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מאת יוסי רביבו

טור
דה
טירה 

מופץ בטירת הכרמל והסביבה ■ 22 מאי 2008

עלותם השנתית של 12   
  שיאני המשתכרים בעירייה:  

3,645,000 ₪ לשנה
נתון זה אינו כולל אחזקת פוליטיקאים! 

ראו טבלת שכר בעמוד 8 

ריטלין - הכדור שאינו לוקח שבויים 
 אם התכוונתם לקחת את ילדכם  לאבחון של הפרעות קשב וריכוז -

 מוטב שתקראו מה מספרת אליזבת קפלן מקיבוץ עמיעד על מבחן 'טובה' שנעשה לבנה.
לקרוא ולא להאמין!!

"הגעתי עם בני  אלדד  בן  9  לאבחון אצל פסיכיאטר מחוזי, הפסיכיאטר הפנה אותנו למבחן טובה, בהתחלה בני 
עשה את האבחון ללא כדור ריטלין והתוצאות היו נמוכות. לאחר מכן נתנו לנו כדור ריטלין אחד  כדי שבני ייקח 
לפני המבחן החוזר. לאחר שקראתי ושמעתי מהורים רבים מה הריטלין גרם לילדיהם החלטתי שבשום פנים ואופן 
לא אתן לו, אפילו לא פעם אחת. אז נתתי לו לקחת כדור של סוכרזית, ולבני אמרתי שזה הכדור שהרופא נתן. חזרנו 

למבחן ולאחר שקיבלנו תוצאות נכנסנו שוב לאותו רופא, ושאלתי, נו, איך היה עם הכדור?
רופא: "מדהים, פשוט שינוי משמעותי!! " הוא אמר. ומיד קבע שבני זקוק לריטלין 20 מ"ג כל יום!

מיד הוצאתי את הכדור שבני לא לקח מהכיס וצעקתי עליו- "הנה, בבקשה, אני נתתי לו סוכרזית, מה אתה אומר 
על זה?"  הפנים שלו החווירו והוא מלמל שאלדד סובל מבעיה רגשית... דרך אגב, אחותי עשתה עם הבת שלה 
אותו דבר והתוצאה הייתה דומה. אני הייתי בהלם טוטאלי מכל המצב, ואני שמחה שזה קרה כי הבנתי במה מדובר. 
בקיצור התחלנו כרגע טיפול הומיאופתי אצל יואב פינחס וברוך השם כבר יש שיפור ויותר טוב. אני ממליצה לכם 

לנסות סוכרזית במקום ריטלין וגם את הטיפול ההומיאופתי." 

אל תחמיצו  את המשך הכתבה בעמוד 10

           הגיע למערכת ברגע האחרון:
מכתבי התראה באיחור של 20-40 שנה 

לאחרונה הגיעו לידי עשרות דיירי שכונת עמידר מכתבי 
התראה ממורדות הכרמל, בתוכם ישנה דרישה מתושבי 
השכונה הוותיקה להסדיר רישיונות עבור תוספות הבניה 

שנעשו לפני 20-40.
  בגיליון פוקוס הבא העניין יסוקר בהרחבה.

תושבים המעוניינים להגיד את דברם מוזמנים ליצור קשר עם מערכת פוקוס.

אליזבת קפלן

שכונת עמידר

למי שממתין לפתרון הרמז מטור דה טירה 
הקודם, בדבר שכר הבכירים שמזכיר לנו חברת 
ביטוח- אזי חברת הביטוח היא 9,000,000! 
ישבתי יחד עם סטטיסטיקאי אחד, רואה 
חשבון אחד, משפטן אחד, עיתונאי אחד, 
ויחדיו חישבנו ומצאנו שאחזקתם של כ-20 
מבכירי המשתכרים בטירת כרמל מוערכת 

ב- 9,000,000 ₪ בשנה! 
אבל נלך צעד אחרי צעד. קודם כל נבקש מכם 
להפריד בין המונחים 'עלות שכר', לבין 'אחזקת 
עובד ציבור'. אחזקת עובד גבוהה יותר מעלות 
שכרו. עלות מגיעה לו על פי חוק. לעתים חוק 
מעוות אבל חוק הוא חוק. הכספים המוצאים 

לשם אחזקתו שנויים במחלוקת. 

בגיליון זה בחרתי להתחיל במקרים הקלים 
יותר. קלים במרכאות. את המספרים כבדי 
המשקל הותרתי למהדורה הבאה. כאן ועכשיו 
עסקתי ב-12 בכירים, שנכון לשנת 2006 עלות 

שכרם הסתכמה ב- 3645000 ₪.
ראו נתונים בעמוד 8.

קודם תמונות ואחר כך מלל  

למי שאינו יודע מספיק אודות הסוגיה כמה 
שותפים להוצאת פוקוס , יביט נא בעמוד 2 
ויגלה שהיועצים שלי הם כלל תושבי העיר 
ועוד כמה מחבריי הטובים. אכן הענקתי 
אשראי כתוב, ובדין הוא נזקף לזכות רבים. 
יכול להיות שבלעדי יועצים הייתי כיום 
פוליטיקאי. אבל לא יכולתי להיות פובליציסט 

בלעדי יועצים. 

"תכניס יותר תמונות בעיתון", ייעצו לי כמה 
וכמה מבין משיאי העצות. "יש יותר מדי 
מלל", הלינו יועצים אחרים.  ואני שחפץ מצד 
אחד לשמור על עצמאות עיתונאית, מצד שני 
למלא אחר הוראות היועצים התורנים שלי- 
מצאתי דרך להתפשר עמם, לפחות בגיליון 
זה, בו המלל הוזז לעמודים האחוריים. צדקו 
הפעם יועציי. בעמוד 4 ישנן חמש תמונות 

שכדאי להביט בהן שוב ושוב. 

תגובה מינורית 

על גניבת הדעת שעשה העיתון טירת כרמל, 
עת שדד מפוקוס את האשראי על עריכת 
בחרתי להשיב  הסקר בבחירות הקודמות- 
בשני סקרים נוספים. את הראשון אערוך 
לקראת חג השבועות, ואביא אותם בתור 
ביכורים למערכת הבחירות המתלהטת 

בטרם עת. 

למרצה לסטטיסטיקה, ניסים כהן, שהיה שותף 
שווה זכויות לעריכת המדגם המאלף באוקטובר 
2003, רציתי למסור מכאן, שבפרסומים 
המגמתיים שפורסמו שבוע שעבר- אין כדי 
ליצור קרע בנינו.  בעיניי היית ונותרת בעל 
מלאכה מיומן, מרצה אהוב, ידען מופלג, אדם 

יקר ומוערך. 

זו כל תגובתי. הפעם בחרתי להתעלם כליל 
מעצותיו של היועץ שלי למלחמות מיותרת 

על לב הקוראים.   

יוסי רביבו 

משלוחים חינם 

בס“דכשר 

פיצה ארומה
הטובה בעיר

פיצה דקיקה קריספית על לבנים
כמו שהאטלקים אוהבים

048581150

בהנהלת תיאו לוסקי

טוסטים   • פיצות 
פסטות  • סלטים 
שתייה חמה וקרה

שאל את המוכר מה מבצע היום
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"יש נביא בעירו". כך הרגשתי כאשר קראתי בנשימה עצורה, לאורכו ולרוחבו של עיתון פוקוס. 
לאמתו של דבר, לא ציפיתי שעיתון בטירת כרמל  יגלה אמפטיה וכנות הפורצת כל מחסום וכל 
גבול.  בתגובתי זו רציתי לחזק את ידי העורך והעושים במלאכת הכתיבה. התרשמתי כי העורך 
הוא בעל רצון עז לתקן עוולת שנוצרו בחברה, לשפוך אין סוף טיפות מרעננות של יושר ושל צדק 
חברתי, לעודד את רוחה של עירנו, לשנות את פני החברה בכלל, שלצערי נעשקת על ידי גופים 
אטומים לכאב כלכלי ולכאב חברתי, ולעלות בפרט לסדר יומה של טירת כרמל עניינים בוערים 

שאין דנים בהם לאורך זמן.  

אני מניחה שהעורך מודע כי ישנו גל חברתי המתעורר בארץ ובעולם, וזו סיבה טובה מספיק לחזק 
את ידיהם של אנשים בעלי יכולת לשנות דברים. תקוותי שבמכתב זה עוררתי ולו קורטוב של נחת 
אצל קוראים המסכימים עם מה שנכתב. יחד עם זאת אני מבקשת לעודד תגובות מכל סוג מפי 

קוראים אחרים. התרשמתי בנוסף שהמקומון פתוח לכל הדעות. 

 אני מאחלת לפוקוס הצלחה ובעזרת ה' מקווה שעוד נשמע ונקרא בין דפיו על  חידושים 
נוספים. 

יפית לוי, שכונת שרת

                                                                         
המכתב שלמטה נשלח לראש העיר על ידי דוד שחר, יו"ר הנהלת המתנ"ס, ומשום מה נשלח גם 
למערכת פוקוס. קצת מוזר לנוכח העובדה שהמתנ"ס, כמו גופים מסונפים לעירייה מחרימים את 

פוקוס בהוראה החשודה כצו שעה מגבוה. חשבון קטנוני לא עשינו. הנה המכתב: 

אריה  היקר,

ראשית, ברצוני לברך את כל העושים במלאכה על הפקה מרשימה צנועה ומיוחדת במינה, כמי 
ששותף להפקת חגיגות העצמאות, כולל הטקס להדלקת המשואות והפרגון ההדדי החיובי 
מהתושבים. אני חייב לציין בגאווה לא מבוטלת הצלחת לרתום את כולנו למשימה ולשיתוף פעולה 

מרשים. כה לחי!

לצערי הרב היו מספר תקלות ואני מוצא לנכון להביא אותם לפרסום רק לאחר דיון בהנהלת העיר. 
ראשית, נושא חשוב ודחוף היה כניסת נכים נושאי תגים למתחם החנייה כולל כניסה לתוך הבמה 
המרכזית. לדאבוני מר יואב בלס התנהג בצורה מחפירה ולא אפשר כניסת נכים למתחם. את המצב 
הציל תרתי משמע נציג משטרת ישראל פקד אלג'ם שהפגין הבנה, אכפתיות, פתיחות והחשוב 

מכל אנושיות ואפשר ללא כל היסוס למספר נכים שפנו כניסה חופשית לבמה.

