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מאת יוסי רביבו

טור
דה
טירה 

מופץ בטירת הכרמל והסביבה ■ 8 באוגוסט 2008

תגובה לפרסום
בידיעות אחרונות

הסקירה העיתונאית שלכם אודותיי, כמו 
הפרסום לו זכה בהפקר לא תמים ראש עיריית 
טירת על גבי ועל חשבון כבודי- מקוממים. 
במיוחד אני מתקומם כנגד פרסום הקריאה של 
המתלונן ליתר ראשי הערים, קריאה שמכוונת 
"להזהיר מפני אנשים מסוכנים, כמוני כביכול". 
קריאה מניפולטיבית זו היא בבחינת שיבוש 
והטעיה מכוונים של הליך שעודנו מצוי בחקירה 
ראשונית. הכיצד הנחתם לו לנצל את הבימה, 
הנחתם למתלונן להרשיע אותי כה מוקדם ועוד 

להזהיר על גבי את יתר ראשי הערים? 

לא אתן לפוליטיקאי הצונן הזה להשחיר את 
פניי או להקריב אותי על מזבח רצונו להיבחר 
בכל מחיר. "הסכנות" הגדולות ביותר שמרחפות 
מעל ראשו של האיש הזה הן האמיתות, אלו 
העובדות המוצקות, אלו הדעות ותפיסות 
עולמי השונות מתפיסותיו , אלה הם נתוני 
האמת החשופים - אותם פוקוס פרסם ומפרסם 
גם כיום בלא פחד או מורא. את כל אלה חפץ 
המתלונן להשתיק, בין היתר באמצעות כלי 
תקשורת חיצוני  שמייצג על פי רוב דמוקרטים 
ממדינת תל אביב. כלום לא הגיעה השעה 
שעיתון רציני יעסוק בסוגיות האם חופש 
עיתונות התפשט בפועל על פני כל ישובי 
הארץ? האם ישנם דמוקרטיה וחופש דעה גם 

בערים קטנות כמו שלי?..  

דברי הבלע של המתלונן פורסמו פומבית 
שעה שקוראיכם אינם יודעים אפס קצות 
המידע מיהו באמת ובתמים הקורבן... אני 
הוא הקורבן שראש העיר "מתנדב" להקריב 
על מזבח תשוקתו להישאר קדנציה נוספת. 
הנה כי כן, עיינו בדברים שנכתבו בתום ישיבת 
הנהלה בעיריית טירת כרמל. ראו במה עסוק 
ראש עיר בשנת 2008.  קוראי פוקוס יכולים 

לעיין בם בעמוד 4. 

לו ידיעות אחרונות היה חוקר לעומק העניין 
עם מי יש לו עסק, אפשר שהכותרת בה היה 
משתמש הייתה כזו: "ראש עיריית טירת כרמל 
הונה את המשטרה ואת ידיעות אחרונות גם 

יחד". 

גם ההתייחסות של ידיעות אחרונות אליי 
מעליבה, פוגענית ואף שחצנית. אינני סתם 
תושב איזו פרובינציה נידחת, אינני רק בעל 
מקומון ממוצא מרוקאי ששורבב ליד אברג'יל 
ורוזנשטיין כהמשך טבעי לתדמיתה האלימה 
והמרושעת של "טירה".  אני עורך וכותב 
במקומון נשכני שרמת כתיבתו אינה מביישת 
אף עיתונאי או פובליציסט מכובד. אני עושה 
עבודה עיתונאית שמתי מעט תל אביבים, 

חיפאים, או ירושלמים היו מעזים לעשות.  

פורע זכויות אדם, הלובש פני תם ופני מסכן 
מנהל את עיריית טירת כרמל. ואני פשוט איני 
פוחד מאף ברייה עלי אדמות, גם איני נרתע 
מכוחות עליונים או מכוחות תחתונים. אבל אני 
מודאג איך בקלות בלתי נסבלת ניתן להשחיל 
ספין תקשורתי תוך ניצול ציני של בקיעים 

בחוק ותוך התעלמות מזכויותיי... 

באשר לתלונת ראש העיר כאילו בוקר בפוקוס 
משום סחטנות כביכול, יש בידי סימוכין לכל 
פרסום ופרסום בו בוקר המתלונן. איני עוסק 
בהכפשות. בטח שאנני סחטן ואינני מאיים 
על אף מכותב שלי. אילו חלילה הייתי כזה, 
לא הייתי רוכב תוך כדי עבודתי על אופניים 
יד שנייה וספק אם הייתי מתקשר בטוק-מאן, 

"לנסחטים ולמאוימים המבוהלים שלי".  

בל תטעו, לא בשל סחטנות רגשית ציינתי 
המשך בעמ' 2
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רגע לפני סגירת הגיליון נטרפו הקלפים מחדש:
יש פריימריס בטירת כרמל

בית הדין העליון של הליכוד נעתר לדרישתו של 
אברהם פריד וקבע כי בחירות יתקיימו בעיר 
בהקדם האפשרי. וזו לשון ההחלטה: "לאחר עיון 
בעתירה ובנספחיה, בתגובות משיבים ושמיעת 
טיעוני בעלי הדין, מחליט ביה"ד להיעתר לעתירה, 
לבטל את החלטת ועדת ההיגוי העליונה ומורה על 
קיום בחירות מקדימות )פריימריס( בסניף הליכוד 
בטירת הכרמל עמ' לקבוע את מועמד התנועה 

לתפקיד ראש הראשות המקומית. הבחירות 
יבוצעו ע"י אגף הארגון בהקדם האפשרי. על 
מנת שלא לעכב מתן ההחלטה יינתנו נימוקיה 

בימים הקרובים."

אם בדין צדק עסקינן אז ידיעה מרעישה זו עלולה 
לטרוף אפילו את הנתונים הבאים...

אריה טל מנצח כבר בסיבוב הראשון
מהפך צפוי במועצת העיר 

מסקר מטעם הליכוד שנערך על ידי מכון סמית 
ברמת גן, סקר שדובר בו רבות בטירת כרמל עולים 
כמה ממצאים בולטים מעל יתר הממצאים. ראשית, 
אילו נערכו הבחירות במועד הסקירה הטלפונית, 
לפני כחודש, אריה טל היה זוכה ב50% תמיכה 

ופרג'ון ב36%.  

ממצא שני, האדמה עלולה לרעוד תחת רגליהם 
של כמה חברי מועצת העיר שלא יהיו איתנו 

בחמש שנים הקרובות.לפי סקר סמית המועצה 
תורכב משש רשימות בלבד. בינתיים, זכרו שרק 
בינתיים, ובתנאי שאופן ואופי הצבעה יישארו 
על כנן במשך שלושת החודשים הבאים, טל זוכה 
ב6 מנדטים, מפד"ל 3, צדק חברתי 2, קדימה 1, 
מריומה 1 וש"ס סוגרת את הרשימה עם מנדט 
אחד. כל יתר הרשימות רחוקות מאחוז החסימה 

שמשוער בצבירת 570 קולות. 

מסמך משנת 2001 קובע:
גם אז הושקעו בחינוך אותם סכומים

בעקבות הכתבה בידיעות אחרונות שפורסמה 
השבוע תחת הכותרת 'איפה הכי כדאי ללמוד',  

מצאנו לנכון לחשוף לעיני הציבור מסמך זה:

את הפרשנויות וההסברים  נביא בגיליון הבא. או 
אז נדוש בהרחבה בשאלות מה ערכו היחסי של 
כל שקל המושקע אצלנו לעומת ישובים אחרים? 
לדוגמה, העיר חיפה משקיעה מחצית מאיתנו 
)2095 ₪(,  אך זוכה מתלמידיה לתשואה גבוהה 
יותר במבחני הבגרות, 66%.    בנוגע להצלחות 
שלנו  בבגרות ישנו חוסר התאמה בולט בין 
פרסומי ידיעות אחרונות, 60%, לבין גרסת דובר 

העירייה, המספרת על 69.1% זכאים לקבלת 
תעודת בגרות מלאה בטירת כרמל. לאיזה נתון 

מהשניים נאמין? 

כן ירבו ההשקעות הכספיות בתלמידי העיר אך  
שאלתנו היא האם למערכת החינוך המקומית יש 
יכולת לטפח באמצעות ההשקעות יותר ויותר 
סטודנטים? כי סולם, יהיה היקר בעולם, אינו 
יכול להטיס מעלה את המטפס עליו, מבלי שזה 
ידע לטפס שלב אחרי שלב. כאמור המשך יבוא 

בגיליון הבא.

