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יום ראשון ,טז' אייר תשס"ז04.05.2007 ,

דבר המערכת |
לפעמים אני שואל את עצמי – מה זה משנה בכלל? פחות גיליון ,יותר גיליון .שבוע קודם ,או אחרי.
פעמים אחרות אני מדרבן אותי ואחרים ,משגע את כולם ,נו ,כתבתם כבר כתבה לפרונקל .לאחרונה
מצאתי לעצמי סיבה נוספת לפרונקל .החיים הם כמו טיול שנתי ארוך במיוחד .אם אתה כל הזמן
מנסה להגיע למקום מסוים ,כשתגיע תצטער שהפסדת משהו בדרך .הפרונקל הוא חלק מהנוף
בדרך .רגע קפוא לכולנו ,שמכיל שבריר ראי מחיי הקהילה ,מהמקום הזה שנקרא מי עמי ,שקיים על
המפה ובלבבות של כולנו .לכל אחד יש את החיים שלו .תשאלו את עצמכם ,מה קרה לי לאחרונה
משמח .הדבר הזה ,שעושה לכם טוב בלב ומעלה חיוך גדול על השפתיים ,אותו דבר בדיוק קרה
בסמוך לגיליון מספר  .16והכי חשוב ,אל תשכחו לחייך.
אני חייכתי השבוע גם כשהגיע למערכת מכתב תודה ספונטני שצץ לו פתאום ופורסם במדור המילה
הטובה .גם בשביל זה הפרונקל כאן ,אז בסך הכל שתי סיבות.
ובנימה אופטימית זו,
ל"ג בעומר שמח!
זיו

ברוכים-הבאים!
)עדיף מאוחר מאף פעם(...

למשפחת שורקי ,דינה ושי
וילדיהם המקסימים
הגר ,מירב ,אלמוג וענבל,
קליטה קלה
וברוכים הבאים
למשפחת מי עמי

מזל – טוב!
למשפחת נוימן ,רינה ורוני ,על הולדת
הנכד ,לשירי וירון ג'רזינא,
על הולדת הבת  -גילי!
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תנחומים חמים למשפחת חיימוביץ,
על מות אימו של יורם חיימוביץ.
משתתפים בצערכם.
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המילה הטובה |
חודש אפריל היה מלא בחגים והמדור הפעם מלא בתודות ,בתקווה שלא שכחנו אף אחד
תודה למיכל ,רחלי ויסמין חסון ,על הכנת טקס יום השואה המכובד והחשוב .תודה גם לנוער על
השתתפותו.
תודה לרעות על הובלת ההכנות לערב יום הזיכרון שצימרר את כולנו ונחרט בזיכרוננו.
על ערב יום העצמאות – תודה לרותי שניר ,ליובל רימונד ורותם רביב ולגיורא שהביא את האוכל.
נציין לטובה את נועם ונדב רימונד ,שהחליטו לדאוג לכולנו למופע אש מרשים לאחר שהתקבלה החלטה
לוותר על הזיקוקין.
תודה לכל מי שהשתתף בטקסים השונים בנגינה ובהקראה ובזכותם הטקסים התאפשרו.
על יום העצמאות ,תודה גדולה לאבי רימונד ,לדליה וניסו ,לעמית מוסקל על הארגון ,ולצוות אש – צוות
המנגליסטים – מושון ,פיליפ ,עמית רודוי ,אלון ,ברק ,אבי ,ניסו ודליה .הייתה אווירה טובה ,אוכל טוב וכיף
לכולנו.

תודה!
שלום
אני מקווה שלא פספסתי את הגיליון הקרוב כי רציתי להגיד תודה ...
לכל מארגני וצוותי החגים וארועים בזמן האחרון  -אנו רוצים להודות לכם על כל העבודה!
ימי הזיכרון לשואה ולצבא היו מאוד מכובדים ,מרגשים ,ונוגעים ישר לליבם של כל אחד
מהמשתתפים והאורחים.