להמשך טיפולך, בברכה, דוד שחר

משום דבריו של אריה פרג'ון מעל הבימה: כי שרת החינוך התקשרה להודיע לו שתפסנו את המקום 
הראשון בארץ בחינוך, חשוב לנו לספר כי  באותו ערב, כמעט באותה שעה בערך טען את אותם דברים 
בדיוק ראש עיריית מגדל העמק. זאת שמענו מפי שניים מתושבי מגדל העמק. לכן שני ראשי העיר 

לא הותירו לנו ברירה אלא לגייס מכתב תזכורות מאולץ מנשיא ארה"ב 

עורך יקר, 

ראשית, הרשה לי קודם להזכיר לך כי שם לידתך הוא ז'וז'ו. שנית, ביום מהימים כשתכתוב את 
זיכרונותיי, אל תשכח להזכיר לי את הפגישות המלהיבות שערכתי עם ראשי העיר של טירת כרמל 

ומגדל העמק. שלישית, זכור תמיד את שם הקוד להחלפת מכתבים בנינו: 

.W.W.W לא  COM נשיא דמיוני כמו בוש 

 אופיר, הבחור שבתמונה, בעל החנות 
'דג זהב', גילה לנו משהו מעניין. הוא 
ביקש לשכור דוכן בחגיגות העצמאות 
ב-600 ₪, המחיר לא כלל חיבור לחשמל. 
מאחר שהוא ביקש לשכור ביום האחרון, 
לא נותרו דוכנים להשכרה. למזלו, 
לבסוף הוא שכר דוכן ב-100 שקל 
בנצרת עילית. המחיר בנצרת כלל 

חיבור חשמלי.   

e-mail: focus1993@gmail.com  •  עורך אחראי: יוסי רביבו  •  עיצוב ועריכה גרפית: דליה רפאלי-לוי  •  רעיונות ועצות: תושבי טירת כרמל וחברים

focus1993@gmail.com אימייל למערכת ־

מכתבים למערכת פוקוס
focus1993@gmail.com
או בת.ד 420, טירת כרמל 

קוראים הרוצים לעיין במהדורה מקוונת של פוקוס,
יישלחו אלינו את בקשתם באינטרנט - ואנו נשלח אותה אליהם בהקדם האפשרי.
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בסדרת מאמרים, רופא השיניים דוקטור סעבנה, ישיב לנו במדור זה על שאלות הקשורות לבריאות הפה, כיצד עושים טיפולי שורש, 
איך ומתי לטפל בשיני חלב, על טיפול בגז צחוק, מתי רצוי לטפל תחת היפנוזה, הדוקטור יעשה קצת סדר בעניין בניית הגשרים, 
יסביר לנו על שתלי שיניים,  ועוד נושאים שעשוים להיות פחות ופחות כואבים אילו נדע אותם מהשורש, אם נפנים אותם מבראשית.

איטום החריצים הוא טיפול מניעתי, המבוצע 
כחלק מטיפולי המניעה המקובלים, להגנה בפני 
עששת בשיניים שהאנטומיה שלהן מצריכה 
זאת או במטופלים שנצפו כי אינם מצליחים או 
יקשה עליהם לשמור על בריאות המשנן ללא 

האיטומים.
לאור מטרתנו, לשמור את תפקוד ואסתטיקת החיוך 
שלכם לאורך שנים, אנו ממליצים על השימוש 
באיטומי חריצים, שהוכח כמתאים למניעת 

העששת במשטחי הלעיסה של המשנן.
בדיקת הפה והשיניים במרפאת השיניים וטיפול 
בעת הצורך, הדרכה להיגיינה אורלית, הסרת 
רובד ואבנית והנחה מקומית של ג'ל פלואוריד, 
משלימות את הטיפול המניעתי הניתן במרפאה. 
טיפול זה בא כטיפול משלים לשמירה היומיומית 

על הרקמות של השיניים והחניכיים. 

 מה הם האיטומים
ואיך הם עוזרים למנוע עששת? 

בשיטת איטומי החריצים והחרירים, מניחים חומר 
איטום העשוי מחומר פלסטי מרוכב שצבעו בהיר, 
אשר יוצר שכבת מגן על משטחי הלעיסה של 
השיניים ומונע כניסה והישארות שאריות מזון 
וחיידקים בתוך חריצים אלו. בדרך כלל מבוצעת 
השיטה לשיניים האחוריות )מלתעות וטוחנות( 

אך לעיתים רחוקות ועקב מבנה אנטומי מחורץ, 
יאטמו גם חריצים בשיניים הקדמיות. 

מניעת הישארות שאריות המזון והחיידקים 
בחריצי השיניים הם סוד התהליך כולו. 

לצורך התפתחות עששת יש צורך בחיבור בין 
השן לחיידקים ושאריות מזון, אך קיימת השפעה 
ניכרת של זמן הימצאות השלושה יחדיו. איטומי 
החריצים מצליחים להפחית מאד את כמות 
העששת המתפתחת במשטח הלעיסה של השן 
משום שמפחיתים מאד את כמות החיידקים 
ושאריות המזון ה"נתקעות" בחריצי השן אך גם 
מפחיתות מאד את משך הזמן בה השן חשופה 

לחומציות.
איטומי חריצים, יכולים למנוע כ- 90% מהעששת 

המתפתחת בחריצים אלו. 
חשוב להבין שמניעת עששת על ידי איטום חריצים, 

מהווה בסופו של דבר דרך שמרנית להגן    
על חומר השן, כמה שניתן, אך גם חסכון כספי. 
העלות של איטום היא נמוכה יותר מזו של 
הסתימה שתידרש לטפל בחורים שהאטמים 

היו יכולים למנוע.

למי מתאימים האיטומים והאם כולם 
חייבים לבצעם? 

כאשר השיניים מתפתחות, נוצרים לעיתים, 

בזגוגית השן, חריצים וחרירים וזאת בעיקר 
במשטחי הלעיסה של השיניים האחוריות. באם 
מכל סיבה שהיא קשה ואף בלתי אפשרי לשמור 
על נקיונם, ימליץ רופא השיניים לאטום אותם. 
ההחלטה לאטום שיניים מסוימות היא החלטה 

המתאימה באופן אישי למטופל. 
לדוגמא, נמליץ על איטומים למטופלים שסובלים 
מהתפתחות עששת מהירה, כאלה העומדים 
בפני קשיי צחצוח )בהנחת המכשור של יישור 
שיניים ( וכן מצבים שנראה שהמשנן מאד מחורץ 

ומקשה מאד על הצלחת הצחצוח.
ההמלצה מתאימה גם לטוחנות החלביות של 

ילדים קטנים, שנמצאו מתאימים. 

האם איטומי החריצים מתאימים לכל שן 
ולכל אזורי השן? 

לא, אנחנו משתמשים בחומרי האיטום רק 
למשטחי הלעיסה של השיניים. 

חומרים אלה אינם מתאימים לחריץ בשן שכבר 
נעשתה בה סתימה או לשיניים שבהן כבר התפתחה 

כבר עששת, ולאזורים בין השיניים. 

איך מתבצע האיטום? 
בשלב ראשון תנוקה השן ובייחוד אזור החריצים 
משאריות מזון וחיידקים. לאחר מכן מונח חומר 

המכין את השן להדבקת האיטום.

לאחר שטיפה במים וייבוש משטח השן מניחים 
על משטחי החריצים של השן את חומר האיטום 
הנוזלי ומקשים אותו בעזרת אור ממנורה מיוחדת. 

מהו אורך החיים של איטום חריצים ועל 
מה צריך להשגיח? 

האיטום יכול להישאר שנים רבות והצלחת 
הטיפול תלויה מאד בהיגיינת המטופל ובהגעתו 
בזמן לביקורות. במהלך הביקורות התקופתיות 

יבדק גם אם החומר עדיין אוטם.   
במצב של כשלון האיטום יש לעיתים צורך 
להחליפו או לתקנו. במקרים מיוחדים יצטרכו 

אף לבצע סתימה במקום האיטום.

האם פלואוריד ואיטומי חריצים זה אותו דבר? 
מטרת שני החומרים דומה, לשמר ולהאריך את 
חיי שיניך על ידי מניעת עששת. החומרים פועלים 
באופן שונה. האיטום הוא טיפול מקומי בחריצים 
לעומת  ובחרירים של השיניים הנאטמות עצמן, 
זאת, הפלואוריד מגן על כל המשטחים של כל 
השיניים, הן בצורה מקומית על גבי משטחי 

השיניים והן בבניית חומר השן המקורי.

להתראות, בגיליון הבא 

דוקטור סעבנה

על איטומי חריצים מאת דוקטור סעבנה

דברים שכדאי לדעת מהשורש 
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 חמש תמונות עם כמה חלקי פאזל חסרים 

אם יש לכם גילוי מעניין אפשר להתקשר גם לאוזניים של פוקוס
072-2313607  •  050-8336495

לעייני פוקוס בלבד

בתמונה ראשונה ושנייה צולם אותו מבנה ענק בן כמה אלפי מטרים רבועים. הוא נמצא ברחוב קרן 
היסוד. הוא שייך לעיריית טירת כרמל. הוא הצטרף לנכסי העיר לאחר עסקת התקזזת בחובות של 
מיסים עם חברת שסטוביץ. זו הייתה יכולה להיות עסקה פנטסטית, אלמלא הבניין הזה הושכר 
לגורמים פרטיים במחיר נמוך יותר מהתשלום על השכרת מטר רבוע במחצית הבניין שבתמונות 

הבאות בתור...

תמונה שלישית ורביעית: החצי העליון של המבנה הזה שברחוב אצ"ל הושכר לעייריה לפני כעשור.  
שם יושבות מחלקות ההנדסה והתברואה.  כל העובדים במבנה הזה יכולים היו לאכלס לא יותר 

מרבע משטחו של המבנה שבתמונה הראשונה והשניה. 

ועיני פוקוס תמהות, משתוממות, זוקפות גבות, איך העירייה החמיצה עוד הזדמנות להעביר את 
המחלקות הללו יחד עם מחלקות אחרות למבנה הענק שברחוב קרן היסוד, ובכך לחסוך כספים 
לקופת העיר, ואף לחסוך שאלות רבות. למשל, מה הקשר של מרדכי עמר, ראש מועצת עתלית 

בדימוס, לנכס החדש שלנו? 

תמונה חמישית: זה היה ביתם של יעקב פטל, אחר כך של אברהם אלקלעי. לפני 11 שנים הוא נמכר 
לקופת חולים מכבי ב- $270,000. מכבי עברה לאחרונה למשכן חדש ברחוב הרצל.  לכן מכרה את 
הנכס במכרז כשר למהדרין לרוני אליהו. מר אליהו קנה את הנכס במחיר מציאה של $170,000. ואת 
רוני אליהו רצינו לשאול לאו דווקא בעניין עסקת חיו- כי אם את השאלה הזו: האם גם נכסי העירייה, 

1בה הוא משמש בתור סגן ראש העיר-  הניבו רווחים כל כך נאים במשך 11 שנים.

