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יצא לאכול \אייל כץ

שמעטות הן המסעדות שמצלי
חות לתפקד בעת ובעונה אחת 
לשם  “לקפוץ  שאפשר  כמקום 
לאכול משהו”, ובמקביל לשמש 
כאלטרנטיבה נעימה לבילוי של 
ואווירה  חברתי,  או  זוגי  ערב 
שמתאימה גם לציון של אירוע 
מיוחד. מסעדת הגריל האיטלקי 
בלה מיה עושה את זה בהצלחה 
קורה  וזה  השביעית,  השנה  זו 

גור מספר  של  שילוב  שבזכות 
מים. 

זה מתחיל במבנה העץ הנאה, 
בעיצוב  פנימי  לחלל  המחולק 
היקפית  ומרפסת  ומיוחד  חם 
הפנימי  החלל  לפארק.  הצופה 
מצליח לחבר יפה מוטיבים של 
דיינר אמריקאי )ספסלי עור חום 
שולחנות  של  הצדדים  משני 
מוקרנים  עליהם  ומסכים  העץ, 
משעשעים(  וסרטונים  קליפים 

פאב-מסע של  אלמנטים  שעם 
דה - קירות העץ, הבר שבמרכז 

והכיסאות הגבוהים שסביבו.  
מהודק  בתפריט  ממשיך  זה 
וטובות  פשוטות  מנות  הכולל 
לצד מנות מתוחכמות ועשירות, 

שכך שניתן להתאים ארוחה למו
עד, למצב הרוח ולתקציב הנתון 
)גם בזכות העסקיות ההוגנות(, 

שומעל הכל זה נובע מניהול מק
המ על  שמושתת  וצוות  שצועי 

שפחה המורחבת, מה שמבטיח 
מחויבות גבוהה ללקוחות.

זל בליל  הפעם  לשם  שהגענו 
הגשמים  ולמרות  חורפי,  עפות 
מעט  לא  במסעדה  היו  העזים 
הבית  בלחם  פתחנו  סועדים. 

ששהוגש לוהט עם מטבלים טו
וסלסה  צ’ימיצ’ורי  )זיתים,  בים 

שחריפה(, ועם שתי מנות ראשו
בתע ממולאות  פטריות  שנות: 

וכרובית מצופה.  גבינות,  רובת 
מנות המנות היו טריות וטובות, 
צ’ילי  עם  מוגשת  כשהכרובית 
טובה,  טחינה  עם  וגם  מתוק 

שהשתלבה איתה יופי.
הייתה  שלה  העיקרית 
פולו. מנה של פסטה  פטוצ’יני 
עם רצועות עוף ורוטב עגבניות 
עם בצל, שום, פסטו ותבלינים. 
המנה הייתה טובה ונדיבה, עם 
רצועות  של  מאסיבית  נוכחות 

העוף. 
של  ההמלצה  עם  הלכתי  אני 
בחרדל  פרגית  והזמנתי  אסף, 
למצב  זקוק  אני  לרוב  ודבש. 
ליהנות  כדי  חגים  של  רוח 
את  מעדיף  וגם  מתוק,  מבשר 
זו של הלול.  תוצרת הרפת על 
אבל הפרגית הזו הייתה בהחלט 
הפתעה נעימה. מדובר בסטייק 

והיה  במרינדה,  ששרה  פרגית 
חתוך  רך,  עסיסי,  נהדר:  עשוי 

שלרצועות עבות ובשרניות המו
גשות על כלי ברזל לוהט בליווי 
ועגבניה  מהתנור  אדמה  תפוחי 
על  דקות  כמה  שבילו  ופלפל 
הייתה  הזו  המנה  גם  הגריל. 

נדיבה ומשביעה.
את המקום מנהלים עמי ואסף 

שכנפו, אב ובנו, וחלק גדול מה
המשפחה  בני  כאור  הם  צוות 
ארבעה  עוד  )לעמי  העניפה 

במע מתגוררים  כולם  שאחים, 
כשנה  לפני  ובסביבותיה(.  לות 
הקימו מול בלה מיה את “לולה 
בר”, מקום הפונה בעיקר לקהל 
מהמטבח  תפריט  עם  צעיר, 
אלכוהול  על  ודגש  האסיאתי 
חיים  מופעים  כולל  ומוסיקה, 

בימי חמישי.
עשיר,  מיה  בבלה  התפריט 

מתוח מנות  גם  כאמור  שוכולל 

כמות ויקרות יותר, כמו סטייק 
טי-בון )ביסטקה סטייק(, דגים, 
כל  את  פסטות.  מבחר  וכמובן 
אלו כבר דגמתי במהלך השנים 
הפיצה,  את  ודווקא  ונהניתי, 
שמספרים כי היא מעולה, טרם 
מתכוון  שאני  עניין  הספיקותי, 

לתקן במהרה.
עבור ארוחה זוגית שכזו היינו 
משלמים 168 שקלים, לא כולל 

שתייה.
משלוחים  מבצעת  המסעדה 

בכל האזור. 

גריל  מסעדת  מיה,  בלה 
 1 החורש  כליל  איטלקי, 
מעלות.  הספינה”(   )פארק 
למשלוש  ,04-9575075  טלפון:

חים: 04-9976725.

* הכותב היה אורח המסעדה 
המסוקרת

מסעדה לכל עת
ביקור חוזר במסעדת בלה מיה, כולל הפתעה נעימה שנולדה דווקא בלול

החלל הפנימי בבלה מיה. שילוב של דיינר ופאב-מסעדה         צילום: יח”צ

רח’ בן עמי 53 עכו. טלפקס 04-9916771

איכות, שירות ואחריות!
בדיקת ראייה, משקפיים ועדשות מגע

לגילאי שנה עד שנתיים וחצי

לקריאה על השיטה באתר הבית

בסיס יומיטיולים על 

לגילאי שנה 

ההרשמה 

בעיצומה!
תזונה 

איכותית

 itay_r3@walla.com  ganitay.co.il
כפר ורדים, טלפון: 077-7574970  0528-594585  0522-984183 

חוגים 

והעשרה

לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים
לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים

יישור שיניים - אורטודונטיה

050-5241607  |  04-9573359  |  6 חרמון  ורדים,  כפר 

052-4436490  |  04-9989027  |  15 חרוב  כרמיאל, 

17 שנות וותק וניסיון ביישור שיניים D.M.D ד”ר לילך לבון

כולנו רוצים חיוך יפה!    
לכולנו מגיע חיוך בריא!

• טיפול אורטודונטי יכול לתרום להשגת מטרות אלו	
• הטיפולים הינם בשיטות הכי מתקדמות ובאחריות לתוצאות מדהימות	
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קים שפיצר נגוין
ד’’ר  של  השיניים  במרפאת 
לשפר  דרך  מצאנו  איל,  שחר 
טיפולי  חווית  את  משמעותית 

שהשיניים באמצעות טיפול בדי
קור סיני. 

בשם  גם  הנקרא  סיני,  דיקור 
מכלי  אחד  הינו  אקופונקטורה, 
ברפואה  העיקריים  הטיפול 
זה  הקיימת  רפואה  הסינית, 
הסינית  הרפואה  שנה.   5,000
טבעית.  עממית,  רפואה  היא 

שהמטפלת במגוון רחב של תח
לואים, אך מטרתה היא למנוע 

שהיווצרות של מחלה. היא מש
תמשת בכלים ייחודיים לריפוי, 
אשר  הסיני  הדיקור  ביניהם 
זעירות,  מחטים  ידי  על  נעשה 
חד פעמים וסטריליות בנקודות 
למסלול  בהתאם  בגוף  שונות 

האנרגטי והעצבי.
שבשנים האחרונות עלתה ביש

ראל המודעות לרפואה הסינית, 
חולים  בקופות  משתלבת  והיא 
להיותי  בנוסף  חולים.  ובבתי 

סי ברפואה  מוסמכת  שמטפלת 
כסייעת  עובדת  גם  אני  נית 
במרפאת השיניים של ד”ר שחר 
מחקר  אחרי  ורדים.  בכפר  איל 
את  דרך לשלב  מעמיק מצאתי 
השיניים.  במרפאת  גם  הדיקור 
חודשים הצעתי  לפני כשלושה 
לדר’ שחר את הרעיון שלי. יחד 
יצאנו בפרויקט ייחודי, והצענו 
תחליף  במרפאתנו  למטופלים 
טיפול  ידי  על  הרדמה  לזריקת 

שטבעי בעזרת דיקור סיני. התו
והמטופ מפתיעות,  היו  שצאות 

לים מרוצים. מתוך 30 טיפולים 
הטיפול  את  עברו   22 שערכנו, 
לזריקת  הזדקקו  ולא  בהצלחה 

הרדמה!
מענה  נותן  בדיקור  הטיפול 
המגיעים  למטופלים  מיוחד 
אלינו כשהם בחרדה. לפני כמה 
אלינו  הגיעה  למשל,  שבועות, 
ראיתי  שמיד  חביבה,  מטופלת 
כי היא חרדה מאוד. היא הודתה 
כי היא מאוד חוששת מהטיפול, 

שמכיוון שעברה טראומה בילדו
למרות  שיניים.  רופא  אצל  תה 
שגרתי  בטיפול  מדובר  שהיה 

שי ידי  על  אבנית  סילוק  ששל 
ננית, טיפול שלרוב אינו דורש 

טי לה  הצעתי  הרדמה,  שזריקת 

דקירה באהבה
חידוש ייחודי במרפאת שחר אייל: במקום הרדמה, 

דיקור לפני טיפול שיניים

שפול בדיקור. הטיפול עבר בצו
רה מושלמת והמטופלת דיווחה 
ונינוחה,  רגועה  מרגישה  שהיא 
כלל  שבדרך  הלב,  דפיקות  וכי 
הופיעו  לא  מאוד,  לה  הציקו 
לפעם  התור  שאת  מובן  כלל. 

די עם  קבעה  כבר  היא  שהבאה 
קור.

זה עובד? מטרת הדיקור  איך 
מתחים  והפגת  הרדמה  היא 
במהלך  יותר  נעימה  ותחושה 
גורם  הדיקור  ואחריו.  הטיפול 

כא משככי  חומרים  שלהפרשת 
בים טבעיים של הגוף. במקרים 
מסוימים מרגישים כאב קל אך 
נסבל. הדיקור הוא טיפול טבעי, 
פשוט ומהיר החוסך החדרה של 
בנוסף,  לגוף.  כימיים  חומרים 
בתסמינים  כרוך  אינו  הדיקור 
וחוסר  נפיחות  תחושת  כמו 

שתחושה מקומי המאפיינים הר
דמה. 

lll

הכותבת היא מטפלת מוסמכת 
רברפואה סינית, ובעלת קליני

קה פרטית בכפר ורדים.
אייל: שחר  דר’   מרפאת 

04-9574595 
שפיצר: נגוין   קים 

054-7250040 

מקצועי

משתלת גליל צמחים

אביב הגיע – פסח בא!

לשלב קנייה עם טיול בטבע

אביב הגיע – שפע של פריחה
עציצים פורחים 

לבית ולגינה, 
עונתיים, רב שנתיים, 

שיחים ומטפסים 
פורחים.

פסח בא – מתנות לחג קונים במשתלה
עציצים פורחים, צמחי בית, קוקטיילים, 

אריזות מתנה המשלבות צמחים עם מוצרים 
נוספים כמו אביזרי נוי, סבונים טבעיים, ריבות 

משובחות, דבש ועוד ועוד...

18:00-8:00 ימים א'-ה'    
16:00-8:00 ימי שישי וערבי חג  
16:00-9:00 שבתות וחגים    

הנחות מיוחדות על הזמנות מרוכזות של מתנות 
לחג לחברות מפעלים ומוסדות

רקפת - משגב
טלפון 9800968, פקס 9800524

galilplant@gmail.com מייל

 www.galilp.com בקרו באתר המשתלה
ותמצאו דף הדרכה לטיפול בגינה באביב 

וגם מגוון רעיונות למתנות לחג 

בחוה"מ עוברים לשעון קיץ

לנוחיותכם לקראת החג המשתלה תהיה פתוחה 
בימים ג', ד', ה' 3,4,5.4.12 8:00-19:00 

ביום ו' ערב החג 6.4 8:00-16:00 
ובחג 7.4 9:00-16:00

למבוגרים, נוער ותלמידי מגמות אמנות  www.zikit.info

22/3 יום חמישי, 20:30 |  להקת ‘סירוקו’, פלמנקו ג’אז

פלמנקו בזיקית עם להקת ‘סירוקו’ - ערב של אנרגיות ספרדיות
להקת סירוקו מנגנים פלמנקו ג’אז - מוסיקת פלמנקו מודרנית המשלבת 

נגיעות ג’אז,  עם מיטב מוסיקת הפלמנקו הספרדית והצוענית במטרה 
לשמר את המוסיקה המסורתית השורשית.

24/3 יום שבת, 11:00 |  הצגה לילדים ‘סיפורי מדף’

‘תיאטרון רב תרבותי הגליל’
הצגת ילדים מיוחדת ומשעשעת, עם בובות שונות 

ומסע הרפתקאות בדמיון.
מה קורה כשאורחת בלתי צפויה מצטרפת למדף עליו 

הבובות גרות בהרמוניה? מה מצפה לה במסע המוזר
אל חבל הכביסה?

29/3 יום חמישי, 20:30 |  ‘הציורים של צופיה’

‘תיאטרון רב תרבותי הגליל’
ההצגה מבוססת על סדרת ציורים שצופיה, נערה בת 16 

ציירה בהולנד, כשגרה במסתור מהנאצים בתקופת המלחמה.
דרך שימוש בציורים בטכניקות ויזואליות שונות,

ההצגה מספרת על החיים של צופיה באותה תקופה 
ובעיקר על כוחה של האומנות והיצירה כביטוי

לכוח חיים. זוכת פרס ראשון בפסטיבל חיפה 2007

זיקית - מפגש תיאטרון בתפן

זיקית - מקום של תרבות, רח’ דולב 3 תפן, 04-9872111
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מתקנים ת'טעויות
צלילה לרבדים עמוקים ביצירתו של דני סנדרסון “היא התיישבה ליד פסנתר“

* מומלץ לקריאה לאחר צפייה ב-youtube, רצוי בגרסת פסטיבל הפסנתר 2010

 ,50 מזמן,  לא  מספר  קיבלתי 
מכל  ואיכשהו,  מראש,  תודה 
לי  הוקדש  בעולם,  הטקסטים 

שהשיר “היא התיישבה ליד פסנ
תר” של דני סנדרסון.

בפייסבוק  הערות  חילופי 
 50 )בני  ורבליים  דיונים  וכמה 
בטכנולוגיה  מתקשרים  עדיין 
מיתרי-קול,  מבוססת  מיושנת, 
המכונה “דיבור”( הבהירו לי כי 
בטקסט  שמדובר  סבור  העולם 

שנונסנס גרידא, מבריק כשלעצ
שמו, אך לא משהו שצריך להת

עמק בו. זוהי כמובן טעות שיש 
שלתקן, רצוי עכשיו, באמצע הנ
בי מדובר  למעשה  שכן  שגינה. 

צירה בעלת רבדים עמוקים, עם 
וחשובים  משמעותיים  מסרים 
רק  החיים.  על  נוקבת  ואמירה 
בתור התחלה, השיר הזה מקפל 
על האצבע הקטנה שלו את כל 

שבעו הניו-אייג’יים  שהמסרים 
פס של  אצבע  כמובן  וזו  שלם. 

ת’טעויות  ומתקן  שמנגן  נתרן, 
באמצע הנגינה.

לכאורה,  השולי  הסיפור 
ועוד  מסיבה,  באיזה  שקרה 
אחת שתכף בכלל נשכח ממנה 

למע מדבר  שנה,  חצי  לפני  ש– 
רחב  הכי  במובן  חיינו  על  שה 
של המילה. כי מהי הנגינה אם 
לא החיים עצמם? )“לתת חיים 
אם  החיים  ומהם  למסיבה”(. 
ללא  מנגנים  שאנו  מנגינה  לא 
הפסקה, מתקשים לעמוד בקצב 
חייבים  אבל  שלהם  המסחרר 
כל  טועים  ולכן  לנגן,  להמשיך 
מתקנים  ברירה  ובלית  הזמן, 

ומ הנגינה  באמצע  שת’טעויות 
ירגיש?  לא  אחד  שאף  קווים 
שישתוק,  לפחות  ירגיש,  ואם 

החולירע.
אז כבר כשטובלים את הראש 
זה  ראשון:  חשוב  מסר  מגלים 
לגמרי בסדר לטעות, רק שרצוי, 
ת’טעויות  לתקן  חשוב,  אפילו 

בא כלומר  תנועה,  כדי  שתוך 
לא  או  )ניו-אייג’  נגינה  מצע 
רק  זאת,  לעומת  ניו-אייג’?(. 
תקנה,  חסר  ונודניק  נפוח  נאד 
יעיר  בשיר,  המספר  דמות  כמו 
שלהם  הטעויות  על  לאחרים 

הנשא לשאלות  התשובה  ש)וזו 
פה  “מה  השלישי  בבית  לות 
לא יפה” ו”מה פה לא מנומס”, 
כן?(. וחכו, חכו, עוד תראו מה 
ליד  יתיישב  כשהוא  לו  יקרה 

הפסנתר.
רק הרובד הרא שוזה, כאמור, 

אל  קצת  עוד  צוללים  אם  שון. 
המאבק  מתגלה  היצירה,  נבכי 
הנצחי בין המינים. האישה )היא 
נוקטת  פסנתר(  ליד  התיישבה 
– כלומר מפיחה  יוזמה, מנגנת 
)כמעט  הגבר  ואילו  חיים,  רוח 

שבאגביות, מעשה אמן, שב המ
בית  בכל  כמעט  ומזכיר  שורר 
כי המספר בשיר הוא גבר: איני 
מבדיל, לנגן אני יכול, מנגן לי, 
תופס  ועוד(  פסנתרן  לי,  מתקן 
לה  ומעיר  ביקורתית  עמדה 
רוח, עד שבסוף  על כך בגסות 
הוא מתגלה במלוא ערוותו ואף 

חוטף אגרוף לקינוח.