ביום העצמאות היה פיקניק מאוד יפה ,יחד עם אוירה נעימה וחגיגית.
תודה מלינדה ורלף ,דנית ויובל משפחתינו ואורחינו.

תודה!
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פינת המושכל | היסטוריית האופניים
משנה לשנה הופכים האופניים למשוכללים יותר ,הן מבחינת המערכות המתוחכמות ,החומרים והאביזרים.
היום ,על מנת להוריד ממשקל האופניים מספר גרמים בודדים או להוסיף בולם שישכך את הקפיצות או
מעביר כוח נוח יותר ,נשלם מאות שקלים .וכל זאת  -על מנת שיהיה קל ונוח יותר במהלך הדיווש.
איפה ומתי התחיל ספורט האופניים?
הדגם הראשון החל בראשית המאה ה .19-זו היתה מעין מכונת
הליכה מעץ .הרוכב ישב על כיסא ובאמצעות רגליו )עוד לא היו
פדלים( רץ על גבי דרכי העפר .הדור הבא נקרא "משקשק העצמות" -
אופניים מעץ ,גלגלים וצמיגים ממתכת ודרכי עפר משובשות עשו את
הרכיבה לתענוג מפוקפק.
ואז הגיעו אופני הגלגל הגבוה  -הצמיגים מגומי קשיח ,הרוכב ישב
גבוה וצפה על הסביבה בגאון .הבעייה  -עלייה וירידה לכיסא המושב
ונפילה מגובה רב .באותו תקופה ייצרו את תלת האופן )שלושה
גלגלים( לנשים הענוגות ,שיוכלו לטייל בשבילי הגנים .אט אט החלו
האופניים לקבל צורה ,במבנה ובגודל והותאמו למימדיו של האדם.
ואז הומצא הצמיג המתנפח ,על ידי וטרינר אירי צעיר בשם - Dunlop
השם נשמע מוכר? מכאן ואילך  -גם בזכות שתי מלחמות עולם ,הלכו
והשתכללו האופניים ובשנות החמישים הופיעו אופניים עם שלושה
הילוכים.
ספורט האופניים ,נכון להיום ,הפך לפופולרי ביותר ,שילוב של ספורט,
טבע ,חברה ,אופנה ,מעמד  -מתאים לכל סוגי האוכלוסיה ולכל
הגילאים.
אם הצלחתי קצת לעורר את דמיונכם ,אתם מוזמנים להצטרף לרכיבה כייפית שנקראת " -גלגלים של
תקווה" .מסע אופניים סובב עמק יזרעאל ,למען ילדי אתגרים 7000 .רוכבים  -ילדים ,משפחות ,מקומות
עבודה ,נכים על אופני יד ,טנדם )דו-מושביים(  -כשכל ההכנסות יוקדשו לשילובם של ילדים עם מגבלות
פיזיות וחושיות בחברה באמצעות ספורט
בטבע.
המעוניינים מוזמנים להכנס לאתר
www.shvoong.co.il/bike/etgarim
הרכיבה תערך בשבת 19.5.07
רכיבה בטוחה ומהנה ,ולא לשכוח את
הקסדה.
מי שלא חובש קסדה  -כנראה שאין לו על
מה לשמור!!

אבי מוסקל
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ראיון הגיליון |
הפעם פגשנו את רותם טיטו ,המוניציפלית .רותם ומשפחתה מתגוררים במי עמי כבר שש שנים .מזה
כשנה וחצי רותם מתפקדת כמוניציפלית במושב .וכעת ,ללא הפרעות ועיכובים ,קבלו את ...הראיון:
כמה זמן את בתפקיד המוניציפלית?
באוגוסט  2005נכנסתי לתפקיד ,כחודשיים לאחר שהועד המוניציפלי הוקם .הועד פירסם מכרז
לתפקיד ולבסוף בחר בי.
מה התפקיד כולל?