מכון סמית קבע: 
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תגובה על תצלומי דרכי הגישה לנכים
לו רק  רצוי שתדע שבשיפמן יש גישה לנכים - 
הסטת מעט את המצלמה למדרגות שעל יד, או 
שיכולת לבדוק את דרכי הגישה מכיוון אשכול 
פיס. עוד רצוי שתדע שבשיפמן לומדת תלמידה 

נכה המגיעה לבית הספר עם כיסא גלגלים.

לא הכל טוב בשיפמן אך רצוי בכל זאת לכתוב את 
האמת. ואם כבר בתגובה  עסקינן - לדעתי ומקוה 
שלא תיעלב כדאי לכתוב את הכתבות בשפה קצת 
פחות מליצית, יותר מדויקת, עם הגייה טובה יותר 
פחות לעג  ואם אפשר עם פחות נימה אישית - 
ושטנה גם כלפי אלו שאנו כועסים עליהם כי, אחרי 

הכל זה עיתון ולא מכתב למערכת. 

מ.א.
(השם המלא שמור במערכת)

•
תגובת המערכת:

באשר לדרכי הגישה , את צודקת ואני מתנצל על 
הטעות. באשר להערה  שלך על טעויות הגיה- אין 
צודקת ממך. רק  התחשבי בכך שפוקוס יצא באיחור 
של שלושה ימים בשל רגליו הקרות של הורה אשר 
אילץ אותנו לשנות את הכתבה מהיסוד, ובשל 
עניין שלא כדאי לדבר בו...  באשר לנימה האישית 
והכתיבה המליצית,  כדברייך, כזה הוא  סגנון 
כתיבתי ואיני מתכוון לשנות אותו, או להתנצל 
עליו.  אילו קראת מאמרים שכתבתי בפוקוס 
בעבר,  יכולת לפגוש במאמר ובו התוודות פומבית 
על עיניי הסובייקטיביות. כלומר, על מגבלתי.  אני 
יותר פובליציסט ופחות עיתונאי.  טעות בידייך. 
אין ולו שמץ של לעג ובטח לא שטנה בפוקוס. 
אבל בהחלט ישנה ביקורת נוקבת, על הממסד 
בעיקר.  אם מכל גיליונות פוקוס שיצאו עד עתה 
לאור, בחרת לומר שאת שאמרת, להעיר רק את 
שהערת - אשאל אותך איה הוא האיזון במכתבך, 

שאת ממליצה לי לשמור עליו?  

 אני לפחות מנסה לעשות , בתוך הניסיון אף 
טועה לא מעט, בשעה שאחרים אפילו את מעט 

הזה אינם עושים 

בברכה, יוסי רביבו 

לניאדו מגיב לכתבה על דרכי הגישה 
יוסי, ברצוני לברך אותך על חזרת העיתון לתפוצה. 
רק צר לי שהדבר נעשה לקראת בחירות ולא באופן 
שוטף. טוב שיהיה עיתון שייכתב בו על המתרחש 
ביישובנו לטוב ולרע.  אני שמח על חשיפת מחדלים 
של נבחרי הציבור בעיתונך, למרות שזה טיפה בים 
ממחדליהם של כל הנבחרים שמתעוררים לקראת 
בחירות לאחר שבמשך 5 שנים לא טרחו להשמיע 
את קולם, או לעשות מעשים ודרך עיתונך מנסים 
להראות מה לא טוב. איני פוסל זאת לחלוטין, 
להיפך אני מברך על כך, אך איני מבין למה רק 
עכשיו ואיפה הם היו 5 שנים מדוע לא נשמע 

קולם בכל התקופה. 

 בעניין דרכי הגישה לנכים, לצערי, נכון הוא כי 
במרבית מוסדות הציבור בעיר אין הנגשה לנכים 
למרות שכבר לפני 10 שנים הגשתי הצעה לסדר 
יום לישיבת מועצת העיר להנגשת בנין העירייה , 
אך לצערי הרב ראש העיר דאז מר אריה טל הסיר 
אותה מסדר היום ולא רצה להתייחס אליה. אך 
יחד עם זאת בכתבותיך עליך לדייק וגם לפרגן 
כשצריך. "כתבת שבבית ספר שיפמן אין גישה 
נוחה לתלמיד נכה וגם להורה נכה". אני מזמין 
אותך לבית הספר שיפמן לראות את פרויקט 
הנגשת הנכים שבוצע שם ביוזמתי לפני שנה וחצי 
כאשר ראש העיר מר אריה פרג'ון בתמיכתו הרבה 
ביקש ממני להוביל את הפרויקט מתחילתו ועד 
סופו בהתנדבות. עלות הפרויקט נאמדה כבחצי 

מיליון ₪ וכללה שבילים משופעים,מעלון,מעלון 
נייד )שרשרת( ושירותים, הכל לרווחת הנכים. 
נכון שזה לא מספיק בי"ס שיפמן כפי שאתה 
יודע בנוי על הר ומרובה במדרגות אך זה נותן 
מענה מספק פחות או יותר לאוכלוסיית הנכים 

המגיעים לבית הספר.

בברכה, רוני לניאדו

•

תגובת המערכת ללניאדו:

אתקן גם אתקן את הטעות שנעשתה בתום לב 
לגבי בית ספר שיפמן- אך בקשתך לתקן  את 
המעוות מוגזמת. המעוות בעיר האומללה הזו 
מבחינה דמוקרטית הוא בעובדה שרק בשנת 
בחירות ניתן לקיים בפועל מקומון חופשי. צא 
וראה בערים אחרות, דומות לנו, שאפילו בשנת 

בחירות אין להן הלוקסוס הזה. 

מבלי להתנצל בפני איש, ובלי צניעות מזויפת, 
אצהיר ואומר אני מהעיתונאים הבודדים בארץ 
הזו ששם במקום הראשון את חופש הביטוי לפני 
צרכיו שלו.  רוני, מי כמוך יודע שיכולתי להתעשר 
אילו שתקתי.  אלא מאי, אילו בחרתי לשתוק לנוכח 
ספק אם תגובתך לעיתון  מחדלים וקלקולים - 

הייתה מתפרסמת... 

 בכבוד רב, יוסי רביבו

•

לניאדו הגיב לתגובת המערכת וכתב: הכוונה 
שלי לא הייתה לפגוע במישהו חס וחלילה , ואתה 
יודע שהביקורת שלי היא ביקורת בונה ולא להיפך 
כפי שעושים פוליטיקאים רבים. אני מברך ורוצה 
שתהיה תמיד ביקורת על נבחרנו ועל הרשות 

המקומית כי לצערי לרוב רק כך זזים דברים.

DORI MOSHE
HAIR DESIGNER

משה דורי 
מעצב שיער

איך שלא תקראו את זה - מימין או משמאל,
הידיים הן אותן ידיים מיומנות

04�8578828

המשך בעמ' 10

המשך מעמ' 1
עובדות אלו- כי אם כדי שתדעו "איך התעשר 
בזריזות מחשידה אותו בעל מקומון החשוד 

בסחיטה באיומים".

אילו באמת בחרתי בדרכם של עבריינים לא 
הייתי מסתפק בפחות מבעלות על ידיעות 

אחרונות... 

מתעוררות אצלי תהיות רבות הכיצד בלי בדיקה 
מקיפה ומעמיקה שורבב שמי במדור הפלילים 

שלכם בסמוך לכרישי פשע נודעים.   

 עוד כדאי לכם לדעת, כי מעולם לא היה מקומון 
חופשי בטירת כרמל זולת המקומון שלי. הנה 

עוד כמה הערות  חשובות בעיניי: 

מומלץ לכתב ידיעות לסור במאמץ קטן לשטח 
ולהיווכח במו עיניו איך חופש הביטוי בעירי 
הקטנטונת נרמס על ידי אותו מתלונן, איך הוא 

מנצל כספי ציבור לתועלתו ולהאדרת שמו. 

 ב. כבר לפני חמש שנים אותו מלין פרסם במקומון 
שלי במחירים אותם הוא מכנה "גבוהים". אלא 
שאז הוא היה טוען לכתר. עכשיו ביושבו על 

הכס השתנו פניו בלא הכר. 

 ג. אילו עיתוני פוקוס היה אוהד אותו ואת 
מעשיו, סביר להניח שהייתי זוכה למחירים 
גבוהים בהרבה מכפי שדרשתי ואדרוש מכל 
לקוח באשר הוא. דרישותיי הגבוהות נובעות 
מכך שפוקוס טוב ומושקע יותר, עלויותיו גבוהות 
פי וכמה וכמה מהמתחרה.  מה גם שעודני חיי 

על פי תפיסה של סחר חופשי לחלוטין. 

