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מאת יוסי רביבו
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טירה 

מופץ בטירת הכרמל והסביבה ■ 19 יוני 2008

שאלות בלי תשובות 

הספקנו בארבעת הגיליונות הקודמים לעלות 
על הכתב נושאים שאף איש פוליטי לא דש 
בהם במשך 4.5 שנים. בתוכם נשאלו לפחות 

100 שאלות חשובות. 

דובר העירייה לא השיב בשמה לאף אחת מהן. 
האמינו לי שבעייריה קוראים כל מילה היוצאת 

מבין אצבעותיי. 

הם מחפשים בקדחתנות מעידות במקום לגלות 
אומץ ולהשיב. זכות השתיקה יכולה לעמוד 
מול שאלות ספורות, לא כשיורד לדפוס מבול 
של שאלות. טוב אולי שכחו מה שאלנו. הנה 

עיקר השאלות:  

מדוע מאדיר ראש העיר המכהן פולחן אשיות  
עליו הלין כנגד קודמו? אם הוא אינו מאציל 
סמכות על סגניו, וכי למה לשלם להם שכר 
עתק? מה עשה ראש העיר במהלך כהונתו 
לטובת חילונים? האם ישנן בעיר עמותות  גם 
"לנו החילונים", או שמא רק לחובשי כיפות? 
היכן הן ההבטחות לנקות אורוות בעירייה? האם 
כספי מענק מלחמת לבנון האחרונה, נטמעו 
בתקציב ושימשו לכיסוי עניינים שוטפים.  מדוע 

לדובר העירייה אין כרטיס נוכחות? 

ולמה לשלם לו 15,000 שקלים לחודש? כמה 
עלה לבנות אתר אינטרנט חיוור כל-כך. האם 
המשרד הפרטי של הדובר בנה אותו תמורת 

כסף?

באיזו דרך חולקו תלושי קניה של ספרי לימוד 
מתרומה חיצונית בסך 250,000 ש'- האם כמו 
בימי מפא"י?  מדוע פרג'ון הורה על הפסקות 
חשמל יזומות לפני שנתיים וחצי? האם כדי 
לחסוך כסף לתקופת הבחירות. מדוע למכוניות 
הבכירים אין תווית מזהה של העירייה. מה עם 
אינפלציית הבכירים שמתאימה לעיר ענקית? 
איפה לכל הרוחות האופוזיציה  כשצריך אותהכדי 

שתציק למערכת בכל הקדנציה. 

ומה קורה למשל בתחום הדיור הציבורי. 
האם ננקטו פעולות  מעשיות כדי להפוך את 
"הקסבה" לאזור מכניס אורחים ולקוחות? 
מה עם תגרני השוק אשר מפעילים רמקולים 
צורמים בשכונות העיר? למה בימי שישי אין 
פעילות לבני הנוער? כמה תושבים חדשים 
הגיעו אלינו וכמה עזבו אותנו? איך יתכן שאנו 
מתקדמים בצעדי ענק- כשמדד המחייה שלנו 

תקוע על 5 מתוך 10 דרגות איכות?  

 על כל אלו ועוד 'פוקוס' אינו מתכוון להרפות 
עד יקבלו קוראיו תשובות מניחות כל דעת 

ודעת.
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מי היה מאמין שכל- כך מוקדם, המגמה שתסתמן ברחובות ובשכונות העיר, בבתי מסחר, בין כותלי העירייה, בחופיה של העיר חיפה, 
אליה אנו נאלצים לנדוד, ואפילו בתוך מעוזו הגדול ביותר- המועצה הדתית- המגמה הזו אומרת: כי אריה פרג'ון יכהן קדנציה אחת בלבד. 
דווקא הסקרים האחרונים שנעשו מטעם מחנהו של ראש העיר אינם מחמיאים. הם מורים על הליכה הביתה. 31 אחוזי תמיכה בראש 
עיר מכהן, זאת 5 חודשים לפני מועד הבחירות המתוכנן , )קחו בחשבון שתתכן דחייה לאביב 2009(, זאת בטרם מנוע ההשמצות החל 
להבעיר אש, הם מנת תמיכה שאין בה די כדי לשמור על הראשות. די אם אזכיר למי ששכח כי בתקופה המקבילה לפני 5 שנים, נהנה 
אריה טל, על פי מכון סמית מתמיכה גורפת בת  70%. כידוע, 150 ימים אחר כך הוא נאלץ להסתפק ב-34.63% מסך הקולות בקלפי.    

על זאת ועל  סיכוייהם של 7 מועמדים נוספים קראו בעמודים 8-9

פוחתים סיכויו של פרג'ון 
לכהן קדנציה נוספת

טל חוזר
להפריח את השממה
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עורך אחראי: יוסי רביבו
רעיונות ועצות: תושבי טירת כרמל וחברים

e-mail: focus1993@gmail.com

focus1993@gmail.com אימייל למערכת ־
 טיפול שורש הוא מהטיפולים הסבוכים ברפואת שיניים, בו הרופא מטפל בחלק של השן שאיננו רואה ישירות

 והוא שורש השן. הטיפול משלב היבטים רפואיים וביו מכאניים, למרות כשהטיפול מבוצע בצורה איכותית מאד
 קיימים גורמים נוספים הקשורים למטופל אשר קובעים את הצלחת הטיפול.

בסך הכל אחוז ההצלחה בטיפול השורש מגיע עד כדי 95%.

הצורך בטיפול שורש יכולות לנבוע מ: 
	•עששת או חור עמוק שהגיע עד למוך או 

בקרבת “עצב” השן 
	•טראומה לשן או חבלה אשר פוגעת בחיות 

השן )כתוצאה ממכה או תאונה(
	•טיפול שורש קודם שלא הצליח )מסיבות שונות(

	•צורך שיקומי )לדוגמא, שן שצריך להכין לכתר 
כדי להרכיב עליה גשר והשן מצויה בהטיה(

	•רגישויות חזקות בשן שלא ניתנות לפתרון אחר

כיצד מתבצע הטיפול ? 

בדרך כלל מורדמת השן בהרדמה מקומית, ולאחר 
ניקוי של כותרת השן משחזורים ישנים ועששת, 
הרופא/ה מרחיב ומנקה היטב את התעלות 
שבשורשים באמצעות פוצרים מיוחדים תוך 
שטיפה בחומר מחטא. בסוף הטיפול התעלות 
מיובשות מכל החומרים ונוזלי השטיפה ונסתמות 

בחומר המונע חדירת חיידקים דרך 

הכותרת לשורשים. טיפול זה יכול להתבצע 

לרוב בפגישה אחת אך לעיתים יתכן צורך ב- 
2-3  ישיבות ואף במתן אנטיביוטיקה. בסוף כל 

פגישה מונחת בשן סתימה זמנית. 

האם טיפול השורש מהווה סוף טיפול בשן? 

בהחלט לא !! שן לאחר טיפול שורש העלולה 
לשנות את צבעה ולהשחיר וכן קירות השן הדקים 
עלולים להישבר, במצבים מסוימים, שבר השן 
יהיה בצורה כזאת, שהשן תהיה בלתי ניתנת 
לשיקום ואז נאלץ לעקרה. על מנת לשמור על 
השן משברים יש לבצע, מוקדם ככל האפשר, 

טיפולים נוספים כמו מבנה וכתר. 

מבנה- מיידי : השלמת כותרת השן באמצעות 
לתעלת  המעוגן  בבורג  מחוזקת  סתימה 

השורש. 

ייצוק : השלמת תווך השן באמצעות חומר ייצוק 
במעבדה המותאם ספציפית לתעלות השורש. 

הרכבת כתר על השן )בד”כ מחרסינה  כתר- 
מאוחה למתכת( מגינה על השן משבר ושומרת 

על אסטטיקה ופונקציונאליות של המשנן 

במקרים מסיימים ועל פי חוות דעת רפואית 
של רופא/ת השיניים יומלץ על ביצוע סתימה 
קבועה בלבד ולעיתים יומלץ על ביצוע שיקום 
זמני ומעקב, על מנת לקבוע יותר בוודאות את 

פרוגנוזת הטיפול.

מחיר טיפול השורש כולל את סתימת השורש 
עצמה והסתימה הזמנית ואינו כולל את הטיפול 
ההמשכי כסתימה, מבנה ו/או כתר, טיפולים 

אלו הם נפרדים. 

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.

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. 

 מהן הסיבות לטיפול/חידוש טיפול שורש ?
מאת דוקטור סעבנה

טיפול שורש וחידוש טיפול שורש 

להתראות, בגיליון הבא 

דוקטור סעבנה

לא יזיק לנו אם נתנדב לשמש משרד 
הכרויות. יש אחת שזו דרכה היחידה להכיר 

אנשים.

הנה מכתבה:

אני כותבת בשם בדוי. במידה ויהיו הצעות לקשר 
עבורי אבקשם להעביר אליי... כתובה נשמרה 

במערכת. 
אני אישה פנויה, בת 42, אינני חשה בטוב. יש 
לי רק חברה אחת. עם הדודים שלי  אין לי קשר. 
בעיות חברתיות סביבי גרמו לי לבעיות תפקודיות. 
ניסיתי לקבל עזרה מעמותה )לא צוין שם, י.ר(, 

ונתקלתי באטימות.
הייתי מעוניינת להכיר אנשים כדי לשפר את מצב 
בריאותי. אני אישה נחמדה ומסורתית, מחפשת 
תושבת טירת כרמל לקשירת עמה קשר של ידידות 
נפש. אפשר גם עולה חדשה. שתהיה נחמדה ונוחה. 
אני לא אוהבת לצאת לבילויים. אבל מחפשת אישה 

שתהיה לי ידידת נפש. 
במשך שנים ניסתי להכיר חברה ולא מצאתי דרך. 

יש אחות אחת שגרה רחוק. 
אשמח מאוד לקבל עזרה ותגובות למכתבי.

בברכה, יעל 

גן שנבנה לזכרו של דוד נדיר. הגן שומם כמו 
מדבר, הזנחתו ארוכה ובולטת לעין כל. הרי השיטה 
היא לשפץ מקומות הומים מרכזיים, לטייח על 

פני השטח. אין זמן לעשייה מעמיקה. 