התפקיד דורש להיות אחראי על כל תחומי העשייה הציבוריים שיש במושב .התחומים רבים .מחינוך,
פתיחת הבריכה ואולם הספורט ועד לאחראיות על אולם החברים ,תאורה וכל מה שב"חצר" .העבודה
מתנהלת מצד אחד מול הרשויות – מועצה אזורית מנשה ,המשרד לאיכות הסביבה ועוד .במושב העבודה
היא מול בעלי התפקידים כגון מנהלת חינוך גיל הרך ,ועדת חינוך ,רכזת הנוער והתרבות ועוד .כמובן אני
עובדת גם מול התושבים ומטפלת בפניות.
מה הקשיים בתפקיד?
הקושי הגדול ביותר הוא להתמודד עם השינויים שהמושב עובר .זה לא קל לאף אחד שיש שינויים ,גם
כשהם לטובת הכלל .אני יודעת שיש כאלו שקשה להם יותר עם השינויים וזה טבעי .אבל זה הקושי
בתפקיד שאיתו אני צריכה להתמודד.
אילו שינויים לדוגמא?
ההפרדה של הנוי והחצר .דגני עושה היום תחזוקה של מבני ציבור )בעיקר תאורה( .הנוי מטופל על
ידי ינון והיידן כיועץ .למעשה הצוות כולל את ינון שהוא איש הנוי והיידן שמייעץ בנושא שתילה ,אחזקה
וטיפול.
מה נעשה במי עמי בתקופה האחרונה?
 באולם ספורט הוחלפו כל הנורות ונעשו תיקונים קלים .אני רוצה לבקש מההורים – אנא הזכירו לילדים
לכבות את האורות ביציאה מהאולם .בנוסף ,יש להחזיר את המפתח למקום )ב"בית הקטן" שבחצר
משפחת קוטלר(.
 בנוגע לתרבות אני רוצה להודות )קצת באיחור אבל לא נורא( לרעות וחנה על שנה נפלאה .מתחילת
חודש ינואר קיבלה הגר על עצמה את הובלת ועדת תרבות .בהזדמנות זו אני רוצה להדגיש שעל מנת
שנוכל להמשיך את מסורת החגים ואת חיי החברה בקהילה חשוב שכולנו נמשיך ונתנדב להכנת
החגים הנפלאים במי עמי .תודה גם לכל העוסקים במלאכה והמתנדבים.
 בחינוך בגיל הרך – השנה התברכנו בתפוסת גנים כמעט מלאה .בימים אלו מתחלפת מנהלת הגנים.
מור רודוי קיבלה את התפקיד ומחליפה את רנטה .זה המקום להודות לכל צוות המטפלות ,ובראשן
לרנטה – שמובילה ומנהלת את הצוות מזה כחצי שנה בהצלחה רבה .את צוות המטפלות מלוה עילית
זך כמדריכה ויועצת לגיל הרך.
 בנוסף בנושא חינוך הגיל הרך פועלת ועדה פעילה ,תורמת ותומכת .אני מודה לוועדה על שיתוף
הפעולה.
 את חינוך הנוער א'-יב' מובילה הגר מנטל כהנא בחן רב .בימי שישי בנתה הגר יחד עם צוות רכזי נוער
במועצה תכנית פעילות לילדי א'-ו'.
 בחודשים ינואר מרץ התקיימה סדנת הורים בת עשרה מפגשים שבועיים בנושא גיל ההתבגרות ,סמים
ואלכוהול .הסדנה מומנה על ידי המועצה ,בתוספת תשלום סמלי של ההורים.
