז קעטבי, 
מנכ"ל המועצה, את תפקידו.קעטבי, אל"מ )במיל.( אשר כתב ספר 

לוגיסטי המשמש את צה"ל וסיים בהצטיינות קורס מנכ"לי רשויות, 
יוצא לעסקים בשוק הפרטי

המועצה נפרדה ממנכ"ל המועצה היוצא בועז 
קעטבי, אשר סיים את תפקידו ויצא לחפש 
אתגרים חדשים בסקטור הפרטי והציבורי. 

התמודד בשנת 2013 
חובב צברי, 

ראש 

המועצה המכהן, על ראשות המועצה וקרא 
לקעטבי לשמש כראש המטה של סיעתו. קעטבי, 
שכיהן כיועץ בתאגידי מים, נענה לאתגר. "ראיתי 
בכך סגירת מעגל אישית, לחזור ליישוב בו גדלתי 
ובו חיים עד היום אבי, אחי הצעיר, בני משפחה, 

חברים ומכרים רבים".
עד למינויו כמנכ"ל במאי 2014 היה בין יוזמי 

ומקימי פורום התושבים ופעל לקידום שיתוף 
הציבור ביישוב במגוון תחומי חיים, מתוך 

אמונה כי יש לשמוע את דעת הציבור 
ולהתחשב בה. הוא כיהן כדירקטור 

בתאגיד המים "מי ציונה", היה שותף 
להעלאת איכות החיים ולקידום 

השירות לתושבי קריית עקרון ולהגברת 
המוטיבציה של עובדי המועצה ומנהליה.

קעטבי בן 61 יליד היישוב, הוא בנו של 
יצחק קעטבי, מי שכיהן בעבר כראש 

המועצה, נשוי ואב לשניים ומתגורר 

בחדרה. הוא אל"מ בשירות מילואים פעיל, 
מייעץ לצה"ל בתרגילים ואימונים ואף חיבר 
ספר בנושא "הלוגיסטיקה בפיקוד המרחבי" 

המשמש את הפיקוד בצה"ל עד היום. הוא בעל 
תואר שני במינהל עסקים ובוגר קורסים מגוונים 

בשלטון המקומי, ביניהם קורס מנכ"לים אותו 
סיים בהצטיינות. "היה לי חשוב לסיים את הקורס 

בהצלחה כדי לשמש דוגמה אישית לעובדי 
המועצה וכחלק מתפיסת היסוד שלי, לפיה 

מצוינות היא ערך ודרך", הוא אומר. "סיימתי את 
שירותי בקרית עקרון בתחושת סיפוק ואני מתכוון 

לחזור ולתרום לחברה באמצעות התנדבות 
בקהילה, כפי שאני עושה שנים רבות. אני מאחל 

ויובילו את היישוב לשגשוג ולהישגים".למנהלי המועצה ולעובדיה, שיצליחו בתפקידם 

מחלקת פיקוח

תכירו את שרון לוי, מנהל מחלקת הפיקוח החדש במועצה, 
שדואג שיהיה )ב(סדר

לא רבים יודעים מהו תפקידה של מחלקת 
הפיקוח במועצה. שרון לוי, מנהל הפיקוח החדש, 

מסביר, שהדבר החשוב ביותר המאפיין את 
המחלקה הוא השמירה על איכות חיי התושבים. 

"מחלקת הפיקוח, כשמה, מפקחת ואוכפת את 
חוקי העזר העירוניים על מנת לשמור על הסדר 

הציבורי. אנחנו לא פועלים מתוך רצון להציק 
לאנשים אלא להפך - לתרום ולאפשר איכות 
חיים טובה לתושבי היישוב", מסביר לוי, 33, 

רס"ן בקבע עד לאחרונה, נשוי ואב לילדה. 
"כאזרח נורמטיבי הייתי רוצה פיקוח טוב ביישוב 
שבו אני מתגורר - שיהיה מי שימגר את שוטטות 

וצואת הכלבים ברחובות ובגינות הציבוריות, 
שיהיו מי שידאגו שהגזם והגרוטאות יוצאו 

לרחוב בזמן, קרי: ביום שלפני הפינוי והשכונה 
תיראה מטופחת לאורך כל השבוע, שתבוצע 

אכיפה לחוק הרעש, שיבוצעו חיסונים לכלבים, 
שגרוטאות של רכבים או עצים שקרסו יפונו 

ובקיצור - שיהיה סדר ברחובות".
אתה מקבל כבר תגובות מהתושבים?

"כן, לכאן ולכאן - יש מי שכועסים כשהם מקבלים 
דוח על אי איסוף צואת הכלב אחריהם או על 

השלכת פסולת בניין אסורה אבל הרוב מתלוננים 
דווקא על אי אכיפת החוק ועל מפגעים באזור 

מגוריהם, ואחרי כן יודעים להתקשר ולהגיד תודה 
על שפינינו את המפגע".

יש חוקי עזר שקשורים בפיקוח נפש?
"בהחלט, מדובר בחוקים רציניים וחשובים מאוד. 

כל מפגע עלול לגרום לפגיעה בנפש - ערימות 
גזם או עצים שקרסו מחייבים הולכי רגל ללכת 
על הכביש ומסכנים אותם. גרוטאות משמשות 

מרבץ לחולדות ולנחשים, הולכי רגל עלולים 
להיתקל בשילוט שאינו מוצב על פי החוק, עסק 

שאינו פועל ברישיון ומוכר מזון מקולקל או לא 
בהתאם לחוקי ההיגיינה הקבועים בחוק עלול 

לגרום הרעלת מזון וגם צואת כלבים היא מפגע 
אסתטי ותברואתי שעלול להפיץ מחלות".
איך אתם מתכוונים להשתלט על כל 

האמור לעיל?
"קלטנו בחודש שעבר שלושה מפקחים 

ובאמצעותם נפקח וניתן את השירות המיטבי 
לתושבים, בנחישות וברגישות".

תן דוגמה למשהו שאנשים לא יודעים?
"יש לנו ויכוחים רבים עם בעלי כלבים 

שמשחררים אותם להסתובב חופשיים ברחבי 
היישוב או מטיילים איתם כשהכלב אינו קשור 

ברצועה. הם אומרים שהכלב מקסים ולא פוגע 
בזבוב, אבל זה לא רלוונטי. החוק אוסר על 

שיטוט כלבים בשטח ציבורי וגם בעת טיול 
עליו להיות קשור ברצועה. כלב שיימצא משוטט 
בשטח ציבורי, בעליו ייקנס ב-475 שקל. חשוב 

לזכור שגם כלב בעל מזג טוב עלול לתקוף 
ולנשוך - מה שיכול לגרור תביעות בגובה מאות 

אלפי שקלים".
שורה תחתונה?

"'מחלקת הפיקוח עם הפנים לתושב', אינה 
סיסמה. השבוע סייענו לתושב קשיש לגזום 

את גדר החי מחצרו, שהסתירה תמרור. אנחנו 
עובדים למען שיפור החיים של התושבים. כל 
בברכה".תושב שרוצה להגיע לשעות הקבלה, יתקבל 

קבלת קהל: יום ג' בין השעות 16:00-18:00

קעטבי. מסיים בתחושת סיפוק
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חדשות

למען ילדי תימן
סמוך לחשיפת התיקים הקשורים בפרשת ילדי 

תימן, לקח ראש המועצה, חובב צברי, חלק 
בכנס השלישי של "השדולה לחקר האמת 

בפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן" בכנסת, בו 
לקחו חלק חברי כנסת, משפחות הילדים, 

ראשי רשויות ואישי ציבור. "יש חשיבות גדולה 
בחשיפת האמת ובחיזוק המשפחות של ילדי 
תימן", אמר ראש המועצה. "כולנו, כשדולה, 

נמשיך לפעול במטרה להוציא את האמת 
לאור". ח"כ נורית קורן, יו"ר השדולה, הודיעה כי 
בהמשך לחשיפת המסמכים, תקום ועדה אשר 
תטפל בשלב הבא של הפרשה - הקמת מאגר 

לבדיקות דנ"א.

הדואר בא היום!
מנכ"ל רשות הדואר, קיים ביקור היכרות בקריית עקרון

בפגישה שערך מנכ"ל הדואר, דני גולדשטיין בקריית עקרון, עם ראש המועצה ומנהליה, נסקרו בפניו 
ההיסטוריה של היישוב ותכניות הבנייה וההתרחבות העתידיות - הכוללות לא רק בנייה בהיקף ניכר 

אלא גם השקעה בשטחים הפתוחים וגידול משמעותי באוכלוסייה. "משנת 2007 עברנו תהליך 
התייעלות משמעותי במועצה ומאז אנו שומרים על איזון תקציבי ואף זכינו בפרס ניהול כספי תקין 
בין השנים 2009-2015", ציין ראש המועצה, שאמר עוד, כי ביקורו של גולדשטיין ביישוב התקיים 

לצורך היכרות הדדית והיה חשוב ומעניין. "בימים אלה שבהם נעשים מאמצים להרחיב את היישוב 
ובמקביל מתקיימת מהפכת ייעול ושירות בדואר - חשוב שנכיר האחד את השני ונוכל למקסם כיום 

ובעתיד, את מגוון השירותים שמעניק הדואר לתושבים, בצורה הנכונה והטובה ביותר".

בהצדעה לחיילי היישוב
אגף כוח האדם בצה"ל פרסם בחודש החולף את 
דירוג המועצות המקומיות בגיוס לצבא ובשירות 

משמעותי - תפקידי לחימה וקצונה. במקום 
הרביעי דורגה קריית עקרון עם 84.2% אחוזי 
גיוס בקרב הגברים. הנתונים שפרסם צה"ל 

מתייחסים לילידי 1995, הצפויים להשתחרר 
במהלך השנה הקרובה. הדירוג נעשה על פי ציון 
המבוסס על שקלול שלושה מדדים: שיעור הגיוס 

)50%(, שיעור המיצוי לקצונה )25%( ושיעור 
המיצוי למערך הלחימה בקרב גברים או שירות 

משמעותי בקרב נשים )25%(, במערך שאינו 

מנהלתי או חסר הכשרה.
"הרשות המקומית עושה מאמץ גדול להביא 

למודעות לשרות משמעותי בקרב בני הנוער", 
אמר נועם אהרון, מחזיק תיק החינוך ביישוב. 