תגובה לריטלין
ברצוני להביע הערכה למערכת פוקוס על הכתבה 
המיוחדת והחשובה בעבור הורים שמתוסכלים 
מהבעיה, ואני בניהם שהיום למדה את הנושא 

של קשב וריכוז אצל ילדים.

ברצוני לציין שהכתבה הזאת הוסיפה לי מידע 
רב והרבה כוחות נפשיים להתמודד עם הבעיות. 
כולי תקווה שהרבה אנשים שקראו את המאמרים 
ידעו להלחם נכון במערכת החינוך ולא להיות "עדר 

רטלין של מערכת החינוך"

יוסי,  יישר כוח

מלכה

עיר בחנופה
אפשר לשלוח תמונות למערכת. לשלוח כל תמונה 
אפשרית. את התמונות הראשונות אנו צילמנו.  
כיננו אותן עיר בחנופה, במקום בתנופה. מאוחר 

מדי להחניף לשכונה גוססת. 

במשך 4.5 שנים בקושי עבדו כאן טרקטורים. 
עכשיו שכונת שרת הפוכה על פניה, לתושבים 
תלונות על קשיי נשימה ועל האיחור בתנופת 
הבניה. בעל מכולת סמוך אומר, “אף אחד לא 

יעבוד עלינו. זה כבר לא יעזור לראש העיר”

לתמיכה והצטרפות מטה צדק חברתי:
048572666 .במרכז המסחרי קומה ב' | טל

"כן,
זה 

אפשרי".
"למען צדק

חברתי: ננצח את
הבחירות הבאות"

אנדרי הזז
אספקת תבשילים ומטעמים לכל העדותראש העיר הבא בטירת כרמל

  

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  
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מחובתי לציין שבסיפורו של הנוער המקומי 
יש גם אנשים טובים באמת. הם עוסקים מדי 
יום ביומו בחינוך הבלתי פורמאלי והפורמאלי. 
הם עושים מלאכת קודש במלוא מובנן של שתי 
המילים. הם מצילים נפשות טועות של נערים 
ונערות שאלמלא היחס הטוב אליהם אפשר שהיו 

הולכים לאיבוד. 

לעובדים הצנועים מבחירה או מוצנעים בכוונה, 
אשלח מכאן צרור מחמאות על שהם עושים את 
מלאכתם נאמנה לאורך שנים רבות ולאו דווקא 
לאורך הקדנציה. הם נשארים בכל זאת מאחורי 
הקלעים, מכיוון שאת פרי עבודתם קוטפים 
פוליטיקאים צמאי דברי שבח עצמי. מתיי לאחרונה 
שורבב שמו של עובד מצטיין שאינו פוליטיקאי, 

או מי שהוא מינוי מובהק של פוליטיקאי? 

***

מודה ומתוודה, לרוב נשואי הכתבה מוחות מהירים 
ומזהירים ממוחי פי כמה וכמה,  ההורמונים שלהם 
משתוללים בקצב אש צולבת לעומת קצב הצב 
שלי, הצרכים שלהם משתנים מספר פעמים בכל 
יום נתון, משתנים בלא הודעות מוקדמות, מה 
שטוב להם בבוקר אינו בהכרח נכון להם בערב, הם 
נוטים להשתעמם בקלות יתירה, הסקרנות שלהם 
עודנה בתהליך ספיגה מכל הבא ליד, לעתים מכל 
הבא לפה, הם זקוקים לגירוי מתמיד, אישיותם 
עודנה בתהליכי עיצוב, רובם מסרבים ללמוד 

מניסיונם של אחרים.   

לכן הסיכויים שמבוגרים כמוני יבינו לליבם, קטנים. 
בניגוד לאמרתו המפורסמת של קהלת בן דוד, 
בכל הכרוך בבני נוער, מדי זמן בלתי ידוע דרושה 
להם התחדשות תחת השמש. בלעדיה הם חשים 
אבודים. אכן אחד המפתחות הרבים להבנתם הוא 
הזמן שצריך לחלוף בין חידוש לחידוש ובין ריגוש 
לריגוש. אבל איזה התרגשויות ואיזה חידושים 
מוצעים להם ברחבי העיר שלנו, בין אם ביוזמה 

פרטית, או יוזמה ממסדית? 

  תחשבו לרגע על כל ההטיות של המילה שעמום, 
ועדיין אין בהן מספיק כדי לתאר איזה משועממים 
בני הנוער בטירת כרמל. השעמום אצלם בולט 
בלילות שישי בעיקר. ראיתי אותם משתעממים 

בכל מקום אפשרי ברחבי עיר. בגנים ציבוריים, 
כששתו אלכוהול על מדשאות, כשפטפטו על 
חומות מתחת לחלונות בתים. רבים מהם הלינו 
על המלכוד הזה: במקומות בילוי מחוץ לעיר 
עדיין דוחים אותנו- בעוד בטירה אין לנו מקומות 

בילוי ראויים. 

הנה עוד נדבך למחמאות, בסיפור זה ישנם בעלי 
מקצוע, ישנם בעלי יכולות ושאר רוח, המטפלים 
בנוער כמו היו ילדיהם, ישנו הרבה כסף, ישנם 
מבנים היכולים להכיל מאות בני נוער אבל ידיהם 
קצרות מלטפל ביותר מעשירית. כי מה שמוצע 
כאן לנוער אינו יכול למשוך או לחדור אל ליבם של 
יותר מ-  200עד 400 בני נוער. 20% לכל היותר 

מסך כל בני הנוער העיר. 

כאמור, אין כאן בעיה של משאבים. הנה כי כן, 
קפה אינטרנט נבנה במפתן לעבר. הוא נועד למשוך 
בני נוער בהשקעה של למעלה ממיליון שקלים. 
אך הוא  המבנה הארכיטקטוני מרשים  ביותר- 
שומם בכל ימות השבוע. מן הסתם הוא איחר את 
זמנו. מי שיזם אותו, מאחר בהבנת הנוער בעשור 
שנים לפחות. תוכנית זו אולי הייתה טובה לשנת 
1998. אולי? הן צריך להיות סיסמוגרף מהלך על 
שתיים, כדי לחוש בדייקנות את התחושות, את 

הרצונות ואת המאווים של בני הנוער. 

מי בכלל שאל לפיהם לסוג המקומות המועדף 
עליהם. כפו עליהם כל מיני מסגרות, והצעירים 
האלה מצויים בגילאים קשים לכפייה.  מרכז הנוער 
במתכונתו הנוכחית הוא כישלון קולוסאלי.  אמנם 
באחד הערבים פגשתי שם נערה מקסימה, לימור 
אלקובי שמה. היא שרה בעבר במקהלת ‘קול הלב’, 
ועכשיו היא חזרה לכאן מחיפה לשרות לאומי. 
היא חולמת להיות זמרת. אף פגשתי כמה נערים 
שהתאמנו בנגינה על כלים מוסיקליים במקלט, 
אבל רוב בני הנוער בעיר הדירו את רגליהם ממרכז 

הנוער, שיש המכנים אותו “מרכז הנער.”

***

  הגם אם פגשתי ב-4 לילות שישי האחרונים בני 
נוער המסתובבים עם בקבוקי אלכוהול ביד כשחלקם 
הדיף ריח של שתייה חריפה, אין מגמה לספר על 
נערים שיכורים ולא על נערות מתנדנדות, לא על 
גילוי אלימות קשה, לא דם רע, גם לא תמצאו כאן 
צילום של בקבוק מנופץ, למרות שמצאתי  כמה 
בקבוקים ששבריהם היו פזורים בקרבת מוקדי 
ההתכנסות של בני הנוער בעיר. גם אין מגמה 
לטאטא דברים מתחת לשטיח. המשך השממה 

עלול לגרום לאימוץ הרגלי שתיים. 

שאף אחד מהגורמים הרשמיים, בין אם במשטרת 
העיר ובין אם במוסדותיה- לא ייתמם-  אלכוהול 

“תכתוב שאנו עושים רעש
כדי שיקשיבו לנו”

מאת יוסי רביבו 

טעם שני, העירייה על כל גרורותיה מחרימה 
את פוקוס ואת קוראיו הרבים. מי שהוסיף 
אל  לחוקי המשחק את חוק ההתעלמות- 
יצפה שלא נתעלם ממנו. תגובות הכרחיות 
נשלח אל הדובר, כשנגיע למסקנה שהן 

הכרחיות. 

הוא נופף מול עיניי בבקבוק ריק של וודקה 
זולה. בלי שום סימן מקדים הוא זרק אותו 
בהפגנתיות לתוך השיחים שמעבר לכביש. 
הבקבוק סרב להתנפץ.  חמשת חבריו בזו לו. 
אתה לא גבר, התגרה בו הגבוה שביניהם.

רועי, עמית ואוראל. הם מחלקים את פוקוס לבתים. הם חנונים טיפ טיפה יותר מעורך פוקוס. אוראל אמר. תכתוב אנחנו חנונים משועממים.  
המשך בעמ’ 6

קפה אינטרנט - שומם רוב ימות השבוע

כדאי להפקיד את ההגה בידיו המנוסות, בידיו הנאמנות, בידיו היציבות, 
בידיים שידעו מה זה להזיע,  בידיים שידעו לקחת אותנו למקומות שהגיע 
תורנו להשיג אותם,  בידיים שתקיעת כף שלהן כמוה כמימוש הבטחה עתידית

פריד אברהם מבטיח להביא את טירת כרמל לכל 
ההישגים הראויים לה 

הנהגה נותנים
למי שיודע לאחוז בהגה
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ניתן לקנות בלי קושי. הקנייה תלויה ברצונו של 
הנוער ופחות בסירובו של המוכר. עוד מעט תגלו 

כמה קל להערים על המוכר...

במשך יותר מחודש  ימים עקבתי בעניין רב, 
שוחחתי עם רבים מהם, לעתים התווכחתי עמם, 
שאלתי אותם שאלות, החלקתי עמם ידיים, והנה  
את הראשונה במסקנות הקולעות הקדים להסיק 
נער בן 15 בתוך עשר שניות. תגיד, שאנחנו חנונים 
משועממים, ייעץ לי אוראל. הנה אמרתי, אך זו  
מסקנה הראשונה העולה מהמפגשים עם עדת 
רווי ההורמונים. מסקנה נוספת היא: צריך לשאול 
לפי הנוער אודות צרכיו שלו. אילו היו שואלים 
אותם, קפה אינטרנט לא היה קם בכלל. את יתר 
המסקנות חייבים להסיק מי שנבחרו להסיק 

מסקנות ולהחליט החלטות. 

