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מי משגיח בטיולים?
תחקיר
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טורים 
ומדור

חג שמח!
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כפר ורדים
ברחוב שקט בית 6 חד’ + 
שתי יחידות דיור מושכרות.

 שווה לראות!!
לפרטים נוספים  052-6603666

בית בסגנון גלילי 257/670, 5 חד’ גדולים +מרתף עם 
מטבחון ושרותים. נוף לים. מיוחד מאד!!!

לפרטים נוספים  052-6603666

בכפר ורדים - לוטם
נמכר

צופה לנוף, 186/500 מ”ר, 6 חד’, גינה מטופחת. 
כ-60 מ”ר מרפסת שמש פונה לנוף פתוח. 

שווה ביותר!!
 לפרטים נוספים  052-6603666

מעונה במיקום מעולה
נמכר

בית במפלס אחד בכניסה ישירה, תכנון חכם ונוח 
180/687 מ”ר אופציה ליח’ דיור. גובל בשצ”פ 

במרחק הליכה מהמרכז נדיר ביותר!!!
לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים
נמכר

כפר ורדים
עיצוב ארכיטקטוני מדהים וברמת גימור גבוה ביותר,
על מגרש של 750 מ”ר+יח’ דיור ועוד פינוקים רבים.

רק להיכנס ולגור, שווה לראות!!
לפרטים נוספים- 052-6603666

בנווה זיו
במחיר אטרקטיבי, וילה מדהימה כ- 180 מ”ר בנוי 

 במפלס אחד גובל בשטח ירוק, 
בהזדמנות! 1,820,000 ₪

לפרטים נוספים 052-7796333

כפר ורדים-בשלב א’
במיקום טוב בקצה משעול 160 מ”ר

 60+ מ”ר שניתן לסגור ליחידה נפרדת 
על מגרש של 600 מ”ר

לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות-במרכז
קוטג’ 5 חדרים מטבח חדש, 

מזגנים וארונות בשירותים.
לפרטים נוספים

052-7794555 

מעלות-בשלמה המלך
קוטג’ 7 חדרים+סאונה יבשה וחד’ 
הלבשה גינה מסודרת 3 מפלסים.

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-בסיגליות
3.5 חדרים קרוב לישיבה ולאורט.

משופצת, מתאימה למגורים/
השקעה חייבת להימכר!!

לפרטים נוספים
052-6603666 

עין יעקב-צופה לים
בהרחבה, 15 דקות מנהריה. בית קסום ונעים. על מגרש 
של כ-500 מ”ר 70+ מ”ר מעטפת. גינה גדולה עם בריכת 

נוי בגינה. 1,160,000 ש”ח מיקום מצויין!
לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות-בסביונים
 דו משפחתי 7 חד’

 אופציה לחלוקה לשתי דירות.
לפרטים נוספים  

052-7794555

מעלות-בזלמן שז”ר
קומה ראשונה 4 חדרים, חזית לנוף

במחיר מצוין!
לפרטים נוספים  

052-6603666

מעלות-בשכונת רבין
3.5 חד’ קרקע +גינה 220 מ”ר  

אופציה לבניה במחיר אטרקטיבי
לפרטים נוספים  

052-7794555

מעלות-בסביונים
דירת גן מטופחת  5 חד’ מרווחים 

ומוארים במפלס אחד. שתי יציאות 
לגינה גדולה משקיפה לנוף.

לפרטים נוספים  
052-6603666

מעלות-מעולה להשקעה
4 חד’ גדולים במרחק הליכה 

מהשוק בהזדמנות! 380000 ש”ח
לפרטים נוספים

052-6603666

מעלות-בסביונים
דו משפחתי 8 חד’

שווה לראות
לפרטים נוספים

052-7794555

עין יעקב-בהרחבה
בשכונה הקהילתית, בית חדיש ומושקע 

ביותר. על מגרש של כ-500 מ”ר 70+ 
מ”ר מעטפת. חייב להימכר!!!

לפרטים נוספים
052-6603666

מעלות-בגבעת הזיתים
קוטג’ 5.5 חד’ פלוס 2 גינות

מרפסת שמש מסודרת 
שווה לראות!!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-בגבעת הזיתים
קוטג’, נוף מדהים 5 חד’ 

 גינה 40 מ”ר מרפסת שמש. 
במחיר מצוין.

לפרטים נוספים
052-7794555

בקיבוץ אילון – בהרחבה
בשכונת ואן גוך המטופחת וילה 5 חד’ חדישה 

במפלס אחד על מגרש של כ- 520 מ”ר.

₪ 1,290,000 

לפרטים נוספים: 052-3032121

בבצת

משק של 37 דונם, הכולל מטעים ובית. המשק 

נמצא בשלב מתקדם של פיצול נחלות. 

לפרטים נוספים 052-3032121

 15533 מס'  רשיון  נכסים  ושיוק  תיווך 
VIPNADLAN.COM הבית:  אתר 
vipnadlan@gmail.com :אימייל
מעלות - רח' הרב קוק 2 טל' 04-9978444
04-9001600 טל'   81 בלפור  רח'   - נהריה 

0 5 2 - 3 0 3 2 1 2 1 אביתר 

אתם בידיים טובות ברשותינו מבחר גדול של נכסים בכל ישובי הגליל המערבי
כפר ורדים 

בית מושקע ומטופח, 5 ח’ במפלס אחד 

מטבח מאובזר בטוב טעם, צופה לנוף

1,490,000 ש”ח

שווה ביותר!!!

לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות
פנטהאוס 4 חד’ 140 מ”ר +מרפסת 

שמש נוף מדהים שווה ליראות
מחיר מציאה

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז העיר
וילה פינתית 300 מ”ר בנוי 

במחיר אטרקטיבי
לפרטים נוספים 

052-7794555

מעלות-בשכונת רבין
3 חד’ + 2 גינות אופציה להרחבה. 

מטבח חדש, מסודרת מאד.
לפרטים נוספים 

052-7794555

מעלות-בסיגליות
3 חד' בקומה ראשונה

נוף מדהים, מחיר מצויין
לפרטים נוספים

052-7794555 

מתת
בית כפרי מטופח הטובל בחורש טבעי. נוף ירוק מכל חלון!!! 
אחוזי בנייה נוספים, 2 צימרים, על מגרש של 2.7 דונם.

לפרטים נוספים 052-3032121

חג חרות 

שמח ללקוחותנו 

ולכל בית ישראל
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תצוגת ריהוט גן חדשה בנגריה!
מוזמנים להתרשם

זיו גורן l 052-4878148 אורי יעקובסון 052-3561992

www. agadat-etz.com  ziv_g@bezeqint.net  04-9960132 טלפקס l נגריה, קיבוץ יסעור

חוגי נגרות!!!
בנגריה מתקיימים 
חוגי נגרות למבוגרים

חג שמח!ניתן להתקשר ולקבל פרטים

הבית עד אותנטיים דרוזיים מאכלים

תוספות, בשרים,
וסלטים ממולאים
ביתית, בהכנה
טרי, במחירים טרי
עממיים,
הבית פתח עד

לצמחוניים וגם לחובבי בשר טעים, טעים

שבוע מראש יש להזמין לאירועים • יום קודם להזמין מומלץ חינם • - המשלוח ₪ 200 מעל • להזמנות והסביבה לכפר ורדים משלוחים

ועיקריות בשרים
וצנוברים לשקדים אפשרות אדום, בקר בשר עם אורז מנסף

וצנוברים שקדים עם אורז

עדשים עם או בורגול אורז בסיס על מג'דרה

כרובית, גזר, עוף, בשר תבשיל אורז, מקלובה
תבלינים בצל ועוד, עם אפונה,

נתחי עגל, עם רוטב עשיר גולאש

ובורגול עגבניות קישואים, תבשיל כוסה טביח

ממולאים
גפן/קישואים/פלפל/חצילים כרוב/עלי

טחון בשר ממולאים באורז, חתיכות עגבניה עם/בלי

צמחוני או בשר בסיס על מגיעים המרקים כל מרקים
עשיר עדשים מרק

שעועית מרק

ירקות מרק

מנזלה
ותבלינים חומוס חצילים, בסיס על צמחוני מרק

מומלץ הבית מרק

נשנושים
בנקושה

עוף כבד או הודו בשר עם סמבוסק

קובה

סלטים
בהתאם לירקות העונה

13:00 עד 22:00 שבעה ימים בשבוע 052-5284127 בשעות ,050-8785680 אמירה, להזמנות:

שמח! חג

עובדים גם בחוה"מ

ממשיכים לחכות להם?

www.ezr.co.il 052-621-9797 אֶמל עזרה שירותי ניקיון שָׁ

עובדות מיומנות l כולל הסעות l תנאים סוציאליים l מחליפה במקרה הצורך 
מענה לכל בקשה l בשעות שנוחות לכם l בתים l משרדים ועסקים l צימרים