3
4

5 2
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הלבשת מני 
 ¶ ±∞ ‰ÙÂ‡ ÌÈ˘ ˙Â¯˜ÈÈÏ

¶ ±∞ ÌÈ˘ ˙ÂˆÏÂÁ ¯Á·Ó

 ¶ ±∞ ÌÈ˘ È¯Ëßˆ¯Ù ÈÒÎÓ

¶ ±∞∞≠· ¥ ¯·‚Ï ˙ÂˆÏÂÁ

¶ ±∞∞≠· ≥ ÈÚ·¯ ˙˘ÂÏ˘ ÈÒÎÓ 

 ¶ ±∞ ≤≠±∞ ¨˙Â„ÈÓ ÈÙÏ ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÙÈÏÁ

ÌÈ„ÏÈÏ ıÈ˜ ˙ÂÙÈÏÁ Ï˘ ˜Ú ¯Á·Ó

ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ˙Â¯·Á‰ ·ËÈÓÓ

˙Â¯Á˙ ‡ÏÏ ÌÈ¯ÈÁÓ·

‰ÙÂ‡‰ ÊÎ¯Ó

ÈÓ
אופנה שעושה אנשים יפים 

נעלי מני 
 ¶ ±πÆππ ÌÈ˘ ÈÏÚ

 ¶ ±πÆππ ‰ÙÂ‡ ÌÈ˘ ÈÙÎÙÎ

 ¶ ±∞∞≠· ≥ ÌÈ˘ ÌÈÏ„Ò

¶ ±∞∞≠· ≥ ˙Â·Ï ÌÈÏ„Ò

¶ ±πÆππ ÌÈ¯·‚Ï Ë¯ÂÙÒ ÈÏÚ

¶ ±∞ ıÈ˜Ï ÌÈÙÎÙÎ Ï˘ ˜Ú ¯Á·Ó

ÏÓ¯Î ˙¯ÈË È¯ÁÒÓ ÊÎ¯Ó

 ∞µ≤≠≤∂±±π≥¥ Æ„ÈÈ ∞¥≠∏µ∑≥∑¥≥ ÆÏË

ÌÈÙÈ¯ËÓ ÌÈÚˆ·Ó

°ÌÈ‚Á‰ Ï‚¯Ï
 ≤∞∞∏ ıÈ˜ Ï˘ ˙Â·È‰¯Ó ˙ÂÈˆ˜ÏÂ˜

˙ÂÈÂÁ‰ ˘ÂÏ˘·

חנות אטרקציה המחודשת
¶ ±∞ ¯ÚÈ˘Ï Ú·ˆÂ ˙Â¯Â‚Á ¨˙Â‡¯˘¯˘ ¨˙ÂÚ·Ë ¨ÌÈ„ÈÓˆ ≠ ÌÈ˘ ÈËÈ˘Î˙

°„·Ï· ¶ ≥ ¯ÚÈ˘ È¯Ê·‡ ¯Á·Ó

¶ ±πÆππ ˜¯ ¶ ¥π ÌÂ˜Ó· ÌÈ¯·‚ÏÂ ÌÈ˘Ï ˘Ó˘ ÈÙ˜˘Ó

¶ ±πÆππ ÌÈ¯·‚Â ÌÈ˘Ï ÌÈÂÚ˘

ÌÈ˘Ï ‰ÙÂ‡ È˜È˙

¶ ¥∞ ˜¯ ¶ ∏∞ ÌÂ˜Ó·

‰˘„Á ¯ÂÙÈ‡ ˙˜ÏÁÓ

ıÈ˜Ï ˙Â·È‰¯Ó ˙Â˙˘˜Â ¯ÚÈ˘ È¯ÊÈ·‡
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על אמת סובייקטיבית
מאת יוסי רביבו  

 
למשמע אדם הטוען לאובייקטיביות וכל האמת, אני מתפלץ. לעניות דעתי אין חייה אובייקטיבית. 

ליתר דיוק טרם פגשתי חייה כזו. עיניי המסתכלות הן רק עיניי המסתכלות. 

מי שמחפש בין השורות, כאן, שם ובכל מקום, אובייקטיביות שאין זולתה, מי שמצפה לאמת 
נטולת כל ויכוח, מוטב לו לפנות ולחפש אותן בבית הישרים האולטימטיבי. דהיינו בבית הקברות 
הסמוך לבית החולים הפסיכיאטרי שלנו שבמורד הר הכרמל. משם ישקיף על אובייקטיביות 
מאוזנת משגעת, כואבת, נשגבת, טהורה, נטולת פניות, שלא ניתן לשחד אותה אפילו בטוב 

שבהספדים. 

המונח אובייקטיבי הוא בגדר רצוי שאינו מצוי, הוא בבחינת רף בלתי אפשרי ובלתי מושג, הוא 
המצאה בלתי הגיונית בעליל. 

כל שאני כעורך ואדם יכול להציע לקורא היא אמת סובייקטיבית, אף אוכל להציע כנות 
סובייקטיבית. העין שלי, ככל עין אנושית, היא עין משוחדת וסובייקטיבית, גם לאוזן שלי שמיעה 
די סלקטיבית. קשובה היא לתווים מסוימים מאוד ולאחרים היא נאטמת. אלמלא הבררנות הייתי 

שומע כל רחש על פני האדמה ומתחת לפני האדמה. 

כל זה בעצם נכתב כמענה לחולמים בהקיץ על אמת אחת ויחידה, למתהדרים ביושרה מקצועית 
שבינם לבין אמת ויושר מפרידם אלפי תהומות. והמבין פשוט יבין. ואם לא הבין, כנראה שהאמת 

היחידה שלו עדיין בחיתולים. 

 פינת המתכונים של חגית טובי 
 

עוגת גבינה פירורים
חומרים לבצק:

1 חב' מחמאה
2 כוסות קמח תופח

2 חלמונים
1 סוכר וניל

2 כפות סוכר

קרם:
2 קופסאות גבינה 9%

3/4 כוס סוכר
1 סוכר וניל

2 שמנת מתוקה
1 פודינג וניל

1 כוס חלב
2 כפות סוכר

אופן ההכנה:
מכניסים למעבד מזון עם להב פלדה את המחמאה והסוכר עד לקבלת קרם אוורירי, אחר כך 
מוסיפים את החלמונים, את הסוכר ווניל  ולבסוף את הקמח. מחלקים את הבצק, 3/4 משטחים 
בתבנית עגולה קפיצית מס' 26 ו- 1/4 מהבצק משטחים על נייר אפייה בתבנית רגילה )לפירורים(. 

אופים בחום בינוני 180 מעלות עד שהבצק זהוב.
בקערה גדולה מערבבים את הגבינה עם 3/4 כוס סוכר וסוכר וניל.

בקערה נפרדת מקציפים שמנת מתוקה, פודינג וניל, חלב וסוכר.
לאחר ההקצפה מערבבים את תערובת הגבינה לקרם הווניל.

 יוצקים את הקרם על הבצק האפוי,
ואת 1/4 הבצק הנותר מועכים בעזרת מזלג ומפזרים את הפירורים מעל הקרם.

רצוי להכין לפחות 24 שעות לפני הגשה. 

בהצלחה!!

חגית                                                                

מה אתה עשית בשביל עיר 

 השלט הזה עדיין ממתין
לתשובות מגורם מוסמך כלשהו.

"מי שרוצה רכב צמוד אחרי שעות העבודה שישלם 
עליו מכיסו", אמר ברוך מריומה בתגובה לכתבה 
לשלט 'נהג חדש', שצולם במכונית של הגזבר 
ופורסם כאן בפוקוס. "זהו ניצול ציני של כספי 
ציבור, הוסיף מריומה. "ראש העיר חייב לעשות 
מעשה. אני לא יודע אם מישהו ממשפחת הגזבר 
נהג ברכב-  אך התמונה מצביעה על שימוש שלא 
כדין ברכב של העירייה. הסבתי את תשומת 
לבו של ראש העיר. בינתיים לא קבלתי תגובה. 
אני מתכוון להגיש הצעה שכל רכבי העייריה 
ישולטו. כך שכל המכוניות יחנו בסיום העבודה 

בתוך טירת כרמל."

מריומה נקב ב-17 רכבים השייכים לעירייה- אך לא ידע להשיב כמה מתוכם הם רכבים צמודים?

 זו המקבילה המוניציפאלית לאמרתו המפורסמת של שמואל פלאטו שרון 'מה אתה עשית בשביל מדינה'.
 באמת מסקרן אותנו מה עשו שליחי הציבור בעבור בוחריהם. מכאן ואילך נניח לכל אחד מהם להעיד על מעשיהם

בגוף ראשון ובלא התחלנו עם חבר מועצת העיר ברוך מריומה כי הוא היה זמין ולא בגלל שום סיבה אחרת. 

 הייתי זמין לכל פונה, וקשוב לכל בעיה שהופנתה 
אלי מתושבי טירת כרמל. א.בתחום התנועה כגון 
דוחות-תאונות דרכים וקנסות שבהן הנני מומחה 
ועצותיי והכוונתי חסכו כסף רב לפונים אלי. 
ב.בתחום העירוני-בעיות במגוון רחב כגון: חובות 
בארנונה,בעיות בבתי ספר)תלמידים שהוריהם פנו 

אלי בנושא קליטה, לימודים, ובעיות שונות. 

כקצין משטרה בכיר )סנ"צ( ובעל תואר ראשון 
במדעי המדינה באוניברסיטת-חיפה, נפגשתי 
לעיתים קרובות עם תושבי חוץ וגורמי חוץ, 
והגבתי בחריפות לדבריו של כל מלעיז ויצאתי 

נגד כל מי שהשמיץ את טירת-כרמל ותושביה. 
הנני משמש כשליח המנסה בכל דרך להאיר את 
פניה האמיתיות והטובות של העיר שלנו, ובכך 

טפטפתי טיפה ועוד טיפה לשינוי תדמיתנו.

אני גאה להיות תושב העיר טירת-כרמל.

היועצים ייעצו לנו "שימו יותר תמונות"- ועיניכם הרואות שמענו בקולם:

ללו המכונה ספרייט מימין: עדי, רחל ורבקה רואי צרור - רואה רחוק
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כי לפיצה האיטלקית שלנו,

לסמבוסק העיראקי שלנו,

לבייגל טוסט המעורב שלנו,

לקרפ הצרפתי שלנו,

לסלט היווני שלנו,

 לבורקס הטורקי שלנו

יש מתחרים רק בארצות המוצא,

אבל לא בטירת כרמל.

048580783 .רחוב הרצל, טל  לפרטים והזמנות

טאבון העיר
באים לטעום פעם אחת     ומצלצלים לפחות פעמיים בשבוע

פרט למכירת אנשים או לקנייתם,
בלוח פוקוס ניתן לקנות או למכור

הכל מכל.