***

 “תכתוב שאנחנו עושים רעש כדי שיישמעו אותנו”, 
אמר לי נער מצומק ולבוש חולצה צהובה. הוא 
נופף מול עיניי בבקבוק ריק של וודקה זולה. בלי 
שום סימן מקדים הוא זרק אותו בהפגנתיות לתוך 
השיחים שמעבר לכביש. הבקבוק סרב להתנפץ.  
חמשת חבריו בזו לו. אתה לא גבר, התגרה בו 
הגבוה שביניהם. בלי היסוס הלז חצה את הכביש 
בריצה, ניסה לשווא להשלים את מלאכת הניפוץ, 
כשהטיח אותו בזעם על האדמה הרכה. שוב 
הבקבוק נותר שלם. הלעג של חבריו טיפס כבר 
לרשעות. כשניסה לנפץ שוב במרכז הכביש עצרתי 
בעדו. חשתי בביישנותו. עזוב, תלחש לי באוזן את 

שרצית לומר והתביישת, בקשתי. 

 אני לא מתבייש מאף אחד, ניפח חזהו והצטרף 
בוערת מעודפי  לחבורה המתגרה כשלחיו 

סומק. 

כעבור שעה ראיתי את הנער עם החולצה הצהובה 
שב לבדו הביתה כשהוא שפוף. הוא סיפר ברוב 
יאוש על חמשת חבריו שנסעו למועדון הלונה 

בחיפה. 

מה גרם לך להתבייש לידם?  

  לא היה לי כסף לצאת ללונה, אז קניתי וודקה 
‘אימפריאל’ ב- 20 שקל. 

שתית אותה לבד? פקחתי זוג עיניים. 

בקושי שתיתי לגימה קטנה. את הרוב שתו החברים 
שלי. אני לא סובל וודקה, הפתיע.  

אז למה קנית את הבקבוק?

אלא חייל מהשכונה  קודם כל לא אני קניתי- 
שלנו קנה בשבילי. שנית כול, לא רציתי שיחשבו 

שאין לי כסף. 

 ***

‘בגן הלבן’ פגשתי בעוד עשרות נערים ונערות. 
כששאלתי נערה אחת לשמה, “אני נערה בלי 

שם”, השיבה בצחקוק קולני. 

 תגידי, שמעת על פרס ההצטיינות על פעילות 
יחידת הנוער שקיבלנו משרת החינוך? 

אני חושבת שהתבלבלת. בטח נתנו אותו לטירה 

במשולש ולא לנו.  

היא טועה. הפרס אכן ניתן.  מה שנכון נכון. 

באותו לילה שהו בגן עשרות בני נוער, פי עשרה 
מסך כל המבקרים בימי חול במרכז הנוער שראש 
העיר אריה פרג’ון וציון סודרי, שמונה על ידו לקצין 

ביקור סדיר , מרבים להתגאות בו. 

אבות רבים לשיממונם של כ-2000 בני נוער. 
כחסיד של יוזמה פרטית,  “האשמה” מוטלת 
קודם על פתחם  של בעלי עסקים בעיר. שוטר 
מקומי הגדיר את העדר היוזמה הפרטית טוב יותר 
מכולם: “אילו היו פותחים כאן מועדון וקוראים 

לו מועדון הקבאב, כולם היו באים.”

יש יותר ממשהו בדבריו. בעלי עסקים מעדיפים 
לפתוח בזה אחר זה בתי עסק שכבר קיימים, 
ולא מקומות בילוי. שבע פיצריות ישנן בעיר. גם 
לעסקונה הפוליטית יש יד ורגל בשיממון. לבעלי 
חלק יחסי באחריות, הם מי שעושים מסנונית 
אחת להקת סנוניות המבשרות כביכול על אביב  
ופריחה פתאומית שכביכול נפלו על העיר משום 
מקום. אבל לא סנוניות ולא דובים. פרס אחד מעיד 
על פרס בודד, ותו לא. פרט לזאת, כבר טענתי 
הפרס ראוי לאחרים, למי שאצבעם מנסה לחוש 

את הדופק של בני הנוער מדי יום ביומו. 

 כידוע ציון סודרי אינו גר כאן והוא אדם דתי. 
הייתי בעירייה ושאלתי אותו:

האם מישהו מטעמו מסתובב בעיר בימי שישי? 

"בוא נלך לדובר", הוא ביקש. "תקבל תגובה 
מסודרת". הוא התכוון לעוד תגובה מוכתבת. 
משלושה טעמים לא טרחתי לפנות לדובר.טעם 
ראשון, לפחות על מאה שאלות, כולן פורסמו 
בפוקוס, הוא צריך היה להשיב וטרם השיב. טעם 
שני, העירייה על כל גרורותיה מחרימה את פוקוס 
ואת קוראיו הרבים. מי שהוסיף לחוקי המשחק 
אל יצפה שלא נתעלם  את חוק ההתעלמות- 
ממנו. תגובות הכרחיות נשלח אל הדובר, כשנגיע 

למסקנה שהן הכרחיות. 

טעם שלישי, אם האמון על הטיפול בבני הנוער 
אינו יכול להגיב בשם עצמו- מתחילה להתבהר 
התמונה, מדוע בני נוער המשתוקקים לעצמאות 
אישית אינם נוהרים למרכז אותו מנהל אדם התלוי 

בדברי אדונים. 

בקושי שתיתי לגימה קטנה. את הרוב שתו 
 החברים שלי. אני לא סובל וודקה, הפתיע.

אז למה קנית את הבקבוק?
קודם כל לא אני קניתי- אלא חייל מהשכונה 
שלנו קנה בשבילי. שנית כול, לא רציתי 

שיחשבו שאין לי כסף. 

שאף אחד מהגורמים הרשמיים, בין אם 
לא  במשטרת העיר ובין אם במוסדותיה- 
אלכוהול ניתן לקנות בלי קושי.  ייתמם-  
הקנייה תלויה ברצונו של הנוער ופחות 
בסירובו של המוכר. עוד מעט תגלו כמה 

קל להערים על המוכר...

אמנם באחד הערבים פגשתי שם נערה 
מקסימה, לימור אלקובי שמה. היא שרה 
בעבר במקהלת ׳קול הלב׳, ועכשיו היא חזרה 
לכאן מחיפה לשרות לאומי, היא חולמת 

להיות זמרת.

אותם ילדי כיתה מתחבקים עם שיר

ילדי כיתה ח', מבית ספר שיפמן : לא שותים ולא בטיח.
מה שעניין אותם היו דיבורים קולניים מי הכי חתיך

 לנערים מימין לשמאל, בן הרוש, יוסיפוב וקלאורה, היה דווקא מה להגיד. אבל לצערנו הטיפ הישן יצא מכלל שימוש בתוך הורדת הדברים לדפוס.
לפחות את שמות המשפחה זכרנו

המשך מעמ’ 4

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

Æחדרים¨ דירות גן ופנטהאוזים µ ¨¥ ¨≥ ∫לבחירתכם מגוון דירות

∫ ם ו י ה ד  ו ע ו  ג י י ח ם  י ט ר פ ל

∞µ¥≠¥∑∑¥¥¥≥
∫ ת ו ר י כ מ ה ד  ר ש מ
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בניגוד לסברה רווחת אצל מספר פוליטיקאים 
החוששים לעתידם, אין באמתחתי מדגם 
עכשווי ומעודכן, אותו כביכול עשה פוקוס 
בהסתר ויש כוונה לשמור את תוצאותיו 
ליום פקודה. אילו היה מדגם כזה הוא היה 
מפורסם במלאו. בעבר הצהרנו על כוונה 
לערוך שני מדגמים. ראשון יעשה לאחר 
הפריימריס בליכוד ושני יערך לפני מועד 

הבחירות. 

בינתיים, מה שמדבר ממוחי בימים אלה הוא 
מכון אינטואיטיבי לסקרי דעת קהל, הם נימוקים 
הגיוניים, הם צרור רשמים מאין ספור מפגשים 
עם תושבי העיר, שלתוך אוזני יעזו לגלות יותר 
סודות מאשר לתוך אוזנם של המועמדים עצמם, 
הם תולדה של ניסיון בסיקור מערכות בחירות 
קודמות. לפי כל הדברים הללו ראש העיר הנוכחי 
זקוק לשילוב בין האפשרי לבלתי אפשרי, דהיינו 
לנס גדול כדי להמשיך קדנציה נוספת. מי עשוי 
להחליף אותו? ישנם שבעה מועמדים שכל אחד 
מהם בטוח ביכולתו להיות הבא בתור.  מי היה 
מאמין שכל- כך מוקדם, המגמה שתסתמן ברחובות 
ובשכונות העיר, בבתי מסחר, בין כותלי העירייה, 
בחופיה של העיר חיפה, אלה אנו נאלצים לנדוד, 
ואפילו בתוך מעוזו הגדול ביותר- המועצה הדתית- 
המגמה הזו אומרת: כי אריה פרג'ון יכהן קדנציה 
אחת בלבד. דווקא הסקרים האחרונים שנעשו 
מטעם מחנהו של ראש העיר אינם מחמיאים. הם 
מורים על הליכה הביתה. 31 אחוזי תמיכה בראש 
עיר מכהן, זאת 5 חודשים לפני מועד הבחירות 
המתוכנן , )קחו בחשבון שתתכן דחייה לאביב 
2009(, זאת בטרם מנוע ההשמצות החל להבעיר 
אש, הם מנת תמיכה שאין בה די כדי לשמור על 
הראשות. די אם אזכיר למי ששכח כי בתקופה 
המקבילה לפני 5 שנים, נהנה אריה טל, על פי 
מכון סמית מתמיכה גורפת בת  70%. כידוע, 150 
ימים אחר כך הוא נאלץ להסתפק ב-34.63% מסך 

הקולות בקלפי.    