"נעשות פעולות שמטרתן להכין את בני הנוער, 
להעצים ולחזק אותם לקראת גיוס ושירות 

משמעותי. ראש המועצה ואני מקפידים לנסוע 
לכל טקס סיום בעיר הבהד"ים, טקסי קבלת 

דרגות וטקסי סיום קורס קצינים בבה"ד 1, 
בהם לוקחים חלק חיילים וקצינים מהיישוב, 

מפרגנים להורים ומפרסמים זאת ברבים". 

פועלת מזה כשנתיים, 
תנועת  ביישוב קבוצה של 

חלק "אחריי!", בה לוקחים 
העוברים למעלה מ-30 בני נוער 
"השינוי העובר הכנה יסודית לשירות. 

על בני הנוער מפליא ולאחר שנה - הם שואפים 
להגיע ליחידות מובחרות וחושבים אף על קצונה. 
כל הפעולות הללו מציבות אותנו במקום שבו אנו 

והחיילות שלנו על הנתונים המחמיאים".נמצאים ולא נותר לנו אלא לברך את החיילים 

קריית עקרון ניצבת במקום הרביעי מבין המועצות המקומיות בנתוני הגיוס לצה"ל, כך 
עולה מנתונים שפרסם דובר צה"ל

מנכ"ל הדואר מעניק לראש 
המועצה, תעודה עם בול 

מיוחד של המועצה שהוכן 
לרגל הביקור
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חינוך

העיקר שיצליחו
מחלקת החינוך חנכה לאחרונה מרכז למידה חדש, שיפעל בשעות אחר הצהריים 

ויציע סיוע לתלמידים, בעלות כספית מוזלת

בחודשים האחרונים, החל לפעול בבית הספר 
בן צבי, מרכז למידה המעניק סיוע לתלמידי 

תיכון תושבי קריית עקרון, הזקוקים לעזרה 
לימודית. המרכז פועל שלוש פעמים בשבוע 

מהשעה 16:00, ומעניק סיוע לתלמידי כיתות 
ז'-י', במתמטיקה, אנגלית ואסטרטגיות למידה. 

במהלך החודש הקרוב, מתכננים במחלקת 
החינוך להרחיב את טווח הפעילות גם לילדי 

כיתות ו', אשר יוכלו לקבל סיוע ותגבור, במעבר 
לקראת הלימודים בחטיבת הביניים.

"במרכז פועלת רכזת מטעם המחלקה, אשר 
אחראית על איתור וגיוס התלמידים ועוקבת 

אחר ההתמדה, ההתקדמות והשיפור בהישגי 
התלמידים", אומרת אביבה וגנר, מנהלת 

מחלקת החינוך. "המורים המלמדים במרכז הם 
מורים מקצועיים המלמדים במערכת החינוך 
ביישוב ואשר מנוסים בהכנה למבחני מעבר, 

הקבצות, מבחני מיפוי ומיצ"ב וכדומה. המורים 
מכירים בחלק גדול מהמקרים את התלמידים 
מעבודתם ביישוב והם ייצרו קשר עם המורים 

והיועצות בתיכונים ויקבלו מהם את המידע על 
התלמידים הזקוקים לעזרה". 

מי יפעיל את המרכז? ומה יהיו העלויות 
לתלמידים?

"את המרכז מפעילה חברת 'אופק', הפועלת 
העלויות הן 99 שקל ביישובי הסביבה. 

לימוד תחום אחד, לחודש עבור 
את שאר כאשר 

העלות 

מסבסדת המועצה. הורים שיתקשו לעמוד 
בתשלום מוזמנים לפנות אל ועדת ההנחות 

והמלגות ולהגיש בקשה לסיוע נוסף". 
מרכז הלמידה החדש מיועד לתת מענה לכמאה 

תלמידים ובמחלקת החינוך מספרים על 
התעניינות רבה מצד התלמידים והוריהם. "אנחנו 

נמצאים בשלב ראשוני של הפעלת המרכז. אם 
יהיה רב, נערך בהתאם כדי הביקוש 

לאפשר מענה לכל התלמידים 
שירצו להצטרף. אנחנו 
מקווים לזכות באמון 

התלמידים ונעשה 
כל שביכולתנו על מנת 

לעזור להם להשתפר 
בלימודים ולהגיע 

להישגים טובים 
ומספקים", 

מסכמת 
וגנר. 
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בבית הספר השש-שנתי "פלך" לומדות נערות דתיות, אולם הדבר 
לא מונע מהמנהלת, חגית ברנע, לחשוף אותן אל שוק התעשייה הישראלי, לעורר אצלן סוגיות 

אקטואליות וגם לחזק את הקשר עם נשות היישוב הוותיקות, המשתפות אותן בסיפורי חייהן
האלף השלישי, המהיר והחדשני, דורש מאתנו 

להיות יצירתיים ומעודכנים בכל המתרחש 
והמשתנה סביב בקצב מסחרר. בבית הספר 
השש-שנתי, פלך, המשלב חינוך תורני וכללי, 

מקפידים להתאים את הקצב ולהכין את 
התלמידות בצורה המיטבית לחיים שאחרי 

הלימודים. בין אם מדובר בפרויקטים המעודדים 
חשיבה מדעית, דיוני אקטואליה סוערים 

או חיבור רגשי אל אזרחי היישוב הוותיקים, 
מנסים בפלך לחשוב מחוץ לקופסה. "הלמידה 

המבוססת על פרויקטים וחשיבה עצמאית, 
היא הדי.אנ.איי שלנו והיתה כאן מאז ומתמיד", 

אומרת מנהלת בית הספר, חגית ברנע. 
לפני מספר שבועות התקיים בבית הספר טקס 

חגיגי לתחילתה של תכנית מדעית יוקרתית 
בה לוקחות חלק תלמידות שכבת ח'. המדובר 

בתכנית מטעם "תעשידע", החושפת בפני 
הבנות את שוק התעשייה בישראל ומעודדת 

אותן לחלום רחוק. "התכנית מעוררת בתלמידות 
ידע וסקרנות לגבי עולם התעשייה ומעודדת אותן 
להבין כי לימודי מדעים יכולים להעניק להן אופק 

ועתיד בתחום המרתק הזה".

ספרי על התכנית.
"מדובר בתכנית בת 16 מפגשים. התלמידות 

מתחלקות לשתי קבוצות, האחת מלווה על ידי  
מפעל תדיראן והשנייה, על ידי צוות של אנשי 
חברת נובל אנרג'י. כל קבוצה קיבלה משימה, 

לחשוב על רעיון לפיתוח או ייעול של מוצר 
מסוים ובסיום, הן יכינו פרויקט בנושא. במקום 

לשבת שעות מול מסכי מחשב, הן מעשירות את 
הידע שלהן במדעים וגם מקבלות מושג חשוב 
בעבודה בקבוצה, בשיתוף פעולה, ביצירתיות 

אקטיבית".
גם התעשייה מביעה עניין בפרויקטים 

מסוג זה?
"בהחלט. החברות הגדולות הבינו שחשיבה 

'טרייה' ולא מקובעת של תלמידות יכולה לפתוח 
גם להן אופקים חדשים וכבר שמעתי על 

פרויקטים של תלמידים שלקחו חלק בתכנית, 
שהגיעו עד לשלב הפיתוח המעשי".

שמים דברים על השולחן
למרות היותו בית ספר 

המכיל קהילת תלמידות 
הומוגנית למדי של בנות 

הציונות הדתית, בפלך לא 
מהססים להציב את הבנות 

מול סוגיות אקטואליות 
המאתגרות את חשיבתן 

ואת הערכים שלהן. "פעם 
בשבוע אנחנו עורכות מפגש 

רב-גילאי ובו אנו דנות 
בנושאים אקטואליים שונים 

העומדים על סדר היום. 
הבנות כבר מחכות לפגישות 
ועושות הגרלה כדי להחליט 
על איזה נושא נדבר השבוע. 

אחת האימהות סיפרה לי 
שהיא לא מאפשרת לבת שלה לגלוש לאתר 

YNET למשל, אבל בגלל שהבנות רוצות להגיע 

מוכנות למפגש, היא הסכימה שהילדה תגלוש 
באחד מכלי התקשורת החילוניים". 

באילו נושאים אתן עוסקות 
במפגשים?

"המגוון רחב. לאחרונה עסקנו 
בשאלה האם הזמר האמריקאי 
בוב דילן ראוי לפרס נובל. היה 
דיון מרתק במהלכו חשפנו את 

הבנות לגדולי הסופרים זוכי הפרס, 
שהן לא הכירו. נושא אחר היה 

העבודות על הרכבת הקלה בתל 
אביב בשבתות והדילמה בין נוחות 

תושבי העיר לקדושת השבת. היו ויכוחים סוערים 
אולם עצם העניין כאן הוא לא השורה התחתונה 

בוויכוח אלא הדיון עצמו". 
נוח לך לעסוק בנושאים שבקהילה הדתית 

לא תמיד מלמדים?
"בהחלט. זאת לא משימה פשוטה, 

אבל אנחנו מספיק אמיצים כדי לדון 
בנושאים מאתגרים ובמקביל גם 

לעמוד על חידוד הזהות הציונית-דתית 
שלנו. אין כאן צבע אחד והעיקרון 

החינוכי שלנו הוא לשים את הדברים 
על השולחן ולא לברוח מלעסוק 
בהם. גם אם ההתמודדות קשה 

ועולות שאלות רבות, אנחנו מאמינות 
שבמקורות היהודים יש הרבה מאוד 

תשובות. חשוב לנו שהבנות יביעו 

את דעתן ויהיו מעורבות בחברה הישראלית וזה 
מתקשר גם לכך שמחצית מהתלמידות שלנו 
מתגייסות לשירות בצה"ל והמחצית השנייה 

לשירות לאומי". 