בית נקי בראש שקט

לבית נקי בזמן
יש ברירה

קבלו

עזרה

וחשוב  בשבוע  פעם  מנקה,  חיפשתי 
היה לי שתהיה עצמאית שלא אצטרף 
תפספס  שלא  או  אותה  להסיע 
בקיצור  תחבורה.  בעיות  בגלל  הגעה 
שארגיש. בלי  נקי  יהיה   שהבית 
בנוסף נושא הביטוח חשוב מאד ולכן 
ההצעה של “עזרה” קסמה לי מאד. אני 
לא שוברת את הראש בשום נושא. כל 
שני בבוקר המנקה מגיעה בהסעה אלי, 
אם יש לי בקשות מיוחדות אני פונה 
הקבועה  המנקה  אם  החברה.  לנציג 
לי מחליפה,  מוצאים  מגיעה,  לא  שלי 
לאחר אישורי כמובן, עובר איש הקשר 
החדשה  העובדת  עם  בחברה  שלי 
לעשות. מה  לה  ומסביר  הבית   על 
נקי,  לבית  הביתה  חוזרת  אני 
במקומו  דבר  כל  ומסודר.  מריח 
ולסדר  להתחיל  צורך  לי  ואין  מונח 
הניקיון.  אחרי  במקום   דברים 
מהם  מזמינה  אני   - מיוחד  בונוס 
מאכלים דרוזים כמו עלי גפן או כרוב 
ממולא. ואז שאני חוזרת אחרי יום 
עבודה מחכה לי סיר עם ניחוחות 

וטעמים מושלמים.
ענת, כפר ורדים

המנקה  חברה  על  להמליץ  ברצוני 
אני  הבית.  ואת  הצימרים  את  עבורי 
ומהניקיון  האדיב  מהשירות  מרוצה 
ומנוסות(  נקיות  )עובדות  המעולה 
תמיד אפשר לסמוך על החברה שגם 
בשבועי  התכנון  לפי  לא  זה  אם 
ויתנו  יגיעו מנקות בכל זאת  המקורי 
כן  כמו  ביותר.  הטוב  השירות  את 
חגגנו  ומומלץ,  מעולה  האוכל  שירות 
וכולם  משפחות(   5( משפחתי  אירוע 
תפארת  מעשי  המעדנים  על  התענגו 

ידי נשות כפר ינוח.
 נורית מרק, 
צימרים ארצנו הקטנטונת, עין יעקב

מה התירוץ הפעם? ישבנו מאחורי ההר...

חג שמח

 מכל צוות עזרה!
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משולחן המועצה

www.kfarvradim.com :מידע נוסף באתר המועצה המקומית כפר ורדים

מכרז פומבי - הארכת מכרז גלריה טל
חוה מחותן זכרונות ילדות

פתוח בחול המועד פסח בין 7.4-11.4 בשעות 11-14
ביום עצמאות 26.4 בשעות 11-14 נעילת התערוכה 30.4

טקסים ואירועים
  לימי הזיכרון

וליום העצמאות

לשואה ולגבורהטקס יום הזיכרון

יום שלישי 17.4.12

כ“ה בניסן תשע“ב • בשעה 20:00 • באולם מארג

הרצאה של רונה רמון

“כעוף החול“ - צמיחה מתוך משבר

כרטיסים ב - ₪35 במשרדי המועצה

ובחנות די.וי.דור
מספר המקומות מוגבל

שימו
לב

למיקום

החדש

בבית הספר ”קשת“באולם הספורט החדשכ“ו בניסן תשע“ב • בשעה 20:00יום רביעי 18.4.12

דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת חינוך בכפר ורדים
משרה מלאה

תנאי הסף:
תואר אקדמי ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל.

תעודת הוראה או רישיון הוראה קבוע.
שלוש שנות ניסיון - כמנהל מוסד חינוך 

או בתפקיד ניהולי במוסד חינוך או במערכת החינוך. 
מגורים בסביבה הקרובה

המשרה בדירוג בכירים - עפ"י הכללים 
ומותנה באישור המועצה ומשרד הפנים.

www.kfarvradim.com לפירוט דרישות ותחומי אחריות
קורות חיים בצירוף אישורים והמלצות יש להעביר עד ה-15.4.12. 

למייל mazkirut@k-vradim.org.il או לפקס 04-9979131

רק פניות מתאימות תעניינה. 

מאחלים חג אביב שמח!ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה, 
בחול המועד לא תתקיים קבלת קהל במועצה. 
ניתן לפנות למוקד המועצה בטלפון 9977142.

בתמונה: רות שלוס, שיח נשים
בתערוכה מעבודות: א.מ. ליליין, נחום 
גוטמן,אהרון גלעדי, אברהם נתון, רות 
שלוס, יאיר גרבוז, מירון סימה, מיכאל 
איזמן, מרסל ינקו, דוד מסר, אביגדור 

סטימצקי, דוד הנדלר, לאה ניקל, 
יחזקאל שטריכמן, אריה אלוייל, בתיה 
לישנסקי, ליאו קהאן, שמואל כץ, ועוד.

תערוכה חדשה :
שיח נשים

ייצוג נשים באמנות ישראלית
פתיחה חגיגית  שבת 12.5 שעה 12

מוצ“ש 28.4.12

ו‘ אייר תשע“ב • בשעה 20:00 • במועדון הזהב

מסיבת יום העצמאות ”מסביב יהום הסער“

גבי ברלין ישיר מפזמוני הפלמ“ח

פוצ‘ו - ישראל ויסלר יספר סיפורים מוזרים ומופלאים...

כרטיסים במחיר ₪20 אצל ועד המועדון

בשעה 21:00 • באולם מארג

טקס יום הזיכרון לחללי צה“ל

ולנפגעי פעולות איבה

ערב שירי לוחמים

הכניסה חופשית!

בהשתתפות אלי בוטבול וחברים

וחבורת הזמר מעלות כפר ורדים

בהשתתפות תזמורת הנוער בניצוחו של ראובן מלאך

22-26.4.12בימיםמשני הכיווניםלתנועהיהיה חסום רח‘ כרמל 

שימו
לב

למיקום

החדש

יום העצמאותחגיגות
במארג | הכניסה חופשית!מרתון סרטי קלאסיקה ישראליתמחצות עד אור ראשון

יום שלישי 24.4.12
ב‘ אייר תשע“ב • בשעה 20:00

במתחם רחוב כרמל, סמוך לפעוטוני החורש

במתחם רחוב כרמל, סמוך לפעוטוני החורשג‘ אייר תשע“ב • בשעה 20:00יום רביעי 25.4.12

זיקוקים
הרקדהמופעי רחוב

ישראלית
מתקנים

דוכנים

אצלנו כבר 
מוכנים לאביב
ומה אתכם

פרקטים מכל הסוגים
   וילונות בכל הסגנונות ולפי מידה  

       מוצרי הצללה    טפטים    שטיחים ועוד.

פתרונות איכותיים לעיצוב הבית

?
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אפרת פלדמן והרכב טריו-מה
www.trioma.co.il

קסם הבלקן
www.balkan.co.il

קדרות נורית ואורי
www.nurit-n-uri.com

מרפאת ורידים
www.drtorem.co.il

אתר אינטרנט
הקמת

בול בשבילך

לאור הוצאה   l פרסום   l אינטרנט 

אתרים החל מ-1,000 ₪ להקמה )בתוספת 80 ₪ לחודש עבור תחזוקה(
אתרים בהקמה עצמית ב-60 שקלים לחודש בלבד

האתר הקלאסי )1,800 ₪ להקמה ו-115 תשלום חודשי( במבצע: 3 חודשי תחזוקה חינם

מתנה למקימי אתר פרימיום: 1,000 כרטיסי ביקור + חודשיים תחזוקה
  * התחזוקה החודשית כוללת: אחסון אתר, גיבוי, אבטחה, מימון דומיין, ניהול אתר, שירות עדכונים

1-800-800-401 www.eshkoll.com

חדש! חנות מקוונת מתקדמת ובמחירים נוחים

למזמינים בחוה”מ בלבד*מבצע
ממחיר ההקמה50% הנחה

 *לשני מזמינים ראשונים

מבצע
50% הנחה

מיטת ילדים + מזרנים
החל מ-1,900 ₪

בקניית מזרן אורטופדי

בסיס מרופד בשלל צבעים

מתנה
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  ועוד מאגר נכסים באזור מעלות, כפר ורדים, כרמיאל והסביבה הקרובה

טלפונים משרד: 077-5614005/6     פקס: 077-5347104

במשרדנו ניתן לקבל יעוץ אדריכלי, יעוץ בנקאי ויעוץ משפטי.