 בכל מקרה ומקרה זו הולכת להיות עוד מערכת 
בחירות מרתקת ומפתיעה. הפתעות מרעישות 
כבר חווינו, מהפכים קיצוניים כבר התחוללו גם כן. 
לאחר הסיבוב הראשון לפני 25 שנה ראובן בינר 
הסכים לשמש כסגנו של יעקב אברהם ז"ל. אברהם 
סרב לשריין לו סגנות משום שטעה בהערכות לגבי 
הסיבוב השני..כי בעיר כמו זו שלנו אחד ועוד אחד 
יכולים להסתכם באחד ורבע. שבועיים אחר כך 
נבחר בינר לראשות המועצה ברוב מוחץ. לפני 15 
שנה היה אריה טל אישיות אלמונית יחסית ובכל 
זאת הוא נבחר כנגד כל הסיכויים, הן בפריימריס 
של הליכוד והן בבחירות המוניציפאליות. לפני 
5 שנים, פרג'ון באחד מגילויי החולשה הנדירים 
אמר לי  בצאתנו מבניין המועצה הדתית: "אם לא 
אנצח בהזדמנות האחרונה שלי- אפרוש מהשרות 
הציבורי. אולי אלך לכנסת",   חצי שנה אחר כך 
זכה ב-55% מקולות הבוחרים. כל זה מותיר סיכוי, 

מותיר תקווה לכל אחד משמונת  המועמדים. אלא 
שמבין המועמדים בעלי הסיכויים, פרג'ון להערכתי 
מצוי במקום הרביעי.  לפי איזה חשבון? התשובה 
היא הכרות עם הרגליו של הציבור המקומי. הוא 
קודם כל מסמן לו כמטרה ראשונית את מי היה 
רוצה להוריד מהכס, ורק לאחר מכן את מי הוא 
מכתיר.  מאיפה נובע ביטחוני? שוב זה אותו מכון 
אינטואיטיבי לסקרי שהתיר לי להעז ולפרסם בפוקוס 
את הכותרת:טל הולך הביתה בחצות. ואת הכותרת 

הנוכחית: פרג'ון זקוק לחסדי שמיים.

ומה יקרה אם פרג'ון ימשיך?- אזי אסכים לאכול 
פומבית כל כובע שיוצע לי לאכול. בעצם אתנדב 
לבלוע סדרת כובעים, בכל צבע וטעם אפשריים, 
אילו הערכותיי וחישוביי יחטאו לתוצאות האמת 
בקלפי. ומה פתאום לקחת סיכון כל-כך מוקדם. 
התשובה היא: נולדתי ליטול סכנות מחושבות. 
בלעדיהן הייתי גר עכשיו במקום בטוח ושקט, כמו 
העיר הנורבגית קונגסברג. מספר תושביה דומה לזה 
שלנו. שם הסיכון הגדול ביותר  שאדם יכול ליטול, 
הוא ביקורת כנגד גולשי הסקי.  רוב מוחץ לומד שם 
לגלוש החל מגיל הגן. בימי השתייה של יום שישי, 
אתה יושב באחד מעשרת הפאבים הפזורים בעיר 
הקטנטונת לצד 3-5 אלופים אולימפיים או אלופי 
עולם לשעבר במקצועות הסקי. קונגסברג היא לא 
בדיה. היא עיר חיה ותוססת גןם כשהטמפרטורה 
יורדת למינוס 20. למה נזכרתי פתאום בעיר 
המרוחקת 80 קילומטר מהבירה אוסלו ו- 5,000 
קילומטר מטירת כרמל. המרחק שלנו מתל אביב  
הוא 80 קילומטר במפת הארץ אך 5,000 קילומטר 
בהשוואת מציאות החיים בכל פרמטר אפשרי. 
פרט להבדל אחד לטובתנו. טירת כרמל יושבת 

על אוצרת טבע יפים מאלו של תל אביב.  

***

משה יונה, מי ששימש סגן ראש מועצה ומי 
שמטיב להכיר את הפוליטיקאים מרבה לספר על 
הקולגות שלו לשעבר את הדברים האלה: והיה 
אם פוליטיקאי אמר לך "כן", סימן שזה אולי, ואם 
אמר "אולי" סימן שזה לא, והיה אם אמר לך באופן 

מפורש לא, סימן שהוא לא פוליטיקאי... 

עם כול מי ששוחחתי בנוגע לאפשרות הצטרפותו 
כולם העידו  של בינר למרוץ, כולל בינר עצמו- 
שבינר אמר להם "אני מחוץ לחיים הפוליטיים".  
שוחחתי עם בינר לפני 4 חודשים והוא התייחס 
לחזרתו בשלילה מוחלטת. בהסתמך על סיפורו 
של יונה, אם אמר לא, זהו סימן שחדל להיות 
פוליטיקאי. אך לפני שבוע בינר כבר לא היה החלטי 
כל- כך. פתאום אין לו זמן בשבילי, היו לו פגישות 
על הראש, והוא אמר כלאחר יד "בינתיים אין 
חדש".  בל תופתעו אם יהיה גם יהיה חדש תחת 
שמי הפוליטיקה המקומית. באיחור מה התחוור 
לי, כשצללתי אליו ביום שישי האחרון הוא היה 
בעיצומה של שיחת הכנה עם חבר הכנסת אזולאי. 
על פי הסיכום ביניהם, שני הצדדים ממתינים 

לברכתו של הרב עובדיה. 

***

אז בימים נצברו לנו כבר 8 מועמדים המשתוקקים 
לכבוש את הכיסא הרם ברחוב ששת הימים מספר 
6. אמנם כולם נוגסים בכולם, אבל עדיין  לאריה 
טל משחק עוד קלף. בינתיים הוא אמור להיות 
המחליף של מחליפו.  רק בינתיים חובה להדגיש. 
בכל זאת עליו לקחת בחשבון את שקרה לו בעבר. 
בחמישה חודשים  בשנת 2003 הוא איבד מחצית 

מכוחו האלקטוראלי. 

 את פרג'ון בחן הציבור בשבע עניים. מה שהוא 
דרש ממנו הוא לא דרש מן הסתם מאחרים.זה נובע  
מרף ציפיות גבוה שהציב פרג'ון בעצמו. הרף נותר 
פשוט גבוה באוויר הדליל. בתוך העירייה ישנם מי 
שמלינים שפרג'ון מעדיף את האותיות הקטנות 
שמעטים מתעכבים עליהן, הוא נחשב לידען מופלג 
בפרוצדורת, אך בשל דשדושו בהן אין לו זמן להציץ 
באותיות הגדולות, אלו שמרוחות עכשיו על מצחם 
של הגרים בשכונות והצועדים ברחובות.  זמנו 
של ראש מוגבל וקצוב. לכן נולד המושג האצלת 
סמכויות. בגינו כל בעל תפקיד הוא חלק מפאזל 
עירוני. אלא שפרג'ון אינו מיישם ולו חלק קטן 
מהאצלת הסמכויות שהוענקה לו בעבר בתור סגן. 
אך בטירה כמו בטירה יתכן שבעתיד ראש העיר 

החדש יאציל עליו סמכויות בתור סגנו.  

אריה טל: מצדו צריך לקוות שהבחירות יערכו 
ממש בימים אלה. מצפונות העתיד עליו להיזהר. 
עד כה כל המועמדים זינבו בראש העיר המכהן, 
אך עוד מעט אפשר שהם יתחילו לזנב בראש העיר 
בדימוס. טל ממלא בימים אלה תפקיד של ראש 
ועדה קרואה בכפר הדרוזי אבו סנאן. עד עכשיו 
הוא נהנה ממגמת הכרסום בכוחו של פרג'ון. האם 
גם בעתיד? תלוי הדבר כיצד יפעל הוא וכיצד יפעל 

חמשת המועמדים הנוספים... 

פריד אברהם: בדומה לטל ששמו מרחף באוויר 
מבלי להיות נוכח , אי אפשר להתעלם מהקמפיין 
של אברהם פריד ולא מהאיש עצמו. שמו ודמותו 
מופיעים בכל מקום אפשרי. יש לכך השפעות. 
במו אוזניי שמעתי על אנשים המתכוונים להצביע 
בעד פריד לראשונה. פריד הוא עיקש לא פחות 
מנשיא המדינה, שמעון פרס. לפרס העיקשות 

צלחה לבסוף. האם גם לפריד?

 לא אתייחס לסקרים מטעם. אצלנו, כמו בערי 
שדה , גם סקר בלתי משוחד, אם הוא סקר טלפוני, 
הוא בבחינת המלצה לשמיעת חלק יחסי מהאמת. 
בטלפון, אף אחד לא אומר לאף סוקר את  מלוא 
האמת. הציבור התרגל לחשוש מהשלטון. יעידו 
על כך רבים  אשר מתחננים בפנינו לבל נזכיר את 
שמם בעת מתן תגובות לעיתון. בעיר שכזו ניתן 
לערוך מדגם רק בדרך אחת... בכל מקרה הרושם 
הוא כי פריד התחזק. אם יספיק או לא יספיק 
לראשות העיר, תלוי הדבר בשלל גורמים. ראשון 
בתוצאות הפריימריס בליכוד, אחר כך בפתיחותו 
של הציבור הרחב: האם יסכים להפוך אותו מסגן 

נצחי לראש הפרידה.  אך הרבה מזה כרוך גם 
בקמפיין שמנהל פריד. לטעמי הוא מדגיש כמות 
ולא איכות. בין היתר איכות נמדדת בדעות נחרצות 
לכאן או לכאן. למשל, שינמק פריד מדוע הוא 
חושב שהוא טוב יותר מיתר המועמדים. ביניהם 

ראש העיר המכהן. 