אלימים  “אקטים  הדוקטורט  דת 
בהקשרים  וסמליותם  ממוקדים 

שהיסטוריים של תולדות עם יש
סנדרסון”,  ד.  של  בשירתו  ראל 

שמן הסתם תיכתב פעם(.
העצמית,  המודעות  עניין  גם 
הניו-אייג’,  של  היסוד  מאבני 
תוך  להתייחסות,  בשיר  זוכה 

שביקורת נוקבת על חוסר המוד
שעות של הגבר, או קובעי המדי

ניות באופן כללי. האישה בשיר 
טעתה  כי  לרגע  מכחישה  לא 
ותיקנה. היא הייתה מודעת לכך 
כל הזמן. ואילו המספר, הגבר, 
ברמות  לעצמו  מחובר  איננו 

ידיעו את  שואב  הוא  שקשות. 
מעיר  הוא  פעם  תיו מהסביבה. 

הנו ש”כל  בגלל  רק  שלמנגנת 
עצמו  הוא  שהרי  אמרו”,  כחים 
“אינו מבדיל בין קול לפטיפון”, 
כי  משוכנע  הוא  שנייה  ופעם 
הפליא לנגן אחרי שזכה לכמה 

המ או  הגבר,  כפיים.  שמחיאות 
משוכנע  הוא,  באשר  תנשא 
וממילא  לעולם  טועה  אינו  כי 
אינו נדרש לתקן את טעויותיו. 
הוא  האבסורד,  למרבה  ובכך, 
נוספת,  קריטית  טעות  טועה 
עליה הוא משלם באותו אגרוף.

מתגלה  עוד,  כשצוללים 
עוד  עמוק  פילוסופי  הרהור 

מדב אנחנו  מה  על  שיותר. 
על  לא  נגינה.  על  בעצם?  רים 
קומפוזיציה,  הלחנה,  יצירה, 
יותר.  הרבה  נשגב  דבר  שהיא 
דורשת  שאמנם  נגינה,  על  רק 
אבל  גבוהה,  ומיומנות  כישרון 

היצי למעשה  משתווה  שאינה 
הנגינה  זאת,  ובכל  עצמו.  רה 

היא זו שחשובה )וגישה זו של 
בוודאי  היא  היוצר,  המשורר, 
היא  עצמית(.  אירוניה  של  סוג 

לנגי היצירה  את  שהופכת  שזו 
חיים  “לתת  שביכולתה  זו  שה, 
יושב  כאשר  ולכן,  למסיבה”. 
התשיעית  את  ומנגן  המספר 

ששל בטהובן, מן הנשגבות שבי
טועה  שהוא  למרות  צירות, 

בדי לו  שהתברר  )כפי  שומתקן 
עבד(, עדיין הוא זוכה למחיאות 

כפיים.
השיא  רגע  הכפיים,  ומחיאות 
מבחינת המספר בשיר, נושאות 
בחובן מסר חשוב נוסף: גם אם 
חביבי!  היזהר  מוצדקות,  הן 
תכף לאחר האופוריה בוא תבוא 
כל  לאורך  היו  סימנים  המכה. 

שהדרך: “אני מבחינתי איני מב
“שנים  לפטיפון”,  קול  בין  דיל 

“ביני פסנתרן”,  לא  כבר  שאני 
כמה  אבל  איך”.  ידעתי  לא  נו 
מארתור  כולל  כפיים,  מחיאות 
לאנשים  סמל   – רובינשטיין 

ולה שמוכשרים שיודעים לכבד 
וכבר  כאלה שטועים,  גם  עריך 
בעננים,  אני באקסטזה, מרגיש 
שניגנתי,  רק  ש”לא  ומשוכנע 

הט את  תיקנתי  לא  לרגע  שאף 
עויות באמצע הנגינה”.

והכי  נורא  הכי  כאמור,  וזה, 
בסדר,  זה  לטעות  כי  מסוכן. 
דבר  אין  אבל  חשוב,  זה  לתקן 
נורא יותר מלבצע טעויות מבלי 
ולפעמים,  לכך.  מודע  להיות 
מסתבר, צריך לקבל אגרוף כדי 

להבין שטעינו.
להחטיף  מתכוון  מישהו  ואם 

לי, עם כפפות בבקשה.

דני סנדרסון. צילום: מתוך וויקיפדיה

היא התיישבה ליד פסנתר \ דני סנדרסון

היא התיישבה ליד פסנתר
לתת חיים למסיבה
התחילה לנגן ולא

הייתה לזה כל הצדקה
חשבה היא מנגנת
אך בעצם מתקנת

את הטעויות באמצע הנגינה.

אני מבחינתי איני
מבדיל בין קול לפטיפון

אך כל הנוכחים אמרו
שזה נשמע כל כך איום

שהיא סתם מנגנת
ובעצם מתקנת

את הטעויות באמצע הנגינה.

אמרתי לה: זה לא יפה!
אמרה לי: מה זה לא יפה?!
אמרתי לה: זה לא מנומס!

אמרה לי: מה פה לא מנומס?!
שאת לך מנגנת 
 ובעצם מתקנת 

את הטעויות באמצע הנגינה.

זה קרה לי במסיבה
לפני חצי שנה...

אז היא אמרה: חכם אתה!
נראה אותך פסנתרן אתה!

ואם אתה כל כך גאון
אז אפנה את המקום

ואז ת’תנגן לי
וחלילה תתקן לי

את הטעויות באמצע הנגינה.

אמרתי לה: זו לא בעיה!
פסנתר אצלי זה מלידה

ולנגן אני יכול
ברה מי לה וסי במול
ולא יהיה שום צורך

לתקן לכל האורך
את הטעויות באמצע הנגינה.

אז היא אמרה: יפה מאוד!
באמת חבר כל הכבוד

אך בוא נעזוב ת’דיבורים
נשמע דוגמא מהקלידים

שבה ת’מנגן לי
ובטוח מתקן לי

את הטעויות באמצע הנגינה.

אז התיישבתי מחייך
בינינו לא ידעתי איך
אוכל לצאת מהעניין

שנים אני כבר לא פסנתרן
ואיך אוכל להצליח
לתקן בלי שתשגיח

את הטעויות באמצע הנגינה.

פתאום התחלתי לנגן
את התשיעית של בטהובן

ומסביבי מחאו כפיים
אפילו ארתור רובינשטיין

ולא רק שניגנתי
אף לרגע לא תיקנתי

את הטעויות באמצע הנגינה.

הגברת לא אמרה מילה
ישבה בשקט במקומה

ובלי לחשוב על הכבוד
פתאום הכניסה לי אגרוף...

ואז אני הבנתי
שטעיתי כשתיקנתי לה

את הטעויות באמצע הנגינה.

מאבק  על  רק  שלא  וכמובן, 
בין המינים מדובר, אלא על כל 
על  הוא,  באשר  מעמדי  מאבק 

הה הכבוד  חוסר  שהשיפוטיות, 
דדי, הרצון לתפוס את מי שאנו 

שמחשיבים לנחותים מאיתנו בק
נחותים  שאותם  אלא  לקלתם. 
כביכול, כך מתגלה בסוף השיר, 
הם אלו שידם על העליונה, הם 
את  שרואים  המודעות,  בעלי 

בע שולטים  נכוחה,  שהמצב 
ניינים, ובסופו של דבר הם גם 

אלו שמחטיפים את האגרוף.
אלים  אקט  אגרוף?  רגע.  רק 
שיר  של  הקתרזיס  בשיא  שכזה 

בכתי ועוד  מוסיקה?!  ששעניינו 
הקו אנו,  בה  מניפולטיבית  שבה 

לגמרי  עצמנו  מוצאים  ראים, 
בצד של הגורם האלים? בהחלט 
המעמדות  לבני  או  לאישה,  כן. 
הכאילו-נחותים כולם )ואולי אף 

הבי למעמד  המשורר  פה  שרומז 

ניים כולו, 30 שנה לפני המחאה 
לפע ברירה:  אין  שהחברתית!(, 

והחוכמה  להחטיף,  צריך  מים 
היא לעשות את זה רק כשצריך 
את  וכשבוחנים  שצריך.  ולמי 
סנדרסון,  של  עבודתו  מכלול 

שמגלים כי זהו מוטיב חוזר ביצי
רתו. המשורר  אינו מטיף חלילה 
מתנזר  אינו  גם  אך  לאלימות, 
כך  כשצריך(.  )כשצריך,  ממנה 
בפוני”  בול  לו  “קלע  את  נמצא 
ב”גולית”, ואפילו שימוש בנשק 
חם ב”המגפיים של ברוך”: “ירה 
אכן  בתחת”.  אחד  כדור  עליו 
עם  נקודתי,  תמיד  אך  אלים, 
מטרה ברורה )פוני, תחת(, תמיד 
אתפלא  לא  ממוקד.  תמיד  חד, 
צה”ל,  כי  מתישהו  יתגלה  אם 
הצבא המוסרי בעולם, גיבש חלק 
שלו  הממוקדות  מהדוקטורינות 
)עוד  סנדרסון  של  שירתו  ברוח 

בעבו לקרוא  ניתן  זה  שבעניין 
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שם עין \בן עמי מוסק

כללית  למרפאת  שנכנס  מי 
חדשה  ברוח  חש  ורדים  בכפר 
לנערה  ורגישה.  חמה  נעימה, 

קו לכך  שאחראית  שהמקסימה 
ראים  הדיל.

שנכון, זהו איננו שם שכיח במ
קומותינו. הדיל נמנית על יוצאי 

שדרום לבנון שהתערו בערי הג
ליל. למי שלא זוכר, צה”ל סייע 
דרום  לתושבי  שנים  במשך 
ובהקמת  לבנון בנשק, אימונים 

בפי לבנון(  דרום  )צבא  שצד”ל 
קודו של רס”ן חאדד. הוא סיפק 

לה בנוסף  ועוד  תרופות  שמזון, 
כשרה צבאית. במקביל, משרד 
בקבלת  ותמך  סייע  הביטחון 

במפ שונות  לעבודות  שעובדים 
המערבי.  בגליל  מגוונים  עלים 
בכפר  בתים  מספר  מכיר  אני 
בוצעו  הריצוף  עבודות  שכל 
שהגיעו  לבנונים  דרום  ידי  על 
לעבודה מידי יום ביומו מלבנון.
עם יציאת צה”ל מלבנון בשנת 
ממשפחות  רבים  נקלטו   ,2000

שאיפות וגעגועים 

בגליל,  ביישובים  צד”ל  לוחמי 
ועוד.  צפת  נהריה,  מעלו,  בהם 
ובני  הדיל  גם  אלינו  הגיעו  אז 
משפחתה, שכן אביה של הדיל 
בשירות  הלוחמים  בין  היה 

צד”ל. 
למדה  היא  הראשונות  בשנים 
ילדים  עשרות  עם  יחד  בנהריה 

בבית ספר מיוחד שהוקם עבורם. 
הספר  בית  שנים  מספר  לאחר 
פורק והדיל עברה ללמוד באורט 
על  היטב  נקלטה  שם  במעלות, 
היום  עד  והמורים.  הילדים  ידי 

המש כל  של  מפגשים  שנערכים 
ואירועים  בחגים  מהגליל  פחות 
שומרות  המשפחות  מיוחדים. 

אחיותיה  ביניהן.  רציף  על קשר 
בפי בצה”ל,  שירתו  שהבוגרות 

עדיין  הצעיר  אחיה  הצפון.  קוד 
במע אורט  ספר  בבית  שלומד 

הלכה  לא  למה  לשאלתי  לות. 
אחרי אחיותיה, סיפרה שהשירות 
מהמשפחות  בחלק  פגע  בצה”ל 
החליטה  ולכן  בלבנון,  שנשארו 

להתנדב לשירות בקהילה.
בקופת  לעבוד  בחרה  מדוע 

במש הבריאות  נושא  שחולים? 
ולמ הסבירה,  לה,  חשוב  שפחה 

שפחתה היה בעבר מפגש חיובי 
שעם קופת חולים. מעבר לעבוד

תה במרפאה מנסה הדיל לשפר 
בפסיכומטרי,  שלה  הציון  את 
ללימודי  להתקבל  שתוכל  כדי 

משפטים.
ששוחחנו גם על הגעגועים למ

בלבנון.  שנשאר  ולבית  שפחה 
אומרת,  היא  כולם,  החלום של 

שהוא לחזור בהקדם ללבנון. למ
ביש טוב  מרגישים  שהם  שרות 

ראל, שם ביתם.

ברברה

בנימא קולקציית אביב-קיץ חדשה וחגיגית

שעות פתיחה: א’- ה’ - 10:00-16:00, ו’ - 09:30-13:00 קיבוץ עברון - סימונה נייד: 052-3782823
ּכפר ורדים ּכּכר 8חדש בחנות מצעי טריקו איכותיים לקיץ ושמיכות כותנה מיוחדות.

0523-337299

17.3.12  וגם 31.3.12    

מעשה בשלושה אגוזים
 מאת לאה גולדברג

 
“היה היו שלושה אגוזים ובהם שלושה סודות ורזים, והיה כל מי 
שיפתור את סודם ואין כמותו מאושר בעולם...” מה הם הסודות 

והרזים שבאגוזים? ומי יהיה המאושר בעולם?

מגיל 4
דיזנהאוז צפון מציגה

מגוון חבילות נופש בארץ ובחו”ל | מחלקה עסקית | חבילות ספורט 
אטרקטיביות | מחלקה מיוחדת לנסיעות לפולין | שפע מבצעים 

למבחר יעדים ברחבי העולם | מבצעי הרגע האחרון | מועדון לקוחות

דילים אביביים לפסח



| גיליון 204 מרץ 2012  42    43 | גיליון 204 מרץ 2012| |

בלי רשת ביטחון \נירית אושר

הראשון  הדבר  היה  זה  וואו. 
כשעליתי  הבמה,  על  שאמרתי 
אחרי לינור אברג’יל מיס עולם 
וסיפורה קורע הלב. לא הבנתי 
פחד  לא  כאן.  עושה  אני  מה 
על  הרי  אני  אותי,  תקף  במה 
ומתמוגגת  צעיר  מגיל  הבמות 

בתו שעמוק  אלא  רגע,  שמכל 
מתאים.  לא  שזה  הרגשתי  כי 
איחרו  לא  הצוננות  התגובות 
מעדנת  כשאני  עוד  וזה  לבוא, 
את הרוח העזה שנשבה לעברי. 

לנ היו  שאם  הרגשתי  שתכל’ס 
עג המכובדות שמתחתיי  ששים 

בניות, הן היו משליכות לעברי 
ללא היסוס.

בשלב כלשהו, כשהעינוי היה 
לחתוך.  החלטתי  מנשוא,  כבד 

ירדתי מהבמה כש שהספיק לי. 
עמוק  צורבת  הכישלון  תחושת 
הפנמתי  לצערי,  ובלב.  בבטן 
טוב מדי את המסר של ההורים 
מסתדר  לא  משהו  שאם  שלי 
פשוט  את  טובה,  הכי  לא  ואת 
נשים,  שמספר  נכון  אז  לא! 
וחלקן  מעט  לי  מוכרות  חלקן 
כלל לא, ניגשו כמו לנחם אותי 
קשור  לא  שזה  ידיי  את  ולחזק 
חמות  שנשים  ספק  אין  אליי. 
ומלטפות זה אחד הדברים הכי 
אבל מה לעשות  נעימים שיש. 
כשאני  הטוב,  הרצון  כל  שעם 
אפופה בבושה ובכלימה, החום 
קצר  לזמן  רק  מרפא  החיצוני 
בלבד. אז נסעתי הביתה, נסיעה 
כמו  שהרגישה  דקות  שתי  של 
ואשתו  העולם  כל  כאילו  נצח. 