מקומון לקוראים חופשיים פוקוס - 

 050-8336495 • 072-2313608
e-mail: focus1993@gmail.com
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מאחורי המספרים ישנם נתונים שראוי לדעת 
ולהתחשב בהם. ראשית, כל 12 מקבלי השכר 
מתגוררים מחוץ לטירת כרמל. דבר שני, הדו"ח 
חובר בשנת  2006. דבר שלישי, לאחרונה האוצר 
וההסתדרות הגיעו להסכמה על מתן תוספת שכר 
למגזר הציבורי. כש 5% נועדו למקבלי השכר הנמוך, 
ו-4% למקבלי השכר הגבוה. תוספות אלו יחולקו 
ב-3 חלקים עד סוף שנת 2009. כך שהסכומים 
המעודכנים כיום גבוהים יותר מאלה שבטבלה. 

תפקידו  של קצין ביקור סדיר הוא לייצג את 
מדיניות משרד החינוך כלפי כל המערכות - בתי 
הספר, הורים, רשות מקומית, גורמים טיפוליים, 
ולדאוג למניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך. 

לתפקיד הזה מונה ציון סודרי, שמשמש גם כמנהל 
אגף הנוער.  עלות שכרו, נכון ל-2006 הייתה 18,666 
₪ לחודש, 224 אלף בשנה. ביקשנו לשאול אותו 
כמה שאלות. על איזה קריטריון משולם לו שכר 
כה נכבד. שוב נתקלנו בדומיה הרגילה. אף רצינו 
לדעת כמה הוא ויתר חבריו הבכירים משתכרים 

בכל חודש מחודשי שנת 2008. 

 ציינו בגיליון הקודם שבתל- אביב שכר הבכירים 
מפורסם מדי שנה, בתוך שיתוף פעולה של אגף 
התקציבים בעירייה. שוב נרצה לדעת מדוע אל 
הנתונים האלה אנו צריכים להגיע בדרך לא דרך? 

כשפנינו לשיאן השכר המקומי, מהנדס העיר בוריס 
טיקמן- ראשית הגיב: "זה לא יכול להיות. המשכורת 

שלי צריכה להיות כמו של הגזבר והמזכיר", אחר 
כך איים בתביעת לשון הרע, לבסוף כשנאמר 
לו כי יש בידינו מסמך המאשש כל נתון העתיד 
להתפרסם בגיליון הקרוב- הטיח בזעם שייתבע 

את מי שחיבר את המסמך.  

אולי בוריס טיקמן צודק. הרי השכר השנתי שלו 
זהה על השקל לשכרם של הגזבר והמזכיר,) 341 
אלף לשנה(. רק המרכיב את העלות במשכורתו, 
גבוה ב- 60% מזה של השניים שמצויים במקום 
השני והשלישי ברשימת שיאני השכר. ומכאן עולה 
שאלה נוספת. הכיצד הגזבר והמזכיר הוציאו הוצאות 
כספיות זהות עד הגרוש האחרון בכל הנוגע לשכר 

המשולב, לתוספת שכר, להפרשים? 

עלות שכרו של הווטרינר, דוקטור סער, משולמת 
בעבור חצי משרה. 

לשווא רצינו לדעת מיהם שני הפסיכולוגים שעלות 
600 אלף בשנה. לא בשביל  שכרם קרובה ל- 
אלא לשם קבלת טיפול נפשי משום  הסקרנות- 
היתקלות בקירות אטומים, הקרויים משום מה 
עובדי ציבור. השתגענו. כל מי שפנינו בבקשה 
שיחשוף את התלוש שלו ברבים- עשה לנו פרצוף 
משונה המכוון לשלוח אותנו להסתכלות. אנחנו 
הלכנו להסתכלות דווקא להכעיס אצל רואה חשבון.  
על כל מה שהמרובע הזה גילה- המשך יבוא. אחרי 
הכול פוליטיקאים וממונים על ידי פוליטיקאים 

עולים לנו הרבה יותר מכפי שאתם חושבים. 

 העלות של 12 שיאני
 המשתכרים בעירייה:

₪ 3,645,000
נתון זה אינו כולל שכר פוליטיקאים!

480000 ₪ לשנה -  40,000 לחודש  1 המהנדס, בוריס טיקמן 
428,000  ₪ לשנה -  35,666 לחודש 2 הגזבר, הרצל רגב 
428,000 ₪ לשנה - 35,666 לחודש  3 מזכיר העירייה,  שמוליק קטוני 
335,000 ₪ לשנה -  27,916 לחודש 4 פסיכולוג 
309,000 ₪ לשנה-  25,750 לחודש 5 מנהל חינוך, עמי ויס 
284,000 ₪ לשנה- 23,666 לחודש  6 מנהלת רווחה, לאה גוברין 

246,000 ₪ לשנה-  20,500 לחודש  7 פסיכולוג נוסף 
233,000 ₪ לשנה – 19,416 לחודש  8 מנהלת תרבות, חלי לוי-אלדר 
231,000 ₪ לשנה - 19,250 לחודש 9 מבקר פנימי, יאיר זהבי 
225,000 ₪ לשנה- 18,750 לחודש  10 רווחה חינוכית 

224,000 ₪ לשנה -  18,666 לחודש  11 קצין ביקור  סדיר, ציון סודרי 
222,000 ₪ לשנה-  18,500 לחודש  12 פקוח וטרינרי, ד"ר צביקה סער 

למקומון פוקוס דרושים:
מנהל/ת אתר אינטרנט

מקדמי מכירות וכתבים מנוסים

לכיסוי תקשורתי של נווה דוד, עתלית והמושבים 

072-2313607  •  050-8336495
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מערכות ישיבה¨

כורסאות מעוצבות¨

מזנונים¨ קונסולות¨

חדרי שינה לילדים ולמבוגרים¨

מבחר מרהיב של חפצי נוי לבית¨

מחלקת וילונות וטקסטיל

lial2502@netvision.net.il

רהיטי מאור בן חיים

Æרהיטי מאור בן חיים רח פלימן¨ קסטרא חיפה

Æ∞µ≤≠≥≥πµ¥∞π ∫נייד ∞¥≠∏µ∞≤≤µ∞ ∫טלפקס

המרפדייה וחנות המפעל פתוחים ימים א‘≠ה‘ ∞∞∫±≥≠∞∞∫∞±¨ שישי ∞∞∫¥±≠∞∞∫∞±

 

מבצעים נוחים כל השנה

בואו לראות בעיניים

וילונות זה בן חיים

בקסטרא חיפה

52 שנות
נסיון ומוניטין 

שמורים כמו למוזיאון, מעוצבים לכל חוג סלון – מתאימים לכל בית וכיס
במאור לשנות  ל:

שמורים כמו למוזיאון, 
מעוצבים לכל חוג סלון– מתאימים לכל בית וכיס

  במקומות שהותרנו לכתוב               
ראשון:

מבצעים נוחים כל השנה

בואו לראות בעיניים

שני:
וילונות זה בן חיים

בקסטרא חיפה

רהיטי מאור בן חיים רח פלימן ¨ קסטרא 
∞µ≤≠ ∫נייד ∞¥≠∏µ∞≤≤µ∞ ∫טלפקס Æחיפה

Æ≥≥πµ¥∞π המרפדייה וחנות המפעל פתוחים 
±∞∫∞∞≠±¥∫∞∞ ßה≠ßימים א

 

Æחדש° קלודנייט ≠ עולם של שינה

במחלקת המיטות תמצאו
מזרני סימונס וקיסריה¨

ספות נוער חלומיות
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אילו הגלולות למניעת הריון היו שנויות 
במחלוקת כפי שהריטלין נתון במחלוקת-  
העולם היה מונה כעת 12 מיליארד אנשים, 
נשים לבטח היו מפסיקות לאלתר את 
השימוש באמצעי מניעה, מספר הגברים 
שנשותיהם גילו אחריות וניאותו לקיים 
עמם סקס רק בימים הבטוחים, היה נוסק 
למאות מילוני מחורפנים על כל הראש, 
כשמנת הסכסוכים על פני הגלובוס הייתה 

בלתי ניתנת למניעה... 

 אך במציאות  למרבה המזל, הגלולה מונעת 
הריונות בלתי רצויים כבר למעלה מ-40 שנה, 
יעילותה מוערכת ב-99.9%. לא כך הם פני 
הדברים לגבי הריטלין. טרם הוכחה לו יעילות 
כה גורפת במחקרים, יעידו על זאת ויכוחים 
רבים בין מדענים, ועדיין הוא מומלץ בחום 
בידי משרדי החינוך והבריאות, וניתן חינם 

לכל תלמיד שישי במדינת ישראל? 

 אליזבת קפלן, שאת דבריה קראתם בעמוד 
הראשון מבקשת  לשאול מכאן את משרד 
החינוך מדוע הכסף בעבור קניית הריטלין 
אינו מופנה לטובת גיוס עוד מורים לכיתות 

של תלמידים בעלי הפרעות קשב? 

ואני תוהה איך תרופה שנויה כל- כך במחלוקת 
אינה מעמידה על הרגליים לפחות שישית 

מתושבי הארץ?
•

מעולם לא לקחתי כדור פסיכוטי. גם כדורים מועילים 
לכאורה שאין אודותיהם שום ויכוח- איני מרבה 
לקחת.  כי לי באופן אישי יש גוף די משונה. הוא 
רגיש ומתרגש  ממצבים שהרוב שרוי בהם תחת 
קהות חושים - ועשוי אותו גוף מוזר לרחף מרוב 
אושר במצבים שרבים- רבים עלולים למות מהם 
בתוך שניות.  בשנת 2002, כדור ויוקס ראשון אי 
פעם שבלעתי בשל כאב גב גרם לתחושה כאילו 
נטלתי סמי הזיות מסוכנים. למרבה המזל, הערפל 
הבין חושי מנע ממני להגיע לכדור ויוקס נוסף...
דרך אגב, שיווקו הופסק בשנת  2004 לאחר שבית 
משפט בארה"ב העניק פיצוי מנחם בן רבע מיליארד 

דולר לאלמנתו של משתמש לשעבר בויוקס. 

 לפני כעשור, כמה מיליגרמים מיותרים של פניצילין 
כמעט מוטטו אותי לחלוטין. 12 יום ברציפות שכבתי 
בבית חולים כרמל כשגופי מנופח כמו לאחר עקיצת 
עשרות דבורים– מנגד, "נחשי אדם" הקישו אותו 
ואותי לאורך השנים- אך דווקא הם אלה שנחפזו 
לבתי חולים כדי לחפש עבור גופם הדואב נסיוב 
מקל...  מאז גופי ואני למדנו את הלקח- אין יותר 
כניסת כדורים דרך הפה או צדי העכוז, בעיקר אם 
מדובר בכימיקלים, מבלי שקודם נלמד משהו על 
הרצפט שנרשם לנו ונלמד על הסיכון שנטלנו. הרי 
לעתים הרצפטים משורבטים כלאחר יד, כמו באותו 
מקרה אישי, בו רופאה מקומית טעתה וכמעט 

שלחה אותי למות מות טיפשים גמורים... 