איציק ונונו: בכלל עשוי לרוץ לכנסת במקום 
לראשות העיר. הוא נהנה מפופולאריות  עצומה 
בין מקבלי ההחלטות במפגת קדימה, ואצל פעילי 
שטח בערים אחרות. בקדימה הוחלט להריץ אותו 
לראשות העיר טירת- כרמל. ונונו הוא פוליטיקאי 
מעט משונה והרבה ביישן. הוא מתרחק ממיקרופון 
פתוח כאילו היה מוקש קולני. והיה אם יקרה לו 
המקרה והוא יבחר לראשות העיר, הוא עשוי להיות 
הראשון שזכה בתפקיד הרם מבלי שערך חוג בית 
אחד.  אבל זה אפשרות חלומית. כדי לכבוש עיר, 
על ונונו מוטלת חובת הדיבור באופן פומבי. את 

דעותיו גם הוא צריך להביע בכל דבר ועניין. 

אנדרי הזז: בקרוב יתרבו הביקורים של אנשים 
מתנועת צדק חברתי הארצית בטירת כרמל. 
בקרבת ארקדי גאידמק אוהבים את הקמפיין 
השקט שאנדרי הזז מנהל. הם עתידים לחזק אותו 
בכסף ובנוכחות. הייתם מאמינים שגאידמאק תומך 
בקמפיין שקט? מי יודע, אולי הוא לא רוצה לטפח 
לידו יריבים על כל מיקרופון רענן. כך או כך, כסף 
ונוכחות אינם מספיקים. מצד הזז דרושה הצבת 
אלטרנטיבה לשלטון הקיים, גם הוא צריך להביע  

דעות נחרצות לכאן או לכאן.   

ברוך מריומה : זכה בבחירות האחרונות בעשרה 
אחוזי תמיכה, אבל לא השיג עמם הישג משמעותי. 
היה הכוח השלישי בעיר. הפעם הוא נוטה לזהירות 
מוגזמת. הוא ממעט להצהיר הצהרות מוקדמות 
לגבי אופן ריצתו. ממריומה אי אפשר לקחת תכונה 
אחת. את דעותיו הוא מביע בלא חשש ובאופן 
נחרץ. לאחרונה הוא קצת נעלם לנו. מריומה 
איפה אתה דווקא שדבריך יכולים להועיל לפתרון 
סוגית הרכבים הצמודים של עובדי ציבור? האם 

יש התפתחויות שכדאי לנו לדעת עליהן?  

בעניין דוד שחר, שמצהיר כאן על ריצתו ברשימה 
עצמאית לראשות העיר מוקדם להעריך את סיכויו. 
לעת עתה שהציבור יתרגל להכרזתו, ישנן את שמו, 
ואם יגיעו קולות אשר תומכים בו- אנו כבר נדאג 
שתדעו עליהם. בינתיים הוא הציע לערוך משאל 

בעיר בסוגיה האם ראוי לפתוח כביש לדניה? 

בגיליון הבא תינתן הזכות לכל מועמד ומועמד 
לראשות להביע את דעותיו, כמו גם להשיג השגות 
לגבי הכתוב כאן. אך כל אחד צריך לזכור. בדעותיהם 
ממקור ראשון נחפוץ לעיין- ולא בכתבים ערוכים 

מפי דובריהם. 

בנוסף נדוש בעוד שבועיים במועמדים למועצת 
העיר. מוזר, יש לנו יותר מועמדים לראשות מאשר 
למועצה. מי אמר שאיננו רשאים להירשם בספר 

השיאים...

לאריה טל משחק עוד קלף. בינתיים הוא אמור 
להיות המחליף של מחליפו.  רק בינתיים חובה 
להדגיש. בכל זאת עליו לקחת בחשבון את שקרה 
לו בעבר. בחמישה חודשים  בשנת 2003 הוא איבד 

מחצית מכוחו האלקטוראלי. 

פרג'ון זקוק לחסדי שמיים
מאת יוסי רביבו

האם בינר יחזור? 

?

איציק ונונו הוא פוליטיקאי מעט משונה והרבה 
ביישן. הוא מתרחק ממיקרופון פתוח כאילו היה 
מוקש קולני. והיה אם יקרה לו המקרה והוא יבחר 
לראשות העיר, הוא עשוי להיות הראשון שזכה 

בתפקיד הרם מבלי שערך חוג בית אחד.  

אנדרי הזז: בקרבת ארקדי גאידמק אוהבים את 
הקמפיין השקט שאנדרי הזז מנהל. הם עתידים לחזק 
אותו בכסף ובנוכחות. הייתם מאמינים שגאידמק 
תומך בקמפיין שקט? מי יודע, אולי הוא לא רוצה 

לטפח לידו יריבים על כל מיקרופון רענן.

ממריומה אי אפשר לקחת תכונה אחת. את דעותיו 
הוא מביע בלא חשש ובאופן נחרץ. לאחרונה הוא 
קצת נעלם לנו. מריומה איפה אתה דווקא שדבריך 
יכולים להועיל לפתרון סוגית הרכבים הצמודים 

של עובדי ציבור?

פריד אברהם, במו אוזניי שמעתי על אנשים 
המתכוונים להצביע בעדו  לראשונה. פריד אברהם 
הוא עיקש לא פחות מנשיא המדינה, שמעון פרס. 
לפרס העיקשות צלחה לבסוף. האם גם לפריד? 

פרג'ון להערכתי מצוי במקום הרביעי.  לפי איזה 
חשבון? התשובה היא הכרות עם הרגליו של 
הציבור המקומי. הוא קודם כל מסמן לו כמטרה 
ראשונית את מי היה רוצה להוריד מהכס, ורק 

לאחר מכן את מי הוא מכתיר.  

בעניין דוד שחר, שמצהיר כאן על ריצתו ברשימה 
עצמאית לראשות העיר מוקדם להעריך את סיכויו. 
לעת עתה שהציבור יתרגל להכרזתו, ישנן את 
שמו, ואם יגיעו קולות אשר תומכים בו- אנו כבר 

נדאג שתדעו עליהם.

צילום מסמכים שחור לבן וצבעוני  •
©ניתן להוציא הדפסות מקבצי מחשב®

למינציה וציפוי  חוברות  כריכת   •

כרטיסי ביקור¨ חשבוניות¨ קבלות¨  •
אבל ומודעות  פליירים  מדבקות¨ 

ניתן להזמין חותמות מהיום למחר  •

הדפסה על חולצות¨ שעונים¨ כריות¨   •
סינרים¨ תיקים ועודÆÆÆ בצבע מלא

דפוס דיגיטלי 
וסובלימציה

רחß הרצל ¥¨ טירת כרמל
לעירייה® הכניסה  ©מול 

∞¥≠∏µ∑¥¥±∞
∞µ∞≠µ≤π∂≥≥∑

 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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המתכונים של חגית

עוגת גלידה עם הפתעות

לתחתית:
כ- 20 ביסקווטים פתי בר שוקו

100 גר' חמאה מומסת
1/2 כוס פקאן סיני

לגלידה:
2 שמנת מתוקה

2 כפיות נס קפה רגיל
400 גר' נשיקות לבנות

100 גר' פקאן סיני

אופן ההכנה:

מכניסים למעבד מזון את הביסקווטים והפקאנים וטוחנים לפרורים קטנים.

שמים בקערה את החמאה המומסת ותערובת הביסקוויטים ומעבדים לבצק, משטחים בתבנית 
קפיצית מס' 26 ואופים כ- 15 דקות בחום בינוני 180 מעלות ומצננים.

מקציפים את השמנת מתוקה עם הנס קפה לקצף יציב, שוברים את הנשיקות והפקאנים 
לחתיכות גדולות ומערבבים לשמנת מתוקה.

יוצקים מעל התחתית האפויה ומקפיאים לפחות 24 שעות לפני הגשה.

בהצלחה!

1
לא יודע איך תמונתם של מור אייזנברג ואילן בר הגיעה למערכת 
פוקוס. כנראה שאיזה רביבו אחד עשה להם פרוטקציה.  בטוח 

ליעקב דיל לא היה קשר לעניין.  

2
את מני ביטון תפס יעקב דיל בכנס קדימה. את המבט הנוקב הוא 
מכוון לאלה שצריכים להצטלם ולהגיב בעניין הכתבות על הריטלין. 
בקרוב מתכוון ביטון להגיב במקומות שצריך להגיב נוקבת. צפו 

לתגובה בגיליון הבא בתור.

3
ילדי גן תומר נתבקשו להצטלם ליד מחלקת המים. לשאלתו של 
יעקב דיל, שלא טרח לעשות גן חובה, אם ירשו להשלים גן חובה- 
השיבו הילדים בבוז שותק. אבל לא אלמן יעקב דיל. קורל, הבת 
של תיאו לוסקי ולילי מיכאלי- הבטיחה לו מקום בארגז החול. 
עכשיו, הגיע תורן של הגננות להחליט אם ליקי מגיעה תעודת 

‘עולה לכיתה אל”ף’. 

4
הילד בן ה-5, עדן שרמייסטר, חולה על ספורט. יודע עליו מה שאני 
ידעתי בגיל 14. הוא לא מחמיץ את הפינדל פור, אוהד את מנצ'סטר 
יוניטד. אבל עדיין ילד. יומיים לאחר שצולם אבא שלו תפס אותו 
משתומם על כי תמונתו אינה מופיעה במעריב ובידיעות. אבא, 

האיש הזה עם האופניים עבד עליי. 
עדן חולם ללמוד בבית ספר כדורגל וכדורסל. זה מה שאמר. אבל 
הוא עבד עליי, לפני שלושה ימים ראיתי אותו שוחה בבריכה. 

בקיצור, ספורטאי נולד. 

5
אפילו שאיתן אברבנל זכה במקום 3 בפיתוח גוף, יקי דיל מזמין 
אותו לקרב על כל הקופה. הקרב יכלול 3 קילומטר שחייה, 40 

קילומטר אופניים וקילומטר הליכה על הידיים.
איתן! תתחיל להתאמן. עד אז, אגיד לך שאפו על הזכייה.  

6
זו הייתה טעות להרגיז את שר התחבורה בשאלות נוסטלגיות אם 
הוא עודנו זוכר את זוהר, מרכז הרפת בבית הספר החקלאי בנהלל, 
בו למד שאול מופז.  דקות אחר כך נראה השר מביט בזעם לעבר 
הנודניק, כלאחר יד מצהיר מול המצלמה על תקיפתה האפשרית 
של אירן, ואת האחריות העתידית למקרה שמחירי הנפט יעלו- 

איים להטיל על יקי דיל. 

