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רקפת נוי קוסמטיקאית

חיפוש בלוחות מקומיים

נהריה ועכו

אזור הדרום

ראשון לציון

ראשי רמת השרון

עסקים
בעירך

אזור הצפון

גולן גליל
ירושלים
תל אביב יפו
רמת גן-גבעתיים פתח תקווה חדרה
חיפה והקריות
מודיעין
חולון-בת ים
רחובות

מודעות Google

העמוד שלנו ב facebook

חדשות
הוועדה המחוזית דנה בהתנגדויות לגבי
תכנית מתחם "שתיל" ברמה"ש
במהלך דיון בוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה שדנה בהתנגדויות התושבים
לתכנית מתחם ''שתיל'' הפתיעו היזמים
עם תכנית חלופית שאינה מפחיתה את
מספר הדירות אך מבטאת נסיגה לכאורה
מבניית המגדלים .בוועד הפעולה נגד
התכנית גורסים שהתכנית החלופית לא
נותנת מענה לבעיות
פוליטיקה מקומית
ניתוח הסיבוב השני בבחירות :גרובר זכה
בשמונה אזורים
מניתוח התוצאות ,שערך יוגב שרביט,
תושב העיר ,עולה כי גרובר זכה ברוב
קולות בכל אזורי העיר פרט למורשה ,שם
זכה קורצקי לרוב
העיר שלי
"זאת פינת חמד שכל הזמן מלוכלכת"
כך מתלונן תושב רמת השרון המתגורר
ממוקם בסמוך למגרש החניה הגדול של
מוקד קופ"ח מכבי ,שלדבריו ,מלוכלך
תמיד בערימות פסולת וגזם
רכילות

10.09.2015

עשרה תלמידים מהכפר הירוק נסעו לסין ,לחרבין ,בה היתה בעבר קהילה יהודית מפוארת .את
התלמידים אירחו המפלגה הקומוניסטית של סין במסגרת חילופי נוער
תלמידי שכבת י"א בכפר הירוק ,יצאו למסע לעיר המחוז חרבין שבסין ,בה חייתה בעבר קהילה יהודית
מפוארת .המארחת הייתה המפלגה הקומוניסטית של סין .האירוח היה חמישה כוכבים פלוס.
יובל בר און ,מכפר שמריהו ,תלמידת י"א בבית הספר הכפר הירוק ,לא חשבה שאי פעם היא תיסע
לסין ,בוודאי לא לעיר שמעולם לא שמעה עליה ,חרבין" .חרבין היא בירת מחוז בצפון מזרח סין שבעבר
חיו בה כ  20אלך יהודים" ,היא משתפת" .הם החלו להגיע אליה עם הנחת מסילה הרכבת הטראנס
סיבירית" .חלק גדול מהמסע שלנו היה לרובע היהודי ,לשני בתי הכנסת שנשתמרו שם ,אבל באין
יהודים הם משמשים כאולם תרבות ,מוזיאון וקונצרטים".
יובל בר און הייתה אחת מעשרה תלמידי השכבה ,שיצאו באוגוסט ,לחמישה ימים בחרבין ,במסגרת
חילופי נוער .מטרת הסינים הייתה להפכם לשגרירים של רצון טוב ,כדי להעלות את המודעות בקרב
הישראלים לתיירות בסין" .לסינים חשוב לעודד תיירות יהודית" ,אומרת בר און" ,הם לא מבדילים בין
ישראלים ליהודים .כאשר היהודים הגיעו לעיר ,הם מצאו בה כפר דייגים קטן ,והפכו אותו למה שהוא
כיום .הם תרמו לכלכלה ,בנו אוניברסיטאות ,מוזיאונים ,אולמות קונצרטים ,ארגנו חיי תרבות והפכו
אותה לעיר משגשגת והסינים לא שכחו להם זאת" .כיום לדבריה אין ולו יהודי אחד בחרבין .הלינה
הייתה במלון יוקרתי וכל תלמיד קיבל חדר משלו" .תלמיד הכפר הירוק בילו חמישה ימים בחרבין ,ביקרו
במוזיאון היהודי ובבית הקברות היהודי ,ובחרו להמשיך על חשבונם לבייג'ין ,בהזמנת מתן וילנאי,
שגריר ישראל בסין".
"הביקור הזה לא דמה לשום דבר שהכרנו" ,אומרת תמר עירון ,תלמידת הכפר הירוק ,שגם היא נסעה
במשלחת לסין" ,הכול היה אחר .האוכל ,התרבות ,האנשים ,בני הנוער ,אפילו הפיצה .פיצה עם סויה.
לפי התדמית הרווחת בסין ,היהודים הם חכמים ,משכילים ,עשירים ,יודעים איך להצליח בעסקים,
מקפידים על ערכי המשפחה ונשמעים למצוות כיבוד אב ואם .סבו וסבתו של אהוד אולמרט חיו בחרבין
והוריו נולדו בה .כך גם הוריו של ח"כ אפי איתם ,אביה של המשוררת דליה רביקוביץ ,שגריר ישראל
באו"ם לשעבר ,יוסף תקוע והפרופסור חיים תדמור .אדריכלות הרבעים העתיקים בעיר נשארה
כמזכרות לתולדות הקהילה היהודית ,והרובע היהודי הוא אתר תיירות עיקרי על בתיו שבסגנון המערבי,
שנבנו על ידי יהודים".
אל התלמידים התלוו עמי שוקרון כמאבטח ועירית יצחק ,מנהלת החטיבה העליונה בכפר
הירוק":החשיבות עצומה שיש בקצה השני של העולם עם שמכבד אותנו כיהודים ,ומחפש דרכים ליצור

שדרגו את
חווית הקפה
שלכם
טייסטר'ס צ'ויס
מעצב לכם חווית
קפה היכנסו ועצבו
צנצנת בעיצוב
אישי

רמת השרון מרכלת
מי נפגש עם מי ,מי נראה איפה ,ועל מה
דיברו בשבוע האחרון במרת השרון
ספורט
חזרה עם ניצחון
הפגרה הארוכה הגיעה לא.ס .ויתניה רמת
השרון ממש בזמן הנכון .הקבוצה ביצעה
חילופי שחקנים וחזרה ממנה בכושר טוב
יותר לסיבוב השני אותו פתחה עם ניצחון
ביתי על הפועל ר"ג .מחר תתארח
הקבוצה אצל הפועל ראשל"צ למשחק
מסקרן

איתנו קשרים חדשים .יכולנו לטייל בלי פחד ,בגאווה".
אלעד קרלבאום ,תלמיד נוסף שהיה במשלחת":האירוח היה מדהים ומאוד מפואר .גם הפגישות עם בני
נוער היו מאלפות .היינו בשוק כששמענו על החיים שלהם ביום יום .בעצם ,אין להם חיים כי הם מקדישים
כל רגע ללימודים .הם מתחילים בשבע בבוקר ,מסיימים בארבע ,באים הביתה וממשיכים ללמוד.
בשבתות הם לומדים ספייר כי זה מה שההורים דורשים .אין בכלל חיי חברה ,אין חוגים ,אין בידור,
כלום .רק לימודים ולימודים .הם הפתיעו אותנו כשידעו קצת על החיים שלנו .הם קראו עלינו באינטרנט,
שאלו על הים .אצלם אם תלמיד מחליט על מקצוע זה לכל החיים ,אין לשנות .המטרה שלהם היא
להצטיין כדי להגיע להיות חבר במפלגה ,כי זה מבטיח להם חיים יותר טובים".
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