בהיותי תלמיד בבית הספר הגבעה ואחר כך 
גיורא, לראשונה שפר מזלי כמוריי הנאיביים לא 
ידעו על הפרעות הקשב שלי, על קשיי להתרכז, 
על הדיסלקציה והדיסגרפיה, ולא ידעו מספיק על 
סדרת לקויות, חלקן נרכשות וחלקן מולדות, אותן 
הברחתי מחוץ לכיתת הלימוד פן מישהו יזהה 
וידביק לי שמות גנאי. סדרת הלקויות התאימה 
לחלוקה עם גדוד של ילדים מופרעים. אפילו ג'וני 
אטיאס ויוסף פרץ ז"ל נחשבו בזמנו לילדים פחות 
מופרעים ממני. אך לא היה להם את המזל שהיה 
לי. גופי, יחד עם מוחי ויחד איתי- לא הנחנו לאף 
אחד להדביק לנו תוויות, כולל לילדים ולמבוגרים. 
מי שהעז חטף בראש. אחד מהם שכינה אותי 
עבריין היה פינחס, מנהל בית הספר. כבר למחרת 
באמצע מסדר הבוקר טיפסתי בזעם לחלון הקומה 
השלישית, משם שפכתי על קרחתו הנוצצת דלי 
מים מעופשים. לא התנצלתי אז. רק כיום מצאתי 
לנכון להתנצל על המעשה. לא הייתה לי ברירה 
אחרת בזמנו. למחנכיי דאז לא היו מספיק כלים 
לדעת שאת סקרנותי ניתן היה להרוות מחוץ  
לכיתת לימוד סגורה. לכן על כל 3 ימים שהפרעתי 
למהלך השיעור עשיתי דין לעצמי ויצאתי לחופשות 
בנות שלושה ימים בשטחים ומרחבים פתוחים. 
רק כשהגעתי לגיל 16 המורים שלי בבית הספר 
החקלאי בנהלל התחילו להבין שאיתי צריך לכרות 
הסדר מיוחד, בו הותר לי   לשהות מחצית הזמן 

מחוץ לכיתה.  

בהזמנות זו, אכיר שלל תודות לכל מוריי גם יחד. 
אף אחד מהם לא הציע לי או כפה עליי כדור כלשהו 
למיתון הטמפרמנט הגבוה. שאם כן, הרחמנים 
שביניכם לבטח היו מבקרים אותי בבית החולים 
הפסיכיאטרי- זאת במקום לקרוא את כתבותיי.   

קוראים נכבדים, אף שסיפורי האישי אינו מהווה 
דוגמה למאום- הוא נועד להקשות עליכם במעט 

ולשאול אתכם מספר שאלות.  מה אתם יודעים 
באמת על מיני כדורים שהשפעותיהם המסוכנות 
כבר נטמעו לעד בגופכם? ואם במקרה אצל ילדכם 
אובחנה הפרעת קשב, מה ידוע לכם על כדורי 

הריטלין? 

רק אל תגידו לי ראינו מספיק בטלוויזיה, אל תאמרו לי 
קראנו די, זאת עד שתקראו מילה במילה את מאמריו 
המאלפים של הרוקח אילן סלומון.  עד לפני זמן קצר 
 לא ידעתי מיהו. והנה לכם קמצוץ מפלאי האינטרנט:

אדם בשם יואב פינחס, אליו פניתי ראשון בשל 
היותו מנהל מרכז לטיפול בהפרעת קשב בשיטה 
הומואפטית, הוביל אותי לעדויות של שתי אמהות 
משפלת החוף ששני בניהן טופלו במרפאתו. ראשונה 
היא אורית, שנייה היא אלה. אלה הובילה אותי 
לסיפור בנה של אליזבת קפלן מקיבוץ עמיעד. אלה 
אף טרחה לשלוח לעיוני את מאמריו המרתקים של 
אילן סלומון. כשבקשתי מהרוקח אישור לפרסם 
את מאמריו בפוקוס, הוא  השיב לי בחיוב ועוד 
סיפר על קשר שיש לו לטירת כרמל.  בשנת 1950 

עלה אביו מעיראק למעברת טירה.  

                                                  

 תעשיית האבחונים ־
כיצד משכנעים אתכם שילדכם  חריג?

 מאת: אילן סלומון 

ריטלין ־ הכדור שאינו לוקח שבויים
מאת יוסי רביבו 

 איזה ילד היית רוצה, מלא חיים או אפתי? 
ילד, שיודע להתעקש על דעתו או רובוט 
צייתן, ללא דעה משלו. קח אותו לאבחון, 
תסביר לו שמשהו לקוי במוח שלו. תאיים 
עליו שתעניש אותו אם לא יעשה כל מה 
שאומרים לו, אם לא יהיה 'כמו כולם'. תן 

לו תרופות!  מה קיבלת?...
אם הייתי מזמין אותך לתא הטייס ומבקש שתמריא, 
מה היית אומר? לטייסים לוקח לעיתים שנים 
כדי ללמוד להפעיל את כל הכפתורים והשעונים. 
לילדים יש את אותה בעיה, הם צריכים ללמוד 
איך לשלוט בתגובות שלהם ובעולם שסביבם. זה 
לוקח זמן, כל אחד ראוי לקצב משלו, כי דווקא 

המוכשרים שבהם לא יסכימו שילמדו אותם, הם 
רוצים ללמוד בכוחות עצמם.  אי אפשר ללמד ילד 
תחת לחץ ואיומים. זוהי עבדות! כל ילד שפוי 

יתנגד לזה.

 יש אנשים בעולם, שיעשו הכול כדי לשכנע אותך 
שילדך חולה, שזה גנטי, שזה מסוכן, ושאסור 

להזניח את זה. הם לא יספקו הוכחה.

האמן לי! הם בעצמם סובלים ממחלה קשה! כדאי 
שתברח! זה כבר הפך למגיפה!  

 הידעת ש'הפרעת קשב'
היא הפרעה פסיכיאטרית?

'הפרעת הקשב' כמו כל ההגדרות הפסיכיאטריות, 
התקבלה בהצבעה על ידי איגוד הפסיכיאטרים 

בתור רעיון תיאורטי. עד היום לא הוכח בוודאות 
שהתנהגויות אלה נובעות מפגם מוחי, שכן כל 
אחת מהן בנפרד עשויה להימצא אצל כל ילד 
נורמטיבי. למרות זאת מדביקים תווית פסיכיאטרית 
זו למיליוני ילדים בעולם. ) הוצעו לפחות עשר 
השערות שונות וסותרות לגבי המיקום ה'פגום' 
במוח. עוד על חוסר הבסיס המדעי ראה בספר: 
'ריטלין אינו התשובה' מאת ד"ר דיויד ב. שטיין, 

הוצאת "אח", עמ' 50(   

שום ילד שמאובחן כבעל 'הפרעת קשב' לא עובר 
בדיקה מוחית כלשהי שתוכיח שזהו אכן פגם 
ולא התנהגות לא בשלה. תווית הפרעת הקשב 
היא מאד כוללנית, ולכן קל מאד להדביק אותה 
כמעט לכל ילד פעלתן, יצירתי, בדרן או סתם 

ילד משועמם. 

צילום אילוסטרציה

אילן סלומון, רוקח המשך בעמוד 12 <
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התווית מבוססת על דיווחי המבוגרים, לכן קל 
להדביק אותה לילדים שלא עומדים בדרישות 
המבוגרים ) אוהבים לטפס על עצים, לא ממושמעים, 
לא משתפים פעולה( או שהקצב שלהם מהיר יותר 

או איטי יותר מרוב בני גילם. 

האבחון חורץ את דינו של הילד לפני שקיבל הזדמנות 
לרכוש יכולות אלה בעצמו. זהו עוול! כיון שאין 
ביכולתו להגן על עצמו או להוכיח שישתפר עם 
הזמן. האבחון מדביק לו סטיגמה, וחורץ את דינו 
כבעל הפרעה לכל החיים ללא אפשרות ממשית 

לערער על האבחנה. 

בעקבות האבחון הילד צריך פתאום - סמים. 
ריטלין, )שמו הנוסף: קונצרטה(, מוגדר כסם 
מסוכן בספר החוקים תחת "פקודת הסמים 
המסוכנים". 1 מכל 6 תלמידים בארץ כיום, 
מקבל סמים אלה מדי יום. הכמות הארצית 

של הריטלין מכפילה עצמה כל שנתיים. 

   האבחון מגדיר את הילד כלקוי
כאילו שזהו גורל שלא ניתן לשנות. 

דוגמא לסיבות לקשיי למידה והתנהגות: 'בעיות' 
בבית, קשיי שפה, אי הבנה של מילים או מושגים 
בחומר הנלמד, מרץ רב שלא מאפשרים לילד לבטא, 
יצירתיות רבה שגורמת לאיטיות בביצוע, רגישות 
רבה לרעשים, אור או מגע, מורים או הורים שאף 
פעם לא מרוצים מהילד , בעיות גופניות, בעיות 
שינה, טראומות שהילד עבר, או כל סיבה אחרת 

שהוא עצמו יספר אותה אם יקשיבו לו. 

 הפסיכיאטריה חיסלה את המושג
'חינוך' בבתי הספר

חינוך אמיתי מבוסס על הרעיון ש 'כל אחד 
יכול!'. חינוך, ביסודו, מניח שכל אדם יכול ללמוד, 
להשתפר ולהצליח. איש חינוך אמיתי לעולם לא 
מתמקד בקשיים של התלמיד, אלא נותן לו בכל 
פעם משימות לא קשות מידי, שהוא יכול להצליח 

בהן, וכך משפר את יכולותיו. 

הפסיכיאטריה מבוססת על הרעיון שהאדם לא 
יכול להשתנות.

על פי השקפת הפסיכיאטריה לאדם יש מבנה גנטי 
מסוים ורמות מסוימות של חומרים במוח שלו, 
שאינם משתנים. משום כך היא מדביקה לו מאות 
ליקויים ושמות מומצאים של הפרעות מייאשות, 
ובנוסף משכנעת אותו שהוא איננו יכול להשתנות 
ללא סמים. עבור הפסיכיאטריה לכ-15 אחוז מהילדים 
יש הפרעת קשב או הפרעה פסיכיאטרית אחרת 

כלשהי, שאינה ניתנת ל 'תיקון'. 