ורק עליי מסת שעוצרים מלכת 
כלים, עליי ועל הכישלון הנורא 

שחרוט לי על המצח.
לזרועותיו  הביתה  כשהגעתי 
האהוב,  בעלי  של  העוטפות 
הדבר  מהכאב.  חלק  פרקתי 
הסיפור  בכל  מבחינתי  הנורא 
הוא ההלקאה העצמית שלי. מה 

שכבר קרה? קיבלתי מהחיים שי
עור מה קורה לי כשאני בוחרת 
בחירות שלא מתאימות לי. הרי 
כל העניין התחיל בטלפון מקרן 
לתת  לי  שהציעה  מהמועצה 

שהרצאה אחרי לינור ולפני הזו
מבה. כל כך הוחמאתי שפנתה 
אליי, כל כך שמחתי על הצעת 

לא  אותה  להשיג  שכדי  עבודה 
מערך  להפעיל  צריכה  הייתי 

ששיווקי אדיר, כזו שפשוט הונ
חה על כף ידי, שהתעלמתי מכל 
איתותי האזהרה שניצבו בדרכי.
שנקראתי  מכך  התעלמתי 
למלא חור כי מדריכת הזומבה 
התעלמתי  להקדים,  יכלה  לא 

מס שלא  המאוחרת  שמהשעה 
היותי  עובדת  עם  טוב  תדרת 
אני  ושברגיל  בוקר  של  אדם 
כבר במנח מאוזן בשעות האלו, 
שהתבקשתי  מכך  התעלמתי 
להקליל ולשעשע אחרי הרצאה 
וגם  רגשית.  סערה  שמעוררת 
האלו  ההתעלמויות  כל  אחרי 
מילוט  אופציות  מספר  לי  היו 
את  לאכזב  לא  רצון  שמתוך 
הערב,  מארגנות  ותושיה,  קרן 
לנורמות  בניגוד  לפעול  ולא 
לא  ולציפייה ממני,  המקובלות 

בחרתי בהן.
הרי אני בעצמי התמודדתי עם 

שמסע רגשי כבד בעקבות ההר
להגיד  יכולתי  לינור.  של  צאה 
לתושיה שצריך לעשות הפסקה 
מי  אולי  כך  עולה,  שאני  לפני 
הייתה  ללכת  שרצתה  מהנשים 
מסודרת  בצורה  זאת  עושה 
אל  הפניית תחת  כדי  תוך  ולא 
הבמה שעליה עמדתי. אולי אז 
הייתה  נשארת  שהייתה  מי  גם 

ובדב בי  יותר  להתרכז  שיכולה 
 !Fuck it ריי. יכולתי גם להגיד

לא  הזו  הכבדה  ההרצאה  אחרי 
מתאימה ההרצאה שלי ואני לא 
עולה. כן, זה לא נעים מול כל 
הנשים ובעיקר מול תושיה וקרן 
שאני משנה ככה את התוכנית. 
כן, זה גם אומר לוותר ביודעין 
ומתוך בחירה על תשלום עבור 
זה  אבל  קיימתי,  שלא  הרצאה 
נפש  עוגמת  ממני  חוסך  היה 

גדולה.
גם לעלות, להתעלם  ויכולתי 
הרצאתי  של  המקורי  מהנושא 
לי  בא  שבאמת  מה  על  ולדבר 
והרגיש לי נכון. על כמה אומץ 
קהל  מול  לעמוד  בשביל  צריך 

התע וכמה  אונס  על  שולספר 
גם  יום  כל  חווים  אנו  ללויות 
מפחד  רק  אותנו,  שיאנסו  בלי 
לקבל את האחר והשונה, רק כי 

בנור נואשות  להיאחז  שחונכנו 
מות המקובלות מהחשש שבלי 
יקרוס.  עולמנו  אלו  נורמות 

עב לא  שלשמחתי  אני,  שאיך 
לדברים  התחברתי  אונס,  רתי 
כמיהה  מתוך  דווקא  לינור  של 
שמקבלת  לאימא  ילדותית 
אותי כמו שאני, פשוט כך, בלי 
סיבה. אימא שלא תנסה לשנות 
אותי כשפוגעים בי, שלא תנסה 
הכל באשמתי  איך  לי  להראות 
ואיך הייתי צריכה לדעת מראש 

ומהפ מהטעות  להימנע  שכיצד 
שמציעה  תומכת  אימא  גיעה. 

פחד אבל  אוהב.  וחיבוק  שכתף 

תי. ולמרות שאילתור הוא אולי 
שלי,  ביותר  הגדולה  החוזקה 
התעלמתי  בטוח.  על  הלכתי 
ונצמדתי  שלי  הבטן  מתחושות 

לתוכנית.
הבנ כבר  כך  אחר  קרה  שמה 
קשו שהרגשתי  והבושה  שתם. 

ישיר לחוסר הביטחון  רה קשר 
ביכולות  שלי,  במדהימות  שלי 
שלי וזה לא משנה כמה פעמים 
בהרצאות  התקרה  את  העפתי 
אחת  פעם  מספיקה  מעולות, 

עול כל  את  לערער  כדי  שכזו 
במסגרת  ההרצאה,  לאחר  מי. 
אליי  ניגשה  הניחומים,  שיחות 
יעל המקסימה, אחת ממכרותיי. 
אותי  להרגיע  שניסתה  לאחר 
היה  לא  הערב  שקרה  שמה 
קשור לכשרוני, הציעה לי בחצי 
חיוך ללכת הביתה לישון ואולי 
טור.  החוויה  על  לכתוב  אפילו 
כתבתי. אולי להפריד בין אוסף 
חרא  עבורי  שיצרו  טעויות  של 

כהצ שלי  המהות  לבין  שערב 
קשה  עדיין  ככישלון  או  לחה 
לי, אבל לכתוב על זה בהחלט 
לי.  הנכון  בכיוון  אותי  מקדם 
אמרה  אוהרה  שסקרלט  וכמו 
עם  “חלף  של  הסיום  בסצינת 
 After all, tomorrow“ הרוח”: 

.”is another day
 

לתגובות:
Nirit.osher@gmail.com

השיעור שקיבלתי בערב נשים
התעלמתי מכל איתותי האזהרה ומתחושות הבטן שלי, נצמדתי לתוכנית ונהיה לי חרא ערב

לינור אברג’יל מרצה, וקהל הנשים )לפני שחלקן סובבו אליי את הישבן(

מרכז מסחרי כפר ורדים 9573388
משלוחים באזור כפר ורדים - מעלות | פתוח שני - שבת מ-11:00 ועד הלקוח האחרון | יום ראשון סגור

גורמה מזרחי: פילה עגל, פילה דניס ברוטב הבית, פירות ים ועוד

בשרים על האש l מאכלים מזרחיים מיוחדים 
תבשילים של אמא l מבחר סלטים וחומוס ביתי l מנות ילדים

Take away l 13:00 - 17:00 ‘עסקיות בימים ב‘-ה

סניף כפר ורדים, חרמון 6 | 04-9573359 | 050-5241607

השתלות שיניים ביום אחד 

לבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפהלבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפה
 שיקום הפה באמצעות: כתרים, גשרים 

ושיניים תותבות קבועות או נשלפות מכל הסוגים

למרפאתנו צמודה מעבדת שיניים לתותבות 
המאפשר לך, המתרפא/ה לקבל לנוחיותך 

פתרון מיידי תוך דקות במשך 24/7, לכל בעיות 
השיניים התותבות כגון: סדק, שבר, ריפודים 

וחידושים ועוד...

אנו מתחייבים לטיפול איכותי, מקצועי, יחס אישי 
והתחשבות בצרכי הלקוח

45 שנות ותק וניסיון                                             איכות  -  שירות  -  אחריות

mailto:Nirit.osher@gmail.com
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המסחרי  המרכז  של  השנייה  בקומה 
שבכפר ורדים,

בין משרדי המועצה לקופת החולים,
שוכנת לה חנות קסומה ונעימה

“סיפורי בדים” שמה.

זו חנות לביגוד וכלי בית “יד שנייה”. 
לו  מחוצה  וגם  בכפר  רבים  תושבים 
תורמים לחנות בגדים וכלי בית במצב 

שטוב, אשר אין בהם שימוש יותר. בח
נות מציאות והפתעות אין ספור, וכמו 
למצוא  גם  כיף  ולתת,  לתרום  שכיף 
פריטים מקסימים ושימושיים במחירים 

סמליים.
בנות  בהתנדבות  עובדות  בחנות 
רבות, שמפעילות אותה כל יום בבוקר 

משתמ שנאסף  בכסף  הצהרים.  שואחר 
שים לרווחת הכפר.

תודה  לומר  רוצה  הרך  לגיל  המרכז 
שהועברה  נדיבה  תרומה  על  ענקית 
המשחקייה.  לטובת  בדים”  מ”סיפורי 
המשחקייה פועלת באשכול גנים “גפן” 
צהריים  אחר  ומספקת  א’,  שבשלב 

בח בכפר  הרך  הגיל  לילדי  כיף  ששל 
הנדיבה  בתרומה  גיל.  לקבוצות  לוקה 

ששהועברה מחנות “סיפורי בדים” נרכ
שו מזרוני הגנה חדשים, הועשרו פינות 

ונוספו חדשות.
שאתם מוזמנים ליהנות ולהצטרף כמ

לבקר  בואו  שלנו.  למשחקייה  נויים 
שוהתנסו, ביחד עם הילדים, בעושר וב
מגוון הפעילויות שמציעה המשחקייה.

“סיפורי בדים”, אנו לכם מודים, מכל 
הלב ועם המון אהבה, ושמחים ליהנות 

המוצ מהפריטים  גם  מהתרומה,  שגם 
מהזכות  וגם  אצלכם  שמצאנו  לחים 
“להעביר הלאה” פריטי לבוש וכלי בית 

אשר בוודאי ישמחו למצוא בית חדש.

אורית מוטלינגר,
בשם הורי המרכז לגיל הרך

לכל דבר קופון
רק לגזור מהעיתון

גם הדל והדלפון
יוכלו לחסוך כאן הון

בא לכם להתפנק בנופש באילת
בדיוק ראיתי בעיתון של השבת

קופון לנופש בסגנון "הכל כלול"
אמנם פה בארץ, אבל באווירה של חו"ל

כולל טיסה באווירון 
וחדר פלוס חצי פנסיון

קופון מהעיתון
בודד או בקרטון
מנייר או מבטון?

זה אחלה רעיון

נתקפתם פתאום תחושת רעב?
מרגישים שהבטן נדבקת לגב?

קופון טרי מהיום מציע אחלה דיל
שמה  אי  יכולתך"  כפי  "אכול  במסעדת 

בגליל )אצל חליל(
תחושה  סתם  או  קיבה  קלקול  של  במקרה 

של מועקה
אין פיצויים, חותמים שזה חלק בלתי ניפרד 

מהעסקה

קופון ועוד קופון
ביום חול או שבתון

רוצה רק קילו? למה שלא תיקח טון?
זה אחלה חיסכון!

מחפש לך כלה
אכן, מלאכה כלל לא קלה

קופון מהעיתון של יום שישי
מציע בלונדינית מהסקטור הנשי

רק אלף דולר תשלום חודשי
אז תמהר והזמן, יבוא אישי

ידידי נא התעורר
מבצע, קופון למקרר

אל נא תבכה, אל תתעצב
יש גם קופון למחשב

קופון לעוגייה עם כוס קפה
קופון ביקור מוזל אצל רופא

קופון לתואר אקדמאי
בחודש אחד בלבד )כדאי מאי(

קופון לדאודורנט עם אחלה ריח
קופון לכרטיס טיסה לירח

קופון ביקור במוזיאון
קופון לארטיק או שלגון

קופון לדלת ביטחון
)שלא נגמור כמו אל-קפון(

קופון בשביל הגברת
קופון גם לאדון

לכל עסקה, לכל מוצר
קופון הוא פתרון

גם החיים, יש שאומרים, הם כמו קופון
תגזור קופון, ייפתח לך חלון

ואם רק תפסיק סוף סוף לחטט בעיתונים
אולי תגלה שיש גם דברים אחרים לעשות 

עם החיים

ולו ניתן היה לגזור מהעיתון
קופון קטן, שאפשר לקנות בו קצת שלום

הייתי קונה מייד את כל הגליונות
ומחלק לכל המצביאים וראשי המדינות

זה הפזמון על הקופון
נשיר אותו בגיל ורון

ונסתער בחיל באון ובששון
על כל עיתון

בתא הקריר  השבוע  שבסוף 
יצאו  בפברואר   10-11 ריכים 
נציגי מועצת הנוער כפר ורדים 
יומיים.  בן  מנהיגות  לסמינר 

שהסמינר התקיים בחטיבת הבי
ומ שביישוב,  "אמירים"  שניים 

חברי  את  לגבש  הייתה  טרתו 
ולצאת  להכשירם  המועצה, 

ועשייה למח מוטיבציה  שמלאי 
צית הקדנציה וכמובן לחופשת 

הקיץ.
מדריכי  ועוז,  דותן  בתחילה, 
בת  פעילות  העבירו  קבוצות, 
עבודת  שכללה  שעות  חמש 
ותלות  פעולה  שיתופי  צוות, 
הפעילות  מהלך  את  בעמיתיי. 
צילמו השניים, ובתומה הקרינו 

הנבח הקטעים  את  מסך  שעל 
רים מהפעילות. נציגי המועצה 
וראו  תצלומיהם  מול  אל  ישבו 

הטב התנהגותם  את  שלמעשה 
עית לחלוטין. הפעילות שיקפה 
בעבודת  לשפר  שיש  את  לנו 
חתמנו  הפעילות  את  הקבוצה. 
בדיון בו  ניתחנו את התנהלות 
הפקנו  בה,  והפרטים  הקבוצה 

לקחים והצבנו מטרות.
המוקדמות,  הערב  בשעות 

לא המועצה  נציגי  שהתיישבו 
ואכלו  המסורתית  שישי  רוחת 
ארוחה חמה עליה שקדו גלעד 
וגל  הנוער,  יחידת  מנהל  שי, 
שיֹלה, מדריכת הנוער שזה עתה 
אחר-כך  מיד  לתפקיד.  נכנסה 
אישיות  שיחות  השניים  ערכו 
מצבו  את  והעריכו  נציג  לכל 

ותפקודו בקבוצה.
את היום השני לסמינר פתחנו 

ולא בוקר  ארוחת  עם  שמוקדם 

שלאחרונה ביצענו סקרים לה
ששוואות מחירים בין מספר מר
שכולים באזור. ידיעות על הסק
שרים שלנו התפרסמו באתר כפ

www.kfarnik.co.il. הסש  רניק,
קרים שערכנו היו על פי המודל 
אותו  יהודה”  אבן  “צרכני  של 
אמצנו והשוונו מחירי “סל” של 
15-20 מוצרים. כצפוי, הפרשי 

המחירים היו משמעותיים.
את  ולייעל  לשכלל  במטרה 
כפר  תושבי  לטובת  היוזמה 
ורדים והאזור, החלטנו להוסיף 
כדי  למרכולים  ולפנות  נדבך 
טובים  יותר  מחירים  שיציעו 

שבאופן קבוע על המוצרים שנ

ידי  על  שהועברה  סדנה,  חריה 
"א-לה  עיתון  עורך  כץ,  אייל 
כפר" ועסקה בסוגיות מוסריות 

שבעולם העיתונות. בהמשך עב
שרנו סדנה בהדרכת איילת בוקו

בזה, מנהלת יחידת נוער מטעם 
בו נעה  של  ואמה  צפון  שמחוז 

קובזה, אחת מנציגות המועצה. 
הסדנה עסקה ביכולות הקבוצה 
מאוחדים  אנשים  של  ובכוחם 

להצליח יותר. 
חתם  המעשיר  הסמינר  את 

שראש המועצה סיון יחיאלי, בס
דנה בנושא ערכים של אדם ושל 
קבוצה המוליכים אותם בחייהם 
ובדרכם. יומיים מתום הסמינר, 

שבמליאת המועצה, התכנסו נצי
גי המועצה והצביעו, בהשפעת 
ראש המועצה והסדנה שלו, על 
ברצונה  אותם  הערכים  חמשת 

לקדם. 
בו  בטקס  חתמנו  הסמינר  את 
הנציגים,  משפחות  השתתפו 
סיון יחיאלי, גלעד שי, גל שילה 
וכמובן בני הנוער. בטקס, נשאו 
ויו"ר  המועצה  ראש  דברים 
דובר  ברדוגו.  כרמל  המועצה, 
הקרין  זרח,  עומרי  המועצה, 

מצגת על פעילות המועצה. 
שאנו, חברי מועצת הנוער, רו

צים להודות לסיון יחיאלי, ד"ר 
ובמיוחד  שאשא-ביטון,  יפעת 
מלמד,  סמינר  וגל,על  לגלעד 
מאמינים  אנו  וחווייתי.  מעצים 
הנוער  בני  כי  שלמה  באמונה 

הם מנהיגי המחר!
עומרי זרח,
דובר מועצת הנוער

סמינר מועצת הנוערקופונים רבותי - בזול רק היוםתודה למתנדבות

צרכנות נבונה
בחר מעת לעת. כמובן שכוחנו 
האנשים  למספר  בהתאם  יעלה 
בו  ויביעו  למיזם  שיצטרפו 

אמון. 
לתמוך  מוזמנים  כן, אתם  על 
ביוזמה באמצעות שליחת מייל 
 mozrkv@gmail.com לכתובת

ובו המילה “מצטרפים”.
שהפעילות מבוססת על התנד

בות של תושבים החשים צורך 
בצורה  הקהילה  למען  לפעול 

בע נוספות  בדרכים  ואולי  שזו 
תיד. מי שמעוניין לעזור להציע 
הצעות בנושא מוזמן לציין זאת 

באמצעות המייל.
צבי בליץ ויאיר עמנואל

אריה שטרן

חברה...  לאומי...   ביטוח  הכנסה...  מס  מע”מ... 
פטור... מיסים...  עוסק  מורשה...   עוסק 
החזרי    ...161 טופס   ...106 טופס  תלושים... 
הבראה...הודעה  דמי  פיצויים...  פנסיה...  מס... 
עבודה...  תאונת  מינית...  הטרדה  מוקדמת... 
ניהול  הוראות  הון...  הצהרת  שנתי...  דו”ח 
פסילת  הכנסה...  מס  ביקורת  ספרים... 
הכנסה...  במס  בירור\דיון  חקירה...  ספרים... 