פן מחמם לב בפעילות בית הספר הוא הפן 
הקהילתי. בכיתת האזרחים הוותיקים הפועלת 

בפלך, החלו התלמידות לחגוג ימי הולדת 
ל"תלמידים". "בנות כיתת י"ב הכינו עוגות, שלטי 

ברכה וברכות אישיות לנשים שחגגו החודש 
והיה מאוד מרגש לראות את הנתינה ההדדית 

- אלה פינקו בעוגות ואלה סיפרו לתלמידות את 
סיפורן האישי או תובנות שרכשו במהלך חייהן", 

מספרת ברנע בחיוך. "עלו סיפורים מרגשים, 
כמו זה של אחת הנשים שסיפרה שנאלצה 

לעזוב את הלימודים בגיל צעיר ולצאת לעבוד 
כדי לסייע בפרנסת המשפחה ועל תחושת 

ההחמצה שמלווה אותה מאז. אחרת סיפרה 
איך היא ומשפחתה עלו לארץ בחטף והיא 
השאירה מאחור את אהוב ליבה. כשבגרה, 

נישאה בישראל לבחור אחר וכמה שנים אחר כך, 
האהוב הגיע לחפש אותה. לסיפורים האלה ערך 
מוסף עצום מכל ספר או שיעור היסטוריה רגיל 

וזו המתנה האמיתית על מעורבות קהילתית ועל 
פתיחות לנושאים מגוונים". 

חגית ברנע. לא מהססת 
לעסוק באקטואליה
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דרכים, הוזמנה לקבל תעודת הצטיינות על שהיא 
מלמדת את ילדי גן מיטל - הקרוי על שמה של 
בתה, כללים בזהירות בדרכים. בצלאל מדהלה 
נבחר למתנדב מצטיין על ניהול בית יד לבנים 
ביישוב ואילנה ברחנין, נבחרה על הצטיינותה 

כמתנדבת בחירום ועל הסיוע הבלתי פוסק שלה 
למשפחות נצרכות.

לבסוף נקראו לבמה עופר נחום, המתנדב 
בעמותת מעוז למען הקשישים, דור בן דוד אשר 
נבחר כמתנדב מצטיין מטעם תנועת עזרא ומאי 

חיים, מצטיינת הנוער העובד והלומד.
אילו תכנים יכלול הכנס בחודש יוני?

"אנחנו עדיין בונים את התכנית אם כי ברור 
שהוא נועד למפגש בין צוותי מתנדבים, על מנת 
להעביר מידע וללמוד האחד מהשני איך לקדם 

את הנושא בכל הארץ. לעת עתה, התכנסה 
ועדה בה לקחו חלק יונתן שוורצמן, האחראי 

על תחום ההתנדבות במשרד הרווחה ונציגות 
מקומית, שכללה את דוד צור מנהל המתנ"ס, 

כוכי שלמה מנהלת הרווחה ואחרים. יש הרבה 
התלהבות מהעניין".

ולבסוף, מציינת סיגי מהצרי, כי בקרוב, מתוכנן 
להתקיים ביישוב קורס "מובילי התנדבות". 

"תושבים שירצו לקחת חלק בקורס, יקבלו כלים 
והכשרה מקצועית מנציגי משרד הרווחה, ילמדו 

להיות ראשי תחומים ולקדם בעצמם נושאי 
התנדבות נוספים. התנדבות היא עניין חשוב 

שמלכד את הקהילה ומחזק אותה - ואנחנו 
קוראים לתושבים לקחת יוזמה ולהיות חלק 

היישוב".מהמשפחה הגדולה והמוצלחת הזו של מתנדבי 

כבוד למערך המתנדבים היישובי

קריית עקרון תארח כנס 
התנדבות ארצי

בחודש יוני הקרוב, מתעתדת קריית עקרון לארח כנס מתנדבים 
ארצי בשיתוף משרד הרווחה.סיגי מהצרי, רכזת המתנדבים בקריית 
עקרון: "בכנס נספר על המודל המוצלח שלנו, כרשות קטנה, מובילת 

התנדבות".בחודש החולף, התקיים ביישוב ערב הצדעה חגיגי למתנדבים 
לפני מספר שבועות, התקיים קורס הכשרה למובילי התנדבות לתושבי היישוב

בחודש יוני הקרוב, מתוכנן להתקיים בקריית 
עקרון כנס התנדבות ארצי בשיתוף משרד 

הרווחה. במסגרת הכנס, יתארחו ביישוב נציגי 
הרווחה וההתנדבות מיישובים שונים ברחבי 

הארץ, יוצגו בו מודלים שונים להתנדבות וייערכו 
פאנלים לשיפור ולהרחבת המערך ההתנדבותי. 

"אנחנו, כמועצה מארחת ומובילת התנדבות, 
נציג את העשייה שלנו בתחום ונשמש מודל 

ודוגמה ליישוב קטן שהעשייה ההתנדבותית בו 
רבה", אומרת סיגי מהצרי, רכזת המתנדבים ועיר 

ללא אלימות בקריית עקרון.

כ-160 מתנדבים פועלים ביישוב במגוון תחומים 
ולכבודם, התקיים בחודש החולף במתנ"ס, 
בסמיכות ל"יום המתנדב הבינלאומי", ערב 

הוקרה חגיגי. בכנס נשאו דברים ראש המועצה 
חובב צברי, סופי קרוטר, מפקחת תחום 

התנדבות, מחוז המרכז במשרד הרווחה וסיגי 
מהצרי, שהיתה נרגשת מאוד כשבירכה את 

האנשים "שלה": "ערב זה נבנה במטרה לומר 
לכם תודה גדולה על זמנכם, מסירותכם ועל 

אהבת האדם אשר באה לידי ביטוי יום יום 
בהתנדבותכם למען הקהילה. כמי שעומדת 

מקרוב על פעילותכם, אני חייבת לומר - יש לנו 
במה להתגאות!". בסיום הערב, התקיים מופעה 

משעשע של השחקנית יעל לבנטל.
מתנדבי המועצה מחולקים לתחומים שונים. 
ביניהם כאלה המתנדבים בהנהגות ההורים 

בבתי הספר, בסיירת ההורים )שעוברת כיום 
בנייה מחודשת(, במרכז היום לקשיש, מסייעים 

לילדים בשיעורי בית בספרייה, פועלים 
במסגרת ויצ"ו, מנהלים פרויקטים כמו "קפה 
בוקר" לוותיקים ועוד. חלקם, מהווים "קאדר" 

לפרויקטים נקודתיים כמו חלוקת מזון לנזקקים, 
אירוח ה"שינשינים" - בני הנוער העושים שנת 

שירות ביישוב או נסיעה לבית החולים כדי לשמח 
ילדים מאושפזים.

מה לגבי צוותי החירום?
"יש לנו כמה עשרות מתנדבים בצוותי החירום, 
במכלולי המידע והתקשורת עם הציבור, בצוותי 
חלוקת המזון והמים, במשמר האזרחי וביחידת 

הסע"ר )סיוע עירוני ראשוני(, שעוברים הכשרות 
ואימונים בעזרה ראשונה, בהגשת סיוע נפשי 

ובחילוץ לכודים".
גם הנוער, לוקח חלק בהתנדבות במסגרת 

מועצת הנוער ופרויקט אחריי!. "המועצה 
מסבסדת את הפעילות המבורכת של הפרויקט 
והנערים מחזירים ליישוב בהתנדבות בקהילה".

ואלה שמות
בערב, בנוכחות קהל רב של מתנדבים ובני 

משפחותיהם, הוענקו תעודות למתנדבים 
המצטיינים של השנה: קבוצת המנהיגות של 

הקהילה האתיופית, מתנדבי 
מרכז הגישור ובראשם משה 

קעטבי, מתנדבי המשמר 
האזרחי, ועדי ההורים של בתי 

הספר ובראשם ענת אלהרר 
ועינב ודעי, הרב מאיר כהן, 
נציג חב"ד ביישוב, ציפורה 
גהלי, המסייעת בהפעלת 

"קפה בוקר", רחל דוכן-עוזרי, 
שהקימה בספרייה מפעל 

המסייע לילדים בשעורי 
בית, גאולה חירק, שאיבדה 

את בתה מיטל בתאונת 

סיגי מהצרי, רכזת 
המתנדבים

יעל לבנטל

חלק מנבחרת המתנדבים. גאווה יישובית
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ספורט

בשנים האחרונות עוברת קריית עקרון מהפיכה ספורטיבית מבורכת, עם בית 
ספר לכדורסל, שמושך אליו שחקנים מכל האזור וליגת כדורשת נשים, שהופכת 

לאימפריה .פיני עייש, מנהל מחלקת הספורט: "צמח כאן משהו שהרבה שנים לא היה 
ביישוב"

בשנתיים האחרונות עוברת על קריית עקרון 
פריחה של ממש בכל הקשור לפעילות ספורט 

ביישוב. ענף הטאקוונדו מתפתח, בנות 
התעמלות הקרקע רושמות הישגים מעולים 

בארץ ובחו"ל ובקיץ הקרוב ייצאו לייצג את קריית 
עקרון באירופה, חוג הקפוארה עושה צעדים 

ראשונים ביישוב וליגת הכדורשת, הופכת אט אט 
למעצמה נשית מקומית.

אחד מענפי הספורט שעשה את הצמיחה 
הגדולה ביותר בעיקר בשנתיים האחרונות הוא 

ענף הכדורסל. "בעבר הלא רחוק, עיקר הספורט 
ביישוב היה כדורגל בשכונות. פעל כאן אמנם חוג 

כדורסל אבל הוא היה זניח ושיחקו בו כ-20 ילדים 
בלבד".

לפני כשנתיים הוחלט בשיתוף המועצה, על 
הקמת בית ספר לכדורסל ביישוב, אשר יצר 

תהודה גדולה מהצפוי. "מינוף הכדורסל ביישוב 
היה הכרחי והתברר כהחלטה נכונה מאוד. 

הכנסנו לכאן את מכללת הכדורסל הארצית 
והיום אנחנו עומדים על ממוצע של 130 

שחקנים, שביניהם תלמידים מכיתות ג' עד ח', 
קבוצה בוגרת, שפתחנו לפני שנתיים והיום 

נמצאת בצמרת ליגה ב' וקבוצת בנות, שבה 
משחקות 18 שחקניות". 

היה קשה לגייס את 
התושבים לטובת 

הכדורסל?
"השנה הראשונה הייתה 

מאתגרת כי ענף הכדורסל 
לא היה מוכר ביישוב, לא 
בקרב הילדים ולא בקרב 

המבוגרים. אבל אנחנו 
ידענו שיש לו עתיד והצבנו 
לעצמנו מטרה. גייסנו את 
טובי המאמנים, הקפדנו 

על אימונים מסודרים והיום 
אנחנו נחשבים לתחום 

מוצלח וחזק שמושך אליו 
ילדים מקבוצות אחרות 

באזור".
למה פתחתם קבוצה 

בוגרת?
"כי רצינו לייצר מועדון 

מילדות ועד בגרות. 
מועדון שייבנה 

מלמטה ושהילדים 
יגדלו בו, יפתחו 

זהות וגאוות 
יחידה ויוכלו 

לשאוף ולהגיע 
לקבוצה הבוגרת. 

