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תושבים יקרים,

לברך  אנו  נוהגים  שנה  של  בתחילתה 
שנה  תחל  וקללותיה,  שנה  “תכלה 
ולהסתכל הן לאחור, לסכם  ובירכותיה”  
לצפות  קדימה,  והן  החולפת,  השנה  את 

אל  השנה הבאה.

לא  הצער,  למרבה  שחלפה,  השנה 
החקלאי  למגזר  ברכות  עימה  הביאה 
להיפך,  בפרט.  הערבה  ולאזור  בכלל, 
גזירות רבות נחתו על החקלאים - גזרות 
שמים כמו קרה איומה אך בעיקר בנושא 
העובדים הזרים והמיסוי. לעיתים קרובות, 
בכמה  ונאבקים  פועלים  עצמנו  מצאנו 
רבות  וגזירות  ההחלטות  מול  חזיתות, 
השונים:  רבדיו  על  בנושא,  עלינו  שנחתו 
בין  חלוקתם  לערבה,  העובדים  כמות 
משך  הבאתם,  אפשרויות  המשקים, 
כי  הבנו  ההתנהלות,  מתוך  ועוד.  הזמן, 
בטווח  הדרוש  היומיומי  המענה  לצד 
הקצר, בטווח הארוך לא נוכל להתמודד 
עם  מיוחדת  התייחסות  ללא  הבעיה  עם 
פתרונות יצירתיים. הדבר הוביל למסקנה 
פוליטיות  החלטות  בקבלת  צורך  יש  כי 
של בידול הערבה ומציאת פתרון פרטני 
לענף  ארצי  פתרון  ולא  הערבה  לאזור 
שנעשית  הרבה  הפעילות  החקלאות. 
אלו במפגשים  בימים  בתחום מתמקדת 
ובעלי תפקידים שונים  עם ח”כים, שרים 

המסוגלים לסייע במאבק. 

גיליון מיוחד וחגיגי 
במיוחד לכם ובשבילכם 

נולד ביוזמת חברי 
מערכת העיתון.

בשם חברי המערכת אני 
מאחלת לכם שנה טובה 

ומתוקה, שנת עשייה 
ועבודה משותפת.

אוסי ניר

וחייבים  אופטימיים  אנו  הכול  למרות 
החדשה  השנה  כי  ומקווים  כך  להיות 
וצמיחה.  פתרונות  בשורות,  עימה  תביא 
מדד  אישור  עם  האחרונים  בשבועות 
הפריפריה, נראה כי מישהו החליט ליישר 

מעט את עקומת הקיצוץ.
ובנחישות  גאים בחוסן  יכולים להיות  אנו 
מול  שלנו  על  עומדים  אנחנו  בהם 
“הפקידות” והקיצוצים, תוך ניהול מקביל 

של חיי היום יום.
בימים אלה של סוף שנת תקציב  סיימנו, 
פגישות  של  סבב  ואני,  המועצה  מנהלי 
והתושבים  הישובים  הנהלות  עם  עבודה 
הבעיות,  על  ללמוד  וצורך  כוונה  מתוך 
וישוב,  ישוב  כל  של  והשאיפות  הצרכים 
עד  כולם  את  לפועל  להוציא  בתקווה 
המועצה  תקציב  באמצעות  שניתן,  כמה 

ותקציבי המשרדים האחרים המיועדים. 
 

אני רוצה לאחל לכולנו כי השלום יפרוץ 
יחזרו  ובנותינו  שבנינו  בגבולנו,  וישכון 
שתהליך  ושלמים.  בריאים  הביתה  כולם 
הלאומי  השיקום  הכלכלית,  ההחלמה 
ובערבה.  בארץ  ויפרחו  יבשילו  והצמיחה 
סימן  תחת  עוד  תהייה  לא  שהחקלאות 
יחזרו  והחקלאות  שההתיישבות  שאלה. 
להיות גאוות המדינה. שנהיה לראש ולא 

לזנב.

שנה טובה וגמר חתימה טובה!

עזרא רבינס
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בפארק ספיר - יונתן אליכיס 
מביא את האסטרונומיה אליכם

16-19/10
בשעות החשכה עפ”י תאום מראש 

איך מוצאים את כוכב הצפון? איך עובד 
הטלסקופ? 