אנחנו כאן
לייעץ להדריך לסייע ולייצג

התקשרו אלינו 04-9978414
נתאם פגישה לייעוץ

ג.י.ל.ת.  חשבונאות ומיסים
בהנהלת ויקי קיויתי ושגיא גורן 

בפיקוח ואחריות מקצועית 
של  יועץ-מס מוסמך \ מייצג

הדסים 2 יפה נוף מעלות - תרשיחא
 טלפון 04-9978414
 פקס 04-9575112

bkivity@gmail.com :דוא”ל
www.bkivity.com :אתר

חדש סניף
24במעלות!

שעות
ביממה

957-66-66 

951-99-77
מעלות ירושלים, פינת המעפילים רח'

להזמנות. טל'

http://www.kfarnik.co.il
mailto:mozrkv@gmail.com


| גיליון 204 מרץ 2012  46    47 | גיליון 204 מרץ 2012| |

תרבות \נירית אושר

תערוכות

של  ההר'  מול  'אל  התערוכה 
האמנית אסתר כץ, תושבת כפר 
מצפה  בגלריית  מוצגת  ורדים, 
כץ  מציגה  בתערוכה  הימים. 
גרפי  ביטוי  שנותנים  ציורים 
גם  כמו  החיצוני  לנוף  וציורי 

למצ האדם,  של  הפנימי  שלנוף 
רוח  היומיום, למצבי  בים בחיי 
טכניקת  משתנים.  ולרגשות 
מתאפיינת  האמנית  של  הציור 
ובקומפוזיציות  בטקסטורות 
שמן  צבעי  של  שכבתיות  רב 
על גבי בד קנבס. חלק מציוריה 

שמאופיינים בצבעים כהים וקוד
רים ואילו החלק השני בצבעים 

שעזים וצבעוניים. המרקמים המ
צופה  לכל  מאפשרים  עניינים 

לראותם באופן ייחודי. 
עבודתה:  על  מספרת  כץ 

ש"היכולת לשלב את הנוף החי
הפ הנוף  עם  הטבע  של  שצוני 

מאיתנו  אחד  כל  שבתוך  נימי 
העבודות  את  שהופכת  היא 
בתהליך  ומעניינות.  למיוחדות 

מגדי איך  בודקת  אני  שהיצירה 
רים נוף, היכן הוא מתחיל והיכן 
הנוף  האם  ושואלת  מסתיים, 
המקיפה  הסביבה  מראה  הוא 
אותנו או גם זירה לשיקוף מצב 
נפשי? מקור ההשראה ליצירתי 
הוא הנוף הנשקף מחלונות ביתי 
שבכפר ורדים, רכס הרי הגליל 
וורוד  בגווני  מנומר  שלעיתים 

לע כהים,  צל  ובכתמי  שואפור 
הוא  ולעיתים  וקודר  כהה  תים 
מנסה  אני  הירוק.  בגווני  קורן 

הטבע  חוקי  את  רק  לא  ללכוד 
מוחשי,  הבלתי  את  גם  אלא 
רגשית  שהיא  המציאות  את 

המ הנוף  מרקמי  את  שואישית, 
ואף  מגוונות  העבודות  שתנים. 
ששני  ולחשוב  להתבלבל  ניתן 

לפ אותן.  יצרו  שונים  שאנשים 
הפחד  האיפוק,  שולטים  עמים 

שמהכאוס, העצבות והריחוק ול
חיבורים  ההפך,  בדיוק  פעמים 
שמחים  ספונטניים,  מקריים, 
בהם אני ממש מתפרעת בכתמי 

צבע מגוונים ורבים".
בגרמניה  נולדה  כץ  אסתר 

ניצו להורים  עקורים  שבמחנה 
לי שואה. נשואה, אם לארבעה 
רוב  נכדים.  לשישה  וסבתא 
חייה גרה בקריות והייתה מורה 
ויוצרת  מתגוררת  כיום  לתנ"ך. 
המערבי,  שבגליל  ורדים  בכפר 
באוניברסיטת  אמנות  למדה 
חיפה וממשיכה ללמוד כל הזמן 
עוסקת  כץ  עבודתה.  כדי  תוך 
בציור כ-25 שנה, והציגה בעבר 
בחיפה  קבוצתיות  בתערוכות 

ובכפר ורדים.
הרחב  לקהל  פתוחה  הגלריה 

בש א-ה  ימים  תשלום,  שללא 
שישי-שבת   ,9:30-17:00 עות 
תינש התערוכה   .10:00-15:00
על ב-28 במרץ. אוצרת: דליה 

זלצברג.
אסתי כץ – 050-5730182. 

 גלריה מצפה הימים -
,04-6994555  

www.mizpe-hayamim.com 

אמנים משלנו בתפוצות
הנוף שבפנים

האמנית אסתר כץ מציגה בתערוכת הציורים את הנוף 
מחוץ לחלונה ובודקת האם הוא משקף מצב נפשי

כדי שהחג לא יתפוש אתכם 
לא מוכנים הנה מבחר 

מצומצם מהאירועים באזור:

הפנינג אקולוגי הכולל אוהלים מחומרים 
שממוחזרים, הצגות בנושאי איכות הסבי

ג'אגלינג,  וסדנאות  בה, משחקי חשיבה 
במוזיאון  ייערך  ויצירה,  אקולוגי  איפור 
לפרטים  המועד.  בחול  בתפן  הפתוח 
.04-9109609  ,04-9872022  נוספים: 

www.omuseums.org.il

לזכוכית  הסטודיו  חצר   - בג'רה  פסח 
ויארח  למבקרים  ייפתח  בכליל  ולחרס 
10:00 עד השקיש  אומנים נוספים משעה
עה. פתיחה ב-31 במרץ. ב-8 באפריל, 
ייערך 'ראשון של מוסיקה' עם הופעות 
 ,04-9958842   .14:00 מהשעה  חיות 

.054-5392384

מבטון  קאנו  סירות  ארצית של  תחרות 
תיערך באגם מונפורט במעלות תרשיחא 

ב-11-12 באפריל.

פסטיבל פיסול באבן 'אבן בגליל' ייערך 
בפעם ה-22 במעלות תרשיחא ב- 8-12 

באפריל.

להצגות  חיפה  פסטיבל  ייערכו  בחיפה 
פרח  ותערוכת   )04-8600500( ילדים 
בינלאומית בפארק הכט. 03-5215200.
יפורסמו בגי נוספים  ואירועים  שהרחבה 

ליון הבא, שיצא ב-5 באפריל.

'המשחק המלכותי של אור' הוא שמה של 
אוצ ייחודית המוצגת במוזיאון  שתערוכת 

משחק  של  מקורו  וגם  בעכו  החומה  רות 
שה'שש-בש'. משחק השש-בש נחשב למ

חלק  היותו  ישראלי שיש בשל  הכי  שחק 
למילואים  שנלקח  מהציוד  נפרד  בלתי 
הקדומה.  בפרס  מקורו  אך  הים,  ולחופי 

בעי שנעשו  ארכיאולוגיות  שבחפירות 
המשויך  משחק  לוח  נתגלה  דווקא,  ראק 
מ-2600  אור  לשושלת  שקדמה  לתקופה 
לפנה"ס. אולם בניגוד לדימוי המזרחי של 

שהמשחק, בארצות הברית המשחק פופול
ההכפלה  קוביית  הומצאה  ושם  ביותר  רי 
שהוסיפה אפשרויות ועניין למשחק. כיום 
ניתן לשחק שש-בש גם במחשב כשאתרי 
רבי  משחקים  מאפשרים  שונים  אינטרנט 

מק יריבים  ובין  אמיתי  בזמן  שמשתתפים 
צוות העולם.

משחקי  אוסף  מוצג  הנוכחית  בתערוכה 
ששש-בש מכל העולם של האספן אריה ביר
שנבאום ומהמוזיאון מוסרים שהתערוכה מנ

פצת כמה מיותסים לגבי המשחק. התערוכה 
תינעל ב-30 באפריל. 04-9911004.

התערוכה “עצים בדרך...” המציגה עצים 
אמ במרכז  מוצגת  הישראלית  שבאמנות 

נויות, הגלריה ע”ש אפטר ברר במעלות. 
שהתערוכה מציגה מגוון יצירות )ציור, פי

ווידאו( מנקודות מבט שונות  סול, צילום 
בנושא עצים. 

עצים שמשו נושא ליצירה לאמנים רבים 
בארץ ובעולם מואן גוך בציורו המפורסם 
“ליל כוכבים” בו נראה הברוש כשלהבת 
נופי  את  שצייר  רובין  ראובן  דרך  אש, 
טיכו  אנה  הזית,  עצי  את  ובעיקר  הארץ 

ברישומי הפחם העדינים, ורבים אחרים.
האמנים המשתתפים: אלון פורת, אסנת 
רבינוביץ, בועז לניר, גידי פרי, ורדה יתום, 
ז’אק ז’אנו, חוה מחותן, חיה גרץ-רן, יובל 

שדניאלי, ישראל רבינוביץ, ליאורה לוי, מי
ורנר,  כאל סילברמן, מיכאל קובנר, מירי 

ששמואל פאר, תמר שפוני, תרצה כדן. הת

תרבות בסופ”ש
המ בגליל  תרבות  ‘סופשבוע  שאירועי 

סיורים  טיולים,  מופעים,  הכולל  ערבי’ 
האחרון  בסופ”ש  באזורנו  ייערכו  ולינה 
ה-29  חמישי  ביום  מתחילים  מרץ.  של 
21:00 עם מופע של שלוש  במרץ בשעה

באולם  הטנורי,  ושלושת  אהרון  מית 
ב-9:30  שישי  ביום  ממשיכים  כברי. 
פרטיים  ברכבים  מודרך  בסיור  בבוקר 
מחוף הים לגבול לבנון, דרך טבע ויקבים 
‘ברהמס  קונצרט  בערב  ב-21:00  בצפון. 
בקשת של צבעים’ ב’קשת אילון’ בקיבוץ 
סיור  יערך  אילון. בשבת ב-9:30 בבוקר 
סיפורי  הכולל  פרטיים  ברכבים  מודרך 
חומות עכו העתיקה. את האירוע יחתום 
מופע חדש של להקת המחול הקיבוצית 
 ,13:00 בשעה  מעלות’   360 ‘Kיבוצית 
באולם ע”ש זכרי בקיבוץ געתון. האירוע 

שארוז בחבילה זוגית הכוללת לינה וארו
לחלק  גם  להצטרף  ניתן  אך  בוקר,  חות 
חברת  ולהזמנות,  לפרטים  מהאירועים. 

כנפי משק, 04-8741111.

ערוכה תינעל ב-31 במרץ 2012. אוצרת: 
נוגה מגדל. 04-9977150, 052-7395434, 

 .www.artsmaalot.com

תערוכות נוספות
המוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפן. האמן 
עדיקא  דוד  האמן  את  מארח  קאשי  מוש 
למפגש ושיח גלריה בנושא 'מחשבות על 
הציור'.  שבת ה-17 במרץ בשעה 12:30. 
www. .04-9109600 .כניסה: 23 שקלים

.omuseums.org.il

גלריית הקצה, נהריה. בתערוכה "שיקסע" 
האמ עם  מפגש  ייערך  רן  גרץ  חיה  ששל 

נית בהנחיית לי רימון בשבת ה-17 במרץ 
מפגש  20 שקלים.  כניסה:   .11:30 בשעה 
עם נילי אלון בנושא עשור לקידום מעמד 
האישה בגליל המערבי ייערך ב-22 במרץ 

בשעה 19:00. 04-9926819.
הגלרייה בכברי עורכת מפגש שיח לאחר 
הפתיחה במתכונת המחודשת,  בתערוכה 
השיתופית,  הגלריה  חברי  בקבוצתית של 
לפרש  .13:00 בשעה  במרץ   31 ה -בשבת 

טים: 052-8011252.
רוזלין  ליידי  ע”ש  לאומנות  הגלרייה 
בראודה, כרמיאל מציגה תעש  ליונס, אורט
בן- קרן  מיצב של  קוסמוס,  רוכה חדשה 
 .19:00 בשעה  במרץ  ב-31  תיפתח  הלל 

 .050-7222664
גלריה טל, כפר ורדים עורכת שיח גלריה 

שעם האמנית חוה מחותן והאוצרת עדי גרי
נפלד יתקיים במסגרת התערוכה 'זכרונות 
בטכניקות  יצירות  סדרת  המציגה  ילדות' 
 11:00 בשעה  ומיצב.  ציור  פיסול  שונות, 
תינעל  התערוכה  באפריל.  ה-2  בשבת 

ב-30 באפריל. 054-7542699.
את  מציגה  ורדים  כפר  הספרייה,  גלריית 
התערוכה 'עצים פורחים – מיכל בת אור'. 

.04-9972662
אטליה שמי, קיבוץ כברי מציגה תערוכת 

שרישומים של יחיאל שמי. התערוכה תינ
על ב-26 במרץ. לפרטים: 052-8840215, 

.04-9952708
את  מציג  ברעם  בקיבוץ  בר-דוד  מוזיאון 

המו מאוסף  רישום"  "פשוט  שהתערוכות 
שזיאון, "קיבוץ וירושלים-ציורים" תערוכ

תו של יצחק גרינלפד. 04-6988295.

מהיומיומי לתרבותי
מה הקשר בין משחק שש-בש לעץ? שניהם מהווים חלק טבעי ורגיל 
בחיינו אך קיבלו לאחרונה תשומת לב מיוחדת בשתי תערוכות שונות. 

חומר למחשבה לפעם הבאה שמשחקים שש-בש תחת עץ רענן

שש-בש. מוזיאון אוצרות בחומה

הכלב היקר שלך 
עולה פחות בפט בר

הכלב היקר שלך 
עולה פחות בפט בר

רחצה לכלב 
ב-10 ש"ח בלבד

דף מבצעים פט בר

רח׳ בן גוריון 3 )ליד העירייה(פט בר מעלות     

* מומלץ לתאם מראש מועד הגעה
* בתוקף עד 15.6.2012 

רחצה במוצרי הכלבים האיכותיים 
בעולם, כולל גזירת ציפורניים, 

ניקיון עיניים ואוזניים.

טלפון: 8030 450 077

פט בר חנות לחיות שאנשים אוהבים

טעימה מפסח

http://www.mizpe-hayamim.com
http://www.omuseums.org.il
http://www.artsmaalot.com
http://www.omuseums.org.il
http://www.omuseums.org.il
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15.3v חמישי
הצגת ילדים. יובל המבולבל. בשעה 17:30 

בהיכל התרבות מעלות. 04-9573050.
בשעה  עשר.  השישה  הכבש  ילדים.  הצגת 
17:30 בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.

רבקה  בהנחיית  ושורדות  מגורשות  מפגש. 
זיו. בשעה 17:30 במוזיאון בר דוד, ברעם. 

.052-8313191 ,04-6988295
לקוי  הילד  של  הרגשי  עולמו  הרצאה. 
בשעה  דגן.  ליאור  בהנחיית  הלמידה. 
הגש לוחמי  רחוב  הקצה,  בגלריית   19:45
 טאות 4 נהריה. 20 שקלים. 04-9926819,

.052-4882177
 20:00 בשעה  קשוע.  סייד  סופר.  מפגש 
במכירה  שקלים  ב-30  כרטיסים  במארג. 
מוקדמת בקתדרה 052-5224922, בספרייה 
בכפר”  וב”חנות  בדי.וי.דור   ,04-9972662
 40 בכניסה  ורדים.  כפר  המסחרי  במרכז 

שקלים, חיילים ונוער 20 שקלים.
הגש תרבותי  רב  תיאטרון   . שכני םהצגה. 
בתפן. זיקית  אולם   20:30 בשעה   ליל. 

.04-9872111
בשעה  יא-פרחה.  התמר  צדיק  מוסיקה. 
,04-9969432 כליל.  בקפה   20:30 

.052-3261898
הפרינג’  פרס  זוכת  הספירות.  בין  הצגה. 
2009. בשעה 21:00. המרכז לתיאטרון של 

עכו. 60 שקלים. 04-9914222.
החאן  תיאטרון  של  ה-12  הלילה  הצגה. 
 21:00 בשעה  ומוצ”ש  ה’  ימים  הירושלמי. 

בהיכל התרבות כרמיאל. 04-9881111.
נתן אלתרמן.  בשירי  פרבר  מוסיקה. שילה 
בשעה 22:00 בחמדת ימים. 04-6989423. 

16.3v שישי
קק”ל  טיול  ציפורי,  נחל  במרחבי  טיול. 
בשעה  יציאה  התחתון.  בגליל   4X4 ברכב 
8:00, עלות: 160 שקלים לרכב, 120 שקש
לים למנויי אי ירוק ברכבם. פרטים והרשמה 

ב”קו ליער” 1800-350-550.
מופע. דגל לבן, שרון עזריה. בשעה 22:00 
בקפה כליל. 04-9969432, 052-3261898.
בחש  22:00 בשעה  אשדות.  יזהר   . המוסיק
מוקדמת.  במכירה  שקלים   90 ימים.  מדת 

 .04-6989423
ד"ר  האנושי  והמוח  האמנות  פלא  הרצאה. 

עופר מלמד. - נדחתה לחודש מאי.
בהשתתפות  ולעניין  קצרות  מופע. 
שביט.  וציפי  נחמיאס  חני  ענבי,  אירית 
נהריה. התרבות  בהיכל   22:00  בשעה 

.04-9829933
17.3v שבת

מעשה  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
בשעה   .4 מגיל  לילדים  אגוזים.  בשלושה 
ורדים.  בכפר   8 כיכר  ליד  בקרוואן   11:00

טלפון: 04-9979401, 052-3337299.
הצגת ילדים. קריוס ובקטוס. בשעה 11:30 
באולם המופעים בקיבוץ כברי. 60 שקלים. 