סניף כרמיאל - כפר ורדים

בכפר ורדים 
בכפר ורדים וילה 
מוארת ומעוצבת 
ברח’ ללא מוצא 

217/750, 5 חד’+פ. 
משפחה, מחסן 

גדול, חנייה, גינה 
ונוף מרהיב. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים בשלב א'
וילה מוארת 

ומרווחת 250/1000, 
5 חד' + יח"ד 3 חד', 

כניסה ממפלס 
הכביש, חצר גדולה, 

וחנייה. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים בשלב א'
במרכז כפר ורדים, 

דו-משפחתי, 160/300,
5 חד'+ח.שירות+מקלט, 

גינה גדולה הגובלת 
בחורשה וחנייה 

מקורה.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים בשלב א'
וילה מוארת 

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

מטופחת. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
וילה ברח' ללא 

מוצא במפלס אחד, 
מושקעת ומסודרת 
בת שנה, 130/350, 

5 חד', גינה מטופחת, 
נוף וחנייה.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
בצעירה,דו משפחתי 

ברח’ ללא מוצא, 
191/350, 6 חד’ + 

ממ”ד + סטודיו 
וגינה מטופחת. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים 
בשלב ב', וילה 

מרווחת, מוארת 
ומושקעת מאד, 8 חד' 

+ 3 פינות משפחה. 
ניתן לחלק ל-3 

יחדיות דיור. גינה 
מטופחת ונוף מרהיב.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
בצעירה, דו משפחתי 

פינתית, 200/300, 
5 חד' )סוויטת 
הורים גדולה 

ומפנקת(, ממ"ד, 
חנייה מקורה וגינה. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
במרכז כפר ורדים, 

וילה מושקעת 
מוארת ומרווחת 

עם בריכה, ז’קוזי 
וסאונה, גינה 

מטופחת, בוסתן, 
חנייה ונוף.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
וילה מרווחת 

ומוארת הפונה 
לנוף, 330/900, 
6 חד'+ממ"ד+פ. 

משפחה, מרפסת, 
מחסן, חנייה וגינה 

גדולה. 

רחל 054-4735949

כפר ורדים 
במרכז כפר ורדים, 

וילה פינתית מרווחת 
ומוארת במפלס 
אחד, 270/1000,

6 חד'+פ. משפחה, 
חנייה כפולה וגינה 

מטופחת.

רחל 054-4735949

במרכז בכפר ורדים, 
וילה מיוחדת, 

מוארת ומעוצבת, 
240/1,000, 5.5 חד’ 

עם אופציה ליח’ 
דיור, קמין עץ, גינה, 

נוף מרהיב וחנייה.

נמכר

 בכפר ורדים 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים 
בכפר ורדים, וילה 

אחרונה ברחוב 
הגובלת בשטח ירוק 
ובחורשה, 160/563, 

5 חד'+פ. משפחה, 
מקלט, מרפסות לנוף, 

מחסן וגינה מטופחת.

רחל 054-4735949

למשרדנו דרושים סוכני נדל"ן עם רשיון תיווך

בכרמיאל
במרכז כרמיאל, 

256/300, וילה פינתית, 
מוארת, מעוצבת, 

מושקעת ומאובזרת 
ברח’ ללא מוצא, 
5 חד’+יח”ד 2 חד’, 

גינה מטופחת, וחנייה.

077-5614005

במעלות
במעלות, בסביונים, 

דו-משפחתי 
מרווח ומושקע עם 

אפשרות לשתי יח”ד, 
280/380,  7 חד’, גינה 

מטופחת ומרפסת 
עם נוף.

רחל 054-4735949

בברכת חג שמח לכולם, צוות רילטי אקזקיוטיב

מוסיקה קאמרית בצהרי שישי - עונה שישית

בכנסיית המלון הסקוטי בטבריה

אפריל 2012

“קסם הקולות”
יצירות  מאת: דביוסי, פולנק, סן סנס, גיל אלדמע, 

מרדכי זעירא, נעמי שמר ועוד... ביצוע: האנסמבל הקולי החדש. 

חגיגת אופרטה
ממטבחו של יוהאן שטראוס, מוסיקה מבעבעת כשמפניה מתוך האופרטות האהובות. 

העטלף, האלמנה העליזה ועוד...
 ביצוע: סולני האופרה הישראלית, בליווי פסנתר והנחייה

אנסמבל כלי הפריטה של בארוקדה פואגו
מוסיקה אינסטרומנטלית החל מהרנסנס דרך הפלמנקו והרפרטואר הקלאסי לגיטרה ועד ללהיטי 
גיטרה ידועים. כלי הפריטה המיוחדים נבנו בישראל במיוחד עבור הרכב זה והם שיחזורים של כלים 

בארוקיים.

בראנץ' במלון הסקוטי - חוויה קולינרית מושלמת
מסעדת טוראנס במלון הסקוטי משרה נינוחות רכות ואלגנטיות כאחד. יוצאים אל המרפסת הקסומה שבגינת המלון, 

הצמחייה, העיצוב, האווירה המיוחדת והטיפול האישי, הם שהופכים כל ארוחה לחוויה בלתי נשכחת.
הארוחה מוגשת במסעדת המלון

בימי שישי ושבת בין השעות: 11:30 - 14:30. יש להזמין לקונצרטים מקומות מראש בדלפק הקבלה של המלון. קונצרט ובראנץ' �165 לאדם. 
קונצרט בלבד �65 לאדם, לאורחי המלון מחיר מיוחד לקונצרטים.  ניתן לרכוש מנוי עונתי במחיר מיוחד. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

ימי שישי 11.30

27 לאפריל

13 לאפריל

20 לאפריל

 4 למאי

11 למאי

18 למאי

מאי 2012

וריאציות גולדברג בעיבוד לכלי קשת וקונטינואו של המנצח ברנרד לבדי 
וריאציות גולדברג שנכתבו במקור לצ’לו עתיק )1741( היא אחת היצירות החשובות ביותר של באך, 
והמדהימה במגוון הסגנונות שהיא מציגה. הביצוע החדש והמבריק של ברנרד לבדי נעשה במסורת 

הבארוק המתאימה את המוסיקה למדיום. ביצוע: אנסמבל פניקס בכלים עתיקים

“ארבעה לטנגו”
מיצירות של פיאצולה, אורטיז, היידן, מוצארט ושוברט.

ביצוע: הרביעייה העכשווית

“זה קול הקסם”
 יצירות קלאסיות בעיבודים ווקאליים, שירים ישראליים, שירים ממחזות זמר ושירים בסגנון ג’אז.

ביצוע: כרמל - א קפלה -חמש זמרות בביצוע מוסיקה רב קולית )א-קפלה(

לקבלת פירוט תוכניות הקונצרטים היכנסו לאתר המלון!

Scots Hotel
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הטבה מיוחדת לקוראי 

בהרשמה לסדנה,

 2 אימונים אישיים במתנה
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פתח דבר ניר שילה
 eyal@pnay.co.il  המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל

פתיחה

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

יעל שטרן מנהלת משרד:   
ארבל הלוי עיצוב:    
דורית חן מכירות ושיווק: 

הוצאה לאור  
דולב 3, מגדל תפן 
לדואר: ת.ד. 1036 
כפר ורדים 25147

טל 04-9977474 
פקס 050-8961838

 info@alakfar.co.il
www.alakfar.co.il
www.eshkoll.com

בגליל  קהילתיים  ביישובים  מופץ 
תפן,  א.ת.  ורדים,  כפר  המערבי: 
צוריאל,  חדשה,  פקיעין  חוסן, 
לפידות,  מתת,  אבירים,  אלקוש, 
גיתה,  לבון,  חלוץ,  הר  תובל,  פלך, 
יחיעם,  געתון,  יעקב,  עין  מעונה, 
כליל,  חרשים,  הגליל,  זיו  הילה, 
שלומי,  שלומית,  מצובה,  כברי, 
לימן.  עמי,  בן  מעלות,   בצת, 
אחראים  אינם  והמו“ל  המערכת 

לתוכן המודעות המסחריות.

משפחת כהן בשער: 
אייל כץ צילום: 

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 19.4, שבוע לפני יום העצמאות. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 12.4. 

צועדות ורוקדות
לשכבה  הטיול  ירושלים.  בהרי  פסח  מטיול  השבוע  בתחילת  שבו  הצופים  של  עפר  שבט  חניכי 
הצעירה נמשך שלושה ימים, שישי, שבת וראשון. החניכות שבצילום לא החליטו אם הן הולכות או 

רוקדות, אז יצא להן משהו באמצע.

האביב  תשע"ב.  ניסן  חודש 
במלוא  פורח  הטבע  בשיאו, 

וב עזים  בצבעים  צובע  רהדרו, 
ריחות משכרים

פסח,  ערב  הארץ.  רגבי  את 
שניים  הפעם  לצטט  בחרתי 
מענקי  שבדרך,  המדינה  מבוני 
כצנלסון  ברל  המייסדים,  דור 

ודוד בן גוריון.
מתוך  כצנלסון,  בברל  אפתח 

"זכר ליציאת מצרים".
אלפי  במשך  שומר  עם  פסח! 