חינוך אמיתי מחשיב את מה שהתלמיד עצמו רוצה 
ויכול, ונועד לפני הכול לשרת אותו

במסגרת חינוכית אמיתית משתדלים כמה שיותר 
לתת לילד לבחור ולהחליט וכמה שפחות להכתיב לו.

כאשר הפסיכיאטר מגדיר את הילד כלקוי, ורומז 
בכך שהוא לא יכול להשתנות, הילד מתייאש, 

ואפילו לא מנסה. 

כאשר מורה מראה לילד שהוא יכול, הילד משתף 
פעולה, מנסה ומצליח.

הפסיכיאטריה נוטה להתעלם מנקודת מבטו 
ומרצונו של המטופל עצמו.

היא לא מעוניינת בשיחות איתו כדי להבין את 
נקודת מבטו. היא מתעקשת לטפל בו בדרכה 
גם ללא הסכמתו. היא אוספת עדויות בעיקר 
מהסובבים אותו, ומשרתת בעיקר אותם, ולכן 
פוגעת בזכויותיו. לדוגמה: היא מתעלמת מרצונו 
של ילד פעלתן לנקות את השולחנות בגן. היא כופה 
עליו לשבת ב 'ריכוז' עם כולם, וקובעת שיש לו 
'הפרעת התנהגות'. הפסיכיאטריה מחפשת ציות 

ושקט ולא מעודדת חוסן נפשי ועצמאות. 

 היות שילדים יכולים לשפר את יכולותיהם, זהו 
פשע חינוכי להגדיר אותם כלקויים עוד בטרם 

בגרו, ובכך להשפיל ולייאש אותם 

תלמיד נהיגה, שנכשל שוב ושוב במבחני הנהיגה 
שלו, לא נשלח לאבחון פסיכיאטרי, ולא מקבל 
תווית כלשהי, אלא מקבל כמה שיעורים שהוא 

צריך עד שהוא רוכש את היכולת לנהוג. 

בבית הספר כמעט ואין לתלמידים אפשרות לקבל 
מבחן חוזר כדי להצליח. אם הם משיגים ציון 
של 60 במבחן, הם יוגדרו בתעודה כ 'חלשים', 

למרות שכל אחד מהם יכול, באמצעות כלי למידה 
הולמים, להשיג ציון 100 מושלם. 'לא הצלחת? 
אתה כישלון!', זו הגישה המלחיצה שבאמצעותה 
חיסלו הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה כבר לפני שנים 
את האווירה התומכת בתוך בתי הספר שלנו. 'אין 
זמן לחכות עד שכולם יבינו'. 'מי שלא מבין בפעם 

הראשונה הוא כנראה ...לקוי'. 

 אם ילד הוא איטי מבני כיתתו בקצב ההעתקה 
מהלוח, אולם הוא מהיר מהם במגרש הכדורסל, זהו 
פשע חינוכי להדביק לו תווית ליקוי פסיכיאטרית 

רק בגלל שלמערכת אין סבלנות לחכות לו. מדוע 
חבריו לא מקבלים 'ליקוי כדורסל' אם הם לא 

קולעים כמוהו לסל. 

 אם תלמידה מצטיינת בלשון, אולם נכשלת 
בגיאוגרפיה, זהו פשע חינוכי לשלוח אותה לאבחון 
)כפי שבאמת קרה(. אם ההפרעה היא מוחית, 
כיצד היא מתגלה רק בשיעורי גיאוגרפיה? מרוב 
שהיועצת עסוקה בלחפש תלמידים לקויים, היא 
כבר לא רואה שלעיתים מספיק לחזור איתם על 

החומר, ולמצוא את מה שלא הבינו. 

באמצעות רשימת ההפרעות 
האינסופית שלה, הצליחה 

הפסיכיאטריה לשבש את מערכת 
החינוך:

 בעצתה של הפסיכיאטריה הסכימה מערכת החינוך 
להגדיר את חניכיה כלקויים, להכפיש אותם, ובכך 
לבגוד בהם רק בגלל מגבלותיה שלה. זוהי פגיעה 
חמורה בזכויותיהם ומעמדם של אלפי ילדים בארץ 
שלא מקבלים הזדמנות להיות שווי ערך כמו כולם. 
פגיעה זו מכניסה הון עתק לכיסם של פסיכיאטרים 
ופסיכולוגים, בעלי מכוני אבחון, אשר משווקים 

את האבחונים בכל דרך אפשרית.   

  איש לא מאבחן את המורים
או את שיטת הלימוד

 הפסיכיאטריה, באמצעות האבחונים, 
העבירה את כל האחריות לכישלון אל 
התלמידים במקום אל המורים. ההורים 
נתונים להתקפה בכל פעם שילדם לא עומד 
בדרישות הנוקשות, ואיש לא בודק אם 
ההוראה היא הכושלת. אם תלמיד נכשל 
במבחן הוא נשלח לאבחון, לא היועצת 
החינוכית של בית הספר. במקום שהאבחון 
יעזור לילד, הוא מאפשר למסגרת החינוכית 

לתרץ מדוע היא 'אינה מסוגלת' להתמודד 
איתו. האבחון מבטיח שכל אשמה תופנה 
רק לילד. האבחון עוזר למערכת להסיר 
מעצמה את האחריות לכישלון, ומעביר 
אותה אל ההורים או, חמור יותר, אל 

הפסיכיאטר והסמים שלו. 
 היועצות החינוכיות הפכו לזרוע המבצעת 
של התעשייה הפסיכיאטרית בבית 

הספר 

 היועצות עוברות הכשרה בפסיכולוגיה חינוכית, 
רשימת  את  במפורט  לומדות  הן  שבמהלכה 
ה'הפרעות' הפסיכיאטריות. במהלך 'תצפיות' שהן 
עורכות בכיתה הן מבצעות 'סלקציה', ומפנות את 
הילדים, החשודים כ-'פגומים מבחינה גנטית')כל 
פסיכיאטר יאמר שזה גנטי, ולא יוכיח(, לעבור 
אבחונים. בפועל, הפסיכיאטר המאבחן  מסתמך 
בעיקר על 'כתב האישום' שהכינה היועצת. זוהי 
פגיעה בזכויות הילד, כיוון שאין מי שיקשיב 
לגרסתו הנגדית )הוא רצה לצייר בשיעור כי יש 

לו פיגור בחומר, ולא רצה להפריע(. 

שיטת הסיווג הפסיכיאטרית חדרה בשנים האחרונות 
לכל בתי הספר ולכל המוסדות להכשרת מורים דרך 

חומרי הלימוד בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה. 

הרעיונות הפסיכיאטריים גזלו מהמורים את כלי 
החינוך המוכחים, ובמקומם נכנסה לשימוש אותה 
רשימה ארוכה של הפרעות וליקויים, שמזרימה 
ילדים רבים אל מכלאות החינוך המיוחד, שהולכות 
ותופחות. שיטותיה של הפסיכיאטריה ידועות: 
גבולות, משמעת נוקשה, התנשאות, הפחדה 
וענישה. מורים, שעדיין משקיעים בתלמידים 
המתקשים, ומעודדים אותם, מקבלים תגובה של 
בוז מצד היועצת או הפסיכולוגית, שהרי הילדים 
הללו 'לקויים במוחם', אז מדוע להתאמץ? הרי 

'רק תרופות יעזרו'!

 הריטלין גורם לתלמידים רבים
להתנהג באופן פסיכוטי  

הפסיכיאטריה שוללת מילדים את זכותם לחיים, 
בכך שהיא הופכת אותם לנרקומנים עוד מגיל 
הגן, ומשכנעת אותם שהם פגומים מבחינה 
גנטית, חריגים וחסרי יכולת. כפי שצוין בתחילה, 
הריטלין מוגדר בחוק כסם מסוכן. שלא כמו סמים 
פסיכיאטריים אחרים הוא גם מופקד בכספת 
של בית המרקחת. הריטלין מכניס הון עתק 
לתעשייה הפסיכיאטרית ולחברות התרופות, 
אולם הוא לא מטפל בגורמים לקשיי התפקוד 

של הילד ולא במצוקות האמיתיות שלו. הוא רק 
יוצר אשליה, לשעות ספורות, שהבעיה נעלמה, 
אולם, בהדרגה, הופך את הילד לתלותי, עצבני, 
מדוכא או חסר שקט. הוא מסכן את בריאותו, 
ובפועל רק מחמיר את הקשיים של הילד לאחר 
שהשפעתו פגה. הריטלין והקונצרטה ממריצים 
את המוח בדיוק כמו סמי המרץ הלא חוקיים 
)ספידים(. הריטלין עלול לגרום לתלות ולהתנהגות 
פסיכוטית, כפי שרשום בפירוש בעלון התרופה. 
הריטלין, שצעירים גם מסניפים אותו, הוא סכנה 

חברתית אמיתית, כיון שמתוקף היותו סם חוקי 
הוא מתפשט בחברה במהירות רבה בהרבה מכל 

סם לא חוקי, שאי פעם הכרנו. 

 ככל שמאפשרים ליועצות החינוכיות 
על  לערוך תצפיות  ולפסיכולוגים 

ילדינו... 
כך עולה כמות הילדים שנשלחים לאבחונים, כך 
עולה כמות הילדים שמוגדרים כלקויים, ושצורכים 
סמים אלה. כך עולה כמות הילדים שמתנהגים 

באופן פסיכוטי בין כתלי בית הספר.

 מכריחים לאבחן, מכריחים לקחת תרופות ־
בית הספר הפך למוסד פסיכיאטרי שמפר 

גם את זכויות ההורים
לא די בכך שהיועצות והפסיכולוגיות מקיימות 
'הסתכלות פסיכיאטרית' בלתי פוסקת על ילדים, 
לעיתים קרובות הן גם פוגעות בזכות האפוטרופסות 
)הבעלות( של ההורה על ילדיו. הן כופות על 
ההורים לאבחן את ילדיהם ולתת להם ריטלין 
כתנאי לכניסתם לכיתה. אם ההורים מתנגדים 
לאבחונים ולמתן ריטלין, הן מאיימות בוועדות 
השמה )שמחליטות על העברה למסגרת אחרת(, 
מגבירות את הענישה וההשעיה של ילדים, ואף 
נעזרות בעובדות סוציאליות ועובדי רווחה כאמצעי 
לחץ על ההורים. באווירה כזו, מה הפלא שאנו 
מקבלים יותר תסכול ואלימות של ילדים ומורים, 
ושפל חסר תקדים בהישגים הלימודיים, שרק הולך 

ומחמיר משנה לשנה. 