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 במקביל ,מתקיימת סדנת בישול לבני הנוער בת עשרה מפגשים בנושא סמים ואלכוהול שמועברת על
ידי יוסי גולדשטיין ,מרצה ומנחה מוסמך מטעם הרשות למלחמה בסמים .המועצה מימנה את הפעילות
וכל בני הנוער בכיתות ח' – יב' משתתפים .בסיום הסדנא הנוער יכין ארוחה בהתנדבות כתרומה
קהילתית .הגר ארגנה לסדנא פלטות וכלים חד פעמיים וכדומה ,כך שהסדנה מתוקתקת וכבר הכינו
פונדו שוקולד ,פשטידות ,מוקפצים ועוד.
 אפשר בהחלט לדבר גם על תנופת הבנייה .מלבד לבית ששופצו ומשופצים נבנים בתים חדשים,
ברכות לכולנו .לצד הבתים נסללו מדרכות חדשות לנוחות כולנו .אני מנצלת את ההזדמנות לבקש מכל
הבונים והמשפצים – אין להשליך פסולת בניין במזבלה של מי עמי ,אלא לפנותה באופן מוסדר.
מה דעתך על הקשר בין שתי האגודות?
יש הפרדה בין האגודה החקלאית לועד המקומי ,כאשר חברי האגודה חברים בועד המקומי .לדעתי
בסך הכל יש התנהלות טובה בין האגודות .לעיתים יש חילוקי דעות טבעיים .בסך הכל מדובר בבני אדם,
יש צורך למסד את הקשר הטוב שקיים כרגע בנוהלים של יחסי ועד מקומי ואגודה חקלאית .הקשר כרגע
הוא תקין ,מלווה בהסכמות והבנות .חילוקי דעות זה בסדר וטבעי שיקרו.
מה דעתך על הפעילויות בחגים?
אני חושבת שמתכונת החגים בסדר גמור .חשובה מאוד ההתנדבות של כולנו כדי להמשיך לקיים את
החגים .חנה ורעות אספו כמה וכמה המלצות לשיפור והגר מיישמת את ההמלצות ועושה את זה נפלא.
מה את שומעת מהתושבים במסגרת תפקידך?
התחושה שלי היא שאנשים רואים שינויים במי עמי .רבים אוהבים את השינויים .כמעט לא יוצא לי
לדבר עם חברי האגודה החקלאית ,אשר פחות מעורבים באופן טבעי בחינוך הגיל הרך ,שזה התחום
שדורש מעורבות במהלך כל השנה ,בניגוד לתחומים אחרים שהם לפי תקופות לרוב .אנשים בגדול אוהבים
את השינויים ,התפתחות הבנייה ,ההשקעה בנוי ,במדרכות .זה מוחשי ורואים את זה .אני מאמינה שתמיד
יש מה לעשות עוד .לאט לאט.
מה פשר ההתפטרויות והחזרה לתפקיד?
לדעתי להיות בועד המקומי זו זכות וחובה .כל אדם ששם עצמו כמועמד חייב לדעת שהוא נבחר
לשרת את הציבור ולקחת על עצמו אחריות גדולה מאוד .למרות חילוקי דעות ,התפטרויות וחזרה לועד
המקומי ,הועד ממשיך לקיים עד סוף כהונתו בנובמבר  2007ומשתדל לעשות את הדברים על הצד הטוב
ביותר .כדי לפרק ועד מקומי צריך לפנות למשרד הפנים .מדובר בהליך בירוקרטי לא פשוט .במושב יש ועד
מקומי ומוניציפלי שהם ועד אחד .כדי לפרק אותו צריך הועד לפנות לראש המועצה ושהוא יפנה בתורו לשר
הפנים .לא מדובר בהליך פנימי בלבד .לא בהכרח גם שבקשה כזו הייתה מתקבלת ,ובכל מקרה ,הועד לא
בגרעונות ואין סיבות שמצדיקות פרוק .לראייה – הועד חזר לתפקוד תקין.
מה את מאחלת למי עמי?
צמיחה ובנייה .משפחות חדשות .שיקום הנוי שאנחנו בעיצומו .עזרה הדדית ואכפתיות של האנשים.