 ד. ראוי לזכור ולהזכיר שמאחורי הידיעה ולו 
הקטנה שפורסמה כשהיא מעוותת כפי שפורסמה, 
מסתתר אדם שנלחם לבדו בעיקשות של פיל 
אפרו- מרוקאי על זכותם של אחרים לחופש 
דעה. אף ראוי לזכור שמאחורי הספין של 
ראש העיר מסתתרות עובדות שאין למשטרה 
בינתיים, ואין לידיעות אחרונות לעת עתה- צל 

של מושג מהן. 

כי שמר על ערכי הליכוד וערכי הדמוקרטיה הישראלית
כי נמנע מהשמצות

כי שמר על כבוד יריביו
כי מילא אחר הוראות כתובות ובלתי כתובות של המשחק ההוגן 

כי עמד והתעקש על דעותיו
כי נשאר בנאדם

המנצח הגדול
א צ ו י ד  י ר פ ה  ר ק מ ל  כ ב
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מודעה

אריה טל יפריח את העיר כפי שטל הלילה יודע 
להפריח ≠ באיטיות¨ במתינות¨ כשכל טיפה נספגת 
בערוגת האנשים הראויה לטיפוח ולטיפול מסור

אם יש טל≠ 
אין צורך בהוצאות מיותרות 

ÆÆÆעל גשם מאוחר

כך מוציאים חוזה כתוב על עיתונאי: 

          
לאחר עיון בסעיף הראשון בישיבת ההנהלה נוספו חמש שאלות הכרחיות:

ראשונה: מי מוציא את דיבתו של מי? 
שניה: על פי איזה הוכחה עורך פוקוס הוכפש כמחטט, אם אפילו כול המסמכים, כולל מסמך פנימי זה, הגיעו אליו מבלי שנדרש להיות בין כותלי העירייה? 

שלישית: האם אריה פרג'ון מיישם בפועל את חוק חופש המידע שנוסח ב1998? 
 לקוראי פוקוס מומלץ לעיין בנוסח המלא של החוק. ניתן למצוא אותו בקלי קלות באינטרנט.  

רביעית: האם יש לאריה פרג'ון מה להסתיר מפני הציבור?
חמישית: האם ההיטפלות לפוקוס היא אחת מדרכיו הפתלתלות לחמוק ממתן תשובות למאות השאלות שהפננו אליו ואל שותפיו הבכירים?

∞µ∞≠∏≥≥∂¥πµ
∞∑≤≠≤≥±≥∂∞∑

e-mail: focus1993@gmail.com
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בשלביה המתקדמים של  הפגישה 
שנערכה אצל משפחת שמאי ברחוב 
החרוב בטירת כרמל, ובהמשך לרוח 
הנוקשה של בית שמאי- דומה שהחמירה 
המארחת עם מיכל סלע, מנהלת שכבת 
הביניים בשיפמן ודרשה שזו לא תישאר 
עוד כדמות חינוכית בטירת כרמל. 
האם בצדק החמירה עם מי שבאה 

אלינו מבית ספר חוגים? 
מספר ימים לאחר מפגשנו הופיע באתר מיוחד 
לעצומות באינטרנט הדברים האלה: "בעקבות 
תלונות מרובות על התנהלותה של מנהלת חטיבת 
הביניים בית ספר "שיפמן" טירת כרמל הגב' מיכל 
סלע ואופן התבטאויותיה כלפי תלמידי החטיבה, 
וכלפי ההורים, אתם הורים יקרים שאיכפת לכם 
מילדיכם הצטרפו אלינו נציגי ההורים בחטיבה". 
את העצומה ניסחה תמי אליאס. הגברת אליאס 
יזמה את ההתארגנות בגלל הדברים שפורסמו 
בפוקוס לפני שבועיים תחת הכותרת "תמהרי 
לחפש לבן שלך בי"ס במקום אחר" וצוטטו מפיה 

של חביבה אריאל. 

"יש לי דברים גרועים יותר לספר לך", אמרה 
באוזני תמי אליאס קודם לפגישה.

מה יכול להיות גרוע מהדלפות לכאורה של 
שאלות למבחן מיפוי למסיימי כיתה ו' בדגניה? 

שאלתי. 
"בוא ותשמע במו אוזניך", השיבה לפני שקבענו 

פגישה בבית חברתה, רותי,  ברחוב החרוב.   

כבר בתחילת המפגש הלינו ההורים על שמיכל 
סלע מסמנת לעצמה כיתה מועדפת ומעניקה לה 

יתרונות על פני יתר הכיתות באותה שכבה. 

לרותי שמאי בער לחדד את הדברים: "בחודש 
יוני היה מבחן לכל שכבות כיתה ז' בבית ספר 
שיפמן, לכיתה 4ז' שהיא כיתה מדעית ניתנה 
הודעה מוקדמת, ליתר הכיתות לא נאמר דבר...

איכשהו תלמידים גילו שהיה מבחן... מור, שהוא 
הבן שלי ניגש עם כמה מחבריו  למיכל סלע ושאל 
אותה למה הודיעו מראש לכיתה ז4? היא ענתה 
לו: 'בגלל שהיא כיתה יותר טובה.' התשובה שלה 

קוממה תלמידים ואחר כך קוממה הורים. 

  רותי שמאי הזדרזה לשלוח מכתב תלונה למפקחת 
ובו ציינה את המענה המרגיז מפי מיכל סלע ועל 
ההודעה המוקדמת לכיתה ז4. במכתב התשובה 
הוכחשו הדברים. נאמר לה שבדרך מקרה אחת 
האמהות נפגשה עם המורה של כיתה 4ז והיא 
זו שפלטה באוזנה את סוד המבחן, נאמר לה 
שאותה אם הפיצה מאוחר יותר את דבר קיום 
המבחן ליתר ההורים של הכיתה המועדפת. רותי 
מספרת שהיא שלחה העתק ממכתבה לאבי סבח, 
יו"ר ועד ההורים, הוא בעצמו פנה למיכל סלע אך 
קיבל תשובה אחרת מפיה. היא אמרה לו: "כיתה 

ז4 עשתה בכלל מבחן אחר".   

זה לא נכון, חורצת רותי שמאי. חיה מלאך, מורה 
משיפמן, טענה באוזני שלכל תלמידי כיתות ז' 
נערך אותו מבחן בדיוק. אבי סבח היה שם...הוא 

פנה למיכל סלע ואמר לה: "מיכל, את אמרת לי 
שלכיתה ז4 נערך מבחן אחר." מיכל השיבה לו: 

"כנראה שלא שמעת טוב." 

 רותי שמאי מלינה על שינוים קיצונים בדבריה 
של מיכל סלע. "לי היא אמרה: 'אחת האמהות 
הפיצה', לאבי סבח אמרה 'זה אותו מבחן', לילדים 
היא אמרה 'כיתה ז4 ברמה גבוהה מכם'... בקיצור 
היא יוצאת שקרנית מכל הכיוונים", מטיחה רותי 

שמאי.  

ברגע זה ממש רציתי לחדד את הבנתי. היה נדמה 
לי שדפוס ההעדפה חזר על עצמו מהר מדי... הנה 

כי כן שני מפגשים נערכו עם הורי תלמידים משתי 
כיתות שונות,  ופעם נוספת הורים התלוננו על 

אותה גברת. 

"נכון, הסיטואציה דומה למה שכתבת על בית ספר 
דגניה, מאשרת תמי אליאס. "הגברת סלע מריצה 

אותם, פשוט מריצה אותם , אומרת רותי. 

"היא בוחרת אותם אחד אחד", מחזק את דבריה 
יעקב גז. בפעם זו יעקב גז מיעט לדבר והיה 
קשוב לשיחה.  שינוי משמעותי בעבור מי שלשונו 
מרבה לנסוע ולהרביץ בפול גז. דומה שהפרא למד 

ריסון מהו...

מעצם המפגש עם כלי תקשורת רוצים ההורים 
להשיג שלושה יעדים עיקריים. ראשון, שלא יפרקו 
את כיתה ז3. יעד שני, שגרנית יהושע  תמשיך 
לחנך את ילדיהם גם בכיתה ח'. "היא מורה נפלאה 
לכל הדעות של כל התלמידים, מחמיאה לה רותי.  
יעד שלישי, "שמיכל סלע לא תישאר כדמות 

חינוכית בשיפמן." 

•
 "בשיפמן רוצים לערבב בין שלוש כיתות. הם 
מתכוונים לעשות מיקס בין חלשים לחזקים. אנחנו 

לא ניתן לזה יד", מבטיחה רותי.

מה תעשו אם בכל זאת זה לא יצא לפועל?
"נשבית את תחילת שנת הלימודים... התחלנו 

להחתים עצומה"...