עב מבית  צאתו  יום  את  רשנים 
ודרך כל מחילות השעבוד  דים 
והשמד  והאינקוויזיציה  והאונס 
והפרעות, נושאת האומה בליבה 
ומביאה  לחופש  הגעגועים  את 
אשר  עממי  ביטוי  לידי  אותם 
לא יפסח על כל נפש מישראל, 

רעל כל נפש ענייה ומרודה! מא
בות אל בנים, דרך כל הדורות, 
נמסר דבר יציאת מצרים, זיכרון 
ואינו  מחוויר  אינו  אשר  אישי, 
דהה. "בכל דור ודור חייב אדם 

לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ממצרים". אין לך שיא של הכרה 
לך  ואין  מזה,  מרומם  היסטורית 

רהתמזגות של יחיד וכלל – ברח
בי כדור העולם ובעמקי הדורות 
– גדולה מאשר בצו פדגוגי עתיק 
ספרותית  יצירה  יודע  איני  זה. 
העבדות  לתיעוב  מחנכת  יותר 

השע כסיפור  החירות  רולאהבת 
בוד ויציאת מצרים. ואינני יודע 

מופ שכולו  עתיק  זיכרון  רשום 
סמל  שכולו  העתיד,  לקראת  נה 
ליציאת  כ"זכר  ולעתידנו  להווה 
עמוק  חירות  יצר  איזה  מצרים". 
טבוע בלב עם שיכול היה באביב 
כזאת  גאונית  יצירה  ליצור  ימיו 

ולמסור אותה מדור לדור.
מתוך נאומו של דוד בן גוריון 
האו"ם  של  החקירה  ועדת  בפני 

.1947
הפ שנה  מאות  כשלוש  רלפני 

ליגה לעולם החדש אוניה ושמה 
מאורע  זה  היה  “מייפלאואר". 

ואמרי אנגליה  בתולדות  רגדול 
קריאה נעימה
וחג שמח

אנשי הכפר צילום: דולב מיטב

קה. אבל תאב אני לדעת, אם יש 
אנגלי אחד, היודע בדיוק אימתי 

רהפליגה אוניה זאת; וכמה אמרי
הם  היודעים  זאת;  יודעים  קאים 
אוניה;  באותה  היו  אנשים  כמה 

שא הלחם  של  טיבו  היה  רומה 
יותר  לפני  והנה,  בצאתם.  כלו 
מאות  ושלוש  אלפים  משלושת 
ממצרים,  היהודים  יצאו  שנה 
וכל יהודי בעולם, ואף באמריקה 
וברוסיה הסובייטית, יודע בדיוק 
עשר  בחמישה  יצאו:  יום  באיזה 
בניסן. וכולם יודעים בדיוק איזה 
ועד  לחם אכלו היהודים: מצות. 
בכל  יהודים  אוכלים  הזה  היום 
בחמישה  זו  מצה  כולו  העולם 
ביציאת  ומספרים  בניסן,  עשר 

רמצרים. והם מסיימים בשני מא
מרים: השתא עבדי, לשנה הבאה 
לשנה  הכא,  השתא  חורין.  בני 

הבאה בירושלים.
אסיים בשירו של מיכה שטרית 

ר"באביב", ובתפילה לחירות וש
מתחם קניון כוכב הצפון, מעלות )ליד מגה בול( 04-9971560מחה.

סניפי הרשת: כרמיאל, עכו, קרית אתא, טבריה, מעלות

הגענו למעלות
הכי זולים
הכי טובים

שמחים להזמינכם לסניף מחסני היבואן 
של הרשת הזולה והמקצועית בארץ

• איכות ושירות ללא פשרות

 • מזון לכלבים וחתולים מכל החברות, 

   ייעוץ והתאמת תזונה אישית לבע"ח

• זוחלים, מכרסמים, ציפורים, דגים ואקווריומים

• משלוחים חינם יום יום לכל מקום

שעות פתיחה
א'-ה': 9:00-20:30

ו' וערבי חג: 8:30-15:00

מבצעים והנחות 

לרגל הפתיחה

מגוון 
מתנות לחג

באביב / מיכה שטרית

נעבור את החורף ואחר כך נראה
באביב, באביב

בינתיים שב תחת עץ הקלמנטינות
זה עונתי, עונתי

קבל את הדין זה נופל מלמעלה
תחשוב שזה גשם, תחשוב שזה חורף, 

ואחר כך נראה
נעבור את החורף ואחר כך נראה

באביב, באביב, באביב

באביב אני אלבש חולצה לבנה
ואחצה את הרחוב כמו מלך...

 באביב בחולצה לבנה כמו מלך, 
כמו מלך

נעבור את החורף ואחר כך נראה
באביב, באביב
קבל את הדין...
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן

פתוח כל יום בין השעות: 09:30 – 21:30 | ימי ו’: 09:00 – 14:00 | שבת: 11:30 – 21:30

מרכז BIG רגבה

ט.ל.ח. | עד גמר המלאי | המחירים אינם כוללים מגפיים

פתוח בשבת!

 מותגי הנוחות המובילים בעולם

299₪

כל נעלי/סנדלי הנשים!

כל נעלי/סנדלי  הגברים!399

₪

בפסח 
מטורף!

OUTLET

ט.ל.ח. | עד גמר המלאי | המחירים אינם כוללים מגפיים

עד

טל. 04-6891880

עד

הגיעו דגמי 
!2011

נשים/גברים
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ארועי חודש אפריל 2012

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

8.4.12 יום ראשון בשעה 11:00 
הצגת ילדים “כובע הקסמים”

10.4.12 יום שלישי בשעה 18:00 
הצגת ילדים ברוסית “במבי”

11.4.12 יום רביעי בשעה 10:30 ובשעה 12:30 
הצגת ילדים “בילבי”

12.4.12 יום חמישי בשעה 17:30 
הצגת ילדים ברוסית “החתול במגפיים”

16.4.12 יום שני בשעה 20:30 
מופע מחול “ניצוצות” של להקת המחול הקיבוצית

17.4.12 יום שלישי בשעה 17:30 
הצגת ילדים “השירים המשחקים” עם רינת גבאי

18.4.12 יום רביעי בשעה 19:45
טקס עירוני יום השואה - פתוח לציבור

21.4.12 מוצ”ש בשעה 21:00 
סרט קולנוע “התייר”

29.4.12 יום ראשון בשעה 20:30 
קונצרט "מהמזרח הרחוק למזרח התיכון" התזמורת 

הקאמרית הקיבוצית, מנצח ירון גוטפריד  

חג שמח

מסלול מסוכן

תחקיר

המשך בעמוד הבא

17 מכפר ורר  יפתח ספיר, בן
כברי,  מנור  תיכון  תלמיד  דים, 
בית  של  טיול  במהלך  נהרג 
הספר בנחל תחמסון שבערבה. 
לוואדי  והידרדר  מעד  יפתח 
בקטע האחרון של הטיול, ביום 
חמישי ה-15 במרץ. הוא חולץ 
ידי  על  קשה  במצב  כשהוא 
במסוק  ופונה  ההצלה,  כוחות 
בבאר  סורוקה  החולים  לבית 
במרץ,   18 ראשון,  ביום  שבע. 

לת החליטו  הוריו  נפטר.  רהוא 
רום את אבריו.

הטיול אורגן באמצעות חברה 
בית  ידי  על  שנשכרה  חיצונית 

תחמ בנחל  הטיול  את  רהספר. 
שנשכרו  מדריכים  הדריכו  סון 
בוקר.  שדה  שדה  ספר  מבית 
לא ברור מי אחראי ישירות על 
הטבע  ברשות  המסלול,  תוואי 
זה  מסלול  כי  מבהירים  והגנים 
אחריותה.  בתחומי  מצוי  אינו 
הגורם  מנכ"ל,  חוזר  פי  על 
הוא  מסלול  כל  לאשר  שאמור 
להגנת  החברה  של  המצב  חדר 

הטבע.

בעקבות המקרה הוקמה ועדת 
בדיקה במשרד החינוך.

בדק  כפר  א-לה  תחקיר 
הבטי נושא  את  כללי  רבאופן 

ספר,  בתי  של  בטיולים  חות 
לטיול  הנוגעות  שאלות  וכמה 

מה יפתח.  נהרג  בו  רהמדובר, 
קשות  שאלות  עולות  תחקיר 
לגבי בחירת המסלול, התנהלות 
בית הספר לפני הטיול, מדיניות 

בטי בנושא  החינוך  רמשרד 
כל  בין  והקשר  בטיולים,  חות 
בהוצאת  המעורבים  הגורמים 

רטיולים: בתי ספר, משרד החי
העוסקות  פרטיות  חברות  נוך, 
הטבע  רשות  טיולים,  בארגון 

והגנים והחברה להגנת הטבע.
בין השאר, מעלה התחקיר כי 
מבקר  הגיש  שנים  ארבע  לפני 
המדינה דוח בעניין טיולים של 
ולא  בהם,  והבטיחות  ספר  בתי 

רברור עד כמה יישם משרד החי
נוך המלצות אלו. 