בואו ללמוד ולהכיר את קבוצות 
הכוכבים בשמים באמצעות תצפיות 

בעין רגילה ובאמצעות טלסקופ בקוטר 
של 30 ס”מ, תצפיות על הירח ומכתשי 
הירח, כוכבי הלכת, גלקסיות, ערפיליות 

ועוד.

המחיר לזוג - 70 ₪,
לקבוצות של 10 מבקרים ויותר - 30 ₪ 

למשתתף.

ניתן להזמין הרצאה ותצפיות לקבוצות 
של 40-50 משתתפים, מראש.

טל: 054-43060361

אצל השכנים מדרום:

פסטיבל הכדורים הפורחים 
בפארק תמנע 

16-17/10, בשעה 05:00
הפרחת כדורים פורחים

בשמי פארק תמנע.

ואצל השכנים מצפון:

פסטיבל התמר  

15-19/10
פסטיבל מוזיקה, תרבות, אמנות, בילוי 

ותיירות על חוף ים המלח. במה מרכזית 
בנחל זוהר. מופעי זריחה על במת 

המצדה. ערבי שירה בציבור בעין תמר.
הרכבים מוזיקליים ייחודיים בחמי עין גדי 

ומתחם לינה אלטרנטיבי. 

בין האמנים הרבים יופיעו בפסטיבל 
יהודה פוליקר, מוש בן ארי, יהודית רביץ, 

גידי גוב, החברים של נטאשה, אהוד 
בנאי, דייויד ברוזה, אביתר בנאי.

למידע נוסף ורכישת כרטיסים: 
www.klaimonline.co.il

טלפונים: קלעים: 02-6222333,
בימות: 02-6237000,
קסטל: 03-6045000

www.deadsea.co.il :מטה הפסטיבל
   08-6688888 ,08-9975010

המלצות לפעילויות בחג

פעילויות בימי חול המועד סוכות בערבה:

חגיגת טיולים לכל המשפחה
עם בי”ס שדה חצבה

טיולי יום

14-21/10
04:45, 07:00 - תצפיות זנבנים בשמורת 

שיזף 
05:00 - ספארי ערבה ברכבים פרטיים 

09:00 - נחל צפית
09:00 - נחל ביתרון

15:30 - גבעת חצבה בשקיעה 
15:30 -  דרך השלום והחוואר בשקיעה 

17:30 - תמר המקראית לעת שקיעה

טיולי לילה

14-16/10
21:00 - חווארים לאור ירח  

17-19/10
21:00 - טיול עקבות בשמורת שיזף

הרשמה מראש לכל הטיולים

פעילות ערב בסוכת חצבה 

14-21/10 בשעה 21:00
בית ספר שדה חצבה מזמין לפעילויות 

ערב בסוכה לכל המשפחה. שירי סוכות 
סביב המדורה, משחקי ספורט בעקבות 
ארבעת המינים, יצירת קישוטים לסוכה, 

סרטי טבע והרצאות בליווי שקופיות.

תחנות מידע

יפעלו בחול המועד סוכות בתחתית 
מעלה העקרבים ובמישור ימין.

ניתן להפנות מטיילים לתחנות.
טל: 08-6581546

מחירים:

15 ₪ ללנים באכסניית בי"ס שדה חצבה
למשתתפים שאינם לנים באכסנייה: 

30 ₪ למבוגר
20 ₪ לילד

ניתן לתאם סיורים מודרכים לקבוצות.
טל: 08-6581546

ערכה: רינת רוזנברג-רכזת תיירות
צילום: גלעד ליבני
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תפילת “נתנה תוקף”

הביניים,  בימי  שחי  אמנון  ברבי  מעשה 
יפה  שבגרמניה.  )מיינץ(  מגנצא  בעיר 
כל  אמנון.  רבי  היה  בתורה  וגדול  תואר 
שרי העיר וגם ההגמון ביקשוהו שימיר את 
ביקש  הצקותיהם  את  לעצור  וכדי  דתו, 
שיתנו לו שלושה ימים למחשבה. אך מיד 
כשיצאו המילים מפיו הבין כי טעה. האם 
אפשר בכלל לחשוב על המרת דת?!. צם 
הרב, שם אפר על ראשו וזעק מרה. אחרי 
שלושה ימים שלח ההגמון לקרוא לו, והוא 
ושם  ההגמון,  בפני  הביאוהו  בכוח  סירב. 
על  לשונו  את  שיכרתו  אמנון  רבי  ביקש 
ההגמון  התשובה.  למתן  ארכה  שביקש 
רגליו  אך  תיכרת,  לא  לשונו  כי  פסק 
 - וידיו שסירבו לסמן את הצלב  שאיחרו 