 .072-2429999
בשעה  אירית.  מוסיקה  עד,  ירוק  מוסיקה. 
04- שקלים.   70 ימים,  בחמדת   18:00

 .6989423
 20:00 בשעה  סטרוויט.  רולנד  מוסיקה. 
בקפה כליל. 04-9969432, 052-3261898.
חבוש ערב  ויורם,  לגילה  שירים   . זמ רערב 
רות זמר. בשעה 20:30 במארג בכפר ורדים. 

כניסה חופשית. .052-5224922.
. עומרי ויטיס בהופעה. פתיחת דלש המוסיק
תות ב-20:30 בפאב הפרה, שבי ציון. -052

 .052-3581619 ,7765869
 20:30 בשעה  נולדתי.  לא  בו  היום  סרט. 

בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.
18.3v ראשון

מוסיקה. שלומי שבן מגדל השירה. בשעה 
תפן.  ספר  בבית  המרכזית  ברחבה   20:00
20 שקש  תלמידים: כניסה חופשית, אורחים:

לים )כרטיסים בספרייה(. 
הרצאה. סוד הריפוי האנרגטי. מרצה: מיכל 
גליק, מטפלת ומורה לאיזון אנרגטי. בשעה 
כניסה  ורדים.  כפר  הזהב  במועדון   19:00

חופשית. 04-9977774.
19.3v שני

סרט. האישה ששרה. בשעה 18:00 במועדון 
הזהב כפר ורדים. 10 שקלים. 04-9977774.
על  בהרצאה  אסתרקון  רחל  והרצאה.  סרט 
הסרט  הקרנת  כך  ואחר  אלמודובר  סרטי 
“העור בו אני חי”. ביוזמת הקתדרה בכפר. 
 35 מעלות.  התרבות  בהיכל   20:00 בשעה 
לעשרה  מנוי  ומאפה.  קפה  כולל  שקלים 

סרטים ב- 260 שקלים. .052-5224922
. תמונעות - פרמיירה של להקת המש למחו
חול מקצבים. בשעה 20:00 בהיכל התרבות 

נהריה. 04-9829933.
כנס. העתיד של עדויות השואה II. בימים 

ב-ד בבית לוחמי הגטאות. 04-9015103.

אפרת פלדמן וטריו-מה. כפר ורדים 30.3

המשך בעמוד הבא

בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקציף חלב 

נטען l מכונות גלידה ביתיות l פילטרים
אולם תצוגה מרווח במעיליא, אזור תעשייה

www.vero-cafe.co.il  04-9978836  050-2030932/3 
פתוח בשבת )סגור בראשון(

1,400
& 799

 מכונות קפה | סלסלות שי | מקינטות | 
קנקני תה וחליטות | פולי קפה וקפסולות

מבצע פסח חם!!!

אספרסו קלאב
699 & בלבד

מכונת קפסולות

+ 50 קפסולות במתנה

מומלץ ביותר
החל מ- 299 &

מקציף חלב אוטומטי

4,190
& 2,699

טוחנת

4,399
& 3,399

טוחנת

 “תרגול תנוחות היוגה מטהר את הגוף, מביא כוח, יציבות, 
שקט ובהירות אל ההכרה” ב.ק.ס. איינגאר

לבנה שמלא מורה מוסמכת ע”י עמותת איינגאר יוגה בישראל

054-4967924     levanash@gmail.com

השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות ויחס אישי

שיעור ניסיון חינם!

שיעורים למתחילים ומתקדמים 

בשני בוקר 8:00-9:30

בחמישי ערב 17:30-19:00

יוגה,  כל   אחד  יכול   להתחיל...

יוגה, כל אחד יכול להתחיל...

20.3v שלישי
הרצאה. פסטיבלים וקרנבלים סביב הגלובוס. בשעה 10:30 בהיכל 

התרבות כרמיאל. 04-9881111.
בהיכל   17:30 בשעה  שבלב.  השיר   - הקטנה  מיכל  ילדים.  הצגת 

התרבות כרמיאל. 04-9881111.
21.3v רביעי

הרצאה. לוב ודובאי: איפה הכסף? בשעה 10:00 באולם מופת היכל 
התרבות כרמיאל. 04-9881111.

הרצאה. הדרקון הסיני. מרצה: דינה היימן. בשעה 20:00 במועדון 
הזהב כפר ורדים. 04-9977774.

הצגה. עוד חבר כזה ואבדנו. בשעה 20:30 בהיכל התרבות נהריה. 
.04-9829933

22.3v חמישי
. פנטזי עם ליאור כלפון. בשעה 18:00 בהיכל התרבות מעש ההצג

לות. 04-9573050.
אולם   20:30 בשעה  ג’אז.  פלמנקו  מנגנים  סירוקו  להקת  מוסיקה. 

זיקית בתפן. 04-9872111.
הצגה. הדיבוק - בין שני עולמות. בשעה 18:00 ו-21:00, המרכז 

לתיאטרון של עכו. 60 שקלים. 04-9914222. 
מוסיקה. נתן גושן. פתיחת דלתות ב-20:30 בפאב הפרה, שבי ציון. 

.052-3581619 ,052-7765869
מוסיקה. מחווה לאגדת הג’אז בילי הולידיי. בשעה 21:00 במסעדת 

ראש הנקרה. 50 שקלים. 050-7220091.
ימים. בחמדת   22:00 בשעה  ג’אז.  זמיר-מוסיקת  דניאל   מוסיקה. 

 .04-6989423
23.3v שישי

. צעדת הגלבוע הבינלאומית ה-46. ימים שישי-שבת. בתשש לטיו
לום. לפרטים: 04-6071208.

המרכז  חדשים.  עולים  קבוצת  של  חדשה  הפקה   ,”36“ הצגה. 
לתיאטרון בשלומי. בשעה 13:30, תיאטרון שלומי. 04-9875183/4, 

050-2882117 שרית. 
הצגה. הגדוד העברי. תאטרון פרינג’. בשעה 21:30 באולם המופעים 

בקיבוץ כברי. 052-8011523. 
ערב זמר. הנהריינים מארחים את דן אלמגור. בשעה 21:30 בהיכל 

התרבות נהריה. 04-9829933.
מופע. יהונתן גפן. בשעה 22:00 בחמדת ימים. 04-6989423.

24.3v שבת
הצגת ילדים. סיפורי מדף, תיאטרון רב תרבותי הגליל. בשעה 11:00 

אולם זיקית בתפן. 04-9872111.
בחמדת   18:00 בשעה  הרוסיות.  ברומנסות  וכאב  אהבה  מוסיקה. 

ימים. 04-6989423.
המרכז  חדשים.  עולים  קבוצת  של  חדשה  הפקה   ,”36“ הצגה. 
לתיאטרון בשלומי. בשעה 20:00, תיאטרון שלומי. 04-9875183/4, 

050-2882117 שרית. 
מוסיקה. ארקדי דוכין. פתיחת דלתות ב-20:30 בפאב הפרה, שבי 

ציון. 052-7765869, 052-3581619.
הצגה. עכו אהובתי אום מוחמד, יצירה מאת סמדר יערון ובביצועה. 
 .21:00 בשעה  העתיקה  בעכו  השחקנית  בבית  מתרחשת  העבודה 

המרכז לתיאטרון של עכו. 60 שקלים. 04-9914222. 
25.3v ראשון

הצגה. האריסטוקרטים של תיאטרון הקאמרי. בשעה 20:30 בימים 
א-ה ובשעה 21:00 במוצ”ש בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.

26.3v שני
. נער קריאה. בשעה 18:00 במועדון הזהב כפר ורדים. 10 שקש טסר

לים. 04-9977774.
בהיכל   20:00 בכפר. בשעה  הקתדרה  ביוזמת  בפריס.  חצות  סרט. 

התרבות מעלות. 35 שקלים כולל קפה ומאפה. .052-5224922
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המשך מעמוד קודם

מרפאת שיניים ד"ר ראמי סוסאן
w טיפולי שיניים משמרים למבוגרים וילדים

w שתלים - ושיקום על שתלים

w אפשרות להשתלה ממוחשבת בלי דימום, נפיחות וכאב

w יישור שיניים

w הלבנת שיניים

מעלות תרשיחא קניון כאן זמאן קומה ב' • ימים רביעי ושבת • 054-4870640 | 04-9575111
קרית מוצקין, גושן 31, קומה ג', בניין רסקו • ימים שני, שלישי, חמישי ושישי 04-8704030

24
שעות 

בסופ"ש

החנות מנוהלת ע”י חני ז’לסקו-מאור
אופטומטריסטית מוסמכת מטעם משרד הבריאות

ובוגרת אוניברסיטת “בר אילן” בהצטיינות באופטומטריה.
אצלנו תמצאו את המכשור החדיש והמתקדם ביותר, 

הכולל מכשיר לבדיקת טופוגרפיית הקרנית,
והמביא לתוצאות מדויקות.

       מבצעים חסרי תקדים על קולקציית משקפי השמש 2011
     

   

המומחים להתאמת משקפיים

מרכז מסחרי מעלות )מול בנק בינלאומי(

טל. 04-9575551

התאמת משקפי ראיה מכל הסוגים 
כולל מולטיפוקל ועדשות מגע

חפשו אותנו בדף הפייסבוק                ולחצו

הנחות לחברי כל 

קופות החולים

חג שמח

27.3v שלישי
הרצאה. על נפלאות הרפלקסולוגיה - מגע 
מרפא, בהנחיית עירית יונה. בשעה 20:00 
במרכז לגיל הרך כפר ורדים. דורית מזרחי 

.054-6530066
28.3v רביעי

. לטייל עם התנ”ך בעמק חרוד והגלש לטיו
בוע. דרגת קושי קלה. בשעה 8:00 ממועדון 
ולמידע להרשמה  שקלים.   100  הזהב. 

.052-2263001 ,04-9977774
כוכבת הילדים. בשעה  הצגת ילדים. מיקי 
כרמיאל.מבצע  התרבות  בהיכל   17:30
נקודות.  355  + שקלים   39  ישראכרט 

.04-9881111
הרצאה. “מוזיאונים מן הכורסה” ד”ר אפי 
 20:00 בשעה  ברומא.  בורגזה  גלריה  זיו. 
הרש 240 שקלים,  סדרת הרצאות:  במארג. 

צאה בודדת: 50 שקלים. 052-5224922.
מוסיקה. ניו אורלינס פאנקשיין באנד בערב 
ג’אז. בשעה 21:00 במסעדת ראש הנקרה. 

50 שקלים. 050-7220091.
29.3v חמישי

תיאטרון סיפור. הילד שלא ידע פחד. בשעה 
17:00 בספריית כפר ורדים. 04-9972662.

ונביא.  אמן  בטהובן  ואן  לודוויג  הרצאה. 
היכל התרבות  מופת  באולם  בשעה 19:00 

כרמיאל. 04-9881111.
הרצאה. לקראת אופרה: נאמנות עד מוות. 
מרצה: ניצה יולביץ. בשעה 20:00 במארג. 

40 שקלים. 052-5224922.
היצירה”.  בבית  ביקור  נמר,  “נמר  הצגה. 

שאירוע רב תחומי של המרכז לתיאטרון בש
לומי. בשעה 20:00, תיאטרון שלומי. -04

9875183/4, 050-2882117 שרית. 
רב  תיאטרון  צופיה.  של  הציורים  הצגה. 
זיקית  אולם   20:30 הגליל. בשעה  תרבותי 

בתפן. 04-9872111.
מוסיקה. קרן פלס. פתיחת דלתות ב-20:30 
 ,052-7765869 ציון.  שבי  הפרה,  בפאב 

 .052-3581619
מחול. NULL - להקת ורטיגו. בשעה 20:30 

בהיכל התרבות כרמיאל. 04-9881111. 
הצגה. נדל”ן. יום ה’ ומוצ”ש בשעה 21:00 

בהיכל התרבות מעלות. 04-9573050.
מוסיקה. שלומית אהרון ושלושת הטנורים. 
המערבי  בגליל  תרבות  סופשבוע  במסגרת 

בשעה 21:00 באולם כברי. 04-8741111. 
30.3v שישי

טיול. טבע ויקבים בצפון, סיור מודרך עם 
תרבות  סופשבוע  במסגרת  פרטיים  רכבים 
בגליל המערבי. בשעה 9:30. 04-8741111. 
הגלבוע.  ביערות  האירוסים  פריחת  טיול. 
מותנה  תשלום.  ללא   ,10:00 בשעה  יציאה 
בהרשמה מראש ב”קו ליער” 1800-350-550. 
בשעה  כפולה.  בהופעה  בנד  רד  מוסיקה. 
17:30 וב-22:00 בחמדת ימים. 04-6989423.
בשיריו  וטריו-מה  פלדמן  אפרת  מוסיקה. 
 21:00 בשעה  לוין.  חנוך  של  המולחנים 
במכירה  שקלים  ב-40  כרטיסים  במארג. 
בדי.  ,052-5224922 בקתדרה  מוקדמת 
וי.דור וב”חנות בכפר” במרכז המסחרי כפר 

ורדים. בכניסה 50 שקלים.
. ברהמס בקשת של צבעים. במסגש טקונצר
רת סופשבוע תרבות בגליל המערבי בשעה 
21:00 בקשת אילון, קיבוץ אילון. 80 שקש

לים. 04-9858191/131, 04-8741111.
מופע. ארנון נאור Sun Tailor. בשעה 22:00 

בקפה כליל. 04-9969432, 052-3261898.
31.3v שבת

טיול. צעדת סובב חוף הכרמל. בשעה 7:30. 

לפרטים: 04-9549234.
. סיפורי חומות עכו העתיקה, סיור מוש לטיו
דרך עם רכבים פרטיים במסגרת סופשבוע 
04-  .9:30 בשעה  המערבי.  בגליל  תרבות 

 .8741111
אירועי פסח 2012. פסח בג’רה. סטודיו לחרס 
ולזכוכית בכליל. פתיחה למבקרים למשך 3 
ג’רה  סטודיו  בחצר   10:00 משעה  שבועות 

בכליל. 04-9958842, 054-5392384.
מעשה  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
בשעה   .4 מגיל  לילדים  אגוזים.  בשלושה 
ורדים.  בכפר   8 כיכר  ליד  בקרוואן   11:00

טלפון: 04-9979401, 052-3337299.
מחול. Kיבוצית 360, להקת המחול הקיבוצית. 
המערבי.  בגליל  תרבות  סופשבוע  במסגרת 

בשעה 13:00 בקיבוץ געתון. 04-8741111. 
מוסיקה. שלישיית ריו, ניו-יורק תל אביב. 

בשעה 18:00 בחמדת ימים. 04-6989423.
דלש פתיחת  אשדות.  יזהר   . המוסיק
ציון. שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30   תות 

.052-3581619 ,052-7765869
מוסיקה. שלום חנוך בהופעה. אודיטוריום 

עכו. 054-6735024.
מחול. 2 עבודות מחול בערב 1, מאת מירב 
של  לתיאטרון  המרכז   21:00 בשעה  כהן. 

עכו. 60 שקלים. 04-9914222. 
סרט. חייבים לדבר על קווין )גילאי 16+(. 
כרמיאל. התרבות  בהיכל   21:00  בשעה 

.04-9881111
1.4v ראשון

הבימה.  תיאטרון  עדן,  גן  יש  אם  הצגה. 
בשעה 21:00 ימים א’ ו-ב’ בהיכל התרבות 

כרמיאל. 04-9881111.
2.4v שני

. שחר גל-נור בהרצאה במסגש הסרט והרצא
שרת הסדרה בדרך אל האוסקר, ואחר כך הק

רנת הסרט בוקר טוב אדון פידלמן. ביוזמת 
20:00 בהיכל התרש  הקתדרה בכפר. בשעה
בות מעלות. 35 שקלים כולל קפה ומאפה. 

.052-5224922
5.4v חמישי

. מאור כהן ופיטר רוט. פתיחת דלש המוסיק
תות ב-20:30 בפאב הפרה, שבי ציון. -052

.052-3581619 ,7765869
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תוכן שיווקי

הכן ביתך לאביב
כמה טיפים לתחזוקת הבית ולבחירת אנשי מקצוע 

ותיקונים למיניהם 

החורף,  סיום  של  זו  בתקופה 
כשהאביב בפתח, גם הבית צריך 
והתחדשות.  תיקונים  טיפולים, 

שידידיה טדגי, העוסק במתן שי
רות לכל דבר הקשור בתחזוקת 
תיקוני  ועד  משיפוצים  הבית, 
חשמל ואינסטלציה, נותן מספר 
במניעת  הן  לנו  שיעזרו  עצות 

שתקלות והן בבחירה באיש המ
קצוע האמין והמתאים.

תקלות  לצמצם  ניתן  איך 
בבית?

"קודם כל מומלץ לא להזניח 
בטפטוף  נתקלתם  אם  בעיות. 
של מים, רטיבות, קצר חשמלי, 

שהדוד מחמם פחות וכדומה, הז
מינו בעל מקצוע. ככל שתזמינו 
קטן  יהיה  הנזק  יותר,  מוקדם 
יותר.  נמוכות  והעלויות  יותר 

וד גדולות  לבעיות  תחכו  שאל 
חופות".

יש תחזוקה שוטפת מומלצת?
שלנו  באיזור  המים  "ודאי. 
מלאים אבנית, וזה יכול לגרור 
מהניאגרה.  וטפטופים  סתימות 
הטפטוף הזה נראה לעתים כמו 
זניח, אך עלול להצטבר  משהו 

שלכסף רב ומיותר בסיכום החו
או  בחודשיים  פעם  כדאי  דשי. 