כי  אומרים  החינוך  במשרד 
שוטף  באופן  מפקח  "המשרד 

ראחר הנהלים ומתקן אותם בה
תאם לנדרש".

בוקר,  שדה  מדרשת  מנהל 
ספר  בית  פועל  שבמסגרתה 
"עד  כי  מסר  שדה-בוקר  שדה 
לסיום החקירה אני לא מתראיין 

בעניין".
מנהלת מנור כברי, רינה כהן, 
החינוך,  למשרד  אותנו  הפנתה 
החברה  תגובת  גם  הייתה  וזו 

להגנת הטבע.

המסלול: מסוכן 
ומפחיד

בתוכנת  שנערכה  מבדיקה 
ניהול סיכונים באתר מוקד טבע 
)ביטחון ובטיחות בטיולים( את 
תחמסון,  בנחל  הטיול  מסלול 
 18 מהתאריך  החל  כי  עולה 
במרץ 2012, יום מותו של יפתח 
ספיר, נסגר המסלול למטיילים 

רבמסגרת גופים הקשורים למש
בטי בעיות  "עקב  החינוך.  ררד 

חות נסגר נחל תחמסון למטיילי 
מוקד  ולקוחות  החינוך  משרד 

טבע", נכתב באתר.
רמדריכי טיול מספרים כי מס

לול נחל תחמסון ידוע כמסלול 
מסוכן למדיי, וכי בעבר, במשך 

רמספר שנים, היה כבר סגור למ
החינוך.  משרד  מטעם  טיילים 

מטיילים בנחל תחמסון, 
בסרטון שצילם רפי רדאי 
)youtube.com מתוך אתר(

הספדים לזכרו של יפתח ספיר
עמוד 24

נירית אושר

בעקבות מותו של יפתח ספיר ז"ל במהלך טיול בית ספר, בדקנו מה עושים הגורמים 
השונים כדי שאסונות כאלו לא יקרו. מתברר כי בממוצע נהרגים בישראל מידי שנה 
שניים עד שלושה תלמידים במהלך טיולי בית ספר. תחקיר א-לה כפר מגלה מספר 

ממצאים מטרידים ומעלה שאלות קשות:
המסלול: נחל תחמסון היה מחוץ למסלולי הטיול של בתי ספר, נפתח מחדש, ולאחר האסון שוב נאסר לטיול.

משרד החינוך: דוח מבקר המדינה מלפני ארבע שנים המליץ למשרד החינוך לרכוש תוכנה לניהול סיכונים 
בטיולים ומפרט כיצד להשתמש בה. לא ברור עד כמה מיישם משרד החינוך את ההמלצות.

מנור כברי: על פי חוזר מנכ"ל בית הספר מחויב לדווח להורים לפני כל טיול על המסלולים ומידת הסיכון בהם. 
הורים מעידים כי לא עודכנו לפני הטיול אודות המסלול.
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מרכז מסחרי כפר ורדים, קומה ב‘ 04-9574595    

• ד"ר שחר אייל DMD ,MSc, בוגר הדסה
• ד"ר תמר ברזון DMD, מומחית לילדים, בוגרת הדסה
• ד"ר גיא ברזון DMD ,MSc, אורטודונטיה, בוגר הדסה

 • גאולה ויינשטיין שיננית מוסמכת
 • אתי דבי שיננית מוסמכת

 • קים שפיצר מטפלת מוסמכת ברפואה סינית 

חג שמח!

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

המסלול  את  אוהב  מאוד  "אני 
הזה", אמר מדריך טיולים ותיק, 
"אך בעיני זהו מסלול שמתאים 
לעשרות בודדות של מטיילים. 
טור  לשם  לוקח  הייתי  לא  אני 

שמונה יותר מ-30 חבר'ה".
ראיש טבע אחר אמר: "זה מס

מנוסים,  לטיילים  שמיועד  לול 
לאוהבי לכת. לחניכים בתנועת 
אנשים  טיולים,  חובבי  נוער, 
באופן  העניין  את  שאוהבים 
מיוחד ומוכנים לאתגרים כאלה 
פיזית ונפשית. לא הייתי לוקח 

רלמסלולים כאלו חבורה הטרו
גנית. זה פשוט לא מתאים, וגם 
לעשות  יכול  חינוכית  מבחינה 
לטפח  במקום  הפוכה:  פעולה 

לאנ לגרום  הארץ,  אהבת  ראת 
ממסלולי  רגליהם  להדיר  שים 

טיול".
של  בתמונות  בצפייה  די 

המ כי  להבין  כדי  רהמסלול 
להליכה.  פשוט  איננו  סלול 
שני  מופיעים   youtube באתר
בנחל,  טיולים  על  סרטונים 
מידת  את  הם  אף  הממחישים 
נחל  )חפשו  שבמסלול  הסכנה 

תחמסון(.

המבקר בדק
משנת  המדינה  מבקר  בדוח 
במערר “טיולים  בנושא   2008
כת החינוך", עולים, בין השאר, 

הממצאים וההמלצות הבאים:
אמורה 	• והגנים  הטבע  רשות 

מהר  15% על בקרות   לערוך 
בהעדר  בפועל,  אך  טיולים, 

החי ממשרד  מתאים  רתקציב 
פחות  על  בקרות  ערכה  נוך, 

מ-10% מהטיולים. 
בנ	• הבקרות  את  לערוך  ריש 

ומסוכנות  קריטיות  קודות 
לאורך מסלול הטיול, ולא רק 
רק בנקודות הכניסה והיציאה.

מאז שנת 1995 המליצו מספר 	•
ועדות על הקמת מאגר מידע 
במסלולי  הסיכונים  לניהול 
את  להבטיח  כדי  הטיולים 
של  בטיחותם  ואת  שלומם 
התלמידים והמורים. עד מועד 

)ספטמ המבקר  דוח  רסיום 
המשרד  הקים  לא   )2008 בר 
כזה.  מידע  מאגר  )החינוך( 
תוכנה כזו קיימת אצל רשות 
הטבע והגנים, ומשרד החינוך 

רלא יצר עימה קשר כדי להש
תמש בתוכנה שלהם. 

ועדת החינוך 
התייחסה

הכנסת  של  החינוך  ועדת  גם 
כשנה,  לפני  לנושא.  נדרשה 
התכנסה   ,2011 מרץ  בחודש 
בטיחות  בנושא  לדיון  הוועדה 
חברי  בהשתתפות  בטיולים, 

רל תפקידים  ובעלי  רהוועדה 
רוונטיים. הועדה התכנסה בעק

בות הממצאים כי בשש השנים 
 )2011 מרץ  )לפני  האחרונות 
במסגרת  מוות  מקרי   15 היו 
טיולים, כלומר ממוצע של בין 
שניים לשלושה תלמידים מידי 

הישי בפרוטוקול  מעיון  רשנה. 
בה, עולות מספר טענות:

נכון למועד התכנסות הוועדה 	•
כ-  על  בקרות  עורכים  עדיין 
10% מהטיולים ולא על 15%, 
שנחתם  בחוזה  שמוגדר  כפי 
ורשות  החינוך  משרד  בין 

הטבע והגנים.
שמשון שושני, מנכ"ל משרד 	•

פרש(,  )שבינתיים  החינוך 
ילדים  "להוציא  בדיון:  אמר 
זו  הספר  בית  לכותלי  מחוץ 
יכולה  ואינה  גדולה,  אחריות 

להיות רק של המורים". 
חוזר מנכ"ל שיצא בשנת 2005 	•

בנושא בטיחות בטיולים אינו 
אתי  לטענת  במלואו.  מיושם 
הורים  הנהגת  יו"ר  בנימין, 
מכירים  לא  המורים  ארצית, 
כלל את חוזר המנכ"ל בנושא 
הטיול.  למסלול  מודעים  ולא 
בחוזר  למפורט  בניגוד  זאת 
אחראי  כי  המחייב  המנכ"ל, 
הטיול או רכז הטיולים הביתר
רספרי יבצע סיור מקדים במס

לול הטיול ולא יסתמך רק על 
מדריכי החברה המארגנת, וכי 
את  ילמדו  המלווים  המורים 
בחוזר  המפורטות  הדרישות 
הוועדה  המעודכן.  המנכ"ל 
המורים  את  לרענן  המליצה 
בנושאי חוזר המנכ"ל ושיהיה 

הדבר  שאכן  מהשטח,  פידבק 
נעשה.