בהתחלה, כל 
השחקנים היו תושבי חוץ, 

אבל זה היה חלק מתהליך ההקמה. 
בשנה הבאה רוב הקבוצה תורכב כבר משחקנים 

מקומיים. עשינו צעד גדול ומשמח אותנו שגם 
התושבים כבר מגיעים לצפות במשחקים ויש 
שהרבה שנים לא היה כאן".אווירה טובה. פתאום רואים שצמח פה משהו 

תופעה צומחת נוספת היא 
ליגת הכדורשת לנשים. 

"ליגת הכדורשת שלנו מונה 
כיום 16 קבוצות הפועלת 
בישוב מדי שבוע ובהחלט 

אפשר לומר שאנחנו הופכים להיות מעצמה 
אזורית בתחום", אומר עייש. "לפני שלוש שנים 

הצטרפו שתי קבוצות מקריית עקרון, לליגה 
של מזכרת בתיה משום שלא היו כאן תנאים 

שאפשרו להן להתאמן ולשחק. הקבוצות הגיעו 
לשלבי הגמר ואז קיבלתי הודעה הזויה ממארגני 
הליגה, שהחליטו שגם אם אחת מהקבוצות של 

קריית עקרון תזכה באליפות, היא לא תעפיל 
לליגה הבכירה. פניתי אל רכזת 'מאמאנט' 

הארצית, שהליגה במזכרת בתיה הייתה תחת 
חסותה ואיימתי, שנפרוש ונקים ליגה משלנו. זה 
אמנם נשמע בומבסטי, אבל בסופו של דבר, זה 

מה שקרה". 
מחלקת הספורט חברה אל איגוד 

הכדורשת הישראלי והקימה ביישוב 
את "ליגת השפלה" בכדורשת נשים. 
"היום, יש לנו שלוש קבוצות מקריית 

עקרון ועוד 13 קבוצות מגדרה 
ולכיש, אשדוד, לוד ויישובי גדרות. 

מדי שני בערב באולם הכדורסל 
בבית הספר בן צבי, הקבוצות 

משחקות לעיני אולם מלא צופים 
וזו חגיגה גדולה". ואגב, נכון לכתיבת 

שורות אלה נבחרה קריית עקרון בין הרשויות 
שייצגו את הכדורשת במכבייה ה-20. 

מה התוכניות הלאה?
"להמשיך ולקדם ענפי ספורט מגוונים 

ביישוב. יש עוד הרבה מה לעשות 
וזו הרגשה נהדרת. מילה טובה 
מגיעה למנהל המתנ"ס, דוד 

צור, שמעניק גיבוי ומעוף 
לכל נושא שאנחנו מבקשים 

לקדם, למחזיקת תיק 
הספורט, קרן שגב ולקודמה 

בתפקיד, קובי סבג וכמובן 
לראש המועצה, שחוזר 

ואומר לנו להתעלם מתקרת 
הזכוכית ולא להסתפק בתשובה 

'אי אפשר'. 
פועלים".וכך אנחנו 

פיני עייש

 ליגת השפלה. בדרך למכבייה
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מרכז גישור

כל מה שחשוב ביישוב

מאפשר לתושבים לפתור בעלות מרכז הגישור הפועל בקריית עקרון, 
עסקיים או ריבים עם שכנים ולהחזיר את סמלית, בעיות בזוגיות ובמשפחה, סכסוכים 

השלווה לחיים.נתקלתם בבעיה שמעיבה על חייכם? בואו לפגישה ועשו צעד ראשון בדרך 
לפתרון. הקפה עלינו

בשנים האחרונות, תופס תחום הגישור תאוצה 
והופך להיות חלק משגרת החיים. סכסוכים בין 
זוגות, בין שכנים, ריבים במשפחות ובין חברות 

במשק, מגיעים כיום לפתרונות טובים ואפילו 
בבתי הספר, מועברים קורסי גישור המסייעים 
לתלמידים לפתור עניינים חברתיים עם הראש 

ולא עם הידיים. "מטרתו של ההליך הגישורי 
היא ללמד את הצדדים להקשיב האחד לשני 
ולהגיע ליישוב הסכסוך בדרכי נועם, במקום 

להגיע לאיבוד שליטה על המצב ולכאבי לב", 
מסבירה ורדית נבו, מגשרת מתנדבת והאחראית 
על השיווק במרכז הגישור היישובי בקרית עקרון 

)הפועל בשיתוף עם מזכרת בתיה(. "בניגוד לבית 
משפט, בגישור - אין מנצחים ומפסידים. יש שני 

צדדים, שכל אחד מהם נותן משהו ומוותר על 
משהו. כך, במקום לשקוע עמוק יותר, מגיעים 
לפשרה משביעת רצון בתקופה קצרה יחסית 
ואפילו משפרים את היחסים ומתחילים דרך 

חדשה ושותפויות".
תני דוגמה?

"ריב שכנים שהתפתח לסכסוך כועס, בעקבות 
הרעש שעושים ילדיו של אחד מהם, מתחת 

לחלונו של השני".

מה עושים?
"ראשית, זכרו כי בעיני השכן שלכם הדברים 

נראים ונשמעים אחרת. לכן, במקום 
להמשיך ולהתווכח לשווא, אנחנו מלמדים 

את הצדדים להקשיב לדבריו של הצד 
השני. ויכוח יוצר התלהמות אבל הקשבה 

יוצרת הקשבה. צאו מנקודת הנחה כי כולנו 
רוצים לחיות את חיינו ולאף אחד אין מטרה 

להרע לשני. לאחר מכן, אנחנו מלמדים 
את הצדדים לשקף את דבריהם. במקרה 
זה - לומר לשכן בשפה גישורית 'אני מבין 
שמה שאתה מנסה לומר הינו....', או 'אני 

מבין שאתה מוטרד מכך וכך'. השכן, יחוש 
שמבינים אותו ויהיה פנוי להפסיק לכעוס 

ולמצוא פתרון לבעיה", מסבירה נבו. "חשוב 
תמיד לזכור, שלכל צד יש את הסיפור שלו 

אבל שעם קצת הבנה, סבלנות וקבלה, 
אפשר לוותר על 'מי צודק ומי לא' ולמצוא 
סיפור משותף, שיעשה טוב לכולם, לאדם 

אחד או לחברה כולה".
לפרטים: משה קעטבי )בצילום(, מנהל 

מרכז הגישור, 054-2607355.

שאלה: 
בשכונת חבצלת מסתמנת 
בעיית חניה - כיצד נערכת 

המועצה לשיפור המצב?
לריסה וקסלר, מהנדסת המועצה: "כחלק 
מהפרויקטים המיועדים לביצוע בשנת 2017, 

מתכוונת המועצה לבצע שיפור והרחבת 
מערך החנייה בשכונת חבצלת, בסביונים 

וליד המתנ"ס. התכניות נמצאות כעת בשלב 
האישורים".

סיפור עם כרבולת
באמצעות סבלנות ועורמה, הצליח יוסי טרי, עובד מחלקת התשתיות 

במועצה, לתפוס תרנגול אשר הטיל מורא על ילדי גן ורדים
תרנגול אחד, יפה נוצות וכרבולת ועם ביטחון 

עצמי של כוכב קולנוע, טייל להנאתו לאורך 
מספר שבועות באזור שבין גן ורדים, קופת חולים 
מאוחדת, רחוב הבנים והשירות הפסיכולוגי. איש 

לא ידע מהיכן הגיע ואיש לא הצליח להפחידו. 
התרנגול נהג להיכנס לחצרות ולגנים, לרדוף 
אחד הילדים ולאיים עליהם בקרקור ובנפנוף 
כנפיים ואלה נבהלו לא הסכימו לצאת לחצר. 

עובדי מחלקת התשתיות בשיתוף לוכד מיומן, 
הגיעו לגן בשעות אחר הצהרים ובסוף השבוע, 
אך התרנגול לא נמצא וחזר רק לאחר שהלוכד 

נעלם. 
כל אותם שבועות, עקב יוסי טרי, עובד אחזקה 

במחלקה, אחר המתרחש. הוא ניגש לזירת 
הפשע, התחקה אחר התרנגול בעזרתה של 

יפה צברי, מזכירת השירות פסיכולוגי והמתין לו 
בסבלנות. "יפה הראתה לי אותו וברחה למשרד", 
משחזר טרי. "נתתי לו להתרגל אלי. עמדתי בצד 

ולאט לאט צמצמתי את הפער בינינו. זמן מה, 
דידינו שנינו להנאתנו ואז, הוא ברח לעבר רחוב 

הבנים, נכנס לשטח מגודר והסתבך שם. ניצלתי 
את ההזדמנות, זינקתי כמו השוערים מהליגה 
הספרדית ותפסתי אותו", צוחק טרי, שהחזיק 

את התרנגול תחת זרועו ונכנס למועצה, כדי 
להראות את השבוי לעובדים ולראש המועצה. 
"נשאלתי איך תפסתי אותו אבל אני לא מגלה 

את הסודות שלי", טרי מתלוצץ. הוא העביר את 
התרנגול ללוכד וזה העביר אותו לחצר מוגנת, 

טרי הפך לגיבור היום והילדים של גן ורדים חזרו 
לשחק בחצר בשלווה.

יוסי טרי, גיבור היום עם החשוד
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בני הנוער

ביחידת הנוער לא נחים לרגע: תנועות הנוער פועלות במרץ, חניכי אחריי! 
זוכים לשבחים, קבוצת נערים ונערות עברו קורס בליצנות רפואית ובחודש 

שעבר, צילמו שם סרטון מיוחד והעפילו לשלבים הסופיים בתחרות הארצית לבחירת יחידת הנוער 
הארצית המצטיינת  מה הלאה? טוב ששאלתם: המון!