תרבות פורחת וחינוך ברמה גבוהה .בחלק מהתחומים אנחנו כבר שם ,אבל המוטו שלי הוא שגם כשהמצב
טוב ,תמיד אפשר לשפר.
דברי סיום?
בתקופה זו של חילופי עונות ברצוני להודות לשולי על הובלת הועד המוניציפלי בשנה וחצי האחרונות,
ועל כל השינויים שהביא למי עמי ,לאליס על שלקחה על עצמה את הטיפול בנוי ובחיילים בתקופה שהייתה
בוועד .גם תודה ליסמין אוסטרובסקי וחגית חיים שלקחו על עצמן את ועדת הנוי .שוב תודה לרעות וחנה
על שנה תרבותית נפלאה .העבודה של כולכם אינה דבר ברור מאליו!
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משולחנה של ועדת חינוך הגיל הרך |
השנה כבר אוטוטו עומדת לקראת סיומה ,אביב במלוא הדרו והגנים ,שעברו בקיץ האחרון ובחודשי
הפעילות הראשונים של השנה נכנסו לשגרה ולשלווה .כאשר רנטה מובילה את צוות המטפלות ואת
התינוקון כשלצידה הלן וליזה ,יפעת מובילה את הפעוטון עם רחל לצידה ובגן הגדול גילה ודליה ומיה בימי
שישי .איילת החליפה את יהב כמטפלת המחליפה וזו ההזדמנות להודות ליהב על האהבה והטיפול הרגוע
בילדינו ולאחל לה בהצלחה בדרכה החדשה.
ולמרות הכל ליוותה את ועדת חינוך ההרגשה שהדברים צריכים להראות אחרת ,וקיים קושי משמעותי
בשילוב התפקידים מטפלת מובילה ומנהלת .כך מצאנו עצמנו עוסקים בסוגיית ניהול הגנים כשרנטה מגבה
את ההחלטה להחליפה ומודה כי התקופה בה ניהלה את הגנים היתה יפה ,מלמדת וחשובה אולם ברור
היה מראש כי השילוב של מטפלת מובילה ומנהלת אינו הפתרון האידאלי ויש להמשיך ולחפש אחר מענה
הולם יותר.
ועדת חינוך ישבה והתייעצה ובדקה ,שאלה שאלות וקיבלה תשובות בשיתוף רותם )טיטו( ,רנטה ועילית -
המדריכה והיועצת החינוכית של הגנים  -והגדירה את הצרכים של המערכת ואת הדגשים שהיא רואה
בתפקיד מנהלת הגנים .שני קווים עיקריים הנחו אותנו  -הראשון גרס כי מנהלת הגנים אינה יכולה להיות
מישהי מצוות המטפלות .השני חידד את חלוקת התפקידים בין המנהלת ליועצת והמדריכה החינוכית מתוך
רצון לתת מענה אמיתי לילדים שלנו ולנו  -ההורים ,בסוגיות חינוכיות שונות.
בעקבות תהליך זה פורסם מכרז לתפקיד ניהול לוגיסטי של הגנים והשאר ידוע ...זה המקום להודות
לרנטה על הכל ולאחל לה נסיעה טובה וחזרה מהירה אלינו .זה המקום לאחל למור הצלחה ולהזכיר כי אנו
עומדים לרשותה בכל נושא.
אנחנו מקווים כי המהלך הזה יחזק את הגנים ,בהם אנו רואים את לב היישוב ואת עתידו )וזו לא קלישאה(.
המשך אביב פורח ונהדר.
ועדת חינוך הגיל הרך

בכל נושא ופנייה אנחנו לרשותכם:
nir_dahan@hotmail.com ,052-2455531
ניר דהן
שרה נחמיאס sarahartal@gmail.com ,057-7343397
shirino@walla.com ,052-5350794
שירי נוימן
galmi222@017.net.il ,050-4215950
גל מוסיוב
עמנואל אטון 052-8726775
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מיליארד סינים לא טועים | עונת הקיץ בראיה סינית ובתוכה אלמנט האש
בעבר כבר כתבתי קצת על עונות השנה בראיה סינית ,תקציר הפרקים הקודמים :ישנו מעגל מקביל של
עונות שנה שלכל אחת מהן משויך "אלמנט" .סתיו  -אלמנט המתכת ,חורף  -אלמנט המים ,אביב  -אלמנט
העץ ,וקיץ  -אלמנט האש.