יכרתו. וכך היה.
בשעת  היה.  השנה  ראש  ערב  יום,  אותו 
לעלות  הרב  ביקש  מוסף  של  קדושה 
נשא  ושם  הקודש,  ארון  אל  לבמה, 
לראשונה את התפילה שחיבר - “ונתנה 
נורא  הוא  כי  היום,  קדושת  תוקף 

ואיום...”. בסוף התפילה יצאה נשמתו.

קבוצת  בירקנאו.  מחנה   ,1944 אוקטובר 
ילדים מגטו קובנה, 129 במספר, כולם בני 
שבע עד שתיים-עשרה, מצפה לגזר דינה. 
הילדים  הופרדו  כן  לפני  שבועות  כמה 
הגדולים,  ואחיהם  מהוריהם  באכזריות 
ילדים  אלה  היו  למחנה.  לבדם  ונשלחו 
שעברו בחייהם הקצרים סלקציות איומות, 
אך  נגמר,  שהכל  היה  נדמה  שלאחריהן 
הסלקציות בבירקנאו היו הקשות מכל. הן 
נערכו בראש השנה וביום כיפור, והגרמנים 
כמו הכריזו באמצעותן: “אנחנו בני האלים. 
אנחנו המחליטים מי למוות ומי לחיים”. כך 
סיפר אחד מאותם ילדים )נכתב בהתאם 

לעדותו של משה קרבץ(:
“בבוקר מוקדם, ממש לפני ראש השנה, 
הצריף  בתוך  מיוחדת  בתכונה  הרגשנו 
נכנסים  ס.ס.  של  כוחות  ראינו  ומסביבו. 
גרמנים  לעצמכם:  תארו  למתחם. 
בליטאים  מלווים  וכלבים,  רובים  עם 
ילדים,  קבוצת  על  שומרים  ואוקראינים, 
שלא יברחו דרך הגדרות. עמדנו מתוחים 
במסדר, על רקע שמיים אפורים, עשנים, 
גדרות תיל וקני רובים המכוונים אלינו. זה 
אינני   ,1944 בספטמבר   18-19 ב-  היה 
יכול לשכוח את התאריך. את הסלקציה 
ערך ד”ר טילו. הוא הגיע במדי ס.ס. ועל 
ידיו כפפות לבנות. אנחנו היינו מטונפים, 
מלאי כינים, והוא מצוחצח, מבריק... הוא 
כל  של  בפרצופו  והסתכל  בינינו  עבר 

אחד מאתנו. 

אנשי  כל  סביב.  שהבטתי  זוכר  אני 
המחנה עמדו מחוץ לצריפים, על מגרשי 
היו  האסירים  של  פניהם  המסדרים. 
פקודה:  נשמעה  לפתע  ולבנים.  אפורים 
מה  המכנסיים.  את  לפשוט  כולם  על 
הם מתכננים? למסדר החגיגי הגיע יוזף 
מנגלה, בכיר ה”רופאים”. הוא ירד מסוסו 
המצוחצחים,  במדיו  לפנינו  וניצב  הלבן 
מביעים  שאינם  ובפנים  לבנות  בכסיות 
דבר. הוא הניח שתי אצבעות בין כפתורי 
חולצתו ועבר בינינו, מתבונן במפשעותינו. 
שיער  אם  בודק  שהוא  הבנתי  לפתע 
אל  מבטי  השפלתי  צמח.  כבר  הערווה 
חלצי. שתי שערות החזירו לי מבט חיוור. 
ועמדו  דינם  שנגזר  הבינו  כבר  הקטנים 
נשארו.  מאתנו  מעטים  וחיוורים.  רועדים 
ניצלנו!  בשמחה.  התחבקנו  הצריף  בתוך 
ולפתע השתתקנו. וולפק’ה ישב על קצה 
כפני  אפורים  פניו  ראש,  חפוי  הדרגש 
המתים שנערמו בקדמת הצריף. “ראיתם 
כמה נשארנו”? שאל. “כל כך הרבה ימותו”. 
ואחד.  שישים  אותנו:  לספור  החל  לוֶשק 

שישים ושמונה ילדים נשלחו למוות.  