יחידת הנוער ביישוב, מתפתחת ותופסת תאוצה 
בכיוונים שונים של עשייה. "השנה החולפת 
היתה עמוסה פעילות וגם השנה הנוכחית 

מלאת תכנים", אומרת מיטל ארזי, מנהלת 
יחידת הנוער, הפועלת כחלק מהמתנ"ס, 

בשיתוף פעולה עם עיר ללא אלימות, תכנית 
360 והמחלקה לשירותים חברתיים. "תנועות 
הנוער - 'הנוער העובד והלומד', תנועת 'עזרא' 

ותנועת 'אחריי', מצויות בשיא פעילותן ומתכוננות 
לטיולי פסח. החבר'ה של אחריי, הלומדים 

שדאות וידיעת הארץ כמו גם הכנה לשירות 
משמעותי בצה"ל, זוכים לשבחים בכל פעילות 
שהם עושים ומצויים בקשר עם כמה מיחידות 
צה"ל המובחרות, שאת חייליהן הם מבקרים 

ומפנקים במשלוחי מנות וחבילות שי", מספרת 
ארזי. "מועדון הנוער בבית נועם משמש מרחב 

פתוח, אליו יכולים בני נוער להגיע בלי כל 
מחויבות ולפגוש מדריכים העושים שנת שירות, 

אשר נמצאים שם בשבילם ומעניקים להם מרחב 
ומענה".

מה לגבי מועצת הנוער?
"זוהי מועצה יישובית פעילה, בה לוקחים חלק 

תלמידים מכיתה ח', שרובם נשארים עד י"ב 
ועוברים תוך כדי כך הכשרות, קורסים וסמינרים, 

בהם הם לומדים המון על מנהיגות וערכים 

ופוגשים פעילים כמוהם, מיישובים בכל הארץ".
לאחרונה לקחה יחידת הנוער חלק 

בהסרטת סרט - ספרי על כך.
"הסרטון צולם כחלק מתחרות ארצית לבחירת 

יחידת הנוער המצטיינת. בני הנוער ביישוב 
הפיקו וצילמו סרטון המשקף את העשייה שלהם 

והתוצאה יצאה יפה ממש. התחרות מתקיימת 
מדי שנה ומחולקת לשלושה קריטריונים: מועצה, 

רשות מקומית ועירייה. זו בהחלט היתה חוויה 
מלמדת".

מה הדגשתם בסרטון?
"היה לנו חשוב להדגיש שיחידת הנוער היא 
מעבר לעובדים בה, שהפעילות שלנו בנויה 

מעשייה של המון אנשים שעובדים יחד, בשיתוף 
פעולה, כדי להעניק לנוער עניין ומענה.  צילמנו 

אם כן, לא רק עובדי מועצה ומתנ"ס אלא אנשים 
שגדלו ביחידה ותורמים לה. אחת מאלה לדוגמה, 

היא בוגרת של יחידת הנוער, שכבר השתחררה 
מהצבא ומתנדבת ביחידה. היא מתכוונת ללמוד 

חינוך בלתי פורמאלי וזה משקף את התהליך 

נוער, אש!
המועצה הכשירה צוותי תלמידים מבתי הספר בן צבי, אוהל מאיר ופלך, שישמשו כאנשי קשר של 
כוחות הביטחון, במקרה של מפגעים בעתות חירום. "מדובר בסדרנים צעירים, אשר עברו הכשרה 

בת 3 שעות על ידי צוותי כיבוי אש ועזרה ראשונה בסיסית, מאנשי מד"א", מסביר עזרא ימיני, קב"ט 
המועצה. "כמובן שלא נדרשת מהם ידיעה ברמה של אנשי מקצוע מבוגרים אלא בסיוע ראשוני עד 

להגעת כוחות הביטחון, אשר יכול ליצור בעיקר הרגעה וסדר בעתות חירום".
צוות אחר של בני נוער הוכשר להיות האחראי על סריקת הכיתות, על מנת לוודא שלא יוותרו בהן 
ילדים. "על כל דלת של כיתה יודבק סטיקר, שהמקום פנוי". ואילו צוות שלישי, של סדרנים, יסייע 

למורים לאסוף את התלמידים מהחצר לאזורים המוגנים.
ילדים בני 12 מסוגלים לכל מה שסיפרת?

"לא ייאמן עד כמה. הם רציניים ברמה שמפתיעה גם אותנו. תרגלנו אותם עם וסטים מיוחדים - והיה 
מרגש לראות אותם מתפקדים כמו צוותים בוגרים לכל דבר".

שהיא עברה אצלנו דרך ההשתתפות בפעילויות 
של היחידה ובתנועות הנוער ביישוב". 

מה התוכניות להמשך השנה?
"אנחנו רוצים לגדול. לעשות יותר טיולי שטח, 
יותר קורסים לנוער. השנה עשינו קורסים של 
ליצנות רפואית וכלבנות ובשנה הבאה נוסיף 
קורס הכנה לתיאוריה וקורס תיאטרון. אנחנו 

מתעניינים ושואלים את בני הנוער ביישוב באופן 
קבוע, מה מעניין אותם ומקפידים לא 'להנחית' 

עליהם את מה שמעניין אותנו.
"מלבד האירועים השנתיים, כמו 'מתוקים 

לחיילים' או 'פורים קהילה', אנחנו כבר מתכננים 
את הפעילות לקיץ 2017. השנה לראשונה באזור, 

נתנו לבני הנוער ביישוב מענה בימי החופש עד 
השעה שתיים בלילה. ערכנו פעילות של מגרשים 

מוארים, לילות לבנים, מתחמי פעילות עם 
משחקי מולטימדיה ומתנפחים, קיימנו מסיבות 
בריכה והופעות והמחשבה השנה היא להגדיל 

את מגוון ההופעות ואירועי התרבות". 
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תרבות ביישוב / בהפקת המתנ"ס היישובי

בקריית עקרון צהלה ושמחה - העדלאידע

חגיגות העיראקידה עם הקהילה העיראקית ביישוב

תרבות בספרייה "ממכתוב עד גלבי"
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תרבות ביישוב / בהפקת המתנ"ס היישובי

תרבות יהודית 

שמחת בית השואבה

מופע "קערות של אהבה"

מופע סליחות 

ערב נשים

הצגות ילדים
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ערב סיפורי מעברות 
עם יוסי אלפי 

תרבות ביישוב / בהפקת המתנ"ס היישובי
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להקת ה"סמבטיון" עם יואב קוטנר

כוכבי סדרות ילדים

תערוכת החוג לציור ופיסול

להקת הפלמנקו הישראלית

ההצגה "האוצר מתחת לגשר"

תרבות ביישוב / בהפקת המתנ"ס היישובי
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בטוב טעם

תכירו את יורם הניג ואת רונן זהבי, שני שפים תושבי קריית עקרון, שההכשרה הקולינארית 
שלהם עוברת בבתי מלון, במסעדות יוקרה ואצל שמות כמו יונתן רושפלד ואידי ישראלוביץ 

ושאוכל משובח ויין טוב, הם חלק מנשמת אפם  בטוב טעם
"אני מאוד אוהב לאכול ולפנק אחרים באוכל 
טוב", אומר יורם הניג, שף וקונדיטור העובד 
לפרנסתו כאחראי יין ואלכוהול בסניף יינות 

ביתן שברחובות. הניג, 48, נשוי לשרה, מנהלת 
חשבונות, ואבא של ליה בת ה-13 ושלו בן 
העשר החל את דרכו במטבח של סבתו, 

הבולגרייה, רחל. "הייתי ילד כשעזרתי לסבתי, 
לקלף תפוחי אדמה ולשטוף ירקות. היא בישלה 

אוכל ביתי מעולה ואני עמדתי ליד הסירים 
ונהניתי מכל רגע".

הוא גדל בחולון ולמד באורט. "בזכות אבי, 
אריה ז"ל, שהיה מהנדס מכונות, אני גם סוג של 

'הנדי מן', מה 
שמשתלב לא 

רע עם העבודה 
במטבח". לאחר 
שירותו הצבאי, 

בחר ללמוד 
במגמת ניהול 

בתי מלון בבית 
הספר "תדמור". 

הוא התמחה 
במלון הילטון 

ובהמשך, חזר 
לאהבתו הישנה 

ומצא עצמו 
בקייטרינג היוקרתי "פוד ארט", בניהולו של שף 
ירון קסטנבאום. "לא ראיתי את עצמי בחליפה 

ועניבה ועם הנוקשות והמשמעת הנדרשות 
בבתי מלון. במטבח יש משהו יותר יצירתי 
לנשמה", מעיד הניג. "העבודה בפוד ארט 

נתנה לי כנפים והבהירה לי מי אני. בישלתי 
לעשירון העליון, למדתי טכניקות, השתמשתי 

בפרודוקטים שהיה קשה למצוא אז בארץ, 
כמו דגים מאנגליה או מולים מצרפת, פטריות 

וכמהין מאיטליה ועוד".
לאחר פרק הקייטרינג, המשיך הניג לעבוד 

במסעדות, בין השאר ב"בר פירות ים" 
בהרצליה. "קיבלתי סכין יקרה שעובדת עד היום 

וזוג כרטיסי טיסה לניו יורק, טיילתי ואכלתי 
במסעדות עם כוכבי מישלן והרגשתי בעננים".
בשנת 2002, החל לעבוד אצל יונתן רושפלד, 

במסעדה שנשאה את שמו ופעלה במשכן 
לאמנויות הבמה. אלא שכיוון שתפקיד הטבח 
היה תפוס, עשה הסבה לתחום הקונדיטוריה. 

"התחלתי אם כן, לעסוק בתחום במקרה, 
הרווחתי פרוטות אך למדתי את רזי המקצוע 

והתאהבתי. נחשפתי לסוד הכנתם של קינוחים 
מרתקים, גלידות שמנת ולחמים מיוחדים עם 
שכבה קריספית, כאלה שנגמרים תוך דקות, 

בעיקר עם שכבת חמאה מעל", הוא אומר 
בחיוך.

המשך הדרך היה במסעדות כמו אפיסיוס 
בשדרות רוטשילד )"ביסטרו צרפתי מדליק, 

שם כיהנתי כשף והכנתי מטעמים כמו כבדים 
וקונפי אווז"( וב"שוקולטה", מסעדה וקייטרינג 

שהקים בעצמו, ביפו. הדגש היה על אוכל ייחודי, 
שהיה רחוק מדוגמית אבל לא גרם לסועדים שלו 

להתפקע מהכמויות. "ארוחה לזוג היתה יכולה 
לעלות 800-1,000 שקל, אבל האוכל היה חווייתי 
ושווה". לבסוף, לאחר תקופה מעניינת ומספקת, 

סגר את המקום וחזר לימיו כשכיר. "המשפחה 
התרחבה והיה לי חשוב למצוא עבודה בטוחה 
עם שעות נורמאליות שיאפשרו לי להיות אבא 

במשרה מלאה".
אתה מבשל למשפחה?