חו לשפוך  חודשים  ששלושה 
ממיס  וזה  לניאגרה  מלח  מצת 
את האבנית ושומר על תקינות 
דוד  האסלה. לגבי פעילות של 
איכותי  לא  קולט  שמש, כשיש 
חלודה  של  הצטברויות  ייתכנו 

בפ לירידה  גורם  וזה  שואבנית 
מכך  וכתוצאה  הקולט  עולת 
לבצע  מומלץ  המים.  בחימום 
שטיפה של הקולט אחת לשנה, 

שלפני תחילת הקיץ. אם יש לקו
לט ברז ניקוז, אפשר לבצע זאת 
לבד. אם אין, ניתן להזמין בעל 

הר ואיתו  אלינו  בדרך  שהאביב 
הזמן  זה  הבית.  להתחדשות  צון 
עשו  כבר  רהיטים  אלו  לבדוק 
את שלהם והגיע הזמן להחליפם, 
שזקוקים  רהיטים  אלו  שמא  או 
כך,  או  כך  ולרענון.  רק לשיפוץ 
מומלץ לפנות למרפדיית וויסאם 

בסכנין. 
דרכו  את  החל  קסום  וויסאם 
המקצועית עוד בבית אביו. לאביו 
וויסאם  בסכנין.  ותיקה  מרפדייה 
סוגים  מאות  המייצר  אומן  הוא 
ריהוט שונים. המגוון  של מוצרי 
והיכולות המקצועיות  הוא עצום 
סוגים  לייצר  לו  מאפשרות  שלו 
ריהוט ביתיים  מוצרי  של  רבים 

השונים ביופיים ובייחודם. 
לעצב  גם  תוכלו  וויסאם  אצל 
רהיט  כל  ישנים.  רהיטים  מחדש 
המתאים  הטיפול  את  יקבל  ישן 
בהתאם  לחדש.  שיהפוך  כדי 

שלצורך יוחלף הבד, הספוג, ואפי
שלו העץ הפנימי, עד שתהיו מרו

צים.
שוגם אם חלמתם על עיצוב מש

לכם, או אולי ראיתם תמונה של 
ספה, מיטה, כורסה ולא מצאתם 

שבחנויות הרהיטים המוכנים, במ
להגשים  תוכלו  ויסאם  רפדיית 
לכם  יעצב  וויסאם  חלומכם.  את 
את הרהיט בו חפצתם. מרפדיית 
ויסאם מייצרת מגוון של רהיטים 

ייחו באופן  שיותאמו  שמקוריים, 
די לצרכים שלכם, להעדפותיכם 
העבודה  תהליך  ולרצונותיכם. 
ביצירת  הרהיט,  בעיצוב  מתחיל 
מסוגים  המורכב  הרהיט  שלד 
בריפוד  וכלה  עץ  של  מובחרים 
מקצועי של המוצר ממבחר בדים. 

שתושבים רבים בכפר ורדים והס
שביבה כבר נהנים מהרהיטים המ
או חודשו במרפ שעולים שיוצרו 
שדיית וויסאם. כאשר הדבר אפש
רי, ניתן שירות עד לבית הלקוח.

מרפדיית  קשר:  ליצירת 
סכ התעשייה  איזור  רוויסאם, 

דוחא(, איצטדיון  )מאחורי   נין 
.050-7238272

עמיר  מירב  האופנה  מעצבת 
בחנויות  מוכר  שם  היא  מאיר 

שבגדי המעצבים הישראלים ברח
בי הארץ. הדגמים שלה מוצגים 

וזו והבוטיקים  החנויות  שבמיטב 
שכים לשבחים בזכות הגזרות המ

חמיאות, בחירת הבדים הקפדנית 
ואיכות התפירה הגבוהה.

אשר  הבולטות  החנויות  בין 
ניתן  המותג,  את  משווקות 

המע שדרת  רשת  את  שלמצוא 
ובוטיקים  רונצ’ה,  ורשת  צבים 
מנגו  ישי,  מרמת  אמרלד  כמו 
היוקרתית  קווים  היפואית, 

מרמת השרון ועוד.
רמדוע החלטת לפתוח את הח

נות השנייה שלך דווקא בכפר 
ורדים? 

ורדים  שכפר  חושבת  "אני 
היא הבחירה הטבעית שלי. אני 
ומרגישה  המקום  את  אוהבת 

חלק ממנו.
ערכ האחרונות  שבשנתיים 

ירידים בכפר  תי מספר רב של 
שמתפתחת  והרגשתי  ורדים 
ביני לבין נשות הכפר הרמוניה 
שלי  הסגנון  טובה.  אופנתית 
המקום  לרוח  כנראה  מתאים 
ובנות הכפר מפרגנות ומקבלות 
שרכשו  הבגדים  על  מחמאות 

אצלי. אין כיף גדול מזה.
"הבחירה במארג היא מבחינתי 
סוג של קסם קטן, חיבור מושלם 

בין הרוח המדהימה של המקום 
שלביני. כוס הקפה והעוגה במא

מבכל  טעימים  יותר  פשוט  רג 
במ מכירה.  שאני  אחר  שמקום 

שאין  אמת  שלוות  שוררת  קום 
אומנות  יש  אחר,  מקום  בשום 
ואמיתי.  טהור  והכל  פינה  בכל 

הל עם  מיד  במקום  שהתאהבתי 
גימה הראשונה של ההפוך. גם 
תקבל  שלי  בחנות  שתבקר  מי 
אישי  וסטיילינג  נעים  שירות 
במקצוע  האמינות  ומקצועי. 
להצלחה,  המפתח  היא  האופנה 

ממש לא 'העיקר למכור'".
רלאחרונה נבחרת להציג קולק

ציה באירוע התרמה גדול של 
יכו ר"קרן היסוד" בז'נבה. את 

לה להרחיב?
"בן זוגי ניצן ואני קיבלנו פנייה 

האר לעזרת  להתגייס  שוהחלטנו 
גון שעושה עבודת קודש ומתרים 
פילנתרופים מכל העולם לטובת 
ולטובת  למען  שונים  פרויקטים 
מדינת ישראל. מפאת קוצר הזמן 
שלושה  בתצוגה  לשתף  בחרנו 
איתם  ויחד  נוספים  מעצבים 
נוצר קונספט מרשים של 'תצוגת 
ישראלים'.  מעצבים  של  אופנה 

לת הבאנו  שלי  למותג  שבנוסף 
המעצ של  קולקציות  גם  שצוגה 

בת נעמה בצלאל, הזוג המקסים 
וכן מותג הסריגים  'פראו בלאו' 

.Mr.jonas
ש"ליהקנו ארבע דוגמניות יש

ברלב,  גיל  מקסימות,  ראליות 
ותמי  סררו  דנה  ברוקר,  עדי 
טסקר, כאשר שתי האחרונות הן 
קריירה  עם  עולמי  שם  בעלות 
עומר  ובחו"ל,  בארץ  עשירה 
ומאפר  שיער  מעצב  זוגייר, 
של חברת MAC וסטייליסטית 
אאוטפיטים   40 עם  מלבישה. 
שיצרנו בשבועיים וחצי, יצאנו 
הישראלית  האופנה  את  לייצג 

ומוצ מדהים  שהיה  שבאירוע 
לח. לאור ההצלחה אף נפגשנו 
שהביעו  הארגון  קברניטי  עם 
איתנו  ולשתף  להמשיך  נכונות 

שפעולה באירועים עתידיים שי
ערכו ברחבי העולם”.

בקולקציית  לנו  צפוי  ומה 
הקיץ? 

הדגמים  יוצאים  אלה  “בימים 
הראשונים של קולקציית הקיץ 
בחולצות  השנה  שתתאפיין 
רעננים  פסטל  בצבעי  וגופיות 
לצד דגמים מבדי אריג ושיפון 
אציג  בנוסף  עדינים.  בהדפסים 

וטוני קיץ  שמלות  שקולקציית 
ומחמיאות  נשיות  בגזרות  קות 
38-44( וכן קוש )במגוון מידות 
לקציית שמלות ערב לאירועים 
שבדרך. יש בשביל מה להגיע, 

אני מבטיחה”.
מארג  מאיר,  אמיר  מירב 
,050-2882268 ורדים,   כפר 

.050-5633635 

מקצוע. במקרים של עובש, לא 
להזניח גם מטעמי בריאות. דבר 
עם  המקום  את  לנקות  ראשון 
מקצוע  בעל  להזמין  ואז  כלור 
בדרך  לעובש.  הסיבה  לבירור 

והצ מרטיבות  נובע  הוא  שכלל 
פות בגג".

אמין  מקצוע  בעל  לבחור  איך 
ואיכותי?

מקצוע,  איש  "כשבוחרים 
אינו  שהמחיר  להבין  כדאי 
מקבלים  שלפיו  העיקרי  הדבר 
הזול  המקרים  ברוב  החלטה. 
יקר  שיותר  ומה  ביוקר  עולה 
ומשתלם.  חסכוני  יותר  יוצא 

חוד פעמים  הרבה  מוזמן  שאני 
שיים שלושה אחרי תיקון גדול 
כדי לתקן את הנזקים שהשאיר 
שהשתמש  מקצועי,  לא  אדם 
איכותיים.  ולא  זולים  בחומרים 
בשוק  זול  הכי  לא  אמנם  אני 
בחומרים  משתמש  אני  אבל 
 24 שירות  ומבטיח  איכותיים 
שבת.  למעט  ביממה,  שעות 
לרוב התקלות אני מגיע באותו 
ואם  מאוחר,  הכי  למחרת  יום, 
או  צינור  של  בפיצוץ  מדובר 
משהו דחוף כזה אז תוך שעהש

שעתיים. 
"חוץ מנושא המחיר והזמינות 
בית  להכין שיעורי  אני ממליץ 
מקצוע.  בעל  שמזמינים  לפני 
כדאי להיכנס לאינטרנט ולקרוא 
קצת על הבעיה שנתקלתם בה. 
באינטרנט,  רב  מידע  יש  היום 
כלשהו  מושג  לכם  כשיש  ואז 
לערוך סקר שווקים ולשאול את 
ובהתאם  שאלות  המקצוע  איש 
מושג  לקבל  שלו  התשובות 
מקצועי  הוא  כמה  יותר  ברור 
ומה רמת ההבנה שלו בתחום".
ידידיה טדגי, 050-8219130.

הרמוניה אופנתית
מעצבת האופנה מירב עמיר מאיר פתחה לאחרונה חנות חדשה בכפר ורדים. המקום 

שנבחר הוא המארג, ומי שמכיר את מירב מבין למה

בתצוגת האופנה בז’נבה. שיתוף הפעולה יימשך

לפעמים רהיטים מתגשמים
במרפדיית וויסאם מחדשים רהיטים, ומייצרים חדשים גם על פי עיצוב שלכם

כורסת רטרו
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צרכנות
תוכן שיווקי

www.remax-maalot.co.il )רח’ בן גוריון 85, מעלות )מרכז לחמני מעל ביטוח לאומי
052-4218278  04-9574802  04-9575895

אופק חדש
בסביונים

קוטג' באודם 
שבסביונים-
מושקע עם 
חימום תת 

ריצפתי וגינה 
מטופחת

בסביונים
בית בשניר 

מושקע מאוד 
ופונקציונלי
+יחידת דיור

בשכונת האילנות
קוטג' ברח' 

יסמין, 5 
חדרים, 

בית מרווח 
ומושקע

בשכונת האילנות
בית יפה 
ומושקע 

באילנות ברח' 
יסמין עם 5.5 

חדרים

ברח’ הרצל
3.5 חדרים מרווח 

מאוד בלוק 
מסודר 

ונוף מדהים.

ברח’ ז’בוטינסקי
3 חדרים קומה 

1 משופצת 
כחדשה 

מיקום מרכזי 
ונוף מרהיב

ברבין רח’ תדהר 
 3 חדרים קומה 
1 מיקום מעולה 

ובעל אופציות 
בנייה.

סביונים
קוטג' דו 

משפחתי 
8 חדרים 
מושקע. 

פונקציונלי, 
ניתן לחלוקה 

בסיגליות
דירת גן יפה 

ומטופחת
4.5 חדרים

בסביונים
דו משפחתי 

בוינקה שבסביונים 
5 חדרים + יחידת 
דיור בית מושקע 

במרכז מעלות רח’ קרן היסוד
 וילה 200/480 

מרווחת
 5 חדרים משופצת. 

נוף מרהיב.

ברח’ שלמה המלך
קוביה 3 חדרים 

בקומת קרקע.

בשוהם
בית קרקע 4 ח' + 

יחידת דיור

ברח’ השומר ברבין
דירה בקומה 3 

3 חדרים

בסביונים
ברח’ וינקה דו 

משפחתי 
6 חדרים משופץ 

ויפהפה נמכר עם 
כל תכולת הבית.

במרכז מסחרי מעלות
חנות בסנטוריון 

36 מ”ר מחולקת 
ל-2 חדרים ניתנת 

לרכישה גם 
כהשקעה לעסק 

קיים.

בית בנהריה ובמוצקין

כל הקודם זוכה

מעוניין בקריירה עצמית 
בתחום הנדל”ן הצטרף 
לרי/מקס “אופק חדש”

ברח’ בן גוריון מספרה 
מאובזרת ומרווחת על 

כל תכולתה )איילת(

 ברח’ בן גוריון 
 חלל ענק של

 150 מטר שיחולק עפ”י 
דרישת הלקוח - מעולה 

לכל מטרה )איילת(

להשכרה

להשכרה בחוסן מבנה 
לכל מטרה

משרד אופק חדש הזכיין הבלעדי של רימקס למעלות, 
כפר ורדים והסביבה בהנהלת יצחק וסוזי אוחיון

סופר פארם ביג כרמיאל מקיים ביום ראשון 25.3.12 בשעות 9:00 
עד 19:00 אירוע השקה יחד עם חברת אריקה כרמל בע"מ למכשיר 
"בי קיור לייזר". זהו מכשיר רפואי לטיפול עצמי בכאבים, בעיות 
אורטופדיות, פצעים ובעיות עור. המכשיר נמצא בשימוש במספר 
בו  והשימוש  מוכחות  קליניות  תוצאות  לו  יש  בארץ,  חולים  בתי 
קל ובטוח. באירוע תקבלו ייעוץ, הדגמה והתנסות אישית, מחיר 
מבצע ושי על כל רכישה. סופר פארם ביג כרמיאל, 077-8880670, 

.077-8880675

המובילה  של הרשת  במספר  החמישי  הסניף  נפתח  טובה  בשעה 
בתחום חיות המחמד "עולם של חיות" במתחם קניון כוכב הצפון 

שבמעלות, צמוד למגה בול. בסניף מגוון של דגים, מכרסמים, צי
פורים, מזונות ואביזרים לכל סוגי בעלי החיים במחירים מפתיעים 

שובמבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. כמו כן מבצעת החנות משלו
חים חינם יום יום לכל מקום 04-9971560.

נפתח  השוק(,  ככר  )מול  המתחדש  סאריא  בבית  תרשיחא,  בלב 
וחנות  בר"  "לחם  מאפיית  פעם:  בטעם של  ומרענן  חדש  מתחם 

שעתיקות "ענתיקה בתרשיחא". ב"לחם בר" אופים כמו פעם, בע
בודת יד, על בסיס מחמצת שאור וחומרים טבעיים, עם ניחוח של 

שמאפיות שכונתיות אירופאיות. המקום יציע מגוון עשיר של לח
מים ולחמניות מקמחים שונים ומאפים מיוחדים, שנאפים יום יום 

בתנור אבן. להזמנות 054-7633346.

בתרשיחא".  "ענתיקה  עתיקות  חנות  נפתחה  למאפייה  בצמוד 
שהחנות היא סניף גלילי של חנות יפואית ותיקה. בחנות אוסף עתי

ועוד.  ידיות  כדים,  מסגרות,  נוי,  חפצי  העולם.  מכל  ייחודי  קות 
מבתים  מפירוקים  ומשרביות  וחלונות  דלתות  בחנות  יש  בנוסף 

שישנים מעבר לים. בקרוב תיפתח בחנות גלריית אומנים עם תצו
גה מתחלפת. בעל הבית, גבריאל, משפץ ומחדש רהיטים ישנים. 
 17 הקרוב,  שבת  ביום  לראשונה  יפתח  המתחם   .0523-788989

במרץ. 

לכל מי שהתגעגע לטיפול המסור 
של נירה כץ וצוותה מ”בבריכה של 
, הנה בשורה: הבש הכצל’ה” במעונ
ריכה נפתחה מחדש לאחר שדרוגים 
טכניים. אז עם בוא האביב אפשר 

שלהתחיל ללמוד שחייה, לקבל טי
פולי הידרותרפיה, לקיים אירועים 

רומ בטיפולים  ולהתענג  שבבריכה 
כץ  נירה  נוספים,  לפרטים  נטיים. 

.04-9997288 ,050-4979832

ומרהיב  מיוחד  אבן  בבית 
הגלריה  חנות  ממוקמת  ביופיו 
"נורי", המשמשת גם כמסעדת 

ארוחות בוקר. 
קאירי,   רקפת  המקום,  בעלת 
העולם  ברחבי  רבות  מטיילת 
יחד עם בעלה. במסגרת טיולים 
בריהוט  רקפת  התעניינה  אלו 
מיוחד ובפריטים ייחודיים לבית 
בני  נהגו  המיוחד  בביתם  ולגן. 
קרובות.  לעיתים  לארח  הזוג 
שתי  לשלב  החליטה  רקפת 
ביתה  את  והפכה  אלו  אהבות 
ארוחת  לסעודות  פתוח  לבית 
בוקר, וחלק אחר ממנו לגלריה.