הסלקציה הגדולה השנייה נערכה בצהרי 
היא   .1944 בספטמבר   27 כיפור,  יום 

נערכה מול הצריף, ושם רוכזו כל הילדים. 
הגרמנים הביאו למקום מוט ברזל וקבעו 
ס”מ.  כ-140  של  בגובה  רגלים  על  אותו 
הצטווינו לעבור מתחתיו. כל מי שנגע בו 
ואלה שחסרו להם  בראשו נשאר בחיים, 
אפילו סנטימטרים ספורים נידונו למיתה. 
עצמו  את  למתוח  ניסה  הקטנים  אחד   ...
אצליח  שלא  מיד  הבנתי  הצידה.  ונהדף 
מיהרתי  ורזה.  נמוך  הייתי  כי  להינצל, 
שמצאתי  מה  כל  הנעליים  לתוך  לדחוף 
כל  אבל  ניירות,  חול,  אבנים,  בסביבה: 
וכמעט  זאת  עשה  כבר  סביבי  שהיה  מי 
לי  הייתה  להשתמש.  במה  לי  היה  שלא 
ארוכה מאד. תלשתי ממנה פסי  חולצה 
... התקרבתי  בד ודחפתי אותם לנעליים. 
למוט ולבי הלם בחוזקה. היה ברור שלא 
... התור  אצליח לעבור. “לחיות”! חשבתי. 
אצליח  כאילו  במוט  מביט  ואני  מתקדם 
להנמיכו במבטי. עוד פסיעה ולגופי כאילו 
כוחות משלו, ואני צועד קדימה. שפשפתי 
את הקרש ועברתי. אני חי. הבטתי סביב 
עומדים  הטובים  מחברי  כמה  וראיתי 
להביט  יכולתי  לא  וחיוורים.  פנים  חפויי 

בעיניהם. ידעתי מה גורלם. 
למוות  למשלוח  הרישום  שבין  בלילות 
ישנו ביחד - הנידונים למוות והמושארים 
ואמא,  לאבא  קראו  בכו,  הקטנים  בחיים. 
התפללו. ולפתע, בשקט שהשתרר לאחר 
הבכי הנורא, נשמעה תפילת “נתנה תוקף” 
הצריף.  יושבי  כל  את  ואפפה  בחוזקה, 
התפילה  מילות  עם  התרוממה  הנשמה 
הנושנה: “בראש השנה יכתבון וביום 
יעברון  כמה  יחתמון:  כיפור  צום 
וכמה יבראון. מי יחיה ומי ימות ...”. 
כל אחד מאיתנו חש כי התפילה נכתבה 
“ותשובה  שענה  קול  נשמע  ולא  עליו. 
רוע  את  מעבירין  וצדקה  ותפילה 

הגזירה”!

“מעשה ברבי אמנון”

בין ראש השנה ליום 
כיפור  1944, אושוויץ 

בירקנאו

סופי בן-ארצי
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מלחמת יום כיפור, ואני בת 17. בבוקר יום 
החבורה  בני  יחד,  להיפגש  נהגנו  כיפור 
הקבועה, עורכים מעין חשבון נפש משל 
עצמנו. שניים מהמשתתפים היו מביאים 
נושא שעליו דנו במהלך היום. כולנו סגדנו 
אז לפרופ’ לייבוביץ ועלינו לרגל לירושלים 
של  כיפור  יום  באותו  דבריו.  את  לשמוע 
מהבנים,  חלק  הגיעו  לא   1973 שנת 
וקדושת היום כמו הופרה. מכוניות החלו 
תפילת  ועם  נפוצו,  שמועות  חולפות, 
מלחמה.  פרצה  כי  התברר  הנעילה 
התנדבנו  הבנות,  ואנו,  פסקו  הלימודים 
הגיעו  יום  מדי  חולים.  בבתי  לעבוד 
בלילות  מהשנייה.  קשה  אחת  שמועות, 
והקשבתי לקינתם.  ליד הפצועים  ישבתי 
שני  רגלו,  נקטעה  אחר  התעוור,  אחד 
איבד יד. באותם חודשים ארוכים ערכתי 
שאלות  ושאלתי  הבורא  עם  נפש  חשבון 

שתשובה להן לא  מצאתי מעולם.