"בהחלט, אני מבשל לאשתי ולילדים אוכל בריא, 
מזין וצבעוני".

מה לא?
"לא ימצאו אצלי שקיות עם אוכל מוכן. וגם לא 

לחם בריאות מחיטה מלאה 
חומרים:

300 גרם קמח שיפון  400 גרם קמח מלא, רצוי שטיבל  500 גרם קמח לבן  25  גרם שמרים 
יבשים או קוביית שמרים לחים  35 גרם מלח אטלנטי או רגיל  130 גרם סוכר חום לח  4 

כפות סילאן  100 מ"ל שמן זית  650 מ"ל מים פושרים  אופציה: אפשר לוסיף חופן עגבניות 
מיובשות, קצוצות ולקלות גרעינים בכמות של שתי כוסות: שומשום מלא, פשתן, גרעיני חמניות, 

גרעיני דלעת, פרג, אגוזי מלך שלמים
איך עושים:

מנפים את הקמחים, מוסיפים את המרכיבים ולשים לבצק, במשך כחמש דקות. מוסיפים את המלח 
ולשים חמש דקות נוספות. מוסיפים את הפיצוחים ולשים חמש דקות נוספות. הבצק אמור לצאת רך 

ולא דביק. אם צריך - אפשר להוסיף מעט קמח או מים.
מעבירים לקערה מעט מקומחת, עוטפים בניילון נצמד ומניחים במקום חמים. 

טיפ: אפשר לחמם תנור ל50-60 מעלות ולכבות ולשים את הקערה עם הבצק בפנים. 
לאחר כחצי שעה, מוציאים ומעבירים למשטח מקומח קלות. ניתן לחלק לארבע יחידות ולעצב 

לצורת כיכר או לשים בתבנית לחם מתאימה. ניתן גם לרדד למלבן ולחתוך לקוביות על מנת ליצור 
ג'בטינות.

מניחים במרווחים על נייר אפיה להתפחה נוספת של כחצי שעה, להכפלת הנפח. מחממים תנור 
ל-200 מעלות וכשהתנור חם מאוד מכניסים את המגשים. 

טיפ: להניח בתחתית התנור מגשית חד פעמית ובתוכה כעשר קוביות קרח, הם יתמוססו 
ויפתחו לחות ללחמניות. 

זמן האפייה משתנה, בין 18-22 דקות, בחום של 190-200 מעלות. 

עוגיות חוויאג' קלות 
חומרים:

150 גרם שקדים קלויים  120 גרם סוכר  400 
גרם קמח + כפית אבקת אפיה  מעט מלח  

שתי כפות גדושות חוואייג' לקפה  220 גרם 
חמאה רכה  כפית תמצית וניל  מעט דבש   

מעט מים
איך עושים:

טוחנים את השקדים, הסוכר, הקמח ואבקת 
האפייה, טחינה גסה. מוסיפים 220 גרם חמאה, 

קורט מלח ושתי כפות גדושות חוואיג' לקפה, 
דבש, תמצית וניל ומים. מערבבים, יוצרים עוגיות 

ואופים 20 דקות ב-170 מעלות, עד שהעוגיות 
זהובות וקריספיות.

במיה. יש לי טראומת ילדות מהירק הזה. גם 
לאוכל שלא נראה אסתטי ומגרה, אין מקום 

במטבח שלי. אשתי והילדים טועמים את מה 
שאני מכין ונהנים משדרוג המוצרים - למשל, 
במקום ופל בלגי תעשייתי, אני מכין להם ופל 

מקורי, תוצרת בית".
ספר על המגורים בקריית עקרון.

"הגענו לכאן מנס ציונה, לפני כשש שנים. 
המעבר לא היה קל, המקום עונה על הצרכים 

ומאוד מפנק ויש הקשבה והשתדלות מצד ראש 
המועצה והעובדים, שמטפלים נקודתית בכל 
בעיה, אבל לדעתי יש עוד הרבה מה לעשות 

כאן. חסרים לי שטחים ירוקים וקצת יותר 
אכיפה בקטע של הניקיון והאכפתיות. בית קפה 
שכונתי היה עושה טוב למקום - שווה להסתכל 

מה נעשה בתחום במזכרת בתיה וללמוד מהם".

יורם הניג
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בטוב טעם

אוכל עושים באהבה
"אוכל זה אני, ויש עלי הרבה משקל שיעיד על 

כך", אומר השף רונן זהבי בשמץ של הומור. הוא 
בן 49, מזה כארבע שנים, משמש כשף וכסגן 
מנהל המטבח בבית החולים קפלן ברחובות 

ובבית, מבשל עבור ילדי הצהרון שמנהלת 
רעייתו, כוכב. הזוג זהבי הורים לארבעה בנים: דין 
24, ירין 22, טל 21 וניב 12, שאוהב מאוד לעזור 

לאבא במטבח. 
את רזי הבישול למד בילדותו, במסעדה של 

הוריו, ממוצא רוסי ותימני, שנחשבו לזוג 
יוצא דופן בשכונת שעריים ברחובות. לאחר 

שהשתחרר מצה"ל, יצא ללימודי טבחות ואת 
תקופת ההתמחות שלו עבר במלון דניאל 

בהרצליה. כשסיים את ההתמחות, עבד במטבחי 
מלונות באילת, ביניהם שלמה המלך, מלון 
ספורט והנסיכה ובהמשך, המיר את אילת 

באשדוד ועבד במסעדת הדגים המפורסמת 
ועטורת השבחים במדריך "גומיו", של אידי 

ישראלוביץ.

הוא שימש שף באולם "סינקופה" בפארק המדע 
ברחובות ובהמשך, יצא לעצמאות, פתח בצומת 

טמפו בחולון מסעדת מזון מהיר שהגישה 
אוכל ביתי והרחיב את העסק לשלושה סניפים 

באשדוד. "הספקתי הרבה" הוא מעיד על עצמו. 
לאחר תקופת העצמאות חזר לעבוד כשכיר בבית 

החולים קפלן ובמקביל הוא מלווה מסעדות 
ואולמות עד פתיחתם, עושה אירועים פרטיים, 

בונה תפריטים ועוד.
הכי אוהב?

"אני משוגע על שווארמה".
מה אומרת המשפחה שלך על העיסוק?

אסאדו בתנור 
חומרים ל-6 סועדים:

ק"ג וחצי צלעות )מספר 9(  שמן זית  
רוזמרין, תימין  שיני שום מקולפות  פלפל 

שחור גרוס ומלח גס  לציר: ירקות שורש: 
גזר, סלרי, שורש פטרוזיליה, שום ובצל  רוטב 

ברביקיו  רוטב צ'ילי חריף  מלח ופלפל  
גף ג'ינג'ר קצוץ  לימון סחוט  שתי כוסות ציר 

מרק עוף )אפשר מוכן של קנור( 
איך עושים:

חותכים את הבשר לרצועות, מורחים אותו 
בשמן זית, מוסיפים רוזמרין ותימין ושיני שום 

-מתחת לבשר. מניחים בתבנית נייר פרגמנט, 
מניחים את הבשר ומפזרים מעל פלפל שחור 

גרוס וקמצוץ מלח גס. אופים שלוש שעות 
ב-160-180 מעלות. מסירים את נייר הכסף רבע 

שעה לפני תום האפייה, להשחמה. 
מכינים ציר מרק מירקות השורש: מבשלים 
את הירקות עם מים ושמן זית, מוסיפים שתי 
כפות רוטב ברביקיו, רוטב צ'ילי חריף, מלח 

ופלפל, כף ג'ינג'ר קצוץ, לימון סחוט ושתי כוסות 
ציר מרק עוף. מבשלים כחצי שעה. כשהכל 
מוכן, פורסים את הבשר ומניחים מעליו את 
הרוטב. מחזירים לתנור ל-40 דקות נוספות. 

מגישים על מצע של אורז או תפוחי אדמה 
ובטטות.

מרק ירקות כתומים 
חומרים: 

שתי בטטות בינוניות  פלח דלעת במשקל 400 גרם  ארבעה גזרים  שני גבעולי תימין  מלח 
ופלפל  שלוש שיני שום  חצי פרח אניס ומעט ציפורן  אופציה: חצי מיכל שמנת לבישול

איך עושים:
מקלפים את הירקות, חותכים לקוביות ומבשלים בסיר עם מים. מוסיפים שני גבעולי תימין, מלח 

ופלפל, שיני שום, אניס וציפורן. מבשלים עד לריכוך, מוציאים מהמים וטוחנים בקערה בבלנדר מוט. 
בשלב הזה, אפשר להוסיף חצי מיכל שמנת לבישול. מוסיפים לבלילה מים מהסיר )ולא להפך!( - עד 

לדרגת הסמיכות הרצויה. 
תוספת אפשרית - קרוטונים: חותכים לחם לקוביות, מורחים בשמן זית, מוסיפים מעט מלח ופלפל 

וקמצוץ מתערובת תבלינים "פילדלפיה" שמצוינת גם לתיבול פרגיות. אופים בתנור עד למרקם 
קריספי ומגישים לצד המרק.

דג אפוי בתנור בציפוי פסטו 
חומרים:

שישה פילטים של דניס או דג אחר, כמו מושט, לברק או בס, רצוי טריים  לפסטו: חמש שיני שום, 
חבילה פטרוזיליה, חבילת כוסברה, חצי כוס שמן זית, שני גבעולי בזיליקום, שני גבעולי תימין, מלח 

ופלפל, חצי כפית חוויאג' למרק  לימון שלם  שמן  אופציה: תערובת טוסקנה: מלח ים גס 
אדום, עם שום ועשבי תיבול 

איך עושים:
טוחנים את חומרי הפסטו בבלנדר ומוסיפים לימון שלם על קליפתו. מרפדים תבנית בנייר אפיה, 

משמנים את הנייר ומניחים את הדגים. מורחים את הדג מלמעלה בפסטו ומוסיפים )מי שרוצה( מעט 
מתערובת טוסקנה. מחממים תנור ל-180 מעלות ואופים את הדגים כרבע שעה. 

"אני מבשל כמעט כל יום והמשפחה שלי 
מאושרת. אוכל צריך לעשות באהבה והכי כייף 

לי להאכיל את האהובים שלי".
רגע מכונן?