המו	• הסיכונים  ניהול  רתוכנת 
 1995 משנת  לשימוש  מלצת 
 )2011( לאחרונה  רק  נרכשה 

רואמורה להיות בכל מוסד חי
נוכי ולכל רכז טיולים ומורה 
מסלולי  תכנון  לשם  של"ח 

טיול. 
מפו	• מידע  להורים  לתת  ריש 

ומידת  הטיול  מסלול  על  רט 
לפני  מפה,  כולל  מסוכנותו, 
היציאה לטיול, ולא להסתפק 
האתרים  את  המפרט  במסמך 

בהם יטיילו. 
מנור-כברי  תיכון  תלמידת 
כי  מספרת  בטיול  שהשתתפה 
הטיול  לפני  ההורים  באישור 
הטיול,  תוואי  מפורט  היה  לא 

המ מידת  צוינה  שלא  רובודאי 
סוכנות של המסלול בכלל ושל 

הקטע בו מעד יפתח בפרט. 

המנכ"ל הורה
כאמור, במאי 2005 יצא חוזר 

בטי בנושא  שעסק  רמנכ"ל 
לנקודות  בנוסף  בטיולים.  חות 
ועדת  של  בישיבתה  שצוינו 

ההנ בחוזר  מופיעות  רהחינוך, 
חיות הבאות:

על אחראי הטיול לשנות את 	•
מועד  מבעוד  הטיול  מסלול 
סכנה  נשקפת  לדעתו  באם 
למוקדי  דוגמאות  למטיילים. 
סכנה: אין הגנה מספקת מפני 

מע )כמו  החלקה  או  רנפילה 
קות, שרוולי הגנה או אמצעים 

אחרים להגנה מפני נפילה(. 
קשות 	• מעבר  נקודות  לקראת 

ידי  על  מקדים  תדריך  יבוצע 
שי מבוגרים  ויוצבו  רהמדריך 

סייעו במעבר עצמו. 
יחליפו 	• לא  הטיול  מדריכי 

בשום מקרה את צוות המורים 
בהחל הטיול  אחראי  רואת 

מסלול מסוכן
תחקיר

www.eshkoll.com |  04-9977474  |   דולב 3, א.ת. תפן  | 

איכות מעולה 

עמידה בלוחות זמנים

מחירים נוחים

אספקה בתפן או בכפר ורדים

אפשרות "עד הלקוח"

הדפסה הפתרון המושלם בשבילך!

הפקות דפוס 
מרעיון למוצר, הכל תחת קורת גג אחת:

ייעוץ תקשורתי

כתיבה ועריכה 

צילום 

עיצוב 

קופי 

ארט 

הדפסה

» כרטיסי ביקור   

» מגנטים 

» פלאיירים          

» פולדרים 

» חוברות         

» ספרים, קטלוגים

דפוסים של 
איכות
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חדשות

ארוחת צהריים מלאה 34 ₪  בלבד
סלטים, מרק, עיקרית בשרית וקינוח 

אכול כאוות נפשך!
הכי טעים והכי משביע.

TAKE AWAY אכול כאוות נפשך!
אזור תעשייה תפן, בניין נוף )היציאה לכרמיאל(. 

פתוח: א-ה 16:00-11:30 04-9872606 
www.mqt.co.il :אתר

חג אביב שמח! מסעדת נוףמסעדת נוףכשר
המסעדה סגורה בחוה"מ

אוכל שגם ילדים אוהבים

כלשהו  לפרט  הנוגעות  טות 
לשתפם  רצוי  הטיול.  במהלך 
בתהליך קבלת ההחלטות, הן 
במידה  והן  המקדים  בתכנון 
שישנה תקלה במהלך הטיול, 
אולם אין להסתמך על דעתם 
עם  להתייעץ  וחובה  בלבד 
מצב,  )חדר  נוספים  גורמים 

פקחים וכו’(.
הספר 	• בית  על  ההכנה  בשלב 

“מיפוי  המדריכים  עם  לבצע 
ההליכה  במסלולי  סיכונים" 

ואתרים אחרים. 
יש לוודא כי מדריך שלא טייל 	•

באזור יותר משנה יבצע סיור 
מכיר  שלא  ומדריך  מוקדם, 
חניכה  יבצע  כלל  השטח  את 

מקדימה עם מדריך מנוסה. 

משרד החינוך: 
בודקים

פנינו אל משרד החינוך לברר 
הטיול?  מסלולי  נבחרים  איך 
דווקא  הזה  במקרה  נבחר  למה 

בי כמסוכן?  הנחשב  רמסלול 
המשרד  התייחסות  את  קשנו 
המדינה  מבקר  דוח  לממצאי 
של  החינוך  בוועדת  ולנאמר 

הב כמות  על  שאלנו  רהכנסת. 
האם  בשנה,  שנערכות  קרות 

הסיכונים  ניהול  תוכנת  נרכשה 
הספר,  לבתי  הועברה  והאם 
המנכ"ל  שחוזר  מוודאים  ואיך 

מיושם.
בעקבות  אם  לדעת  רצינו 
הספר  בתי  את  יחייבו  האסון 
על  להסבר  הורים  כנס  לקיים 
שהמליצה  כפי  הטיול,  מסלול 
ועדת החינוך? ואם אין באמירה 
שמשון  לשעבר,  המנכ"ל  של 
שושני, הסרת אחריות מביטחון 
של  בידיו  המופקדים  הילדים 

משרד החינוך.
משרד  מדוברות  צדוקי  מיכל 

לשא התייחסה  לא  רהחינוך 
לות לגופן, והסתפקה בתשובה 
מינה  החינוך  "משרד  לקונית: 
הנסיבות  את  תבחן  אשר  ועדה 
אשר הובילו למותו הטרגי של 
מסלול  את  זה  ובכלל  התלמיד 

המ מבקר  לדוח  אשר  רהטיול. 
דינה, יצוין כי המשרד תיקן את 
הליקויים שעלו מתוך הדוח וכן 

המ נוספים.  שינויים  רהכניס 

אחר  שוטף  באופן  מפקח  שרד 
בהתאם  אותם  ומתקן  הנהלים 

לנדרש". 
בעקבות תשובה זו פנינו שוב 
לברר  בניסיון  החינוך,  למשרד 
נענינו  הפעם  גם  אך  עובדות, 

בתשובות דומות. 
תוכנה  היום  קיימת  האם 
)זו  בטיולים  סיכונים  לניהול 
להגנת  מהחברה  שנרכשה 
שמשמשת  או אחרת(  הטבע 
את כל בתי הספר? אם אבצע 
ספר  בבתי  מדגמית  בדיקה 

אמצא כזו תוכנה?
נמסר  הטיולים",  "בחירת 

"נע החינוך,  משרד  רמדוברות 
ולאימות  שית בכפוף לבדיקות 
המידע, אשר מתבצעות אל מול 
בעניין  הטבע.  להגנת  החברה 
כוללות  הבדיקות  כי  יצוין,  זה 
את המידע של התוכנה לניהול 
סיכונים )תוכנה זו נועדה לשרת 

את מתכני הטיולים(".
על  בקרות  נערכו  כיום  האם 
של  בקרה  בחוזה,  המפורט  פי 
בקק האם  מהטיולים?   15%
בנקודות  גם  נערכות  רות אלו 
לאורך  וקריטיות  מסוכנות 

וב ביציאה  רק  ולא  קהמסלול, 
כניסה למסלול?

ר"המשרד מבצע בקרות ובדי
קות באופן שוטף בכל מסלולי 

מעד לנדרש  ובהתאם  רהטיול, 
כנם".

האם עליי להבין כי אין תוכנת 
 , הספר  בבתי  סיכונים  ניהול 
אלא אתם נעזרים בתוכנה של 
והאם  והגנים?  הטבע  רשות 
בהתאם  היא  הבקרות  כמות 

מהק  15% כלומר  לנדרש, 
טיולים המתואמים?

על כך כבר לא ניתנה תשובה.

מי אחראי למסלול?
רשות הטבע והגנים לא הייתה 
מעורבת בטיול בו נהרג יפתח. 
חלק  היא  רבים  במקרים  אך 
בית  לטילי  הקשור  מהמערך 
במספר  אליהם  גם  פנינו  ספר. 

שאלות.
והגנים  הטבע  לרשות  האם 
מסלולי  בבחירת  מעורבות  יש 

הטיולים? 
רשות  דוברת  איתן,  אסנת 
לרשות  "אין  והגנים:  הטבע 
הטבע והגנים מעורבות בבחירת 

המסלולים". 
בק עורכים  אתם  כיום  קהאם 

רות על 15% מהטיולים, והאם 
בנקודות  נערכות  הבקרות 
רק  ולא  והקריטיות  המסוכנות 
ביציאה ובכניסה של הטיולים?
)מאז  משנתיים  למעלה  "מזה 
על  הפיקוח  יחידת   )2009
הטיולים מופעלת על ידי קבלן  
החוזה  החינוך.  משרד  ששכר 

עם הרשות הסתיים בשנה זו".
האם אתם חושבים שגם עליכם 

להפיק לקחים מהאסון?  
בשטח  אירע  "המקרה לא 

בהד בטיול  ולא  רשבאחריותנו 
ררכתנו או בארגוננו. נושא בטי

חות המטיילים בשמורות הטבע 
נושא  הוא  הלאומיים  והגנים 

רמרכזי שהרשות עסוקה בו במ
גוון פעולות: בטיחות בשבילים, 

מוק אכיפה  ומעקות,  רמדרגות 
פדת כל כללי התנהגות בטיול, 

הדרי בכל  עמידה  רוכמובן 
יוצאים  כאשר  המחמירות  שות 
בהדרכתנו.  קבוצתיים  טיולים 
פעולות  ישנן  אלה  לכל  בנוסף 
ביותר  נרחבות  והסברה  חינוך 
אל מול הקהל הרחב וקהלי יעד 

בזמני יעד".