רבים מחברי הטובים לא חזרו מהמלחמה 
ביום  החבורה  התכנסה  לא  שוב  ההיא. 
כשהחסר  יחדיו  לשבת  יכולנו  לא  כיפור. 

גדול מהיש. 

יותר שמעתי לראשונה את  שנה מאוחר 
על-ידי  שהולחן  תוקף”,  “נתנה  הפיוט 
אלבלק,  חנוך  בפי  והושר  רוזנבלום  יאיר 
אחד-עשר  לזכר  השיטה,  בית  חבר 
הבנים והחברים שנפלו במלחמה. הפיוט, 
שאני  פעם  בכל  צמרמורות  בי  המעביר 
שומעת אותו, מסמל בעיני את גורל העם 

היהודי לדורותיו:

אמת כי אתה יוצרם ויודע יצרם;
כי הם בשר ודם; אדם יסודו מעפר 

וסופו לעפר, בנפשו יביא לחמו. 
יבש  כחציר  הנשבר  כחרס  משול 

וכציץ נובל כצל עובר וכענן כלה
וכרוח נושבת וכאבק פורח

וכחלום יעוף!
ואתה הוא מלך, אל חי וקיים.

מלחמת יום כיפור -
אוקטובר 1973 

זמן  היא  חדשה  שנה  של  תחילתה 
דרך  התחלת  על  לתכנונים  מתאים 
מהאנשים  חלק  עבור  בחיים.  חדשה 
החלום הוא הקמת עסק פרטי משלהם, 
יום  סדר  ועם  הראש  על  בוסים  ללא 

אותו יקבעו בעצמם.

שרוב  קובעת  הידועה  הסטטיסטיקה 
העסקים הקטנים יכשלו, למרבה הצער, 
לעשות  יש  ולכן  הראשונה  בשנה  כבר 
דעת  שיקול  בתבונה,  השינויים  את 
ולאחר לימוד והערכות ולימוד מניסיונם 

של אחרים שעשו זאת.

מלווה  חדשות  להתחלות  מפה  מדריך 
בדרך  צעד  אחר  צעד  הקורא  את 
להקמתו של עסק עצמאי: איך למצוא 
להתחיל  איך  ללב,  קרוב  עניין  תחום 
מאפס, איך להתמודד עם הרשויות, איך 
רעיונות  הרבה  וגם:  העסק  את  לשווק 

מגוונים לעסקים קטנים ומוצלחים. 

משוחררים,  לחיילים  מתאים  המדריך 
פנסיונרים, סטודנטים, בלתי מועסקים 
ואנשים באמצע החיים שחשים שחיקה 
לא  שלהם  העצמי  ושהפוטנציאל 

שנה חדשה -
התחלות חדשות

מדריך מפה להתחלות 
חדשות מלווה צעד 

אחד צעד את מי 
שחולמים להקים עסק 

עצמאי. המדריך מתאים 
לחיילים משוחררים, 

סטודנטים, פנסיונרים, 
בלתי מועסקים ואנשים 
באמצע החיים שרוצים 

לעשות שינוי

הביאה לדפוס: אוסי ניר

מהתלות  להשתחרר  ומעוניינים  מוצה 
במעסיק. 

כהן,  סמדר  ידי  על  נכתב  המדריך 
“מנטה”.  הבריאות  במגזין  עיתונאית 
אחרונות”  ב”ידיעות  כתבה  בעבר 
וב”לאישה”. במהלך הכתיבה היא ראיינה 
זאת.  שעשו  קטנים  עסקים  בעלי   50
סיפוריהם של 35 מהם מובאים בספר, 
ולצד כל סיפור טיפים מעשיים לפתיחה 
של עסק דומה. בין העסקים: שמרטפות 
לכלבים, שרותי מזכירות מהבית, שיווק 
הדרכה  בסלסלה,  רומנטיות  ארוחות 
ובאינטרנט,  במחשב  בשימוש  אישית 

ארגון מפגשי הליכה ועוד.