7
קריסטינה, הלא היא יפה ניזרי. לבטח צופה באדיקות ב'כוכב 

נולד', התוכנית שהעבירה אותה שני שלבים. 

21

4

75

3

6

סביב השאון האנושי
מאת יקי דיל

המדור של סאלי מאיר

 מועדון פרגון הדדי:
 מזמין אתכן בנות 14-13 להקמת נבחרת כדורגל  של בנות.
לכל המעוניינות לכבוש "גולים", נא לצלצל 050-4644440

מועדון פרגון הדדי מזמין את כולם על במה אחת ולהפגין את כישורם בפינה שלי.  

ועכשיו אני רוצה לספר לכם על פינה נוספת וחמודה בקיבוץ החותרים. זו פינה קסומה עם הרבה 
בעלי חיים מהרבה  סוגים. אנחנו מטפלים שם גם בבעלי חיים פצועים ולאחר מכן משחררים 

אותם לחיים תקינים. אתם מוזמנים לבוא וליהנות מפינת החי של נעמי ומירון גל.
לילדים עד גיל שנתיים כניסה חינם.

star black עוד במועדון פרגון הדדי, להקת 

להקת זמרים ונגנים ששרים במבחר סגנונות. 
ראיינתי ילדה בהרכב של להקה "תמרה". היא 
לומדת בכיתה ה'.  תמרה מספרת: "השתדלתי 
להיות בלהקה, בתקופה שלא היה לי ביטחון 
בכלל, התביישתי, כשהמשכתי לנגן הרגשתי 
חופשייה והביטחון העצמי עלה בכל מובן. זה 
פתח לי את הנשמה, התחלתי להתאמן בביתי 
וכשאני חולמת על משהו, אני שומעת את השיר 
שאני ובן דודי כתבנו. זה ניכנס לליבי, ממנו הכל 

יוצא.  אנחנו מקווים להגיע רחוק יותר."

מרכז הנוער בטירת כרמל:
במרכז הנוער יש להקות זמרים, נגנים, הרבה פרויקטים והכל לטובת הנוער בעירנו...העורך 
לא חושב כמוני. טוב שהוא לא קובע במדור הזה. לפעמים הוא מתקן דברים קטנים. אבל רק 

טעויות קטנות. 

במרכז מתקיימות ישיבות של מועצת הנוער של טירת כרמל. המועצה רוצה לעשות לכם את 
"החופש".  מדובר בטיולים ופעילויות "שוות". הכל עבורכם. אז "רספקט" )כבוד(.

"קול" הנוער-עם חוה יעקובוב 
הפעם תפסתי במצלמה שלנו את התלמידה "חוה 

יעקובוב". חוה תלמידת תיכון מקיף שפמן.

אני רוצה להעביר מסר בתור תלמידת תיכון. 
התיכון בעיר טירת כרמל היא בית חם ואוהב 

עבורי. אין צורך לצאת וללמוד מחוץ לעיר. 

כיתת הפלא:

המרואיינת מירית דהן מכיתה ה' 1.

כיתה שהתגייסה וגייסה כסף למען ילדים חולי 
סרטן ותרמה בעצמה, חוץ מתרומת בית הספר    
1000 ש"ח. כל בית הספר זבולון התגייס והצליח 
להגשים שתי משאלות לשני ילדים חולים. 

"רפואה שלמה"      

 

≠ מודעה ≠ 

להתעורר עם שחר חדש 
בראשות העיר

דוד שחר¨ הוא חבר מועצת העיר הפעיל¨
Æהנמרץ ובעל היוזמות הפורה ביותר בעיר טירת כרמל

הוא מכהן בהתנדבות כיו¢ר הנהלת המתנ¢ס, הבית האהוב עליו, 
במסגרת כהונתו הצליח להוביל את המתנ¢ס העירוני לכל בית 
אב בעיר, להחדיר חוגים חדשים ופעילויות מקוריות אשר הביאו 
לעלייה משמעותית ביותר במספר התושבים הנוטלים חלק 
בפעילות הבלתי פורמאליתÆ חזונו ßחוג לכל ילדß, קורם אט אט עור 
וגידים, היציאה מן העיר לקונגרסים, הופעתה המרשימה של להקת 
הנוער הייצוגית ¢קול הלב¢ ¢פוטלוס ∑∞∞≥¢, מופעי הסטודיו למחול≠ 
 Æהם עדות ממשית לשינוי המשמעותי המתחולל ונזקף לזכותו

דוד שחר מאמין בשיתוף פעולה עם כולםÆ כמו כן הוא מאמין בלב 
שלם בחיבור אנושי ובשותפות אמת למען מבוגרים ובני נוער 

כאחדÆ נושא הרווחה והעזרה לנזקקים הינו נר לרגליוÆ באמצעות קשריו הענפים בתוך ומחוץ 
לעיר, הצליח לאסוף תרומות לעמותת ¢צדקת אבות¢ בראשות הרב גדסיÆ כמו כן עזר באופן אישי, 

  Æליווה משפחות קשות יום ושיפר למשפחות אחרות את איכות החיים

אחד הנושאים הקרובים לליבו הוא איכות הסביבהÆ חלומו לראות את טירת כרמל ירוקה יותר, 
יפה עוד יותר, הולך ומתגשםÆ כלובי איסוף בקבוקים למחזור, מיכלי איסוף לבקבוקי פיקדון, 
 Æהפעלת קורס נאמני ניקיון, פעולות לחיסכון במים, הציבו אותו כחבר מועצת העיר הירוק ביותר

דוד שחר חיה פוליטית למודת ניסיונות, שימש כיועצו המקצועי של צחי הנגבי במשרד לביטחון 
פנים בנושא בטיחות בדרכים, מקצועו האזרחי כבוחן ומורה לנהיגה, בו הוא משקיע את מיטב 
מרצו במלחמה האמיתית שלנו כנגד תאונות הדרכיםÆ לאחרונה יזם הרצאות לקשישים בנושא 

Æבשיתוף המטה העירוני וכעת הוא פועל לפתיחת סניף של עמותת ¢אור ירוק¢ בעיר

פעילות למען תושבי העיר כבר הניבה ועוד תניב
Æשינוי אמיתי וערכי שכל כך חשוב לו ולנו
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מה דעתכם על שכנים השומרים על שקט 
מופתי במהלך כל שעות  היממה, פרט לבני 
משפחותיהם שבאים לבקרם מדי פעם; הם 
לא נוהגים לבזבז זמן יקר בוויכוחים על 
מחירי הדירות היורדים סביבם, שאלה אם 
להקים רבי קומות במקום הבתים בני שתי 
הקומות, או לעסוק בסוגיה האם להעיף את 
בכלל לא מטרידות  הבסיס הצבאי הסמוך- 
את מנוחתם. נשמע סוף הדרך? אכן מדובר 
בשכנים שהגיעו לסוף דרכם, ומקום מגוריהם 
הנוכחי הוא בית הקברות המתרחב בשכונת 
בן צבי. ומה דעתם על אב סורר שאולי מדבר 

בלילות גם לאחר מותו?

האם גם עכשיו הייתם רוצים להיות שכנים 
שלהם או שלו?... אני מניח שמרבית הקוראים 

משיבים בלאו מוחלט. 

לאמתו של דבר, לי בכלל לא איכפת לגור עמם 
בשכנות טובה. כשהייתי שם במסגרת הכנת 
הכתבה, יצא לי לדבר עם כמה "שכנים" שקטים 
במיוחד, ביניהם עם אבי אהרון זיכרונו לברכה- 
מרביתם הסכימו עם כל מילה שאמרתי, פרט 
לאבי שלימד אותי לא להסכים באופן שיטתי עם 
מוסכמות מקיר לקיר. אבי לא חשש מהחיים, כפי 
שלא חשש מעולם המתים. גם עכשיו הוא דיבר 
חופשי. בסוף דבריו הוא הלין על כי משעמם לו 
בלי מוסיקה רועשת. "אם לא תשמיע לי מוסיקה 
בשעות המנוחה, איים, "מוסיקה ערבית כמו 
ששמעתי בשכונת גיורא, אני עלול להתאשפז 

בצד השני של הכביש."

נו טוב, אבי לא משמש דוגמה לנפטר עם משמעת 
שקטה. הוא תיבל כל דבר בהומור מוטרף, 
כמשקל כנגד מצוקות. רוחו עדיין נותרה בגדר 
זיכרון מבודח. אפילו התושב היחיד שאיכשהו 
צחק למשמע סיפוריו, נבהל מהאפשרות שהקול 
שצועק בלילות 'תנו לי לשמוע את פריד אל 
אלטרש- הוא לאו דווקא אחד ממאושפזי בית 

החולים הסמוך- כי אם קולו של אבי אהרון...

בעוד מיתר תושבי שכונת בן צבי, עמם שוחחתי– 
לא היה סיכוי לסחוט ולו שרידי חיוך. הומור 
מקל שכזה הפחיד אותם עוד יותר. "אל תרמוז 
אפילו שאנחנו מכירים", דרש ממני דווקא מי 
שהזעיק אותי לראות איך בית העלמין נוגס 
אט אט משטחי המחייה שלו. כששאלתי גברת 
עם סלים לתחושתה על החיים בצל חומת בית 
הקברות? - היא לא טרחה כלל להשיב. אישה 
נוספת דחתה על הסף את בקשתי לדעה כלשהי: 
"עזוב, אני גרה כאן בשכירות. תוך חודשיים אני 

עפה מכאן.", זרקה והרחיקה עצמה ממני... 

כשנכנסתי לאגף בית  הקברות החדש, כ-900 
קברים, בלטו לעין שתי חצאי שורות של קברים 
עליהן נמרחו האותיות "שמור".  בסה"כ ספרתי 
48 קברים שמורים. מסקרן לדעת למי הם 
שמורים? מדוע נשמרו כבר בפתח העלמין? 
כמה עולה לשריין חלקת קבר? תשובות אחדות 
תמצאו בזכותון שלמטה, אותו ניסחה התנועה 

ליהדות מתקדמת.  