למה הגעתם רק 4 הורים למפגש?
"הורים היו עסוקים בכל מיני אירועים. היה מקרה 
נורא של רצח בטירת כרמל ולפני כמה שעות הייתה 

כאן הלוויה נוגה גדי ז"ל." 

עד לאן אתם רוצים להגיע?
"הכי רחוק שאפשר, אני לומדת תוך כדי תנועה, 

אבל הכי רחוק שאפשר", אומרת רותי.  

מדוע יצא קצפכם על מיכל סלע?
"היא עונה לא יפה להורים...היא משקרת במצח 
נחושה...מדברת בלשון מלוכלכת... היא מעליבה 
על ימין ועל שמאל. אם שואלים אותה למה לא 
שיתפת את ההורים בעניין פירוק כיתה ז3? והיא 
עונה בזלזול: "לא חשבתי שהורים בטירת כרמל 
מעורבים בחינוך", אמרה רותי בתוך הנהוני הסכמה 

של תמי ואפי אליאס.  

"בכיתה ז3 יש חומר מצוין. היא קרויה כיתת 
מחשבים שאין מחשבים, מדגישה רותי שמאי. 
"התלמידים שם לא נופלים מהכיתה המדעית, רק 
שאין די מקום בכיתה המדעית. לכן ביקשנו לערוך 

פגישה, היא מוסיפה רותי בסיום דבריה. 

מכאן, יתר הדברים נכתבו בידי תמי אליאס. למה 
הכל בגלל קלטת תקועה  נכתבו ולא נאמרו? - 
בטיפ סורר. יסלח לנו אפי אליאס שנכח אף הוא 
בפגישה ודבריו לא יובאו כאן. בכל מקרה רעייתו 
נתבקשה לעלות את טענותיה בכתב. הנה דבריה 

הכתובים: 

"למעשה אנו ההורים התחלנו להעביר הודעות 

סלע המחלוקת

"דברנו בנינו על חשיבות הפגישה ועד כמה 
נוכחות מסיבית של הורים תוכיח לצוות 
ההנהלה, ובמיוחד למנהלת החטיבה- את 
אחדותם של ההורים. רצינו להוכיח למיכל 
סלע שההורים בטירת כרמל מעורבים 
בכל הנעשה בבית הספר ושמאוד איכפת 

לנו מילדינו." 

מה תעשו אם בכל זאת זה לא יצא 
לפועל?

"נשבית את תחילת שנת הלימודים...
התחלנו להחתים עצומה"...

למה הגעתם רק 4 הורים למפגש?

"הורים היו עסוקים בכל מיני אירועים. 
היה מקרה נורא של רצח בטירת כרמל 
ולפני כמה שעות הייתה כאן הלוויה של 

נוגה גדי ז"ל." 

 רותי שמאי מלינה על שינוים קיצונים 
בדבריה של מיכל סלע. "לי היא אמרה: 
'אחת האמהות הפיצה', לאבי סבח אמרה 
'זה אותו מבחן', לילדים היא אמרה 'כיתה 
ז4 ברמה גבוהה מכם'... בקיצור היא 
יוצאת שקרנית מכל הכיוונים", מטיחה 

רותי שמאי.  

המשך בעמ' 8

"אם אחותי זונה- את רוצה שאני אהיה 
זונה ?" היא אמרה. היינו בהלם. אמרתי 
לה תסלחי לי אבל את יושבת מול הורים 
ומשתמשת במילה כזו כמטאפורה. אני 
לא מאמינה שהגב' סלע חשבה שלא 
הבנתי. עכשיו היא כבר ניסחה זאת 
אחרת ומרגיז לא פחות: 'איך את רוצה 
שאני אגיד שאחותי זונה כשאין לי אחות', 

היא אמרה."

מאת: יוסי רביבו

מימין לשמאל, רותי שמאי, תמי ואפי אליאס.

שלב חדש בהצלחה

השלב האחרון יוצא לדרך°

שיהיה לכולנו בהצלחה
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ולאור  בעקבות הצלחתם של השלבים הראשונים 
הביקוש הגבוה¨ השלב האחרון בפרויקט המגורים 
המצליח שירת אלמוג יוצא לדרךÆ זוהי הזדמנות אחרונה 
עבורכם להצטרף להצלחה וליהנות מדירות שעומדות 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר∫ נוף מרהיב לים מחלק 
מהדירות¨ לובי מפואר¨ עיצוב מהודר¨ תכנון ארכיטקטוני 
מוקפד ומפרט איכותיÆ אל מיזם בניית פרויקט המגורים 

הזדמנות אחרונה להצטרף להצלחה של שירת אלמוג
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∞µ¥≠¥∑∑¥¥¥≥
∫ ת ו ר י כ מ ה ד  ר ש מ
™∂∂∞≤הרצל ∏ טירת הכרמל

שירת אלמוג חברו יחד החברות צÆמÆח המרמן ואלמוג¨ 
שיתוף פעולה מסוג זה̈ בין שתיים מחברות הבניה הגדולות 
Æוהמובילות בצפון¨ מבטיח לרוכשים גב כלכלי חזק ואמין
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המשך בעמ' 10

המשך מעמ' 6

טלפוניות בינינו. דברנו בנינו על חשיבות הפגישה 
ועד כמה נוכחות מסיבית של הורים תוכיח לצוות 
ההנהלה, ובמיוחד למנהלת החטיבה- את אחדותם 
של ההורים. רצינו להוכיח למיכל סלע שההורים 
בטירת כרמל מעורבים בכל הנעשה בבית הספר 

ושמאוד איכפת לנו מילדינו." 

הגברת סלע הסכימה להיפגש עמי רק מתוך נימוס. 
בפגישה זו נכח גם בעלי. רציתי עוד מישהו איתי 
בשיחה כדי למנוע מסכת שקרים. הפגישה התארכה 
שעה וחצי לערך, במהלכה התעקשה המנהלת כי 
אין כיתת מחשבים בבית הספר כבר שש שנים, 
בשלב זה סיפרתי לה שבני הגדול למד בכיתת 
מחשבים במהלך כל החטיבה. למרות זאת היא 
המשיכה לטעון כי אין כיתה כזו. שאלתי אותה 
האם המערכת הונתה את ההורים כאשר הציגה 
את הכיתות במהלך השנים האחרונות ?  פה 
היא ניסתה להפיל את התיק על מנהל החטיבה 
הקודם. כשטענתי בפניה כי הצוות החינוכי כולל 
את מנהלת בית הספר, תשובתה הייתה מדהימה. 

הנה ציטוט:

"אם אחותי זונה- את רוצה שאני אהיה זונה ?" 
היא אמרה. היינו בהלם. אמרתי לה תסלחי לי 
אבל את יושבת מול הורים ומשתמשת במילה כזו 
כמטאפורה. אני לא מאמינה שהגב' סלע חשבה 
שלא הבנתי. עכשיו היא כבר ניסחה זאת אחרת 
ומרגיז לא פחות: "איך את רוצה שאני אגיד שאחותי 

זונה כשאין לי אחות", היא אמרה. 

במחאה קמתי ממקומי. הודעתי לה שאיני אוהבת 
את השימוש באותה מילה... הגב' סלע היתממה: 
"מה אני קיללתי... גם בתנ"ך לומדים על רחב הזונה. 
אז מה לא בסדר, היא שואלת ועדיין שוכחת שהיא 

בפגישה עם הורים ולא בשיעור תנ"ך. 

 ממשיכה תמי ומספרת על פגישה נוספת שהתקיימה 
ב- 4 ביולי, נכחו בה  כ- 60 הורים מכלל שכבת 

כיתות ז':

 "באו עשרות הורים למרות ניסיון ההכשלה  של 
המפגש, ישירות ע"י מנהלת החטיבה, או בידי 
מישהו מטעמה", מבהירה תמי. בשימוש במילה 
הכשלה היא מתכוונת להזמנה שנשלחה לכמה 
הורים מהכיתה של בנה רק לאחר שבית הספר 
נדרש לזמן עוד הורים. בהזמנה דובר על פירוק 
השכבה כולה, למעט הכיתה המדעית שאין מרחף 

עליה איום הפירוק.  