המדריך כולל עצות מעשיות בכל שלבי 
איסוף מידע  כולל  הקמת העסק הקטן 
מימון  קבלת  שונים,  מידע  ממקורות 
מתוכניות סיוע שונות ומקורות פיננסיים 
אחרים, תמחור המוצר או השרות, שיווק, 
במע”מ,  תיק  פתיחת  ומכירות,  פרסום 
ביטוח לאומי וברשות המס, כיצד להכניס 

שותף או בן משפחה לעסק ועוד. 
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בכל שנה אני מתרגשת מחדש לתכננן ולעצב את שולחן החג,
מקפידה להוסיף משהו חדש ומרענן ומוצאת מתכונים באתר של השף.

אבל תמיד המתכון שהכי מנצח הוא אותו מאכל מביתה של סבתא
שטעים במיוחד רק בערב ראש השנה. ברוח חמישים שנות התיישבות 

מרשימות - הנה תוספת ששרדה גם בשנים הקשות...

מצרכים:

כוס אורז פרסי קלאסי ואם יש אורחים 
אז שתיים.

שני גזרים חתוכים לפרוסות
רצועות מבצל ענק

כ-100 גר’ צימוקים לבן-צהוב כזה
ותפוח אדמה פרוס יפה

מלח
פלפל לבן איכותי
מיץ מלימון עסיסי

אז ככה - למבינים...

מבשלים את האורז במים שמכסים ועוד 
קצת. מוסיפים חצי לימון עם הקליפה, 

מלח פלפל ומרק עוף במידה...
מרתיחים לא יותר מדקה או שתיים. 

מסננים את האורז ושומרים את המים!!!!

במחבת עם שמן תירס חם מטגנים:
בצל - עד שנהיה שקוף

וטיפ שהיה לי לעזר...אורז חגיגי עם צימוקים וגזר

מוסיפים את הגזר הצימוקים מיץ לימון 
וכף סוכר מערבבים - זה מריח נהדר!!

ועכשיו לסדר בשכבות בסיר קצת 
שטוח )אם יש שקוף זה מקורי( מסדרים 

פרוסות תפוחי אדמה מעל- כרבע 
goody’s -מכמות הגזר, בצל ושאר ה

מרפדים כחצי מכמות האורז מעל - את 
שאר הבצל צימוקים והרוטב שנוצר.

מכסים באורז - להדק חזק )אפשר עם 
צלוחית זכוכית קטנה שנשארת בסיר 

כל הזמן(

מוסיפים את המים ששמרנו ואם אין 
מספיק אז בערך כוס מים רותחים

)עם מלח ופלפל לטעם( ומבשלים 
עוד פעם על להבה או החום הכי נמוך 

שאפשר, לפחות שעה.

כשמריח מוכן והאורז לא קשה...הופכים 
על צלחת הגשה. כמו עוגה.

טיפ:

חמותי אומרת שאם נשברת כוס בראש 
השנה, זה סימן לשבירת כוסות כל 

השנה. ודווקא כשאני הכי משתדלת...
לקח לי זמן להבין למה תמיד אומרים לי: 

“עזבי  לא צריך עזרה בכלים...”

שתהיה שנה מלאה באושר והעיקר 
שנמשיך לשמור על הכושר.

שושי אליהו
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הנה הגיעה לה שנה 
חדשה ועמה התחלות 

חדשות כמו שנת 
לימודים חדשה.

ונכנסת  השנה  לה  שמתחילה  לפני  אז 
לקצב המהיר שלה ולפני שהימים יחלפו 
החגים,  אחרי  כבר  עצמי  את  ואמצא 
החלטתי הפעם להיות קצת יותר מסודרת 
ורצינית, החלטתי “לעשות בחירה” ולהגיע 

לערב ראש השנה מוכנה.

החלטתי לבחור 2 דברים:
“עצמאות”,  זה:  שבחרתי  הראשון  הדבר 
שנצליח  מחשבתית.  עצמאות  כל  קודם 
לייצר רעיונות חדשים ושנצליח לגייס את 

הכוחות והתמיכה הנכונה לביצועם.
כמובן שבתור אמא לילדים קטנים בחרתי 
להתנהלות  שקשורים  בדברים  עצמאות 

היומיומית של הבית.

הבחירה השנייה היא “חברות”.
המשפחה,  בני  בין  הבית  בתוך  חברות 

חברות בין זוג אחים וחברות בכלל.
חברות שתביא עמה התפתחות ואחדות,   
להגשים  שתאפשר  תמיכה  של  חברות 

חלומות ורצונות חדשים.