זכותון קבורה 

בישראל קיימת קבורה ציבורית בבתי עלמין 
המופעלים על ידי חברות קבורה דתיות )חברות 
קדישא( וקבורה חילונית. כמו כן קיימת אפשרות 
לקבורה פרטית בבתי עלמין של קיבוצים או 
מושבים המאפשרים זאת. בישובים לא יהודיים 
קיימים בתי עלמין, אך הקבורה בהם נעשית, 
על פי רוב, על ידי המשפחות עצמן ולא על 
ידי חברת קבורה. לפיכך המידע המובא להלן 
בזכותון זה אינו מתייחס לזכויות הקבורה של 
תושבים ואזרחים שאינם יהודים. לכל תושב 

ישראלי זכות להיקבר ללא כל תשלום במקום 
מגוריו בישראל, ואין זה משנה אם הוא נפטר 
בחו"ל או נפטר בישראל. קבורה חינם ניתנת 
בבתי עלמין פתוחים, בהם יש חלקות קבר 
פנויות )להבדיל מבתי עלמין סגורים(, הוצאות 
יום הקבורה משולמות על-ידי המוסד לביטוח 
לאומי לחברות הקבורה, ונקראות 'דמי קבורה'. 
תשלום זה נועד לכסות את מלוא הוצאות יום 
הקבורה, הכוללות: טהרה ורחיצת המת, תכריכים 
פשוטים, כריית הקבר, בניית דפנות הקבר, כיסוי 
הקבר ושילוט, הובלת המת ועריכת טקס הלוויה. 
הקמת מצבה אינה כלולה בדמי הקבורה, ועליה 

נדרשת המשפחה לשלם מכספּה.

במקרים הבאים חברת קבורה רשאית על פי 
דין לגבות תשלום עבור קבורת נפטר:

קבורה בחלקה מוגדרת או חריגה: בכל בית 
עלמין מכריז המוסד לביטוח לאומי על מספר 
חלקות קבר מועט )עד 15% מכלל חלקות הקבר(, 
המכונות חלקות "מוגדרות" או "חריגות". חלקות 
אלה מצויות בדרך כלל במרכז בית העלמין או 
באזורים שנחשבים מועדפים )בשל גישה נוחה, 
למשל(. עבור קבורה בחלקות אלו רשאיות 

חברות הקדישא לגבות תשלום. 

יש להדגיש כי לכל אדם יש זכות לקבל חלקה 
רגילה )שאינה חריגה( בבית עלמין בניהולה של 
אותה חברת קבורה ללא כל תשלום )לעתים 
מדובר באותו בית עלמין ולעתים בבית עלמין 
אחר באותו אזור, המנוהל על-ידי אותה חברת 
קבורה(. על חברת הקדישא חלה חובה ליידע 

את הציבור על אפשרות בחירה זו. 

קבורה בבית עלמין סגור: כאשר בית עלמין 
מתמלא ונותרות בו מספר מועט של חלקות 
קבר פנויות, רשאי המוסד לביטוח לאומי להכריז 
על בית העלמין כבית עלמין סגור. עבור קבורה 
בבית עלמין סגור רשאיות חברות הקדישא 
לגבות תשלום. אולם יש להדגיש כי לכל אדם 
זכות להיקבר חינם בבית עלמין אחר )פתוח( 

באותו האזור בניהולה של אותה חברה קדישא, 
ועל חברת הקדישא ליידע את הציבור על כך.   
רשימת בתי עלמין סגורים נמצאת באתר 

הרשות הארצית לשרותי דת. 

 אם דורשים מכם תשלום עבור חלקת הקבר 

לנפטר, מומלץ לבקש מהחברה קדישא להסביר 
מהו מקור התוקף החוקי לדרישת התשלום 
ולהציג מסמכים מתאימים )מסמך הקובע כי 
חלקת הקבר חריגה או מוגדרת, מסמך עדכני 

המכריז על בית העלמין כסגור, וכדומה(.

תושב ישראל שנפטר ומשפחתו מעוניינת לקברו 
שלא במקום מגוריו: תושב ישראלי זכאי לקבורה 
חינם בבית עלמין ששייך למקום מגוריו. במידה 
ולאחר מות הנפטר מבקשת משפחתו לקברו 
במקום אחר, קבורתו תהיה כרוכה בתשלום של 
עד 120% ממחיר חלקת קבר בחיים )ראה להלן( 

בבית העלמין בו משפחתו מבקשת לקברו.  

חשוב לזכור – חברת הקדישא בטירת כרמל 

מחויבת לספק ליקירכם שנפטר קבורה חינם 
ללא כל תשלום. בכל אחד מהמקרים שלעיל, 
בהם רשאית חברת הקדישא לגבות תשלום עבור 
קבורת הנפטר, היא מחויבת במקביל גם לספק 
לנפטר חלקת קבר חינם, אך ייתכן שחלקה זו 
לא תהיה בבית העלמין בו הנכם מעוניינים או 
באזור המסוים בבית העלמין אותו ביקשתם, 
אלא בחלק אחר של בית העלמין או בבית 
עלמין אחר באותו אזור, בניהולה של אותה 

חברה קדישא.

מחירי הקבורה בטירת כרמל )לפי תוספת 
לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 
תשל"א-1971( נכון ליום 1.9.07 הוא 3,711 

₪ אגרת קבורה.

מספר רשויות מקומיות גובות "אגרת קבורה" 
באמצעות המיסים העירוניים. אגרה זו בדרך כלל 
מוסדרת בחוק עזר עירוני ועל פי רוב נועדה לממן 
הדפסת מודעות אבל, העמדת אוטובוס לרשות 

משפחת הנפטר ביום הלוויה וכדומה. 

יודגש כי, תשלום אגרה זו הינו רשות בלבד ואין 
כל חובה לשלמו. על הרשות המקומית חלה חובה 

ליידע את התושבים שיש להם זכות לבחור האם 
לשלם אגרה זו , ואין היא רשאית לגבות אגרה 

זו באופן גורף מבלי לקבל לכך הסכמה. 

חשוב להדגיש שתושב שיבחר שלא לשלם 
אגרה זו יהיה זכאי עדיין למלוא הוצאות יום 
הקבורה המשולמות על ידי הביטוח הלאומי 
ובכלל זה לקבורה חינם בבית העלמין במקום 
מגוריו. למעשה הוא לא יהיה זכאי רק לשירותים 
הנלווים אותם נועדה אגרה זו לממן )אך ספק 
אם הרשות המקומית יכולה לעקוב אחר הזכאים 

לשירותים אלה(.

מצוקת הקבורה בטירת כרמל לא פסחה עלינו. 
בעוד שנים ספורות לא יהיה היכן לקבור. השאלה 
אם כבר יש תוכנית למצוא מקום מרוחק, המכבד 
את שני הצדדים, מקום שאולי יותיר את הקברים 

רחוק מהעין אך קרוב מספיק ללב. 

בית קברות צמוד לבית 
מאת יוסי רביבו

אפילו התושב היחיד שאיכשהו צחק 
למשמע סיפוריו, נבהל מהאפשרות שהקול 
שצועק בלילות ׳תנו לי לשמוע את פריד אל 
אלטרש- הוא לאו דווקא אחד ממאושפזי 
בית החולים הסמוך- כי אם קולו של אבי 

אהרון...

הוצאות יום הקבורה משולמות על-ידי 
המוסד לביטוח לאומי לחברות הקבורה, 
ונקראות ׳דמי קבורה׳. תשלום זה נועד 
לכסות את מלוא הוצאות יום הקבורה, 
הכוללות: טהרה ורחיצת המת, תכריכים 
פשוטים, כריית הקבר, בניית דפנות הקבר, 
כיסוי הקבר ושילוט, הובלת המת ועריכת 

טקס הלוויה.

כשנכנסתי לאגף בית  הקברות החדש, 
כ-900 קברים, בלטו לעין שתי חצאי שורות 
של קברים עליהן נמרחו האותיות "שמור".  

בסה"כ ספרתי 48 קברים שמורים.

48 כאלה נשמרו כבר בפתח בית הקברות

מימין לתמונה האגף החדש, משמאל, בתים במרחק נגיעה

∞¥≠∏µ∏±±±∂  קניון לב העיר טירת כרמל

בקיץ הזה יורדים 
בגדול עם מוצרי 
ההרזיה שלנו
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האדם מטבע בריאתו הנו יצור חברתי ומיני. אהבה, 
תפקוד מיני תקין וחיי מין פעילים משאירים את 
חותמם לא רק על המוח והנשמה, אלא, גם על 
בריאות גופם של הגבר ושל האישה. הם משפרים את 
איכות החיים, משפיעים על מצב הרוח, מפחיתים 

את רמת החרדות ומדכאים דיכאונות.

מחקרים שנעשו מראים שמצב של ריגוש מיני וחיי 
מין פעילים יכולים להאריך את תוחלת החיים, לתרום 
לבריאות הלב, לשפר את היכולת להתמודד עם 
כאבים, לחזק את המערכת החיסונית וייתכן, אף 
לסייע בהפחתת מחלות הסרטן על רקע הורמונאלי. 

כגון: סרטן השד וסרטן הערמונית.

למרות שהקשר בין זיהוי התופעות האלה לבין 
המין טרם הושלם אזי פיתוח טכניקות ההדמיה 
והבנה טובה יותר של הביוכימיה של התפקוד המיני 

מאפשרים מתן הסברים לתופעות האלה.

אחד ההורמונים החשובים שנחשפו הוא האוקסיטוצין. 
הורמון זה ידוע בפעילותו בזמן תהליך הלידה כשולט 
על שריר הרחם. אולם, בזמן גירוי מיני חזק רמתו 
בגוף הנו פי חמישה מהנורמה. האוקסיטוצין, 
המשתחרר במוח בזמן אורגזמה נכנס למערכת 
הדם ומתפזר במערכת העצבים. הוא מווסת את 
חום הגוף, את לחץ הדם ומסייע בתהליכי ריפוי 
הפצעים. אחד ההשפעות החזקות ביותר של 

הורמון זה הוא ביכולת לשכך כאבים.

בעזרת טכניקת דימות MRI העוקב אחר פעילות 
המוחית בנשים במהלך אורגזמה, נמצא כי מרכז 
שיכוך הכאב במוח מופעל בשיא הגירוי המיני 
משחרר אנדורפינים היכולים להקהות את תחושות 
הכאב )כגון: כאבים כרוניים, כאבי ראש, פרקים וכו'(, 

לגרום להשפעה מרגיעה ולהפחית חרדות.