המשך מעמוד קודם
מסלול מסוכן
תחקיר

 מדריך טיולים ותיק:
"אני מאוד אוהב את המסלול, אך בעיני הוא 

מתאים לעשרות בודדות של מטיילים. אני לא 
הייתי לוקח לשם טור שמונה יותר מ-30 חבר'ה"

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

בשכונת האילנות
קוטג' ברח' 

יסמין, 5 
חדרים, 

בית מרווח 
ומושקע

בשכונת האילנות
בית יפה 
ומושקע 

באילנות ברח' 
יסמין עם 5.5 

חדרים

נמכר בית ברחוב הורד

בשניר
דו משפחתי 

בשניר מושקע 
ועם יחידת דיור 

ברח’ ז’בוטינסקי
3 חדרים קומה 

1 משופצת 
כחדשה 

מיקום מרכזי 
ונוף מרהיב

סביונים
קוטג' דו 

משפחתי 
8 חדרים 
מושקע. 

פונקציונלי, 
ניתן לחלוקה 

בסביונים
בית בשניר 

מושקע מאוד 
ופונקציונלי
+יחידת דיור

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.

בית בנהריה ובמוצקין
כל הקודם זוכה
מעוניין בקריירה עצמית 
בתחום הנדל”ן הצטרף 
לרי/מקס “אופק חדש”

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

רימקס אופק חדש, סוזי ויצחק, מברכים 
את כל תושבי מעלות כפר ורדים והסביבה 

בברכת חג פסח כשר ושמח

“רימקס אופק חדש” 
מעלות כפר ורדים והסביבה

במרכז לחמני ברח’ בו גוריון 
במעלות, עוסק לאחרונה 

במכירת נכסים הכוללים גם 
בתים וגם דירות

 ליהודי צרפת וארצות הברית.
דחוף!! מבוקשים נכסים 

למכירה ו/או להשקעה.

לפנות ליצחק 052-4218278 
או סוזי 052-6993496
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"אהבת וידעת את אדמת הארץ"

חדש סניף
24במעלות!

שעות
ביממה

957-66-66 

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

להזמנות. טל'

חג אביב שמח!

יפתח ספיר, שנהרג במהלך טיול בית ספר בנחל תחמסון, העניק במותו חיים לאחרים. לאחר 
שנקבע מותו, החליטו בני משפחתו לכבד את רצונו ואבריו נתרמו לשישה אנשים.

יפתח, בן 17 במותו, תושב כפר ורדים ותלמיד תיכון מנור כברי, מעד לתהום במהלך הטיול. 
הוא חולץ והועבר במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא במצב קשה, ונפטר לאחר 

שלושה ימים.
בעמוד זה מספר קטעים מההספדים שנאמרו עליו.

זוכרים את יפתח

יפתח, ילד אהוב ויקר וחסר.
בל פשוט  לא  קל.  לא  שבוע  רעברנו 

עדיך.
שלך.  שונות  פנים  הכרנו  בו  שבוע 
היינו משפחה מלאת גאווה ורצינו מאוד 

לחבק אותך, אך זה נמנע מאיתנו.
יפתח, ידעת בית מלא בהרבה מובנים, 
מבטיחה לך כי בית זה ימשיך לתפקד 
כמו שהכרת. לא נפסיק, כי לאורך אנו 

חיים.
והחשוב מכל, נעשה הכל למנוע את 
זכרך  את  ולהנציח  הבא,  הטיול  קורבן 
כי אתה אהבת וידעת את אדמת הארץ.
אמא, אבא, ארבל והמשפחה הקרובה

יפתח אחינו היקר!
רהגעת אלינו בתחילת השנה, שתקן, מופ

נם, ללא חיוך.
לאט לאט הלכת ונפתחת, והתגלה לנו נער 
נבון, ידען מופלג, שכל מילה שלו שקולה 
ומדודה, וכל משפט בנוי ומנוסח לתלפיות.

מוחלט,  שקט  שורר  מדבר  יפתח  כאשר 
רכולם קשובים כדי לא להחמיץ מילה. “כרי

זמה שקטה" כינתה זאת אחת הבנות.
חיכית  הכיתה,  לחלל  שאלה  כשזרקתי 
כי אין תשובה מאף  בסבלנות עד שיתברר 
בשקט  התשובה,  את  סיננת  ואז  תלמיד, 
היית  לגיל.  אופיינית  שאינה  ובצניעות 

יוד שלעיתים  נדירים  תלמידים  רמאותם 
עים יותר מהמורה, ולכן עזרת לי לא פעם, 
ובין  שונים.  נושאים  של  ובהבהרה  בהסבר 
המשפטים והשורות, הלך והתגלה לנו חוש 

רההומור הנפלא שלך. באחת השיחות האח
לתלמידים  אמרת  בכיתה,  שניהלנו  רונות 
בכיתה  ומאושר שנקלטת  בר-מזל  כי אתה 
בית  באף  כאלו  כיתות  עוד  אין  וכי  שלנו, 

ספר.
לא  בנחישות,  הולך  בטיול  אותך  ראיתי 
מוותר לעצמך, לא מתלונן. אמרת לי שאתה 

רמעדיף לישון ללא אוהל, אך מהלילה הרא
להצטרף  בנים  מספר  אותך  הזמינו  שון 
אליהם לאוהל, וראיתי כמה אושר נגרם לך 

בשל כך.
ואז, בשבריר של שנייה, אבד הכל.

רנוח על משכבך בשלום ותהי נשמתך צרו
רה בצרור החיים.

יפתח, מתקרת חדרך מרחפים בדממה אילמת 
ואתה,  השנים.  לאורך  שבנית  המטוסים  דגמי 
זה עתה קיבלת צו ראשון, האם חלמת להטיס 

אחד מהם?
רמתחתם, על מדף הספרים בחדרך, ספרי היס
רטוריה מספרים את סיפורו של הקרב על סטלי
רנגרד. התכוונת לכתוב עבודה על סיפור עמיד

תה ההירואי של העיר סטלינגרד בקרב שרבים 
רואים כנקודת המפנה במלחמת העולם השנייה. 

ספרים שלא תקרא, עבודה שלא תכתוב.
קסום,  המקום  במדבר,  חבריך  עם  טיילת 
זכית  בחוץ,  ישנת  בראשית.  נופי  נקי,  האוויר 
בוקר  לעת  בו.  להתמזג  הטבע,  את  להרגיש 
ובערב  במדבר  זורחת  שמש  לראות  התרגשת 
שוקעת. עולם כמנהגו נוהג, עולם בטוח ויפה.

ולפתע אנחנו עומדים פה ונפרדים, קהל גדול 
מתקשים  די.  בלי  עד  וכואבים  המומים  ורב, 

לקבל את רוע הגזרה. 
אל מול הנורא הזה אנחנו צריכים למצוא את 
הכוח, להישיר עיניים ולומר גם עתה, שנמשיך 

רלטייל בארץ הזו, נמשיך לאהוב את נופיה, נמ
רשיך להרגיש אותה פועמת דרך הרגלים, נמ

שיך להתרגש ממנה, כמו שהתרגשת אתה.
לפני זמן לא רב, בשיחה עם אבא שלך, הבעת 
וחלילה  חס  אם  אבריך  את  לתרום  רצונך  את 
יקרה אסון. אמרת ולא ידעת מה אמרת. בשבת 
בערב, ליד מיטתך, פניך שליוות ואחותך ארבל 
בני משפחתך,  ראיתי את  ידך,  עוזבת את  לא 

רבאצילות, נערכים למלא את בקשתך האחרו
נה. אתה בוודאי גאה בהם. אני יודע שהם גאים 

בך. ילד חכם, צנוע ועניו. ילד שכולו נתינה. 