סימבולי למדי ,אבל את תחילתה של עונת הקיץ אנחנו חוגגים במדורות ל"ג בעומר .אחרי תקופת האביב
והפריצה החוצה של הטבע ואלמנט העץ ,באה תקופה של חום ואש שעיקר האנרגיה של הטבע ושל האדם
מופנית החוצה .אש מייצגת תקשורת בין אישית והחום החיצוני מאפשר את ההפך ממה שעשה החורף
המכנס המקרר והמדכא ,פתאום רואים אנשים שלא ראינו הרבה זמן ,יש אוירה של לשבת בחוץ  ,להיפגש
ולהנות יותר מחברה.
אש מיוצגת על ידי צבע אדום ,והרגש שמייצג אותה הוא שמחה .שמחה אמיתית מבפנים ,כזו שמעלה חיוך
אמיתי על השפתיים ונותנת לחיים משמעות.
אצל בעלי המקצוע האביב הוא הזמן של האמנים שם מתפרצת היצירתיות שלהם כמו למשל ציור ,והאש
היא זמנם של אמני הבמה .אלה שנהנים להיות תמיד במרכז העניינים ,בשירה הופעת במה או כל דבר
אחר ,רק תנו להם להיות מוארים בזרקור חזק והם המאושרים באדם .נמנים איתם אמני במה ,אנשי
מכירות ,תקשורת ,וכל צרכני הבמה המרכזית.
אחת הבעיות של האש ואנשים שנמנים עם תכונות האופי שלה ,הוא שכמו האש במציאות ,היא תלויה
בחומר בערה ,אחרת היא דועכת .אנשי האש לרוב יזדקקו לתמיכה תמידית ,אחרת הם נכבים ואז השמחה
נגמרת ויכולה להתחלף בדיכאון) .בריטני ספירס ואחרים(...
ולמי שצריך איזון בחיים ונמאס לו מפגישות חברתיות ,חתונות הומות וכל שאר הדברים שהקיץ והחום
מביאים איתם  -האלמנט שמאזן את האש הוא )כמה מפתיע (...אלמנט המים של החורף ולפעמים דקה
של שקט מתחת למים יכולה להחזיר שפיות בטרוף של חום קיץ...
עוד דרך להשתמש במידע הזה בצורה פרקטית ,כדי לחזק מקומות בבית שדרוש בהם חום ואהבה ניתן
להוסיף צבע אדום על גווניו ,ציורים שמכילים אש ,או נרות.
אז כל מי שהחליט לחגוג הקיץ סביב המדורה ,שידע שהשמחה באה מהאש ,והכל רגעי ,כי תכף סתיו
וחשבון נפש וצריך לנצל את הקיץ עד תום.

קיץ חם ונעים,
אלעד שושן
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הטור של מורן | יום הולדת – חגיגה נחמדת?!
לרגל יום הולדתו ה 30-החליט עמית להפתיע אותי )!!!( ולקחת אותנו לצניחה חופשית.
נכון ,הייתי קצת מדוכדכת לאחרונה התחשק לי לפרוק עול ו"להתאוורר" קצת מהשגרה -אבל צניחה
חופשית?!!?!?
"תחשבי קר" אמרתי לעצמי ,עמית ואת דווקא די בקטע של אטרקציות "רוויות אדרנלין" כבר שכחת?!
באנג'י ,רפטינג ,סנפלינג ,כלא ביפן ,רכבות הרים מטורפות בארה"ב )בתור המיוחד לכל המשוגעים
שמתעקשים לשבת רק בשורה הראשונה של הרכבת!( כבר עשינו כמעט הכל ...מצד שני  -זה היה מ-מ-ש
מזמן!