מחקר אחר שבדק את תרומתו של הורמון 
האוקסיטוצין ונערך בחולדות מצא כי קיים קשר 
בין עליה בהורמון זה בדם לשיפור מערכת החיסון 

ולהגלדת פצעים מהירה.

במחקר אחר שנעשה נמצא כי חיי מין סדירים 
מעלים את רמת הנוגדנים מסוג אימונוגלובין בדם 

המחזקים את המערכת החיסונית. 

העדות הטובה ביותר להשפעה החיובית של המין 
באה מתוך הניסיון לקשר בין פעילות אירובית 
להגנה על הלב. במהלך קיום יחסי מין שורף האדם 
כ-200 קלוריות שהם שווי ערך קלורי לריצה מהירה 
במשך כ- 30 דקות. במהלך האורגזמה עולה קצב 

פעימות הלב כמעט פי שניים.

בעת הגירוי המיני משתחרר הורמון הטסטוסטרון 
החשוב לייצר המיני בגבר ובאשה. הורמון זה 
נחשב כמפחית סיכון ללקות במחלות לב וכמגן 
על שריר הלב אחרי אירוע של אוטם שריר הלב. 
מחקרים אלה יכולים להסביר מדוע מאמינים 
הרופאים שקיום יחסיי מין אחרי התקף לב הוא 

בטוח יחסית.

נעשה ניסיון לקשור בין פעילות מינית לבין סרטן 
השד וסרטן הערמונית, בסברה, שיתכן והפחתה 
בתחלואת הסרטן ההורמונאלי נוצר כתוצאה 
מאינטראקציה בין אוקסיטוצין לבין הורמוני המין 
הטסטוסטרון בגבר והאסטרוגן באישה האחראים 
על התחלקות התאים ועל חלוקתם. קשר זה טרם 
הובהר עד תומו. יחד עם זאת, העובדה היא שזוגות 
 הנשואים באושר חיים בממוצע שנים רבות יותר. 
חיי מין מספקים ומהנים משפרים את מצב הרוח 
ומורידים את רמת הדיכאון. אולי, מפני שכל אחד 

מבני הזוג מרגיש נחשק. 

כיום ניתן לשפר את חיי המין לא רק באמצעות 
תרופות רקוחות. כבר אבותינו ידעו כי צריכה נכונה 
של מוצרי מזון יכולים לשפר את זרימת הדם, 
להפחית את הכולסטרול, להגביר את האנרגיה 
ולהרגיע ולגרום לעוררות החשק המיני. הקשר 
החשוב בין המזון למין עובר דרך מערכת הלב 
וכלי הדם. מערכת זו אחראית לזרימת דם טובה 
החיונית להשגת זקפה. לכן, יש לצרוך אותם סוגי 

מזון המנקים את כלי הדם ומפחיתים את רמת 
הכולסטרול, כגון: דגי מים עמוקים- טונה, סלמון, 
הרינג, מקרל, סול ובקלה. דגים אלה מכילים 
חומצות שומן מסוג אומגה 3 המסייעים לזרימת 
דם טובה בכל הגוף ואל איבר המין הגברי. בנשים, 
הם מאזנים את המערכת ההורמונאלית ומרגיעים 

את מערכת העצבים.

ככלל, ההורמונים משפיעים על הנפש ועל מערכת 
העצבים. לכן, יש לאזן מערכת זו כדי ליצור תשוקה 
מינית טובה ומשוחררת. את האנרגיה הגברית יש 
לעורר על ידי הרגעת מערכת העצבים המרכזית. 
צמחי מרפא כמו ג'נסינג, ידועים כמחזקים את 
התפקוד המיני מכיוון שהם ממריצים את מחזור 
הדם. לעומת זאת, צמח האנג'ליקה, תפקידו לאזן 
את המערכת ההורמונאלית הנשית בכל גיל ובכל 
רמה. צמח היוהנבינג שנחקר נמצא כיעיל במידה 
מסוימת בטיפול בהפרעות זקפה. הוא פעול על אותם 
מרכזים במוח האחראים להפעלת הזקפה הנשלחים 
לאורך עמוד השדרה "כפקודה" לאיבר המין. כמו 
 כן, נמצאו השפעות דומות באורג'נין ובגניקובילובה. 
 ,C -ו E מזונות נוגדי חמצון העשירים בוויטמינים
יעילים בניקוי העורקים ומנטרלים את הרדיקלים 
החופשיים הנוצרים בגוף, ומשפיעים לרעה על 

הלב והעורקים.

מינראלים כאבץ ומגנזיום הנמצאים בעיקר בשקדים, 
קוואקר וחומץ תפוחי עץ חשובים בתפקוד 
המיני. האבץ, חיוני לתפקוד בלוטות המין אצל 
הגבר )בלוטת הערמונית( והבלוטות המייצרות 
טסטוסטרון. מחסור באבץ גורם לבעיות פוריות 
בגברים ולנשירת שיער אצל נשים. בגילאים 
מבוגרים יותר, נמצא האבץ כמונע הגדלת בלוטת 
הערמונית. אבץ בכמויות נאותות ניתן למצוא בעלי 

צנון, קטניות, שומשום, טחינה וחילבה.

מקור חלבוני וזמין לזרע הם פירות טרופיים, 
תותים, ביצים, שקים, אגוזים וכמובן דגי ים. ירקות 
ופירות העשירים באשלגן כגון: תירס, סלק, בננה 
ושומר, מרגיעים את הקיבה ומשפיעים בעקיפין 
על התפקוד המיני. מעניין לציין כי השוקולד על 
אף כמויות הסוכר והשומן שבו, נחשב באופן מדעי 
כמרגיע את מערכת העצבים וכגורם לעוררות 

הגירוי המיני.

כוסית יין אדום מומלצת לגבר ולאישה בשל היותו 
מרגיע את מערכת העצבים המרכזית וכמזרים דם 

אל מערכות המין.

לא נוכל לפסוח על התבלינים, בעיקר על הפלפל, 
כמון, ג'ינג'ר, כוסברה, כורכום והזעפרן, שלהם 
תפקיד חשוב בעוררות ובזרימת הדם לאיבר המין. 
כיום, ניתן להוסיף מינראלים וויטמינים לשיפור 
האון כתוספי מזון שהחשובים ביותר שביניהם 

הם ויטמני E, C ואבץ. 

אין לצרוך מאכלים כבדים ועתירי כולסטרול 
המכבדים על המערכות הפוגעים על התפקוד 
המיני ביניהם: גבינה צהובה, בירה, לחמים כבדים, 
פחמימות ריקות, אוכל מטוגן וכל אותם מאכלים 
שיזרקו את האוכל אותם למיטה לישון אחרי 

הארוחה. 

כותב המאמר הוא בוגר בי"הס לרפואה שליד 
בכיר  אורולוג-מנתח  הוא  בחיפה.  ן  ו י הטכנ
ומומחה לניתוחי לייזר באורולוגיה והיה הראשון 
שהכניס את השימוש בלייזר אורולוגי בארץ. 
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צמח היוהנבינג שנחקר נמצא כיעיל במידה 
מסוימת בטיפול בהפרעות זקפה. הוא פעול 
על אותם מרכזים במוח האחראים להפעלת 
הזקפה הנשלחים לאורך עמוד השדרה 
"כפקודה" לאיבר המין. כמו כן, נמצאו 
השפעות דומות באורג׳נין ובגניקובילובה.

סקס הורמונים אוכל ומה שביניהם 
מאת ד"ר נחום זילבר

הורמון זה, המשתחרר במוח בזמן אורגזמה 
נכנס למערכת הדם ומתפזר במערכת 
העצבים. הוא מווסת את חום הגוף, את 
לחץ הדם ומסייע בתהליכי ריפוי הפצעים. 
אחד ההשפעות החזקות ביותר של הורמון 

זה הוא ביכולת לשכך כאבים.

מינראלים כאבץ ומגנזיום הנמצאים בעיקר 
בשקדים, קוואקר וחומץ תפוחי עץ חשובים 
בתפקוד המיני. האבץ, חיוני לתפקוד בלוטות 
המין אצל הגבר )בלוטת הערמונית( והבלוטות 

המייצרות טסטוסטרון.
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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

מודעה

הם חבריה הטובים ביותר של העיר טירת כרמל¨ הם התומכים הראשונים גם במי שלא מזוהים פוליטית 
  Æעד כה גייס ונונו למען טירת כרמל סכומי כסף שמתקרבים לעשרה מיליון שקלים  Æעם איציק ונונו
תנו להם ולו יותר ויותר יותר קולות בקלפי והוא כבר ידאג להביא לכאן הרבה יותר כסףÆ הוא נולד לגייס 
ולהיות מגויסÆ לאיש מין יש פרצוף יפה כזה¨ איך ששרים בממשלה רואים אותו¨  ישר מתחשק להם 

 øלשאול∫ נו איציק כמה

כנראה שלא רק פיס צריך בחיים ≠
  Æעזרו ועוד ייעזר לרווחת העיר טירת כרמל ßביבי≠פיסß גם

אבל בינינו¨ חזות יפה תורמת ≠ אך היא לא העיקרÆ צריך להיות מישהו עם משהו בראש כדי 
Æלאיציק ונונו פשוט יש את זה Æלהביא לכאן כסף גדול

ÆÆÆהחברים הטובים של איציק ונונו

שר הקליטה¨ זאב בויים¨ נושא דברים בכנסשר התחבורה שאול מופז בכנס קדימה
שנערך בבבריכת השחייה בטירת כרמל

מימין¨ יו¢ר הקואליציה¨ אלי אפללו¨ משמאל¨ השרה רוחמה 
אברהם¨ מחליפים רשמים  בכנס תמיכה בראש הממשלה¨ 

Æבו השתתפו  כ≠∞∞∂ חברי ותומכי קדימה

ונונו עושה לשר האוצר¨ רוני בראון¨ חשק לתרום לרווחת 
Æהעיר טירת כרמל

ÆÆÆהחברים הטובים של איציק ונונו