"בשנת 2000 הכנסתי לתפריט מנה בשם 
'מניפת אנטריקוט' ומאז, היא מככבת כמעט 

בכל תפריט ובכל מסעדה בארץ".
כנראה שיש לזה סיבה - איך מכינים?

"חותכים 150-180 גרם אנטריקוט, כמו 
פסטרמה, מעלים על הפלנצ'ה למשך בין -15

20 שניות מכל צד ומלווים ברטבי צ'ילי, חרדל 
או דבש עם סויה. אני מעדיף בלי רוטב, בתוך 
ג'באטה או בגט. זה כריך מאוד אהוב. הצעתי 

לחברת 'בלאדי', המשווקת בשרים, שיפרסו 
כמנה באריזת ואקום ארבע-חמש פרוסות וכיום, 

המוצר הזה הוא חלק מההיצע שלהם".
האם הטרנד הבריאותי תפס אותך?

"אין דבר שאני לא אוכל, אבל אני כן מקפיד על 
פחות שומנים ופחות בשר בקר. אני לא מוכן 
לאכול פרה נמוכה )בשר לבן, ח.ש.( וכן מוכן 

לאכול קליפות ביצים... של קינדר". 
טיפ למי שמבלה במטבח? 

"סדר וניקיון, זה המתכון להצלחה".
האם מישהו מילדיך ממשיך את המסורת 

שלך ? 
"יש לי בן אחד במטבח הצבאי במחנה 80 ולבן 

הקטן שלי יש חוש ריח חבל"ז. הוא עומד לידי 
כשאני מבשל ומלווה אותי הרבה". 

מתי הגעתם לקריית עקרון?
"כוכב, אשתי, גדלה כאן ולפני כשבע שנים 

חזרנו לכאן מאשדוד, על מנת לסייע להוריה 
בגלל בעיות בריאות. אשתי פעילה בקהילה 

והילדים תיכף מצאו את מקומם ושמחו שהם 
קרובים לסבא ולסבתא, כך שהמעבר לא היה 

קשה. אנחנו אוהבים כאן הכל, את האנשים, את 
השקט, את השבת הנכנסת, את התרבות ואת 
האוכלוסייה - יש פה אנשים טובים וחמים" 

רונן זהבי
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סיפור המגזין

                    בשנות ה-80' הוא היה     
              כוכב ושירו "מאמי" הושמע 

אלא שבמקום  ברדיו ללא הפסק 
ליהנות מקריירה מוסיקלית מצליחה, 

מיכאל מחפוד, תושב קריית עקרון, 
בילה כמעט מחצית מחייו             
כיום, כשהוא מציין             בכלא

עשר שנים רצופות של חופש,         
הוא מספר על התהליך               
הרוחני שעבר ועל העמותה       

שהקים, במטרה לשפר את הטיפול 
באסירים ולמגר את הפשיעה
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סיפור המגזין
מיכאל מחפוד )פטישי( כבר לא ילד. בגיל 63, 

הוא מציין את התקופה הארוכה ביותר בה שהה 
מחוץ לכותלי הכלא. עשור שלם, רצוף, כאדם 
חופשי. "26 שנים במצטבר, הייתי בבתי כלא, 

בארץ ובחו"ל", הוא אומר. "הייתי אלוף בלהיכנס 
לצרות ובגלל העבר שלי, היה קל יותר להאשים 
אותי, להדביק לי עוד כמה עבירות 'על הדרך'".

                    

בשנת 1980, כשנכתבה בתיאטרון חיפה הצגה 
אודות הוויי האסירים, ביקרו שחקני התיאטרון 

בכלא, פגשו במיכאל מחפוד והתוודעו אל 
כישרונו המוסיקלי ואל השיר "מאמי" אשר הושר 
בהמשך על ידי  מיכאל עצמו ועל ידי ארנון צדוק, 

השיר, אשר ליווה את ההצגה "סורגים", הפך 
סמל למצוקתם של האסירים ועד היום, הוא 

מוכר גם בקרב הדור הצעיר. חברת התקליטים 
הוציאה מספר חודשים לאחר מכן, אלבום 

משיריו, אשר כלל כמה להיטים נוספים כ"ילד 
שלי", "מיכל" ואחרים ואילו להקת טיפקס 

הקליטה את "מאמי" בגרסה משלה עבור פס קול 
הסרט "כלבים לא נובחים בירוק". אלא שבשנת 

1999 הורשע מיכאל שוב, ונשפט לעשר שנות 
מאסר, בהמשך זוכה בעליון מאחד התיקים 

ומאסרו קוצר ל-7 שנים. כך שמה שיכול היה 
להיות קריירה מוסיקלית, נהרס באחת.

                   

מיכאל, אב לשלושה וסב לתשעה נכדים, מתגורר 
ביחידת דיור קטנה בקרית עקרון עם גרושתו, 

בתיה, שמלווה אותו כבר 50 שנה, בטוב וברע. 
את חייו הוא מנהל על אש קטנה, בשקט, מתוך 

בחירה. השנים הארוכות והסוערות שחווה, גרמו 

לו להתעייף. גם מהכעס התעייף. על מערכת 
המשפט, על בתי הכלא, על היחס המשפיל שספג 

לדבריו, על הקלות הבלתי נסבלת של חריצת 
גורלות של עשרות אלפי אנשים. הוא עדיין כועס, 

אבל את הכעס שלו הוא מבטא כיום בעיקר בניסיון 
להיטיב עם אסירים אחרים - מתוך כוונה להיטיב 

איתם ועם האזרחים בארץ בכלל, ופונה לכל מי 
שמוכן להקשיב. 

לפני מספר שנים הקים את עמותת א.ל.א - אדם 
למען אסיר. את הרעיון הגה בשנת 2004, כשריצה 

את תקופת המאסר האחרונה. קדמו לכך שעות 
וימים של התבוננות עצמית ומהפך שחווה בעיקר 
בנקודת ההתייחסות שלו כלפי העולם. "אחרי כל 
כך הרבה שנים של קושי, של כלא ועוד כלא ועוד 
כלא, אתה מתחיל לחשוב שיש לכל דבר שיעור 
וסיבה ושצריך ללמוד לצמוח מהקושי, להסתכל 
על הסובב אותך מתוך תודה ולקבל את כל מה 

שעבר בהבנה".
איך מקבלים בהבנה משברים 

ותהומות?
"הכל עניין של נקודת הסתכלות על העולם. חשוב 
לזכור שבכל רע יש גם טוב. שבכל חוויה יש משהו 

מלמד. היום, אני בוחר לחייך גם אם אני קם 
במצב רוח פחות טוב. החיוך הוא הכוח שמפעיל 

את הכרת התודה ואת הקול הקטן שאומר לי - 'קח 
את החיים על הצד הטוב ביותר, למרות שיש בהם 
גבשושיות וכאוס ומהמורות'. היום אני יודע שהכוח 

המניע את העולם הוא אהבה, חמלה. אהבה בין 
גבר לאשה, בין אדם לחברו, בין אדם לסביבה, 

לטבע. ברגע שנלמד לאהוב ולחמול נוכל לראות 
את מצוקות האחר ולהבריא את החברה שלנו".

אתה חי ככה?
"בהחלט, אחרת לא אצליח לשרוד. טוב לי, 

למרות שאין לי כלום חומרית. אני נמצא בתחתית 
המדרגה, אבל היכולת לראות את הטוב בכל דבר, 

גורמת לי לקדש את היום ואת הרגע".
ואם אתה נופל?

"אני לוקח את הגיטרה ומנגן. כותב על זה, פורק 
את התחושות שלי באמצעות המוסיקה".

רעב פיזי ונפשי
מיכאל מחפוד נולד בהוד השרון, להורים שעלו 

לארץ מתימן. ילדותו עברה אמנם בשדות הירוקים 
ובפרדסים אבל היתה רחוקה שנות אור מילדות 
כפרית מאושרת. "נקודת השבר הגיעה כשהייתי 

בן 14. אחי הצעיר נדרס והוריי לא התגברו על 
כך ועברו להתגורר ליד המשפחה שלהם בקריית 
עקרון. אלא שאני סירבתי לעזוב. איימתי עליהם 

שאם ימכרו את הבית, אשרוף אותו. אז הם 
הורידו מיטה מהמשאית ונסעו בלעדיי. נשארתי 
לבד בבית כמעט ריק. הייתי בודד ועצוב ובעיקר 
כועס. חייתי ברעב מתמשך, פיזית ונפשית. לא 

היו מועדוני נוער ולא עובדים סוציאליים שטיפלו 
בי. הייתי ילד נבון ותלמיד טוב אבל עשיתי צרות 

כי זו היתה הדרך לצעוק לעולם את המצוקות שלי 
ולמורים, היה הכי קל להעיף אותי במקום לטפל 

בי". 
המחסור הרגשי והפיזי גרמו לו להתחיל לפרוץ 

לחנויות קטנות, לרכבים. "הייתי רעב ולא היו לי 
אמצעי מחיה". בהמשך, רגע לפני הגיוס, נתפס על 

אותן עבירות ונשלח לכלא. קצינת המבחן אמרה 
שיש לי פוטנציאל, אבל השופט אמר שצה"ל לא 
נועד להיות מקלט לעבריינים ושלח אותי לכלא 

לשלוש שנים".
צובט לך? זה שלא התגייסת, 

שמשם בעצם החלה ההידרדרות?
"בטח, אם אכנס לזה לא אפסיק לבכות אבל 

זה מה שהיה ואין טעם לחטט בזה. יש לי לצערי 
תכונה כזו, לסחוב אש לעברי, אבל אני לא אדם 

רע ומעולם לא עשיתי את הדברים שהכניסו אותי 

לכלא, מתוך רצון לפגוע באיש".
איך היה המפגש עם הכלא?