 "כמו כן  נכחו בפגישה מנהלת בית הספר, רבקה 
שרגיל, מנהלת החטיבה, מיכל סלע, רכזת השכבה, 

תמצית זכויות הורים
זכויות אלו מפורסמות באתר האינטרנט של משרד החינוך

האפוטרופסות כמסגרת משפטית ליחסים שבין הורים וילדים חוק זה הוא אזרחי טריטוריאלי, ואינו מפלה בין המשתייכים לעדות 
השונות או בין בעלי זהות דתית כלשהי. בראש ובראשונה החוק מצהיר כי יחסם של ההורים לילדיהם הקטינים )כלומר, עד 
אפוטרופסות טבעית, כלומר, שאינה זקוקה למינוי מטעם המדינה  הגיעם לגיל שמונה-עשרה שנה( הוא יחס של אפוטרופסות - 
15 לחוק כך:  ומוסדותיה ואינה טעונה הסכמתו של ההורה, ושקיים שוויון בין ההורים בכל הנוגע באפוטרופסותם . בסעיף 
"אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו,הכשרתו לעבודה ולמשלח ידו ועבודתו וכן 
שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם וצמודה לה הרשות להחזיק בקטן ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. מושג 'האפוטרופוסות', כולל 
בתוכו את אחריות ההורים לגידולו ולהתפתחותו הגופנית והנפשית של הילד ובכלל זה לקביעת מקום הימצאו, התווית דרך חינוכו ועניינים 

אחרים הנוגעים לדאגה לילד. אחריות זו היא גם זכותם של ההורים כלפי ילדם. 
• זכות ההורים לדעת את תכנית הלימודים.•
• זכות ההורים לדעת מהם השירותים הרפואיים שמגיעים לתלמידי בית הספר.•

הנוגע לכל תלמיד.  • זכות ההורים לחיסיון מידע •
• זכות ההורים לקבל ולסרב לבדיקת שיניים של ילדם.•
• זכות ההורים לסרב שיערכו לך בדיקה פסיכולוגית ,אלא אם טובת הילד מחייבת זאת.•

שבו ילמדו ילדיהם.  • זכות ההורים לבחור בזרם החינוך •
נחוצה הסכמה של רשות החינוך המקומית  • הורים יכולים לבקש העברת תלמיד לבית ספר אחר לאחר רישומו בבית הספר הקרוב. לשם כך •
,רשות עשויה לסרב לבקשה מטעמים חינוכיים או מטעמי חיסכון בתקציב.  על סירוב לבקשת העברה רשאים ההורים לערער בכתב בפני 
מנהל המחוז של משרד החינוך תוך שבוע מיום קבלת ההודעה )סעיף 11א(. על החלטת מנהל מחוז שלא לקבל את הערעור, ההורים 
רשאים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי של המשרד תוך שבוע מיום קבלת ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית 
)סעיף 11ד(. מנגד, גם מנהל של מוסד רשמי או של רשות חינוך מקומית יכול לדרוש העברה של תלמיד מטעמים חינוכיים, או מטעמי 

חיסכון בתקציב או מטעמים המחייבים חינוך מיוחד.
הסוציאליים, עם היועצים החינוכיים ועם אחות בית הספר.  • הורים רשאים להיפגש ולשוחח עם מורי ילדיהם, עם המנהלים, עם העובדים •

לשם כך יקבע בית הספר שעות ביקור וימי הורים. 
לעשות זאת רק  • זכות ההורים בעת הרחקת תלמיד : בית ספר המבקש להרחיק לצמיתות תלמיד ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד אחר, יכול •
לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם. החלטה תוגש להורים בכתב ,ומיד לאחריה רשאים ההורים והתלמיד 

לערער בכתב תוך 14 ימים מקבלת ההודעה. תלמיד לא יורחק עד להגשת ערר וקבלת ההחלטה בנדון. 
התלמיד(. • אי-פגיעה בתלמיד בשל מעשה הוריו :לבית ספר אסור להעניש תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו )חוק זכויות •

לזכויות התלמיד ברוח כבוד  • זכות ההורים לקבלת מידע על זכויות התלמיד: בחוק זכויות התלמיד נקבע, כי  הוראות החוק הנוגע •
האדם ועקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים. 

• חובתם לאשר בכתב את השתתפותכם  ההורים חייבים לאשר כל  זכות ההורים לדעת על כל פעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית הספר,•
טיול שאליו יוצאים התלמידים . זכות ההורים וזכותכם לדעת את תכנית הטיולים השנתית ואת שעות הסיור, ולקבל הסבר על קשיי 

המסלולים .בית הספר חייב להודיע להורים על כל פעילות החורגת משעות הלימודים.
בבית הספר, אלא אם יש בכך פגיעה בטובת הילד. בית הספר אחראי להיות בקשר  • זכות הורים החיים בנפרד – לשניהם הזכות לדעת מה מצבך •
שוטף עם ההורה שאיתו אתם חיים, ולתת גם להורה השני לעמוד בקשר עם בית הספר ולהשתתף בפעילויות חינוכיות, אלא אם נקבע אחרת.

אי אפשר להכחיש  תיכון שימפן- 
שמבחינה חזותית הוא מבתי הספר 
לא בהכרח הטוב  היפים בארץ- 

שבהם מבחינת יכולת.

 מודעה 

 מודעה 

אחרי עשרות שנות ניסיון בשרות הצבאי ובמגזר העסקי,
לאחר מגע יום יומי עם הציבור הרחב אשמח להיות:

✔ המנוף שלך לתנופה ושגשוג העיר

✔ המנוף שלך ליישום זכויות נשים

✔ המנוף שלך לעידוד עסקים 

✔ המנוף שלך  לשיפור איכות החיים

✔ המנוף של ילדיך בחינוך למצוינות 

✔ המנוף שלך בשמירה על כבוד האדם, מטף ועד זקן 

✔ המנוף שלך לקידום ספורט הישגי

✔ המנוף של כל אזרחי העיר למימוש שוויון וצדק חברתי

 אנדרי הזז, מועמד צדק חברתי לראשות העיר         

בחרת אנדרי הזז - נתת קול למינוף טירת כרמל מההר ועד הים 
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המשך מעמ' 8
שולמית צור שהיא גם מחנכת כיתה מדעית, נכחו 
מחנכות השכבה,  נכח מנהל מחלקת החינוך בעיר, 
עמי וייס יחד עם נציגי וועד ההורים המרכזי  בית 
ספר "שיפמן" , וכמובן הורי השכבה ואפילו נציגי 
הורים מהכיתה המדעית שדאגנו להביא איתנו 

לפגישה.

אדון עמי וייס והנהלת 
ביקשו מההורים לעלות 
נושאים שמפריעים להם. 
עד  רק  ידעו  לא  הם 
כמה הורים ממורמרים 
. עמי וייס רשם הכל 
והבטיח לתת תשובות 
תוך כמה ימים מתאריך 
הפגישה טרם קיבלנו 
מענה לשאלה אחת 
שנשאלה בפגישה זו, 
לא מבית הספר ולא 

מעמי וייס. 

חשוב להדגיש שהוצאנו מכתב למפקחת המחוזית 
הגב' ד"ר יעל יעקובי. מיד הרגשנו שמשחקים איתנו. 
לא החזירו משרדה של המפקחת תשובה בתכתובת 
במייל. טענו כי אין להם כתובת להחזיר תשובה, 
למרות שהעברתי את שמותיהם של קבוצת הורים 
מצומצמת ואת הכתובת האישית שלי. באותה 
תכתובת הבהרתי חד משמעית כי במידה ולא 
נקבל תשובה נפנה לעיתונות המקומית והארצית. 

נעניתי כי טרם נשלחו דבריי לכתובת הנכונה. 
מזל שאנו חיים בעידן טכנולוגי. הרי באינטרנט 
שמורים כל התכתובות שהעברתי.  באופן בולט 
הדגשתי את הכתובת המלאה אליה יש להעביר 
תשובה. היעד שהוצב היה 24/07/08. לאחר כמה 
ימים קיבלתי מכתב בדואר בו המפקחת פונה אלי 
באופן אישי. למרות שציינו שאנו נציגי הורים כי 
היא קראה את המכתב 
בעיון רב והעבירה אותו 
למפקחת בית הספר, 

הגב' שרה דר.  

 

כהורים  שלנו  הכעס 
נובע לא רק מפירוק 
ם  ג א  ל א ת   ו ת י כ ה
מהתבטאויות ומשקרים 
כלפי הורים ותלמידים, 
התבטאויות מפי הגב' 
"אתן   , למשל סלע. 

מתלבשות כמו פריחות", הטיחה בתלמידות 
מכיתות ז' – ח'.  לא מקובל עלינו שנתארגן ונקבע 
עמה פגישה והיא תטען שהיא אינה מוכנה להיפגש 

אלא עם כל אחד בנפרד.  

לסיום כותבת תמי אליאס, "חשוב לציין כי 
תלמידי כיתות ז' העולים לח' אינם יודעים לאן 
הם משובצים. הם פשוט תלויים באוויר. זכויות 
התלמיד שוב הופרו. הזכות לדעת כנראה אינה 

קיימת בסביבתנו."