בדיוק לפני חודש התחשק לי פתאום לעלות לגג שלנו להשקיף על הסביבה-
בשלב השישי של הסולם הבנתי שזה ממש לא לעניין להשתגע פתאום באמצע החיים  "...איך לעזאזל אני
אמורה להזעיק את כיתת הכוננות שיבואו דחוף לחלץ אותי מהסיטואציה המפחידה הזאת ואין לי
פלאפון?!"
נזכרתי בעצה שנתנה לי פעם חברה טובה "תנשמי עמוק ואל תסתכלי למטה" – )...היא בכלל דיברה על
לידה אבל התאים לי בול! ( וכך ,שלב אחרי שלב הזדחלתי מטה ונשבעתי להפסיק עם השטויות...
גיל  30זה כבר משהו אחר...יום הולדת  30משייכת אותך עמוק לתוך עולם הבוגרים ,ועובדה  -רוב
החברים כבר נשואים ,הורים לילדים ,חיים את החיים -ואנחנו הולכים לעשות מה?!?!?!
זרמתי....
הגענו לחוף הבונים ,קצת שמש קצת ים ותוך כמה דקות ויתרנו על זכותנו לתבוע את החברה בגין כל נזק
שיגרם לנו ולקחנו אחריות מלאה על המעשה חסר האחריות שאנו עומדים לעשות 30 ,שניות אחרי זה
נפרדנו גם מ) ₪ 3000כולל  2צלמים וידאו וסטילס -אם כבר אז שתהיה מזכרת להראות לילדים שפעם
אמא ואבא היו מגניבים!( הדרכה קצרה והופ -יאללה למטוס!
במטוס קטן ומקרטע בגובה  12אלף רגל ) 3.6576ק"מ אם לדייק( יושבים זה למרגלות זה עשרה אנשים
לא נורמאלים.
המדריך מחבר אותי אליו ברצועות ומזכיר את התרגולת שביצענו על הקרקע  -והדבר היחיד שמנחם אותי
ברגע זה הוא שעמית קופץ ראשון! ☺

מתקרבים לסף ,חצי גוף כבר בחוץ ,רוחות קרות שורקות באזני ומתחתי רואים רק את הים...
ביני ובין המוות מפרידה רק חתיכת בד!
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קרה לכם פעם שהתעוררתם בבעתה כי חלמתם שאתם נופלים?
אז זה הרבה ה-ר-ב-ה יותר גרוע!!!!!
 50שניות של נפילה חופשית ב 200-ק"מ עם מדריך מחוייך שדבוק לכם לגב!!!
תעצרררררווווווו -אני רוצה לרדת!
בשנייה ה 51-יותר מדי נגאלתי מיסורי שעה שהמצנח שיחק אותה ונפרש מעלינו.
שקט....
כנראה שהפסקתי לצרוח.
ארץ ישראל היפה פרושה לרגלי ,הראות מושלמת ואני רואה מצפון את פסגת החרמון המושלגת ,לים
שמתחתי צבע תורכיז יפיפה ובאופן כללי אני מקבלת את הרושם שבכלל לא רע להיות ציפור.
המדריך קלט שאני בהכרה ופצח ב 60-שניות על גיאוגרפיה ואיכות הסביבה )הראה לי
טבעת צהובה מזעזעת של זיהום אוויר שמקיפה אותנו מכל עבר (....ונתן לי לנווט את המצנח בעצמי.
כשהייתי מוכנה להיפרד מהשחקים  -הוא כיוון אותנו לעבר הנחיתה שהיתה רכה ומהירה.
חברים ,מה אומר ומה אספר לסיכומה של חוויה מדהימה מרתקת ועוצרת נשימה?
ב 3 -מילים:
ממליצה ממליצה ממליצה!
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