"גיהינום עלי אדמות. החור השחור ביותר בעולם. 
מקום של מתח ויצרים אפלים, שגורם אסון נוראי 

לנפשו של האדם. הלכו שם מכות, אנסו וחתכו 
ודקרו והתעללו, סתם בלי סיבה. היה לי פצע 

בזרוע? שפכו עליו חומר והדליקו. היתה אלימות 
קשה בין האסירים וגם בין הסוהרים והאסירים. 
נתקלתי בלא מעט אנשים שאיבדו צלם אנוש, 
שהתאבדו. הייתי המום מהפער שבין העבירה 
שעברתי למקום שאליו הושלכתי. מהר מאוד, 

התחלתי לחשוב איך אני בורח משם".
מעט אחרי שנכנס לכלא, נשא לאשה את בתיה, 
מי שהיתה חברתו. "הכרנו בילדות, בשכונה. היא 

היתה ילדה מבית טוב שלמדה במדרשת שדה 
בוקר. יצאתי לשמונה שעות לרבנות, עם אזיקים 

על הידיים והרגליים, והתחתנו ללא ידיעתו של 
איש. היא היתה בת 18 ואני הייתי בן 17. חצי 

שנה אחרי כן, הצלחתי לברוח, אבל הבנתי שלא 
אוכל לברוח לנצח ושזו לא הדרך. הגעתי עם 

שלטונות הכלא להסדר שיטיבו את התנאים שלי 
אבל כשחזרתי, התנאים הורעו ואני שוב חיפשתי 

את דרכי החוצה. בהזדמנות הראשונה, ניסרתי 
את הסורגים בתא שלי ושוב ברחתי".

שביל הבריחה

מכאן ואילך, הפכו חייו לנתיב בריחה, שהתסריט 
שלו לא היה מבייש סרט פעולה. הוא הצליח 

להגיע לבטן אניית סוחר, עם חבר נוסף, בדרך 
לפאריז. בארץ, נולד בינתיים בנו הבכור. 

"התכוונו אני והבחור השני להגיע בסופו של 
דבר לגרמניה ולהיטמע שם". אלא שהשניים 

נתפסו עם דרכונים מזוייפים, גנבו רכב ונמלטו 
תוך שהם פוגעים בשוטר ולבסוף נתפסו והוכו 

קשות על הפגיעה בשוטר. שבע שנים יצאו 
מהכלא הצרפתי וחזרו אליו, בכל פעם בגלל 

עבירה אחרת. בתום התקופה, התגלה לשוטרים 
שמיכאל מבוקש בישראל והוא הוסגר ארצה ושוב 

נכלא.
מה אתה חושב לעצמך כשאתה 

שוב ושוב נשפט וחוזר לכלא?
"אחרי יום נגמר הבכי ואז אתה מחפש איך 

לשרוד, כי אין דרך אחרת. היה לי תינוק והיחסים 
עם אשתי היו משובשים כי הייתי רחוק. ממאסר 

למאסר החופש מתרחק ואתה נהיה מיואש וחסר 

"הרוב לא מצליחים 
להגיע למקום של תודעה 

עצמית, שמתגלגלים שנים 
במוסדות עוד לפני הכלא, 

בבתים אלימים, כאלה 
שגרו עם הורים נרקומנים, 

שסבלו מכות ואלימות 
מינית. אנשים שלא שמעו 
מילה טובה מימיהם, שלא 

זכו לחיבוק, שבטוחים שהם 
אפסים, ואם הם כאלה - 

אין להם מה להפסיד והם 
פוגעים באחרים"
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סיפור המגזין
תקווה כי אין אופק. כובלים אותך באזיקים וזהו". 

כשסיים לרצות את תקופת המאסר, באמצע 
שנות ה-30 לחייו, ניסה לשקם את חיי המשפחה 

שלו, אך לשווא. 
הוא התגרש אך בפועל לא נפרד מבתיה, החל 
להתאושש כלכלית, חזר למוסיקה ומצא לאורך 

השנים עבודות מזדמנות. "היחסים עם הסביבה 
לא היו רגועים. נחשבתי לעבריין מסוכן - הרי 

ברחתי מהכלא כמה פעמים והיו אנשים שביקשו 
שלא אספר שאני בקשר איתם". אלא שנשים 

צעירות, שהוקסמו מאופיו הכריזמטי וסיפור חייו 
הסוער, סירבו להרפות ממנו. "שאלתי אותן מה 
יש להן לחפש אתי והן אמרו שאני מעניין אותן". 

שלושה מהקשרים הללו, הובילו אותו לנפילה 
הבאה בשנת 99'. "יצאתי עם צעירות שטענו 

שהן בנות 18 ונראו כך. כשהמשפחות שלהן גילו 
את הקשר בינינו, התחילה מהומה רצינית. הם 

איימו עליהן, הלחיצו אותן והבנות נבהלו ולא היו 
מוכנות להודות שהן היו אתי מרצונן. אז הסתבר 

לי שמדובר היה בבנות 15. המשטרה נכנסה 
לתמונה, הבנות נחקרו והכל יצא משליטה. 

הואשמתי באינוס במרמה. איזה אינוס ואיזה 
מרמה? אף אחת מהן לא היתה אתי בכוח אלא 

מתוך רצון מלא, אבל נתפר שם סיפור מעוות, 
כדי שהן ייצאו ממנו שלמות". 

על כל אחת מהצעירות נשפט לשלוש שנות 
מאסר. בשנת 2006 שוחרר ומאז, הוא חופשי. 

"בשנתיים שלפני יציאתי לחופשי, החל התהליך 
הזה של החשיבה - על החיים שלי, על מה 

שעברתי ועל הצורך של כולנו להפסיק לשנוא 
ולהאשים. גם אסירים. צריך לשנות את שיטת 

הענישה, להמיר כלא בטיפול ובשיקום, כדי שלא 
יקרה מה שקרה לי - שאדם חוזר שוב ושוב לכלא 

וחייו נגמרים, האישיות שלו נמחקת".
אדם שפשע לא צריך להיכלא?

"אדם שמבצע פשע עושה את זה בדרך כלל 
מתוך המצוקה שלו. מתוך עוני, עליבות, לחץ 
ואיומים שהוא גדל איתם. אף אחד לא מבצע 
פשעים מתוך כייף. אדם שפשע ומוכנס לכלא 

משפיע על כל סביבתו - על הוריו, על אשתו 
ועל ילדיו. גם הם נפגעים קשות. יש כאלה 

שאומרים 'הוא היה צריך לחשוב על המשפחה 
שלו', אבל הוא לא יכול לחשוב כשהוא במצב 
שגורם לו לפשוע. אז אני לא אומר לא לכלוא 
אבל בתנאים אנושיים, עם טיפול שיעזור לו 

להשתקם. חשוב ללמד אותו להיות נורמטיבי, 
לראות את העולם אחרת. להשקיע בטיפול, 

במקום להשקיע אחרי כן שלושה מיליארד שקל 
מדי שנה באסירים שחוזרים לכלא, ומחקרים 

מוכיחים ש-60-70 אחוז מהם חוזרים. לתת לו 
לדבר, להבין מה הוא עשה, כדי שכשיצא משם, 

יהיה בריא בנפשו ויתרום לחברה ולא ישוב 
לפשע".

איך הגעת לתובנות האלה?
"אני הייתי בר מזל, ציירתי, כתבתי שירים. 

התחלתי להבין שהאחריות על החיים שלי ועל 
העתיד שלי - היא שלי. התחלתי להתחבר 

לשפע, לחשיבה מתקנת. אבל הרוב לא 
מצליחים להגיע למקום של תודעה עצמית, 

שמתגלגלים שנים במוסדות עוד לפני הכלא, 
בבתים אלימים, כאלה שגרו עם הורים 

נרקומנים, שסבלו מכות ואלימות מינית. אנשים 
שלא שמעו מילה טובה מימיהם, שלא זכו 

לחיבוק, שבטוחים שהם אפסים, ואם הם כאלה 
- אין להם מה להפסיד והם פוגעים באחרים". 

אתה יודע שלא כולם יסכימו 
איתך.

"הבומרנג הזה של לכלוא ולהעניש מבלי 
לשקם, פוגע בסופו של דבר בכולנו כחברה. 

חייבים להכניס אור לבתי הכלא, לא לבוז 
לאסירים אלא ללמד אותם אנושיות מהי".

לא אומרים לך שאתה פנטזיונר?
"בוודאי. אבל ההיסטוריה מגלה שמלחמות לא 

פותרות כלום וחשיבה והתקרבות וחמלה, כן 
פותרות. היום כבר מטפלים בילדים אלימים 

בבית הספר ולא מנדים אותם. יש היום גישור, 
כי הבינו שכעס לא מוביל לכלום. עושים 

'צדק מאחה' - שבו מפגישים בין קורבן לפוגע 
ומביאים את שני הצדדים למצב של סליחה. 

אם ככה - ברור שגם בכלא צריך לטפל. 
באירופה כבר עושים את זה - ויש הוכחות 
וקבלות לכך שהפשיעה מצטמצמת. אז כן 

להעניש - אבל גם לרפא".
אתה מעביר את האג'נדה שלך 

לאסירים אחרים?
"בהחלט. לכל מי שמוכן לשמוע אותי ולכל 

אסיר שפונה אלי. הרציתי בכלא, בכנסת, בפני 
שוטרים, במתנ"סים. אסירים מתקשרים אלי, 

שולחים אלי מכתבים ואני מעודד אותם, מלמד 
אותם להתחבר לאופטימיות, לקחת אחריות 

ולחשוב מה השיעור אומר, כדי לא לחזור לשם 
יותר".

העמותה שהקמת מצליחה להזיז 
דברים?

"כן, בקטנה. זה עוד 
ייקח זמן, אבל יצאנו 

לדרך ואני מאמין שזה 
יביא לשינוי, במוקדם או 

במאוחר. פגשתי חוקרים 
מתחום הקרימינולוגיה, 

סנגורים, מטפלים. 
שמעתי מה כל אחד 

מהם חושב על הטיפול 
באסירים וכולם תמימי 

דעים שאפשר וצריך 
לשנות". 

אתה עובד?
"לצערי לא. אף אחד לא 

רוצה להעסיק עבריין 

"אחרי כל כך הרבה שנים 
של קושי, של כלא ועוד כלא 

ועוד כלא, אתה מתחיל 
לחשוב שיש לכל דבר 

שיעור וסיבה ושצריך ללמוד 
לצמוח מהקושי, להסתכל 

על הסובב אותך מתוך 
תודה ולקבל את כל מה 

שעבר בהבנה"

משוחרר. הלוואי שיציעו".
אם היו מאפשרים לך לחיות הכל 
מחדש - היית עובר את הכל שוב?

הוא חושב לרגע. "כן, הייתי עובר את זה שוב, 
למרות הקושי. למה? כי בכל גיהינום יש גם 

מקום קטן של גן עדן"
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