למצוא  ניתן  נורי  בגלריה 
ולחצר  לבית  ואביזרים  ריהוט 
וכן  ועוד,  סין  הודו,  ממרוקו, 

שפריטים מיוחדים ממכירות חי
סול, שיפוצי בתים ועוד. רקפת 
החפצים  את  בקפידה  בוחרת 

בג ומוכרת  מציגה  היא  שאותם 

יופי של טעם
גלריה נורי בכליל מציעה שפע של חפצי נוי, אביזרים ייחודיים ורהיטים מרחבי 

העולם, וארוחות בוקר עשירות ומיוחדות מול נוף יפהפה

משם עוברים למגוון טאפאסים 
מקו ממאפייה  לחם  שקטנים, 

שקשוקה  מטבלים,  מגוון  מית, 
או קיש ביתי, מיץ טבעי סחוט 
טרי מפירות העונה, תה צמחים 
מקנחים  מהביל.  וקפה  מהגינה 
בפאי פקאן או פאי קרם שקדים 
הסעודה  מרכיבי  כל  ואגסים. 
מוכנים על ידי רקפת, וכל כלי 

ההגשה והריהוט בו משתמשים 
הסעודה  את  לרכישה.  ניתנים 
מלווה הנוף יוצא הדופן הנשקף 
מבעד לחלונות הענק, והאירוח 
המיוחד של רקפת. רקפת מלאת 

ששמחת חיים, אוהבת לארח אנ
שים ולתת להם להרגיש בבית. 
הארוחה חלבית וניתן להרחיבה 

בתוספת של דגים. 
יותר  עוד  שווה  אלה  בימים 
הבא  פסח  לקראת  להגיע, שכן 
הגלריה  חנות  לטובה,  עלינו 
התחדשות"  ב"מבצע  יוצאת 
בהנחות  נמכרים  הפריטים  וכל 

של 10 עד 30 אחוז.
שחנות גלריה כליל פתוחה בי

מים א'-ו' מהשעה 9:00 בבוקר 
בתיאום מראש.

ארוחות הבוקר מוגשות בימים 
א'-ו' בתיאום מראש בלבד.

 ,050-8339032  לפרטים: 
.04-9565876 ,04-9563936

מציעה  הפרטי  למגזר  לריה. 
הגלריה מגוון רחב של פריטים 
מתלים  ידיות,  בבגדים,  החל 
וכלה בארונות, דלתות, עמודים 

דקורטיביים ורהיטי גינה. 
אמיתית  מציאה  היא  הגלריה 
ובמיוחד  העסקי,  למגזר  גם 
אדריכלים,  כמו  מקצוע  לבעלי 
מעצבים וכל מי שנמצא בשלבי 
ניתן  בית.  של  בנייה  או  תכנון 

מגול עמודים  ב"נורי"  שלמצוא 
שפים, גזיבו ואפילו מחרשות וכ

לים חקלאיים עתיקים לקישוט 
הגינה.

ארוחות  לפינוקים.  ונעבור 
המכונות  רקפת,  של  הבוקר 
"סעודת ארוחת בוקר" מוגשות 
בבית האבן המקסים הצופה אל 
נוף מטעי זיתים. הסעודה יכולה 
ובדרך  שעות,  מספר  להימשך 
כלל היא נפתחת במשקה קאווה 
מבעבע מעשה ידיה של רקפת. 

מתחם ארוחות הבוקר 
ב"נורי". הכלים והרהיטים 

ניתנים לרכישה

מסתבר שניתן לרזות במהירות 
ואפילו לשמור  ובצורה בריאה, 
לפני  זמן.  לאורך  המשקל  על 
 ,HCG אודות  לפירוט  שניכנס 
שרוכשת  החדשה  הדיאטה 
אוהדים בכל רחבי העולם, הנה 

שמכתב שקיבלה ורד שקדי מל
קוח שחייו השתנו:

ואני  יפרח  יוסי  לי  “קוראים 
בן 57. אני חולה סוכר לשעבר. 
את  עשיתי  כי  לשעבר?  ולמה 
ורד  את  הכרתי   .HCG דיאטת 
שקדי שהציעה לי את הדיאטה. 
בגלל  בהתחלה,  ספקות  לי  היו 
דיאטות  הרבה  ניסיתי  שכבר 
הצלחתי.  לא  ומעולם  כן  לפני 
ראיתי  הראשון  בשבוע  כבר 

והמ המהירות  התוצאות  שאת 
דהימות. אחרי שבועיים הסוכר 
הדיאטה  ובזכות  ל-100,  ירד 

שהזאת, עם הליווי והתמיכה הצ
מודה של ורד, הצלחתי להוריד 

דיאטה מהירה ובריאה!
הדיאטה שמשגעת את העולם הגיעה גם לישראל. הכירו את ה-HCG: יורדים 8-15 

ק”ג ב-40 יום, בלי תחושת רעב ובלי פעילות מיוחדת

12 ק”ג ב-40 יום. 
בביטחון,  התחלפו  “הספיקות 

שהעייפות שהייתה לי פעם נעל
שמה! היום אני עולה בקלות מד

רגות, דבר שלא יכולתי לעשות 
אני הרבה  היום  לפני הדיאטה. 
ופעיל... בנוסף אני  חיוני  יותר 
המשקל  על  לשמור  מצליח 
החדש שלי כבר מספר חודשים! 
אני יודע שחיי ניצלו, ואני מודה 

לורד מקרב לב”.
על מה בעצם מדובר?

ורד שקדי מסבירה: לא מדובר 
מדויק  בתהליך  אלא  בדיאטה, 
השומן  כל  חיסול  שמטרתו 
מחדש  ואתחול  בגוף  המיותר 
החומש חילוף  למנגנון   )reset(
רים, כדי שהגוף לא יצבור שומן 

בעתיד.
שמי שפועל לפי ההוראות המ
דויקות צפוי לעבור בתהליך:

 500-200 של  במשקל  ירידה 

קילוגרם   15-8 )או  ביום  גרם 
בתוך 40 יום(.

השומן  מאגרי  כל  פירוק 
המיותר מהגוף.

הגזרה  על  התייצבות 
שהאידיאלית שלך, כשהיא פרו

פורציונלית לחלוטין.
דיאטות  ששבע  מי  ולכל 
יש  מאמץ,  עתירי  ותהליכים 

בשורה: בתהליך ה-HCG אין 
מיוחד במשך  רעב  תחושה של 

שרוב התהליך, וגם אין צורך לה
תעמל או לעשות ספורט בשלב 
תמיד  כי  )אם  במשקל  הירידה 
מומלץ לעסוק בפעילות גופנית 
בצורה  עובד  התהליך  כלשהי(. 
של  סבבים של ירידה במשקל. 
 40 מקסימום  הוא  ירידה  סבב 
יום כאשר בזמן הזה ניתן לרדת 

במשקל בין 8-15 קילו.
40 יום הגוף צריך להש  לאחר
תייצב על המשקל החדש ולשם 
כך אנחנו זקוקים ל-6 שבועות 
של שמירה. אפשר לעשות סבב 
קילוש  15-8 עוד ולרדת   חדש 
שבאמת  מי  רק   - כמובן  גרם, 

זקוק לכך. 
התהליך מתבצע בליווי אישי 

יום יומי.
שקדי  ורד  נוספים:  לפרטים 

.052-8284074

לפני ואחרי. לחזור לגזרה 
האידיאלית כשהיא 

פרופורציונלית לחלוטין
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ורדה

04-6902765 | 052-4420632
רח' ארז 15, שלב א', כפר ורדים

מראשבתאום 
עיצוב שיער

 v 
סידור גבות

כל ימי השבוע א' - שבת מהבוקר עד 11 בערב!

אטרקציות לאירועים
מבית הפיראט הקטן

• בר/בת מצווה
• ימי הולדת

• שולחנות משחק, 
   דוכני מזון ומתנפחים

 
כרמיאל, 054-4614579, 054-4918452, 04-6892266

    www.littlepirate.co.il :למידע ומחירים באתר

השכרת ציוד מולטימדיה לאירועים משודרגים

זואי ספא, ארבל 54 כפר ורדים 04-9576699, 052-4458497
www.zoe-spa.co.il

למנוייםאפשרות 

חבילת 
פינוק זוגי
אפשרות 

לתלושי מתנה
טיפולי גוף ופינוקי ספא ליום יום ולאירועים מיוחדים

חדש!

Foot massage!חדש

Foot massage

דר
מ

ס 
רי

ה-ו
 ד

דר
 ה

ם:
לו

צי

כפר ורדים    052-3237623

אסתי צור
קוסמטיקאית

• טיפולי פנים לכל סוגי העור

• פילינג פעיל מחומצות וצמחים - רונליזה

• טיפולי מכון דרמלוג'יקה

• אפילציה (מחט חשמלית)

• ייעוץ, הדרכה והתאמת תכשירים - מכירה

תבשילים ביתיים
על האש
חומוס

ארוחות בוקר

פתוח כל השבוע מ-9:00 עד 22:00
בתחנת דלק סונול, מעיליא 

04-9571327

מסעדת 
אלרביע

העברות כספים מהירות לחו"ל
ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים 

באש סיבוב  עשו  קק"ל  בכירי   
זור וביקרו גם בכפר ורדים. בין 

שהשאר הגיעו לכאן יו"ר הדירק
טוריון אפי שנצלר, היו"ר העמית 
)תהרגו את ורדה אם היא מבינה 
מה זה( אלי אפללו, וסיון ביקש 
מהם, אתם יודעים, כמה לירות. 
פרויקטים  בשביל  מה?  בשביל 
בכפר,  מרכזי  אתגרי  פארק  כמו 
פרויקט הוואדי הקסום, שבילים 
שבילי  ופרויקט  רגל,  להולכי 
נו,  ורדים.  כפר  סובב  אופניים 
אם בשנתיים הקרובות נראה חצי 
ורדה תאכל שרוול של  זה  מכל 

החלוק צמר.
 אבל עזבו אתכם מפרויקטים. 
מקק”ל  הבכירים  של  בישיבה 

כי הוגש  מהמועצה  שוהבכירים 
נראה  וכך  וייחודי.  מקורי  בוד 

אלי אפללו כשהוא יורד בתיאבון 
על צלחת גדושה בנתחי מלפפון 

ירוק. שחיתות, לא?
 ולא רק שנור מהקק”לניקים. 
עושה  המועצה  שנרגיש,  בלי 
לפני  מספורט.  דווקא  כסף 

קיבל ראש המו שכמה שבועות 
משרש שקלים  אלף   40  עצה
זה  לבנת.  לימור  הספורט,  דת 
נגדה  הגיש  שהוא  למרות  קרה 
עתירה לבג”ץ, שבה הוא רוצה 
מספיק,  לא  זה  ואם  כסף.  עוד 
אז במהלך הטקס הודיעה אותה 
יו”ר  מפתיעה:  הודעה  שרה 
פישביין,  צחי  הטוטו-ווינר, 
יכפיל את סך הפרסים לרשויות 

שבכפוף לאישור מועצת ההימו
יש  נכון,  ורדה מבינה  רים. אם 

סיכוי לעוד כמה לירות.

 ברחוב מירון התפוצץ צינור, 
של  מים  הפסקת  שם  והייתה 
כמה שעות. המרכולים בסביבה 
על  בכלל  רעה  לא  קופה  עשו 

מים מינרלים.
עיתון  של  “גלריה”  למוסף   
“ביקור  בשם  מדור  יש  הארץ 
על  פרסמו  הם  השבוע  בית”. 
ביקור בביתה של נירית סקלקה 
מודעי ממצפה הילה, המתמחה 
בסריגת חפצי נוי מצמר ויש לה 

בית יפהפה.
מנהש רימקס  התיווך  משרד   

הזכיינים  של  בניהולם  ריה, 
גלס,  ומרסלו  קורלנד  מיכל 
באירוע  נאים  הישגים  רשם 
הגיעו  הם  רימקס.  של  השנתי 
לאולמי  הקולגות  כל  עם  יחד 
אבניו והכוח הנשי של המשרד 

זכה בכמה הישגים: מיכל סער 
למועדון  הגיעה  ורדים  מכפר 

גולדב קורין  ואילו  שהמוביל, 
ומיטל  מירקין  אנה  מנהריה  רג 
עם  למועדונים  הגיעו  קלעי 

ופרזי אקזקיוטיב  כמו  ששמות 
אבל  מובילים,  גם  שהם  דנט, 
על  נמנה  כולו  והסניף  פחות. 
המובילים  המשרדים  עשרת 

מתוך 140 שיש בארץ.
 יובל המבולבל הרביץ ארוחה 

מונפו באגם  הדרלה  שבמסעדת 
רט. אז יש תמונה עם השף סיון 

אמסלם.
לחגוג  הגיעו  מבקרים   300  
את פורים במוזיאון הפתוח בגן 
מסדנאות  ונהנו  תפן  התעשייה 

עובדי פלסמד.                                      צילום: רינת בלסון אלי אפללו בעונת המלפפונים    צילום: אנצ’ו, סוכנות ג’יני

המשך בעמוד הבא

ארי פליישר 
מרפא בעיסוי
עיסוי עמוק ועוצמתי 

ברכות ורגישות 
בבית שלך

כפר ורדים והסביבה
050-4045596
04-9574294

מעצבת תכשיטים
מחרוזי זכוכית- עבודת יד 

ופסלי בובות מרהיבים
לוטם | 04-6789153  052-3577718

w w w . r g - g l a s s . c o m

רחל גולדרייך
הגלריה

פתוח בימים ה', ו' מ10.00 - 16.00 בתיאום מראש 

מרכז ללימודי צרפתית

MERCI      BONJOUR      
LE FRANÇAIS
BONJOUR      LE 
FRANÇAIS      MERCI
LE FRANÇAIS      
MERCI      BONJOUR
MERCI      BONJOUR      
LE FRANÇAIS
BONJOUR      LE 
FRANÇAIS      MERCI
LE FRANÇAIS      
MERCI      BONJOUR
MERCI      BONJOUR      
LE FRANÇAIS
BONJOUR      LE 
FRANÇAIS      MERCI
LE FRANÇAIS      
MERCI      BONJOUR
MERCI      BONJOUR      
LE FRANÇAIS
BONJOUR      LE 
FRANÇAIS      MERCI
LE FRANÇAIS      
MERCI      BONJOUR
MERCI      BONJOUR      
LE FRANÇAIS
BONJOUR      LE 
FRANÇAIS      MERCI
LE FRANÇAIS      
MERCI      BONJOUR
MERCI      BONJOUR      
LE FRANÇAIS
BONJOUR      LE

בס”ד

מרכז 
ללימודי 
צרפתית

שיעורים פרטיים
 v לימודים לכל הרמות ולכל הגילאים

   בקבוצות או ליחידים

v הכנה לבגרות בצרפתית
לאנשי עסקים

v השתלמות: הקוד העסקי בצרפת
v קורסים ללימוד השפה הצרפתית

למטיילים בצרפת
 v הכנה לטיול בצרפת, סקירה תרבותית, 

  צרפתית בסיסית, טיפים ועוד
v עזרה למדריכי קבוצות, ליווי והדרכה

  במוזיאונים, בתי מלון ועוד

שירותי תרגום
v אתרים, מסמכים, תעודות ועוד

 השאלה ללא חיוב נוסף של 
תקליטורים, סרטים, ספרים ועוד

054-6261963

שיטה

אינטראקטיבית

www.dinah.co.il
לא בשבת
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ורדה

טיפול בכאבים הקשורים לבעיות אורטופדיות  •
עיסוי קצוות )כפות רגליים, כפות ידיים וקרקפת(  •

עיסוי רקמות עמוק  •
טיפול בספורטאים  •

חדר טפולים מרווח ונעים   • 
בכפר ורדים

20 שנות מוניטין  •

עיסוי
רפואי

מקצועי

מיוחד: 
עיסוי כיסא 

קצר לשחרור 

מלחצי עבודה

אבי סלוצקי
כפר ורדים

052-7808395

המשך מעמוד קודם
ורעשנים,  מסיכות  של  יצירה 
מסיכות  וממופע  איפור  מפינת 
וכמובן,  אינטראקטיבי.  ובובות 

יש אחלה תמונה.
 גם עובדי פלסמד שבגן התש
הפו חג  את  חגגו  תפן  שעשייה 

בשמחה  הפתוח  במוזיאון  רים 
וסדנת  תחפושות  עם  והילולה 
יצירה שלוותה על ידי מדריכות 
זה  שיצירה  אמר  מי  המוזיאון. 

רק לילדים?
 על פי פרסומים זרים )כלומר 
כפר  אחרונות(  ידיעות  עיתון 
ממש  מקום שממש  הוא  ורדים 

שטוב לגור פה בזמן חירום. העי
תון חשף דוח של פיקוד העורף, 
טוב  ציון  שלנו  ליישוב  שנתן 
מאוד, שזה רק ציון אחד פחות 
נושמת  שקטה,  ורדה  ממצוין. 