דרשו מבתי הספר חינוך אמיתי, וסרבו 
לקבל הגדרות פסיכיאטריות וסמים 

עבור ילדיכם!
אל תהססו לפנות אלי לשם קבלת עזרה!
אילן סלומון
ilansalom@gmail.com • 054-5481939
 www.cchr.org.il למידע נוסף: עמותת מגן לזכויות אנוש

צילום אילוסטרציה
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סביב השאון האנושי 
מאת יקי דיל 

2

4

7

11

5

8

12

9

13

1

3

6

10

הבטחתי לכם עשרים תמונות בכל מהדורה- אך 
הפעם לא אוכל לקיים את ההבטחה במלואה. 
רק 13 תמונות אפרסם כעת. טוב, עליכם לזכור 
שאני פיקציה שאיל לה מילה. באמת שאף אחד 
מהמכותבים לא אמר לי את שהכנסתי לפיו. פרט 
לכלבים בובי ובלאקי, אותם אצטט מילה במילה. 
גם זכרו שתחום התמחותי הוא הפצת שמועות 

טובות והזמת שמועות מחליאות. 

הגברת סבג, ביקשה לדבר איתי על זכויות 1 
נשים. היא צריכה לקחת בחשבון, מיעקב דיל 
לא כדאי לסחוט הבטחות. בשבוע הבא יחזור לכאן 
המחליף שלי, ואז ישנו סיכוי לדבר ברצינות על 

זכויות נשים בטירת כרמל. 

אין מילים, אז אין מילים.2 

אין עליו. איפה שיש עשן של גריל- תמצאו 3 
את בוזי מנפנף. אפילו שבוזי לא נמצא ליד 

האש, העשן לוחש ומפיץ את שמו. 

איציק חליווה, תושב טירת כרמל לשעבר, 4 
צחק בערב העצמאות כששמע שלחבר ילדותו 
קוראים עכשיו יקי דיל. הוא דווקא זוכר אותו עם 

הכינוי המצחיק 'בובה'.

בובי הוא עוד בנאדם שמשחק אותה כלב. 5 
הוא זה שהמציא את הכינוי יקי דיל. הוא 
ביקש שאצטט אותו בלי השמטות. "רביבו תפסיק 

להשתטות, הוא נבח עליי.  

חיים רבוח עובד כל יום כמו אחרון הפועלים 6 
אבל חצי עיר מדביקה לו בעלות על חוות סוסים 
אצילים. עזבו, בתור מומחה לשמועות, הפעם לא 
הסתפקתי במשמע אוזניים. ראיתי אותו עובד כמו 

חמור ומאושר יותר מכל הסוסים.  

אליעזר גיטא ואלי בן ישי, שני מצילים מטירת 7 
כרמל נתפסו כשהם משגיחים על נפשות ביום 

המנוחה. והם ישר תפסו את הפרנציפ וזרקו בקריצה: 
כל המציל נפש אחת...כאילו הצטלם בפוקוס.

שמעון אסרף באמת שירת בנעוריו בלגיון 8 
הצרפתי. סיפורו פורסם בפוקוס לפני 15 
שנה. כבר אז הוא אמר לי: שמע יקי דיל, אני לא 
יודע למה אתם קורא מימין לשמאל- אך קורע את 

הפוליטיקאים על ימין וגם על שמאל. 

הכלב בלאקי משוכנע מעל כל ספק שהוא 9 
בנאדם. עד לפני חודשיים הוא הלך כל יום 
לבית הספר- עד שנמאס לו והוא החליט על דעת 
עצמו להיות כלב השמירה של פוקוס. האם יש 

גבר שיכול לסרב לו...

למי שאינו יודע מהיכן מתחילות כל השמועות- 10  
מוטב היה לו לשמוע איזה  שטויות דיברו 

גלי הים בעת שצולמו...

סאלי מאיר, בת ה-12, השתתפה בפסטיבל 11  
בשקל וצוינה לשבח ב-YNET. היא שרה 
וכותבת שירים. היא לא הייתה צריכה להגיד לי 

שהיא חולמת להשתתף יום אחד בפסטיבל של 
מיליון דולר. רואים לה ת'חלום בעיניים. 

רפי, המכונה טיקשבילה ביקש שאצלם 12  
אותו- אז צילמתי. מה יצא לך מזה? שאלתי, 
והוא פקד עליי לצלם כי ראה שמועה לנגד עיניו 
ורצה לוודא שהשמועה היא אמיתית. הנה רפי, 

צילמתי, אבל מה יוצא לך מזה, אני לא מבין...  

לשימון עדיין קוראים הרומני אפילו שהוא 13  
נולד כאן. השיער הלבן אגב הוא לא טבעי, 
זה תולדה של גווני הזיקוקים מיום העצמאות  
ה-59 לטירת כרמל. לחבר שלו קרה בדיוק ההפך. 

הוא הגיע לאירוע בלונדיני...



פוקוס אפריל 2008 |  1415 | פוקוס אפריל 2008

סוף דבר < המשך מעמוד 12
מיואב פנחס שפתח לנו דלת נרחבת לכתבה זו, 
למדנו  שקיימות ברפואה ההומיאופתיות מעל 
3000 תרופות שונות. מקורן של התרופות הוא 
טבעי. הן מדוללות מספר רב של פעמים. על פי 
ההומיאופתיה צריך לשים דגש על ייחודיות 
התופעה אצל כל ילד וילד בנפרד. רק לאחר 
הפגישות עמם רוקחים לכל מטופל את ההרכב 
התרופתי המתאים רק לו. המרכז ההומופאטי 
של יואב, אותו ניתן למצוא באינטרנט, קיים 
שנתיים. ישנם 3 סניפים ברמת גן, בכפר סבא, 

בנתניה.  

יואב סיפר לנו שהמרכז שלו נותן מענה טיפולי 
וגם מסייע להורים מול מערכת החינוך במידה 
וזו לוחצת לכיוון של טיפול תרופתי בריטלין. 
"המרכז שלנו עומד בקשר עם גופים שונים 
חינוכיים ומשפטיים היכולים לתת ייעוץ 
ומענה בכל סיטואציה שעולה, החל מדרישה 
לקיים ועדות השמה,) שהורים חוששים מאוד 
ממנה(, וכלה בלחץ שמפעיל בית הספר לכיוון 
של נטילת ריטלין.  העזרה ניתנת ללא תשלום, 
גם להורים שאינם מטופלים במרכז שלנו", 

מבטיח יואב.  

 ולנו לא נותר אלא להמליץ בפני הורים לילדים 
עם הפרעות קשב, לבחון עוד ועוד דרכים חלופיות 
לאלו שפורסמו כאן, לא להיכנע לעריצותה 
של הרפואה הקונבנציונאלית. לא בכדי נתנו 
ביטוי גורף למתנגדים לריטלין. ככלות הכול 
הרפואה הקונבנציונאלית מקבלת פתחון פה 
יום יומי, כמעט בלבדי. עוד בשלב הניסויים 
המוקדמים- היא מנסה לשכנע אותנו שנאמין 
בה בעיניים עצמות ובפה פעור, אפילו לטובת 
כמוסה שעלולה שלא לקחת שבויים.  על זאת 
יעידו שורת תרופות, )ביניהם ויוקס(, שנזרקו 

בהיסטריה לפח האשפה  של ההיסטוריה. 

בגיליון הבא נפרסם מאמר נוסף פרי עטו של 
אילן סלומון. 

יוסי רביבו

אורית מספרת על בנה ארד בן התשעעדויות מפי שלוש אמהות שבניהן תויגו כבעלי הפרעות קשב:

מבחינתי ילד עם הפרעות קשב, זה ילד 
עם לקות למידה, ילד עם דיסגרפיה ודיס-
קלקולציה. כשבני היה בכיתה אל"ף חשתי 
בעיכוב כבר בחג החנוכה. בדרך כלל בית ספר 
מצליח לאבחן בפסח. אני הקדמתי אותו. מיד 
עם האבחון נתנו לו ריטלין. הוא חש נורא. 
באותה תקופה הוא לא הפסיק לבכות. היה 
רעב בלילות. כשהשפעת הריטלין חלפה הוא 
התחיל להיות רעב. היה נרדם אחרי חצות. 
מבחינת בית הספר נתנו לו כדורים כדי שלא 
יפריע. זה מה שעניין אותם. בלימודים הוא 
דווקא היה בסדר.  לא היו לו בעיות בקריאה 

וכתיבה. ארד הוא ילד מאוד חברותי.  
 במשך שנה שלמה כשלקח ריטלין הוא סבל 
ואני סבלתי. הוא לא הפסיק לבכות. לתופעת 
הבכי קוראים ריבאונד. בנוסף היו לו תופעות 
לוואי שכללו גם גירודים. זה גרם לו להקאות. 
אמרתי לעצמי שאני חייבת לעשות מעשה. 
יואב פינחס היה הניסיון הראשון. הוא נראה  לי 
אמין. רק על פי האינטונאציה הלכתי. השיחות 
עם יואב היו טובות. הוא גילה רגישות. לארד 
היה קשה עם זה שזרים נוגעים בו. מהר מאוד 
הוא נתן אמון ביואב פינחס. הילד נעשה שמח. 
המורה טענה שהיא לא ידעה עד כמה ארד 
יכול להיות ילד שמח.  טוב, היא לא האמינה  
ברפואה ההומופאטית. עכשיו הטלפונים עם 

התלונות מפיה פסקו. 
היום ארד מודע למצב שלי. כשהוא חש אי 
נוחות הוא מבקש לצאת מהכיתה. לשמחתי 
הוא יודע להביע רגשות. הוא אינו מתבייש 

להגיד לחבריו: 'אני מתקשה בקריאה'. 
מדוע הסכמת להתראיין לפוקוס?

כי חשוב שכולם ידעו שישנן עוד דרכים. שאנשים 
יהיו פתוחים. אני מציעה להם להפעיל את 
רגשותיהם תוך התחשבות ברגשות הילד. לצערי 
מערכת החינוך אינה פתוחה לגישות חדשות. היא 
מקובעת. לכן ניסיתי את השיטה ההומופאטית. 