"ילד שכולו נתינה"
מתוך ההספד של ראש המועצה, סיון יחיאלי

כריזמה שקטה
מתוך ההספד של מחנך הכיתה, ניסן ברשאי  רצינו לחבק, 

אך זה נמנע
דברים שכתבה המשפחה, שבעה למותו

תודה מהמשפחה
ההתמו מתחילה  השבעה,  רבתום 

דדות האמיתית.
לאנ מאוד  להודות  מבקשים  ראנו 

שים שתמכו בתקופה הזו: לכבוד הרב 
ראש  יחיאלי  לסיון  גולדפרב;  שלמה 
המועצה; לציון דרור ועובדי המועצה.
רותודה לחיזוק שקיבלנו מאותם מב

קרים מהכפר ומחוץ, ובמיוחד לנערים 
וגילו  ולנערות אשר הכירו את יפתח 

לנו פנים נוספות ויקרות שלו.
גלי, אבי וארבל ספיר
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

את  שהחרידה  השווא  אזעקת 
רהשקט ביום שני האחרון הזכי

רה לכולנו עד כמה נזיל ונפיץ 
בכלל  התיכון  במזרח  המצב 
הרמת  במסגרת  בפרט.  ובצפון 
ציין  הפסח,  חג  לרגל  כוסית 
האלוף יאיר גולן, מפקד פיקוד 

רהצפון, את הידוע לכולנו: המז
ררח התיכון עובר תמורות מרחי

קות לכת ומדינת ישראל צריכה 
להיערך כנגד הסיכונים. מקרוב 
שלנו  הלאומי  החוסן  ומרחוק. 
אומץ  על  רק  יותר  בנוי  אינו 
העורף  צה"ל.  חיילי  של  ליבם 

וב מאוימת  הארץ  כל  רמאוים, 
מיוחד קו העימות. הדבר מחייב 
עמידות  וכושר  תרגול  הכנה, 
ההנחיה  כי  מזכיר  אני  אזרחי. 
המיידית בהישמע אזעקת אמת 

רהיא לרדת מייד לממ"דים ולה
שאין  במידה  דקות.   10 מתין 
אזעקות  נשמעות  ולא  נפילות 

מהמקל לצאת  ניתן  רנוספות, 
לרענן  חשוב  ההנחיה.  זו  טים. 
הילדים  לכל  להעביר  אותה, 
לבד  להישאר  יכולים  אשר 
של  מקרה  בכל  ולבצע  בבית 
את  לחיוב  מציין  אני  אזעקה. 
בבית  המיוחד  החינוך  מורות 
הספר קשת, אשר עובדות בחלק 

רמימי החופש והורידו את היל
רדים למקלט מיידית, בדיוק בה

תאם להנחיות, יישר כוח!
lll

נתוני  את  מצה"ל  קיבלתי 
הנתו ורדים.  כפר  של  רהגיוס 

נים מרשימים. מעל ל-98 אחוז 
והמיצוי לק רמהבנים התגייסו, 

רבי עומד על 80 אחוזים. בנוסף 
להם רוב בני הכפר בחרו לשרת 
שרות משמעותי ואפשר להיות 
גאים בהם. בקרב הבנות עומד 
מ-90  יותר  על  הגיוס  אחוז 

לג צפוי  עוד  המספר  ראחוזים. 
שתי  לעוד  יאושר  כאשר  דול 
חלק  לצבא.  להתנדב  נערות 
שלנו  הנוער  מבני  מאוד  גדול 
יצא לשנת שרות בטרם הגיוס. 
בישיבת  הנתונים  את  הצגתי 
חברי  ראשון.  ביום  המועצה 
בהבעת  אלי  הצטרפו  המועצה 
הערכה לבני הנוער ולמשפחות 

בהם גדלו. 
את  אישרנו  ישיבה  באותה 
ועדה  שהכינה  השמירה  תכנית 
מתנדבים  מקצוע  אנשי  של 

מק התכנית  התושבים.  רמקרב 
והיא  ומקיפה,  יסודית  צועית, 
בנגע  להילחם  לנו  תאפשר 

אק באופן  ולפעול  רהפריצות 
טיבי להגברת תחושת הביטחון 
בישוב. אני מודה מאוד לחברי 
שכולם  העובדה  עקב  הוועדה. 
לא  בביטחון,  לעסוק  ממשיכים 
תודה,  נגיד  אבל  נפרסם שמות 

תודה רבה.
lll

נפתח  המועצה  משרדי  ליד 
מיניקות.  נשים  להדרכת  מרכז 
נוספים  שירותים  מציע  המרכז 
הייתי  לא  פרטי.  עסק  והוא 
טורח לכתוב עליו אלמלא היה 
איכות  של  ביטוי  בעיני  מהווה 
אשר יכולה למצוא את מקומה 
יחד  ורדים.  כפר  כמו  במקום 
עם המרכז לגיל הרך שמובילה 

רדורית מזרחי, מציע הכפר מג
וון פעילויות ותמיכה לאימהות 
לילדים בגיל הרך. השילוב של 
המצוינת  המוסדית  הפעילות 

רלגיל הרך יחד עם פעילות פר
להמ וראוי  נכון  בהחלט  רטית 

שיך בו. כעת נותר להגדיל את 
מספר התינוקות בישוב. אנחנו 

רתורמים את חלקנו בשיווק מג
שגם  מצפה  כמובן  ואני  רשים 

התושבים יעשו את שלהם.
lll

חו אנחנו  תינוקות,  ראפרופו 
שבים רחוק. הקטנים הרי יגדלו 

לתי מתישהו  ללכת  רויצטרכו 
כון. זאת היא רק אחת הסיבות 
הקמה  על  החליטה  שהמועצה 

במס ורדים,  בכפר  תיכון  רשל 
יישובי, תחת סמל  גרת מסלול 
תפן.  הספר  בית  של  המוסד 

רמשרד החינוך אישר את המס
לול ויתקצב את הבינוי וכמובן 

ראת הלימודים. המסלול היישו
בי הוא המשך ישיר של מערכת 

באש המתחילה  בכפר  רהחינוך 
כולות הגנים, בית הספר קשת, 
חטיבת הביניים אמירים ומעתה 
היישובי.  התיכון  מסלול  גם 
שרון  בראשות  החינוכי,  הצוות 
עשה  אמירים,  מנהלת  בינדר, 
עבודה מצוינת ואני מעריך זאת 
אשר  הודאות  אי  בתנאי  מאוד. 
נכפו עלינו, צריך להעריך זאת 
רבה  עבודה  עוד  יש  יותר.  אף 

בספ הלימודים  לפתיחת  רעד 
ואני  ומאתגר  מרגש  זה  טמבר, 

יודע שיהיה לנו תיכון מצוין!
lll

נשמעת  לפעם  מפעם 
הביוב,  להלוואת  התייחסות 
בעבור  המועצה  לקחה  אשר 
ורדים.  כפר  לפיתוח  החברה 

בנו סדר  קצת  לעשות  רצריך 
החברה  איבדה  כאשר  זה.  שא 
לפיתוח  ההרשאה  את  לפיתוח 
הכפר והפסיקה לשווק מגרשים 
היא הפסיקה לשלם את הלוואת 
השוטפים  והתשלומים  הביוב 
של  השוטף  התקציב  על  נפלו 

רהמועצה. מכיוון שהמועצה קי
בלה לאחרונה ממינהל מקרקעי 
ישראל הרשאה לפיתוח היישוב 
המגרשים   35 לשיווק  )המכרז 

הרא הביטוי  הוא  ד’  רבשכונה 
לציין  חשוב  זו(  להרשאה  שון 
שהמינהל הכיר בהלוואת הביוב 
במלואה והמועצה תשופה בגין 
הפיתוח,  דמי  מתוך  ההחזרים 

רממש כפי שהייתה אמורה החב
רה לפיתוח לשלם. חשוב להבין 
שהמועצה לא ויתרה על הכסף 
תחסר.  לא  הציבורית  והקופה 

הסכום, כמובן, צמוד למדד. 
lll

לפני  הימים  את  אוהב  אני 
חגיגיות,  האוויר מתמלא  פסח. 
של  תחושה  ויש  פורח  הטבע 
החירות,  חג  ערב  התחדשות. 
בני  להיות  שנזכה  מאחל  אני 
ונדע  החיים  תחומי  בכל  חורין 
את  ולממש  לפרוח  להתחדש, 
חג  הטבע.  כמו  ממש  עצמנו, 

אביב שמח לכולם.

לתגובות:
Sivan@k-vradim.org.il

תזכורת: המצב נפיץ
על אזעקת השווא וההנחיות שצריך לשנן l גאווה מנתוני הגיוס l קריאה להגדלת 
מספר התינוקות l התרגשות לקראת התיכון החדש l עניין אחד כספי l וחג שמח

מתגייסים ובני משפחה בערב המתגייסים האחרון. גאווה

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	

השילוב של הפעילות המוסדית המצוינת 
לגיל הרך יחד עם פעילות פרטית בהחלט 

נכון וראוי להמשיך בו. כעת נותר להגדיל את 
מספר התינוקות בישוב. אנחנו תורמים את 

חלקנו בשיווק מגרשים ואני כמובן מצפה שגם 
התושבים יעשו את שלהם

mailto:Sivan@k-vradim.org.il
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