שהסי כמה  עד  לרווחה  שקלות 
ומעלה  לה,  מאפשרות  גריות 

עכ קונסטרוקטיבית:  שהצעה 
שיו בואו נתחיל לעבוד גם על 

השיגרה.
 סתם, סתם, טוב פה גם בשיגש

רה. הנה, תראו איך בערב נשים 
דיבר ראש המועצה  שהיה כאן 
שלו:  העובדת  על  הקהל  בפני 
אני רוצה לספר לכן סיפור על 
הערב  שבלעדיה  אחת,  אשה 
תושיה  מתקיים.  היה  לא  הזה 

מו של  הקב”טית  שסוחריאנו, 
אח ידיעות  ורדים.  כפר  שעצת 

רונות כתב על מוכנות רשויות 
ורדים  כפר  לחרום.  מקומיות 
קיבלו  אשר  הרשויות  בין  בלט 
להודות  רוצה  אני  מצוין.  ציון 

לחי המוכנות  על  תושיה,  שלך 

התמידית  ההתגייסות  על  רום, 
הקשה,  העבודה  על  והמיידית, 
על השעות הרבות, על “סיבובי 
בניסיון  הכפר  ברחבי  הלילה” 
למגר את תופעת הפריצות ועל 
התרומה לשמירה על ביטחוננו. 
מסבירה  היית  אם  שמח  הייתי 
לי איך עם כל אלה עוד הצלחת 
להפיק את הערב הנפלא הזה”. 
אהבה  הרעפת  כזאת  ואחרי  נו, 

אפשר לטעון שלא נחמד פה?
שיגרו  הנקרה  ראש  באתר   
תחילתה  על  הודעה  לעיתונות 
של “עונת שפני הסלע” באתר. 

שמדווח שם על עונת ילודה פו
צאצאים  ועשרות  במיוחד  רייה 

לי ללהקה.  שחדשים שהצטרפו 
שדיעה צורף כמובן צילום, ואיכ

שכל  תחושה  לורדה  יש  שהו 

מצטל מהלהקה  החבר’ה  ששנה 
מים בדיוק באותו מקום ובאותה 

שפוזה. אבל זו בטח תחושה פר
טית של ורדה.

הדש לתושבי  מצדיעה  ורדה   
וחרדה לש שרום, מזדהה איתם 

לומם, אבל כמו תמיד מתעסקת 
דווקא בשטויות כי כל אחד עם 
נכון  תגידו,  אז  שלו.  התפקיד 
שבסבב הנוכחי נולד לנו ביטוי 
חדש, שבכל הסבבים הקודמים 
בכלל,  אם  אותו  אמרו  בקושי 
ובסבב הנוכחי לא עובר משפט 
בלי שיאמרו אותו? לא, באמת, 
זה  “סבב”  כשאמרו  היום  עד 

היה קשור לטניס, לא?
גשם  קצת  עם  שלום,  שבת   

ובלי טילים בכלל.

שפני סלע בראש הנקרהיובל המבובל עם סיון אמסלם
צילום: יח”צ

ילדים מחופשים במוזיאון תפן

לפרטים והרשמה -  נירה כץ, מעונה
www.katzle.com 050-4979832  ,04-9997288 

בריכה מחוממת
בבריכה של

יחס
 אישי

צוות 
מוסמך

חזרנו 

לפעילות 

אחרי 
שדרוג ערבי נשים  שחיה נפרדת 

 ארועים אינטימים  צימרים יוקרתיים

קורסי שחיה ליחידים או בקבוצות, אפשרות לשיעורי שחיה בנים 
עם מדריך ובנות עם מדריכה בקורסים שנתיים או לפי הצורך.

במסגרת הקורס נלמדים התחומים הבאים:
הסתגלות למים, ציפה, נשימה, סגנונות שחיה ושיפור שחיה.

בנוסף
 טיפולי הידרותרפיה פרטני או קבוצתי.

 טיפולי מים רומנטים.

• איתור נזילות	
• תיקוני אינסטלציה	
• איטום גגות	

אינסטלטוב
שירותי אינסטלציה

שירות אדיב
מחירים נוחים

ניסים  050-9040305

www.shikumahir.co.il 04-6897479  משרד ראשי

 כל  המטפלים באישור משרד הבריאות

פיזיותרפיה v שיקום כף היד 
ריפוי בעיסוק v קלינאית תקשורת

מתאים לסוגים רבים של פגיעות
v פגיעות אורטופדיות v 

v שיקום לאחר ניתוחים / גבס v 
v פגיעות נוירולוגיות v

טיפול איכותי מהמעלה הראשונה
שיטות מתקדמות v פרטיות

בדיקת בטיחות בבית המטופל והדרכה 

תוכנית בהתאמה אישית לכל מטופל ולאנשים הסובבים אותו
שרות מהיר, מקצועי יעיל ואישי ללא המתנה

שיקום ביתי החוסך לכם יציאה מהבית
מרפאה ניידת מגיעה אל ביתכם עם כל הציוד הרפואי החדשני

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טכנולוגיה חדישה 
לטיפול מהיר ונוח, 

נטול כאב וסיכונים, 
המתאים גם לימות הקיץ 

SHR בשיטת

P.M.E. ענת ויצמן, קוסמטיקאית פרא-רפואית

הסרת שיער ללא כאבים

חדש במכון! ערכת דרמטולוגית להצערת העור
PROFOUND  ערכת טיפולים פרא רפואיים 
לשימוש ביתי מבית נובה מדיקל  

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

ניתן לרכוש 

שובר מתנה 

משולב עם

 זואי ספא

 1,000 כרטיסי ביקור צבעוניים
290 ש”ח בלבד לא כולל מע”מ

כולל: קופירייטינג, עיצוב והדפסה, שירות 
לבית הלקוח

04-9977474 
פרסום    יחסי ציבור    הוצאה לאור    אינטרנט
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מחיר למודעה בת 12 מילים, שני פרסומים: 65 ₪
4 פרסומים: 95 ₪ )המחירים כוללים מע"מ(

למכירה
בכפר ורדים בשכונה הצעירה, 

וילה פינתית, 200/300 , 5 חד' 
)סוויטת הורים גדולה ומפנקת(, 
ממ"ד, חנייה מקורה וגינה. רחל 

054-4735949
בכפר ורדים, וילה בשלב א' וילה 

מוארת ומרווחת מאוד, 235/1,200 
, 6 חד', פ. משפחה, פטיו, חניה, 

מחסן וגינה מטופחת. רחל 
054-4735949

בכפר ורדים, וילה מוארת ומרווחת 
ברח' ללא מוצא, 245/600 , 
6 חד'+פ. משפחה, אפשרות 

ליח"ד, חניה מקורה וחצר הגובלת 
בחורשה. רחל 054-4735949

בכפר ורדים, קרוב מאוד למרכז, 
וילה מושקעת מוארת ומרווחת 
עם בריכה, ז’קוזי וסאונה, גינה 

מטופחת, בוסתן, חנייה ונוף. רחל 
054-4735949

במעונה וילה מרווחת  ומושקעת 
ברח' ללא מוצא, 180/600 , 6, 

חד', גינה מטופחת חנייה ונוף. רחל 
054-4735949

בכפר ורדים ברחוב משולב 
בית 6 חד' + שתי יחידות דיור 

מושכרות. שווה לראות!! VIP נדל”ן 
052-6603666

בכפר ורדים עיצוב ארכיטקטוני 
מדהים וברמת גימור גבוה ביותר, 
על מגרש של 750 מ”ר+יח’ דיור 

ועוד פינוקים רבים. רק להיכנס 
ולגור, שווה לראות!!  VIP נדל”ן  

052-6603666
בנווה זיו במחיר אטרקטיבי, 

וילה מדהימה כ- 180 מ”ר בנוי 
במפלס אחד גובל בשטח ירוק, 
 VIP .₪ 1,820,000!בהזדמנות

נדל”ן 052-7796333
בעין יעקב - צופה לים בשכונה 
הקהילתית, בית חדיש ומושקע 

ביותר. על מגרש של כ-500 מ”ר 
70+ מ”ר מעטפת. 1,160,000 
₪ חייב להימכר!!!  VIP נדל”ן  

052-6603666
במעלות - במרכז העיר 

וילה פינתית 300 מ”ר בנוי 
במחיר אטרקטיבי VIP  נדל”ן  

052-7794555
בעין יעקוב, בית חדש מגרש 

710/400 מ"ר. כולל 3 יחידות דיור 
מרווחות. בניה איכותית. נוף. שלי 

אהובה 054-8185978 
באבירים, 200/1250,  בית מניב 
7 חדרים.  ניתן לחלוקה של שתי 

בתים. אפשרות לבניית בית נוסף.  
שלי אהובה 054-8185978 

 www.arichim.com  04-9978821 ,054-6717761 כפר ורדים

לבית חינוך אופק דרוש/ה

מחנכ/ת לחינוך מיוחד
חשובה התמקצעות באחד ממקצועות הבגרות.

קו"ח לפקס. 04-9857794

Carmiel@rexe co il

באזור מעלות והסביבה
אפשרות לשירותי משרד )פקס וצילום מסמכים(  

מסעדה וחנות נוחות בסמיכות
החדר ממוקם בבניין משרדים באזור התעשייה תפן. 

לפרטים: 04-9977474

2-12	  איש
	 חיבור מהיר ללפ-טופ 

לתצוגה על מסך LCD גדול
	 אינטרנט אלחוטי זמין

	 מיזוג
	 פרטיות )כניסה נפרדת(

	 מטבח צמוד
	 שירותים צמודים

חדר ישיבות לשימוש חד פעמי
הפתרון הטוב ביותר לפגישה עניינית, מכובדת ויעילה

אם לא מתאים לקיים את הפגישה במשרד שלך, ובבית הקפה 
 אין מספיק פרטיות )ומי יודע מה יזמינו האורחים שלך...(, 

חדר הישיבות שלנו הוא פתרון אלגנטי, יעיל וחסכוני. 
ב-160 שקלים לשעתיים או 240 ליום שלם )כולל שתייה חמה!( 

יש לך את הפתרון המושלם לאירוח עסקי מכובד ונוח. 

במצפה הילה, 240/670 מ"ר, 
צמוד לחורש טבעי. בית מאבן. 
יחידת דיור. כניסה ב- 1.8. שלי 

אהובה 054-8185978 
בכפר ורדים במורן בית 7 חדרים 
175/590 מ"ר. רחוב ללא מוצא, 

קרוב למרכז. מיכל 050-7304053
בכפר ורדים בערבה בית 245/650 

מ"ר. מחולק ל-3 יחידות נפרדות. 
מיכל 050-7304053

בית יפה ומסודר, 7 חדרים, 
300/900 מ”ר, צופה לנוף מקסים, 

5 חד.  מיכל 050-7304053
במעלות בשכונת רבין: דירת 3.5 
חדרים מושקעת ברחוב אסתר 

המלכה. יניב 050-9957489

במעלות בשכונת סביונים: דופלקס 
5 חדרים מושקע 110 מ”ר 

+גינה הצופה לנוף מדהים.  יניב 
050-9957489

יישוב גיתה: בית פרטי 5 חדרים 
140 מ”ר על שטח 512 מ”ר+ נוף 

מדהים.  יניב 050-9957489

להשכרה
חדר ישיבות מצויד לשימוש חד 

פעמי על בסיס יומי או לפי שעה. 
 ”LCD 37 כניסה נפרדת * מסך

עם חיבור למחשב נייד * טלפון קווי 
* חיבור לאינטרנט * מטבח צמוד 
* שירותים צמודים * עד 12 איש * 
שתייה חמה חופשי. החדר ממוקם 
באזור התעשייה תפן בבניין קליה. 
yael@ ,04-9977474 :לפרטים

pnay.co.il
משרדים לבעלי מקצועות חופשיים 

ומשרדים להיי טק בכל הגדלים. 
התאמה מושלמת, כניסה מיידית, 

מחירים סבירים, נוף מדהים, מיזוג 
אויר מלא, תחזוקת בניין מלאה 

במחיר השכירות.  מסעדה בשרית 
* חנות נוחות * שמירה היקפית. 
הבניין מאוכלס ברובו * אפשרות 

לחלוקה גם לשטחים קטנים. 
לפרטים 04-9872606

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

מיועד לדוברי צרפתית בסיסית ומעלה
דינה 054-6261963 )לא בשבת(
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דרושים
דרושות עובדות לניקיון. 

052-6219797
ל"זואי ספא" דרושים מעסים/ות 

מקצועיים. אושרה 052-4458497

חוגים ולימודים
אנימטור ומורה לאנימציה, בוגר 
בצלאל, נותן שיעורים באנימציה 

מצוירת וממוחשבת. זוהר -04
 054-7240628 ,9573258

לימודי צורפות, בוגרת בצלאל עם 
ניסיון רב בסטודיו ביתי באווירה 

אישית. ענבל 04-9573258, -054
www.inbalart.co.il 7240661
נחמה מירב טרוטראפיה קורסים 
למתחילים או מתקדמים בנושא 

אבחון וטיפול דרך קלפי טארוט של  
הוויט ריידר. ניסיון של      למעלה 

מ-24 שנה. 052-3716939, 
 www.nehamatarot.com

רוחניות 
מרקו קפלי, מרפא אנרגטי רוחני. 

טיפולים , שיעורים אישיים וסדנאות 
לשקט פנימי, התפתחות, צמחיה 

 וריפוי. 054-6292639
www.marcohealing.ios.st

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

הקהילה מתפללת באשכול הגנים “גפן,” שלב א’, כפר ורדים
halomkv@gmail.com ”לפרטים נוספים

שבת, כ”ג אדר, 16-17.03
פרשת ויקהל-פקודי

17:29 הדלקת	נרות	

18:00 קבלת	שבת	וערבית	

09:00 ברכות		

10:00 שחרית	וקריאה	בתורה	

18:20 מוצ”ש	

שבת, א’ ניסן, 23-24.03  
פרשת ויקרא	

17:34 הדלקת	נרות	

18:00 קבלת	שבת	וערבית	

09:00 ברכות		

10:00	 שחרית	וקריאה	בתורה	

18:31 מוצ”ש	

השבת, בר מצווה של אביב, 
בנם של אמיר ושגית מלמד.

יום ראשון, ראש חודש ניסן, 25.03
ערב לימוד לכבוד ראש חודש, 

נשים וגברים.
בשעה 20:00 באשכול הגנים 

שלב א’.

שבת, ח’ ניסן, 30-31.03
פרשת צו

18:39 הדלקת	נרות	

19:00 קבלת	שבת	וערבית	

09:00 ברכות		

10:00 שחרית	וקריאה	בתורה	

19:36 מוצ”ש	

חיים & אפרים קייטרינג בגליל
מרכז מסחרי כפר ורדים

חיים 050-7610838 אפרים 052-6775057

קייטרינג לאירועים w אוכל ביתי בימי שישי

כשר תמרה עיצוב בצבע

אפשרות לרכישת ציורים ורפרודוקציות

תמרה )תעזי( 0526-218-179

•עיצוב וצביעת קירות פנים 	
•סוגי טיח שונים 	

•גימורי צבע שונים על  	
רהיטים ודלתות

•ציורי קיר בחדרי ילדים 	
•ועוד... 	

מחירים 
מפתיעים
מחירים 
מפתיעים

    nof-harim@yechiam.org.il  052-3750179 מנהלת אביבה l 04-9856011 לפרטים טלפקס

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

מחיר למודעה בת 12 מילים, שני פרסומים: 65 ₪
4 פרסומים: 95 ₪ )המחירים כוללים מע"מ(

כולם נפגשים ב”כפרניק”
אתר הבית של כפר ורדים והסביבה

היכן נפגשים האמנים, הספורטאים, 
הצרכנים והצרחנים, הונדליסטים, הירוקים, 

האכפתניקים, הציניים, המתנדבים, פותרי 
החידות, הפורצים והמשטרה, המגיבים 

האנונימיים, סיון יחיאלי, בוב חן, מיכל בת 
אור, צילה שנהר, יורש, חגית פרידלנדר, 

דורית קלנר, אורית לבב ויקי טובי?
בעמוד החדשות של "כפרניק"!

היכן נפגשים "מועדון הזהב" 
עם "הגיל הרך"?

באתר "כפרניק" ב"מוסדות הכפר"!
היכן נפגשים "בית מושקע 

למכירה" ו"מלונה למסירה"?
בלוחות המודעות של אתר "כפרניק"!

היכן נפגשים קתדרה 
ומועדון הזהב?

בלוח האירועים של "כפרניק"!

"כפרניק" - אם לא תגלשו, איך תדעו
www.kfarnik.co.il

בספר הטלפונים של "דפי ורדים" נפלה טעות
במספר הטלפון הנייד המופיע תחת השם מיכל שולט.
המספר המופיע אינו נכון , נא לא לטלפן למספר זה.

דרוש/ה
סוכן/ת נדל"ן

אמין/ה, חרוץ/ה ואסרטיבי/ת
+רכב, גם ללא ניסיון

לווי מקצועי צמוד עד ההכשרה.
עמלות גבוהות למתאימים

עדיפות לדוברי רוסית
אביתר

052-3032121

V.I.P
נדל"ן

http://www.inbalart.co.il
http://www.nehamatarot.com
http://www.marcohealing.ios.st
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מרקט זול
הווארי

שירות ואמינות ללא תחרות

מרכז תרשיחא טל’ 04-9971772 פקס 04-9971771

חניון 
לנוחיותכם!מקורה 

מבצע החגים הגדול* במרקט זול הווארי

במשך חודש שלם תתקיים במרקט זול הווארי הגרלה יומית. 
אחד הקונים יזכה בהחזר מלא על כל סכום הקנייה שלו!!! 

 * המבצע יתקיים בתאריכים 16.3.2012 עד 16.4.2012 * בקנייה בסכום העולה על 350 שקלים 
* כפוף לתקנון

בתקופת החגים:

מאות מבצעים על מזון, חומרי ניקוי וכלי בית

כל יום
סל קניות

חינם
כל יום

סל קניות
חינם
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