איך שנסתיימה הכתבה הזו מתקשרת אליי 
חביבה אריאל, גיבורת הכתבה הקודמת.  "גם 
אנחנו פרסמנו עצומה באינטרנט", סיפרה. "אנחנו 
לא מתכוונים להרפות עד שתיפתח עוד כיתת 

מדעים בשיפמן". 

גם לפוקוס אין כוונה להרפות.  נעקוב בעניין רב 
אחר ההתפתחויות ונדווח לכם עליהם בגיליון הבא 
שיצא לאור שבוע ימים לפני פתיחת שנת הלימודים. 

זכות התלמיד
על זכותו של התלמיד בחרנו להביא ציטוט מדבריה של גב' טובה בן ארי, 

המפקחת ליישום זכויות התלמיד:

"יום הילד הבינלאומי  )20.11(  מפנה זרקור אזרחי משמעותי  לעולמם של הילדים 
החיים לצידנו. אהבת האדם ואמון יביאו את ביה"ס שלנו להיותו בית לכל ילד. בית חינוך, 
בו זכויות, תחומי אחריות וההסכמות עליהם מהווים תשתית חינוכית לכל באי ביה"ס. 
המורים הם אנשי המקצוע המשמעותיים ביותר בתהליכי חינוך ,הם דוגמא אישית 
לתלמידינו גם מחוץ לביה"ס. לתת זכות זוהי הרחבה של הבסיס האנושי והמקצועי של 
המורים שממנה הם פועלים . הרחבה אל תוך אינטגרציה בין הידע המקצועי והיכולות 
האנושיות המעצימות בו זמנית הן את היכולת המקצועית והן את היכולת האנושית. 
אחריותנו היא בפיתוח מענים שונים ללמידה  ומתן כלים מגוונים ולשיח כדי לעודד את 
האמון ואת חופש הביטוי של תלמידים והורים  בדרך המכבדת את מאזיניהם , לשתף את 
התלמידים בתהליכי קבלת החלטות, לכבד את פרטיותם ולעודד אותם למעשים ראויים 

למען עצמם ולמען אחרים".

מעצם המפגש עם כלי תקשורת רוצים 
ההורים להשיג שלושה יעדים עיקריים. 
ראשון, שלא יפרקו את כיתה ז3. יעד 
שני, שגרנית יהושע  תמשיך לחנך את 
ילדיהם גם כיתה ח'. "היא מורה נפלאה 
לכל הדעות של כל התלמידים", מחמיאה 
לה רותי.  יעד שלישי, "שמיכל סלע לא 

תישאר כדמות חינוכית בשיפמן." 

"אדון עמי וייס והנהלת ביקשו מההורים 
לעלות נושאים שמפריעים להם. הם לא 
ידעו רק עד כמה הורים ממורמרים . עמי 
וייס רשם הכל והבטיח לתת תשובות 
תוך כמה ימים מתאריך הפגישה טרם 
קיבלנו מענה לשאלה אחת שנשאלה 
בפגישה זו, לא מבית הספר ולא מעמי 

וייס", מספרת תמי אליאס. 

הדוברות דורשות את פיטוריה של מיכל סלע.
לעייני פוקוס בלבד

כך נשקף מרכז הנוער מהכביש המוליך 
לפארק התעשייה. אין ולו פיסת דשא 
נאותה בכל המתחם בו הושקעו כספים 
רבים, בין היתר מעל מיליון ₪ במבנה 
של קפה אינטרנט.  השקעה של עוד 
כמה עשרות אלפי שקלים בגינון ומרכז 
הנוער יכול היה להיות מרכז מושך שנעים 

לבלות בו.

איך תכונה הכיכר המוזרה הזו בשכונת 
שרת. האם 'כיכר שום מקום', האם 'עובדי 
ישמעאל' על כי אחינו למחצה מתפרנסים 
ממנה, האם 'הכיכר של בוריס' מפני שמהנדס 
העיר חש חובה לנצל את התקציב עד תומו 
, האם כיכר ראשי התיבות 'סכ"מ': "סתם 
כיכר מיותרת", ואולי נכנה אותה 'כיכר 
אוזלת הקמח' על כי במכולת הסמוכה חל 

פיחות במכירת לחם. 

עמוד תאורה צבוע בחציו 
ביציאה הצפונית מטירת 
כרמל. צובעים עד המקום 
שעיני הנהג/ת יכולות להגיע.  
מה שנקרא חצי עבודה 

בעיניים וחצי בידיים.

המשך מעמ' 2

ה. הבה נראה את היחיד מביניכם גיבור גדול, 
מוציא לאור בטירת כרמל ולו גיליון אחד חופשי 
וחף מחששות. זאת כשכל המוסדות המסונפים 
לשלטון המרכזי- מחרימים ומפלים אותי. במהלך 
15 השנים האחרונות, במו ידי הוצאתי לאורה 
המבריא של השמש מאות גיליונות. ספק רב 
אם רוזנשטיין ואברג'יל היו מעזים לעבוד כאן 
בגפם. בגפם אני מדגיש, לעבוד סולו כשכל 
המוסדות העירוניים מתעמרים באופן שיטתי 

בעיתונאי אחד. 

 ו. פנו נא לשני ראשי עיר בדימוס של טירת 
כרמל, לאריה טל ולראובן בינר, פנו ליתר אנשי 
הציבור, ) פרט לנסמכים על שולחנו של ראש 
העיר המכהן(, ותקבלו תמונה בהירה מי ישר 
ממי ומי סוחט את מי, מי ראוי לכל גנאי ומי 

לעידוד ותמיכה. 

אף מומלץ בחום שתפנו לאריה טל, ראש העיר 
הקודם, שפוקוס ביקר אותו קשות לפני חמש 
שנים. הוא יספר לכם איך לפני 14 שנה דברים 
זכו לביקורת  שפורסמו בשני עמודי אמצע - 

נוקבת בדבר העורך... 

האם גם אתם כאלה קנאים ליושר ומקפידים על 
אתיקה? האם גם אתם תגנו על חפותי כאדם, כל 
עוד לא הוכח צל חיוור מתלונת השווא שהוגשה 
נגדי וחשודה בניסיון נואש לסחיטת קולות 

בוחרים מחוץ לעירי? 

 שהרי אם לא תצלח דרכו של ראש העיר להיבחר 
שוב, משכן כנסת קורץ לו על גבכם וגם על 

גבי...

 בכבוד רב,  יוסי רביבו 

  יעקב בנימין
 מצטרף למרוץ
למועצת העיר

מאת: בנימין יעקב

יעקב בנימין איש ציבור מזה 25 שנה, יו"ר עמותה ציבורית הדואגת לנזקקים, לחתנים וכלות, 
איש תעשייה ובינוי, חפץ לעזור בפיתוחה של העיר, לגשר בין דתיים וחילוניים, ולפתוח לבבות.

בנימין מבטיח להיענות לכל אתגר.

מכיר אותי???

תבחר                  עבור ברוך מריומה

לא מכיר - אז תשאל את מי שמכיר!

ל

ברוך מריומה, סגן ניצב במשטרת ישראל, מפקד מתנ"א צפון, מפקד 
תחנת זיכרון יעקב, מדריך קצינים בבי"ס לשוטרים, בעל תואר ראשון 
במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה, מנהל מקצועי בחברת 'אבן בוחן'

הניסיון שלי לעתיד שלך 
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טיפול שורש
כאשר מחלת העששת, או החורים בשיניים, מתפשטים אל מוך 
השן בו נמצאים כלי הדם והעצבים של השן נוצרת שם דלקת, 
המלווה לרוב בהתנפחות  ובכאבים חזקים ובחלק מהמקרים 
אף מתפתח אבצס. במצב זה, זקוקה השן לטיפול שורש. מידת 

ההצלחה של הטיפול תלויה בשלב בו פנה המתרפא לרופא.

לעיתים הנזק לשן נרחב שגם טיפול שורש לא יצילה. טיפול 
השורש מבוצע בפגישה אחת ולעיתים ביותר כתלות במידת 
הקושי שבטיפול ובכמות הזיהום שהצטברה בתעלות השן. 
בשלב הראשון מסלקים את העששת, את העצבים וכלי הדם 
ומשייפים את דפנות התעלות ומרחיבים אותן לסילוק הזיהום 
במלואו. בשלב זה סותמים את התעלות בחומר רפואי ולבסוף 
סוגרים בסתימה זמנית. לעיתים מלווה הטיפול ואף לאחריו 

בכאבים קלים עד עזים הפוחתים עם הזמן.