"הילד קולט מהר אך משתעמם מהר"

כך מעידה  אלה, אם מהמגזר החרדי על בנה, שלצורך העניין אמו העדיפה לקרוא לו איתמר. מטעמים 
מובנים שמה המלא ושמו האמיתי של בנה- נחסכו מכם. אלה ובני משפחתה גרים במרחק של 

קילומטרים ספורים מטירת כרמל. לא חשוב באיזה כיוון. הנה דבריה: 
"הילד שלי כיום בן עשר. הפרעת הקשב התבטאה אצלו ברחפנות. הוא  נהג לרחף בשיעורים. 
כשהתעורר הוציא דווקא ציונים גבוהים...  הלכתי לאבחון דידקטי. הסכמתי לאבחון מתוך הנחה  
שיש לו 10% הפרעות קשב. המורים  התלוננו שאי אפשר לנהל שיעור בנוכחותו.  איתמר הוא 
בסה"כ ילד עם טמפרמנט יותר גבוה מיתר הילדים. זה התיש אותנו. לא קל לקבל פעם אחר פעם 

משוב שלילי מצד המחנכים. 
אף פעם לא ניסינו ריטלין. גם לא נתבקשנו. הייתי בשוק על שבכלל הזכירו ריטלין. בכל מקרה לא 
הייתי נותנת את זה לילד. נתתי לו כל מיני טיפות טבעיות להרגעה. קניתי אותן בבית המרקחת.  
כשבבית הספר התלוננו שהוא גורם מפריע זה היה עצוב. זה הפך את הבית למאוד ביקורתי כלפיו. 

כנראה ששידרנו לו שהוא לא עומד בציפיות. 
היו שלבים שהוא לא הפסיק לצחוק. הילד קולט מהר אך משתעמם מהר...השנה איתמר עלה 
לכיתה ה'. כשפיגר בחומר הלימוד הוא בעצמו ביקש עזרה. היה מודע לבעיה שלו. כשסיפרתי לו 

על הריטלין זה הלחיץ אותו. סיפרתי לו על הכדורים ממקום די מפחיד.  
הוא מאוד אוהב את בית הספר, למרות שעליו לשבת ולהתרכז במשך שמונה שעות לימוד 

ברציפות.  
כדי לפתור את הבעיה חרשתי את האינטרנט. הלכתי על זה בלי לקבל תמיכה מבעלי. לבעלי 
לא נראה טיפול הומופאטי. לבסוף הגעתי למרכז של יואב פינחס. כבר אחרי חודש קיבלנו 
מהסביבה פידבקים חיוביים. אחרי חודשיים אפילו סגן מנהל בית הספר אמר לבעלי שחל 
שינוי משמעותי בילד. איתמר העיד בעצמו שהרבה יותר קל לו. הוא אמר לי בגאווה שמציון 
שש בהתנהגות הוא הגיע לציון תשע.  היום הוא לוקח כדורים קטנים וטעימים, אותם רקח 
לו יואב. אני לא יודעת  ממה הם עשויים. כל עוד הרכבם אינו מכימיקאלים, איני חוששת. 
הילד חולם להיות רב כדי שיוכל לטפל בילדים. הוא אמר לי: אימא,  אני יוכל להבין ילדים 

כמוני." 
לשאלתנו מדוע היה חשוב לה להתראיין בפוקוס ולפנות לקהל קוראים שהיא אינה מכירה?- השיבה 
אלה: "חשוב לי מאוד לספר על הניסיון האישי שלנו בנושא הטיפול האלטרנטיבי בהפרעות קשב 
וריכוז, למרות שעצם הפרסום מהווה חשיפה וחדירה לפרטיות. לצערי, יותר ויותר הורים היום, 
חווים את חוסר האונים מול מערכת החינוך הלוחצת. כולם רוצים לראות את ילדיהם משתלבים 
ומצליחים בלימודים ובחברה. אך ישנו חוסר מודעות משווע בעניין פתרונות הטיפול האפשריים, 

ונדמה להורים רבים כי הריטלין ודומיו הם הפתרון האולטימטיבי.
אני פונה להורים בזעקה גדולה: "אל תתנו יד לפגיעה האכזרית הזו בילד/ה שלכם, הכינו שעורי 

בית ולימדו באילו דרכים אנושיות אפשר לטפל בקידום הילדים, ויש כאלה!"
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במרוץ למרחק 5,000 מטרים שנערך לזכרו של 
המורה לספורט, משה לזרוב, )ריץ(, ז"ל, שנפטר 
בשנת 1981, השתתפו ככל שנה רצים וותיקים, 
כמו איציק ברכה הטיראי שחוגג השנה 51 שנות 
פעילות ספורטיבית ענפה, ששחה בנעוריו מחיפה 
לתל-אביב- לצד ינוקות כמו אלי שחר בן העשר 

שזכה במרוץ כנגד בני גילו. 

איציק ברכה

תעודת המשחה חיפה תל-אביב'

השנה זכה בן הגברים, נער בן 17.5 ששמו אינדלאו. 
הוא לומד בבית הספר ימין אורד וגר בבת ים. 
זמנו עמד על 15:09 דקות. הבחור הצנוע הזה 
מיעט לדבר. זמנו פשוט מצוין בהתחשב במסלול 
הקשה. בריצת 5000 על מסלול שטוח באצטדיון 
בבלגיה, קבע שיאן ישראל, איתי מגידי, זמן של 
14:24 דקות. לבטח עוד נקרא ונשמע בעתיד הלא 

רחוק על העילוי, אינדלאו. 

מאושר, אינדלאו עוד יגיע רחוק

בין הנשים שהשתתפו בתחרות לאותו מרחק 
זכתה גילי צוקרמן שעוד ימים אחדים ימלאו לה  
21. גילי חצתה את קו הסיום ב- 19 דקות בדיוק. 
הצעירה החיפאית הבטיחה לחזור לכאן גם בשנה 
הבאה. במקום השני בין הנשים הגיעה רצה וותיקה, 

ענת אנידגר, לאחר שחזרה מפציעה בת שנה וחצי 
בצלעותיה. חרף פציעתה וגילה סיימה ענת את 

ריצתה שתי דקות אחרי המנצחת. 

גילי צוקרמן והחבר

ענת אנידגר בת ה-40 

מאוהב עד מעל הראש בספורט הריצה הוא אורח 
של קבע בשם חנוך שחר, בן ה-73. שנים רבות הוא 
מגיע לכן באדיקות. היה חשוב לו לציין כי פעם 
קראו לו חנוך שוורץ. מי יודע,  אולי הספורטאי 
הפעלתן הזה רץ עד הנה בשביל שני ספורטאים 
שונים גם יחד. אבל לא הוא רץ בשביל רגליו הקלות 
של הילד אלי שחר מטירת כרמל. אלי רק החל את 

מסורת הניצחונות.  

והיו שם כמובן מוכר שערות הסבתא,  וספורטאים 
של מילים, דהיינו איש דיבור חביב כמו יגאל סיטון,  
וראש העיר אריה פרג'ון שחילק מדליות לזוכים, 
פריד אברהם שהתיישב על הדשא עם חברים ודש 
עמם בעניינים שאינם נוגעים לפוליטיקה, עוד היו 
שם דוד שחר, אבנר כהן ומוריס בנימין, ולא שכחנו  
את אליקו קורקוס שמארגן מדי שנה את המרוץ 

לחובבי הספורט בטירת כרמל ומחוצה לה. 

שערות סבתא

סיטון וחברים

חובבי הספורט

הנער אינדלאו ניצח במרוץ האביב 

פוקוספורט 

כמה פעמים בשבוע 
 רצוי להתאמן

 מתי ומה לאכול? 

מאת יוסי משען 
 מאמן כושר גופני אישי

מטפל תזונה מוסמך ובוגר וינגייט

 www.freewebs.com/yossi_mishan
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מאמרים לשימוש חופשי

זאת שאלת השאלות.
מידי יום אני נשאל כמה פעמים בשבוע רצוי 

לי להתאמן מתי ומה לאכול.

התשובה - מינימום פעמיים. פעילות בתדירות 
נמוכה יותר עלולה להיות חסרת משמעות. חשוב 
שהגוף יתרגל למשטר אימונים של מינימום 
פעמיים בשבוע. מאמץ של פעם בשבוע עשוי 
לגרום סטרס ללב ולשרירים. חשוב להדגיש, 
שפעילות של פעם בשבוע תניב שינויים 
מזעריים בלבד עם בכלל. מבחינת בנית שריר 

סיבולת לב וריאה או גמישות.

כדאי להתאמן פעמיים שלוש בשבוע לסירוגין. 
ולקחת יום יומיים מנוחה בין אימון לאימון. 
זאת משום שאימון כוח גורם להרס של תאי 
שריר. והגוף זקוק למנוחה של כ-24 שעות 
כדי לבנות את השריר מחדש. חשוב להדגיש 

שמנוחה ארוכה תאבד חלק מההישגים.

מתי כדאי להתאמן? שעות הבוקר כמובן, הן 
השעות המומלצות. אבל כיוון שרובנו עובדים 
בבוקר ונאלצים לדחות את הפעילות לאחהצ 
או הערב. חשוב להשאיר טווח של כמה שעות 
בין סוף האימון לשעת השינה. האימון הגופני 
מעלה את טמפרטורת הגוף. מזרים הרבה 
 מאוד אדרנלין לדם. לכן רצוי קודם להירגע.

מה לאכול לפני האימון ולאחר האימון.

לא מומלץ להגיע רעבים לאימון כי עלולים 
להתעלף. רצוי לאכול משהו קל וחשוב שיהיה 
דגני בוקר או  עשיר בפחמימות מורכבות - 
כריך מלחם מלא או לחם שיפון שעתיים 

לפני האימון.
ארוחה כבדה מדי עלולה לגרום לתחושה רעה, 

גם קצב האימון יואט מאוד.

אחרי האימון קשה לאכול בגלל טמפרטורת הגוף 
שעלתה, אבל חשוב מאוד לאכול לאחר האימון 

מזונות עשירים בחלבון ומעט פחמימות.
החלבון יעזור לגוף לבנות את מסת השריר 
אלי שחר ופחמימות יחזירו לגוף את האנרגיה שנשרפה.  חנוך שחר
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איציק ונונו פקד בחודשים האחרונים למפלגת קדימה מאות תושבים צמאים לרוח חדשה¨

לשליח ציבור שלא איכפת לו להיות אחרון השליחים לטובת הכלל¨ לאדם שמדבר בגובה העיניים¨

 Æלאיש טוב לב ונדיב¨ לצעיר נטול גינוני טקס¨ שמרבית משרדי הממשלה פתוחים בפניו

אין מקריות בחיים הפוליטייםÆ מי שעושה מבלי לשאול בעבור מי ומדוע הוא עושה ≠

ראוי להצטרפות שלכם קדימה בדרך להיות הא≠פוליטיקאי

ÆÆÆהשנים האחרונות ±µ≠המרנין ביותר שהיה לנו ב

לרוץ איתו

זה סופי¨ זה מוחלט¨ זה מנוי וגמור
שאיציק ונונו יעמוד בראש רשימת המועמדים שתציב קדימה

 Æבבחירות המוניציפאליות שייערכו בטירת כרמל

מודעה

כל זה אומר שעדיין יש כאן בעיר הזו∫ 

מישהו שהוא משהו מרענן 