מה זאת “בחירה” עבורי:
להחליט  נקראים  אנו  כלשהו  ברגע 

החלטה ולעשות בחירה.
הבנה  בעקבות  באה  חדשה  בחירה  כל 
משהו  שינוי,  איזשהו  פה  לחולל  שצריך 

חדש צריך להתרחש ולקרות.

אני החלטתי לבצע את הבחירות הגדולות 
3 פעמים בשנה:

הפעם  השנה,  בראש  הראשונה  הפעם 
השנייה בתחילת השנה האזרחית והפעם 
הפעמים  בשתי  הפסח.  בחג  השלישית 

אווירת  את  לנצל  החלטתי  הראשונות 
ההתחדשות עם כניסתה של שנה חדשה 
והבחירה השלישית בחג הפסח המסמל 
לנו  שניתנו  והחירות  החופש  את  עבורי 

לבצע בחירות.

למצוא  ההזדמנות  את  יש  אחד  לכל  אז 
לוח  על  המתאים  המועד  את  לעצמו 
קטן  נפש  חשבון  מעין  לעשות  השנה, 
ופשוט ל ב ח ו ר. לבחור דברים שצריכים 
שינוי ורענון או סתם לבחור מחדש, דברים 

שעוד לא ממש בחרנו עד הסוף.

אז שתהיה שנה מוצלחת לכל 
הבחירות שלנו
בהצלחה ...

לקראת ראש השנה, עושים בחירות

כרמית שירין תושבת עין יהב מורה 
ומרצה ל"פיזיקה משפחתית"        

 scarmit@arava.co.il :לתגובות

וטיפ שהיה לי לעזר...
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לפני יציאתך לדרך בדוק את 
תקינות רכבך: 

צמיגים - בדוק לחץ אויר   
בהתאם להוראות היצרן, בדוק 
תקינות הצמיג )קרעים חתכים 

וחריצי הצמיג(.
בלמים - הקפד על   

תקינות הבלם פנה ללא 
דיחוי למוסך מורשה במקרים 
הבאים: כאשר הדוושה נמוכה 
ו/או הרכב סוטה בזמן בלימה 

ו/או יש צורך להוסיף נוזל 
בלמים ו/או נורת האזהרה 

של מערכת הבלמים נדלקת. 
כאשר הינך מרגיש רעידות 

בהגה או בדוושת הבלם בעת 
בלימה במהירויות גבוהות/

הקפד על ניקיון החלונות   
והמראות, על תקינות המגבים, 

פנסי החזית, מערכת אורות 
האיתות והאורות האחוריים.

חגור חגורת בטיחות.   
הקפד שגם היושבים במושב 
האחורי יחגרו חגורת בטיחות.

סע במהירות המותרת על פי 
חוק ובהתאם לתנאי הדרך 

)כביש משובש, ראות לקויה וכו’(.

הקפד על ביצוע ההוראות 
המופיעות על גבי התמרורים 
)עצור, תן זכות קדימה וכד’( 

ובסימוני הכביש )פס לבן, 
עצור וכד’(.

אל תנהג לאחר שתיית 
משקאות אלכוהוליים

)כולל בירה(.

הימנע מעצירות פתאומיות 
ומפניות חדות.

ברצונך לעקוף - הסתכל 
לצדדים, ודא שהדרך פנויה. 
אל תיצמד לרכב הנעקף - 

ההיצמדות מגבילה את שדה 
הראייה ומונעת אפשרות 

לחזור לימין במקרה הצורך.

זכור! בהתקרבך לצומת או 
למעבר חצייה - האט.

מבלים בחופשה ונוהגים בזהירות

להלן מספר כללי בטיחות בנהיגה:

שמור מרחק מהרכב שלפניך. 
שמירת מרחק היא אחת 

מפעולות הנהיגה הפשוטות 
והיעילות ביותר.

סע קרוב לקו הצהוב.

עצור להתרעננות.

שמירה על כללים אלו יעזרו 
לך ולמשפחתך לבלות את 

החופשה בנעימים ולחזור 
הביתה בבטחה.

בילוי נעים!

מועצה איזורית ערבה תיכונה 
מאחלת לכולם נהיגה בטוחה

* הכללים כתובים בלשון זכר  ומתייחסים לגברים ונשים כאחד.