מבנה
לאחר טיפול השורש השן הופכת לשבירה יותר וכדי שתוכל 
לתפקד בצורה נורמאלית תחת לחצי הלעיסה, מחדירים מבנה 

לתוך תעלת השורש. משתמשים במבנה יצוק, המיוצר

בתהליך משולב עם המעבדה, או במבנה מיידי, כמעין בורג 
חרושתי.  לשיקול דעת הרופא/ה וכתלות במצב השן לאחר 
טיפול השורש, ניתן במקרים מסוימים לוותר על המבנה. 
במקרים מיוחדים אלה תוחלף הסתימה הזמנית בסתימה  

קבועה רגילה בלבד.

כתר
השן השבירה זקוקה להגנה נוספת בצורת כתר החובק את 
כותרת השן. קיימים מספר סוגי כתרים השונים זה מזה בחומר 
המתכתי, באיכות האסתטית ובעלות. במקרים מסוימים, ניתן 
לוותר על הכתר וזאת לשיקול דעת הרופא/ה כאשר נותר 
מספיק חומר שן בריא ויש סבירות גבוהה כי בכוחה של השן 

לעמוד בלחצי הלעיסה. 

מדוע אני צריך כתר לשן ?

כשחלק נרחב של חומר השן, בכותרת השן, נהרס או נחלש,  
בדרך כלל על רקע של תהליך עששתי נרחב, שבר או טיפול 

שורש, יש להגן על השן באמצעות כתר. 

 תפקידו של הכתר, כשמו הוא לכתר את תלוליות כותרת השן 
על מנת לתמוך בחומר השן החלשה, למנוע סדיקתה ושבירתה 
ובמקרים מסוימים לאפשר השלמת חלל הנוצר בין השיניים 
במצבים בהן חסרה שן או שיניים. במקרים מסוימים שבר של 
השן יכול להביא לעקירתה ולנזק גדול יותר מבחינת השיקום 
והעלויות. רווח בין שיניים, הנוצר עקב חוסר שיניים, ניתן 
לסגירה אסתטית ופונקציונאלית, על ידי גשר שהינו רצץ של 

מספר כתרים מחוברים, הנתמך בשיניים קיימות. 

 גשר כזה, במקום בו חסרה שן, יקטין את נטיית השיניים 
השכנות לעבר הרווח וכן כדי למנוע התקדמות השן הנגדית 

לעבר הרווח. 

כמובן שהכתר או הגשר מאפשרים לעיסה פונקציונאלית ומראה 
אסתטי יותר. צריך לזכור כי קיימים סוגים רבים ושונים של 
כתרים וגשרים ויש לשקול נתונים שונים לפני קבלת ההחלטה 
באיזה לבחור. הכתרים נבדלים באופן עקרוני בשימוש או לא, 
במתכת כבסיס הכתר וסוג המתכת עצמה,  ברמת האסתטיקה 
והעלויות, דבר שייקבע בהמלצת רופא/ת השיניים ובהתאם 

למצב הפה.

טיפול שורש, מבנה וכתר
מאת דוקטור סעבנה

אספקת תבשילים ומטעמים לכל העדות
  

עם 30 שנות ניסיון קשה להתווכח.
מצאנו מכסה כמעט לכל סיר

אנו מספקים מזון למוסדות,
למפעלים, לבתי ספר, לבתי אבות,

לאירועים משפחתיים.

הכול לפי בחירה מוקדמת,
לפי טעמם של המזמינים. 

 04–8575545 :    (  ) 2  

לעייני פוקוס בלבד

בפארק התעשייה שמכניס לקופת 
הציבורית מיליוני שקלים אין פארק 

ואין ירוק בעיניים לנחמה. 

לפחות התנחמו עיניי ואוזניי מצהלות הילדים כשצולמו ברחוב 
הספורטאים... "תגיד להם שיעשו לנו מגרש כדורגל", ביקש מארגן 
החבורה, זה עם הכדור הצהוב. לך תספר לילד כי "הם ברוגז איתי"...  
וכי "הם" מסרבים לשמוע מסרים כל עוד מדובר בפוקוס- אז הצ'ילבה 
נאצלת לכתוב "אליהם" באמצעות נייר מתווך: יאללה, תבנו כבר לילדים 
מגרש משחקים מכובד, אולי בתור השקעה שתניב תשואות ותוצאות 
באולימפיאדות 2020. הילד עם הכדור הצהוב מהיר כשד. הוא משיג 
בריצה את האופניים שלי...הילד הענק, עם החולצה האפורה מזכיר במבנה 
גופו את הענק הלוחש, ג'ים היינס, אלוף אולימפיאדת מקסיקו,האדם 

הראשון שירד מגבול עשר השניות. 

כך נראה פארק שהושקעו בו 
5.6 מיליון ש"ח, כמו פנינה 

שעומדת להיסגר שוב
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ערב אחד בתוך נסיעה מעפולה לחיפה ביקשתי 
מנהג האוטובוס לעצור בסמוך אליה לכמה רגעי 
התייחדות. זאת בתנאי ששאר נוסעי האוטובוס 
מסכימים, קרצתי לעברו. "כולם מסכימים" השיב 
הנהג מבלי לשאול אף אחד. מיד עם הגיעו אל 
מאחורי התחנה הזדרז הנהג לפרום את כפתור 
מכנסיו: "אין אף תחנה בדרך שהשתנתי לידה 

יותר מהתחנה הזו", אמר באנחת רווחה. 

הפעם וותר לה, התחננתי בפניו. הוא הופתע 
מהתחנונים ונראה מופתע עוד יותר כשליטפתי 

את הבטון בשתיקה ארוכה... 

קרה משהו עצוב? שאל.  

  עצוב ליום יומיים אך שמח ביתר הימים, עניתי. 
אמנם חוויתי כאן בגידה נוראית אבל בחלוף הזמן היא 

נעשית יותר ויותר משמחת, הוספתי פירוט. 

איך בגידה יכולה להיות משמחת? תמה כשפניו 
אמרו זעם כבוש וניכר בסלידתו שחווה בגידה 
שונה מזו שחוויתי. בחרתי לשתוק. לך תספר לו 
שאין לי אף תחנת דרך בעולם שממנה והלאה 
למדתי שיצר הסלחנות שלי גובר על יצר הנקמה. 
שאם לא כן במו ידיי הייתי חותך את לשונם של 
חמישים נערים שנשבעו כל אחד בתורו ללכת 

אחרי עד סוף המרד...

***

 בן שש עשרה עד שבע עשרה היינו כשמנוע 
הבערה הפנימית שלי התקשה לכוון את המינון 
הנכון לשם שרפת אנרגיות בלתי נגמרות. כשחבריי 
לשכבת הבנים התבשרו שאנו נשארים שוב ביום 
כיפור, כהרגלי הייתי עסוק בריצת צינון על המסלול 
המפוחם. לא יודע מדוע כרוב בני האדם מדברים 
על ריצות חימום. אצלי כל הריצות כולן נועדו 
לצינון מנוע הבעירה הפנימית. רצתי בכל הזדמנות 
כדי להוריד את הווליום לממדים ממוצעים של 
בני תמותה. כך נהגתי לעשות בטרם התיישבתי 
בכיתת הלימוד. כיתות לימוד סגורות עשו לי חשק 
להפוך אותן על פניהן. לכן ביני לבין המורים ובין 
הנהלת בית הספר נכרת הסדר ג'נטלמני שותק, 
בו אין צורך לצאת בהצהרות.  די היה להם להביט 
בפראות שניצתה מעיניי, כדי שלא יתעקשו על 
עמידה בתנאים שהוצבו לנער רגיל. לא יכולתי 
ללמוד אלא תוך כדי תנועה מתמדת. בתוך עמידה 
סטטית במקום, או ישיבה על ספסל- מאום לא 
חדר למוחי. לכן אהבתי את המורה להיסטוריה. 
היא הסכימה לעשות ג'וגינג ובתוך כך לבחון אותי 

על מיני אירועים היסטוריים. 

***

הימים הם ימיו של דני האדום והרמן הסה, האחד 
בנדיט שהצית הפגנות סטודנטים בצרפת שהתפשטו 
אחר-כך לכל רחבי אירופה, והשני הציף את הגלובוס 
בזאבי ערבות שחיפשו את דרכם. לאמתו של דבר 
לא עלה בדעתי שעליי להכיר אותם במידה כזו 
או אחרת. בעצם גם את עצמי בקושי רב הכרתי. 
בעת ההיא הכרתי את מנהל הפנימייה החקלאית, 
אפללו, את רוב שיגיונותיו, את טרובק, את הנער 
קריאף, את מרסי השופעת מיניות, שריחמה על 
כל בני השכבה ונתנה לכולם ואת רוב הפרות 
ברפת. והנה טרובק הנרגז הצטרף אליי לריצה. 
הוא סיפר שהשכבה שלנו נשארת שוב לתורנות 
כיפור, חרף העובדה שכבר קיימנו תורנות בראש 
השנה. "המנהל אפללו יישאר לבדו עם הבנות", 
זרקתי לעברו אוטומטית והגברתי את  קצב הריצה 

כשהוא דולק אחריי ומקלל חצי עולם. 

בסיבוב הראשון היינו רק שניים, בשני נצברו כבר 
חמישה מורדים, בשלישי כבר התלכדה חבורה של 
שנים עשר רצים הצוברים כוח, מעודדים זה את 
זה. את יתר גברברי השכבה שכנעתי בין חדרי 
הפנימייה. את כולם חשוב היה לי להשביע באימא 

שלהם. בקלות כולם נשבעו שאין דרך חזרה. 

במהרה כל שכבת הבנים התייצבה לה מאחורי 
בעודי צועד מהר ומדבר לאט. בדרך לתחנה ההיא 

נראינו מאוחדים ומגובשים כפי שטרם היינו. אפילו 
מוריס המופנם מאור עקיבא יצא מגדרו וצהל כפי 
שלא צהל מעודו. "נראה להם מי אנחנו", קפץ 

אגרופים והגביה את קומתו עד לשחק. 

 דקות בטרם הגיע האוטובוס היינו כשרשרת אנושית 
נחושה. אני הייתי במרכז ולצדי מימין ומשמאל 
תפסו את מקומם הגברים שבגברים, הגרעין הקשה 

שעל פיו התנהלו חיי החברה שלנו.  

  לפתע רחש בקע מקצות השורה השמאלית. "זה 
אפללו", לחש קריאף באוזני. מוזר היה לשמוע 
לחישה כשהטרקטור אותו נהג אפללו דרש צעקות 
רמות... דומה שהקצף שבלט ממרחקים סביב פיו 
של אפללו הוא זה אשר האיץ את הלמות ליבו של 

קריאף. עכשיו הכל הצטופפו כדבוקה אחת, צפו 
בחשש גובר פן הקצף הלבן יהפוך בכל רגע ורגע 

לנחשול דורסני. 

"נראה לו מי אנחנו", צרחתי בהתלהבות שלאחריה 
כל העיניים התעלמו מאפללו ונתלו בצמרות 
הברושים שהזדקפו ממול לתחנה. דומה שכל נער 
הוסיף נפח בלתי מבוטל למשקלו הסגולי. מלאי 
ביטחון עצמי עמדנו מול המנהל. ראשית הוא ניגש 
למי שנחשב לחוליה החלשה, בזעם, "דווקא אתה 
נוסע?", שאל את מוריס בזלזול מרושע. ברכיו כשלו 

באותה מהירות שהתעשת במפתיע. בטח שאני 
נוסע, השיב מוריס והתייצב בעומק החמימות 
הקולקטיבית. לבי נמלא בגאווה. חיוך קטן של 

ניצחון התפשט על שפתיי. 

 קריאף היה הבא בתור. כיאה למעמדו עמד במרכז 
השורה. קריאף היה נער גמיש מאין כמותו. יכול 
היה לגרד אוזן ימין באצבעו הימנית תוך לפיתה 
בת שלוש מאות ששים מעלות. להפתעת הכל 
הוא נעשה  נער גמיש מדי. כשהקוצף המתמיד 
איים עליו בסילוק מהפנימייה, התנתק מהלכידות 
וגרם לרחשי ייאוש משותפים. כולנו זעמנו על 

הקלות בה נכנע. 

 אך דווקא השבר הראשון הידק את אחיזתנו האחד 
בשיירי אומץ הלב של השני. במתכוון התעלמנו 
מאפללו שחיפש עוד פרצה בחומה המתבצרת 
לה מחדש. שניות לאחר ניצחונו היחיד הוא נראה 
לנו קטן קומה ובלתי מזיק. לשווא הוא הכה בחזו 
של תלמיד אחר תלמיד, לשווא הבטיח מחילה 

לקראת יום כיפור. 

"אתה נוסע? דווקא אתה נוסע, למרות שזכית 
לחופש בלתי מוגבל, אחז בחולצתי כשעיניו 

מתחננות לבל אנפץ את סמכותו. 

 ועוד איך נוסע, עניתי בהתגרות.

"אז תסולק ממועצת התלמידים" איים ועדיין 
נזהר פן יחסום בבת את כל פתחי המילוט. "אתה 

היחידי שתצא מזה בלי עונש", הבטיח. 

אולם מי ספר הבטחות ברגע ההוא. הן בשלב 

מתוק זה של מעין שלטון יחיד, חשתי שחבריי 
הם ככלי משחק, עפיפונים קלי מפרש שאצבעותיי 
היו מנתבות ומעיפות אותם מעלה מטה כל אימת 
שמשכתי בחוטי הרצון, פעם ברצונות שלי ופעם 
בשלהם. הנה כי כן, אפילו קריאף הבוגד הושפע 
מעוצמת המעמד המיוחד ושב בגניבה לתוך שורת 
המורדים. הוא הליט בכפותיו פרצוף נבוך. אפללו 
שחש שהשבר עלול להתאחות עט עליו , משך אותו 
כברת דרך ובעט באחוריו במלוא הכוח. קריאף נכנע 
סופית. עוצמת מבטי הזעם הנעוצים בגבו הבריחו 
אותו במהירות של כוכב דועך. ככלות הכל עד  לפני 

דקות הוא נהנה ממידת השפעה גדולה. 

 מכאן אפללו חצה את כל הקווים. איבד עשתונות, 
בכוח גרר מורדים בזה אחר זה, בעט באחוריהם 
והטיסם לפנימייה. מי שהעז לגלות התנגדות- 
חטף מכות נמרצות. כך עלה בידו לשבור כשני 
שליש מהמורדים. קודם שלח את העדר ואח"כ 
טיפל ברועים. את הגרעין הקשה הותיר לסוף. 
כשפנה אל הנותרים חשתי שהתכוון לשבור אותי. 
כשפנה לעברי הוא עשה זאת בעדינות. "לא חבל 
לך לנסוע?", שאל תוך כדי חיבוק אבהי מפתיע, 
כל-כך מפתיע היה החיבוק הזה, עד שחבורת 
הגברים, הגרעין הקשה, רועי השכבה התרככו 
והתפזרו לכל עבר, מותירים אחריהם מאבק אישי 

על כל הקופה. 

זו תחושה של התרסקות מלווה בזעזוע פנימי 
עמוק. אפילו הברושים השפילו מבט בפרץ נדיר 
של רוח נכאים. בזהירות מה בחנתי את שיירי 
הקצף הלבן שעיטרו את שפתיו החשוקות, בתוך 
כך הבטתי לעבר השפיפות הקולקטיבית שזוחלת 
כנחש נטול ארס לעבר מגורי הפנימייה, פה ושם 
בקעו קולות מזנב הנחש אשר קרא לי לחזור אל 
חיקו, אולי למלא אותו באומץ. אך מרגע משמעותי 
זה, בעוד המנהל נחוש לרשום לעצמו מאה אחוזי 
הצלחה בשבירת המרד ובהשפלתי המוחצת, בעוד 
נהג האוטובוס פותח דלת בחיוך מזמין ומסתורי, 
הכנתי את עצמי לקראת התשלום, שממנו והלאה 
חשתי חובה ללמוד לפני כל דבר איך להיות מנהיג 

של איש אחד.

תחנת כוח 

דומה שהקצף שבלט סביב פיו ממרחקים הוא 
זה אשר האיץ את התקדמותו המסחררת. 
הכל נאלמו במקומם, הצטופפו כדבוקה אחת, 
צפו בחשש גובר כיצד הקצף הלבן מאיים 

להפוך בכל רגע ורגע לנחשול דורסני.

מכאן אפללו חצה את כל הקווים. איבד 
עשתונות, בכוח גרר מורדים בזה אחר זה, 
בעט באחוריהם והטיסם לפנימייה. מי שהעז 
לגלות התנגדות- חטף מכות נמרצות. כך עלה 

בידו לשבור כשני שליש מהמורדים.

 בשלב מתוק זה של מעין שלטון יחיד, חשתי 
שחבריי הם ככלי משחק, עפיפונים קלי מפרש 
שאצבעותיי היו מנתבות ומעיפות אותם 
מעלה מטה כל אימת שמשכתי בחוטי הרצון, 
פעם ברצונות שלי ופעם בשלהם. הנה כי כן, 
אפילו קריאף הבוגד הושפע מעוצמת המעמד 
המיוחד ושב בגניבה לתוך שורת המורדים.
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